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Fiat 500 rijdt gevel ABN AMRO binnen

foto peter bakker

Een spectaculair gezicht, een Fiat 500
die door de gevel van ABN AMRO aan
de Dorpsstraat in Mijdrecht naar binnen
rijdt. Niet veel eerder gebeurde dit ook in
Amstelveen bij dezelfde bank. Dat kan geen
toeval zijn. Michel Verweij, kantoordirecteur ABN AMRO
Mijdrecht, geeft aan dat het om een verzekeringsactie gaat,
waarbij klanten hun verzekeringspolissen kunnen laten
doorlichten. Het blijkt nog steeds dat veel consumenten

eenmalig hun
verzekeringen afsluiten en
er nooit meer naar omkijken.
Middels deze actie wil ABN AMRO er
voor zorg dragen dat iedereen (weer) goed
verzekerd is en blijft. De Fiat 500 staat inmiddels in de hal
van het bankgebouw en is te bewonderen tot het einde van
de actieperiode op 5 december. Onder de deelnemers wordt
een weekendje rijden in de Fiat 500 verloot.

Dansen voor Pink Ribbon bij Dansschool Nicole
Dansschool Nicole bestaat 25 jaar! En daarom wordt een
sportieve en gezellige dag georganiseerd voor iedereen die
het met ons mee wil vieren. Op zondag 30 oktober wordt
bij Dansschool Nicole de ‘Dansen voor Pink Ribbon dag’
georganiseerd. Voor slechts 5 euro kun je meedoen aan
verschillende workshops die door het showballet gegeven
zullen worden. De dag begint om 10.15 uur met een K3
workshop voor peuters, gevolgd door een Hip Hop workshop
om 11.00 uur en een Glitter & Glamour workshop om 12.00
uur voor de
leeftijd 5 t/m 12
jaar. In de
middag
zijn er
workshops
voor
12

jaar en ouder: de Tropical workshop om 13.00 uur, Zumba om
14.00 uur, een Hip Hop workshop om 15.00 uur en tot slot
een 70’s & 80’s workshop om 16.00 uur. Daarnaast zullen er
ook andere activiteiten plaats vinden in de dansschool. Er
is een beautysalon waar opgemaakt, nagels gelakt en haren
gevlochten kunnen worden voor een kleine vergoeding. En
ook een fotoshoot in je leukste dansoutfit is mogelijk. Van
de opbrengst van deze ‘Dansen voor Pink Ribbon dag’ wordt
een
deel gedoneerd aan Pink Ribbon. Het overige geld
wordt ingezet ter gelegenheid van het 25-jarig
jubilieum van de dansschool. Kom jij ook in
beweging om te strijden tegen borstkanker?
Mail dan je naam, leeftijd en de workshop(s)
waar je aan wilt deelnemen aan ons door,
via nicole-goes-pink@hotmail.com. En kom
30 oktober in je roze outfit naar de dansschool om er een geslaagde en swingende
dag van te maken!
Wil je niet deelnemen aan een workshop maar wel deze dag Pink Ribbon
steunen? Het is ook mogelijk om een
bijdrage te leveren door middel van
sponsoring.

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

Meer dan
160 verschillende
pannenkoeken!
Welke is
jouw favoriet?
Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Rustig herfstweekend
Dit weekend wordt weer een mooi
herfstweekend. Door een hogedrukgebied dat vrijdag boven Frankrijk
gaat liggen krijgen wij rustig en
zonnig weer. Het weekend heeft
heel wat zon, maar de temp zal niet
echt zomers gaan worden en blijft
rond de 13 graden steken. Alleen
zondag gaat de temperatuur iets
omhoog. In de nachten is zelfs vorst
aan de grond mogelijk en is de kans
vrij groot dat er mist gaat ontstaan
in de polders.
Zaterdag is het een mooie zonnige
dag, al komen er wel een paar
kleine wolkjes voorbij.
De maximum temperatuur zal
tussen de 11 en 13 graden liggen,
en de minimum temperatuur rond
de 2 graden. De wind is matig van
kracht en zal uit zuidelijke richting
gaan komen. In de nacht naar
zondag valt de wind weg en kan er
makkelijk wat mist gaan ontstaan.
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Wijkcomité Proostdijland zoekt
experts in de wijk
Wanneer het gaat om wat er in uw wijk, buurt of straat speelt, bent u als bewoner de expert. U ziet dagelijks
wat er in uw omgeving gebeurt, wat er goed en wat er fout gaat of in ieder geval beter kan. Dat is waardevolle
kennis die goede ideeën oplevert voor de verbetering van uw leefomgeving. U kunt als bewoner een actieve
bijdrage leveren aan het nog leuker en leefbaarder maken van uw eigen woonomgeving. Dat kan bijvoorbeeld
door in uw buurt rondslingerend afval op te ruimen of uw buurman aan te spreken als hij te hard rijdt in de
straat. Een andere mogelijkheid is uw ideeën door te geven aan uw comité of om er zelf lid van te worden.
Daarmee kunt u samen met andere bewoners invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente en politie.
Wat doet het wijkcomité
Proostdijland in Mijdrecht?
Het wijkcomité heeft als doel een
kritisch klankbord en partner te zijn
voor de gemeente en andere instanties die zich bezighouden met het wel
en wee van de wijk. Daarbij wil het
wijkcomité zich inzetten voor alle
inwoners van de wijk, van jong tot
oud en van arm tot rijk.
Het wijkcomité probeert haar doel
te bereiken door informatie te geven
over zaken die spelen in de wijk (via
nieuwsbrief en website), actief
ondersteuning te bieden aan bewoners (problematiek speelplek
De Borsaliastraat, fakkeloptocht) en
kritisch volgen wat er gedaan wordt
in de wijk

Zondag is het vrij zonnig, de wolken
die dan overkomen zijn een stukje
groter dan zaterdag. De maximum
temperatuur zal tussen de 12 en 14
graden zijn, en de minimum temperatuur ligt rond het vriespunt. De
zuidelijke wind is matig van kracht.
Maandag is het licht bewolkt, maar
de zon komt er goed tussendoor.
De maximum temperatuur zal
tussen de 11 en 13 graden zijn,
en de minimum temperatuur ligt
rond de 2 graden. De wind is zwak
tot matig en komt uit zuidelijke
richting.
De dagen daarna zien er ook
redelijk goed uit, de wind die uit
zuid oostelijke richting komt neemt
droge en vrij koude lucht mee naar
ons toe. Na de eerste helft van de
week wordt het wisselvalliger.

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Zondag 16 oktober 2011
• Bomenexcursie rond Zijdelmeer, IVN
Uithoorn en De Ronde Venen, starten bij
gemeentehuis Uithoorn

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

Wat zoekt het wijkcomité?
Hoewel er al zeven bewoners lid zijn
van het wijkcomité worden nog meer
mensen gezocht die zich actief willen
opstellen in de wijk. Daarbij zoekt het
wijkcomité heel speciaal naar een
voorzitter en secretaris, naar mensen
die de redactie willen vormen van de
nieuwsbrief en een webredacteur die
de website beheert. Echter wanneer
u zich bijvoorbeeld wilt bezighouden
met verkeersproblematiek in de wijk,
groen of zwerfafval, bent u ook van
harte welkom. Immers, hoe meer
mensen, des te krachtiger kan een
wijkcomité haar stem laten horen.
Dinsdag 25 oktober
informatieavond wijkcomité
Wilt u actief worden in de wijk of bent
u dat al? Heeft u al een idee of weet
u nog niet precies hoe? Jong en oud,
rechts en links, denkers en doeners,

wit en zwart? U wordt van harte
uitgenodigd op onze informatieavond
in het Wijkcentrum Present,
Joh. van Renessestraat 16 te
Mijdrecht om 19.30 uur. Samen gaan
we kijken welke mogelijkheden we
hebben om samen de wijk nog mooier,
leuker, sterker, veiliger of vrolijker te
maken. Meld u aan bij Annelies de
Hoop. Hopelijk denkt u niet gelijk, dat
is niets voor mij, dat moeten anderen
maar doen. Om meer indruk te geven
van wat het wijkcomité doet, wat u
kunt betekenen voor uw wijk, kunt u
contact opnemen met Marcel
Wolswijk, m.wolswijk@derondevenen.
nl of telefoon: 0297-291 849 of
Annelies de Hoop,
a.dehoop@stichtingdebaat.nl of
telefoon 0297-230 280.

Politie en beveiligingsbedrijf tekenen convenant
Afgelopen woensdag heeft de
politie en beveiligingsbedrijf

Risiguard uit Mijdrecht een
convenant ondertekend. Middels dit
convenant is uitgesproken dat zowel de
politie als Risiguard
een nauwe samenwerking aangaan wat
betreft het opsporen
van bedrijfsinbrekers
op het bedrijventerrein in Mijdrecht.
De politie zal,
wanneer er bijvoorbeeld gezocht wordt
Famke van Spaendonk en Martijn van Duin.
naar een verdacht

Zaterdag 15 oktober 2011
• Wintertenstoonstelling 'Onze Langoren'
Willisstee, Wilnis
• Herfst-er-VAAR-arrangement op de
Vinkeveense Plassen, opstappen bij
eiland 1, Vinkeveen
• VBW-terugkommiddag, De Roeping, Wilnis
• Cabaretvoorstelling Dorine Wiersma, Piet
Mondriaan Theater, Abcoude

(o.a. wat gebeurt er met de
uitkomsten van de wijkschouw).
Daarbij werkt het wijkcomité nauw
samen met het wijkteam dat bestaat
uit Annelies de Hoop (opbouwwerkster De Baat), Fianca Euverman,
(woonconsulent van Westhoek Wonen), Job van Bennekom, (wijkagent)
en Marcel Wolswijk, (projectleider
wijkgericht werken) gemeente
De Ronde Venen.

persoon of een verdachte auto, het
beveiligingsbedrijf ook op de hoogte
stellen. Normaal wordt alleen een
politieagent in kennis gesteld.
Hiermee wordt de 'pakkans'
vergroot. Het beveiligingsbedrijf
en de politie hebben de afgelopen
jaren al een goede band met elkaar
opgebouwd.
Martijn van Duin van Risiguard:
“Wij zijn zeer blij met dit
convenant, zo kunnen we optimaal
samenwerken met de politie en
bedrijfsinbrekers wellicht op
heterdaad aanhouden.”
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Luistervink
Waar is oprechter
trouw….
Flip kwam Annemiek tegen op
een feestje. Ach, je weet hoe dat
gaat; een drankje, een hapje, een
praatje en klik daar gingen
beiden voor de bijl. Niet de
jongsten meer kwamen ze er
achter dat de vlinders niet zo
snel vliegen als in het verre
verleden, maar wat maakt dat
uit. De zon ging anders onder
dan voorheen, de eettafel werd
weer eens gedekt en in plaats
van zwijgzaam de hap naar
binnen werken of de snelle hap
elders, werd het weer gezellig in
huize Flip. De omgeving reageerde goed op het stel.
Als nieuwkomer werd Annemiek
snel opgenomen in het vriendenclubje. Dat lag voornamelijk aan
haar zelf, gewoon een gezellige
meid die van een lolletje houdt
en ook nog iets te vertellen
heeft. Wat Flip meteen wist,
is dat Annemiek ziek is, zwaar
ziek. Dat veranderde niets aan
zijn keuze, die hij met volle
overtuiging had gemaakt. Toen
hij haar, voor hem de eerste keer,
naar het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis begeleidde, ging
er een wereld voor hem open.
Juist daar word je met de harde
werkelijkheid van gezond zijn of
juist niet gezond zijn geconfronteerd. Flip kwam in aanraking
met begrippen als radiotherapie, chemokuren en de meest
gemene medicaties. Nou kan hij
wel wat hebben, het is een grote
sterke vent die ogenschijnlijk
voor geen kleintje is vervaard.
Er veranderde wel iets in zijn
leven. Het praten over hem of
haar die kanker heeft, vaak ver
bij je vandaan, maakt plaats voor
zorg voor de eigen partner die
een strijd uitvecht die je haar
en niemand anders niet toe wilt
wensen. Er komt wel eens een
naar en ook wel eens een minder
naar bericht. Wat meteen na het
samengaan van de twee duidelijk was, is dat gedeelde smart
als halve smart wordt ervaren.
Onder een sfeervol etentje, thuis
aan de eettafel, nam het stel een
ingrijpende beslissing. Beiden
wilden de afspraak er voor
elkaar te zijn bevestigen door te
trouwen. Maar dan wel op een
bijzondere manier. In Thailand,
op een zonovergoten strand,
gaven ze elkaar het ja-woord.
De ceremonie vond plaats met
een strakke zee op de achtergrond. Vissers bootjes voeren
af en aan. De komende jaren
zal hun huwelijksbootje nog wel
eens in roerig vaarwater terecht
gaan komen. Dan is het maar
goed een stevig roer in handen
te hebben. Bijvoorbeeld in de
vorm van een ja-woord, eerlijk
en loyaal. Annemiek weet zich
inmiddels geborgen en is niet
meer alleen in de strijd die ze
voert. Soms verwonder je je in
het doen en laten van mensen,
dit keer in positieve zin.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Deel 2 van drieluik
over Bonaventura bij
Horizon
In het drieluik over de Serafijnse
leraar Bonaventura komt zondag
23 oktober het tweede deel aan de
orde: Het scheppend beginsel. Aan
de discussie nemen deel: Gerben
Groenewoud ( filosoof VU); Joop
Snoek (Theoloog RK Aalsmeer);
Piet Wedzinga (PKN Mijdrecht) en
Wim Vernooij (RK Vinkeveen). Gespreksleider en programmamaker:
Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden op zondag van 9-10 en
van 17-18 uur op MidpointFM.

DE GROENE VENEN

CU Statenfractie bezoekt legakkers
Afgelopen zaterdag 15 oktober
mocht de BelangenVereniging
Vinkeveense Legakkers (BVVL)
een delegatie van de ChristenUnie
Statenfractie verwelkomen,
bestaande uit Carla Dik
(fractievoorzitter),
Arne Schaddelee (statenlid) en
Kees de Heer (fractieassistent).
Samen met gemeenteraadslid Wim
Stam waren zij te gast bij de BVVL.
Tijdens de vaartocht onder een
stralende najaarszon werd een goed
beeld gegeven van de
problematiek en werd van
gedachten gewisseld over hoe we
enerzijds de legakkers kunnen
behouden en conserveren,
de recreatieve functie in het

plassengebied kunnen versterken
en zelfs mogelijk de verdwijnende
legakkers op een creatieve manier
kunnen inzetten voor versterking
van de natuurwaarden (broedplaats
voor bepaalde dier en plantensoorten), terwijl de wildgroei en
verrommeling op de legakkers kan
worden tegengegaan.
De plassen bieden unieke kansen
voor deze regio, waarbij behoud van
het rustieke karakter zoveel
mogelijk gehandhaafd moet blijven.
Omdat niet alleen de gemeente hier
een rol speelt, maar ook de
provincie hierbij partij is, is het van
groot belang dat beide overheden
hierbij betrokken zijn.

Wilnis

Veiling in
Ontmoetingskerk
Op zaterdag 5 november vindt de
traditionele jaarlijkse veiling plaats
bij de Ontmoetingskerk in Wilnis. De
gehele opbrengst is bestemd voor
de vernieuwing van het Liturgisch
Centrum. Vanaf 15 uur staan de
verkooptafels met o.a. nieuwe en
tweedehandsspullen, bloemstukjes
voor binnen en buiten en prachtige
Kerst- en Nieuwjaars(foto)kaarten
klaar. Dan zijn ook de kavels van de
veiling te bekijken. De grote veiling
start om 20 uur, afgewisseld met
een aantal ronden van het Rad van
Avontuur. Kinderen kunnen naar de
kinderbioscoop. Zo is de veiling een
uitje voor het hele gezin en voor een
goed doel. Naast de gebruikelijke
spullen die op een veiling worden
ingebracht, komen er ook dit jaar
weer een aantal taarten, worsten,
kaas en paling onder de hamer.
Daarnaast worden er weer allerlei
diensten aangeboden, waarop men
kan bieden. Om 21 uur is de eerste
trekking van de verloting onder
notarieel toezicht, met prijzen zoals
een fiets van De Haan Fietsen,
een televisie van Jan Voshart, een
dames- en herensieraad van Nant
Hartel juwelier, een Home Cinema
set van Expert en nog vele andere
prijzen. De tweede trekking vindt
plaats om ca 22 uur. De gehele
avond zijn er hapjes en drankjes te
verkrijgen. Alle festiviteiten vinden
plaats in de Schakel, achter de PKN
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20 in
Wilnis.

Het college van B&W gaat het
voormalige gemeentehuis van
Abcoude te koop aanbieden.
De vraagprijs is vastgesteld op
2.975.000 euro kosten koper. Het
voormalige gemeentehuis bestaat
uit het Polderhuis en drie daaraan
gekoppelde voormalige woonhuizen.
De panden krijgen de bestemming
wonen/centrumdoeleinden. Dit biedt
ruimte aan detailhandel, kantoren,
maatschappelijke voorzieningen en/
of wonen. Raad-Huis Makelaardij
in Abcoude zal het voormalige
gemeentehuis verkopen.

Donderdagavond 13 oktober is na
afloop van de schriftjesavond de
jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden bij de Pijlstaartschool in
Vinkeveen. Zes kinderen, drie uit
groep 7 en drie uit groep 8, streden
met elkaar voor de titel en de eer
van beste voorlezer van de school.
Het was een avond met verschillende verhalen, ieder had zijn eigen
superheldenboek uitgekozen.
De winnaar van dit jaar, Mick van
der Loo uit groep 8, deed vorig
jaar ook met de voorleeswedstrijd
mee. Helaas kreeg hij toen niet alle
stemmen van de jury, maar dit jaar
wist hij ze voor zich te winnen.
Mick mag de Pijlstaartschool
vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd.
Voordat de wedstrijd begon, kregen
de kinderen de kans om samen met
hun vader en/of moeder naar de
schriftjes te kijken. Veel tijd namen
ze hier niet voor, de kinderboekenweek speurtocht ‘superhelden’ was
veel interessanter. Gelijktijdig kon
er bij de jaarlijkse boekenmarkt
weer gesnuffeld worden in tweedehandsboeken. Ook dit jaar was de
boekenkraam van ‘The Readshop’
weer aanwezig met de nieuwste
boeken rondom het thema

Superhelden. De allerkleinsten
hadden zich verkleed als hun
superheld. Een bonte verzameling
van prinsessen, supermannen,
Bob de Bouwers, ze waren allemaal
aanwezig.
Vrijdag 14 oktober hebben de
kinderen de kinderboekenweek
afgesloten. De winnaars van de
speurtocht werden bekend
gemaakt. Aandachtig luisterden alle
kinderen ten slotte naar het verhaal
van grote winnaar Mick. Er kan
weer teruggekeken worden op een
geslaagde kinderboekenweek.

V.l.n.r. Kees de Heer, Arne Schaddelee en Carla Dik; alle drie leden van de CU
statenfractie.

Restauratie kerktoren Vinkeveen
officieel gestart

Op deze foto ziet u een verdwijnende legakker.

Ook zin in honkbal?
Ook Thamen doet het goed!

Abcoude

Gemeentehuis
te koop

En de winnaar is... Mick van der Loo

Het Nederlands honkbalteam is
zaterdag wereldkampioen geworden;
een schitterend resultaat voor ons
land en de honkbalsport. De leden
van honkbalvereniging Thamen in
Uithoorn, met onder hen ook een
aantal Rondeveense spelders,
hebben in het eigen clubgebouw of
met vrienden de wedstrijden bekeken
en op de banken staan juichen. Maar,
Thamen heeft zelf dit seizoen ook
een aantal mooie resultaten weten te
behalen. Zo wisten zij, onder leiding
van coach Marlon Frolijk, met hun
tweede plaats in de competitie hun
promotie naar de tweede klasse
veilig te stellen. De heren wonnen
dit seizoen twee keer van de latere
kampioen Falcons uit Lelystad en ook

de Thamen-jeugd doet het hartstikke
goed. Met 13 jeugdteams waren ook
daar de nodige successen. Inmiddels
zijn de voorbereidingen voor komend
jaar alweer in volle gang. Dit wordt
een speciaal seizoen, omdat Thamen
dan ook het 50-jarig jubileum viert.
Met 22 teams hoopt de club dan deel
te kunnen nemen aan de honkbal-,
softbal- en beeballcompetitie. Ben jij
ook enthousiast geworden na het WK
van het honkbalteam, kom dan een
keer meetrainen of kijken. De sport is
geschikt voor zowel jongens (heren)
als meisjes (dames) vanaf 4 jaar en
ouder. Voor meer informatie check
de website: www.thamen.info of stuur
een e-mail naar
info@thamen.info. foto huib vogelaar

Vrijdagmiddag j.l. is onder grote
belangstelling de restauratie van
de kerktoren van de H. Hartkerk
in Vinkeveen officieel van start
gegaan. In een korte bijeenkomst
vooraf in de kerk is door Pastoor
G.Griffioen met een gebed om
zegen gevraagd over dit werk en de
medewerkers aan deze restauratie.
Daarna is door de locatievoorzitter in het kort de totstandkoming
van deze restauratie geschetst en
dankte hij in het bijzonder de
financiers van dit project. Met
name werden genoemd de provincie
Utrecht (regeling Erfgoedparels),
de Stichting Vallis Pacis,
het parochiebestuur, en de overige
zo nodige gulle gevers. Ook wenste
hij de verschillende aannemers en
directie van deze restauratie alle
succes toe en rekent hij op een
fraai gerestaureerd beeldbepalende

toren in Vinkeveen.
Daarna vertrok het gezelschap naar
buiten om de openingshandeling
gade te slaan, die bestond uit het
verwijderen van de torenhaan, kruis
en bol met behulp van een
telekraan van de firma Jan van
Schie uit Mijdrecht. Onder het
genot van een hapje en drankje is
er na afloop nog gezellig nagepraat.
De verwachting is dat medio juni
2012 deze restauratie zal zijn
afgerond.
foto's jack hoogenboom
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‘Mag ik deze dans van u’ een groot succes
Spel & Sport De Ronde Venen
haakte in op de landelijke
campagne ‘Mag ik deze dans van u’
van Consument en Veiligheid/NISB
en organiseerde op 10 oktober jl.
een dans-instuif voor jong en oud in
De Willisstee in Wilnis. Het werd
een beweeglijke happening!
Er werden diverse demonstraties
gegeven zoals werelddansen,
line-dance en rock & roll (Swing
en Sport) en er was gelegenheid
om met alle dansstijlen mee te
doen. Het dansen werkte heel aanstekelijk want iedereen kwam op
de vloer. Zo’n ruim 70 liefhebbers
kwamen in beweging op het ritme
van de muziek.
De campagne is opgezet om te
benadrukken dat bewegen goed
is voor de algehele conditie. Ook

Zondag jl. werd op Golfclub Veldzijde voor de zevende keer het
Veldzijde jeugd open gespeeld; dit jaar op de onlangs geopende 18
holes baan. Ruim 130 deelnemers, tot 21 jaar oud, deden dit jaar mee
in vier categorieën. Door het grote aantal sponsors was het ook dit jaar
weer mogelijk een goed gevulde prijzentafel neer te zetten.

op zeer hoge leeftijd is er nog
veel winst te behalen. Dansen is
bewegen, dus dansen verbetert je
conditie, maakt je vrolijk, doet je
zorgen even vergeten, kortom het
dansen levert zoveel voordelen op!
Wie geïnteresseerd is om aan een
van de dans- of andere activiteiten
mee te doen,
kijkt op www.spelensportdrv.nl of belt
0621918353 voor meer informatie.

IVN-Bomenexcursie rond Zijdelmeer
Zondag 23 oktober organiseert IVN Uithoorn en De Ronde Venen een excursie rond het Zijdelmeer in Uithoorn. Elk jaargetijde heeft zijn charmes
en ook in de herfst is er van alles te zien in dit prachtige natuurgebied...
We maken een wandeling rond het meer en gaan op zoek naar typische
herfstverschijnselen. Het is op en om sommige plaatsen erg nat. Goede
wandelschoenen of laarzen en warme kleding zijn aan te bevelen. Zin om
mee te gaan? Vertrekpunt: gemeentehuis Uithoorn om 10.00 uur. Duur:
ca. twee uur. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij: Carola van der
Meer. tel. 0297-540853 en Cindy Raaphorst, tel. 0297-562138.

Winepad bij Rendez Vous
Sinds begin deze week kunnen de
gasten van Eet- en Drinkgelegenheid Rendez Vous in Mijdrecht
de menu- en wijnkaart bekijken,
gerechten en wijnen bestellen vanaf
de Winepad. Basis hiervoor is een
Apple iPad, die is voorzien van een
applicatie waarmee de gerechten
en wijnen op digitale wijze worden
gepresenteerd. De Winepad is
een initiatief van wijnleverancier
Wijn Verlinden. Rendez Vous is het
eerste restaurant in de provincie
Utrecht die er mee aan de slag
gaat.
Door middel van het handige
aanraakscherm bladeren gasten
van Rendez Vous kinderlijk eenvoudig door de menukaart. Bij ieder

Marc van Houdt wint Veldzijde
Jeugd Open 2011

gerecht is tevens een passende wijn
geselecteerd, waardoor men perfect
passende wijn/spijs suggesties
krijgt aangereikt. Als het ware een
‘digitale sommelier'. Door op de
aanbevolen wijn te klikken, krijgt
men bovendien alle gegevens van
de betreffende wijn op het scherm,
zoals druivenras, land van herkomst,
informatie over het chateau of
domein, heel interessant!
“De reacties zijn erg positief,” aldus
Jeroen Bolding van Rendez Vous.
“We merken dat onze gasten er
al speciaal naar vragen. Uiteraard
blijven ook de traditionele menu- en
wijnkaarten beschikbaar!”

De prijswinnaars v.l.n.r.: Mark Weitjens, Marc van Houdt en Timo Riensema.
In de categorie met handicap
0-16.0, waarin de beste spelers
zitten, werd Marc van Houdt
winnaar met een ronde van 70
(1 onder par) en evenaarde
daarmee het baanrecord.
De tweede plaats was voor Timo
Riensema (73). Thuisspeler Mark
Weitjes mocht de derde prijs
meenemen na een ronde van 74
slagen. In categorie II, de spelers
met handicap 16.1-36.0, won thuisspeler Stijn van den Bosch, met 39
stableford punten, de eerste prijs.
Door de wat jongere jeugd werd er
op de Par-3 baan gespeeld.

In de categorie GVB mocht Martijn
van der Steen (met 56 stableford
punten!) de eerste prijs mee naar
huis nemen.
Zoals elk jaar kon er ook weer een
bijdrage geleverd worden aan het
goede doel. Dit jaar is er wederom
gekozen voor Stichting Kasigau
(www.kasigau.nl), die zich inzet voor
de kansarme bevolking in Kenia. Zo
helpen zij bijvoorbeeld bij de bouw
van scholen en het aanleggen van
watervoorzieningen. Met medewerking van alle sponsoren en het binnengehaalde inschrijfgeld zal er een
mooi bedrag worden overgemaakt.

foto joep de man

Helden van groep 3 en 4 in de bibliotheek

Wintertentoonstelling Konijnenverening
Onze Langoren
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober
aanstaande houdt Konijnen- en pluimveevereniging Onze Langoren voor de
76ste keer haar jaarlijkse wintertentoonstelling. Deze wordt weer gehouden in De Willisstee aan de Pieter
Joostenlaan 24 te Wilnis. Tentoongesteld zullen worden 180 konijnen,
2 cavia's, 29 grote- en dwerghoenders
en 73 watervogels en ganzen en 10
duiven. Verschillende leden, waaronder ook jeugdleden, brengen dus in
totaal 294 dieren van verschillende

Omdat het Kinderboekenweek was zijn de kinderen van groep 3 en 4 van
basisschool de Fontein naar de bibliotheek gekomen. Superhelden is het
thema van de Kinderboekenweek, daar zijn veel verhalen over te vinden.
De kinderen hadden ook hun helden zelf getekend en geschreven op leuke
slingers die in de bibliotheek konden worden opgehangen. Daarna werd
ademloos naar het boek Bang Mannetje geluisterd. De kinderen hebben
natuurlijk ook boeken geleend. Het viel niet mee een keuze te maken,
maar alle kinderen gingen vrolijk terug naar school, met een mooi boek!

rassen en kleurslagen in de kooien in
De Willisstee. Voor de liefhebber van
kleindieren is een bezoek aan deze
tentoonstelling zeer de moeite waard.
Wie interesse heeft voor bepaalde
rassen of er over denkt bijvoorbeeld
een konijn of cavia aan te schaffen,
vindt deze dagen genoeg mensen die
antwoord kunnen geven op vragen.
Ook is er weer voor de kinderen een
knuffelhoekje ingericht, waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en
knuffelen en de te knuffelen dieren
zijn ook te koop. Net als de afgelopen
jaren is de enveloppenstand ook weer
aanwezig. Via deze weg kunt u de
vereniging steunen en leuke prijzen
winnen. De toegang is zoals altijd
gratis. De tentoonstelling is geopend
op vrijdag 21 oktober van 17.00 tot
22.00 uur en op zaterdag 22 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kort nieuws
Mijdrecht

Gastpredikanten in
De Wegwijzer
Dominee Arnout Weststrate heeft
een beroep van de gemeente in
Biezelinge aangenomen, hij heeft
afscheid genomen van de gemeente
'de Wegwijzer' en is inmiddels ook
naar Biezelinge verhuisd.
Nu breekt er voor de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22
een vacante periode aan. Dat
betekent dat er nu regelmatig
gastpredikanten in 'de Wegwijzer'
zullen voorgaan. Zondagmorgen
23 oktober om 10 uur is dominee
W.J.A. Ester uit de gemeente 's
Gravenmoer uitgenodigd om voor te
gaan. 's Middags om 17 uur hoopt
ds F.W. van der Rhee uit Capelle a/d
IJssel de dienst te leiden. Hij hoopt
te preken vanuit het Bijbelboek
Hebreeën 10:25 onder het thema:
'Waarom zou ik naar de kerk gaan?'
Als u zich dat ook afvraagt, dan is
dat een goede reden om eens te komen luisteren. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Kijk voor andere
informatie ook eens op de website
van de kerk: www.cgkmijdrecht.nl.

Mijdrecht

Inzameling SAM's
Kledingactie
Op zaterdag 5 november vindt in
Mijdrecht de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U kunt dan
van 12.00 tot 14.00 uur uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij H. Johannes
de Doper Kerk, Driehuisplein 1 te
Mijdrecht/Wilnis. De opbrengst van
de ingezamelde kleding gaat naar
de projecten van Cordaid Mensen in
Nood. Al 2,5 jaar steunt Sam's het
Droogte Cyclus Project in Kenia.
In dit project wordt de lokale
bevolking geleerd om zich te
wapenen tegen de droogte. Echter
de situatie in de Hoorn van Afrika
is dermate verslechterd dat de
Samenwerkende Hulporganisaties
(SHO) de noodklok luiden.
Kijk voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde
projecten op
www.samskledingactie.nl.

Vinkeveen

R. Bosman spreekt
bij Passage
Passage Vinkeveen houdt op 25
oktober haar ledenavond in het
Hervormd Verenigingsgebouw.
Spreker is de heer R.J. Bosman
uit Barneveld. Hij heeft een
bijzonder onderwerp: Het leven
aan boord van een Shell-tanker.
Bent u avontuurlijk van geest?
Gasten en leden zijn van harte
welkom. Aanvang 19.30 uur.
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We gaan samen verder
Vanaf 17 oktober gaan GroenrandWonen, SWW en
Westhoek Wonen samen verder onder de nieuwe
naam GroenWest. Een actieve, maatschappelijk
betrokken woningcorporatie die haar klanten een
thuis wil bieden in het Groene Hart. Ons werkgebied beslaat het noordwestelijke deel van de
provincie Utrecht. Op dit moment huren bijna
12.000 huishoudens een woning van GroenWest.

Bezoekadressen voor huurders en
woningzoekenden
Rendementsweg 14, Mijdrecht T (0297) 23 23 23
Pastoor Ohllaan 39, Vleuten
T (030) 677 90 70
Bierbrouwersweg 10, Woerden T (0800) 799 49 00
Hoofdkantoor
Oslolaan 2, Woerden T (088) 012 90 00

Wat verandert er voor u?
Wij blijven bij u in de buurt. Zo kunnen huurders
en woningzoekenden in Mijdrecht en Vleuten ons
bezoeken op de vertrouwde adressen.
Ons bezoekadres in Woerden is wel veranderd:
huurders en woningzoekenden kunnen terecht
op de Bierbrouwersweg 10.

Openingstijden
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Het kantoor aan de Oslolaan in Woerden is het
hoofdkantoor van GroenWest.

Kijk voor meer informatie op
www.groenwest.nl




Contact
Postadres: Postbus 2171, 3440 DD Woerden
E-mail:
info@groenwest.nl

Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels  Garagedeuren  Gevelbekleding
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste  Uitbouwen  Windschermen

UITBOUWEN
& SERRES •

Kunststof kozijnen MET rolluiken maar
ZONDER rolluikbak aan de buitenkant??
Kom onze kozijnen met geïntegreerde rolluik
bezichtigen in onze showrooms!

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

28

jaar in
u
regio w

Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

CA
NV
AS

Afgelopen zaterdag is Jan Bakker gehuldigd als Lid van Verdiensten voor zijn
jarenlange inzet voor H.S.V. in De Hoef.			
foto peter bakker

Bij HSV’69 in De Hoef staat sinds dit seizoen een nieuw seniorenteam op
de velden, namelijk het zaterdag 3. Het team komt uit in de vijfde klasse en
kent een redelijk goede seizoenstart. Comhan Holland B.V. te Uithoorn heeft
het team volledig in het nieuw gestoken en HSV 3 vond in Profile Tyrecenter
Hogendoorn een sponsor voor nieuwe tassen. Mede dankzij deze sponsoren
kan HSV’69 zaterdag 3 er een mooi seizoen van maken. Doelstelling voor de
‘Hoefsche Helden’ is om in ieder geval bovenin mee te blijven draaien in de
vijfde klasse.

Op een van de mooiste
zaterdagen van september
hield de Menclub Abcoude de
zogenaamde ‘Larense Rit’.
Startend vanaf de boerderij
van de familie Zeldenrijk trok
een bonte stoet wagens door
het Gooi. Langs veel villa’s, en
vooral over de in bloei staande
heide. Het leverde prachtige
plaatjes op. De volgende en
laatste rit van dit jaar wordt
gereden op zaterdag 29 oktober. Meer info via menclubabcoude@hotmail.com.

‘Wie is de baas?’, was de eerste vraag die Peter Wakkie stelde tijdens de lunchworkshop Crisismanagement die hij recent in Mijdrecht verzorgde voor relaties van EDO
Registeraccountants en Belastingadviseurs. Met kleurrijke voorbeelden gaf hij aan
hoezeer het van belang is om bij een crisis de juiste manager aan het roer te hebben.
Rode draad door het betoog was het grote belang van heldere communicatie.
Zowel intern als extern naar de pers en stakeholders. www.edo.nl

Afgelopen dinsdag was het Rosner dag in
Abcoude. Een vertegenwoordigster van Rosner,
een van oudsher bekend broekenmerk, was
speciaal naar Abcoude gekomen om vrouwen van
advies te te voorzien bij hun aankoop. Voor deze
speciale gelegenheid kreeg ieder die met een
fraai pantalon huiswaarts toog ook nog een fraai
t-shirt kado. Dubbel en Dwars blijft aan de weg
timmeren. Op 7 november volgt er een modeshow
waarvoor nu al kaarten verkrijgbaar zijn in de
winkel Hoogstraat 1 in Abcoude. Een fraai moment
kennis te maken met de herfst- wintermode.
Doen! 			
foto paul bosman

Een camera van Cameratoezicht
is in de nacht van maandag 17
op dinsdag 18 oktober vernield.
Omstreeks 04.30 uur hoorde
de melder een hevige klap en
dacht in eerste instantie aan een
mogelijke gasexplosie. Hij rende
direct de richting op van waar
hij de explosie had gehoord en
zag dat een camera aan de paal
op de Kerkvaart was vernield.
De politie houdt er rekening mee
dat de camera met gebruik van
vuurwerk is vernield.
De vernielde camera is voor
nader onderzoek veilig gesteld.
De politie onderzoekt de zaak en
roept een ieder die informatie
heeft op zich te melden via het
telefoonnummer 0900-8844.
foto peter bakker

Een grote brand heeft woensdagavond flinke schade veroorzaakt bij een woning
aan de Vinkenkade in Vinkeveen. Voorbijgangers zagen dat er rook uit het huis
kwam en waarschuwden de brandweer. Die rukte massaal uit. De bewoners van de
woning konden zelf het pand verlaten maar de schade aan het huis is flink. De brand
ontstond waarschijnlijk op zolder. De oorzaak is nog onduidelijk. Het verkeer op de
naastgelegen A2 ondervond enige hinder van de rookpluim van het vuur maar extra
maatregelen waren volgens de brandweer niet nodig.
foto sven pothuizen

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

DE GROENE VENEN

Buurt in Zicht Abcoude en Baambrugge op Midpoint TV
Dit weekend is het populaire programma
Buurt in Zicht weer op TV. Deze keer
brengen Martin Wielage en Claudia Prange
een bezoekje aan Abcoude en Baambrugge.
Ze maken kennis met de inwoners en de
prachtige plekken in beide dorpen. Buurt in
Zicht is een ‘Manbijthond’- achtig
programma, waarin toevallige ontmoetingen
en bijzondere stillevens elkaar afwisselen.

Via internet kunt u eerdere afleveringen
terug zien. Ook deze aflevering komt op internet te staan. Kijk op www.midpointlive.nl onder
Uitzending gemist bij Buurt in Zicht.
Op TV is Buurt in Zicht te zien van
vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagnacht
00.00 uur. Elk even uur op Midpoint TV,
kanaal 953 op Ziggo digitaal.

Communicatietraining en Kerstdecoratie bij 'De Paraplu’
De komende periode speelt de Stichting 'Paraplu' met haar cursus-aanbod al in op de
kerstperiode en de komende lange winteravonden. Eind oktober en begin november
starten een tweetal cursussen die in een behoefte kunnen voorzien.
Communicatietraining
Communicatievaardigheden zijn onmisbaar en komen elke dag van pas bij iedere
gelegenheid waarin je in gesprek of contact
bent met andere mensen, zowel persoonlijk
als zakelijk en ook tijdens een voordracht
of presentatie. De Stichting 'Paraplu' biedt
daarom de mogelijkheid aan om je hierin te
trainen en te verbeteren. De zesdelige cursus
besteedt aandacht aan argumenteren,
structureren van een tekst, presentatie,
verbale en non-verbale communicatie.
Voor deze cursus is geen vooropleiding nodig.
De cursusprijs is inclusief lesmateriaal en
vindt plaats op de maandagen van 31 oktober
tot en met 5 december van 09.30-11.30 uur.
De cursuskosten bedragen € 37,00.
Kerstdecoraties met decopatch papier
Deze eendaagse workshop wordt tweemaal
georganiseerd, namelijk op donderdag 10
november en op donderdag 24 november van
09.30-11.30 uur en wordt verzorgd door
de bekende creatieve kunstenares Ans van
Kerkwijk. Deelnemers werken met

decopatch papier met een geschilderd effect,
wat gescheurd wordt in verschillende tinten.
Dit wordt op hout, steen of ander materiaal
geplakt met een speciale lijm, waarna het
afwasbaar is. Er zijn diverse voorbeelden
beschikbaar, zoals een kerstboom, kandelaar
in stervorm of ovaal. Na afloop is men in
staat om ten behoeve van de huisversiering
tijdens de Kersdagen zelf allerlei mooie en
sfeervolle effecten te creëren.
De kosten voor aan te schaffen materiaal
bedragen 10 euro, te voldoen aan de docente.
De cursusprijs bedraagt 8 euro.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere
cursussen en workshops kunt u vinden in het
programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven
of een inschrijfformulier inleveren dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Opkomen voor jezelf leer je op de Sta Sterk-training
Na de hersftvakantie start Mirelle Valentijn
weer twee nieuwe Sta Sterk-trainingen,
bedoeld voor kinderen en tieners die te
maken hebben met het pestprobleem,
niet sociaal weerbaar zijn en/of niet sociaal
vaardig zijn, of faalangstig.
Deelnemers worden weerbaarder tijdens de
training. Ze veranderen hun houding, bouwen
hen zelfvertrouwen en eigenwaarde opnieuw
op, andere klachten nemen af en ze worden
niet meer gepest of veel minder.
De training bestaat uit tien bijeenkomsten
van 1,5 uur. Bij de training horen ook een
intakegesprek en twee ouderbijeenkomsten.

30
Gefeliciteerd ouwe,
van je matties

De nieuwste inwoner
van Vinkeveen
Mike van der Meer!

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten
Eén op de duizend mensen in Nederland
krijgt de diagnose Multiple Sclerose,
een niet te genezen ziekte van het centrale
zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen
tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op
het punt staat een studie te volgen of aan
gezinsuitbreiding denkt.
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet
meer? Niemand weet hoe MS zich
ontwikkelt.

Het streven is om voor elke MS-patiënt,
een collectant op straat te zien tijdens de MS
collecteweek.
16.000 mensen met Multiple Sclerose
verdienen net zoveel collectanten.
De zoektocht naar 6.100 extra collectanten
start nu! Doe mee!
De collecteweek is van 21 t/m 26 november.
U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen
door een gift over te maken naar giro 5057
te Maassluis.
Meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl
of bel met 010-5919839.

De training voor 8 – 12 jarigen wordt
gegeven op de woensdagmiddag in Mijdrecht.
De training voor deelnemers van 12 t/m 17
jaar wordt gegeven op dinsdagmiddag in Wilnis in samenwerking met Stichting de Baat.
Er zijn in beide groepen nog enkele plaatsen
vrij.
Voor meer informatie over de trainingen en
aanmelden kunt u contact opnemen met:
Mirelle Valentijn 0297 – 27 46 05, praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl. Ook vind je
informatie over pesten en deze training op:
www.omgaanmetpesten.nl, www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en www.stichtingdebaat.nl.

Twistvliedschool in training voor hardloopwedstrijd
Afgelopen woensdag 12 oktober kwamen alle
leerlingen van de Twistvliedschool sportief
gekleed naar school. Ze kregen namelijk een
echte hardlooptraining verzorgd door twee
trainers van de Veenlopers! In deze weken is
op school veel aandacht voor gezond eten en
veel bewegen. Drie keer per week krijgen de
kinderen fruit en groente op school. Er zijn al
heerlijke pruimen, bananen, manderijnen,
worteltjes, tomaatjes, stukjes komkommer en
kiwi’s gegeten. Groep 2 heeft samen met de juf
zelfs appelmoes gemaakt. Daarnaast is
bewegen belangrijk, en om dat te laten zien
gaan bijna 100 leerlingen van school
meedoen aan de Rabo kinderloop van de

Hobbyisten gezocht

Zilveren Turfloop op zondag 6 november.
De Turfloop is dit jaar onderdeel van het Zorg
en Zekerheidcircuit. Ook een aantal ouders
volgen het voorbeeld van hun sportieve
kinderen en zullen meelopen met de 5 of 10 km
wedstrijd. De trainers Ed en Annette hebben de
kinderen woensdag uitgelegd hoe je goed kunt
hardlopen, en dit werd natuurlijk ook uitgebreid
geoefend. Nu gaan de kinderen zelf verder met
trainen, en zullen allemaal goed voorbereid aan
de start verschijnen op 6 november. Zij zullen
daarbij aangemoedigd worden door hun ouders,
de juffen en meesters, en ook vast nog wel
opa’s, oma’s of verdere familie. Twistvliedkids,
heel veel succes!

De rubriek De Hobby Van... heeft weer ruimte voor mensen met een bijzondere hobby. Bent u
zo iemand, 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.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Fons Stolwijk:

“Geen kerst zonder kerstgroep”
Hoewel Sinterklaas nog in het land moet komen, is de 58-jarige Fons Stolwijk al druk met Kerstmis bezig.
De inwoner van De Hoef is namelijk verzamelaar van kerstgroepen en die hobby beperkt zich niet tot de
decembermaand. Fons: “De maanden voor kerst is er natuurlijk wel meer te verkrijgen. Dan zijn er kerstmarkten en dergelijke, maar ik ben het hele jaar actief. Op Marktplaats.nl bijvoorbeeld is ook buiten het
seizoen genoeg te vinden. Dit jaar organiseer ik zelfs een expositie van kerststallen en kerstgroepen in
De Hoef en dat vraagt al vroeg in het jaar om de nodige voorbereiding.”
Kerst is voor Fons altijd een
bijzonder feest geweest. Fons: “Ik
kom uit een katholiek gezin waarbij
kerst, ondanks dat we het thuis niet
breed hadden, altijd groots gevierd
werd. Met kerstavond gingen we
altijd naar de nachtmis, dat vond
ik prachtig. We zaten het hele jaar
niet in de voorkamer, maar met
kerst aten we daar onze maaltijd,
ook al was dat soms niet meer dan
boerenkool met worst. Kerst is het
feest van gezelligheid, het samenzijn en voor mij is het ook een
stukje geloofsuitdraging. Ik ben zelf
actief voor de parochie van De Hoef
en kerst is voor mij het feest van de
geboorte van het kindje Jezus. In
mijn ouderlijk huis maakten we het
elk jaar weer gezellig met slingers,
een boom én een kerststal. De stal
is door mijn vader gemaakt en de
plastic beelden zijn eigenlijk niet
erg bijzonder, maar toch heb ik die
stal van kleins af aan altijd erg
indrukwekkend gevonden.
Die maakte het kerstgevoel
compleet. Zo’n dertig jaar geleden
kocht ik samen met mijn vrouw
mijn eerste kerstgroep en nu heb
ik er al zo’n honderd. Eén daarvan
staat permanent in de tuin, de rest
ligt op zolder. Vroeger haalden
we met kerst alle groepen naar
beneden. Die stalden we dan allemaal uit in de woonkamer, maar
daar hebben we nu de tijd niet meer

voor. Wel tuigen we elk jaar een
boom op en staat er minimaal één
groep in de kamer, want voor mij
is er geen kerst zonder kerstgroep.
Dat is een stukje nostalgie.”
Diverse culturen
Fons’ verzameling van kerstgroepen
is niet alleen groot, maar ook divers.
Fons: “Ik heb kerstgroepen van over
de hele wereld. De eerste groep
kocht ik in 1981 in Oostenrijk. Deze
handgesneden houten groep was
meteen een dure. Daarna volgden
vele andere groepen. In Kenia heb
ik zelfs een groep speciaal voor mij
laten maken. Verder heb ik veel
groepen uit Zuid-Amerika. Bij al die
verschillende kerstgroepen zie je
ook de verschillende culturen terug.
Overal zien Josef, Maria en Jezus
er weer anders uit. De ene keer
blank, de andere keer getint. Ook
de groepssamenstelling varieert.
In Peru hebben ze in plaats van de
os en ezel twee lama’s afgebeeld
en in sommige Spaanstalige landen
bestaan sommige groepen zelfs alleen uit de drie koningen, omdat het
feest van de Openbaring des Heren,
zoals Drie Koningen ook wel wordt
genoemd, in die landen vaak nog
grootser gevierd wordt dan kerst.
Met de verschillende periodes en de
verschillende landen waarin de beelden gemaakt worden, verschillen de
materialen ook van elkaar.

Zo heb ik groepen van hout, gips of
klei, maar ook een betonnen groep.
Die betonnen groep heb ik op de
veiling van voetbalvereniging HSV
gekocht. Deze is zo groot en zwaar
dat ik hem in de tuin heb gezet.
Inmiddels heb ik ook de plasic groep
van mijn ouders gekregen. Daarbij
is de emotionele waarde natuurlijk extra groot.” Fons maakt zelf
geen beelden, maar soms is hij wel
creatief met zijn hobby in de weer.
Fons: “Ik heb een kleine Vietnamese
groep zelf aan een Vietnamese
houten pop bevestigd. Die pop komt
van de rommelmarkt en heeft er
eigenlijk niets mee te maken, maar
het maakt de groep zo wel bijzonder. Daarnaast heb ik verschillende
kerststallen gemaakt. Aan de hand
van een boekje heb ik een traditionele stal met rode dakpannen
nagebouwd. Op diezelfde wijze heb
ik ook een Oriëntaalse stal in elkaar
gezet.” Hoewel Fons redelijk fanatiek is in zijn hobby, geeft hij aan dat
er nog veel grotere verzamelaars
bestaan. Fons: “Via internet kom
ik soms verzamelaars met wel 300
kerstgroepen tegen. Zo extreem zal
ik zelf niet worden. Op kerstmarkten zie ik vaak veel moois, maar ik
zal altijd in de gaten houden wat ik
koop. Mijn verzameling is namelijk
nooit compleet en het moet wel een
betaalbare hobby blijven.”

Fons Stolwijk introduceert een nieuw initiatief: een expositie van kerststallen en
kerstgroepen op de jaarlijkse kerstmarkt in De Hoef op 11 december aanstaande.
						
Expositie
Omdat Fons’ verzameling te mooi is
om op zolder te laten liggen, toont
hij deze zo nu en dan aan een publiek. Naast lezingen aan vrouwenclubs waarbij hij ook het verhaal
achter de kerstboom en kerstgroep
vertelt, heeft Fons twee keer op de
Hoefse Hobbydag gestaan. Dit jaar
introduceert hij een nieuw initiatief,
namelijk een expositie op de kerstmarkt in De Hoef. Fons: “Ik heb
eens in Duitsland een dergelijke
expositie gezien waarbij mensen uit
het dorp hun kerststallen toonden
aan hun dorpsgenoten. Dat was zo
leuk en gezellig, dat ik heb besloten
dit initiatief ook eens in De Hoef
uit te voeren. In overleg met het
kerstmarkt comité komt er nu ook
zo’n expositie voor de inwoners van
De Ronde Venen. Op 11 december
2011 zal deze expositie genaamd
‘Een kind ons geboren in de Hoef’
in de pastorie plaatsvinden. Het is
de bedoeling dat bij elke groep een
bordje komt met extra informatie

foto patrick hesse

over bijvoorbeeld de eigenaar, het
land van herkomst en eventueel
aanvullende informatie. Iedereen
uit de omgeving kan zijn of haar
kerststal of kerstgroep hiervoor
beschikbaar stellen. Zelf neem ik
ook wat mee, maar ik hoop op veel
aanmeldingen van dorpsgenoten zodat er een gevarieerde verzameling
samenkomt. Hoe minder groepen ik
zelf meeneem, hoe groter het succes is. Daarmee zal onze regio weer
een unieke gebeurtenis rijker zijn.”
Bent u in het bezit van een mooie
kerstgroep, groot of klein of voor u
uniek en wilt u die aan De Ronde
Venen tonen, meld uw groep dan
snel aan voor de expositie op 11
december in De Hoef. Opgeven kan
via fonsstolwijk@zonnet.nl of
telefoonnummer 0297-593501
(bereikbaar na 18.00 uur).
Uiteraard heeft u de groep ruim
voor Kerst weer terug, zodat deze
met de feestdagen uw huis kan
sieren.

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker
In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker cabaretiers en theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week acteur Sjoerd Pleijsier die de rol van schilder Paul
Gaugin speelt in het toneelstuk Vincent en Theo, over de veelbewogen levens van de broers Van Gogh.

Vincent en Theo

‘Van Gogh heeft verschrikkelijk
geleden voor de kunst”
De basis van de voorstelling is de briefwisseling tussen Vincent en Theo van
Gogh, bestudeerd door de regisseur en
schrijver Ger Thijs.
“Ik vind het interessant en uitdagend
om te werken met een regisseur en
schrijver die een eigen stuk maakt
en die vanaf nul naar een productie toe werkt. Dit stuk gaat over
twee fantastische mensen in onze
kunstgeschiedenis. Ik heb me eerlijk
gezegd altijd afgevraagd waarom
er niet eerder een toneelstuk over
Van Gogh gemaakt is. Een paar jaar
geleden kwam men met Rembrandt
De Musical. Ik weet dat hij ook wat

tegenslag in zijn leven heeft gehad,
maar om daar nu een musical van te
maken… Ik heb me eerlijk gezegd
altijd afgevraagd waarom er niet
eerder een toneelstuk over Van Gogh
gemaakt is. Dat leven is echt drama,
groots en meeslepend.”

Je speelt de rol van Paul Gaugin, die
in oktober 1888 op verzoek van Theo
van Gogh, twee maanden naar Arles
kwam om elkaar te leren kennen en te
helpen. Gaugin had net als Vincent van
Gogh ook depressieve buien.
“Tijdens de repetities is heel veel
veranderd. Er zijn zes verschillende

scènes geschreven, zodat de rol van
Paul Gaugin goed zou passen in het
geheel. Het karakter van Gaugin
stond natuurlijk vast. Ik heb me wel
verdiept in wie hij was, maar daar
heb je niet zoveel aan, uiteindelijk
moet je het met je eigen lijf, kop en
stem spelen. Uit dit stuk blijkt niet
dat hij depressief was, mijn rol is echt
een bijrol. Het stuk gaat echt over de
twee broers Vincent en Theo. Gaugin
was inderdaad geen vrolijke jongen,
net als Van Gogh moest hij vechten
voor zijn bestaan. Hij heeft verschrikkelijk geleden voor de kunst. Hoe is
het in Godsnaam mogelijk dat die

man bij zijn leven niet een schilderij
heeft verkocht.”

Vincent en Theo hadden een ingewikkelde en spannende relatie. Ze worden
manipulatoren van elkaar genoemd.
Ook Gaugin had vaak ruzie met ze.
“Dat klopt. Het stuk gaat over broederliefde. In het begin zegt Vincent:
‘Wij zijn Siamezen van de ziel’. Theo
en Vincent hielden ook van elkaar,
maar er was hierdoor ook grote ellende. Vincent was een onmogelijke
man en zeker een einzelgänger. Hij
kon niet zonder Theo.”

De voorstelling van 28 november wordt
in DeLaMar boventiteld (via scherm
boven het toneel, red.).
“We gaan er van uit dat de bezoekers
van het Van Gogh Museum geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze
voorstelling. Van Gogh is samen met

Johan Cruijff de beroemdste Nederlander aller tijden.”

De rollen van Vincent en Theo worden
respectievelijk gespeeld door Hein van
der Heijden en Hajo Bruins.
Vincent en Theo is 11 november te zien
in Schouwburg Amstelveen.
www.toptheater.nl
www.schouwburgamstelveen.nl
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De keuze van...

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

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

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Jongerenprogramma Wzzp
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 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix
SliQ FM
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 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

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

Titel: Joël 		
Auteur: Carry Slee
“Het verhaal gaat over vier
studenten, die samenwonen in
Utrecht: Luna, Eva, Nathalie en
Fleur. Luna valt het uit raam van
haar kamer en overlijdt
plotseling. De meiden zoeken
hun eigen manier om met de
dood van Luna om te gaan.
Nathalie stort zich in een nieuwe
relatie, Fleur wil naar Afrika
vertrekken. Maar Eva twijfelt
aan de toedracht van Luna’s
dood. Ze vermoedt dat Remco,
Luna’s ex, er iets mee te maken
heeft. Eva wordt bang en zoekt
overal wat achter. Ze krijgt een
stapeltje anonieme brieven,
gericht aan Luna, in handen.
Hiermee begint Eva te
ontdekken wat er nu werkelijk
gebeurd is.
De meeste Young Adult boeken
gaan over jongeren die op de
middelbare school zitten. Carry
Slee kiest hier voor een iets
oudere doelgroep: de student.
Ze kan zich goed inleven in het
gevoelsleven van jonge
mensen. In dit boek komen veel
onderwerpen aan de orde, zoals
rouwverwerking, vriendschap en
verliefdheid, maar ook
genderkinderen, een onderwerp
waar niet veel over geschreven
is. Het verhaal is vlot geschreven,
een combinatie van gesproken
tekst en de gedachten van de
hoofdpersonen. Carry Slee weet
de spanning goed op te bouwen.
De lezer ontwikkelt vermoedens
die met subtiele hints worden
bevestigd. De oplettende lezer
heeft wel al snel door wie de
dader is, maar toch blijf je
doorlezen om je vermoedens
bevestigd te krijgen...'
gelezen door madelon tiemens

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

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

JA
MAAR HOE?

Bel A-side media
0297 - 38 52 52
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De vliegenvanger 		
Ravelli
‘Houd God
voor ogen
en je gulp
gesloten’.
Met dit
advies
wordt de
Limburgse
Peter
naar het
seminarie
gestuurd.
Tevergeefs. 'De vliegenvanger'
vertelt het meeslepende liefdesverhaal van een student die een
intieme relatie heeft met een
meisje en tegelijkertijd verliefd is
op een jongen. Voor deze ‘dubbele
fout’ wordt hij verbannen uit het
klooster. De ontspoorde geestelijke vlucht uit schaamte naar het
buitenland, waar hij een leven leidt
vol passie en bedrog. In de Tweede
Wereldoorlog valt hij in handen
van de nazi's, maar hij weet zijn
executie te voorkomen door
vliegen te vangen in het kantoor
van de kampcommandant. Na zijn
ontsnapping zwerft hij als Graaf
Ravelli door Italië. Als kreupele
bedelaar, kunstenaar en minnaar
van velen blijft hij verlangen naar
de puurheid van zijn kinderjaren.
Uiteindelijk gaat hij op zoek naar
de twee grote liefdes uit zijn jeugd.

2

De stiefmoeder		
Renate Dorrestein
De succesvolle
quiltmaakster Claire
Paagman
vertrekt
voor een
week naar
Whitby om
een prestigieuze
kunstprijs in ontvangst te nemen.

en ieder weekend kon je de klok er
op gelijk zetten, de keuken was
omgebouwd tot winkel en mijn
broertje en ik speelden winkeltje!
Het zat er toen al een beetje in dus...

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

SOCIAL MEDIA

Boeken Tip 5...

Van eigen bodem
Kinderen dromen vaak over later.
Wat zal ik later worden? Meisjes
worden met stip op nummer 1 kapster en de jongens kiezen altijd de
stoere beroepen als brandweerman
of piloot. Toen ik nog zo’n klein
meisje was droomde ik er van om
caissière te worden. Van pappa en
mamma kreeg kleine Viv een klein
speelgoedkassaatje met nepgeld

En dan nu, ik speel al een paar jaar
winkeltje voor het eggie en fantaseer dan wel eens over een stapje
hoger. Later mijn eigen wijngaard,
dat lijkt me wel wat, beetje druiven
verbouwen en wijn maken en vooral
heel veel genieten van mijn eigen
Château de la Prins.
Alhoewel château, tegenwoordig
hoef je niet per se meer in Frankrijk
of elders in het buitenland te wonen
om een wijngaard te beheren; de
Nederlande wijnen staan tegenwoordig op de wijnkaart van menig
restaurant. In de Achterhoek wordt
redelijk veel verbouwd, op de
Waddeneilanden vind je een enkele
gaard, maar ook dichtbij huis zijn
een aantal gaarden te vinden.

Samen met echtgenoot Axel had ze
er een romantisch uitje van willen maken, met een verblijf in een
vijfsterrenhotel aan de Engelse kust.
Maar op het laatste moment besluit
Axel thuis te blijven, en belandt de
forse Claire tot haar verbijstering
alleen in een te kort hotelbed.
Stukje bij beetje wordt duidelijk dat
Axels afwezigheid alles te maken
heeft met zijn dochter Josefien, voor
wie Claire al twaalf jaar nuchter
maar liefdevol zorgt. Sinds Josefien
haar stiefmoeder in vertrouwen nam,
staat het gezin onder hoogspanning...

3

Nooit vergeten 		
Nicci Gerard
De
verdwijning van
de jonge
Johnny
verandert
de levens
van zijn
familie en
vrienden
voorgoed.
Want hoe
ga je verder als je nooit precies
zult weten wat er is gebeurd?
Wanneer stop je, als moeder, met
wachten of met hopen? Alle leden
van het gezin Hopkins gaan op hun
eigen manier met het verlies om,
en Johnny blijft onlosmakelijk met
ieders leven verbonden. Ook al is
hij na jaren nog steeds spoorloos...

4

Wie verstaat er Kips?
Youp van 't Hek
In 'Wie
verstaat
er Kips?'
schetst
Van ’t Hek
het Nederland van
nu: van
klantenservice tot
raarzeggers,
Hofnarreslee, grootouderscontroleursoverleg, scharreleiceltoerisme,
Roomse rukkers en zijn droom over
Kamerleden die na hun dood terug-

keren als legbatterijkip.
‘De kippen zaten broeds te wachten
op hun dood. Ze smachtten. Smeekten zelfs. Maar wie verstaat er
Kips?’ Volgens Youp alleen de kippen. Anders zouden de mensen deze
dieren niet zo wreed behandelen.
Een boek vol columns om hard om
te lachen, maar ook om iedereen
voorzichtig op andere gedachten te
brengen.

5

De afrekening 		
Michael Robotham
Oud-politiecommissaris Vincent
Ruiz wordt
in Londen
door een
geslepen
dievegge
van enkele
dierbare
bezittingen
beroofd. Ontstemd over zijn eigen
naïviteit gaat hij naar haar op zoek.
Maar als hij haar uiteindelijk gevonden heeft, moeten ze samen vluchten voor hun leven. Zij heeft, zonder
dat zij het weet, bewijsmateriaal
in handen van een internationale
miljardenroof.
Journalist Luca Terracini doet
in Bagdad onderzoek naar de
enorme sommen geld die uit Irak
worden weggesluisd. Zijn IraaksAmerikaanse achtergrond maakt
het makkelijker voor hem om de
donkerste hoeken van de oorlog te
infiltreren. Het onderzoek leidt hem
naar Londen, waar hij samen met
Vincent Ruiz op het spoor komt van
een verdwenen topbankier en een
mysterieus ‘zwart gat’ in enkele
bankrekeningen.

Vroeger is de Nederlandse wijnbouw door een vervelend beestje, de
druifluis, ten onder gegaan. Grote
delen van Europa werden geteisterd en wijnbouw in Nederland is
hierdoor een stille dood gestorven.
Toen er Europese stokken geënt
werden op Amerikaanse ranken,
is er een druifluisbestendig ras
ontstaan dat ervoor gezorgd heeft
dat de wijnbouw in Nederland weer
langzaam aan het opbloeien is. En
dat is te zien!

De gevaren van nu? De economie
speelt natuurlijk net als bij alles
een grote rol. Nederlandse wijn is
een stuk duurder dan wijnen uit het
buitenland en het is de vraag of er
voldoende afzetmarkt voor is. In
mijn winkeltje staat het nog niet,
lees nòg niet. Zodra de Nederlandse
wijn voet aan de grond krijgt, zal ik
zeker op zoek gaan naar een mooie
Achterhoeker! Tot die tijd blijf ik
lekker winkeltje spelen met al het
andere lekkers.

Op de website nederlandsewijngaarden.nl vind je ongeveer 200
wijngaarden in Nederland, waarvan
er zo’n 170 professioneel zijn. Op
dit moment is er ongeveer 202,6
hectare aan wijngaarden die samen
zo’n kleine 1,4 miljoen flessen
produceren! De verwachtingen
zijn dat er in 2012 50 hectare aan
wijngaarden wordt bijverbouwd en
dat er 20 professionele wijnbedrijven bijkomen.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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hmmm met hesse...

Door Patrick hesse

Restaurant Boven Water Vinkeveen

Boven Water 2.0:
vernieuwd en verbeterd
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: sinds vorige week heb ik twee nieuwe gastronomische vrienden:
Kai Faber & Wouter Bläser. Sinds ik een bezoek bracht aan Boven Water, waar Wouter eigenaar én Chef De
Cuisine is en Kai Gastheer en Sommelier, ben ik behoorlijk gevallen voor de kunsten van deze twee zeer bevlogen
jonge mannen. Oké, het restaurant is niet de makkelijkste locatie om te vinden, maar het terrein van
jachthaven Omtzigt staat duidelijk aangegeven aan de Achterbos 24a in Vinkeveen.
Ik parkeer mijn auto, loop voorbij de
slagbomen en ga na zo'n 100 meter
rechts de trap op. Bovenaan word ik
opgewacht door de uiterst vriendelijke
Kai, onze gastheer van deze avond.
Ik ben in gezelschap van collega en
vriendin Chantal Vork, die de administratie verzorgt voor A-side media en
net als haar partner Youri Lieberton
verzot is op lekker eten. Daar komt
nog bij dat zij een grote voorliefde
voor wijn heeft en laat dat nu buiten
het gezellige gezelschap een van de
redenen zijn waarom ik Chantal mee
heb genomen naar Boven Water.
Want Kai heeft met het verrassingsmenu ongebruikelijke wijnen uitgezocht, die Wouters gastronomische
hoogstandjes vergezellen. We nemen
plaats voor het raam met uitzicht
over de jachthaven, een exceptioneel
mooie plek en het diffuse licht in het
restaurant zorgt voor een warme,
aangename sfeer.
Als appetizer krijgen we een chip van
Parmezaanse kaas met gerookte

mayonaise. Verbaasd over deze
smaaksensatie worden zowel Chantal
als ik bijzonder enthousiast en kunnen
we niet wachten op de eerste gang.
We beginnen met een gebonden
soepje van roseval en sjalot, crème van
biet en gedroogde cantharel.
Klein, maar erg fijn.
Bij het volgende gerecht worden onze
smaakpapillen getrakteerd op een
variatie van smaken in de vorm van
langoustine pistou, coquille omwikkeld
met lardo di collinato, salsa van rode
biet en knolselderij, Reypenaer met
mayonaise van lavendel. Dit prachtige
gerecht wordt vergezeld van Laporte
‘La Bouquet’, Sauvignon Blanc; een
karaktervolle witte wijn. De smaken
zijn uitstekend in balans met elkaar en
deze eerste gerechten tonen waartoe
Chef Wouter in staat is. De bevlogenheid spettert van de gerechten af! Ook
Kai is een pure professional die zowel
van wijnkennis als van de etiquette
een ware kunstvorm heeft gemaakt.
De bezielende en aanstekelijke
manier van uitleg over de gekozen
wijnen kom ik zelden tegen. Dit is
pure liefhebberij; zonder op een enkel
moment opdringerig te zijn en ons op
enig moment ongemakkelijk te voelen.
Chapeau voor zo veel passie!
Inmiddels is daar het volgende
gerecht: romige gepofte knoflooksoep,
bospaddenstoelenloempia en een dip
van soja, vergezeld door een
Oostenrijkse (!) rode wijn: Weingut
Ecker, Zweigelt. Zowel Chantal als ik
vrezen lachend dat dit vanavond op de
bank slapen wordt.
Inmiddels zijn er wat andere gasten
gearriveerd, maar kan je hier heerlijk

in intieme sfeer dineren en je krijgt
echt het gevoel een avondje uit te zijn.
Want voor een snelle hap, om daarna
thuis voor de TV te ploffen ben je bij
Boven Water aan het verkeerde adres.
Wouter en Kai willen u gewoon de
hele avond lekker in de watten leggen.
Inmiddels is Wouter zelf gearriveerd
om het volgende gerecht toe te lichten: gebraden eendenborst met een
dimsum van parelhoender, najaarsgroenten en een jus de veau, verrijkt
met wortel. Niet alleen erg smakelijk
maar ook een lust voor het oog. Ook
dit gerecht wordt weer begeleid
door een prachtige wijn, dit keer uit
Duitsland: een Dornfelder van Weingut
Egon Schmitt. Deze dieprode stevige
wijn van het Schmitt huis is wederom
in combinatie met het gerecht een
schot in de roos.
Dan is het tijd voor de het volgende
gerecht: walnoot millefeuille met
Shropshire blue, noten- en karamelreep en compote van rabarber. Zeer
origineel geserveerd op een platte
steen. Voor zowel Chantal als voor
mij het absolute favoriete gerecht van
deze avond.
Inmiddels is het al behoorlijk laat
geworden als Wouter en Kai zich weer
aan onze tafel melden met het nagerecht: een chocolade piramide, mousse
van melkchocolade, walnoot kletskop
vanille roomijs en spray van Talisker
whisky. Bij dit feestje schenkt Kai een
Rivesaltes Tuilé, een franse dessertwijn die werkelijk een brede glimlach
op het gezicht van Chantal tovert.
Ter afronding nemen we een espresso
en praten na met de enthousiaste

mannen die het restaurant Boven
Water een totaal nieuwe invulling
hebben gegeven, en duidelijk een
eigen koers varen met een duidelijke
visie: gastronomie in De Ronde Venen
op de kaart te zetten. Met zoveel
vakkennis en bevlogenheid gaan deze
jongens het erg ver brengen. Bent u
net als wij gek op culinair genieten, of
heeft u wat te vieren, laat u dan ook
verrassen, u zult een topavond beleven.

Restaurant
Boven Water
Achterbos 24a
3645 CD Vinkeveen
tel: 0297 - 26 36 72
www.boven-water.nl
Geopend woensdag t/m zondag.
Op zaterdag en zondag ook lunch
(afhankelijk van het weer).
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Vinkeveens BouwBedrijf bv.

“Impasse in de bouw biedt ook kansen”
Het getuigt wel van enige lef om in deze economisch moeilijke tijden, met
een min of meer vastgelopen huizenmarkt een nieuw bouwbedrijf te
starten. Twee jonge enthousiaste Vinkeveense ondernemers gingen op 1
mei van dit jaar van start. Serge Smit en Justin Schoenmakers zien voor
hun Vinkeveens BouwBedrijf zeker toekomst. De impasse in de bouw biedt
voor ons als klein aannemingsbedrijf juist volop kansen, stellen ze.
De malaise op de woningmarkt heeft
onder meer tot gevolg dat er minder
woningen worden gebouwd. “Het
zijn vooral de grote bouwbedrijven,
die de woningbouwprojecten voor
hun rekening nemen, die daar het
meeste last van hebben,” stelt Justin
vast. “Wij komen alle twee uit de
bouwsector en hebben het van nabij
meegemaakt. Maar de situatie op
de woningmarkt biedt ook kansen.
Omdat mensen hun bestaande woning
niet kunnen verkopen, gaan ze ook
niet over tot aankoop van een nieuw
huis, maar besluiten ze om hun
woning een flinke opknapbeurt te geven. En hier zien wij mogelijkheden,
omdat wij ons specifiek richten op het
wat kleinere werk. We doen ook wel
nieuwbouw, maar het meeste werk
halen we toch uit de verbouwingen,
zoals een nieuwe keuken een badkamer, het plaatsen van een dakkapel,
of een uitbouw om de woonkamer
een stukje groter te maken.”
Nog geen dag zonder werk
Serge en Justin zijn nu ruim een half
jaar bezig. Serge: “We hebben niet
eens een reclamecampagne gevoerd.
We zijn begonnen en tot nu toe geen
dag zonder werk geweest. In deze
branche is de mond op mond reclame
erg belangrijk. We kunnen ons voorstellen dat veel mensen met bouw- of
verbouwplannen niet goed weten
welke aannemer ze moeten kiezen.
Dan is het wel handig wanneer je van
iemand hoort dat die goede ervaringen heeft. Voor ons is dat een extra

stimulans om optimale kwaliteit te
leveren. Dat is uiteindelijk ook de
beste manier om je van anderen te
onderscheiden. Dat betekent, dat het
werk dat we leveren van perfecte
kwaliteit moet zijn. En dat betekent
ook dat we gebruik maken van goed
materiaal. Dat mag dan af en toe wel
iets duurder zijn, maar op termijn
verdien je dat toch altijd wel weer
terug.”
Justin en Serge werken samen en
hebben geen vaste medewerkers.
Justin: “Het voordeel is dat we
alles in één hand houden en ook het
overzicht behouden. Voor de klant is
dat ook makkelijk, want ze hebben
één aanspreekpunt waar ze terecht
kunnen. We zijn alle twee allround
vaklieden maar in sommige gevallen
roepen we de hulp van collega’s in.
Dat kan wanneer het om een heel
specifieke klus gaat of wanneer we
zoveel werk hebben dat we extra
inzet nodig hebben. Ook hier doen we
een beroep op collega’s, waarvan wij
weten dat ze kwaliteit leveren. Want
kwaliteit is ons belangrijkste doel.
En uiteindelijk dragen wij de
eindverantwoordelijkheid.”
Vrijblijvende offerte
Men kan een beroep doen op
Vinkeveens BouwBedrijf voor tal
van kleine tot middelgrote klussen.
Serge: “We doen ook onderhoud,
renovatie en restauratie. En verder
het bekende werk van badkamers tot
dakkapellen en uitbouwen.
We hebben eerst een uitvoerig

Serge Smit (links) en Justin Schoenmakers van Vinkeveens BouwBedrijf: “Nu veel mensen hun bestaande woning niet
kunnen verkopen, besluiten ze hun woning een flinke opknapbeurt te geven. Daar liggen onze kansen, omdat wij ons
specifiek richten op het wat kleinere werk.”						
foto patrick hesse
gesprek om te inventariseren wat de
klant precies wil. Op basis daarvan
maken we een offerte, die voor de
klant nog geen verplichtingen schept.
We komen zo’n offerte bij voorkeur
mondeling toelichten. We maken een
gespecificeerde offerte zodat men
ook kan zien wat diverse onderdelen
of materialen kosten. Wij kiezen bij
voorkeur voor de kwalitatief beste
materialen. In zo’n gesprek leggen
we de klant dan uit wat de voordelen zijn. Uiteraard komen dan ook
alternatieven op tafel. En zo kom je
vrijwel altijd in goed overleg tot een
prijsafspraak. De klant weet dan
precies wat hij mag verwachten en
wij zorgen er voor dat we die
verwachtingen ook waar maken.”

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

WWW.DEGROENEVENEN.NL

Vinkeveners in Mijdrecht
Serge en Justin zijn alle twee
rasechte Vinkeveners. Vandaar dat
ze hebben gekozen voor de naam
Vinkeveens BouwBedrijf (VBB).
Serge: “Het was oorspronkelijk ook
onze bedoeling om ons in Vinkeveen
te vestigen. Maar we konden geen
geschikte locatie vinden in Vinkeveen.
Dat is de reden dat we uiteindelijk
op het bedrijventerrein in Mijdrecht
terecht zijn gekomen. We hebben hier
de beschikking over voldoende ruimte
voor ons bedrijf. En de toekomst zal
leren wat het verder wordt. We zijn
er vooralsnog niet op uit om snel een
groot bedrijf te worden, omdat onze
kracht juist ligt in de kleinschaligheid.
Overzichtelijk alles in één hand en

voor de klant een heldere structuur.”
De beide jonge ondernemers stralen,
ondanks de sombere verhalen over
hun sector, een rotsvast vertrouwen in
de toekomst uit. “We weten wat we
kunnen en dat we een hoge kwaliteit
kunnen leveren. En dat zal ook tevreden klanten opleveren.
En dat is wat we in ieder geval ook
willen,” verzekeren Serge en Justin.

Vinkeveens BouwBedrijf is gevestigd aan
de Vermogenweg 91 in Mijdrecht.
Telefoon: 0297 750742.
Aan de website www.VBBbv.nl wordt nog
gesleuteld. VVB is ook per mail
bereikbaar: info@VBBbv.nl.

Van Yperen Mode pakt uit

Samen op de fiets
Voor mevrouw Verheul-de Leeuw en de heer Oussoren was afgelopen vrijdag er een met
een randje. Mevrouw Rensink toverde beide namen uit een glazen schaal met daarin de
mededingers naar de twee Urban Bikes die door het Modehuis beschikbaar waren gesteld.
door paul bosman

Het was drie weken lang actietijd bij Van Yperen
Mode. Klanten konden na hun aankoop de aankoopbon inleveren in de winkel en daarmee een
gooi doen naar een fraaie dames- of herenfiets.
Op vrijdagavond zou de trekking plaatsvinden
en iedereen was dan ook uitgenodigd de winkel
met een bezoek te vereren. Modellen showden
de nieuwste najaarsmode en er was een drankje
en een voortreffelijk hapje. Dat alles geheel in
stijl van het gerenommeerde Modehuis, dat al zo
vele jaren aan de weg timmert. Het was gezellig
en druk en de spanning liep uiteraard op tot het
moment waarop mevrouw Rensink aan het
verzoek van haar zoon gevolg gaf door een
tweetal aankoopbonnen, voorzien van naam, uit
de glazen bol te halen. Extra blijheid bij de
gelukkige prijswinnaars die naast hun aankoop
ook nog per fiets naar huis konden gaan. Het
was gelukkig mooi herfstweer, zonder regen.
Maar ook zij die geen prijs hadden gewonnen

keken terug op een geslaagde aankoop, waardoor ze de komende tijd fraai ogend de herfst
tegemoet kunnen zien. Vanzelfsprekend bent
u de komende tijd meer dan welkom kennis te
maken met de nieuwste trends op modegebied.
U vindt Van Yperen Mode in de Mijdrechtse
Dorpsstraat op nummer 11.

DE GROENE VENEN 		

13

De Club van…

Door Piet van Buul

Aalsen Everts:

“De taal spreken opent de deur naar de samenleving”
Van oudsher werd Nederland geprezen om de tolerantie en de gastvrijheid. Maar daar is de laatste jaren een
forse verandering in opgetreden. De aanhang van de politieke beweging die het sluiten van de grenzen tot
speerpunt van beleid heeft verheven, groeit snel. Met simpele one-liners worden mensen met een getinte
huid of een iets ander accent op één hoop geveegd. De lieden, die graag de immigranten als oorzaak van tal
van problemen aanmerken, krijgen in de media ruim baan om hun frustraties te etaleren. Aalsen Everts van
Stichting Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen.
Stichting Vluchtelingenwerk
Nederland zet zich al jaren in voor
de begeleiding van vluchtelingen met
als doel hen wegwijs te maken in
ons land en hun zelfredzaamheid te
vergroten, zodat ze een baan kunnen
verwerven en een nieuwe toekomst
kunnen opbouwen. Stichting Vluchtelingenwerk Nederland bestaat uit een
twaalftal regionale stichtingen. Aalsen
Everts is regiocoördinator voor
Midden Nederland. “Ik werk vooral
voor de afdelingen in Utrecht West,
waaronder ook De Ronde Venen. Ik
ben actief in een aantal afdelingen,
waar ik onder meer het relatiebeheer verzorg, de contacten met de
gemeenten en de ondersteuning van
de vrijwilligers. Mijn thuisbasis is de
vestiging in Mijdrecht.”
Vluchtelingwerk De Ronde Venen
beschikt over twee parttime medewerksters. De een is actief in het
kader van het integratieproces en
stuurt daarbij een team van zo’n
vijfendertig vrijwilligers aan. De
ander is juridisch medewerker en zij
doet de administratie en het juridisch
advieswerk voor de vluchtelingen.
Begeleiding en steun
“Wanneer mensen hier in Nederland
asiel aanvragen worden ze in eerste
instantie opgevangen in een Asiel
Zoekers Centrum (AZC), waar ze de
beslissing op hun aanvrage moeten afwachten,” legt Aalsen uit. “Ze mogen
in die periode niet aan het werk, maar

moeten rustig afwachten. In het verleden duurde dat vaak onverantwoord
lang. Die oude procedure levert nu de
schrijnende gevallen op, waarover van
tijd tot tijd de media bol staan.
Gelukkig wordt deze procedure de
laatste jaren een stuk sneller afgehandeld en weten de mensen al redelijk
snel of ze op een verblijfstatus kunnen
rekenen. Vanaf het moment dat ze
toestemming hebben om hier te
blijven, wordt er een passende woning
gezocht en kan het integratieproces
beginnen. Elke gemeente heeft de
plicht om naar rato van het inwonertal een aantal woningen beschikbaar
te houden. Die woningen worden
aangemeld op een soort woningmarktplaats op internet. Tot nu toe
kan de vluchteling in het algemeen
zelf een keuze uit het aanbod maken.
Soms kiest men voor een woonplaats
waar al bekenden of familie wonen.
Maar het probleem zit hem in het
feit dat de meesten richting Randstad
willen omdat ze denken daar meer
kansen op de arbeidsmarkt te hebben.
In de toekomst wil men meer gaan
toewijzen en beter spreiden over het
land.”
Begeleiding
Vanaf het moment dat de vluchteling
onderdak heeft begint de begeleiding
door de vrijwilligers van Stichting
Vluchtelingenwerk. Aalsen:
“De eerste drie maanden helpen we
met alles rondom huis. Dingen waar

veel Nederlanders zelfs moeite mee
hebben, zoals het invullen van tal
van formulieren, het regelen van je
internetaansluiting of je telefoon. Of
de aansluiting van gas en licht in je
woning. Maar ook het zoeken naar
een huisarts en een tandarts, of een
school voor de kinderen of boodschappen doen, kortom alle dagelijkse
dingen. Al heel snel wordt gestart met
de inburgeringcursus. Ze moeten
binnen een maand op school zitten,
waar ze vier tot zes dagdelen lessen
volgen. De vooropleiding speelt daarbij een niet geringe rol. Het maakt
nogal verschil of je een oogspecialist
uit Syrië bent, of iemand die niet
kan lezen of schrijven. De cursussen
voor de mensen uit De Ronde Venen
worden gegeven in Uithoorn.”
Aalsen vertelt dat er steeds meer
werk gemaakt wordt van de taalopleiding. “De taal is de sleutel tot
de samenleving. De mensen die
wij begeleiden krijgen dan ook een
‘taalmaatje’ toegewezen. Twintig van
onze vrijwilligers zijn bezig met de
taal en de taalcoaching. Onze vrijwilligers helpen bij het huiswerk maken
en geven steun bij het zoeken naar
een passende beroepsopleiding, naar
stageplekken en naar werk. Daarbij
zoek je aansluiting bij het werk dat ze
al gedaan hebben. De oogspecialist
zit nu bij de bloedbank in Utrecht.
Wij hebben momenteel in De Ronde
Venen, dus inclusief Abcoude, 28
asielzoekers die wij begeleiden.

De taal is de sleutel tot de samenleving. De mensen die wij begeleiden krijgen dan ook
een ‘taalmaatje’ toegewezen.				
foto patrick hesse
Onze begeleiding duurt in principe
twee jaar. Dan bekijken we of mensen
zelfstandig kunnen functioneren.
Soms komt er dan nog wat extra begeleiding achteraan, maar in principe
moet alles binnen drie jaar rond zijn.”
Zorgen
Aalsen maakt zich wel zorgen over de
verharding in de maatschappij ten opzichte van asielzoekers. “Het gaat hier
om mensen die huis en haard hebben
verlaten, die vaak familie achterlaten,
die doodsbedreigingen hebben doorstaan en al een dramatische geschiedenis met zich meedragen. Ga er maar
aanstaan om dan je plek te vinden in
een vreemde maatschappij. Wanneer
je dan ook nog het gevoel hebt dat
je eigenlijk niet welkom bent, dan
maakt dat het leven er niet vrolijker
op. Vooroordelen bepalen de discussie.
Men spreekt over massale toestroom.
Dat valt reuze mee. Wereldwijd zijn
er ruim acht miljoen mensen op de
vlucht. Daarvan komen er tussen de

Sportnieuws
Rabobank en CSW
tekenen sponsorcontract

Bert van der Horst, Rabobank Rijn en
Veenstromen; Sandra Offerman, CSW
Sponsorcommissie en Andre Straathof, voorzitter CSW.
Rabobank Rijn en Veenstromen en
CSW hebben hun sponsorovereenkomst met een termijn van 3 jaar
verlengd. Tijdens de thuiswedstrijd
tegen Roda 46 is het contract getekend. CSW is zeer tevreden dat zij
weer kunnen rekenen op de
Rabobank, die nogmaals onderstreepte dat breedte sport en
activiteiten de voorkeur hebben

boven prestatiesport. Met de
bijdrage van de Rabobank kan CSW
zijn activiteiten voor de jeugd weer
volledig invullen. De zaalvoetbaltoernooien voor de pupillen D, E
en F zijn al jaren een succes en
zijn voor de komende jaren weer
geborgd. Het Rabo Minikamp is
een jaarlijks terugkerend spektakel.
Circa 250 pupillen beleven hier hun
CSW kamp van het jaar.

Unitas
Bedrijventoernooi
Vrijdagavond 4 november aanstaande vanaf 19:00 uur wordt het
Unitas Bedrijventoernooi gespeeld
in sporthal De Phoenix in
Mijdrecht. Dit jaar is Walraven
hoofdsponsor van het toernooi.
Alweer voor de 12e keer spelen
teams van bedrijven, maar ook
familie- of stratenteams tegen
elkaar en strijden om de wissel-beker. De winnaar van vorig jaar, het
team ‘Even Schaften’, daagt u uit.
Volleybalvereniging Unitas roept

hierbij enthousiaste teams op om
aan dit gezellige toernooi mee te
doen. Er is plaats voor maximaal
16 teams. Bij voldoende aanmelding kan er worden ingeschreven
in de gevorderdenpoule of in de
recreantenpoule.
Via voorinschrijving (aan het eind
van het Bedrijventoernooi van
vorig jaar) heeft zich al een aantal
teams aangemeld. Dit zijn voornamelijk teams die voorgaande
jaren present waren.
Er kunnen nog teams inschrijven.
De inschrijving sluit zondag 23
oktober aanstaande.
Om mee te kunnen doen dient u
een team samen te stellen dat
bestaat uit minimaal 6 personen.
Unitas stelt als eis dat er minimaal één dame in het team wordt
opgesteld. Van de deelnemende
teams wordt verwacht dat er voor
de wedstrijden tijdens het toernooi
een scheidsrechter wordt geleverd.
De finale wordt door een scheidsrechter van Unitas gefloten.
Deelname aan dit toernooi kost
€ 50,00 per team. U kunt zich

aanmelden door een e-mail te
sturen aan secretariaat@unitasmijdrecht.nl. Daarin geeft u aan
of u in de recreantenpoule of in
de gevorderdenpoule wilt worden
ingedeeld. U dient ook een naam
op te geven voor uw team. U krijgt
een bevestiging van uw reactie.
Na sluiting van de inschrijfdatum
wordt het toernooi vastgesteld.
Na ongeveer een week (uiterlijk
zondag 30 oktober aanstaande)
krijgt u via e-mail de informatie
over het toernooi.

zeven en acht duizend naar Nederland.
Een land als Iran vangt alleen al één
miljoen vluchtelingen uit Afghanistan
op. En dan maken wij hier problemen
over de kosten van de inburgeringcursussen. Mensen uit Turkije hoeven
op basis van een oud verdrag niet te
betalen. Voor anderen wordt het cursusgeld verhoogd. Met als gevolg dat
ze niet naar de cursus gaan, of dat ze
na afloop met een flinke studieschuld
zitten. Wanneer ze dan ook nog eens
pas na twee jaar werk vinden, kunnen
ze eerst beginnen met het aflossen van
de schulden. Wanneer je als overheid
besluit om vluchtelingen toe te laten
en ze een kans te bieden om een
nieuw bestaan op te bouwen, dan moet
je daarbij niet allerlei belemmeringen
opwerpen en ze ook echt een goede
kans bieden,” vindt Aalsen.

Expositie fotoclub in
Zuwe Maria-Oord
De directeur van Zuwe Maria-Oord
en voorzitter Jan van Haastrecht
van fotoclub Maria-Oord &
Vinkenoord openen vandaag, 21
oktober, de expositie HERFST. Tot
19 januari aanstaande is van 8 tot
20 uur in de gang boven Brinkzicht
werk te zien van de leden van de
fotoclub: allemaal vrijwilligers die
in Maria-Oord en Vinkenoord actief
bezig zijn in hun vrije tijd. De club
bestaat uit 15 vrijwilligers. De
fotoclub exposeerde al eerder, met
enthousiaste reacties tot gevolg.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Trike Family

“It’s all in the Family”
Deze week test Patrick Hesse een Boom Trike Family bij het Trike Centrum in Mijdrecht.
Wederom ben ik op stap met een
Boom Family Trike. Het leuke van dit
model is dat je er met drie mensen op
kan. Voorin de bestuurder en achter
twee riante zitplaatsen. Het is zelfs
mogelijk een kind mee te nemen,
want een stevige beugel zorgt ervoor
dat de passagiers geen kant op kunnen, dus voor de ‘whole family’. Het is
een complete Trike in de kleur zwart.
Hij heeft het beproefde, simpele
maar zeer betrouwbare VW 1300
cc blok achterin en het zit met de
krachtbron dus wel goed.
De Boom heeft schijfremmen
rondom, een dik 42 mm fighterstuur,
een vette beenbeugel, een topkoffer,

aluminium verchroomde dikke velgen
en vette dual Cannon uitlaten. Ik ben
vandaag niet alleen op stap, want een
paar keer per jaar mag ik van Yehudi
een Boom Family trike meenemen
om samen met mijn grote gabber en
zwager Erwin te gaan
rijden. Het feit dat hij gehandicapt
is en helemaal gek is op motoren en
auto´s maakt dat dit altijd speciale
ritjes zijn. Met zijn handicap is
achterop de motor zitten geen optie,
maar deze Trike biedt die mogelijkheid. Om het feest voor Erwin
compleet te maken is zijn zus (mijn
vrouw) ook van de partij. Al een
week of twee maakt hij iedereen
gek in Huize Ursula te
Nieuwveen, alwaar Erwin
doordeweeks woont en dan
eindelijk is het zo ver: we
gaan rijden. Het is uitstekend weer en niet alleen
Erwin heeft er heel veel zin
in, ook ik moet bekennen in
een jubelstemming te zijn.
Ik vind het altijd een gigafeest om een machtige trike
te besturen. Nadat Erwin

kennis heeft gemaakt met Yehudi en
hij likkebaardend in zijn rolstoel door
het trikecentrum is gegaan gaat de
wijsvinger omhoog (duim wil door de
handicap helaas niet lukken). Mooi,
het kan zijn goedkeuring wegdragen.
Nadat Erwins aandacht volledig is opgeëist door een aantrekkelijke dame
die op haar zeer fraaie Trike wegrijdt,
is het dan eindelijk tijd voor onze rit.
Door dat de brede beugel makkelijk
naar voren geklapt kan worden is het
een fluitje van een cent om Erwin
op de trike te krijgen. Prinsheerlijk
zit hij als een vorst achterop en ook
Sacha, mijn vrouw, zit riant. Nadat
we alle drie onze gordels om hebben
kan het feest beginnen. We besluiten
op Erwin zijn aanwijzing eerst maar
even langs Ursula te rijden om even
lekker te showen bij de dames van
de begeleiding. Dit wordt door de
dames bijzonder gewaardeerd en alle
aandacht doet Erwin stralen als een
glimworm. We vervolgen onze pretrit
langs het water richting Noorden en
Zevenhoven te gaan. Inmiddels ben
ik behoorlijk ingeburgerd in het trike
rijden en geniet dan ook met volle

Zaterdag 29 oktober
van 10.00-17.00 uur
toont Studio Anneloes
haar nieuwste collectie
bij Jamie & Joëlle
Gedurende de gehele dag
worden door modellen de
nieuwste outﬁts getoond en
staan de stylisten van
Studio Anneloes voor
u klaar om u een
persoonlijk advies
te geven.
Natuurlijk alles onder
het genot van een
hapje en een drankje
en voor elke klant
een leuke attentie!

Stationsstraat 3 • Abcoude • Tel.: (0294) 28 65 86
www.jamiejoelle.nl • info@jamiejoelle.nl

teugen. Wat is dit toch een unieke en
aparte beleving en zo met z’n drieën
is het super gezellig. Dit is de ideale
manier om een Family trike te testen
in vol ornaat zoals het bedoeld is met
z’n drietjes. Na een geweldige rit van
een paar uur is het tijd om de Trike
terug te brengen en kan ik melden
dat ook deze ervaring met een trike
bijzonder goed ontvangen is.
Zowel Erwin als ik kunnen maar
moeilijk afscheid nemen en na een
schouderklopje aan het adres van
Yehudi (Erwin kan niet praten maar
een schouderklopje zeg genoeg: goed
gedaan!) heeft Yehudi er met Erwin
een nieuwe vriend bij. Deze trike
van bouwjaar 2000 is voor een zeer
aantrekkelijke prijs te koop:
€ 10.995,- . Voor dit bedrag vind je

nergens een Family trike in deze
conditie. Ik kan u verzekeren: trike
rijden is een groot feest ook als u
alleen een autorijbewijs heeft. En
Erwin? Die heeft buitengewoon goed
geslapen en is eigenlijk vanaf de volgende morgen al weer klaar voor het
volgende ritje. Hopen dat het weer
het snel weer een keer toelaat, want
met mijn zwager op de trike, iets
leukers bestaat er bijna niet...

Trike Centrum
Constructieweg 23a
3641 SB Mijdrecht
0297-255546
06-17284949
info@trike-centrum.nl
www.trike-centrum.nl
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Chevrolet Captiva

Nieuwe Captiva: pakkende Chevy
De Chevrolet Captiva draait inmiddels al weer flink wat jaren mee. Er
zijn er in Europa maar liefst meer dan 120.000 van verkocht. Tijd dus
voor een opfrisser. En terwijl de ontwerpers keihard werkten aan een
nieuwe neus, waren ingenieurs bezig om zo’n 80 procent van de onderdelen te vernieuwen. Een bijna compleet nieuwe Captiva dus.
Meer vermogen, lager verbruik en minder CO2 uitstoot.
Op de markt van de ruime SUVachtigen is er redelijk wat aanbod.
Variërend van een Audi Q5 tot
Mitsubishi Outlander, van een Toyota
RAV4 tot Kia Sportage, van Hyundai
ix35 tot Volvo XC60. En ook de Opel
Antara mogen we niet vergeten,
immers deelt de Captiva het
platform met de Duitse broer.
In het verleden heb ik wel eens een
Opel Antara gereden, prima auto,
niets op aan te merken, maar de
Chevy ziet er net even wat stoerder
uit en oogt ook nog eens groter.
De Opel is daarentegen weer wat
Europeser afgesteld, wat je onder
andere merkt bij het sturen. De
Antara stuurt net even iets scherper
de bochten in. De Koreanen hebben
wat dat betreft de Amerikaanse stijl
goed afgekeken; die gaan immers
nooit zo hard in een bocht.
De Captiva is dus vernieuwd, zowel
van buiten als van binnen. Buiten
vinden we een nieuwe voorbumper
en nieuwe neus die iets weg heeft
van de Mitsubishi Outlander. En dat
is verre van een lelijke auto. Daarbij
hebben de Koreanen er een eigen
draai aan gegeven waardoor de neus
lekker agressief oogt.
In het interieur vinden we nieuwe
klokken en in de middenconsole een

klein digitaal uurwerk. Daarboven
is een groot fullcolour touchscreen
geplaatst met een hele irritante
feature. Zodra je ook maar één of
twee kilometer te hard rijdt (en ik
merk nu pas hoe vaak dat gebeurt)
begint het systeem een piep af te
geven. Die is zo irritant dat je
vanzelf wel afremt en de toegestane
snelheid gaat rijden. Of je zet de
auto direct aan de kant en rijdt niet
weg voordat je in het systeem gevonden hebt waar je de waarschuwing
uit kan zetten. Verder valt er weinig
aan te merken op het navigatiesysteem.
We waren op pad met de 184 pk
sterke 2.2 diesel in LTZ uitvoering.
Dat is de top of the range (naast
de 3.0 V6), voorzien van vierwielaandrijving. Dat houdt niet in dat je
meteen de bergen in kunt, maar de
auto heeft het wel een stuk
makkelijker op landweggetjes,
modderpaden en in een dik pak
sneeuw. Bij de dieselmotor kun
je kiezen voor een automatische
transmissie, maar in dit geval reden
we met de handgeschakelde zesbak. In combinatie
met deze diesel biedt de Captiva
ruim voldoende vermogen om vlot
weg te komen bij de stoplichten.

foto's patrick hesse

foto's patrick hesse

Dankzij een iets groter formaat velg
heb je ook wat breder rubber, waardoor de wegligging iets beter is. Het
comfort neemt daardoor wel weer
af. Ik was nooit zo enthousiast over
de rijeigenschappen van de Captiva,
maar ten opzichte van de voorloper
is er wel vooruitgang te merken.
Maar zoek je een auto waarmee je
ook lekker kunt sturen, kijk dan toch
bij de Europeanen (die meestal wel
flink wat meer kosten). Maar nu de
grote ‘maar’; ben je op zoek naar
veel ruimte, dan is de Captiva een
absolute aanrader. Geen wonder dat
de auto populair is onder families;
je kunt er werkelijk waar bijna alles

in kwijt.
De witte demo was voorzien van
zaken als ABS, cruise controle,
elektrische raambediening en
buitenspiegels, lederen bekleding,
mistlampen, sunroof, xenon verlichting, parkeerhulp met achteruitrijcamera en stoelverwarming. En met
name dat laatste is een gimmick die
snel werkt. Collega Patrick heeft
dat meestal te laat door; die wiebelt
al een tijdje ongemakkelijk op zijn
stoel, voordat hij erachter komt dat
het lampje van de stoelverwarming
brandt. Overigens zit je lekker hoog
in de Captiva, waardoor je een goed
overzicht hebt op het verkeer. Ook

zullen veel mensen de hoge instap
waarderen.
De Captiva wordt standaard
geleverd als zevenzitter, met twee
neerklapbare stoelen op de derde
rij. De Chevy is te verkrijgen vanaf
€ 34.995,- en is leverbaar met 2.4
ECOTEC (benzine, 167 pk), 2.2
(diesel, 184 pk) en 3.0 V6 (benzine,
285 pk).

Van Kouwen Mijdrecht
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl.

Chevrolet Captiva
Gereden versie: Chevrolet
Captiva 2.2D 4WD LTZ
Vermogen: 184 pk
0-100: 9,6 s
Top: 200 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,2 /
6,6 l/100km
Prijs gereden model:
€ 47.795,Alternatieven:
Hyundai ix35, Kia Sportage,
Mitsubishi Outlander, Toyota
RAV4, Volvo XC60

Verkeerssituaties in Abcoude onder de loep
Tijdens de Verkeersweek in Abcoude
hebben leerlingen van vier basisscholen acht locaties verzameld die in hun
ogen niet veilig zijn.
Wethouder Kees Schouten,
die verantwoordelijk is voor Verkeer,
heeft samen met een medewerker
van de gemeente deze locaties
bezocht. De kinderen stelden vooral
vragen over de verkeersveiligheid
bij zebrapaden en fietseroversteekplaatsen. Zo wordt de oversteek bij
de sporthal aan de Holendrecht veel
gebruikt, maar voelt de voetganger
zich daar niet altijd veilig. Ook werd
gevraagd waarom fietsers bij het
zebrapad aan de Broekzijdselaan bij

de Piusschool geen voorrang hebben.
De gemeente geeft via een brief aan
de scholen reactie op de vragen van
de leerlingen over de verkeerssituaties. In de brief geeft de gemeente
uitleg over de huidige verkeersituatie
en over de genomen beslissingen.
In sommige gevallen worden er,
naar aanleiding van een voorstel van
de kinderen, maatregelen genomen
om de situatie aan te passen.
Niet alle voorstellen waren volgens
de gemeente een verbetering van de
verkeerssituatie. De verkeersdeelnemer is voor een gedeelte ook zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar
gedrag in het verkeer.

Wandelpad Bijleveld binnenkort weer open
Om te benadrukken dat honden verboden zijn op het wandelpad langs
de Bijleveld, gaat de gemeente
De Ronde Venen vloerroosters
plaatsen. Op deze manier wil de
gemeente het wandelpad open
houden voor recreanten zonder dat
de aangrenzende veehouderij daar
schade van ondervindt.
De Bijleveldroute in Wilnis is een
veel belopen wandelroute. Honden
zijn op dit wandelpad verboden om
te voorkomen dat honden en koeien
elkaar besmetten met de ziekte
Neospora caninum en om onrust
onder de veestapel te voorkomen.

Aan weerszijden van de Bijleveldroute staan borden die duidelijk
aangeven dat het wandelpad verboden is voor honden, ook niet als
ze aangelijnd zijn. Maar niet alle
wandelaars houden zich
hieraan. Het gevolg is nu dat het
vee in dit gebied besmet is met
Neospora caninum. Deze ziekte
wordt veroorzaakt door een ééncellige parasiet die in 1984 voor
het eerst bij honden werd
onderkend. Rund en hond zijn
betrokken bij de levenscyclus van
de parasiet.

Besmetting vindt op twee manieren
plaats: overdracht van koe op kalf
en overdracht via een eindgastheer,
de hond. De gemeente heeft als
gevolg van de aangetroffen Neospora caninum de afgelopen maanden het voetpad met hekken aan
beide kanten afgesloten. Na overleg
met diverse betrokken partijen, is
nu besloten om vloerroosters te
plaatsen op beide toegangsbruggen
en borden nabij de opgang van de
bruggen. Zodra de werkzaamheden
zijn verricht worden de huidige
bouwhekken verwijderd en wordt
de route weer opengesteld.
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Film over ‘De Veensteekmachine” in De Boei
Op 27 oktober vertoont videoclub De Ronde
Venen de film Cultureel Erfgoed
‘De Veensteekmachine’. De voorstelling, die
begint om 20 uur, wordt gehouden in Sociaal
Cultureel Centrum ‘De Boei’ te Vinkeveen.
De film is in opdracht van de overkoepelende
organisatie NH’63 gemaakt door videoclub
De Ronde Venen en toont diverse interviews

Repair Café: samen repareren in Buurtkamer Mijdrecht

in en om het Museum De Ronde Venen, het
opstarten van de Veensteekmachine, oude
opnamen van de Veensteekmachine op de
Vinkeveense plassen.
Ook worden op deze avond films vertoond die
gemaakt zijn door leden van de videoclub.
Voor meer info kunt u terecht op de website

We kopen steeds meer spullen en gooien ook steeds meer weg. Ook dingen waar bijna
niets mis mee is, zoals een tafel met een wiebelende poot of een stofzuiger waarvan de
slang kapot is, gooien we weg en kopen een nieuw product. Terwijl na een eenvoudige
reparatie de meubels of het apparaat weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit
repareren bij veel mensen niet meer ‘in het systeem’, of weten niet hoe ze iets kunnen
maken.

www.videoclub-derondevenen.nl.

Daarom is het concept Repair Café in het
leven geroepen. Deze stichting biedt
ondersteuning aan lokale groepen in heel
Nederland, die zelf hun eigen Repair Café
willen beginnen. Stichting De Baat besloot
dit concept te realiseren binnen De Buurtkamer Mijdrecht.

Bijzonder concert op 29 oktober 2011
De concertcommissie Bätz-orgel organiseert i.s.m. het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer (IKW) een bijzonder concert op zaterdag 29 oktober 2011 in de Janskerk te
Mijdrecht. Het koor is al meerdere keren in de Janskerk aanwezig geweest en is
inmiddels bekend in onze gemeente. Ook op 10 december aanstaande zullen ze hun
medewerking verlenen aan het programma ‘Zingen bij het Bätz orgel’.
Bij de klanken van het mooie Bätz-orgel,
aangevuld met andere instrumenten, wordt
het Oratorium Ruth van de componist Johan
Bredewout uitgevoerd. De tekst is van Hans
de Ruiter.
In dit oratorium wordt het Bijbelse verhaal
van Ruth verteld. Het leven en de twijfels,
maar ook de vreugde die haar uiteindelijk
ten deel valt, wordt op een indringende wijze
ten gehore gebracht. De Janskerk zal op een
eenvoudige wijze worden gedecoreerd, zodat
het ook de sfeer uitstraalt van de tijd, waarin
Ruth heeft geleefd. Een aantal solisten
vertolkt de rollen van Naomi, Ruth, Orpa, en
Boaz.
Verder is er een vertelster, die de verbindende teksten voor haar rekening neemt. Naast
de zang van de 60 zangers wordt het concert
muzikaal omlijst door: Wim de Penning,
orgel; Wolter Willemsen, piano; Regina
Ederveen, harp; Cynthia Beijdorff, fluit
en Jacob Modderman, trompet.
Het geheel staat onder leiding van de
dirigent van het koor Gert Storm.
Kaarten à € 7,50 zijn te verkrijgen bij DA

Iedere tweede en vierde donderdag van de
maand van 14.00 tot 16.00 uur kunnen
mensen met hun kapotte spullen in het
Repair Café terecht.
Zij kunnen dan zelf, al dan niet met behulp

van een deskundige vrijwilliger, aan de slag
gaan om het voorwerp te repareren.
Reparatiemateriaal is aanwezig, maar
onderdelen die eventueel vervangen moeten
worden, moeten zelf worden aangeschaft.
Koffie en thee is gratis.
Het eerstvolgende Repair Café is op
donderdag 27 oktober aanstaande.
De officiële opening van het Repair Café zal
medio november plaatsvinden.

drogisterij Nap, Dorpsstraat 59 te Mijdrecht
en bij de Fam. Pauw, Gravenstraat 6 3641
KR Mijdrecht en aan de zaal. Het concert
begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf
19.30 uur.

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 42

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

Zweeds raadsel week 42
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Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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