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Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 25 september 2010
• Mini concert de Rovenians bij 'nacht
zonder dak', ontmoetingskerk, wilnis
• Clinic proefgericht rijden, manege Lucky
Stable, Mijdrecht
• Turfrace, Vinkeveenseplassen
• Amstelland Live, De Meijert, Mijdrecht
• Open huis, oude juweliers winkel Swaab,
Mijdrecht

Turfrace legt aan bij de WVA
Vandaag, 24 september, is de 27e editie van de Turfrace van start gegaan, een jaarlijks terugkerend evenement waarbij met
historische schepen het traject tussen Warmond en de Vinkeveense Plassen wordt afgelegd. De 15 deelnemende schepen
moeten zeilend, roeiend, bomend of jagend het meer dan 100 kilometer lange parcours afleggen. De eerste overnachting
vindt, evenals vorig jaar, plaats bij de WVA op Zandeiland 4. De klassieke vrachtschepen worden vanmiddag vanaf 15.00 uur
verwacht in de haven voor een ontvangst door de WVA met Vinkeveense Kruiden bitter. 's Avonds volgt een optreden van
Shanty koor de Turftrappers uit Vinkeveen. Morgen, zaterdag 25 september, wordt om 11 uur de startprocedure gevolgd: de
schippers en bemanning moeten nadat de Burgemeester het sein voor vertrek heeft gegeven, een zak turf ophalen. Daarmee gaat de bemanning zo snel mogelijk aan boord. Elke vijf minuten start een schip. Traditiegetrouw doen op zaterdag ook
jonge scouts mee om later de grote mannen op te kunnen volgen. De waterscouts leggen hetzelfde parcours af met een tiental lelievletten. Het evenement wordt op zaterdag ochtend muzikaal omlijst door Muziekkorps Triviant uit De Ronde Venen.

Oefenen voor ramp
Brandweer, politie, ambulance, Waternet en gemeente De Ronde Venen
hielden dinsdag jl. een omvangrijke
oefening. Doel van de lokale oefening
is om ervaring op te doen bij de
bestrijding van een incident waarbij
samenwerking tussen verschillende
diensten van groot belang is.

maatje gezocht
www.handjehelpenregioutrecht.nl

Naast regelmatige oefening van hun
eigen specifieke vaardigheden bij
incidenten, oefenen de hulpdiensten
af en toe gezamenlijk om de verschillende processen goed op elkaar af te
stemmen.
De rampenoefening speelde zich
af op de Kromme Mijdrecht bij de
Pondskoekersluis in De Hoef. Het
‘incident’ vond plaats op het water
en was zo omvangrijk dat meerdere
(hulp)diensten noodzakelijkerwijs
moesten samenwerken. Volgens het
scenario kwam een tjalk in aanvaring
met een recreatievaartuig. Op de
tjalk bevonden zich circa 25 jongeren. Beide schepen raakten door de

Gun uw team
een bedrijfsfeest
op de mooiste
locatie in de
omgeving!

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

botsing zwaar beschadigd, er brak
brand uit op de tjalk en het recreatievaartuig zonk in de uitvaartopening
van de sluis. Ter ondersteuning van de

LOCAL
HEROES
JONG & ONDERNEMEND
ITALIAN SUIT
MADE BY LUTZ

398,-

Oostzijde 42-43, De Hoef
Telefoon 0297 - 59 37 77

www.strooppot.nl

LUTZ FASHION M/V, HERENWEG 45, 3645 DE VINKEVEEN

WWW.LUTZ.NL

oefening werd gebruik gemaakt van
o.a. licht- en rookmateriaal.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

luchtfoto vincent van beek
foto thijs van uden

Agenda Kort
Zondag 26 september 2010
• Rondeleidingen Fort Abcoude, 		
molenweg 19, Abcoude
• Zondagmiddag concert van Eliane 		
Rodrigues, Johannes de Doper kerk,
Mijdrecht/Wilnis
• Topklasse Argon-Baronie, Sportpark
Argon, Mijdrecht

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

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Kleinschalig nieuwbouwproject in Vinkeveen Verkeerschaos in Wilnis
Bijna elke Nederlander kent Vinkeveen, de meesten van de watersport, maar behalve de Vinkeveense Plassen
heeft Vinkeveen nog veel meer te bieden, volgens de enthousiaste makelaar Arnold de Groot van Makelaardij Witte. We spraken hem afgelopen week over een kleinschalig nieuwbouwproject aan de Herenweg 211.
“Vinkeveen is een onbeschrijfelijk mooi dorp, onder de rook van
Amsterdam met een prachtige
natuur en enorm grote variëteit aan
woningen. Vorig weekend was ik
‘s avonds aan het joggen bij Demmerikse Kade om wat pondjes kwijt
te raken. In mijn rustpauze keek
ik uit over de weilanden naar de
prachtige zonsondergang en het
was er muisstil. Op zo’n moment
ben ik echt blij dat ik hier woon
en werk. In het oude Vinkeveen is
vrijwel geen woning hetzelfde en
dat geeft een leuk contrast in het
straatbeeld. Vinkeveen staat ook
bekend als timmerdorp, dat wil
zeggen, dat er altijd wel ergens
gebouwd of verbouwd wordt,” aldus
Arnold.

deze zomer de bouwvergunning
afgegeven.
Arnold de Groot: “Het plan bestaat
uit een vrijstaande woning die met
de garage geschakeld wordt aan
de nieuwe winkel van Roy van der
Vliet met twee bovenwoningen. De
belangstelling voor dit kleinschalige project is terecht groot, van
de bovenwoningen is er reeds één
verkocht en over de vrijstaande
woning met vaarverbinding krijgen
we veel positieve reacties. Voor de
vrijstaande woning geldt dat veel
kopers eerst nog hun eigen huis
willen verkopen en dat kost dus wat
meer tijd. Voor de bovenwoningen
sturen wij kandidaten door naar Jon
Alberts van Hypotheek Company,

een echte goeroe op het gebied van
hypotheken. De netto maandlast
voor de bovenwoning kan via hem
onder bepaalde voorwaarden al
voor slechts € 550,- per maand
worden geregeld, perfect voor
starters dus.”
“Ook dit kleinschalige project zal
Vinkeveen weer een stukje mooier
maken dan het al is,” aldus Arnold
de Groot van Makelaardij Witte
Meer informatie is te vinden op

www.deplekbijuitstek.nl.

Bij de Koningin Julianaschool in Wilnis ontstaat tegenwoordig regelmatig een gevaarlijke situatie. Het parkeerverbod voor de straat waar
de school staat wordt stelselmatig genegeerd.
Dat heeft te maken met verschillende factoren zoals verkeer dat
een sluiproute neemt vanwege de
werkzaamheden aan de Dorpsstraat.
De alternatieve route via de Pieter
Joostenlaan is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg. Veel verkeersdeelnemers kiezen juist de route die alleen
bestemd is voor bestemmingsverkeer
via de Raadhuisstraat en Koningin Julianastraat. In die laatste straat is het
op schooldagen voor en na schooltijd
altijd al extra druk vanwege kinderen
en ouders die oversteken, of op de
fiets stappen.
Parkeeroverlast
Daarnaast zijn er tegelijkertijd
renovatiewerkzaamheden aan de
kerk en aan de huizen in de buurt van
de school. Dat levert meer bestemmingsverkeer op dan anders en zorgt
voor parkeeroverlast. Nu geldt er
een parkeerverbod voor de gehele

Dat geldt ook voor de Herenweg
211 nabij de splitsing Baambrugse
Zuwe - Herenweg.
Momenteel staat er op de Herenweg 211 een oude vrijstaande
woning en een winkel, waarin de
brillenzaak Roy van der Vliet is
gevestigd. Beide gebouwen gaan
tegen de vlakte en op deze locatie
zullen twee prachtige gebouwen
verrijzen in Oud Hollandse stijl. Er
is heel wat tijd en energie van de
eigenaar voor nodig geweest om
de bouwvergunning rond te krijgen,
aangezien het plan afweek van het
bestemmingsplan. Gelukkig is begin

Koningin Julianastraat en voor de
Raadhuisstraat. Juist in de Koningin
Julianastraat negeren automobilisten
het verbod. Ouders en omwonenden
hebben daarover contact gezocht
met de politie. Na veel aandringen
zijn agenten één keer toezicht gaan
houden.
Dringende oproep
Een aantal ouders en leerkrachten
van de Koningin Julianaschool die
samen de verkeerscommissie vormen,
wil nu aan de bel trekken. Vanwege
hun grote zorgen over de risico's,
doen een dringende oproep aan
automobilisten. “Dit is een gevaarlijke situatie voor de kinderen.
Wij vragen of u de doorgaande
route wilt gebruiken in plaats van
de sluiproute die langs de school
loopt,” stelt Germaine Weststrate,
een van de bezorgde ouders uit de
verkeerscommissie.

[ ]

[ Beauty-Lounge Bellissimo ]
ReBalance special

[ ] Rugpeeling met dooropvolgend een heerlijke
rug- nek- schouder massage met één van
onze rituelen ; oriëntaals, mediterraan, Indiaas
of Arabisch.

[ ] Face special; antioxiderende, ontspannende
gelaatsbehandeling.

Dorpsstraat 31
3648 AE Wilnis
0297-287182
info@beautyloungebellissimo.nl
Informeer ook naar onze andere
[ comfort zone ] behandelingen en
naar onze

Kennismakingsbehandeling

[ ] Ontspannende hoofdhuidmassage ;tijdens
het masker

geldig t/m nov‘10

€57,50

Een moment van aandacht &
pure verwennerij...

www.beautyloungebellissimo.nl
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Rob Blans (VVD) maakt zich zorgen

Luistervink

Wie betaalt de herindeling?

Invalbeurt

De gemeentelijke herindeling van De Ronde Venen en Abcoude nadert met rasse schreden. Een stuurgroep, een projectgroep en verschillende
werkgroepen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om alle zaken betreffende de herindeling voor te bereiden. Hun plannen zullen aan de nieuw
te kiezen gemeenteraad worden voorgelegd, die er op 3 januari besluiten over zal moeten nemen. Voor de zittende gemeenteraad zijn de mogelijkheden om nog invloed op die plannen uit te oefenen nauwelijks aanwezig. VVD-fractievoorzitter Rob Blans maakt zich grote zorgen. Met
name over de vraag hoe tekorten worden weggewerkt en wie daar voor opdraait.
dor piet van buul

Rob Blans stelt vast dat de raad
akkoord is gegaan met de gekozen
procedure. “Daar zeur ik dus niet
meer over. Maar de consequentie
is nu wél, dat we nog nauwelijks
greep hebben op de definitieve
voorstellen. Van de huidige raad
mag worden verwacht dat de belangen van de inwoners van De Ronde
Venen goed behartigd worden tot
aan het moment van de samenvoeging. Maar we hebben nog maar
een paar raadsvergaderingen voor
het zover is en het is onduidelijk of
we de plannen die nu worden gemaakt nog kunnen bespreken en zo
nodig kunnen bijstellen. Ik vrees dat
het hele pakket straks op de tafel
bij de nieuwe raad terecht komt.
En er zijn echt wel een paar zaken
waar ik vóór die tijd wat meer
duidelijkheid over wil hebben.”
De onroerendezaakbelasting
(OZB)
De huidige tarieven van de OZB
zijn in Abcoude veel hoger dan in
De Ronde Venen. Het is de bedoeling dat die tarieven gelijk getrok-
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ken worden. Rob heeft berekend
wat voor consequenties dat heeft.
“Wanneer je het verschil wilt middelen, heeft dat tot gevolg dat de
inwoners van Abcoude 30% minder
OZB hoeven te betalen. Fijn voor
hen natuurlijk, maar in De Ronde
Venen moeten de inwoners 16%
meer gaan betalen. We hadden al
wel besloten om de OZB licht te
laten stijgen om de kosten van het
zwembad te dekken. Maar als we
dit gat moeten vullen dan hebben
we het wel over heel andere bedragen,” aldus de fractievoorzitter.
Het tekort van Abcoude
Rob Blans vraagt zich ook af, hoe het
zit met het tekort op de begroting
van Abcoude. “In het verleden is al
eens gemeld dat ze met een tekort
van een half miljoen de herindeling in
zouden gaan. De vraag is of dat cijfer
nog klopt. Wanneer je daar dan het
OZB-gat bij op telt hebben we het
wel over een bedrag van een kleine
twee miljoen, dat nodig is om de
begroting voor 2011 van de nieuwe
gemeente sluitend te krijgen.”

Rob Blans: “Onze inwoners hebben er recht op te weten wat er na 1 januari a.s.
gaat gebeuren.”
Duidelijkheid gewenst
Rob Blans: “De beide raden mogen
nog praten over de harmonisatievoorstellen, maar dan moeten
we wel inzicht hebben in de hele
begroting voor 2011. Dat inzicht

hebben we nu niet. Daarom ga ik
het college vragen om ons volledig
te informeren. Onze inwoners hebben er recht op te weten wat er na
1 januari a.s. gaat gebeuren.”

Politie betrapt brandstichter op heterdaad

Wethouder Bram Rosendaal tijdens RTG:

De politie heeft vrijdagnacht in Mijdrecht een 23-jarige man aangehouden toen hij net een coniferenhaag in
brand had gestoken.
In verband met de brandstichtingen
hield de politie extra toezicht. Rond
01.15 uur zagen agenten dat een
man zich in de wijk Molenland verdacht gedroeg. Niet lang daarna zag
de politie dat hij de coniferenhaag in
lichterlaaie had gezet.
De Mijdrechter werd meegenomen
voor verhoor. Hij zit nog steeds vast.
Onderzoek moet uitwijzen of hij ook
achter de andere branden zit.

Onder leiding van wethouder Bram Rosendaal trekt de Estafette karavaan onverstoorbaar verder op zijn langjarige tocht naar het sportpark
op De Driehoek. Af en toe komen ze een meute blaffende honden tegen. Maar die slagen er niet in de karavaan tot stoppen te dwingen.

Bestuurder rijdt door
na aanrijding
In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 september veroorzaakte een
bestuurder een aanrijding en reed
hierna door. De politie kreeg rond
02.50 uur een melding van getuigen
dat een bestuurder een aanrijding op
de Viergang had veroorzaakt. Hierbij
waren twee auto's beschadigd. De
bestuurder was doorgereden. Ter
plaatse troffen agenten de twee beschadigde auto's aan. Tijdens onderzoek in de omgeving zagen agenten
een auto rijden die voldeed aan het
opgegeven signalement. Na een korte
achtervolging raakten de agenten de
auto kwijt. Vlakbij de kruising Dr. J.
van der Haarlaan met de Oosterlandweg stond de bewuste auto op een
parkeerplaats. De bestuurder was
niet meer aanwezig. Aan de hand
van het kenteken kon achterhaald
worden van wie de auto was.

'Veel raadsleden lezen de stukken niet'

door piet van buul

Een paar maanden geleden liet
wethouder Rosendaal weten dat hij
zich niet geroepen voelde namens
de gemeente de samenwerkingsovereenkomst voor het Estafetteproject te tekenen. Er zat een
gat in de begroting van zo’n 2,5
miljoen. Hij wilde weten wat de
raad daar van vond. Die gaf hem
toestemming om verder te zoeken naar een oplossing om dit gat
alsnog te dichten. Indien daarvoor
wijzigingen in de plannen nodig
waren moest hij terugkomen naar
de raad. De wethouder kwam niet
terug, maar liet kort nadat de raad
met zomerreces was gegaan, weten
dat het probleem was opgelost en
dat hij alsnog zou tekenen. Aldus
geschiedde ook.
Op verzoek van D’66 werd de
kwestie geagendeerd voor het rondetafelgesprek van 16 september
jl. De raad voelde zich gepasseerd
en wilde van de wethouder weten
waarom hij eigenmachtig buiten de
raad om had gehandeld. Verder was
men wel benieuwd waar die 2,5
miljoen opeens vandaan kwamen en
welke wijzigingen daarvoor in de
plannen waren aangebracht.
In zijn beantwoording aan de
raadsleden kon de wethouder kort

zijn. “Ik heb gezegd dat ik zou
tekenen als er zonder wijziging van
de plannen een oplossing kwam.
Welnu, die oplossing kwam er. Door
een herberekening van de grondexploitatie bleek dat er binnen de
uitgangspunten van het project
gebleven kon worden. Er was
toen dus geen belemmering meer
om te tekenen,” aldus wethouder
Rosendaal. “Wat een gezeur toch
allemaal”, kon je hem zien denken.
Maar dat zei hij niet hardop. Wel
uitte hij zijn teleurstelling over
het feit dat de raadsleden naar
zijn mening de stukken niet lezen.
“Alle antwoorden op vragen over
de wijze waarop het probleem van
het tekort is opgelost had u kunnen
vinden in de vertrouwelijke stukken
die hier ter inzage lagen. Maar
bij mijn weten is er geen enkel
raadslid die stukken komen inzien.
Het stoort mij dat u wel erg uit
bent op het uitlichten van zaken die
volgens u niet kloppen, maar dat
u kennelijk weinig enthousiasme
kunt opbrengen voor zo’n ingrijpend
en omvangrijk project. Maar goed,
ik zal alle gestelde en ook niet
gestelde vragen nog wel weer een
keer schriftelijk beantwoorden,”
verzuchtte de wethouder. En de
raad wacht af, terwijl de karavaan
verder trekt.

Meestal gaan we vrijdagmiddag al
vroeg op pad. Het is altijd een gok
waar je terecht komt. Het kan méé,
maar zeker ook tegen zitten. Zelf
hoop ik altijd op goed weer. Aan
regen en wind heb ik een hekel.
Dan begint je weekend bij voorbaat
al slecht. Je hebt plekken waaraan
je al kunt zien dat je niet welkom
bent. Tegenwoordig moet je nogal
eens hindernissen nemen. Dan
merk je dat er ook bestemmingen
zijn, waar je je behendig naar binnen moet vechten. Een klein beetje
samenhang in techniek is ook op
ons werkgebied ver te zoeken. De
ene draait, de ander knikt, nog een
ander is niet open te breken. Soms
doemt er een bos op. Dat kriebelt
niet alleen, maar geeft zoveel
weerstand dat je bijna knakt.
Soms, als de anderen je voor zijn
geweest, moet je je helemaal naar
binnen vechten. Of die keren dat er
een gordijn opdoemt. Onze drager
kan beter geen ringen dragen. Die
blijven nogal eens hangen achter
een richeltje dat van buitenaf niet
zichtbaar is. Het komt voor dat
je al wordt gepakt voordat je een
vrije val naar beneden maakt.
Maar soms geeft een luid blaffend
hondenbeest reeds van te voren
aan dat hij je rauw lust. Ook de
vingers van onze brenger zijn dan
erg in trek. Onze aanvoerroute is
ook wel eens afgeplakt, dan is het
vaak zoeken naar het alternatief
dat zich niet zelden in het struweel
bevindt. Gaan we laat op pad en
slaat de donkerte toe, dan wordt
de moeilijkheidsgraad hoger en
hoger. In dat licht mag je zeggen
dat voortuinen erg mooi kunnen
zijn, zeker als slingerende paadjes
toegang geven tot de voordeur.
Maar dat laatste maakt ons werk
er niet makkelijker op. Losliggende
stenen op het pad willen nog wel
eens tot een struikelpartij leiden.
De weg afsnijden en daardoor
een zorgvuldig vertroeteld plantje
mollen, wordt je vaak niet in dank
af genomen. Er zijn er zelfs die ter
voorkoming hiervan vinnige draden
spannen. Eenmaal aangekomen
moet je het treffen. Het komt voor
dat je in de kattenbak of in de bak
voor de aardappelschillen verdwijnt. Op zich wel nobele functies,
maar je hebt als... toch liever dat...
Gelukkig weten onze scheppers ons
zo te maken dat we meestal van
hand tot hand gaan. Daar zijn we
per slot van rekening toch ook voor
bedoeld.
Toen ik mijn zoon verving die te
ziek was om zijn krantenwijk te
lopen, kwam ik er achter dat onze
bezorgers een pluim verdienen. Het
is niet altijd zomer en geloof me,
mijn handen waren na mijn invalbeurt op diverse plekken behoorlijk
beschadigd. Brievenbussen zijn
soms net zoekplaatjes en de innige
wens van de overheid toch via de
bussen het ontstaan van tocht te
vermijden maakt het allemaal niet
eenvoudiger. Het is fijn om even
buiten te zijn, maar volgende week
mag hij het weer mooi zelf doen.
Luistervink
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Dagje dolfinarium voor bewoners van Vinkenoord

De Ronde Venen

Horizon over de rol
van de kerk
Zondag 26 september zendt Horizon
het derde deel uit van een serie
van vijf uitzendingen over de rol
van de kerk in de moderne samenleving. Deze keer gaat het over de
ontwikkeling van het godsdienstig
leven. Aan de discussie nemen deel:
Moniek van Dam, Protestantse
Gemeente, Mijdrecht; Henk Dubbeldam, Protestantse Gemeente,
Mijdrecht; Dorien Kuylenburg,
Heilige Johannes de Doper Parochie,
Mijdrecht; Pastor Wim Vernooij,
Het Heilig Hart van Jezus Parochie,
Vinkeveen. Presentatie: Jopy van
der Horn. Gespreksleider: Henk
Oudshoorn.
Uitzending van 9 - 10 uur; herhalingvan 17 - 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint
FM.

De Ronde Venen

Stam ik af van Adam
of van de apen?
Is het scheppingsverhaal te verenigen met de evolutietheorie? Hoe
zijn mens en wereld ontstaan?
De kerk leert dat ze zijn voortgekomen uit de hand van God.
De wetenschap beweert dat alles
ontstond door de evolutie. Hoe nu?
Bijten het scheppingsverhaal en
de evolutietheorie elkaar? Moeten
we kiezen tussen de Bijbel en
de wetenschap, tussen God en
Darwin?

Vakantieweek Zonnebloem
22 gasten, 16 vrijwilligers en 8 verpleegsters van de Zonnebloem Regio
Rondom de Venen zijn afgelopen zaterdag teruggekomen van een vakantie
week naar Landgoed de Eikenburg te Eindhoven. Landgoed Eikenburg
ligt aan de rand van Eindhoven in een prachtige bosrijke omgeving. De
gasten uit Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Abcoude en Baambrugge
vertrokken op maandag 13 september met de bus vanuit Mijdrecht en verbleven in het aangepaste paviljoen de Heihoef. Tijdens de week werd een
bezoek gebracht aan het Weverij museum in Geldrop en aan het Beiaarden Natuur museum in Asten. Ook ’s avonds konden de gasten genieten van
een gevarieerd muziek programma met als hoogtepunt het optreden van
het Eindhovens Zang- en Operette koor. Vrijdagochtend gaf de Glasblazer
Marterell uit Oirschot een demonstratie glasblazen. Tussen het georganiseerde programma door was er voldoende tijd om te genieten van het
Landgoed de Eikenburg en het spelen van spelletjes met als rode draad
de sjoelcompetitie. De gasten hebben genoten van deze vakantie en deze
vakantie week was mede door de inzet van de Zonnebloem vrijwilligers
een groot succes.

Op 5 oktober 2010 vindt een
open ontmoeting plaats met
prof.J.Klapwijk uit Mijdrecht als
gespreksleider, om samen na te
denken over de vraag wat het
scheppingsverhaal ons leert en
wat de evolutie nu eigenlijk is.
Wie weet, zijn beide toch met
elkaar te verenigen.
U bent van harte welkom op :
dinsdag 5 oktober a.s. om 20.00
– 22.00 uur (Koffie/Thee vanaf
19.45 uur) in Het Ontmoetingscentrum achter PKN 'De Morgenster', Herenweg 253, Vinkeveen.

Stichting De Bovenlanden blij
verrast met prachtige donatie
Golfclub Veldzijde viert haar 25-jarig bestaan met een ‘Lustrumweek’,
waarin een aantal feestelijke wedstrijden wordt gehouden. In overleg
met Golfpark Wilnis, die in deze feestweek ook voor het eerst de nieuwe
tweede 9 holes in gebruik zal nemen, is besloten om de opbrengst van een
aantal wedstrijden voor een goed doel te bestemmen. Zo werd er eerder
al 2.500 euro bijeengebracht voor Kinderen Kankervrij en werd zaterdag
gespeeld t.b.v. een project in Kasigau in Kenia. Zondag was de ‘Invitatiewedstrijd’ en daarvoor was Stichting De Bovenlanden aangewezen
als het goede doel. Ook omdat de greenfee van de gasten door Golfpark
Wilnis aan het goede doel werd geschonken, kon na afloop door de voorzitter van GC Veldzijde, Yvette Bartlema, een prachtige donatie van 2.000
euro worden geschonken aan voorzitter Jan van 't Riet van Stichting De
Bovenlanden.

Christenmensen staan hier voor
een lastige keuze. Aangenomen
dat God ons niet alleen geloof geschonken heeft maar ook een portie verstand, doen we er goed aan
te luisteren naar de argumenten
die creationisten (gelovend in de
leer dat alles door God geschapen
is) én die evolutie-wetenschappers
op tafel leggen.
We stuiten in die discussie op
minstens drie conflictpunten : de
zes scheppingsdagen, de Bijbelse
geslachtsregisters, en de stelling
van evolutie-biologen dat in de
natuur het blinde toeval de scepter
zwaait.

Bewoners, personeel, vrijwilligers
en enkele familieleden van bewoners hebben onlangs genoten van
een dagje Dolfinarium. Het dagje
werd mogelijk gemaakt dankzij een
gulle gift van een weldoener. Na
een kopje koffie of thee met gebak
werd het tijd om de 'flippers' in het
echt te zien.
De dolfijnenshow is super, de
bewoners in de rolstoel krijgen
een ereplaats met een zeiltje over
de benen, want het kon wel eens
een natte voorstelling worden!
Daarna tijd voor een bezoekje aan
de voorstelling van de zeeleeuwen.
Die móet je gezien hebben, wat zo’n
zeeleeuw wel niet doet voor een
harinkje? Met een voldaan gevoel is
iedereen huiswaarts gekeerd. Een
geslaagde dag!

Lr & Pc De Ronde Venen organiseert wederom
‘Clinic Proefgericht rijden’ met Eddy de Wolff van Westerrode

Kroonbede over Samen leven, maar hoe?
Afgelopen maandag vond in de Janskerk te Mijdrecht voor de tiende
keer de Lokale Kroonbede De Ronde Venen plaats met dit jaar als
thema “Samen leven, maar hoe?”.
Het programma bevatte, naast het zingen van liederen en het uitspreken
van drie gebeden (Dankzegging,
Voorbede voor bestuur, Bede voor
Land en Wereld) door leden van
verschillende kerkgenootschappen, een korte overdenking door
Ds. Harry Tacken (Protestantse
Gemeente Mijdrecht) en een
toespraak van mevr. Jobke Vonk
(wethouder in Abcoude). De bijeenkomst werd, traditioneel, afgesloten
met het zingen van ons volkslied
waarna er nog ruim gelegenheid
was om met elkaar na te praten
over deze bijeenkomst, maar ook
over de politieke situatie in ons land
en onze gemeente.

Lr & Pc De Ronde Venen organiseert
morgen zaterdag 25 september 2010
wederom een clinic proefgericht
rijden. De clinic zal plaatsvinden op
manege Lucky Stable aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De eerste proeven
worden gereden om 16.00 uur en
de laatste eindigt om 21.30 uur. Het
doel van de clinic is het rijden van
een proef op eigen niveau die wordt
beoordeeld door Grand Prix jurylid
Eddy de Wolff van Westerrode. Hij
zal de proef na afloop van commentaar voorzien, waarna hij de mindere
punten zal helpen te verbeteren in de
vorm van een korte les.
Rond 21.30 uur wordt een nabespreking gehouden met videofragmenten
over de gangen van het paard. Ook dit
onderdeel is onder leiding van het jurylid. Aanmelding voor dit onderdeel
is verstandig, gezien het oppervlakte
van de kantine. De kosten zullen € 2,per persoon bedragen waarin tevens
1 consumptie verwerkt zit. De avond

wordt rond 22.30 uur afgesloten worden met een gezellige borrel!
Bent u ook benieuwd hoe een goede
proef er nou echt uit moet zien en
hoe de gangen van een paard beoordeeld worden? Kom morgen gezellig
langs in Mijdrecht! Snelle beslissers
kunnen zich nog aanmelden voor het
avondprogramma via de website:
www.lrderondevenen.nl. Voor meer
informatie over ons jurylid, bekijk de
website: www.dewolffvanwesterrode.nl.
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Zilveren Turfloop op 7 november Kort Nieuws
Op zondag 7 november 2010
organiseert Atletiekvereniging de
Veenlopers in samenwerking met
Nordic Walking De Ronde Venen dé
najaarsklassieker van Utrecht ‘de
Zilveren Turfloop’. Het betreft hier
een jubileumjaar, want het is de
twintigste keer dat dit evenement
gehouden wordt. Naast de bekende
afstanden 1,5 km (Jeugd), 5, 10 en
16,1 km is dit jaar een nieuwe wedstrijd/prestatieloop Nordic Walking
over een afstand van 10 km.

VLC-ers tonen liefde voor de golfbal

Inschrijven voor hardlopen kan via
www.zilverenturfloop.nl of via

www.inschrijven.nl of op de dag zelf
bij Sporthal Phoenix, Hoofdweg
85-I, Mijdrecht.
Inschrijven voor Nordic Walking bij
leo.neuteboom@hetnet.nl of telefonisch 0297-289027 of op de dag
zelf bij Leo Neuteboom, Sporthal
Phoenix.
Starttijden: 10.30 uur Jeugdloop
( 1,5 km ); 11.00 uur 5 km; 11.05
uur 10 km; 11.10 uur 16,1 km;
11.10 uur Nordic Walking 10 km.
Informatie op de site of via info@
zilverenturfloop.nl.

Een prachtige dag dient zich aan, het weer en de temperatuur zijn lekker
en de leerlingen van Havo 5 druppelen binnen op de pitch en puttbaan van
Kamerijck.
Na een eerste introductie door de professional, met uitleg over de clubs en
gebruik van de green delen de docenten Lichamelijke Opvoeding de leerlingen in en verdelen hen over de holes.
Tijdens de 2 uur durende rondgang langs de 18 holes van de pitch en
puttbaan, een verkort golfparcours met lengten van 30 tot en met 70
meter, ervaren de leerlingen wat afslaan is, hoe de bal door de lucht vliegt,
dat “plons” ook hier vissen betekent en dat het putten een secure zaak is
waarbij liefde voor de bal belangrijker is dan hem hard te willen raken.
Een heerlijke ochtend en middag voor de examenleerlingen van dit jaar.

Rode Kruisboottocht was gezellig dagje uit
Donderdag 16 september vond de jaarlijkse boottocht plaats met weer een
nieuwe groep oudere inwoners uit De Ronde Venen die wel een dagje uit
konden gebruiken! De vijftig gasten kwamen uit alle dorpskernen van de
gemeente, ook Amstelhoek en De Hoef waren goed vertegenwoordigd. Er
werden nieuwe contacten gelegd en oude bekenden kwamen elkaar tegen.
De tien begeleidende vrijwilligers van het Rode Kruis zorgden voor een deel
van de gasten voor het vervoer naar en van de boot, en daarnaast waar nodig
de begeleiding naar het toilet, een kijkje op het bovendek en het bijzonder
lekkere warme en koude buffet. Uiteraard zorgde het personeel op de boot
dat niemand iets te kort kwam en schipper Jim heette iedereen van harte
welkom. Tussendoor was er uitleg van alle activiteiten die het Rode Kruis
in De Ronde Venen organiseert voor ouderen. Een gezellig muziekje erbij,
genieten van het uitzicht met golven, legakkers, zandeilanden en niet te vergeten: de zon, die maakte er een onvergetelijke dag van voor alle opvarenden. Een goede traditie, mogelijk gemaakt door anonieme sponsors die het
met name belangrijk vonden dat er een activiteit werd georganiseerd in onze
“eigen” Ronde Venen.

Lutz Modeshow wederom groot succes
Zaterdag jl. stonden er bij Lutz Fashion in Vinkeveen gedurende de dag maar liefst zes sessies van de
welbekende modeshow op het programma! Met een gezellige drukte in de winkel, onder begeleiding van
de juiste beat, was het aan de acht professionele modellen, om keer op keer de mooiste creaties van de
najaarsmode 2010 te showen op de catwalk.

De merken die op de catwalk voorbij kwamen waren onder andere
Repeat, Scotch & Soda, Denham,
Gant, Closed, Cambio en Marccain. Zachte kasjmier, casual jeans,
modieuze prints, stoere laarzen en
mooie jasjes sierden het podium.
Bezoekers bekeken onder het
genot van een kopje koffie of een

glas prosecco de wervelende show,
terwijl kinderen/kleinkinderen zich
vermaakten in de speelhoek.
Tevens was Lutz Fashion deze dag
niet alleen een podium voor de
modellen, maar ook een plek om
op een informele sfeer een praatje
te maken met vrienden en kennissen. Vervolgens hadden bezoekers

de gelegenheid om dat leuke item
uit de show direct te passen, voorzien van persoonlijk advies. Wie
de show wegens omstandigheden
heeft gemist kan op www.lutz.nl een
uitgebreide foto- en filmreportage
van deze dag bekijken.

Gospelkoor De Rovenians ondersteunt de actie
“nacht zonder dak”
Zaterdagavond 25 september a.s.
geeft Gospelkoor De Rovenians
een optreden in Wilnis. Een 50-tal
jongeren uit De Ronde Venen zal
deze nacht doorbrengen in door hun
zelf gebouwde 'hutten' gemaakt
van plastic en karton. De jongeren
hebben zich hiervoor laten sponsoren
en de opbrengst is bestemd voor de
stichting Tear. Het geld zal besteed
worden aan de opvang van straatjongeren in Bolivia, jongeren die niet
anders gewend zijn dan de nachten
op deze manier door te brengen.
Gospelkoor De Rovenians steunt deze
actie graag door een gratis optreden
te verzorgen in de hoop dat er veel
mensen komen luisteren en hun
steentje bij zullen dragen. Deze avond
zal het koor onder andere één van
hun nieuwste nummers ten gehore
brengen, te weten Lean on me van
Kirk Franklin. Een zeer gepast nummer voor deze avond. Kom luisteren
op zaterdag 25 september rond
21.00 uur bij de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis (Dorpsstraat 20). Meer
informatie over nacht zonder dak:
www.nachtzonderdak.nl/wilnis.
Meer informatie over De Rovenians:

www.rovenians.nl

Vinkeveen

Speelgoed- en
kinderkledingbeurs
Peuterspeelzalen Duimelot uit Wilnis en De Duikelaar uit Vinkeveen
organiseren weer de succesvolle
speelgoed- en kinderkledingbeurs
op zaterdag 9 oktober a.s. De beurs
wordt gehouden bij De Duikelaar,
Pijlstaartlaan 7 - 9 in Vinkeveen. De
verkoop vindt plaats tussen 10.00
en 11.30 uur. Zestig procent van de
opbrengst is voor degene die spullen komt brengen voor verkoop en
veertig procent van de opbrengst is
voor de peuterspeelzalen. Van deze
extra inkomsten kopen de peuterspeelzalen nieuw groot materiaal
en speelgoed voor de kinderen. U
kunt er terecht voor kinderkleding
vanaf maat 80 en speelgoed. Er is
voor kinderopvang gezorgd. De niet
verkochte artikelen kunnen, indien
men dat wenst, worden geschonken
aan een goed doel. Dit is Stichting
Roki die zich inzet voor Roemeense
wees en -zigeuner kinderen.
Wie artikelen op deze beurs wil
verkopen hoeft niet zelf op de beurs
te staan. Neem vóór donderdag 7
oktober contact op met Sietske van
der Moolen (tel. 0297-533144)
of met Silvia Verlaan (tel. 0297267491). Zij geven u meer informatie over het inbrengen en ophalen
van de spullen.
Zie ook: www.speel-wijs.nl.

Mijdrecht

Concert Play In orkest
Zaterdag 9 oktober 2010		
Aanvang 20.00 uur
Komt luisteren naar een bijzonder
concert georganiseerd door Stichting
SWING in samenwerking met de
gemeente De Ronde Venen. Het
concert wordt gegeven door het speciaal voor deze dag gevormde Play
In Orkest onder leiding van Joost
Dieho. Dit orkest bestaat uit leden
van alle verenigingen uit de Ronde
Venen: Muziek & Showkorps Triviant, V.I.O.S, Viribus Unitis, Brassband
Concordia en BigBand Fortnight
Swing. Er hebben zich meer dan 70
leden enthousiast aangemeld om
mee te doen.
Sinds 1992 is Joost Dieho actief in
het geven van workshops. Daarnaast
schrijft en arrangeert hij voor diverse
Bigbands, Blaasorkesten, Popbands
(Afrit 5 bijv.), Brassbands, Film/Theater en voor het Wintercircus Martin
Hanson. Joost Dieho heeft ook
alle arrangementen voor deze dag
geschreven, waarin een cross-over
van wereldmuziek verwerkt is. Het
centrale muzikale thema is participatie in improvisatie.
Overdag hebben ze allen hard gewerkt aan samenspel en improvisatie
onder leiding van vier gerenommeerde muzikanten: Marc Scholten
(saxofonist bij het Metropole Orkest),
Angelo Verploegen (Houdini’s, hoofdvakdocent Utrecht), Ilja Reijngoud
(docent Rotterdams conservatorium)
en Joost Kesselaar (drummer in de
Nederlandse jazzscene). Na een hele
dag van samenspel en workshops
zal het resultaat te horen zijn in het
partycentrum De Meijert.
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13.00 - 15.00 uur:

VoorleZen Voor kinderen
4 t/m 8 jaar

10.00 - 16.00 uur:
de afValroadsHow

10.00 - 16.00 uur:

open dag, rondleiding

14.30 - 16.00 uur:

optreden joHnny &
tHe gangsters of loVe

10
Outboard
Center

70’s & 80’s The party
Zaterdag 2 oktober 2010

WILNIS

Bouwers van Oudhuyzer sloepen

www.outboardcenterwilnis.nl
Uw boot is een kostbaar bezit, maar helaas ook erg kwetsbaar.
Uw boot veilig opbergen in de winter is daarom van groot belang.
outboard center wilnis is het juiste adres voor uw winterstalling!

DVD
DJ
M
O
R
T
S
O
O
EX VAN

OCW Winterservice

-

servicebeurt
onderkant reinigen
haal & breng service
stalling
schadeherstel

Als het vaarseizoen erop zit is het van belang dat uw boot en motor
de juiste aandacht krijgen.
Tijdig winterklaar maken zorgt voor een vlotte start in het voorjaar.

AL

Aanvang: 21.00 uur
Min. Leeftijd 25 jr.
Entree € 10,00

Voorverkoop is reeds gestart!

Met OCW winterservice bent u verzekerd
van een goed begin van het vaarseizoen.
-

Winterstalling
Verkoop
Zeilmakerij
Bemiddeling
Onderhoud
Reparatie

Outboard center wilnis BV
Oudhuyzerweg 45
3648 AA Wilnis
0297-242200
info@outboardcenterwilnis.nl
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DE WEEK IN BEELD

Zaterdag jl. werd het zesde Veldzijde Jeugd Open golftoernooi gehouden op
Golfclub Veldzijde. Bijna 100 jongeren tot 21 jaar reisden uit het hele land af
naar Wilnis. Op de laatste hole was het Mitchell Schoorl die met 74 slagen (2
boven de baan), thuisspeler Mark Weitjens op één slag afstand wist te houden.
Hij ging dan ook naar huis met een mooie iPod Touch.
Op de foto de prijswinnaars v.l.n.r.: Mark Weitjens, Mitchell Schoorl en Koen
Schrijver.

Afgelopen zondag 19 september hebben de tennisverenigingen TV Mijdrecht,
VLTV Vinkeveen, TV de Kegel, TC Uithoorn, Aemstelburgh en All Out op het VLTV
terrein in Vinkeveen om de felbegeerde Zandersbeker gestreden.
Alweer 40 jaar strijden de beste jeugdleden van deze zes tennisverenigingen
om de Zandersbeker. Uiteindelijk was tennisvereniging All Out met 26 gewonnen
sets de grote winnaar, op de voet gevolgd door TV de Kegel met 22 gewonnen
sets. Als derde is de VLTV geëindigd met 16 gewonnen sets. Volgend jaar is TC
Uithoorn weer aan de beurt om dit toernooi te organiseren.

De ledenvergadering van de onlangs door PvdA en GroenLinks opgerichte vereniging PvdAGroenLinks-LokaalSociaal, heeft haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld. Lijsttrekker wordt Ernst Schreurs uit Vinkeveen. Schreurs is reeds 15 jaar lid van de
gemeenteraad van De Ronde Venen en in het dagelijkse leven ondernemer in Mijdrecht. De
lijst bestaat uit ruim 30 kandidaten, uit alle dorpskernen en vanuit verschillende achtergronden. Het enthousiasme om mee te doen aan de nieuwe gemeente vanuit een sociaal,
groen en lokaal perspectief was ongekend groot. De kandidaatstellingscommissie legde de
ledenvergadering een kandidatenlijst voor waarbij de volgorde is bepaald door ervaring,
deskundigheid, woonkern en is gestreefd naar 50% vrouwen op verkiesbare plaatsen.
De eerste negen plaatsen luiden als volgt:
Ernst Schreurs (Vinkeveen, PvdA)
Esther Grondijs (Baambrugge, PvdA)
Erika Spil (Mijdrecht, GroenLinks)
Hans van Kessel (Abcoude, GroenLinks)
John Driedonks (Wilnis, Onafhankelijk)
Ans van Uffelen (Mijdrecht, PvdA)
Ton de Roode (Abcoude, PvdA)
Corinne de Jonge van Ellemeet (Abcoude, GroenLinks)
Herman Ploeger (Mijdrecht, Onafhankelijk)
Het verkiezingsprogramma straalt de ambitie uit om de gemeenschappelijke idealen van
vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit vorm te geven in de
nieuwe gemeente De Ronde Venen. ‘Sociaal en groen en lokaal’ samen, staat volgens lijsttrekker Ernst Schreurs van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal voor een economische ontwikkeling die gezond en evenwichtig blijft en voor een gemeente waarin iedereen mee doet en
mee telt. “En met deze sterke ploeg, zie ik het helemaal zitten,” zegt Ernst Schreurs. “Wij
kunnen met deze kandidaten bestuursverantwoordelijkheid aan”.
Meer informatie, lid worden of meedoen: email info@lokaalsociaal.info

De jaarlijkse brandweerdag werd deze keer georganiseerd door de brandweer Wilnis. Gedurende de hele dag waren er demonstaties van zowel brandweer, politie en
ambulance. Ook was er op het terrein een enorme stapel hout aanwezig. Meer dan
20 teams bouwden gedurende de hele dag hun eigen hutten. Aan het eind van de
middag was de stapel brandhout door de jeugd, omgebouwd tot een heus dorpje
met hutten van bijna 8 meter hoog met wel 5 verdiepingen, een heuse kerk en huizen compleet met terrassen. Burgemeester Burgman had de taak om de mooiste
hut te kiezen. Uiteindelijk viel de keuze op de hut 21 van Niels, Anne en Kas (op de
linker foto). Zij hadden een mooie molen gemaakt. Van de Burgemeester ontvingen
zij mooie bekers met snoep. Direct na de prijsuitrijking was het aan de brandweer
om het in een halve dag gebouwde dorp weer af te breken. Het koste even wat
moeite om het vuur aan te krijgen, maar uiteindelijk brandde het hele dorp in een
uurtje helemaal tot de grond af. De noeste arbeid was teniet gedaan, maar alle
bouwers en de brandweer zijn weer een geweldige ervaring rijker.

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

DE GROENE VENEN

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 • www.robvandevelde.nl

Buurtkamer verruimt openingstijden
De Buurtkamer heeft haar openingstijden uitgebreid. Hierdoor hoopt
men nieuwe bezoekers te kunnen
aantrekken. Velen denken dat de
Buurtkamer alleen voor oudere
(70+) inwoners bedoeld is, maar
het zou zo leuk zijn als ook 'jongere
ouderen (55+)' zich er thuis voelen
en contacten kunnen leggen. Men
kan er terecht vooreen (gratis) kop
koffie/thee, kranten en tijdschriften lezen, een kaartje leggen en
spelletjes doen. Tevens is er een
computer waar u gebruik van kunt
maken en zijn er gastvrouwen/heren
die allerlei creatieve activiteiten
willen gaan doen en er zijn diverse
hobbymaterialen aanwezig. Kortom
er kan van alles. U bepaalt het zelf,
er hoeft niets!
Gaat u graag wandelen, fietsen,
Nordic-Walken of naar de markt?
Kom dan ook bij de Buurtkamer op
de koffie en wie weet vindt u gezelschap. Gaat u regelmatig op bezoek
bij ouderen? Kom dan gezellig

samen op de koffie! Neem uw buurvrouw of buurman gezellig mee.
Kortom de Buurtkamer wil graag
een ontmoetingsplek zijn, waar
iedereen vrijblijvend binnenkomt en
met elkaar contacten legt en activiteiten onderneemt.
De Buurtkamer in de G. van Aemstelstr.5 in Mijdrecht is geopend
op dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend van 10.00 - 12.00 en
donderdagmiddag van 14.00-16.00
uur. De Samen-koken-samen-etengroep op dinsdag is vol, voor de
donderdag zijn nog aanmeldingen
mogelijk (eten tussen 12.15 en
13.15 u. en in de ochtend meehelpen
met de voorbereidingen, als u wilt).
Een drie-gangenmenu kost 5 euro en
u kunt zich 's morgens tussen half 10
en 10 uur nog telefonisch aanmelden). Tijdens openingstijden is de
Buurtkamer bereikbaar op 0297288466 en verdere informatie via
Stichting De Baat tel.0297-230280.

Elise Jans

Gefeliciteerd!
Club durven & doen van start

Nieuwe cursus en dagtocht bij De Paraplu
De Stichting Paraplu start binnenkort met een geheel nieuwe cursus en organiseert haar eerste dagtocht van het
nieuw begonnen activiteitenseizoen.
Kruiden als medicijn
Wist u dat men met gewone, dagelijkse huis-, tuin- en keukenkruiden de
gezondheid een flinke oppepper kan
geven? In deze workshop wordt een
heleboel verteld over wat dit voor ons
zou kunnen betekenen, zeker met de
wintermaanden voor de deur. Een
bron van inspiratie! Op zeer deskundige en begrijpelijke wijze wordt
men ingewijd in de geheimen en de
mogelijkheden die de meest eenvoudige kruiden u te bieden hebben.
				
Dagtocht Struisvogelfarm en Abdij
Tilburg
Op dinsdag 12 oktober, het vertrek is
om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats

in Wilnis, gaat deze dagtocht richting
Tilburg, naar de bekende Struisvogelboerderij -met vele en veelsoortige
vogels- waar met koffie en een verrassing het ontvangst plaats vindt.
De boerderij en de vele struisvogels
wordt bezocht en men krijgt uitleg
over de struisvogel d.m.v. een video
terwijl men een struisvogelomeletje
proeft. In de winkel zijn tal van producten te koop zoals; veren, eieren,
cosmetica, en veel meer. Daarna
vindt het vertrek plaats naar een oud
klooster, de Abdij De Koningshoeve,
waar de lunch wordt gebruikt het
klooster met z’n vele historische
zalen en kamers bezocht wordt en
uitleg plaats vindt over het klooster

en zijn vele (vroegere) interessante
bewoners. Men kan ook nog een
wandeling maken door de kloostertuin die prachtig is aangelegd en
vele soorten bloemen en planten te
zien zijn. Rond 16.00 is de terugreis
richting Wilnis. Prijs inclusief entree,
koffie en lunch € 37,50.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald
en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@
stichtingparaplu.nl.

Kan uw kind wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken? Is uw kind soms
onzeker, verlegen of (faal-)angstig? Voor kinderen uit de groepen 5 t/m
8 gaat op maandagavond van 19.00 tot 20.00 de Club durven & doen
van start op een locatie in Mijdrecht.
Zeer spelenderwijs, via de invalshoek van toneel spelen, leren de
kinderen door middel van spelletjes
en speciaal ontwikkelde oefeningen,
steviger in hun schoenen te staan,
zichzelf te uiten, open te staan voor
anderen, samen te werken, eigen
ideeën vorm te geven en ruimte te
durven innemen.
Onzekere kinderen hebben meer tijd
nodig om zich te (leren) uiten en hun
fantasie en eigenheid te gebruiken.
Daarom ontwikkelde Astrid Millenaar speciaal voor hen deze cursus.
Bij de Club durven & doen leren de
kinderen vaardigheden die nodig
zijn bij het toneel spelen, zoals het
uiten van emoties en samenwerken

met elkaar. Er wordt niet naar een
uitvoering toegewerkt.
“De toneelstukjes waren heel leuk”,
“het was gezellig met elkaar”, ”hier
werd ik niet gepest”, “ik durf nu
meer”…zijn enkele reacties van kinderen die al mee hebben gedaan met
de Club durven & doen.
De eerstvolgende groep start na de
herfstvakantie op maandagavond.
In januari 2011 start er een groep
op woensdagmiddag voor kinderen
vanaf groep 4.
Interesse? Kijk dan op de website
www.despeltuin.nl. voor de lesdagen- en tijden. U kunt ook contact
opnemen met Astrid Millenaar, tel.
0297-285520.
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Jong dementerend:
en dan...?

• Geen veranderingen buslijn 130 • Plan voor nieuw actiekaartje voor bus 130 en trein

Besluit halte Rondweg kan snel worden genomen
In onze serie over het openbaar vervoer sprak De Groene Venen afgelopen woensdag exclusief met Gedeputeerde mobiliteit Remco van Lunteren van de provincie Utrecht over de buslijnen in onze regio.
door peter schavemaker

De raden van de gemeenten De Ronde
Venen en Abcoude hebben beide via een
motie de politieke wens ingediend voor
de halte Rondweg voor reizigers (buslijn 126) uit Abcoude. In de motie wordt
deze halte van ‘essentieel belang’ genoemd omdat burgers, na de herindeling, voor burgerzaken naar het gemeentehuis in Mijdrecht moeten.

Afgelopen dinsdag september was het Wereld Alzheimer Dag. Reden
om wereldwijd dementie voor het voetlicht te brengen en voor Handjehelpen regio Utrecht aanleiding om in de provincie Utrecht aandacht
te genereren voor jong dementerenden.
Dementie wordt vooral geassocieerd
met oud en bejaard. Maar ook op
jonge leeftijd kun je worden getroffen
door deze ziekte. Op dit moment zijn
er circa 800 mensen in de provincie
Utrecht met de diagnose dementie,
jonger dan 65 jaar. Het zijn mensen
die veelal nog volop in het arbeidsproces zitten, opgroeiende kinderen
hebben en een druk sociaal leven.
Dementeren op zo’n jonge leeftijd
betekent dat je voortdurend afscheid
moet nemen van rollen die je in de
samenleving vervult. Niet
meer kunnen werken
omdat je de taken niet
meer begrijpt; niet meer
kunnen sporten, winkelen
of musea bezoeken omdat
je in je eentje de weg niet
meer kunt vinden; niet meer kunnen
afspreken met vrienden, omdat je hun
gesprekken niet meer volgt…. De
wereld wordt steeds kleiner, terwijl
je lichamelijk nog fit genoeg bent om
activiteiten te ondernemen. Dit geeft
uiteraard veel gevoelens van machteloosheid, verdriet en frustraties.
Voordat jonge mensen de diagnose
dementie krijgen, is men vaak al
een lange weg gegaan. Juist door de
leeftijd (vanaf circa 30 tot 65 jaar)
en de uitzonderlijkheid, denkt een
huisarts vaak niet aan dementie maar
veeleer aan depressie of burn-out.
Als uiteindelijk de diagnose dementie
valt, is dat zwaar te verteren. En
daarna blijkt al snel dat de bestaande
informatie en hulpverlening niet zijn
toegesneden op jong dementerenden.

Alzheimer Nederland heeft daarom
een aantal jaren geleden een maatjesproject voor jong dementerenden
in het leven geroepen, dat ze in 2010
heeft overgedragen aan Handjehelpen regio Utrecht. Een door Handjehelpen opgeleid maatje komt bij
een jong dementerende thuis; heeft
aandacht voor wat de ziekte voor
hem/haar en de directe omgeving
betekent; en onderneemt samen met
de jong dementerende activiteiten
die hij/zij alleen niet meer kan doen.
Partners en/of kinderen
worden daardoor even
verlicht in hun zorg rondom
de dementerende en de
jong dementerende zelf
ervaart het maatje als een
lichtpuntje dat zijn wereld
even weer iets groter maakt.
Handjehelpen regio Utrecht is een
vrijwilligersorganisatie die thuishulp
en mantelzorgondersteuning organiseert voor kinderen en volwassenen
met een handicap of chronische
ziekte en voor kinderen met gedragsproblemen. De hulp wordt één op één
gegeven, meestal in de thuissituatie.
Handjehelpen streeft naar een zorgvuldige koppeling voor een langere
tijd, het is daarom belangrijk dat het
klikt tussen vrijwilliger en hulpvrager.
Meer weten over maatjes voor jong
dementerenden of over de andere
activiteiten van Handjehelpen regio
Utrecht: Bel 030-2632950/ info@
hhru.nl of kijk op www.hhru.nl.

College heeft 2,3 miljoen euro over
voor bezoekerscentrum Marickenland
Het college heeft besloten een
bedrag van € 2,3 miljoen beschikbaar
te stellen om een bezoekerscentrum
in het hart van Marickenland te
realiseren. Dit zogeheten 'Paviljoen
De Venen' verrijst nabij de rotonde
van de Mijdrechtse Dwarsweg en
de N212/Ir. Enschedeweg, en wordt
een centrum waar Museum De
Ronde Venen, NME Centrum De
Woudreus, IVN De Ronde Venen en
de historische vereniging De Proosdijlanden zich vestigen. Het Paviljoen
wordt een lokaal kenniscentrum
voor cultuurhistorie, natuur, milieu
en duurzaamheid. Zijn educatieve
functie heeft een belangrijke toege-

voegde waarde voor leerlingen van
basis- en middelbaar onderwijs. Door
zijn ligging op een recreatief knooppunt is het bovendien aantrekkelijk
voor inwoners en dagrecreanten uit
de regio. Het is een platform waar
mensen elkaar ontmoeten en met
elkaar samenwerken. Het Paviljoen
kan daarnaast een positieve bijdrage
leveren aan de versnelde ontwikkeling van het natuur- en recreatiegebied Marickenland.
Op 28 oktober wordt een definitief
besluit over Paviljoen De Venen
genomen.
Er wordt naar gestreefd om het bezoekerscentrum in 2013 te openen.

“Ik kan me voorstellen dat dit
inderdaad van essentieel belang is.
Ik vind dit wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Als de gemeente de
verantwoordelijkheid op zich neemt
om de weg in te richten, zoals deze
ingericht zou moeten worden, en
meedenkt hoe we deze financiering
aanpakken, dan ben ik bereid om
een deel van de kosten (jaarlijks
18.000 euro – Red.) op mij te
nemen.”

Volgende week woensdag is er ambtelijk
overleg tussen de wethouders Dekker
en De Roode. Bent u bereid om hierna
snel spijkers met koppen te slaan?
“Jazeker, ik ben overtuigd van de
wens van de gemeente. We kunnen
hierna snel een bestuurlijk besluit
nemen.”

Zou het een mooi moment zijn om deze
halte tegelijkertijd aan te passen in de
periode 6 december 2010 tot 4 maart
2011, het moment dat in De Ronde Venen de toegankelijkheid van bushaltes
verbeterd gaan worden?
“Daar zou ik wel voor willen pleiten.”

De gemeenteraad van Abcoude heeft
het ‘oude verzoek’ om buslijn 126 ook te
laten stoppen bij NS Station Abcoude.
Wilt u deze wens honoreren?
“Veel van de reizigers zijn geïnteresseerd in de vervoerstroom die
loopt via station Amsterdam Bijlmer.
De halteplaats NS Abcoude levert
alleen maar extra reistijd op en
voegt weinig toe. De rest van de
reizigers heeft hier geen profijt

van, wij willen juist dat deze lijn
als plezierig en comfortabel wordt
ervaren. Het is niet de bedoeling om
op dit moment deze politieke wens
uit te voeren.”

In februari hebben de gemeentes per
brief het verzoek gekregen om wensen
kenbaar te maken voor wijzigingen.
Deze kwamen vooral uit de gemeente
Amersfoort. De Ronde Venen blijkt geen
stukken te hebben ingediend. Vindt u
dat het college daadkrachtig genoeg
geweest is?
“Het is voor de procedure altijd
goed wanneer je er tijdig mee komt.
Ik heb ook gesprekken meegemaakt
waarin wethouder Dekker als warm
pleitbezorger onderwerpen heeft
ingebracht. Voor wat betreft buslijn
130 heb ik een aantal keren stevige
pleidooien ontvangen. Ik zou absoluut niet willen zeggen dat het zwakke bestuurders zijn. Ik denk wel dat
het verstandig is, ambtelijke gezien,
er goed gekeken moet worden als er
wijzigingen zijn, om tijdig je insteek
te kiezen richting de provincie. Ik
kan me voorstellen dat de ambtenaren wat actiever en eerder hadden
kunnen reageren.”
Buslijn 130

Het aantal reizigers van buslijn 130 is
dramatisch gedaald.
“We zien hier inderdaad een duidelijke afname, dit geldt niet voor het
aantal NS-reizigers vanaf NS station Breukelen. Daar is een duidelijke toename te zien, dit voldoet aan
onze doelstelling om zoveel mogelijk
mensen in het openbaar vervoer te
krijgen. Als dit bij een aantal mensen
pijn doet is dat vervelend, maar onze
doelstelling wordt wel gehaald. De
gemeenten en de provinciale staten
wisten van te voren dat het besluit
rond de 130 pijn zou gaan doen.
Binnen de harde afspraken met de
NS was dit niet te repareren. Totdat
de concessie afloopt (in 2014 –Red.)

Gedeputeerde Remco van Lunteren
zal er niks veranderen met buslijn
130.”

Op welke manier wilt u deze reizigers
terugwinnen? Wat vindt u van onze suggestie om het Breukelen-axxiekaartje
weer aan te bieden?
“Wij hebben een budget waarin we
jaarlijks tariefkaartjes uitvoeren.
Ik vind het aardige suggestie en
zal deze volgende week al meenemen in het overleg dat gaat over
de komende tijdelijke tariefacties
binnen de dienstregeling 2011. Dit
idee past prima binnen ons plan voor
een tariefactie voor bus en trein. Ik
wil graag op deze manier de reiziger
verleiden om weer gebruik te maken
van buslijn 130, in combinatie met
de trein.”

Het college en het raadslid Rouwenhorst willen graag eerst een reizigerstevredenheidsonderzoek.
“Dat is te laat, de concessie is vastgelegd. Wij zijn geen voorstander
van een apart onderzoek. In samenwerking met Connexxion is er regelmatig een monitoring. Op verzoek
van minister Eurlings werken we
ook aan een regionale visie OV, daar
ben ik zeer blij mee. Verder zijn er
met mijn collega Elisabeth Post in
Noord-Holland gesprekken om de
lijnen tussen De Ronde Venen en
Amsterdam te verbeteren.”

Gemeente wil meewerken

Er is nog hoop voor basisschool De Schakel
De Christelijke basisschool De Schakel in Vinkeveen moet nodig vernieuwd worden. Aanvankelijk was een
nieuwe school onderdeel van een totaalplan rondom het winkelcentrum Zuiderwaard. De besprekingen om te
komen tot een integrale projectontwikkeling liepen vast waardoor De Schakel tussen wal en schip dreigde te
geraken. Tijdens het Rondetafelgesprek van 16 september kwamen nieuwe plannen op tafel.
door piet van buul

Het schoolbestuur van De Schakel
ging niet bij de pakken neerzitten.
Men stelde een speciale projectleider aan in de persoon van mevrouw Kremers. Architect Roland
Borst ging aan het schetsen en zo
kon de school aan de raad en de
verantwoordelijke wethouders een
nieuw plan voorleggen. Doordat de
vernieuwing en uitbreiding van het
winkelcentrum vooralsnog niet door
gaat, kwam het schoolbestuur op
de gedachte om op de beschikbare
grond een nieuwe school te bouwen
en een appartementengebouw met
winkels op de begane grond, zodat
de hele zaak gefinancierd kan
worden.
Wethouder Jan van Breukelen was

er nog niet van overtuigd dat er
een nieuwe school moet komen. Hij
dacht met een grote opknapbeurt te
kunnen volstaan. De directeur van
De Schakel legde uit dat dit in zijn
ogen geen goede oplossing is. “De
school is gebouwd in een tijd dat
er volstrekt andere eisen werden
gesteld. Het huidige gebouw is niet
meer toegesneden op het moderne
onderwijs. Een opknapbeurt kost
850.000 euro. Voor slechts 1
miljoen meer bouw je een school
die helemaal klaar is voor de
toekomst.”
De beide wethouders Van Breukelen en Rosendaal ontkenden
met klem dat er op het gemeentehuis prioriteit gegeven wordt

aan projecten in Mijdrecht en dat
Vinkeveen niet zo belangrijk zou
zijn. “Het feit dat er weinig schot in
de zaak zat, komt doordat er lang
is onderhandeld over het integrale
project. Nu duidelijk is dat daar
niks van komt zijn we wel bereid
om de deelplannen, waaronder die
van de school, aan te gaan pakken.”
Onderwijswethouder Van Breukelen
vond dat het voorliggende plan er
goed uitzag en dat hij het een reële
kans gaf. Ook wethouder Rosendaal,
die medewerking moet verlenen
aan het beschikbaar stellen van
de grond was positief. “Als het onderwijstechnisch akkoord is ben ik
bereid het plan positief te benaderen,” zei Bram Rosendaal.
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Creatieve Nature
in de bibliotheek
Vanaf 20 september aanstaande
exposeert de bijna 17 jarige
Roos Uithol in de bibliotheek in
Mijdrecht met haar foto expositie
‘Creative Nature’.

Na de samenvoeging met Abcoude heeft De Ronde Venen er binnenkort
een theater bij. In Theater Piet Mondriaan aan de Broekzijdselaan in
Abcoude kunt u terecht voor cabaret, muziektheater en toneel. In de
nieuwe rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter
Schavemaker regelmatig cabaretiers en theatermakers.

Stand-up comedian Roel C. Verburg

Op zoek naar volwassenheid
Roel C. Verburg (1974) hoort bij de nieuwe lichting stand-up comedians. Hij maakt deel uit van de comedygroep Comedy Explosion
en trad eerder op tijdens Lowlands en het vermaarde Leids Cabaret
Festival. Met het gemak waarop hij zijn grappen op het publiek
afvuurt wordt hij de ‘Clint Eastwood van het Nederlandse cabaret
genoemd’. Op zaterdag 2 oktober speelt hij een verkorte versie van
zijn eerste avondvullende voorstelling ‘De Naam zegt het al…’
Je bent een van de weinige stand-up comedians die deze stijl combineert met muziek.
“Ik ben een muzikant die cabaret en stand-up comedy ging doen. Bij
stand-up comedy moet er minimaal elke twintig seconde een grap vallen.
Ik wilde mijn liedjes gebruiken in een stand-up voorstelling. Bij mij gaat
de grappigheid door, terwijl in de meeste voorstellingen liedjes vaak de
rustpunten zijn. Mijn grote droom was altijd om van muziek te kunnen
leven. Ik vertel er nu grappen bij.”
Op je site www.roelcverburg.nl zijn een aantal liedjes te beluisteren.‘In
afwachting van een ooit te verschijnen album’, schrijf je zelf.
“Ik ben op dit moment met een drummer en bassist bezig om een album te
maken. Het worden popliedjes, ze krijgen een nieuw arrangement. De liedjes ‘Opa van mezelf’, ‘Ik ben geen nudist’ en ‘Uit’ (via YouTube te bekijken,
red.) komen in deze voorstelling terug. Veel mensen vergelijken mijn liedjes
inderdaad met Joop Visser, Cornelis Vreeswijk en Jeroen van Merwijk. Dat
is wel grappig, wat ik kende deze cabaretiers niet. Ik ben ze pas later gaan
beluisteren.”
Ik las dat je inspiratie krijgt uit absurde en tragikomische situaties in
je dagelijkse leven.
“Mijn voorstelling gaat eigenlijk over mijn zoektocht naar volwassenheid. Ik heb 10½ jaar gestudeerd (Cognitieve psychologie aan de VU
Amsterdam, red.), dat was een beetje een nepleven. Je hebt dan niet echt
verantwoordelijkheid en leeft er maar een beetje op los. Ik ben een beetje
een flierefluiter, dat botst soms met de wereld om mij heen. Cabaretcollega’s zeggen vaak: ‘Je bent te lui om een grap te bedenken, want je wacht
gewoon tot je iets leuks meemaakt en dan vertel je erover’.”
Door het televisieprogramma Kopspijkers werd je ook bekend doordat
je heel goed achteruit kunt praten.
“Dat zit ook in deze voorstelling. In het begin heb ik dat heel veel gedaan
als ik op het podium stond, maar eigenlijk ben ik daar te lang mee door gegaan. Het werkte altijd heel goed. Maar ik moest het podium ook durven
op te gaan zonder te weten dat ik altijd kan terugvallen op dat trucje.”

Roel C. Verburg speelt een dubbel voorstelling met cabaretier
Javier Guzman, in 2007 winnaar
van de Neerlands Hoop prijs
voor de meest veelbelovende
theatermaker, die na de pauze
een try-out zal doen van zijn
programma Oorverdovend.
Voor alle voorstellingen in
Theater Piet Mondriaan en voor
kaartverkoop kunt u terecht op
www.ab-art.nl.

Deze expositie was al eerder dit
jaar te zien in het gemeentehuis
van De Ronde Venen, maar nu
aangevuld met beelden uit de
zomer van 2010. Roos heeft een
heel eigen manier van kijken
naar de dingen om haar heen. Ze
legt haar onderwerpen het liefst
zo puur mogelijk vast omdat ze
vindt dat al dat ‘geknutsel aan de
werkelijkheid’ niet eerlijk is. De
objecten die ze op die manier in
beelden tracht te vangen zeggen
door hun eenvoud genoeg aan
degene die ze bekijkt.
Haar werk is tot half oktober te
bekijken in de bibliotheek.

Roel C. Verburg en Javier
Guzman (Try-Out)

Exposities in Dorpshuis Willisstee

Cabaret Dubbel
Roel C. Verburg:
De Naam Zegt Het Al…
Roel C. Verburg weet als een van
de weinige stand-up comedians van
Nederland stand-up comedy te combineren met muziek. Deel uitmakend
van stand-up comedy gezelschap de
Comedy Explosion speelde Roel gewapend met zijn Flying V gitaar reeds
met groot succes in vele theaters en
kroegen, maar ook op festivals als
Mysteryland, De Zwarte Cross en
Lowlands. Aan inspiratie voor deze
eerste solovoorstelling ontbrak het
hem zeker niet.
Gewild of ongewild komt Roel in
zijn dagelijks leven steeds weer in
de meest absurde en soms tragikomische situaties terecht waar hij dan
weer met verve over kan vertellen.
En waar bij de meeste cabaretiers
de liedjes altijd een rustpunt in de
voorstelling vormen, gaan de grappen
in zijn liedjes in hoog tempo door.
Javier Guzman: Oorverdovend
Het vijfde avondvullende programma
van topcabaretier Javier Guzman
gaat over een maatschappij op drift.
Een samenleving die niet samen lijkt
te willen leven. Geschreeuw op straat,
in de winkel, op de radio, op televisie,
het internet en zelfs in de Tweede
Kamer. Iedereen schreeuwt, roept,
gilt. En niemand luistert.
Gaat Guzman over iedereen heen
schreeuwen of gaat hij juist zachter
praten? Vraagt hij zich weer van alles
af of komt hij nu eens met oplossingen?
Oorverdovend: droog en helder.
Met zijn voorstelling Delirium won
Javier Guzman in 2007 de Neerlands
Hoop Prijs voor de meest veelbelovende theatermaker.
Deze try-out duurt naar verwachting tussen 30-45 minuten.
Websites: www.roelcverburg.nl en

www.javierguzman.nl

Tot 1 november zijn in het 40-jarige
dorpshuis De Willisstee exposities te
zien van twee jongeren, de 16-jarige
Dion van Leeuwen en de 17-jarige
Denan Quick. Denan woont sinds
2008 in Wilnis en zit evenals Dion
op de Mozarthofschool in Hilversum.
Beide jongens hebben een totaal
verschillende werkwijze van kunst;
Denan schildert een beetje in de
Cobra stijl, en sommige van zijn
werken lijken een beetje op de stijl
van Corneille.
Dion is ook woonachtig in Wilnis
en schildert in de stijl van het Kubis-

me, met organische vormen, ook
zo kleurrijk. Het is echt de moeite
waard om deze schilderijen van nabij
te komen bekijken. Wie in de week
van 11 oktober deze exposities komt
bekijken, krijgt koffie en thee voor
veertig eurocent, omdat het dan veertig jaar geleden is dat de Willisstee in
gebruik is genomen.
De exposities in de Willisstee worden
verzorgd door Diny Kroon-Vis,
aan-melden kan bij haar; tel. 0651005920, of op maandagmiddag
even langskomen of bellen met tel.
0297-284635.
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Dr Beeker

Emotionele stress
In de meeste stukjes heb ik het over een ziekte of over een zieke, soms vertel ik daar wel eens wat bij over de invloed die dat heeft op de arts
of op zijn medewerkers. Deze keer wil eens wat vertellen over hoe je als arts soms uitgeput raakt door je praktijk en emotionele stress.
Mensen die bij me komen met
psychische problemen, omdat ze het
bijvoorbeeld niet meer zien zitten,
probeer ik altijd gerust te stellen.
In feite is uit onderzoek gebleken
dat iedereen in zijn of haar leven
wel een periode doormaakt waarin
het leven en de verplichtingen een
te grote emotionele druk opleveren.
Ik vertel er niet bij (en mensen
vragen dat op dat moment natuurlijk ook niet) dat dat mij ook eens is
overkomen.
Om eens uit te leggen hoe zoiets in
zijn werk gaat wil ik een deel van
mijn eigen verhaal vertellen.
Achteraf is het begonnen met
de verandering van de dienstenstructuur; tot 2003 deden we als
huisartsen gewoon dienst voor
elkaar in Mijdrecht, na de jaarwisseling van 2002/03 verplaatste de
waarneming naar Woerden (dat is
nu nog steeds zo). Gedurende die
periode had ik een nachtdienst (één
van de eerste) en ik zag daar erg
tegen op, opeens was ik als huisarts
in mijn ééntje verantwoordelijk
voor 120.000 mensen in de grote
regio Woerden/Maarssen/Loenen/
Mijdrecht.
Mijn dienst begon om 23.30 en na

een kwartier kwam er een telefonisch verzoek voor een visite in De
Meern binnen. De assistente wist
niet goed wat te doen en verbond
met mij door. Normaal in de Mijdrechtse situatie doe je zo’n visite,
want je bent na een kwartier of zo
weer terug, maar hier zou die visite
betekenen dat de post gedurende
een uur slechts bemand zou zijn
door de assistente. Ik stelde de
mensen dus voor om te beginnen
met een pijnstiller en als die niet
zou werken na een uurtje nog even
te overleggen. Dat was eigenlijk
het hele verhaal, ik had niets meer
gehoord dus ging ervan uit dat het
allemaal goed was.
In 2005 gaf mijn toenmalige collega te kennen dat hij de praktijk
wilde opbreken (we hadden één
praktijk met z’n tweeën), en hoewel
ik daar erg tegen was, was hij niet
van die gedachte af te brengen.
Dat leverde behoudens de emotionele stress –het was mijn vader's
praktijk van oorsprong en het deed
hem ook zeer– ook veel andere
spanningen op. Er ontstonden spanningen tussen het personeel, er waren ontzettend veel administratieve
problemen en uiteindelijk in december 2005 vertrok mijn collega met

medeneming van een deel van de
praktijkinventaris (zoals overeengekomen). Toen wildvreemde mensen
op een bepaald moment lachend de
lampen van mijn muren stonden te
schroeven, ontplofte ik bijna.
Rond de tijd van het eerste gesprek
over de deling kreeg ik een brief
van een advocaat; het bleek dat
de meneer uit 2003 niet was
opgeknapt van de medicijnen (die
nacht), maar ook geen contact
meer had opgenomen. De mensen
hadden tot de volgende ochtend
gewacht en waren naar hun eigen
huisarts gegaan, die dag volgde een
opname. De advocaat verweet me
van alles en er zou een klacht bij
het medisch tuchtcollege worden
ingediend. Die zitting was in begin
2006, maar ondertussen sliep ik
al sinds de zomer van 2005 slecht,
ik werd wakker badend in het
zweet, vroeg me af of ik iets anders
had kunnen doen, hoe het met de
praktijk verder moest en nou ja, van
alles en nog wat.
Overdag was ik moe en prikkelbaar,
de deling van de praktijk leverde
me nog meer zorgen op met de
administratie. In december 2005
werd het zorgstelsel veranderd naar
de basis verzekering, we moesten

alle patiënten met de hand gaan
controleren op verzekerings- en
adresgegevens. Het resulteerde in een onuitputtelijke stroom van brieven
naar de zorgverzekeraars
en weer terug.
Uiteindelijk voelde ik
me na de zitting van
het tuchtcollege (die
goed afliep) wel
weer opgelucht
en de praktijk
liep eigenlijk na
de splitsing veel
soepeler, maar als ik terugkijk heb
ik toch zeker driekwart jaar op
mijn tandvlees gelopen en minder
gefunctioneerd.
Ik vertel dit omdat het nu ver
achter me ligt, maar ook om te
laten zien hoe gemakkelijk je in
zo’n situatie van overspannenheid
terecht kunt komen. Ik vertel het
ook omdat je, als je in zo’n situatie
zit, soms helemaal niet door hebt
en vaak als je dat wel weet niet het
idee hebt dat het ooit weer goed
komt. Soms heb je dan mensen van
buiten nodig om je daarop te wijzen
en om je er doorheen te helpen.
Belangrijk is ook te weten dat
het goed komt, bij mij was het na

driekwart jaar over en bij anderen
duurt het misschien langer of korter, maar het komt goed.
Onder collega’s wordt er weinig
over gesproken, maar ik weet zeker
dat er meer collega’s zijn die zoiets
meemaken. Eén van mijn collega’s
is door administratieve verplichtingen behoorlijk in de knel gekomen.
Hulp is geboden, want ik weet hoe
het voelt en ik weet ook dat het
weer goed gaat komen. Betrokken
patiënten weten inmiddels hoe die
hulp vorm wordt gegeven.
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl

Kort Nieuws
Vinkeveen

geluid en voice-over van uw videofilms. Aanvang 20:00 uur De Boei,
Kerklaan 32 Vinkeveen

1 minuutfilms en jureren
door leden van Videoclub
De Ronde Venen

Bezoek onze website voor meer
informatie

bij drogisterij De Bree, Herenweg
12 in Vinkeveen, bij boekhandel
Mondria, winkelcentrum de Lindeboom te Mijdrecht en een half uur
voor aanvang van het concert aan de
zaal. Informatie is te vinden op www.

www.videoclub-derondevenen.nl

cultura-drv.nl.

Videoclub De Ronde Venen heeft een
vijftal 1-minuutfilms gemaakt voor
een opdrachtfestival van NH’63, die
zal worden gehouden op 28 november. Vijf groepen van drie leden hebben een vast onderwerp gekozen en
daarmee aan de slag gegaan. Op deze
avond laten zij deze films door de overige leden beoordelen. Zij krijgen dan
suggesties, opmerkingen en advies om
hun film, als dat nodig is, nog beter
te maken om bij de wedstrijd tussen
de 18 aangesloten clubs goed voor
de dag te kunnen komen. Er worden
ook films vertoond die niet door leden
van de club gemaakt zijn. Aanwezigen
kunnen dan met een juryformulier de
films beoordelen. De vertoonde films
zijn vooraf door de selectiecommissie
van de videoclub al beoordeeld. Na
afloop kan een vergelijk tussen de
beoordelingen van de commissie en
de zaal gemaakt worden.

Vinkeveen

Ronald Douglas bij
René van Beeck in
De Boei

Abcoude

Vrijdagavond 1 oktober belooft een
geweldige jazzavond te worden. Dan
spelen René van Beeck & Friends
in De Boei, Kerklaan 32, 3645 ZL
Vinkeveen. Ook deze keer heeft René
grandioze friends uitgenodigd: Ronald
Douglas- vocals, Jacco Griekspoorvibrafoon, John Engels- drums. Het
concert begint om 20.30 uur. De
toegangsprijs bedraagt tien euro, houders van studie- of schoolpas betalen
vijf euro.
Kaarten zijn tot drie dagen voor het
concert te reserveren op
www.cultura-drv.nl en verkrijgbaar

Het Fort Abcoude kan tijdens
Fortendag op zondag 26 september
2010 weer bezocht worden. Het
aan de Molenweg 19 te Abcoude
gelegen fort is open voor bezoekers
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. De
laatste rondleiding is om 16.00 uur.
De Saluutbatterij Amsterdam is op
26 september aanwezig en zal tijdens
de rondleidingen elk heel uur een
demonstratie met het kanon van de
batterij geven. Het Fort Abcoude is
een van de tweeënveertig forten van
de Stelling van Amsterdam. Het fort
is het eerst gebouwde fort van deze
stelling. Het tussen 1883 en 1886
gebouwde fort zou als bouwmodel
dienen voor de overige forten van de
Stelling van Amsterdam. Het fort verloor echter meteen na de oplevering
zijn functie als artilleriefort door de
uitvinding van de brisantgranaat. Er
is toen een ander bouwmodel voor
de overige forten ontwikkeld. Het
fort heeft gedurende de Eerste
Wereldoorlog als infanteriefort
gefunctioneerd. Het Fort Abcoude
staat als monument op de lijst van
het Werelderfgoed van UNESCO.

Donderdagavond 30
september

Is uw hobby ook videofilmen maak
dan eens kennis met Videoclub De
Ronde Venen. Kom 30 september
eens kennismaken met de club.
Doe eens iets meer met uw camera
dan alleen familie filmpjes maken.
Misschien wilt u wel meehelpen met
het maken van een speelfilm of wilt u
hulp of advies hebben over montage,

Rondleidingen op Fort
Abcoude

Aanstaande zaterdag is de eerste liveband van het radioseizoen te gast
bij het programma Wzzp op Midpoint FM! Grosh is een hardwerkende
vijf-koppige pop-rock band uit Rotterdam. Met hun catchy songs hebben ze
gespeeld in binnen- en buitenland. Na een wat rustige periode van schrijven, herschrijven en opnemen zijn ze er nu weer helemaal klaar voor om
Nederland onveilig te maken.
Ook elke zaterdag in oktober zit vol met bands die live in de Midpoint-studio hun muzikale klanken laten horen. Check op www.wzzp.nl welke bands
dat zijn. Daar staan ook filmpjes van de muzikanten uit het vorige seizoen.
Luister of kijk mee via de webcamstream, elke zaterdag tussen 20.00 en
22.00 uur op Midpoint FM.

Fonds verstandelijk gehandicapten
Komende week collecteert het Fonds verstandelijk gehandicapten weer
in het hele land. Ruim 30.000 vrijwilligers vragen daarmee niet alleen
financiële steun, maar ook aandacht voor de positie van mensen met een
verstandelijke beperking. Door toenemende bezuinigingen wordt het
voor hen steeds moeilijker om naar school te gaan, om passend werk te
vinden en om te sporten bij reguliere sportclubs. Ook in De Ronde Venen
wordt gecollecteerd in de week van 26 september t/m 2 oktober.
Helaas staat, met name door de
economische ontwikkelingen, de
positie van mensen met een verstandelijke beperking sterk onder
druk. Meedoen in de maatschappij
is voor deze groep steeds moeilijker
aan het worden. Het Fonds vindt
dit onacceptabel en roept iedereen
op zich, nu meer dan ooit, sterk

te maken voor de tienduizenden
mensen met een verstandelijke beperking. Financiële hulp is daarbij
van het grootste belang. Daarmee
kunnen bijvoorbeeld werk, sport en
opleidingen mogelijk gemaakt worden. De opbrengst van de collecte
gaat onder meer naar projecten
die de deelname van verstandelijk
gehandicapten aan de maatschappij
stimuleren. Een overzicht hiervan is
te vinden op www.fondsverstandelijk-

gehandicapten.nl.
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Fo t o w e d s t r i j d

Veel nieuwe gezichten onder VVD-kandidaten verkiezingen

De Groene Venen

Tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering van de gecombineerde VVD-afdelingen De Ronde Venen en Abcoude-Baambrugge, is
dinsdag jl. het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de VVD
vastgesteld.

& De Groene Venen

Toevalligerwijs viel vorig jaar de fotowedstrijd van deze krant samen
met die van natuur- en milieuvereniging De Groene Venen. Reden om
dit jaar de handen ineen te slaan en zo de krachten van al dat fototalent
in De Ronde Venen te bundelen in één nieuwe herfstfotowedstrijd. Dat
gaat beslist weer net zulke fraaie beelden opleveren als vorig jaar. En
om het nou ook weer niet té makkelijk te maken, hangen we er dit jaar
een thema aan. Dit jaar is namelijk uitgeroepen tot het jaar van de Biodiversiteit. Maar wat is dat eigenlijk, Biodiversiteit? En hoe fotografeer
je dat?
Biodiversiteit omvat alle soorten leven die er op aarde voorkomen,
zowel planten als dieren. Op dit moment zijn er ongeveer 2 miljoen
soorten bekend waarvan ongeveer 40.000 soorten in Nederland. Maar
onder biodiversiteit vallen ook de verschillende ecosystemen
(leefgebieden) waarin die soorten voorkomen; tropische regenwouden,
savannen, koraalriffen, weide- en heidegebieden, hooglanden etc.
Vertaald naar onze eigen leefomgeving gaat het dus over onze
polders, weilanden, plassen en bossen en alles wat daar leeft, groeit
en bloeit.
Kortom: biodiversiteit is ongelooflijk omvangrijk en complex. Om dat
in beelden vast te leggen is een behoorlijke uitdaging, maar gezien
het niveau van de inzendingen van vorig jaar, hebben we er alle
vertrouwen in om toch een poging te wagen.
Mail uw foto's vóór 31 oktober a.s. (maximaal 5 per inzender en
minimaal 1MB per stuk) naar foto@degroenevenen.nl en schrijf daarbij
waar u de foto heeft genomen en waarom. In november zal een vakjury
zich over alle inzendingen buigen en zullen de winnaars persoonlijk worden geïnformeerd dus vergeet vooral niet uw naam en telefoonnummer
te vermelden. In december zal met alle ingezonden foto's een expositie
worden ingericht. Bij de feestelijke opening van de expositie zullen de
winnaars officieel bekend worden gemaakt en zullen de prijzen worden
uitgereikt. Houd deze krant in de gaten voor meer informatie over het
verloop van de fotowedstrijd en de expositie.

Zonder biodiversiteit kunnen wij niet leven
Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van
zuurstof, de afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten
en landbouwgewassen, waterzuivering en het beheersen van plagen en
ziekten.
Biodiversiteit hebben wij nodig voor ons voedsel, onze bouwmaterialen,
brandstof en grondstoffen voor kleding (zoals katoen) en medicijnen.
Veel van de huidige wereldvraagstukken hebben rechtstreeks te maken
met biodiversiteit. De groeiende vraag naar voedsel voor de almaar
uitdijende wereldbevolking, de vraag naar nieuwe grondstoffen voor
de industrie, hoe gaan we om met de natuurlijke hulpbronnen van onze
aardbol en het uitsterven van dier- en plantsoorten. De wereldbevolking
groeit in relatief korte tijd van 6 miljard naar 9 miljard mensen en deze
mensen stellen allemaal steeds hogere eisen aan hun levensstandaard
en willen allemaal meer en luxer eten waardoor tevens de relatie tussen
economisch belang en biodiversiteit duidelijk wordt.

Abcoudenaar Rudolf van Olden gekozen tot lijsttrekker VVD

Het verkiezingsprogramma kreeg
de titel mee “Uw dorp is de kern
van ons beleid” en benoemt items
als onder meer de laagste gemeentelijke woonlasten zijn de norm in
de nieuwe gemeente, stimuleringsmaatregelen ten behoeve van de
economie in het kader van extra
werkgelegenheid ten dienste van
alle inwoners. Essentiële bezuinigingen op het bestuursapparaat en
het paal en perk stellen aan vrachtverkeer door woonwijken. Daarnaast zijn er specifieke campagnepunten benoemd per dorpskern.
Het nieuwe bestuur van de afdeling had op voorhand de criteria
benoemd, op basis waarvan de
kandidaten werden geselecteerd.
Daaraan voorafgaand had het
bestuur veel moeite gestoken in het
aantrekken van nieuwe enthousiaste VVD-ers die hun energie in de
nieuwe VVD fractie willen steken.
De selectiecriteria waren: ervaring,
vernieuwing, verjonging, lokale
affiniteit en een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de twee
fusiegemeentes. Bovenal speelde
de kwaliteit van de kandidaten een
belangrijke rol in de keuze.
De Abcoudenaar Rudolf van Olden

werd met een grote meerderheid
door de aanwezige leden tot lijsttrekker gekozen. Verder bevinden
zich onder de eerste tien kandidaten van de lijst vier ervaren politici
en maar liefst zes nieuwe kandidaten, waaronder drie jongeren onder
de dertig jaar. Naast lijsttrekker
Rudolf van Olden zijn dat Rob
Blans (Mijdrecht), Frans Lugtmeijer (Vinkeveen), Yvonne van den
Heerik (Abcoude), Sandor Harmens
(Mijdrecht), Yvonne van den Welter
(Abcoude), Maarten van der Greft
(Mijdrecht), Bart Baaten (Mijdrecht), Stefan Troost (Baambrugge)
en Robert Kat (Vinkeveen).
Voorzitter Hans Groenewegen
toonde zich buitengewoon verheugd
met de kwaliteit en diversiteit van
de gekozen kandidaten en sprak
de hoop uit dat de inzet van deze
nieuwe ploeg ertoe zal leiden dat
de lokale politiek zich nadrukkelijk op een hoger niveau gaat
bewegen en dat, veel meer dan nu,
raadsleden zich vergewissen van en
oriënteren op waar de behoeften
van de burger liggen om vervolgens
vanuit de nieuwe gemeenteraad
daar resultaat gericht op in te
spelen. Hij hekelde de bestaande
cultuur in de huidige raad van De

Feestelijke opening
Na een heel jaar verbouwen
is gisteren de openingshandeling verricht door Cor
Groenewegen, grondlegger
van Tuincentrum De Huifkar.
Door een poort van balonnen te openen die de lucht
in vlogen was het tuincentrum geopend.
Verder was er de hele dag
een hapje en een drankje
voor de klanten.

Rudolf van Olden (50). Woont in
Abcoude. Gehuwd en vader van drie
kinderen. Arts en medisch directeur.
Huidig fractievoorzitter VVD AbcoudeBaambrugge. Lijsttrekker en beoogd
fractievoorzitter. Heeft meerdere
functies bekleed binnen de VVD, het
basisonderwijs en de Farmaceutische
Geneeskunde.
Aandachtsgebieden: Veiligheid, Sociale
zaken, Personeel.

Ronde Venen, die hij typeerde als
intern gericht en bol staand van de
mannetjesmakerij.
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Toekomstig piloot Chris Riphagen

“Ik herken vliegtuigtypes van
kilometers afstand”
Het tweede jaar van zijn studie
Communicatiewetenschappen is
voor Chris Riphagen (20) aangebroken. Hij is nog maar één vak
verwijderd van zijn propedeuse,
wat betekent dat de Mijdrechtenaar bijna alle punten die hij
heeft kunnen halen, op zak heeft.
Deze jongen zit helemaal op zijn
plek, zou je denken. Maar niets is
minder waar. Want de enige vorm
van communicatie die hem echt
kan boeien is, dat is de pilotentaal. Chris weet dan ook één ding
zeker: zijn toekomst ligt in de
lucht.

Maar waarom zit hij dat niet op de
schoolbanken van een pilotenopleiding? Chris: “Door de economische
crisis. Dit klinkt wat vaag, maar ik
zal het uitleggen. Al toen ik een jaar
of 10 was, wist ik dat ik piloot wilde
worden. Tot de 2e klas van de middelbare school heb ik dat ook altijd
geroepen. Totdat ik het idee kreeg
dat ik nooit slim genoeg zou zijn,
want ja… Als piloot moet je wel een
stel goed hersenen hebben. Die gedachte hield ik tot ik in de vierde klas
van het VWO besloot dat ik toch nog
steeds piloot wilde worden. Twee jaar
later heb ik mij ingeschreven voor
de pilotenopleiding de Koninklijke
Luchtvaartschool (KLS), dé school
voor KLM-piloten. Want dat is mijn
ultieme droom: voor de luchtvaartmaatschappij KLM te vliegen.”
Toelatingstest
Chris: “Ik zat nog in de zesde klas
van het VWO toen ik de toelatingstest mocht doen. Eerst kreeg ik één
van de psychologische tests. Dit was
een intelligentietest waarbij je in
een zaal allemaal vragen razendsnel
moest beantwoorden. Al deed je nog
zo je best, dat aantal vragen in die

DE GROENE
VENEN

Zondagmiddagconcert
Zondag 26 september
Eliane Rodrigues, piano
Zondag 31 oktober
Emily Beynon, fluit
Mikhail Zemtsov, altviool
Godelieve Schrama, harp

door valérie sambrink sanderink
foto rob isaacs

Op de laatste zondag van de maand organiseert de
stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper
in samenwerking met

Chris Riphagen: “Mijn droom om in de cockpit te eindigen is niet te stoppen!”
korte tijd. Dat red je nooit! En dat
verwachten ze ook helemaal niet van
je. Ze kijken vooral welke vragen je
goed hebt en of je niet te lang bij één
vraag blijft hangen. Hoe ze je precies
beoordelen dat weet ik niet, maar ik
heb het in ieder geval gehaald.
De tweede psychologische test
bestond uit twee delen. Eerst moest
je in groepjes opdrachten uitvoeren.
Hierbij werd gekeken of je wel
sociaal vaardig bent. Daarna had ik
een diepte-interview met een psycholoog. Hij moest aan de hand van dat
gesprek inschatten of ik de druk wel
aankon. Ook deze test had ik, ondanks
het feit dat ik pas 18 jaar was, goed
afgesloten.
Bij het derde onderdeel van de toelatingstest begon eindelijk het echte
werk. Ik mocht een vliegtuig besturen, althans een simulator. Je moest
van tevoren een boekje geleerd hebben over de werking van vliegtuigen,
waarover je een kleine overhoring
kreeg. Als je daarop afvalt, heb je
gewoon niet geleerd en ben je in mijn
ogen te weinig gemotiveerd. Ik had
uiteraard goed geleerd en mocht naar
de simulator. Een week lang verbleef
ik in het noorden van een land. Iedere dag maakte ik nieuwe ‘vluchten’.
Ik had het prima naar mijn zin en
de teleurstelling was dan ook groot
toen ik de laatste vlucht verknalde.
Ik dacht: nu lig ik eruit. Maar nee, ik
kreeg een brief waarin stond dat ik
voldoende progressie had gemaakt.
Ik zat nog in de race! Nu zouden nog
maar twee fases volgen: het COVAgesprek, een soort kennismakingsgesprek, waarbij nog 15% afvalt
en een medische test. Veel mensen
denken dat een piloot medisch gezien
perfect moet zijn. Dat is niet zo. Zelfs
mensen met contactlenzen in hun
ogen mogen een vliegtuig besturen.
Het kon niet anders, dan dat ik aan
de opleiding mocht beginnen. Maar
er heerst een economische crisis en
daardoor zijn er minder piloten nodig.
Er waren teveel jongens en meiden
door de voorselectie heen gekomen.
Daarom viel er in plaats van 15%
ruim 60% bij de COVA-gesprekken
af. Bij het gesprek kwam naar voren
dat kennis over de natuurkunde erg
belangrijk is. Een vak dat ik op de
middelbare school niet gekozen had.
Ik ondertekende een verklaring dat ik
het alsnog zou gaan halen, maar dat

heeft helaas niet geholpen. Ik werd
afgewezen.”
Balen
De piloot in spé vervolgt: “Natuurlijk
baalde ik enorm. Achteraf begrijp ik
het wel. Bij mij moesten ze me op
mijn woord geloven dat ik mijn natuurkunde ging halen, terwijl andere
kandidaten die kennis al hadden.
Maar toch: Ik was zo dichtbij! Ik heb
keihard voor deze tests gewerkt. Ik
maakte allemaal sudoku’s en andere
puzzels thuis. Zelfs op de middelbare
school was ik het laatste jaar alleen
maar met de pilotenopleiding bezig.
Continu zat ik onder de les staartdelingen te maken. Daarnaast heb ik
geleerd om allerlei vliegtuigtypes van
kilometers afstand te kunnen herkennen. Niet voor de test, maar omdat ik
dat leuk vind. Als je weet waarop je
moet letten, is dat echt niet moeilijk.”
Lachend: “Mijn klasgenoten zullen
mij denk ik later ook wel herinneren
als de jongen die heel graag piloot
wilde worden. Ook het geld voor de
studie zou geen probleem zijn. In
tegenstelling tot wat veel mensen
denken, hoef je tijdens de opleiding
nog geen enorme bedragen aan
schoolgeld te betalen. Sterker nog:
als je de opleiding niet haalt, hoef je
achteraf ook niet te betalen. Dat ziet
deze school, ik heb het wel nog steeds
over de KLS, als een foute inschatting
van haar eigen kant. Als je de studie
haalt, moet je wel de opleiding in
termijnen terugbetalen. Dat is veel
geld, maar als het goed is verdien je
dan ook genoeg.”
Buitenland
Ondanks dat hij is afgewezen, laat
hij de moed niet zakken. Met een
zus als stewardess en een zwager als
piloot, kan hij zijn droomwens ook
nooit vergeten. Glunderend: “Als ik
mijn zwager zie, denk ik: hij heeft
het goed voor elkaar. Een leuke
vrouw, mijn zus, én een topbaan.
Uiteindelijk zal mij dat ook lukken.
Mijn natuurkundediploma heb ik
inmiddels gehaald en over twee jaar
ga ik nogmaals proberen op de KLS
te komen. Als dat niet lukt, ga ik het
bij een opleiding van een andere
maatschappij proberen. Als het moet,
ga ik zelfs naar het buitenland. Mijn
droom om in de cockpit te eindigen is
niet te stoppen!”

Zondag 28 november
Utrechts Byzantijns koor
Aanvang 14.30 uur• Duur: circa 1 uur• Entreeprijs: € 10,-

Zondag 26 september 2010
Eliane Rodrigues piano solo Chopin programma:

Polonaise Fantaisie op 61 As-Dur • Nocturne 4 Fa Maj (F-Dur) op 15 n. 1 •
Sonate 2 si b mineur op 35 (Grave-agitato, scherzo, marche funèbre, finale)•
Berceuse in d flat major op 57 • Nocturne 20 cis-moll op post •
Andante Spianato et Grande polonaise brillante op 22 bémol majeur
Eliane Rodrigues werd geboren in Rio de Janeiro. Ze is zes als ze haar eerste TV-optreden
heeft (Mozart KV488 met Orquestra Sinfonica Nacional) en sleept in de USA een Special
Prize in de wacht van de jury op het Van Cliburn concours. Als laureate van de Koningin
Elisabeth-wedstrijd trad Rodrigues al zeer snel op in het Concertgebouw Amsterdam, in het
Berliner Schauspielhaus, in Parijs, in Hamburg en in het Leipzigs Gewandhaus. Een greep uit
haar concertsteden: Antwerpen, Amsterdam, Berlijn, Brussel, Den Haag, Moskou, New York,
Parijs, Rio de Janeiro, Rotterdam, St. Petersburg, Volgograd, Zürich. Zij componeerde een
bijna één uur durend concerto voor piano en orkest dat op 9 augustus 2000 in wereldpremière ging. Van september tot april 2002 speelde ze in St. Petersburg de 5 concerto's
voor piano en orkest van Sergei Prokofieff. Eliane Rodrigues is professor aan het Koninklijk
Conservatorium in Antwerpen.

Zondag 31 oktober 2010
Aanvang 14.30 uur
Emily Beynon, fluit
Mikhail Zemtsov, altviool
Godelieve Schrama, harp
Mozart Sonate voor fluit en harp
Schubert Sonate Arpeggione (arrangement voor altviool en harp)
Debussy Sonate voor trio
Zondag 28 november 2010
Aanvang 14.30 uur
Utrechts Byzantijns koor
Duur: circa 2 uur (incl. pauze)

Verkoopadressen toegangskaarten
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Wilnis 		

DA-drogisterij Nap		
Drogisterij De Bree		
Drogisterij De Nagtegaal

Dorpsstraat 59
Herenweg 12
Dorpsstraat 30

en in de hal van de kerk voorafgaand aan het concert

8720 adv P.A. v Rooyen 260x190

22-03-2005

10:16

Pagina 1
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Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl

Gemeente ondertekent convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’
Aan het begin van dit jaar is het convenant ‘energiebesparing bij supermarkten’ opengesteld voor gemeenten
en supermarktconcerns. Gemeente De Ronde Venen heeft ingestemd met toetreding tot het convenant. Daarmee zegt de gemeente toe de afspraken, het doel en de intentie van het convenant als uitgangspunt te hanteren bij de uitoefening van de bevoegdheid in het kader van de Wet milieubeheer.
Op grond van de milieuwetgeving
wordt van bedrijven in Nederland
verwacht dat deze energiebesparende maatregelen treffen. Sinds
2004 is daartoe op initiatief van
gemeente Amsterdam en Mili-

eudienst IJmond een intensief
traject geweest met de supermarktbranche. Bij supermarkten levert
vooral het afdekken van vriezers
en verticale wandkoelingen een
aanzienlijke besparing op. Een

aantal supermarktketens heeft het
convenant inmiddels ondertekend.
Daarnaast is een aantal gemeenten
toegetreden. Het voordeel voor
ondernemingen is dat deze door de
toegetreden gemeenten op dezelfde

uniforme wijze worden benaderd.
Bij het uitvoeren van milieucontroles en het zo nodig aansluitend
opstarten van handhavingsacties
zullen de uitgangspunten van het
convenant worden gehanteerd.
Milieudienst Noord-West Utrecht
probeert sinds 2008 ook tot
concrete afspraken te komen met
supermarkten en gemeenten in
het verzorgingsgebied. Gemeente
De Ronde Venen heeft nu besloten
het convenant te ondertekenen.

Het convenant zorgt zowel voor de
gemeente als voor de supermarkten
voor heldere afspraken en criteria
voor handhaving. Daarnaast hoopt
de gemeente door toetreding een
bijdrage te leveren aan de landelijke druk op de supermarktbranche,
waardoor zijn eerder over zullen
gaan op energiebesparende maatregelen.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL

DE GROENE VENEN 		
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IN VOL BEDRIJF
Bob's Bar Adelhof

Een kroeg voor
sportieve gasten
Bob’s Bar Adelhof ligt wat verscholen in het hart van winkelcentrum
Adelhof in Mijdrecht, ingeklemd tussen een cafetaria en een supermarkt. Dat is voor eigenaar Bob Hubenet geen enkele probleem. Zijn
gasten weten hem heel goed te vinden. Ongetwijfeld is dat mede te
danken aan de vele sportieve activiteiten waar veel bezoekers aan deelnemen.
door piet van buul

Vanaf de opening van winkelcentrum Adelhof was er een bar, annex
cafetaria. Ongeveer vijfentwintig
jaar geleden zijn de bar en het
cafetaria gesplitst. In 1990 liet de
toenmalige eigenaar van de bar
weten dat hij er wel mee wilde
stoppen. “Ik was toen een regelmatige bezoeker en ik kreeg de
vraag of ik geen zin had om de zaak
over te nemen,” vertelt Bob. “Na
lang wikken en wegen heb ik de
sprong gewaagd en ben vanaf 1991
eigenaar. Volgend jaar is dat dus
20 jaar. Ik had totaal geen horecaervaring.”
Bob Hubenet is Amerikaan. Hij
kwam als militair op vliegbasis
Soesterberg terecht en leerde
een Nederlandse vrouw kennen,
waarmee hij trouwde. Het paar ging
naar Amerika waar hun twee zoons
werden geboren. In 1972 besloten
ze terug te gaan naar Nederland.
Bob kreeg een baan bij Hoogovens.
“Dat viel nogal tegen. Alleen een
kolenmijn is erger, volgens mij.”
Vervolgens werd hij keukenverkoper en kwam vanwege een baan bij
Intermat in Mijdrecht terecht. In
1982 trad hij bij de KLM in dienst.
“Het was toen wel een slechte
tijd. Maar de sociale voorzieningen
waren wel een stuk beter dan ik in
Amerika gewend was. Bij ons was
het heel gewoon dat je zelf voor
je kinderen zorgt. Kinderbijslag
was voor mij dus een opmerkelijk
fenomeen.”

foto rob isaacs

Sportcafé
Bob’s Bar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echt sportcafé. “We
beoefenen hier twee echte kroegsporten, biljarten en darten. Ons
biljart team bestaat uit een man of
acht. Voor de wedstrijden worden
steeds vier man opgesteld. En er is
het Bob’s Bar dart team. Daarmee
spelen we in de competitie van de
regio Amsterdam. Vervolgens hebben we ook al een aantal jaren een
eigen bowlingteam, waarmee we
op dinsdagavond aan de competitie
mee doen. Na de brand bij Party
Plaza zijn we, net als de andere
bowlers, uitgeweken naar Amstelveen. We zijn erg blij dat er nu weer
bowlingbanen in Mijdrecht beschikbaar zijn. Verder is er ook nog een
aantal van onze stamgasten dat af
en toe volleybalwedstrijden speelt.
Wanneer er een toernooi is voor
een goed doel, dan zijn we meestal
ook wel van de partij. Verder sponsor ik Argon en HSV uit De Hoef.
Volgens mij sponsor ik eigenlijk
veel te veel op dit moment. Maar
als mensen een beroep op me doen,
kan ik moeilijk nee zeggen,” aldus
Bob.
De toekomstverwachtingen
In de loop van de jaren heeft Bob
Hubenet goede en slechte tijden
meegemaakt. “Het zijn steeds
van die golfbewegingen. Wanneer het even wat slechter gaat
met de economie, dan merk je dat

Bob Hubenet: “Tijdens het wereldkampioenschap voetballen hadden we aan één kant van de zaak een kleine tribune gebouwd met 32 zitplaatsen. Nu hebben we Eredivisie Live en kan men elk weekend naar het voetballen komen kijken.”
ook wel aan je bezoekersaantallen. Zo’n vijf jaar geleden zat het
hier elke vrijdagavond helemaal
vol. Dat is de laatste tijd wel wat
minder geworden. Het rookverbod
is voor ons een ramp. Dat heeft
zeker een forse terugloop in het
cafébezoek veroorzaakt. Ik heb hier
een rookruimte van 12 vierkante
meter ingericht, maar daarmee los
je het probleem niet op.” Bob heeft
inmiddels een drietal flatscreens
in zijn zaak aan laten brengen,
waarop de gasten naar het voetbal kunnen kijken. “We hadden
al wel een groot scherm met een
projector. Maar de kwaliteit van
de flatscreens is vele malen beter.
Tijdens het wereldkampioenschap
voetballen was het hier regelmatig
volle bak. We hadden zelfs aan één
kant van de zaak een kleine tribune
gebouwd waar we zitplaatsen hadden voor 32 personen. We zijn nu
aangesloten op Eredivisie Live en
de mensen kunnen nu elk weekend
naar het voetballen komen kijken.
Wanneer er op zondag om half één
al een wedstrijd is, gaan we daar
speciaal eerder voor open.”
In het kader van de gemeentelijke
plannen rond het estafetteproject

was er sprake van een verhuizing
van het winkelcentrum Adelhof
naar de Argon-locatie aan de
Hoofdweg. “Daar hoor je niks meer
over, dus ik heb geen flauw idee hoe
het daarmee staat. De vraag of we
hier op termijn kunnen blijven zitten is dus nog niet te beantwoorden
en dat schept wel een stukje onzekerheid. Maar voor het eventueel
zover komt zijn we zeker tien jaar
verder schat ik in. Ik heb het hier
overigens prima naar mijn zin. Er is
een goed contact met de collega’s
hier in het centrum. Ik ben nu 62
jaar, dus vanzelfsprekend denk je
wel na over de toekomst. Mijn twee
zoons hebben ieder voor een eigen
maatschappelijke carrière gekozen
en hebben geen ambitie om de
zaak te zijner tijd van mij over te
nemen. Ik kan, vanwege problemen
met mijn heup niet lang staan. Ik
ben dan ook blij dat ik kan rekenen
op een stel voortreffelijke medewerkers. En verder zie ik wel hoe
het verder gaat. Voorlopig gaan we
gewoon lekker door.”
Parkeerprobleem
Bob is weliswaar zeer tevreden
met zijn plekje in Adelhof, maar
maakt zich grote zorgen over het

Installatiebedrijf Harskamp opnieuw in zee met Autobedrijf Bouthoorn
Onlangs leverde Autobedrijf Bouthoorn de zesde nieuwe auto, zowel zakelijk als privé, af aan Installatiebedrijf Harskamp in Wilnis. Dit maal viel de keuze op een Ford bedrijfswagen. Samen met het garagebedrijf
stelde Harskamp zijn wensen en eisen samen, Hij stelt hoge eisen aan het vervoersmiddel dat hem in staat
stelt adequaat te handelen bij storingen aan CV-installaties, het vervangen van CV-ketels en het plegen van
onderhoud. Hij koos uiteindelijk, in overleg, een passende auto.
"Doordat we niet merkgebonden zijn,
kunnen we onafhankelijke adviezen
geven,” stelt Johan Bouthoorn. “Kom
je bij een dealer, dan valt al snel de
keuze op een model van het desbetreffende automerk. Dat hoeft niet
verkeerd te zijn maar het levert wel
een beperking op. Wij kijken samen
met de klant naar de eisen die o.a.
aan laadvermogen, hoogte en breedte
worden gesteld. Omdat ons bedrijf
breed georiënteerd is kunnen we
daar de meest praktische auto aan
koppelen. We gaan desnoods samen
met de klant kijken naar de auto
die we als meest praktisch ervaren,
soms zijn dat er meerdere, waarna
de klant een eigen keuze kan maken.
De aanschaf van de nieuwe auto
loopt gewoon via ons, het onderhoud,

eventuele reparaties en natuurlijk
de gebruikelijke garantie is bij ons
eveneens in goede handen. Dat geldt
voor bedrijfswagens maar ook voor
auto's voor particulier gebruik.”
Bouthoorn heeft permanent een dertigtal jong gebruikte auto's op voorraad, van diverse merken. Ook hiervoor geldt dat onderhoud en reparatie
in de eigen werkplaats plaatsvindt.
Omdat het bedrijf niet merkgebonden is en over een kleine overhead
beschikt, zijn de sleuteltarieven lager
dan elders. Dat voordeel laten ze
graag ten goede komen aan de klant.
Installatiebedrijf Harskamp kan
voorlopig weer rekenen op een
solide, betrouwbare
bedrijfsauto.
Autobedrijf Bouthoorn kijkt tevreden
terug op
de

parkeerprobleem. “Het parkeren
is hier een echte ramp. Vooral de
twee supermarkten trekken uiteraard veel publiek. Daarvoor is veel
te weinig parkeerruimte beschikbaar. Het in- en uitparkeren aan de
doorlopende Margrietlaan is voor
veel mensen een ergernis. En het
parkeerterreintje aan de Zuster den
Hartoglaan is veel te klein, terwijl
een groot deel van dit gebied wordt
ingenomen door een flinke skatebaan. Ik gun de jongeren hun baan,
maar ik vraag me af of er geen geschikt plekje in de buurt gevonden
kan worden voor die baan, zodat
er meer parkeerruimte kan komen.
Maar goed, het probleem is ook
bij de gemeente bekend. Kennelijk
heeft men nog geen goede oplossing gevonden. We zullen het er dus
voorlopig mee moeten doen,” stelt
Bob gelaten vast.

Bob’s Bar Adelhof is gelegen aan de
Prinses Margrietlaan 40 (Winkelcentrum Adelhof).
Telefoon 0297 288060
www.bobsbar.com.
De bar is zeven dagen per week open
van 14.00 uur tot 01.30 uur. Op vrijdag
en zaterdag sluit de bar om 02.00 uur.

levering van weer een nieuwe auto.

U vindt Bouthoorn op de Herenweg 18/20
in Wilnis, tel. 0297-242155,
www.autobedrijf-bouthoorn.nl
Installatiebedrijf Harskamp,
Wethouder van Damlaan 48
Wilnis.
Telefoon 0297- 255596,
of 06 26 039 700.
www.dirkharskamp.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

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
			
13:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18.00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Cultura-Dio met
Roy & Arianne
Nederpop Café
NonStop Hit Mix
Kerken Uitzending (Herhaling)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke en
Peter Bakker
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter Oostrom
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

... Jan Korver
Titel: De hemel van Heivisj
Auteur: Benny Lindelauf
''De hemel van Heivisj' is het
zelfstandig te lezen vervolg
op 'Negen Open Armen'. Het
verhaal speelt zich af in Limburg,
in de jaren net voor en aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog. Het draait vooral om
drie zussen uit een groot en arm
gezin dat bestaat uit zeven kinderen, Pap - die het gezin steeds
in de problemen bracht door
zijn enthousiaste maar hopeloze
ondernemingen - en Oma Mei.
Het boek is heel mooi geschreven, de opbouw van de zinnen is
prachtig, het gebruik van Limburgse woorden en zinnen maakt
het verhaal bijzonder sfeervol en
je wordt op een prettige manier
meegenomen in het leven van
de drie zussen. Je krijgt een
bijzondere indruk van de impact
die de oorlog op dit gezin heeft.
Ik vind dit in één woord een heel
indrukwekkend boek!'
Zolang als Mondria bestaat, is
Jan, samen met zijn zus, een
vaste en zeer gewaardeerde
klant van Boekhandel Mondria,
met een heel eigen smaak!

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Non Stop Hit Mix
Week Break met
Patrick & Maarten
Alltime Pop & Rock Songs

In alles eenzaam 		
Patricia Vlasman
De 26-jarige jeugdreclasseerder
Tessa is niet op haar mondje gevallen en met mannelijke collega's die
anvances maken veegt ze direct de
vloer aan. Toch gaat achter een grote
mond veel opgekropte woede schuil
en lijdt Tessa aan een eetstoornis. De

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Vrijdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

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

Wijnreisje
Daar stonden we dan zondagmiddag.
Na geland te zijn op het vliegveld
van Treviso was er niemand om ons
op te halen. De chauffeur was naar
het verkeerde vliegveld gereden,
waardoor we noodgedwongen op
een terrasje moesten gaan zitten
met ons eerste glas wijn van de
tweedaagse wijnreis. Later zouden
er nog veel meer glazen volgen!
De chauffeur kwam aan en bracht
ons naar de eindbestemming:

17-jarige Marokkaanse Rachid staat
bekend als een doodgewone stille jongen die worstelt met de dood van zijn
oudere broer Hamid, een succesvolle
student medicijnen waar zijn ouders
al hun hoop op hadden gevestigd. Tot
ieders verbazing wordt Rachid plotseling verdacht van het beramen van
een terroristische aanslag en hij komt
onder begeleiding te staan van Tessa.
Hun ogenschijnlijk verschillende
achtergrond lijkt meer overeenkomsten te hebben dan gedacht. De
zoektocht van de puber Rachid en de
gefrustreerde Tessa komen op een
even verrassende als tragische manier
bij elkaar wanneer zij samen op de
vlucht moeten slaan.

3

Regenlied 			
Donna Milner
Ethie’s
flamboyante moeder
stierf op
dezelfde dag
als Marilyn
Monroe, onder al even
verdachte
omstandigheden.
Zij was de spil van het gezin en
door haar dood neemt Ethie’s vader
Howard noodgedwongen de zorg op
zich voor haar en haar twee broers.
Hoewel hij elke avond thuiskomt,
is Howard er meestal niet echt bij.
Ethie vraagt zich vaak af waarom
haar vader zo teruggetrokken is. Zij
is van na de oorlog en heeft hem dan
ook nooit gekend zoals hij vroeger
was, een liefdevolle man en toegewijde echtgenoot.
Howard was een van de honderden
Canadezen die na de Japanse aanval
op Pearl Harbour naar het Verre
Oosten vertrokken. Hij werd krijgsgevangen genomen en moest toezien
hoe zijn vrienden aan ziekte en
honger bezweken. Toch speelt er bij
Howard meer dan deze afschuwelijke
herinneringen. Hij draagt een geheim
met zich mee dat hij met niemand
kan delen. Als blijkt dat hij de zorg
voor zijn gezin niet aankan, krijgt dat
dramatische gevolgen. De doortastende Ethie beseft dat zij achter de
waarheid moet komen om tot haar

Allereerst werden we ontvangen
door Pieralviese Alighieri . Hij is
een directe afstammeling van de
bekende Italiaanse dichter Dante
Alighieri. In 1353 is deze dichter
vanuit Florence verbannen naar
Verona en heeft zijn toevlucht genomen tot het landgoed, waar de
20e generatie nu nog steeds woont
en waar wij dus ook hebben overnacht. Gedurende de eeuwen is er
een mooi wijnbedrijf ontstaan en
zat er voor ons niets anders op dan
te proeven, proeven en nog eens
proeven.

van Italië. We hadden mazzel, want
we zagen dat de eerste druiven voor
deze wijn geoogst werden. De amarone is een wijn die gemaakt wordt
van gedroogde druiven. Om de druiven te laten drogen hebben ze grote
matten van bamboe in droogrekken
liggen. De ruimtes waar de rekken
in liggen moeten droog en koel zijn.
Als de druiven zijn geplukt, worden
eerst de rotte druiven er tussenuit
gehaald. Als de kratten binnenkomen
in de droogruimte worden de trossen
stuk voor stuk met zachte hand uit
de kratten gehaald en voorzichtig op
de matten gelegd. Ik moest meteen
denken aan een moeder die haar
baby in en uit de wieg haalt, zo
voorzichtig! Na 3-4 maanden zijn
de druiven het mooist ingedroogd en
kan er wijn van gemaakt worden.

De wijn die mij het meest is bijgebleven is de Vaio Armaron een Amarone
classico, een van de wijnkoningen

Het glas Amarone dat we die avond
te proeven kregen hebben we maar
niet in één keer achterover geslagen

Serego Alighieri, een van de mooiste
wijnhuizen in de Italiaanse Valpolicella streek. Deze streek ligt aan het
Gardameer, waar ook de bijzondere
stad Verona gelegen is.

Andy in de lucht
Midpoint Classics
NonStop Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

Deze week in 2ThePoint,
Brandweerdag in Wilnis, Wat
moet ik aan? Ferry's Visie en
Boekenborg.
Elk heel uur te zien op Midpoint TV en anders via uitzending gemist www.youtube.com/
midpointtv

Buurtgeluiden 		
Martin Bril
‘Laatst werd
ik op straat
aangehouden door
twee leuke
agentes. Ze
waren bezig
met hondencontrole. Zo’n
gevoel had ik
al - mijn hond
blafte vanaf het moment dat hij de
dames in het vizier kreeg. Het is
een eenkennig dier, moet u weten,
en ze blaft naar alles wat een
uniform draagt. Goed. Of ik twee
zakjes bij me had om eventuele
boodschappen van de hond op te
ruimen, wilde de eerste agente
weten. Er kwam een kekke vlecht
onder haar hoedje vandaan. Ik had
daar graag even aan getrokken,
maar ja - daar was het moment
niet naar. Gelukkig had ik twee
zakjes bij me, eentje voor de drol
op de heenweg, en de andere voor
de drol op de terugweg. Ze wilde
de zakjes zien, de agente, nog
streng ook - heerlijk vind ik dat.’
Martin Bril reisde stad en land
af voor zijn columns en was altijd
onderweg, maar hij begon en
eindigde zijn dagen altijd in de
buurt van zijn eigen huis, waar
hij de omliggende huizen en hun
bewoners net zo liefdevol en soms
genadeloos observeerde als hij
dat met de rest van het land deed.
'Buurtgeluiden' geeft een prachtig
beeld van een buurt in beweging,
maar ook van Martin Bril zelf.
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Donderdag
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...
vader te kunnen doordringen.

4

Tikkop 			
Adriaan van Dis
Vriendschap,
liefde voor
een taal en
een land, een
verstikkend
vissersdorp in
Zuid-Afrika
en het redden van een
verslaafde
jongen
'Tikkop' is een roman over verraad,
maar ook over vriendschap en liefde
voor een taal en een land. Het vertelt
de geschiedenis van twee blanke mannen – de Nederlander Mulder en de
Zuid-Afrikaan Donald - die als student
betrokken raakten bij het internationale verzet tegen de Apartheid.
Na veertig jaar halen ze de banden
weer aan en verkennen hun gevoelens
van weleer: er is een liefde gedeeld,
er zijn vrienden verraden, idealen
verloochend. De werkelijkheid van het
nieuwe Zuid-Afrika lijkt anders dan de
droom van toen.
De in Parijs wonende Mulder vestigt
zich een tijd in de Kaap, waar Donald
zijn strijd voortzet in een verstikkend
vissersdorp. De lokale bevolking voelt
zich aan alle kanten verraden: hun
visrechten zijn verkwanseld door
corrupte leiders, er is geen werk en
hun kinderen vluchten in de tik - een
goedkope drug. De twee mannen
ontfermen zich over een talentvolle
verslaafde die zij een nieuwe toekomst
willen bieden - die jongen moet alles
goedmaken…

5

Het lichaam van Clara
Jan Siebelink
Clara Hofstede is enig kind en
probeert haar ouders bij elkaar te
houden. Hierdoor is ze geheel op
zichzelf aangewezen en beleeft ze
maar nauwelijks haar kindertijd.
Hoe vergaat het deze vrouw nu ze
terugkijkt op haar leven? In een
sobere en transparante stijl schrijft
Jan Siebelink over liefde, lijden en
loyaliteit.

maar echt voorzichtig opgedronken.
En wat je dan proeft zijn krentjes,
donker fruit en hout. Echt een wijn
die je heerlijk in het najaar kunt
drinken.
Met de verse pasta die we zelf hadden gemaakt werd het een bijzondere, maar vooral heerlijke eerste
avond. De twee dagen daarna waren
natuurlijk zo voorbij, maar we hebben zoveel gezien en geproefd, daar
kunnen we wel weer even op teren!

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

door david hague en patrick hesse

Wanneer Aladdin voor het eerst de grot der wonderen binnenkomt
in Scheherazade’s prachtige 1001 nachten en zijn lamp ophoudt om
de juwelen en goud te zien die hoog om hem heen opgestapeld zijn,
moet hij zich een beetje gevoeld hebben zoals ik me voelde toen ik
binnenliep in de slijterij/brouwerij De Schans in Uithoorn. Hier staan
meer dan 400 verschillende soorten bier, verzameld uit de beste
brouwerijen in de wereld. Een snelle blik over de planken onthult
meerdere fantastische creaties, zoals chocoladebier of bananenbier.
Maar ook oude vertrouwde 'klassiekers' als Trapist, Duval Guinness en
La Chouff. Ah, zo veel flessen, zo veel smaken.
Maar De Schans is veel meer dan een gewone bierwinkel. Dit is een
brouwerij/distilleerderij die ambachtelijk is en dat willen we, nietwaar? Patrick en ik worden begroet door eigenaar en brouwer Guus
Roijen en zijn vrouw Jet, die de verkoop regelt. Ik ken Guus nu een
paar jaar en reken hem tot de absolute autoriteit op het gebied van
alles wat gefermenteerd en gedistilleerd is, met een grondige kennis
van het brouwingsproces. Hij is een wetenschapper met veel verstand
van chemie en biologie; zinvol in de wereld van het brouwen en een
doorgewinterde brouwer met de neus van een jachthond. Zijn vermogen om geuren als hop, gerst en het plattelandsleven te vangen in zijn
bieren geldt bij zijn vele trouwe klanten als een waar fenomeen.
Patrick en ik proberen vandaag professionele journalisten te zijn en
dus veroorloven we onszelf één of twee biertjes proeven in de naam
der wetenschap. Terwijl wij aan het werk zijn, legt Jet uit dat zij op
deze locatie al 12½ jaar bier brouwen en dat Guus de laatste jaren
moutwijn aan het distilleren is, die de basislikeur is die nodig is bij
het produceren van graanjenever. De Schans is gevestigd in één van
de beste voorbeelden van herenhuizen die er zijn. De sfeer die in
het gebouw hangt, maakt –samen met de warme geuren van vers
brood en hop van het brouwen– dit één van de beste en gezelligste
plekken die er is om een vergadering of proeverijavond te houden.
Deze bijeenkomsten geven mensen de mogelijkheid om veel meer de
leren over het distilleren en de ouderwetse kunst van het brouwen.
(Nederland komt net na Engeland wat betreft de consumptie van
bier per persoon, dus is het een goed idee om te weten wat bier nou
eigenlijk is). Op deze avonden kan men ook verwachten borrelhapjes
geserveerd te krijgen in de vorm van locale ambachtelijke kazen en
worsten. Wat mij betreft is dat ook de perfecte begeleiding voor het
bier of de whisky waar Guus jaarlijks honderden liters van produceert.
Door de glimmende stalen brouwerijinstallatie en drie koperen ketels
kunnen dagelijks twee ladingen van 30 liter gedistilleerd worden.

Guus bottelt en voorziet het bier en de sterke drank zelf van etiketten en
gebruikt locale en biologische hop om zijn bier mee te maken. Jet houdt
zich voornamelijk bezig met de winkel. Ik heb haar nog nooit een druppel
alcohol zien drinken, maar ze weet meer over Schotse whisky dan alle
andere vrouwen ik ken. Ook de selectie die zij heeft verzameld is er één
van ongekende diepgang, met flessen die moeilijk vindbaar zijn buiten
de highlands van Schotland. Alcohol moet altijd met mate geconsumeerd
worden, maar als je dan toch gaat drinken is het een goed idee om iets te
kiezen waarvan je weet dat de kwaliteit de beste is.

PART YCENTRUM

25 september - Opendag KBC
De kleine brouwerijen in
Nederland zijn verenigd in het
Klein Brouwerij Collectief.
Op deze dag laten een aantal
van deze brouwerijen in hun
keuken kijken. De Schans doet
dit met uitleg over het brouwen
van bier en het daaruit distilleren van moutwijn. We zijn open
van 11:00 tot 16:00 uur.

tip
David’s
Brood
500g zelfrijzend bakmeel - 250ml bier - 1 tl zout ca 1 uur in de oven bij 180 graden
Voeg simpelweg een fles Schans
biologisch bier of een ander zoet
donker bier naar keuze toe aan
het zelfrijzend bakmeel en zout.
Op dit punt kun je zelf bepaalde
smaken toevoegen zoals geraspte
kaas, zongedroogde tomaten of een
theelepel komijn.
Doe het daarna in een bakblik en
zet het in de oven. Dit is een recept

dat je heerlijk kunt maken op een
zondag ochtend samen met de
kinderen en alsnog tijd overhebben
voor 3 setjes tennis voor lunchtijd. Jongens tussen de 12 en 14
zullen de toevoeging van bier heel
spannend vinden, maar alle alcohol
verdampt natuurlijk tijdens het
bakken in de oven. Probeer het,
verander het en eet het. Cheers!

Reddingsbrigade 50 jaar en ZDRV 15 jaar!
Zaterdag 18 september heeft Zwemvereniging De Ronde Venen en Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen haar
dubbele jubileum gevierd voor de jeugdleden en tienerleden. Zwemvereniging De Ronde Venen is 15 jaar geleden ontstaan vanuit een fusie van de Vinkeveense Reddingsbrigade en Reddings Brigade Mijdrecht. Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen is inmiddels 50 jaar actief. En dat is reden voor feest. Voor de jeugdleden is een
survivalmiddag georganiseerd bij het WVA schip op eiland 5. De tienerleden gingen survivallen met een BBQ
erbij. En natuurlijk ontbrak een rondvaart in een van de twee Reddingsbrigade boten niet.
Activiteiten zwemvereniging
De afdeling Diploma Zwemmen van de zwemvereniging
organiseert ABC zwemlessen. Deze lessen worden met
name gericht op leerlingen die in grotere groepen moeilijker meekomen. Verder wordt er lesgegeven voor de
Zwemvaardigheidsdiploma’s, waaronder snorkelen, balzwemmen, survival, wereldzwemslagen, plankspringen en
aquasportief voor kids.

Herenweg 53/55
3645 DG | Vinkeveen
Tel. 0294-234070
Mob. 06-50544674

ROEKZ.NL

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

Zwemvereniging en Reddingsbrigade vieren dubbel jubileum

OEKZ

N ZIEL
E
T
MET HAR

Activiteiten Reddingsbrigade
De afdeling Zwemmend Redden van de Reddingsbrigade leidt van jong tot oud op tot volwaardig redder. Alle
vaardigheden voor het zwemmend redden worden rustig
opgebouwd en natuurlijk wordt aan de conditie gewerkt. Na
behalen van de hogere diploma’s kunnen de leden doorstromen naar het Varend Redden op de Vinkeveense Plassen.
De opgeleide varend redder wordt ingezet voor bewakingen
op de Vinkeveense Plassen, evenementen in en om het water de hele regio en bij calamiteiten. De Reddingsbrigade
kan worden ingehuurd voor evenementenbewaking.

?
e koop
Waar t

De Schans
Schans 17
1421 BA Uithoorn
Tel. 0297-522106

www.schansbier.nl

AJOC begint het nieuwe seizoen met Pater!
Zoals ieder jaar heeft AJOC weer
een aantal mooie feesten voor
je in petto. Dit seizoen zullen we
beginnen met een echte topper:
Pater Moeskroen.
Twee jaar geleden speelden zij in een
uitverkocht Immitsj het dak eraf!
Dit jaar is een belangrijk jaar voor
beide partijen. AJOC heeft het één en
ander verbouwd binnen Immitsj, dus
een goede reden om even te komen
kijken! Pater Moeskroen heeft een
geheel vernieuwde theatervoorstelling waarmee ze vanaf november
door het hele land te zien zijn. Daarnaast zijn deze drukke mannen bezig
met een nieuw album.
Datum: zaterdag 2 oktober vanaf
21.30 uur op Windmolen 75 in
Mijdrecht. Entree 10 euro (AJOCleden betalen 9 euro)
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom,
maar neem wel even je legitimatie
mee. Meer feestjes? www.ajoc.nl.
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Sponsorgeld voor
breedte- en topsport

Zondag 26 september: Argon - Baronie
Na de goede thuisoverwinning op AFC en de oorwassing van JVC Cuijck, staat Argon op de
14e positie in de Topklasse. De wedstrijden zijn spannend en de verschillen zijn klein.
Tussen de nummer 2 en de nummer 14 op de ranglijst zitten slechts 3 punten.

Laatste nieuws over
Argon volgen?

www.svargon.nl

www.0297-online.nl/argon

Alleen oud-betaald voetbalclub FC Oss blijkt
tot dusver een maatje te groot voor de
overige teams. De wedstrijd van komende
zondag wordt dus cruciaal. Vindt Argon
aansluiting bij de subtop of wordt het een
voorlopig een strijd in de degradatiezone?
Sponsoren met kaarten voor de wedstrijd
en de bestuurskamer zijn komende zondag
vanaf 13 uur van harte welkom in de sponsorhome. De wedstrijd start om 14uur.

Argon Zondag 1 speelt op het hoogste
amateurniveau van Nederland: de Topklasse. En het is algemeen bekend dat in het
topamateurvoetbal spelers en technische
staf een vergoeding ontvangen voor hun inspanningen. Maar het is een misvatting dat
van de Argon sponsorgelden alleen de zondagselectie profiteert. De Stichting Topsport
Argon (voor de selectie) en Sportvereniging
Argon (voor de overige elftallen) hebben
een gezamenlijke sponsoraanpak met een
vaste verdeelsleutel voor de breedte- en
topsport. Zo beschikken alle elftallen over
goede trainingsmaterialen, is er een nieuwe
materiaalruimte gebouwd voor alle elftallen
en zijn er tal van activiteiten voor nietselectie elftallen. Op deze manier kunnen
we bij Argon genieten van recreatief én
topamateur voetbal.

Sponsors van Argon
Goed samenspel scoort! Dat geldt voor alle elftallen van Argon.
Maar uiteraard ook voor alle sponsoren. Argon beschikt over
bijna 250 sponsors die gezamenlijk bijna de helft van de kosten
van Sportvereniging Argon en Stichting Topsport Argon dragen.
Een hechte groep met een voetbalhart. Maar die ook zaken
met elkaar doen als ze kansen zien. Wilt u ook deel uitmaken
van deze groep? Stuur dan een email aan sponsorcommissie@svargon.nl. Wij leggen u graag uit hoe Argon u kan helpen
nieuwe klanten te werven, meer bezoekers in de winkel te
krijgen, uw naamsbekendheid te verhogen en/of een nieuw
personeelslid te werven.
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De Club van… Anton en Jan

Brassband Concordia heeft een rijke historie
Twee jaar geleden hebben ze bij Brassband Concordia het 110-jarig bestaan gevierd. Concordia ging in 1898 van start als fanfare. In 1966 heeft
het gezelschap zich omgevormd tot Brassband. Anton Luijsterburg was
daar bij. Hij is maar liefst 65 jaar lid. Met voorzitter Jan van Peursem en
Anton Luijsterburg duiken we in de rijke historie van dit Vinkeveense
ensemble.
door piet van buul

Anton Luijsterburg heeft zo ongeveer
de helft van de Concordia geschiedenis zelf meegemaakt. Hij was ook
een halve mensenleeftijd lid van
het bestuur. Dat laat hij nu graag
aan de jongeren over. Zoals Jan van
Peursum, sinds vijf jaar lid en sinds
drie jaar voorzitter. Beiden zijn ook
actief muzikant. Anton speelt de
bastrombone en Jan koos vanwege
de bijzonder mooie klank voor het
Euphonium. Dit instrument hoort bij
de familie van de tuba’s en wordt
ook wel tenortuba genoemd. Anton
weet nog waarom het orkest in 1966
is overgeschakeld van fanfare naar
brassband. Voor het goede begrip legt
hij eerst nog even uit wat nou precies
het verschil is tussen een fanfare en
een brassband. Anton:
“ De hele familie orkesten wordt
vaak onder gebracht onder de noemer Hafabra. (HArmonie, FAnfare,
BRAssband). De harmonie is het
meest uitgebreid. Bij de fanfare
beperkt men zich tot de koperen
blaasinstrumenten, inclusief saxofoons en slagwerk. Een brassband
tenslotte maakt alleen maar gebruik
van koperen blaasinstrumenten en
percussie. Opmerkelijk is ook dat we
in een brassband geen trompetten
bespelen maar cornetten. Voor een
fanfare heb je al gauw zo’n veertig
mensen nodig. De standaardbezetting van een gemiddelde brassband
is 24 muzikanten.” Anton vertelt dat
Concordia overstapte van fanfare
naar brassband, na een bezoek aan
Engeland. “Daar maakten we kennis
met de brassbandmuziek. Engeland
is de bakermat van deze muziek.
We waren daar erg enthousiast over.
We zagen heel nieuwe mogelijkheden voor ons gezelschap en daarom
besloten we in 1966 officieel over te
stappen van fanfare naar brassband.”
Twee orkesten
Jan van Peursem vertelt dat er

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

- foto rob isaacs
momenteel zo’n 26 à 27 muzikanten meespelen bij Concordia. “Er
was een tijd dat we om en nabij de
36 leden hadden. We hebben toen
twee bands geformeerd. In Band I
speelden onze toppers en Band II
bestond voornamelijk uit muzikanten
die ‘gewoon goed’ speelden. Je kunt
dat vergelijken met het niveau van
de huidige band. We spelen niet in de
top. Er zijn in Nederland vijf divisies
en wij zitten in de vierde divisie. We
hebben ook niet de ambitie om een
toporkest te zijn. Bij ons staat toch
vooral het plezier in het samen musiceren voorop. We hebben natuurlijk
wel een stel goeie muzikanten die
best wel wat moeilijker stukken aan
willen pakken. Maar het is de kunst
om er voor te zorgen dat de mensen
met iets minder ervaring het niveau
ook aan kunnen en het plezier in het
spelen blijven behouden.”
Goede dirigent
Jan en Anton zijn erg enthousiast
over Stephan Koppelaar die sinds vijf
jaar de vaste dirigent van het orkest
is. “Stephen is een echte muziekleraar, die eerst ook het opleidingsorkest van de jeugd begeleidde. Hij is
als docent aan De Hint verbonden en
kan heel erg goed met de jongeren
om gaan. Stephan speelt ook een
belangrijke rol bij de instrumentkeuze van de jongeren. Hij houdt in de
gaten of een bepaald instrument ook
wel bij iemand past. We beginnen
onze werving al bij groep zeven van
de basisscholen. Stephan geeft dan
gastlessen. Hij neemt altijd een stel
cornetten mee, waar de kinderen op
mogen blazen. Als ze belangstelling
hebben komen ze voor zes weken bij
Stephan in een klasje. Als dat goed
gaat en ze vinden het nog steeds
leuk, komen ze in opleiding. We
melden ze dan eerst voor een basisopleiding aan bij De Hint. We hebben
momenteel bij het orkest vijf jongeren op een totaal van 25 muzikanten.
Daar zitten dan wel drie heel oude
muzikanten bij. Een neef van Anton
is ook al 65 jaar lid en dan hebben
we ook nog iemand die al zestig jaar
lid is. Dat zijn typisch van die mensen
voor wie de vereniging een deel van
hun leven is,” aldus voorzitter Jan.
Een rijke historie
Anton Luijsterburg maakte het allemaal mee. Zelf was hij nogal fanatiek: “Ik heb vroeger altijd gevaren.
Mijn vader had een grindbedrijf.
Maar ik zorgde altijd dat ik in het
weekend thuis was om te kunnen
spelen. Ik heb een baan op een
sleepboot afgewezen omdat ik dan
de muziek moest opzeggen. Ik had
meestal een brommertje aan boord
en als er dan gespeeld of gerepeteerd moest worden ging ik van de
boot met de brommer naar Vinkeveen en weer terug.” In de jaren
zeventig werd Concordia een begrip.

Jan van Peursem (links) en Anton Luijsterburg: “Op 18 december van dit jaar treden we weer samen op met de Rovenians. Ditmaal
in de Janskerk in Mijdrecht.”
Ze werden zelfs twee keer nationaal
kampioen. Anton: “We gingen naar
Engeland voor een concert. Dat
vonden sommigen van ons zonde van
het geld. Ze hadden er liever nieuwe
instrumenten van gekocht. Een
heel nieuw instrumentarium kost
ongeveer 30.000 euro. Tegenwoordig
worden we gelukkig regelmatig gesponsord. Vroeger gingen mijn vader
en ik geld ophalen bij de donateurs.
Wanneer een heel rijk iemand dan
inschreef voor tien gulden, zette mijn
vader daar nog wel eens een nulletje
achter. Dat kon toen kennelijk nog.”
Jan: “We hebben elk jaar een voorjaarsconcert in De Boei en doen één
keer per jaar aan een festival mee.
Af en toe doen we op verzoek concerten in bejaardenhuizen. Twee jaar
geleden hadden we een jubileumconcert samen met de Rovenians. Op 18
december van dit jaar gaan we weer
samen met hen optreden. Ditmaal in
de Janskerk in Mijdrecht. We willen
in de toekomst ook meer aan de
weg timmeren. Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan wijkconcerten. We
geven dan in een wijk een concert
van drie kwartier, zo mogelijk buiten
op straat of op een pleintje. En na
afloop gaan we dan de huizen langs
om de mensen te vragen donateur te
worden.”
Een brassband marcheert niet zoals
een fanfare of een harmonie. Anton:
“We hebben nu een concert op een
bepaalde plek. Dat is ook wel zo
makkelijk. Ik herinner me nog dat
we vroeger met de fanfare gingen
lopen. Dan kon het gebeuren dat
het voorste deel naar links ging en
het tweede deel van de groep naar
rechts. Of onze dove vaandeldrager.
Die liep door terwijl wij nog een
rondje over het terrein van MariaOord maakten. Bij de ingebruikname
van het viaduct schatte hij de hoogte
verkeerd in en knalde hij met zijn
vaandel keihard tegen het viaduct.”
Concordia, een muzikaal gezelschap
van bevlogen muzikanten met een
rijke historie.

Sport kort
BVM neemt zondag afscheid van De Kegel
en neemt Bowling Mijdrecht in gebruik
Zeven jaar na de brand in Party Plaza gaat er weer gebowld worden in Mijdrecht. Op zondag 26 september 2010 neemt Bowling Vereniging Mijdrecht
definitief afscheid van Sport en Partycentrum ‘De Kegel’ te Amstelveen,
klinken de leden op een mooie toekomst in de ‘Bowling
Mijdrecht’ en wordt stil gestaan bij het dertigjarig bestaan van de BVM.
Het programma bestaat uit een middag en avondprogramma.
De ontvangst is tussen 12.30 en 13.00 uur met koffie en gebak in Sport en
Partycentrum ‘De Kegel’ te Amstelveen. Bij binnenkomst worden de leden
van de BVM ingedeeld in een willekeurig team, waarmee de eerste game
van het afscheids-openingstoernooi wordt geopend. Er wordt in twee series
van een uur gespeeld. Rond 15.00 uur volgt een officieel moment waarbij
we afscheid nemen van het Sport en Partycentrum ‘De Kegel’ en de collegavereniging ABV. De gehele middag wordt ons aangeboden door Sport en
Partycentrum De Kegel.
Aan het eind van de middag gaat men gezamenlijk op weg naar het nieuwe
bowlinghuis ‘Bowling Mijdrecht’ (Ontspanningsweg 1a, te Mijdrecht).
Hier wordt de officiële opening verricht en een hartelijk welkomstwoord
gericht tot de leden. Tot 22.30 u. krijgen de gelegenheidsteams de tijd om
hun tweede game van het afscheids-openingstoernooi te spelen op de nieuwe
banen. Na het spelen van beide games komt uw team in aanmerking voor de
mooie prijs die ter beschikking is gesteld door het management van ‘Bowling
Mijdrecht’. Om 23.00 u. volgt de prijsuitreiking van het afscheids-openingstoernooi.
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AUTO&MOTOR
Kymco Xciting 500 R motor scooter Floor Verbrugge

Overtreffende trap
Deze week test Patrick Hesse een hagelnieuwe Kymco Xciting 500R bij
Floor Verbrugge Motoren in de Hoef.
In het begin van het jaar reed ik al
de Kymco 300i, die een uitstekende
indruk op me maakte. Deze week ga
ik op pad met zijn grote broer, met
de verwachtingsvolle naam Xciting
500R. Inderdaad de 500 cc versie.
Deze bullig uitziende motorscooter
uit Taiwan is een serieuze motorfiets,
zowel in uitstraling als in uitvoering. De 498 cc metende viertakt
1-cilinder motor is hypermodern met
een CDI injectie, is vloeistof gekoeld
goed voor 38,4 pk en een topsnelheid van 147 km/uur en voldoet aan
de strenge emissie 3 eis. Mede door
de riante zit en het hoge scherm kan
je met deze scooter zonder problemen de snelweg op. Er zit voldoende
vermogen en snelheid in om meer
dan lekker mee te komen met het
overige verkeer. Qua uitrusting en
veiligheid staat deze Xciting op een
hoog niveau: de rempartij is er een
van de betere soort en met drie
grote schijven (twee voor en één achter) en ABS is de vertraging enorm,
dik in orde dus. Ook het uitgebreide
dashboard doet zeer luxe aan en dat
geldt eigenlijk voor de gehele motor.
Een zeer luxe en indrukwekkend
geheel. De mensen bij Kymco nemen

hun taak bijzonder serieus op het
gebied van de scooter. Er is een hele
range in het assortiment, beginnend
bij de 49cc, 125,150, 200, 300 en
dan de 500. Overtreffende trap de
Xciting 500R, het vlaggenschip van
Kymco. Maar hoe zal het rijden?
Jos duwt de demo de showroom
uit en toont het bij Kymco bekende
startritueel; merkwaardig maar efficiënt; je schuift met een soort platte
sleutel onder de contactsleutelunit
een schuifje weg, zodat de sleutel
erin kan. Een simpel maar makkelijke manier om te voorkomen dat
er even snel door een onverlaat een
schroevendraaier tussen gestoken
wordt. Inmiddels draait de motor
rustig stationair. Wanneer ik plaats
neem voelt hij best zwaar aan. Dit is
inderdaad een vette motorscooter!
Wanneer je eenmaal op de weg bent,
merk je daar overigens niet veel
meer van; het voordeel is wel dat hij
uitstekend op de weg ligt en niet bij
het eerste zuchtje wind alle kanten
opgaat. Je zit, zoals ik al vermoedde,
als een vorst op de Kymco. Het
riante zadel biedt veel steun en de
Xciting geeft je het idee dat een

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

lekkere lange toerrit geen aanslag op
je achterwerk zal zijn. Wanneer het
gas er wat opgaat, merk je dat dit
een scooter is met behoorlijk wat cc’s
en er komt dan ook een behoorlijke
brul uit de gigantische einddemper.
Na een lekker stukje sturen, ben ik
zeer tevreden over de rijkwaliteiten
van deze Taiwanees. Als je hem
naast, bijvoorbeeld, een Yamaha
Tmax neerzet, zal hij zeker niet veel
onderdoen voor deze Yamaha topper.
Hij heeft weliswaar wat minder pk’s
en maar als we naar het prijsverschil
kijken van maar liefst 5.000 euro
(jawel, dat is bijna de helft!) vind ik
deze Kymco zeker de overweging
waard. Als u in de markt bent voor
een grote motorscooter, zou ik er
toch een ritje naar De Hoef aan
wagen om een proefrit te maken op

deze Kymco. Misschien verrast hij
u wel net zo veel als mij en houdt u
flink wat geld in de zak. Want voor
€ 6.399,- neemt u deze spiksplinternieuwe Kymco naar huis.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
Tel. 0297 593348

www.Floorverbrugge.nl

OOK BELASTINGTECHNISCH
GOED GEBOUWD.
Slech

20%ts

bi j t e l

ling

De compleet uitgeruste Škoda Octavia Combi Businessline.
De Škoda Octavia Businessline heeft alles wat de zakelijke rijder zich kan wensen. Een degelijke

Leverbaar in een breed aanbod aan krachtige motoren, waaronder de zuinige 1.2 TSI die mag

kooiconstructie, zes airbags, antislipregeling, ABS, anti-whiplash hoofdsteunen zorgen

rekenen op een groen A-label en waardoor u slechts 20% bijtelling betaalt. Over de toch al

voor extra veiligheid. Ook op het gebied van comfort is dit model compleet uitgerust met

gunstige prijs. Want u rijdt de Octavia 1.2 TSI al vanaf € 18.700,- en least vanaf € 419,- per

o.a. parkeersensoren achter, climate control, lichtmetalen velgen en een navigatiesysteem.

maand. Kom binnenkort eens kennismaken met ons brede aanbod. U bent van harte welkom.

Er is al een Škoda Octavia Combi Businessline vanaf € 22.150,-. Lease vanaf € 450,-.

A

Brandstofverbruik gem. 4,4-6,9 L/100km (1 op 14,5-22,7) CO2 emissie 114-158 gr/km.
Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag is excl. BTW en brandstof per maand via Škoda Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease.
Excl. verzekering en eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten, voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOBEDRIJF ROVÉMIJ

Hofland 156-160, 3641 GJ Mijdrecht, 0297 - 23 92 90

info@rovemij.nl, www.rovemij.nl
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AUTO&MOTOR
Skoda Octavia

No nonsens reisauto
De Octavia is al jaren een goedlopend model van het Tsjechische merk
Skoda. Enige tijd geleden heeft het merk de auto opgefrist, reden om
een proefrit te maken.
Skoda maakt onderdeel uit van het
grote Volkswagen concern, waar
ook de merken Audi, Seat, Bentley,
Lamborghini, Bugatti en uiteraard
Volkswagen onder vallen. Voordeel
van een dergelijke moederfirma,
is dat de ontwikkelingskosten over
meerdere merken uitgespreid kunnen
worden. Zo is de Octavia gebouwd op
het Volkswagen A5 platform, waar
bijvoorbeeld ook de Audi A3, Q3,
Volkswagen Golf IV/V, Touran, Caddy,
Seat Leon, Altea en Skoda Yeti op
gebouwd worden. Dit platform draait
al een flink aantal jaren mee, maar
doet desondanks zijn werk nog naar
behoren. De ingenieurs van Skoda
kunnen uiteraard ook shoppen in de
schappen van Volkswagen, Audi of
Bugatti. Hoewel dat laatste niet snel
zal gebeuren, want een Octavia met
keramische remschijven en hydraulische luchtremmen is pure waanzin en
zal de prijs ook behoorlijk opdrijven.
Een Skoda is juist bedoeld als een
goedkoper alternatief voor een Audi of
Volkswagen. Uiteraard zijn er uitzonderingen daargelaten, zoals de Superb
die we eerder reden. Je praat dan over
dik 50 mille, maar daar krijg je ook
wel wat voor terug. Voor eenzelfde
bedrag krijg je daar bij de dochtermerken minder auto voor terug. Zo
heeft de Octavia het formaat van een
Passat, maar voor het bedrag van de
Skoda laat de VW-dealer je wegrijden
met een kleinere Golf Variant.
Bij het instappen merk je direct dat
het goed zit met de kwaliteit. De materialen voelen degelijk en duurzaam
aan, zoals je dat van een Duits merk
mag verwachten. Alle panelen zijn
bijna naadloos op elkaar aangesloten,
alle knoppen zitten op de juiste plek
en alles functioneert intuïtief. De
Octavia is voorzien van Volkswagens
navigatiesysteem met touchscreen.
Aanwijzingen van de navigatiedame of
–heer worden netjes weergegeven op
het scherm, maar ook op het display
tussen de toerenteller en snelheidsmeter. Via het grote scherm assisteert
het systeem je ook bij het inparkeren.
Het stuur is herkenbaar en komt uit
de schappen van Audi. En dus ligt het
net zo lekker in de hand als een stuur
van Audi.
Onder de motorkap van deze station

ligt de 1.2 TSI benzinemotor, voorzien
van een turbo. Nu zul je denken, een
1.2 in een auto van deze afmetingen
en 1185 kilo. Is dat wel voldoende?
Jazeker, je zult er versteld van staan.
We kennen de 1.2 TSI uit de Yeti,
waar we al versteld stonden van de
kracht van de motor. Ik had mijn twijfels of deze TSI ook voldoende zou zijn
voor de Octavia, maar maak je geen
zorgen: ook hier maakt de 1.2 TSI
alles waar. Hoewel ik me kan voorstellen dat als je auto bepakt en beladen
is je misschien voor de 1.4 TSI zou
gaan. Onze Combi was voorzien van
een handgeschakelde 6-bak, maar je
kunt zelfs kiezen voor de automatische
7-traps DSG versnellingsbak. Om het
geheugen nog even op te frissen; de
DSG is voorzien van een dubbele koppeling, waardoor je tussen schakelmomenten geen vermogensverlies hebt.
Even een weetje tussendoor. Volkswagen heeft met de 1.2 TSI de trend
ingezet om steeds kleinere motoren te
bouwen die desondanks veel vermogen
leveren. Door het monteren van bijvoorbeeld een turbo kan uit een klein
blok toch een behoorlijk aantal koppel
en pk’s uitgeperst worden. Skoda
bouwt de 1.2 TSI in haar fabriek in
Mladá Boleslay in Tsjechië. Er worden
1.000 exemplaren van deze motor per
dag gebouwd. Op de motorafdeling
van de fabriek werken 600 mensen,
die gezamenlijk 2.800 motoren per
dag produceren.
Onderweg met de Skoda merk je dat
de auto ontzettend goed geïsoleerd
is en daardoor een rustige reismobiel
is. En met recht een reisauto, want
de kofferbak biedt maar liefst 580
tot 1260 liter aan ruimte waar je een
hoop kunt wegstoppen. De auto ligt
stevig op de weg, voelt solide aan in de
bochten en weet redelijk vlot van zijn
plek weg te komen. De Businessline
is standaard voorzien van velgen,
maar dit model is bij uitzondering
voorzien van wieldoppen, uiteraard
zijn er mooie lichtmetalen exemplaren
beschikbaar die de auto wat meer
cachet geven.
De Octavia is met uiteenlopende
motoren leverbaar. Beginnend met de
zuinige 1.2 TSI, oplopend naar een

tekst michael reuling

1.4 TSI of 1.8 TSI en ook een 1.6
TDI of 2.0 TDI. De 1.6 TDI is daarbij
leverbaar als Greenline, een extra
groene uitvoering van de Octavia. Dat
scheelt onder meer in de bijtelling
(20% in plaats van 25%). Dit model
is iets verlaagd om de auto meer te
stroomlijnen, waardoor de uitstoot
reduceert. Het enige nadeel hiervan,
zo heb ik mij laten vertellen, is dat als
je een trekhaak gemonteerd hebt, je af
en toe bij drempels met de stroomaansluiting over de grond schraapt.
Maar als dat het enige is… Daar moet
wat op te vinden zijn. Ook de gereden versie met 1.2 TSI is leverbaar
met 20% bijtelling. Prijzen voor de
Octavia starten bij € 18.200,- (voor
de hatchback) en lopen op tot net
onder de € 35.000,- voor de 2.0 TDI
Elegance Combi.

- foto’s: patrick hesse
Autobedrijf Rovémij
Hofland 156-160
3641 GJ Mijdrecht
Telefoon: 0297-239290
Website: www.rovemij.nl

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Skoda Octavia
Gereden versie:
Skoda Octavia 1.2 TSI Businessline Ambition
Vermogen: 105 pk
0-100: 10,9 s
Top: 191 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 17,2 / 5,8 l/100km
Prijs gereden model: € 22.150,Alternatieven: Ford Focus,
Renault Mégane Estate, Volkswagen Golf Variant

Auto Nieuws
Met Alfa Romeo
shoppen in Milaan
Alfa Romeo viert haar 100-jarig
jubileum en trakteert! Van 9 t/m
25 september ontvangt u een
accessoire-cheque t.w.v. € 1.000,bij aankoop van een Alfa Romeo
MiTo èn maakt u kans op een
weekend shoppen in Milaan voor 2
personen. Dat is niet zomaar ‘bellissimo’, dat is BellissiMiTo!
De Alfa Romeo MiTo is de eerste
van de familie met de revolutionaire MultiAir motor. Een motor
die meer vermogen, trekkracht
en motordynamiek koppelt aan
beduidend minder uitstoot en

verbruik. De MiTo is voorzien van
een rijke standaarduitrusting met
o.a. centrale deurvergrendeling,
electrische ramen en buitenspiegels, instrumentarium met rode
verlichting, ABS, hoofd-, knie- en
zij airbags.

U rijdt een Alfa Romeo MiTo
vanaf € 17.250,-. Leaseprijs vanaf
€ 385,- p/m.
De Alfa Romeo MiTo koopt u bij
Van Kouwen Galleria Amsterdam,
Klokkenbergweg 15, Amsterdam
Zuidoost. Zie voor meer informatie

www.galleria-amsterdam.nl.
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Dutch Magic bij De Meijert

Lexus Breukelen sluit deuren

Onder de naam Magic Surprise Day werd Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht door Dutch Magic voor één dag omgetoverd tot een mysterieuze, magische en een met name op illusionisme gebaseerde locatie
voor gasten uit de evenementenbranche en zakelijke relaties.

De eerste Lexus dealer van Nederland, gevestigd in Breukelen, sluit op
1 november haar deuren. De activiteiten worden overgenomen door de
vestigingen in Amsterdam en Amersfoort. De acht werknemers hebben
een andere baan aangeboden gekregen binnen het moederbedrijf van de
dealer, Louwman Retail.

Hans Klok 'begroette' op een wel
heel speciale manier de genodigden, wat meteen al allure gaf aan
de ontvangst. Zijn Mobile Spa
(lees De Zwaluwhoeve) stond klaar
voor de gasten om een magische
gezichts- of manicurebehandeling te krijgen. Eenmaal binnen in
De Meijert kwam de gastvrijheid,
gezelligheid maar vooral de magie
de gasten tegemoet. Op veel plekken en in verschillende zalen was er
stijlvol entertainment neergezet. Zo
waren er o.a. de Spy Experience,
waarin je jezelf voor heel even een
echte James Bond voelde; een Magic Cocktailbar waarbij naast een
lekker cocktail werd gegoocheld
met rietjes, fruit en shakers en de
cocktails werden opgepimpt met
een sculptuur van ballonnen.
Er was Casino Magic waarbij een
combinatie van magic en humor
zeer hilarisch waren. Bij Fooltime
Magic werd je door twee magicians
sportief bij de neus genomen. In

Rutger Kerstiens, woordvoerder van de organisatie: “Het bedrijf in
Breukelen was winstgevend. In eerste instantie was Breukelen aangesteld om Noord-Holland en Utrecht te bedienen, maar dit bleek een
te groot rayon. Daarom zijn een aantal jaar geleden de vestigingen in
Amersfoort en Amsterdam geopend. Drie vestigingen in deze regio
is echter te veel dus is uit strategisch oogpunt besloten Breukelen te
sluiten.”

de foyer was er mobiel entertainment in de vorm van table-magic,
zakkenrollen, ballooning en magic
workshop. Ook was er een prachtige Magic Experience te voelen bij
het zien van een tentoonstelling van
bijzondere rariteiten, werkende illusies, 4-d objecten en onoplosbare
wonderen.
De inwendige mens ontbrak het
overigens ook aan niets omdat
Partycentrum De Meijert daar een
geweldige invulling aan wist te
geven. Dutch Magic heeft met deze
dag laten zien dat goochelen echt
van toegevoegde waarde zou kunnen zijn op elke bijeenkomst, dat
goochelen echt van deze tijd is en
dat men met veel klasse en humor
bij de neus genomen kan en ook wil
worden. Meer informatie over de
mogelijkheden bij Dutch Magic of
Partycentrum De Meijert? Kijk dan
op www.dutchmagic.nl of

www.meijert.nl.

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

Kruiswoordpuzzel week 38
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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45
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42

10

7

62

HORIZONTAAL:
1. Moeilijk oplosbaar probleem; 5. stumper;
10. vierhandig zoogdier; 11. loopvogel; 12.
bijbelse naam; 14. zangstem; 16. deel van
een kledingstuk; 18. broeikas; 20. niet lang;
22. zwaardwalvis; 23. dicht; 24. scheepstouw; 25. smalle strook; 27. sterk hellend;
29. kijkers; 30. communicatiemiddel; 32.
meisjesnaam; 34. onfris; 35. brandgang; 37.
fantoom; 39. oude munt; 42. meisjesnaam;
44. naar beneden; 46. brandbaar koord; 48.
dochter van Cadmus; 49. vod; 50. dieren op
een boerderij; 51. kneep; 53. accepteren;
55. kleur; 56. afvoerbuis; 58. cijfer; 60. loterijbriefje; 61. vertragingsmiddel; 62. stal
met renpaarden; 63. sportartikel.
VERTICAAL:
1. Puntenlijst; 2. handeling; 3. plaaggeest;
4. heldendicht; 6. deel van een trap; 7.
voorzetsel; 8. uurwerk; 9. door gewoonte
verkregen vaardigheid; 12. deel van een
schip; 13. handelsterm; 14. sleepnet; 15.
graansoort; 17. oppervlaktemaat; 19. strafwerktuig; 21. hertachtig dier; 26. boomloze
vlakte in Zuid-Amerika; 27. hevel; 28. inhoudsmaat; 29. eivormig; 31. tweetal; 33.
tijdperk; 36. insect; 37. ketting; 38. keukengerei; 39. argument; 40. eren; 41. systeem;
43. een zekere; 45. kathedraal; 47. ontkenning; 52. bier; 53. rekening; 54. wrede Romeinse keizer; 55. klipgeit; 57. wilde haver;
59. dwaas.

Sudoku week 38
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 37
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Zaterdag 25 september: Amstelland Live
Morgenavond, zaterdag 25 september, breekt in De Meijert de 'Ultimate 70's, 80's & 90's Party' los, onder de noemer Amstelland Live.
Het is de derde keer dat het evenement plaatsvindt en de verwachting
van de organisatoren is dat het
minstens zo succesvol wordt als de
twee voorgaande jaren. Wie deze
avond trouwens z'n dansschoenen
aantrekt, draagt bij aan het goede
doel.
De organisatie is in handen van de
Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. "Bij
veel van deze fundraisingprojecten
draai je in hetzelfde kringetje sponsors rond. Wij hebben gezocht naar
een format waar het gaat om muziek, plezier en dans, zodat je een
bredere doelgroep bereikt," aldus
Laurent Beekwilder van de club.
Hun actie wordt mede ondersteund

door de Rotaryclubs uit Aalsmeer
en Mijdrecht. "We denken regionaal, vandaar ook dat De Meijert
als locatie is gekozen."
Met de opbrengst van de eerste
twee Amstelland Live-concerten
konden twee zogeheten Bosmobiels
worden aangeschaft: elektrische
voertuigjes waarmee senioren die
minder goed ter been zijn, een
‘rijdende boswandeling’ door het
Amsterdamse Bos kunnen maken.
Dit jaar wordt de Stichting 4 Life
ondersteund. Deze stichting –een
Mijdrechts initiatief– zet zich in
door voor moeders in Kenia, die
zelf HIV-positief zijn en hun man
hebben verloren aan Aids, te zorgen
voor werkgelegenheid (sieraden

maken en verkopen, wasserette,
kapsalon). Uiteraard alleen als zij
niet te ziek zijn om te werken. De
Stichting 4 Life importeert deze
sieraden en verkoopt ze vervolgens
in Nederland via websites, winkels,
braderieën, enz.
De meer dan 500 muziekliefhebbers komen morgen maar voor één
ding: een hele avond swingen op de
beste hits! Ook dit jaar draaien ervaren DJ’s de beste hits uit de jaren '70,
'80 en '90, VJ's zorgen ervoor dat de
originele clips levensgroot te zien en
te beleven zijn en er is een spetterende hoofdact gecontracteerd: Agogo,
één van de beste coverbands die
Nederland kent. Vol passie, energie
en enthousiasme spelen zij werkelijk
de sterren van de hemel! Gewapend
met een zeer breed repertoire aan

danceclassics, hits en medleys spelen
zij de één na andere onnavolgbare
set. Het muzikale niveau is daarbij
subliem, het tempo overdonderend en
de publieksparticipatie altijd hoog.
Agogo komt speciaal voor Amstelland
Live met een negenmans formatie.
Inclusief een blazerssectie bestaande
uit saxofoon, trompet en trombone.
Kaarten kosten 20 euro en meer
informatie is te vinden op:

www.amstellandlive.nl

DE GROENE
VENEN

Bezorgers
gezocht
Voor een drietal wijken
in Abcoude zijn wij op
zoek naar

Betrouwbare
Bezorgers
Lekker iedere vrijdag geld
verdienen in je eigen dorp
en op de tijd die je schikt.

Vergoeding 5 eurocent
per adres

Meld je aan op
info@degroenevenen.nl
Of bel met 0297-385252
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VERKOCHT

VERKOCHT

WONINGEN
MOMENTEEL CA.

VERKOCHT

VERKOCHT

15%
GOEDKOPER
DAN IN 2009!

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT
REKENVOORBEELD:
Uitgangspunten: koopsom €312.500,-. Totale hypotheek van
€350.000,- met verkrijging van NHG. Inkomen op basis van
beide aanvragers ad €40.000,Makelaardij Witte
Herenweg 167 | 3645 DK Vinkeveen
tel: 0297 - 263 219 | fax: 0297 - 261 054
info@makelaardij-witte.nl
www.deplekbijuitstek.nl

Hypotheek Company De Ronde Venen
Dorpsstraat 7 | 3648 AE Wilnis
tel: 0297 - 250 301 | fax: 0297 - 272 654
jon@hypotheekcompanyderondevenen.nl
www.hypotheekcompanyderondevenen.nl

WWW.DEPLE K B I J U I T S T E K . N L

Jaar: 2009
5 jaar vast
10 jaar vast
15 jaar vast

bruto € 1.700,- en netto € 1.150,bruto € 1.865,- en netto € 1.250,bruto € 1.970,- en netto € 1.300,-

Jaar: 2010
5 jaar vast
10 jaar vast
15 jaar vast

bruto € 1.400,- en netto € 1.000,bruto € 1.600,- en netto € 1.100,bruto € 1.665,- en netto € 1.150,-

