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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 14 augustus 2010
• Waverfeest, de Waver

Zondag 15 augustus 2010
• Waverfeest, de Waver
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Waterskivereniging De Ronde Venen bestaat 10 jaar
De waterskivereniging bestaat deze zomer 10 jaar. Om die eerste periode wat extra luister bij te zetten, wordt er binnenkort
een feestavond voor de leden georganiseerd. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een aantal jeugdmiddagen, zoals
woensdagmiddag jl., op de Vinkeveense Plassen. Inmiddels heeft op de waterskibaan het bij de jeugd o zo populaire
Wakeboarden heeft haar intrede gedaan. Op een veel minder snelle manier dan bij waterskiën (nl gemiddeld zo'n 30 km/uur)
kun je naar hartenlust springen en draaien onder begeleiding van ervaren instructeurs, die je op een verantwoorde
manier wegwijs maken op het water. Ook kun je er leren waterskiën. Lees verder op pagina 8.
foto peter bakker

Vakantiespeelweek Vinkeveen was weer top
Enkele honderden kinderen uit De
Ronde Venen en daarbuiten hebben
de afgelopen week genoten van de
Vakantiespeelweek in Vinkeveen,
die dit jaar voor de 31e keer werd
gehouden. De week werd gisteren
afgesloten met de traditionele
Spellenkermis met oud Hollandse
spelletjes in De Boei.
Maandag jl. werd er geknutseld,
dinsdag stond in het teken van
sport op het terrein van Hertha en
woensdag was het Kunst & Cultuur
geblazen. Een groot aantal sponsors
heeft de Vakantiespeelweek
mogelijk gemaakt.
foto's peter bakker

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

laatste week

zaterdag 21 augustus laatste dag

70% korting

op de gehele zomercollectie
*Met uitzondering van standaard en nieuwe collectie
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HUIZEN KIJKEN in de ronde venen MET CARIN

Herenweg 276 – A114
Op mijn fiets rijd ik door Vinkeveen, op weg naar Watersportcentrum Proosdij aan
de Herenweg. Ik ga hier een woonark bezichtigen die aan het begin van het park is
gelegen. Wanneer ik bij de ark aankom en door het poortje van de tuin loop, lijkt het
net of ik in een heel apart stukje park terecht ben gekomen. Overal gekleurde bloemen en een grote kastanjeboom in de mooi aangelegde tuin. Het ziet er prachtig uit.
De bewoonster van de ark ontvangt me hartelijk en geeft me een rondleiding.
De ark heeft een gezellige woonkamer met uitzicht op het water en de
tuin. De half open keuken grenst aan
de woonkamer en heeft een deur
naar buiten aan de waterkant. Er is
een separaat toilet en de badkamer
is voorzien van een wastafel en een
douche.
De ouderslaapkamer is behoorlijk
ruim en hier is een grote wandkast
geplaatst. Er staat nu een eenpersoonsbed, maar hier kan met gemak
een tweepersoonsbed geplaatst
worden. De tweede slaapkamer is in
gebruik als logeerkamer en computerruimte.
De woonark is goed onderhouden. In
2002 is de buitenkant opnieuw voorzien van onderhoudsvrije Werzalit
rabatdelen. Eén keer per jaar een
sopje is voldoende. Ideaal natuurlijk.
In 2003 zijn ook de goten en de
dakbedekking vernieuwd. De ark is
voorzien van muur- en dakisolatie
en heeft overal dubbele beglazing.
Je mag hier 365 dagen per jaar
recreëren, dus ook in de winter is
het goed toeven, omdat het gewoon

lekker warm is in de woonark.
Het perceel wordt momenteel
gehuurd van Jachthaven Proosdij,
maar er is ook een mogelijkheid om
de grond in voortdurend recht van
erfpacht op de ligplaats te kopen.
Ook is er een mogelijkheid om één
of meerdere parkeerplaatsen te
huren. De uitgebreide informatie
hierover kunt u opvragen bij Makelaardij Witte.
We lopen nog even door de enorme
tuin. Voor het opbergen van de
tuinmeubelen en fietsen staat er een
schuurtje, en er zijn verschillende
terrasjes om lekker van de zon te
genieten. Er is ook de mogelijkheid
om een boot aan te leggen. Vanaf de
woonark vaar je direct de Vinkeveense plassen op. De bewoonster
vertelt dat ze iedere dag een frisse
duik neemt in het water, wat natuurlijk heerlijk is zo vanuit je eigen tuin.
Kort gezegd is dit een uitermate
geschikte plek om eigenlijk het hele
jaar door lekker te genieten.

Facts & Figures
Herenweg 276-A114, Vinkeveen
Vraagprijs € 109.000,- v.o.n.
Perceelsoppervlakte 316 m2
Inhoud 170 m3
3 kamers (2 slaapkamers)
Makelaardij Witte
Herenweg 167
3645 DK Vinkeveen
0297-263219
info@makelaardij-witte.nl

Afstand tot:
Aantal km:
Supermarkt		 1,2
Snelweg A2		 3,7
Bushalte		 0,8
Basisschool		 0,9
Sportcomplex		 1,6

www.deplekbijuitstek.nl

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

Hoog Zomer voordeel

Betaal geen afsluitprovisie voor uw hypotheek
SNS Regio Bank in Wilnis biedt in de maand augustus een heel bijzondere actie*. Wie
in deze maand een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), betaalt
geen afsluitprovisie! Hiermee bespaart u al snel honderden euro’s en profiteert u bovendien van extra korting* op de hypotheekrente!
Hypotheek met NHG
Als u uw hypotheek sluit met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant
voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. Vanwege deze extra
zekerheid voor de SNS regio Bank ontvangt u een korting op de hypotheekrente. Daarnaast
hoeft u dus deze maand geen afsluitprovisie te betalen. We informeren u graag of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG.
Graag maken we met u een afspraak zodat we u persoonlijk hypotheekadvies op maat kunnen geven en om te kijken of u kunt profiteren van deze mooie actie! U kunt ons bellen op
telefoonnummer: 0297-250301 of even binnen lopen aan de Dorpsstraat 7 in Wilnis. We zijn u
graag van dienst!
*Vraag naar de voorwaarden van de actie of kijk op www.snsregiobank.nl
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Buslijn 242 vervangt 146 • laatste ritten 142 niet meer rechtstreeks naar Amsterdam • Onderzoek overstaptijden Breukelen

Exclusief: nieuwe dienstregeling buslijnen Connexxion Luistervink
Juweeltje

In onze serie over het openbaar vervoer publiceren we deze keer een
interview met René Ouwehand, Concessiemanager van Connexxion voor
de Provincie Utrecht. Hij is mede verantwoordelijk voor de buslijnen in
onze regio. Met hem spraken we over de belangrijkste aanpassingen in
de nieuwe dienstregeling, die op 12 december aanstaande zal ingaan.
door peter schavemaker

- foto's rob isaacs

Lijn 121 zal, vanaf de Rondweg in Mijdrecht,
worden doorgetrokken naar Uithoorn Busstation. Blijven de huidige uurdienstregeling en de ochtendritten (veel scholieren
gebruiken de lijn, red.) gehandhaafd? En
zal er, in tegenstelling tot nu, ook na 19.00
uur worden gereden?

onderzoek naar de overstaptijden te
Breukelen.”

“Ja, de huidige uurdienst wordt
voortgezet en de ochtendritten
blijven geboden worden. Er worden
geen avondritten aan de dienstregeling toegevoegd.”

Zoals vorige week in deze krant is gemeld,
zal buslijn 126 gaan rijden via AbcoudeWest en niet via het NS-station Abcoude.
Wat is jullie standpunt hierover?

Op welke manier zal buslijn 130, met
name in het weekend, beter aansluiten
op de trein vanuit Utrecht? Er is ons
bekend dat er een groot aantal personen
persoonlijk letsel heeft opgelopen bij het
afrennen van de trappen, om de bus te
kunnen halen.
“De exacte aankomst- en vertrektijden zijn het resultaat van een
ingewikkelde puzzel. Daarbij wordt
gezocht naar oplossingen die voor
zoveel mogelijk reizigers passend
zijn. Op dit moment doen we nog
onderzoek naar de overstap(tijden) te
Breukelen en kijken we naar de mogelijkheden om deze eventueel aan
te passen. Er zijn geen veranderingen
voorzien, behalve dan het lopende

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
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Vorige week zat ik op het mij o zo
vertrouwde terras van de Eendracht,
dat zo fraai is gelegen in onze
nieuwe extra dorpskern. Lekker
buiten in de zon. Beginnend met een
bakje koffie en uiteraard eindigend
met een fris en helder glaasje bier.

Geen financiële mogelijkheid
gemeente voor noodzakelijke
aanpassing halte Rondweg.

“Een eventuele routewijziging van
lijn 126 via station Abcoude achten
wij onverstandig, de doorgaande
reiziger wordt dan namelijk met duidelijk meer reistijd geconfronteerd.
Wij verwachten dat er meer reizigers
hinder dan voordeel zullen ervaren.
De meeste ritten van lijn 126 gaan in
Mijdrecht door als lijn 141. Zodoende
kunnen reizigers uit Abcoude zonder
overstappen bij de halte Rondweg
komen. De gemeente De Ronde
Venen heeft aangegeven dat zij geen
financiële mogelijkheid heeft om
de noodzakelijke infrastructurele
aanpassingen aan de halte Rondweg
nu uit te voeren. Connexxion heeft
voorgesteld om het eindpunt van lijn
126 te verplaatsen naar de halte
Rondweg, mits deze halte wordt
aangepast. Dit voorstel staat wat
Connexxion betreft nog steeds. Indien
uit het overleg met de gemeente nog
andere ideeën komen, zullen wij deze
op haalbaarheid beoordelen.”

De gemeente heeft aangegeven de halte aan de Rondweg niet te kunnen aanpassen.
Vinkeveen te bedienen die, zonder
overstap, naar de Zuidkant van Amsterdam willen reizen? Er is nu alleen een
overstap vanaf Dukaton of in Uithoorn
mogelijk.
“De lijn blijft vanaf Wilnis rijden.
Reizigers die vanuit Vinkeveen naar
Amsterdam reizen zullen nu ook al
vaak kiezen om met lijn 126 naar
Holendrecht te reizen om daar de
metro te nemen. De dienstregeling van lijn 142 wordt op een paar
punten aangepast. Op werkdagen en
zaterdag rijden de laatste ritten niet
meer door naar Amsterdam Centraal,
maar eindigen op Amstelveen Busstation waar kan worden overgestapt op
lijn 170 of 172 naar Amsterdam. Op
zondag geldt dit ook voor de ritten in
de vroege ochtend en de avonduren.
In de richting Mijdrecht en Wilnis
moet op zondagochtend en avond ook

Bus 142: laatste ritten niet meer
rechtstreeks naar Amsterdam.

Is er overwogen om ook reizigers in

in Amstelveen worden overgestapt.
Aanleiding is de lagere bezetting
van deze ritten en dat er voldoende
alternatieve ritten overblijven tussen
Amstelveen en Amsterdam.”

Er komen meer ritten tussen Mijdrecht
en Amstelveen. De 146 wordt lijn 242.
“Dat klopt. De lijn 146 zal in de
ochtendspits niet meer starten in
Wilnis en in de middagspits rijden tot
Wilnis. De ritten worden overgenomen
door een nieuwe lijn 242. Reizigers
vanuit De Ronde Venen naar Bijlmer
Arena kunnen ook gebruik maken van
lijn 126 of in Uithoorn overstappen
op lijn 146. In de ochtendspits gaat
lijn 242 als sneldienst vier keer per
uur rijden van Wilnis via Uithoorn en
Amstelveen naar Amsterdam Zuid. Tot
in Amstelveen is de route gelijk aan de
route van lijn 142. Er blijven dus acht
ritten per uur rijden vanuit De Ronde
Venen naar Amstelveen en nu dus
zelfs met Amstelveen Busstation. In de
middagspits rijdt lijn 242 drie keer per
uur in afstemming met lijn 142. Tussen
Amstelveen en Wilnis is dan zes keer
per uur een verbinding. Aanleiding
voor deze wijziging is dat er meer
behoefte is aan verbindingen met Amstelveen Centrum en Amsterdam Zuid.
Tevens is het zo mogelijk in de middag
een hogere frequentie aan te bieden
tussen Amstelveen en Mijdrecht.”

Zuwe Zorg biedt hulp bij het opvoeden
Kinderen zijn leuk! Maar soms ook lastig of dwars. De cursus Opvoeden & zo van Zuwe Zorg helpt ouders.
De cursus start op woensdag 15 september in Mijdrecht. Opvoeden gaat de ene ouder beter af dan de
andere, maar elke ouder heeft wel eens behoefte aan steun en advies. Ook voor ouders die (nog) geen problemen ondervinden met hun kind(eren), kan het prettig zijn om zich in het ouderschap te verdiepen. Deze
cursus gaat over kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Uitgangspunt van de cursus is dat
kinderen gedrag aanleren en dat
dus ook weer kunnen áfleren. De
cursus laat de deelnemers zien hoe
je positief gedrag kan stimuleren en
vervelend gedrag kan verminderen.
Videobeelden brengen de leerstof
duidelijk in beeld. Ook oefenen
ze de nieuwe vaardigheden met
medecursisten. Daarnaast krijgen

deelnemers opdrachten om thuis
mee aan de slag te gaan. De cursus
start op woensdag 15 september in
Mijdrecht, Hoofdweg 1, van 20.00
tot 22.00 uur. De cursus bestaat
uit vijf bijeenkomsten en de kosten
bedragen 60 euro per persoon.
Houders van de Zuwe Servicepas
ontvangen vijf euro korting op de
cursus. Sommige zorgverzekeraars

vergoeden (een gedeelte van) het
cursusbedrag; dit staat vermeld in
de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie of aanmelding
kunnen geïnteresseerden contact
opnemen met de Zuwe Informatielijn: tel. 0900 – 235 98 93 (lokaal
tarief), kijken op de website

www.zuwezorg.nl/cursussen.

Druk:
Dijkman Offset, Diemen

Partij voor de Dieren komt op voor oververhit vee

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

Bewoners van de gemeente De
Ronde Venen trokken onlangs bij
Partij voor de Dieren werkgroep
Utrecht aan de bel: tijdens enkele
zeer warme zomerdagen moesten
zij toezien hoe een kudde schapen
bijna bezweek aan de hitte. De
Partij voor de Dieren ondernam
actie en schreef een brief naar de
gemeente. Vee hoort op dit soort
warme dagen naar binnen gehaald

© 2010 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

te worden, ook al heeft niet elke
veehouder daar de mogelijkheid
toe. Het gevolg hiervan is dat koeien, paarden en schapen op extreem
warme dagen kunnen bezwijken
aan de hitte.
Partij voor de Dieren werkgroep
Utrecht vraagt de gemeente om
naar structurele oplossingen te
zoeken bij temperaturen die de 25
graden overschrijden. De Partij wil

er zeker van zijn dat dieren geen
last hebben van het warme weer,
terwijl zij met een eenvoudige
oplossing wél zouden kunnen schuilen voor extreme hitte. De Partij
begrijpt dat de gemeente wil voorkomen dat er ‘wildgroei’ ontstaat
in het landschap, maar er moet een
plan gemaakt worden, zodat dieren
niet hoeven te lijden onder extreme
weersomstandigheden.

Het was een weerzien met oude
bekenden. Niet voor niets heb ik er
ruim vijftien jaar gewoond en ken
nog best heel wat vrienden van weleer. Ik woonde Achter de Kerken en
wist mij gesteund door de nabijheid
van het gezegende water. Op zaterdagmiddag legden we een biljartje.
Vrouw en kinderen vermaakten zich
terwijl wij de ballen over het groene
laken deden rollen. We speelden Abcouder snuif, een dobbelspel waarvan
ik nog steeds de regels niet ken en de
tactiek niet beheers, waardoor het
mij meestal een rondje kostte. Wat
maakt dat uit, we hadden lol.
Ik dacht terug aan de ‘Wakende
Haan’, waar we met zakenvrienden
menig hapje naar binnen werkten.
Ik denk nog terug aan de aardappelkroketten die steevast op het bord
lagen. Onverstoorbare Ries Uiterwaal serveerde, in zwart pak. Ook
runde hij de wijnhandel. Ik denk nog
even terug aan de kinderboekenschrijver en bovenmeester Jacques
Vriens, die ons als ouderraad
informeerde over het wel en wee van
onze spruiten. Controversieel als hij
is, leidde hij de sneeuwballengevechten tussen de Katholieken (de Pius)
en de Niksen (de Manse).
Supermarkt Koot was het trefcentrum voor de babbelende huisvrouwen. Werd je daar onderwerp van
gesprek, dan was het veelal niet best
met je. De Abcouder feestweek, een
begrip. Op vele dorpsgenoten kon je
de dag volgend op de feestavond de
temperatuur aflezen. Mijzelf incluis.
Een rondje dorp terwijl de zon
onderging en waar bij de hond als
alibi diende werd meestal besloten
met een bezoek aan het eerder
genoemde terras. Abcoude heeft een
eigen bieb, een fraai theatertje, waar
bekende artiesten optreden. Waar
we in Mijdrecht maar over blijven
kletsen en ouwenelen, is daar al lang
van de grond gekomen. Ze hebben
daar een verbinding waarmee je in
no time in het centrum van Amsterdam belandt. Er staan fraaie huizen,
het geld rolt er en ons kent ons.
Het is een waar feest door het Gein
te fietsen of te wandelen. Op zondag
lopen er mensen door de Hoogstraat. Het is een dorp waar bekende
Nederlanders wonen en werken.
Wel eens in Baambrugge geweest?
De sfeer in de Dorpsstraat brengt
je terug naar Ot en Sien maar ook
hebben ze al jaren een dorpshuis, de
Vijf Bogen. Via het tunneltje onder
de A2 door, het van Amerongen
tunneltje, de dorpsdokter van weleer,
ben je er zo.
Op het terras realiseerde ik me dat
velen Abcoude niet kennen. Nooit die
fijne sfeer van het dorp hebben ervaren. Het had niet veel gescheeld of
onze politiek had de samenvoeging
afgeserveerd. Voor zo ver ze daar
ook maar enige zeggenschap over
hadden. Maar geloof mij, er wordt
een waar juweel aan onze Rondeveense kroon toegevoegd.
U begrijpt dat ik er naar uit kijk.
Luistervink
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KARWEI-klant Mijdrecht wint
scooter in Zomercampagne

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Mendelssohn bij
Horizon
In de uitzending van radioprograma Horizon op zondag 15
augustus, van 9.00 – 10.00 uur,
staat de figuur en de muziek van
componist Felix Mendelssohn
Bartholdi centraal. 2009 was het
Mendelssohn-jaar. Horizon denkt
na over het leven en over de muziek van deze componist
en is in gesprek met dirigent Henk
van Zonneveld van het koor Kunst
Na Arbeid. Dit koor laat ook enkele muziekstukken van Mendelssohn horen.
Herhaling van 17.00 – 18.00 uur.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Vinkeveen

Rommelmarkt
op 21 augustus
Op zaterdag 21 augustus hoopt de
Hervormde Gemeente van Vinkeveen weer haar jaarlijkse rommelmarkt te houden naast de kerk aan
Herenweg 205. Het is van 9.00 tot
15.00 uur. Het terrein zal weer vol
staan met kraampjes waarop speelgoed, kleding, servies- en glaswerk,
elektra uitgestald zijn. Binnen in
het Hervormd Verenigingsgebouw
staan weer kleinmeubelen en boeken. Tevens kunt u daar iets drinken
met wat lekkers erbij!
Er zijn ook poffertjes, hamburgers
en mooie bloemen en planten. De
opbrengst dit jaar zal zijn voor
Ìmpreuná, dat is een Roemeense
organisatie die o.a. een kamertrainingsproject begeleidt voor jongeren in Boekarest. Een Vinkeveense
werkgroep heeft contacten met
deze organisatie.

De Ronde Venen

Word collectant voor
het KWF!
Van 6 t/m 11 september vindt weer
de jaarlijkse collecte voor KWF
Kankerbestrijding plaats. Onderzoek en voorlichting zijn belangrijke doelen waar het KWF zich
voor inzet. Met één avondje inzet
van uw kant kunnen de onderzoeken voortgezet worden. Meldt u
daarom aan als collectant!
Dat kan via een e-mail aan:
info@kwfkankerbestrijding.nl met
uw gegevens of door te bellen met
tel. 0297- 26 23 00 (bij voorkeur
‘s avonds).

De heer Hoogstraten uit Mijdrecht is de eerste winnaar van de Zomercampagne van KARWEI Mijdrecht. En daarom mocht hij uit handen
van assistent bouwmarktmanager Cris Clarijs een trendy Sym Fiddle
II-scooter in ontvangst nemen.

Echtparendag gaat terug in de tijd
Ook in het jubileum jaar van Golfclub Veldzijde organiseerde de damescommissie van de club weer de
jaarlijkse echtparendag; een evenement dat door velen niet gemist wil
worden. Dit jaar was vanwege het
25-jarig bestaan van de club gekozen voor het thema 'terug in de tijd';
oftewel de glamour en glitter van
de jaren ’80. Om 12.00 uur werd
gestart met de echtparen wedstrijd.
Man en vrouw streden samen en
toch apart voor het eindresultaat. De
beste stablefordpunten van de dame
of heer mochten genoteerd worden
na iedere hole. Niet zo moeilijk zou
je zeggen, maar de beperking dat
het maar 9x van de vrouw en 9x van
de man mocht zijn. Dat maakte het
toch lastig. Onderweg werden de
spelers nog verwend met bitterballen, een glas champagne en nog wat
calorierepen. Bij hole 19 werden
alle spelers voorzien van een thema

accent. Voorafgaand aan het buffet
kwam de sfeer lekker op gang door
het optreden van The Celebrations.
Binnen mum van tijd was de dansvloer vol. Na hun optreden bleven
de gasten in de juiste sfeer door de
muziek, verzorgd door Mario. Maar
uiteindelijk ging het om wie de zeer
geliefde wisseltrofee mee naar huis
zou nemen. Met 42 stableford punten kwamen Elly en Tom Kunst op de
derde plaat; met één punt meer op
een tweede plaats Marjo en Gerrit
van Zijtveld. Met kop en schouder
staken Tineke en Frans Belien met
46 punten boven iedereen uit.
Gezellig napratend op het terras,
waarbij alle net gemiste putjes ter
spraken kwamen, kwam er toch een
einde aan deze zeer geslaagde dag.
Een dag die mogelijk was gemaakt
door ABN AMRO – Golfpark
Veldzijde b.v. en het bestuur van GC
Veldzijde.

Aanleiding voor de Zomercampagne
is het feit dat KARWEI inmiddels
125 bouwmarkten heeft. Zes achtereenvolgende weken lang staan voor
klanten van de bouwmarkt daarom
evenzoveel grote prijzen klaar. Met
de scooter als eerste van de zes
prijzen.
Elke klant maakt wekelijks kans op
een van deze prijzen. “Een kwestie
van je registreren via
www.karwei.nl, met de coupon die je
bij elke aankoop krijgt,” legt Marco
Kruse, bouwmarktmanager van
KARWEI Mijdrecht uit. “Die coupon
bevat een unieke code. Onder alle

deelnemers verloten we vervolgens
de prijs van de week.”
De komende weken maken klanten
in het kader van de Zomercampagne
nog kans op o.a. een Bose Sounddock, inclusief Apple iPod Touch en
een LCD TV van Philips. “Maar er
is meer,” vertelt Kruse. “Zo kunnen
onze klanten in de week van 1 augustus zelf stickers plakken en zo tot
15% korting regelen op een aantal
producten naar keuze. En dat is nog
lang niet alles. Reden genoeg dus
voor inwoners van Mijdrecht om onze
bouwmarkt binnen te lopen.”

Waverfeest 2010 weer driedaags superfeest

Als voorloper op het komende Waverfeest a.s. 14 augustus (zie artikel rechts)
is afgelopen zaterdag 7 augustus een KNHS dressuur wedstrijd georganiseerd
bij Stal Zadelpret in Waverveen door paardensportvereniging Troje. De wedstrijden werden gereden op perfecte eb en vloed zandbodems en ook het losrijden was weliswaar op gras maar dit groeit ook op een zandbodem. Dus geen
gepruts met kalkoenen indraaien, maar direct losrijden en voorbereiden op
de proefjes. Er kon gestart worden in de klasse B tot en met Z2. Het was dan
ook een gezellig komen en gaan van wedstrijd ruiters vanaf 09.30 tot 16.30
uur op het wedstrijd terrein. Zodra er een categorie was afgewerkt werd
direct daar achteraan de prijzen uitgereikt dus kon ook iedereen weer lekker
op tijd huiswaarts keren. Wie geïnteresseerd is in de uitslagen kan kijken op
www.startlijsten.nl. Een professionele fotograaf heeft van bijna alle deelnemers
mooie foto’s gemaakt. Kijk op paardenfotografie www.foto4u.nl.

Nog tot en met zondag kan er worden
genoten van het jaarlijks terugkerend
feest in de Waver. Gisteren, donderdagavond, vond de start plaats met
de zeer bekende Waver prestatieloop,
waarvan de inschrijving begon om
18.30 uur en er vanaf 21.00 uur de
muziek klonk in de feesttent.
Vandaag, vrijdag, staat de kinderdag
op het programma: om 15.30 uur
ballonnenwedstrijd; om 18.30 uur
inschrijven voor de Sloot en Slobrace
en om 20.30 uur begint de muziek
m.m.v. “de Skihut on Tour”.
De zaterdag begint om 09.30 uur
met paardenwedstrijden, die verzorgd
worden door PSV Troje, waar iedere
liefhebber zich in kan vinden. Kijk
voor meer informatie hierover op
www.paardensportverenigingtroje.nl.

Verder is op deze dag is er ook een
rommelmarkt, zijn er oldtimers en
om 14.00 uur is er buikglijden voor
iedereen. Natuurlijk wordt er weer
om ± 15.00 uur gestreden bij het
tobbetjesteken. Deze dag eindigt met
muziek in de feesttent m.m.v. de band
“Vangrail”.
Het bestuur heeft wederom besloten
om op zaterdagavond gratis busjes te
laten rijden naar Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Ouderkerk a/d
Amstel om u weer BOB-vrij thuis te
brengen.
Het bestuur en alle medewerkers
hopen iedereen weer terug te zien
en dat we er met z’n allen een mooi
feest van zullen maken. Voor meer
informatie en foto’s van 2009 kunt u
terecht op www.waverfeest.nl.

Dorpsloop in Baambrugge op 20 augustus

Skeeler clinic bij Viks on Wheels in Baambrugge

De twintigste editie van de door IJsclub Baambrugge georganiseerde Dorpsloop over exact 10 kilometer wordt vrijdagavond 20 augustus 2010 verlopen.
Gelijktijdig is er een prestatieloop over circa 4 kilometer en een 1 km run. De
start van de 10 km wedstrijd is om 19.35 uur vanaf de Kleiweg in Baambrugge. Inschrijving kan vrijdagavond vanaf 18.15 uur in het dorpshuis "De
Vijf Bogen" aan de Margrietstraat te Baambrugge, circa 200 meter van start
en finish. De 10 km wedstrijdloop is voor dames senioren, dames 35+, heren
senioren en heren veteranen 40+ en 50+. De 4 km prestatieloop, start 19.30
uur, is voor de jeugd tot en met 14 jaar en de ouderen. Voor de 10 km en 4
km wedstrijd wordt om 19.05 uur de 1 km- JG-RUN voor de jeugd tot en met
10 jaar weggeschoten. De kosten voor deelname aan de 10 km wedstrijdloop
is € 6,00. Deelnemers aan de 4 km prestatieloop betalen € 4,00 en de 1
km run deelnemers slechts € 2,50. Ter voorkoming van parkeeroverlast in
de kern van Baambrugge worden er voor de deelnemers speciale parkeervoorzieningen getroffen. In "De Vijf Bogen" is kleed- en douchegelegenheid
aanwezig. Meer informatie op www.dorpsloopbaambrugge.nl

Op zondag 29 augustus geven de bekende schaatsers en schaatsers van het
Viks-marathon schaatsteam een skeeler clinic voor de jeugd. De clinic start 's
middags om 14.00 uur terwijl er om 15.00 uur nog skeelerwedstrijden worden
verreden. Daarna wordt het nog een demonstratie skeelerwedstrijd gehouden
door de leden van het Viks team. Tot dat team behoort o.a. Mariska Huisman
die bij het afgelopen
EK skeeleren in Italie
op de 10 km punten/
afvalkoers een zilveren
medaille wist te veroveren. Deelnemen aan de
clinic kan tot de leeftijd
van 12 jaar. Je moet
je voor 22 augustus
aanmelden via:

www.viks-schaatsteam.nl.
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Dinsdagmiddag omstreeks 13.50 uur hebben buurtbewoners van
de Veenweg in Wilnis de brandweer gebeld vanwege een brand
in een grijze container. De containers stonden tegen een schuur
van een woning aan de Veenweg. Door het snel weghalen van de
containers kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar
de schuur. Een andere container vatte wel vlam.
De brandweer was snel ter plaatse en kon met een poederblusfoto: peter bakker
ser de brand blussen.		
Vrijdagavond heeft er een grote brand gewoed bij
een transportbedrijf aan de Geerkade in Wilnis.
Door nog onbekende oorzaak was er brand onstaan
in een vrachtwagen. Het vuur verspreidde zich
zeer snel doordat er hooi op de oplegger lag. Toen
de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al
uitslaand en werd er direct opgeschaald.
Kort daarna werd ook de hulp ingeroepen van
andere brandweerkorpsen uit de regio wegens
grote brand. Het vuur was overgeslagen naar de
naast gelegen schuur. Door het snel ingrijpen van
de brandweer kon de woning gered worden. De
woning liep enkel waterschade op. Ook konden de
gasflessen en de konijnen uit de schuur in veiligheid
gebracht worden.		
foto: peter bakker

Zondagmorgen omstreeks 11.15 uur is er een auto te water geraakt op de Ringdijk Tweedebedijking in Mijdrecht.
Een auto komende vanaf Amstelhoek reed richting De
Hoef en raakte in een scherpe bocht vermoedelijk de
macht over het stuur kwijt.
In de auto zat een gezin met twee volwassenen en drie
kinderen. Alle inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het ambulancepersoneel heeft alle mensen
gecontroleerd en konden door familie naar huis worden
gebracht.			
foto: peter bakker

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!

Arjan van Dijk, beoefenaar van vele hobby’s:

“Mijn dansmaatjes en ik hebben echte downpower!”
Arjan van Dijk is een bijzonder mens. Niet omdat hij het Syndroom van Down heeft, maar vanwege zijn onuitputtendheid. Naast zijn twee banen als vrijwilliger bij een school en een winkel beoefent de de 25-jarige
Mijdrechtenaar vol energie maar liefst acht hobby’s. En juist dit drukke leven, zorgt ervoor dat hij iedere
dag kan stralen van geluk. Arjan: “Ik tennis, hockey, schaats, dans, acteer, zing, bezoek veel musicals en ben
gek op voetbal.” 			
door valérie sambrink sanderink - foto patrick hesse
De meeste hobby’s kwamen pas na
het voortgezet onderwijs in beeld.
Arjan: “Ik heb op het Wellantcollege
in Aalsmeer gezeten. Daar kreeg
ik een aangepast programma en
heb ik in twee vakken eindexamen
gedaan: Engels en biologie. Nadat
ik mijn diploma had behaald, had ik
meer tijd voor hobby’s. Ik begon met
tennis en er kwamen langzaam aan
steeds meer activiteiten bij. Nu heb
ik bijna iedere dag wel iets leuks om
te doen.”
Sporten
“Elke donderdagmiddag heb ik privéles van Ruud bij tennisvereniging
De Ronder Vener in Mijdrecht. Daarnaast tenniste ik vroeger nog wel
eens met mijn zussen, maar die zijn
inmiddels al het huis uit. Wel speel
ik nog af en toe een potje tegen mijn
vader, maar ik kan nog steeds niet
van hem winnen. Soms doet hij een
‘nepverlies’, dan laat hij mij expres
winnen. Dat is wel leuk. Naast tennis
vind ik hockey een erg leuke sport.
Dit doe ik elke zaterdagochtend bij
Myra in Amstelveen. Vier keer in
het jaar hebben we een competitie.
Hierbij komen drie clubs bij elkaar en
spelen we ieder twee wedstrijden. In
juni van dit jaar heeft onze club zelfs
meegedaan aan de Special Olympics

in Venlo. Een soort Olympische spelen
voor G-sporters, oftewel gehandicapte sporters. Dat was ontzettend gaaf.
In de winter vind ik het ook leuk om
te schaatsen. De ijsclub Nooitgedacht
organiseert hier allemaal activiteiten
voor. Daarnaast heb ik meegereden
op de landelijke schaatsdag voor
gehandicapten in Biddinghuizen.
Toen heb ik wel vier rondjes van vijf
kilometer gereden,” zegt de fanatiekeling vol trots. Naast het beoefenen
van deze sporten, vindt Arjan het fijn
om andere sporters in actie te zien.
Voetbal vindt hij geweldig en dan
vooral de wedstrijden van zijn favoriete club Feyenoord. Arjan: “Ik vind
het hartstikke leuk om naar de
Europese Kampioenschappen en
Wereld Kampioenschappen te kijken.
Dan zit ik met een oranje shirt aan
voor de tv. Ook de Champions League
vind ik mooi om te zien. Dan ben ik
natuurlijk voor Feyenoord! Soms ga
ik zelfs met mijn vader naar De Kuip
om een wedstrijd te kijken. Daar
geniet ik van, maar laat dat mijn baas
van de Hema maar niet horen. Die is
echt voor Ajax!”
Muziek
Arjan is sportief, maar ook muzikaal.
Dit komt samen in de sport dansen,
waarvoor hij iedere week naar

Houten gaat. Arjan: “Ik dans in een
groep met allemaal kinderen die
hetzelfde syndroom hebben als ik. We
hebben één ding met elkaar gemeen:
we hebben allemaal downpower!
Daarom heet onze dansgroep ook zo.
Verder speel ik piano. Op donderdagavond krijg ik les en daarna kan
ik weer iedere dag even oefenen.
Daarnaast vind ik het leuk om te
zingen. Ik heb ook een cd’tje opgenomen voor de stichting De Upside van
Down. Ik mocht bij het achtergrondkoor voor deze CD zingen. Dat was
echt heel gaaf! Ik werd toen zelfs
door SBS6 geïnterviewd. Dat maakte
het al helemaal mooi.”
Daarnaast is Arjan idolaat van
musicals. Arjan: “Ik heb al heel veel
musicals gezien, zoals Annie, Joseph,
Tarzan, Ciske de Rat en Beauty and
the Beast. De Lion King heb ik zelfs
in het Nederlands én in het Engels
gezien. Toen ik was geslaagd voor
het voortgezet onderwijs mocht ik
van mijn ouders vertellen wat ik als
cadeau wilde. Nou, dat wist ik wel!
We gingen naar Londen en hebben we daar de Engelse versie van
De Leeuwenkoning bezocht. Heel
indrukwekkend! Helemaal omdat ik
zelf ook acteer. Ik heb sinds kort acteerlessen en ga uiteindelijk met een

groepje in een kleine musical spelen.
Dan komen mijn vader en moeder
zeker kijken!”
Scores
Zodra de musicalfan van een voorstelling thuiskomt, pakt hij zijn map
erbij. Arjan: “Ik houd alles bij. Nadat
ik een musical heb gezien, geef ik
deze een aantal punten. Hierbij let ik
op de muziek, de hoge stem, de lage
stem en hoe lang de musicalsterren
een lange noot kunnen aanhouden.
De musical Joseph staat nu aan
kop. Dat ‘jury spelen’ doe ik niet
alleen met musicals, maar ook met
tv-programma’s als X-factor, Idols en
Dancing with the stars. Daarnaast
houd ik de voetbaluitslagen van belangrijke competities bij én natuurlijk
de uitslagen van wedstrijden met de
voetbaltafel die ik op mijn kamer
heb. Iedere score wordt genoteerd!”
Combineren
Al die hobby’s zijn prima te combineren, vindt de actieveling. Arjan: “Het
is wel druk, maar ook hartstikke

leuk! Ik maak zo veel vrienden en
heb het prima naar mijn zin. Bij de
vereniging SOOS de Cirkel in de
Willistee komen mijn hobby’s een
beetje samen. Daar komen gehandicapten uit de regio bij elkaar en
zo kunnen we samen aan yoga,
linedance en andere activiteiten
meedoen. Om de twee jaar is er een
playbackshow. Daar deed ik aan mee
met de liedjes ‘Eén kopje koffie’ van
V.O.F. De Kunst en ‘Als de nacht
verdwijnt’ van Jan Smit. Ik heb nog
nooit gewonnen, maar dat wil ik wel
graag. Dus de komende show doe ik
weer mee!”
Met zijn drukke schema denkt Arjan
nu wel alle hobby’s te beoefenen
waar hij interesse in heeft. Arjan: “Ik
hoef er niet meer dan dat ik nu heb,
maar ook niet minder. Als ik toch zou
moeten kiezen voor één hobby, dan
kies ik voor acteren. Dat vind ik het
allerleukst. Als ik dan na veel oefenen
in een musical als Joseph zou kunnen
spelen, dan lijkt me dat echt briljant!
Maar voorlopig wil ik geen één van
mijn hobby’s missen.”
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Stichting De Bovenlanden bestaat 25 jaar

De natuur een handje helpen
In oktober van dit jaar is het precies vijfentwintig jaar geleden dat de Stichting De Bovenlanden werd
opgericht. Dat was destijds een initiatief van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis en de Hengelsportvereniging Wilnis. Het was de bedoeling dat de Stichting zich zou gaan inzetten voor de bescherming
van het veenweidelandschap met daarin de kenmerkende landschapselementen. Tevens wilde de stichting de
mensen in deze regio meer bewust maken van de waarde van dit bijzondere landschap. We gaan met Jan van
’t Riet, voorzitter van De Bovenlanden, na hoe het in die 25 jaar gegaan is en hoe het er nu voor staat.
door piet van buul

Om een kenmerkend landschap als
dat van het veenweidegebied goed
te kunnen beschermen, moet je op
een of andere manier invloed op het
beheer kunnen uitoefenen. Daarom
koos de stichting ervoor om stukjes
land met een cultuur-historische
en natuurwaarde in eigendom of
in erfpacht te nemen en dat met
behulp van vrijwilligers op de
traditionele manier te beheren. Jan
van ’t Riet was al betrokken bij de
milieuvereniging. “Er was in die tijd
heel veel te doen op het gebied van
natuur en milieu. Vanaf de zestiger
jaren is het landschap door ruilverkavelingen, grootschaliger bedrijfsvoering en intensiever grondgebruik
al ingrijpend veranderd. Veel van de
kenmerkende natuur in dit gebied
dreigde verloren te gaan. De boeren
hadden niet langer behoefte aan
geriefhoutbosjes. Ook de kleiputten,
die ontstaan waren doordat er klei
werd afgegraven voor de aanleg en

- foto patrick hesse

versteviging van de dijken hadden hun tijd gehad en dreigden te
verdwijnen. Hetzelfde gold voor de
legakkers en de onbemeste hooilanden. Dat alles had tot gevolg dat
de oude landschapselementen zoals
het kronkelige slotenpatroon en de
natuurlijke oevers met de rietkragen steeds meer gingen verdwijnen.
Met grote gevolgen, ook voor de
plantengroei en de weidevogels.”
Land aankopen
De eerste aankoop van Stichting De
Bovenlanden was een stukje grond
aan de Bovendijk. “Dat is in de loop
van de jaren een soort openluchtmuseum geworden,” zegt Jan. “Het
is met een omvang van drie hectare
niet eens zo’n groot gebied, maar
je vindt er een groot aantal van
die kenmerkende elementen terug.
Er zijn kleiputten, stukjes moeras,
rietkragen en glooiende oevers. Er
zijn daar inmiddels meer dan 150

verschillende plantensoorten te
vinden. Het is ook een uniek vogelgebied. Het vormt als het ware een
van de schakels tussen de Vinkeveense en de Nieuwkoopse Plassen.
We hebben er een observatiehut
gebouwd en de vogelwerkgroep De
Bovenlanden heeft er in de laatste
tien jaar meer dan honderd soorten
vogels gesignaleerd.”
Stichting De Bovenlanden heeft
inmiddels zo’n achttal terreinen in
beheer. Voor een deel in eigendom
en voor een deel in erfpacht. Naast
het landschaps- en natuurbouwproject is er ook nog een gebied
met kleiputten en aangrenzend
weiland aan de Bovendijk in Wilnis.
Dan is er een moerasstrook aan
het Molenland in Mijdrecht, het
voormalig recreatieterrein Voorn
aan de Kromme Mijdrecht en het
landje van Herman. Dat is een stuk
grasland met bosje aan de Wilnisse
Zuwe. Het Bosje van Floor ligt

Financiën
Stichting De Bovenlanden wordt
financieel gesteund door zo’n vierhonderd donateurs die jaarlijks een
bedrag aan de stichting overmaken.
Jan: “Dat is natuurlijk prima, maar
niet genoeg. We doen dus ons uiterste best om donaties en schenkingen binnen te krijgen. Regelmatig
worden er acties gehouden, waarvan de opbrengst aan onze stichting
ten goede komt. Voor onze projecten zijn we ook steeds op zoek naar
subsidiemogelijkheden. Er zijn ook
landelijke en provinciale subsidiefondsen waar we aanspraak op kunnen maken. Neem bijvoorbeeld het
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aan de Veldhuisweg in Vinkeveen.
Belangrijk zijn ook de legakkers
in het Gagelgebied in Wilnis en
tenslotte is er de laatste aankoop:
het Veenwater aan de Hogedijk in
De Hoef. Al die projecten worden
onderhouden door vrijwilligers die
er op de authentieke wijze mee
omgaan. “Doordat wij met kleinschalige projecten werken en door
de inzet van heel veel vrijwilligers
kunnen wij dit soort beheer beter
realiseren dan bijvoorbeeld Staatsbosbeheer,” stelt Jan van ’t Riet.
“Dat neemt overigens niet weg dat
we goed met hen samenwerken.
Je bent toch onderdeel van een
heel groot netwerk van overheden,
bedrijven, instellingen en belangenverenigingen, die elkaar allemaal
nodig hebben. Je moet zorgen dat
er zoveel mogelijk gestreefd wordt
naar een samenhangend beleid en
je moet zorgen dat de moeizaam
beschikbare gelden goed worden
ingezet. Dat betekent dat we als
Stichting de Bovenlanden ook veel
aan vergadertafels doorbrengen om
te lobbyen en te onderhandelen en
afspraken te maken.”

1
5

gebied Veenwater in De Hoef. Het
gaat om zo’n drie hectare met petgaten en Italiaanse populieren. Het
gebied was verwaarloosd en men
wilde er van af. Het is aangekocht
door een particulier. Het bedrijfsleven betaalt mee aan de kosten van
onderhoud. We hebben een renovatieplan gemaakt in samenwerking
met Landschap Erfgoed Utrecht.
De provincie doet ook mee. En zo is
het allemaal gelukt. We hebben dat
gebied trouwens opgedragen aan
Arthur van Veen, die zich jarenlang
heeft ingezet voor de knotgroep en
die helaas veel te vroeg is overleden.”
Jubileumviering
Stichting De Bovenlanden gaat
het vijfentwintigjarig jubileum op
gepaste wijze vieren. “We beginnen
op zaterdag 21 augustus met een
open middag in ons natuurgebied
aan De Gagel. Er zal dan van alles
te beleven zijn,” belooft Jan van ’t
Riet. “In samenwerking met het
NME centrum zijn er voor kinderen
tal van activiteiten opgezet. Pieter
Scholten met zijn Troupe d’Adour
gaat theater brengen en we gaan
rondvaarten doen met ons nieuwe
vlet dat dan gedoopt wordt. Daarmee hebben we nu drie boten ter
beschikking.”
Op vrijdag 5 november vindt dan
de officiële jubileumviering plaatst.
Dat biedt de Rondeveense gemeenschap dan de gelegenheid voorzitter Jan van ’t Riet en zijn bestuur
en vrijwilligers te feliciteren en te
complimenteren met het bereikte
resultaat. En dat zo mogelijk onderstreept met een donatie of een
aanmelding als donateur.
Voor meer informatie:

www.debovenlanden.nl.

Snel een strakke buik bij PK Sport
Trainen met de Better Belly®
geeft u de kans om op een snelle
en effectieve wijze van uw buikvet
af te komen. Binnen vier weken
heeft u 2 kledingmaten minder!
Wanneer u op de gewone manier
gaat bewegen zoals u gewend
bent, blijft uw buik altijd koud;
dat wil zeggen dat er in dit gebied
een slechte doorbloeding is. Dit is
tevens het probleem waarom het
zo moeilijk is om juist op die plek
af te vallen.
Door met infrarood dieptewarmte
te gaan bewegen neemt de doorbloeding toe omdat het lichaam
met alle macht de temperatuur

gelijk wil houden met als gevolg
dat er in de buikzone een vele
malen betere doorbloeding plaatsvindt. Hierdoor zal de vetverbranding enorm toenemen. Daarnaast
zorgt infrarood er tevens voor
dat de ruststofwisseling verhoogd
wordt. Om tot deze resultaten te
komen is er periode van onderzoek vooraf gegaan.
De Better Belly® is uitvoerig getest met verbluffende resultaten.
Nooit eerder werd er aangenomen
dat men daadwerkelijk op een
specifieke plaats in centimeters
zou kunnen afnemen, maar ook
nooit eerder is het voorgekomen

dat mensen zijn gaan trainen met
deze speciaal voor dit doeleind
ontwikkelde band. Infrarood in
samenwerking met bewegen zorgt
ervoor dat de vetcellen slinken.
Door de warmte en effectiviteit
wordt bewegen met de Better
Belly® ook als zeer prettig
ervaren.
Methode
De methode is eenvoudig: u gaat
drie keer per week, vier weken
achter elkaar 30 tot 40 minuten
trainen. De intensiteit wordt
afgestemd op uw fitheid. Voor de
eerste training wordt u gemeten

en na een periode van vier weken
opnieuw om het positieve resultaat
vast te stellen. Tijdens de training
maakt u gebruik van crosstrainer,
fiets of loopband. U hoeft niet
specifiek op uw voeding te letten,
omdat de resultaten zonder dieet
al verbluffend zijn.
Daarnaast heeft bewegen met de
Better Belly® nog andere positieve effecten op het lichaam, zoals
het verminderen van rugklachten.
Diverse mensen zijn van jarenlang
pijn in hun rug afgekomen. Tevens
ondersteunt de Better Belly®
herstel na ziekte, bevordert soe-

pele spieren en gewrichten, voert
gifstoffen uit uw lichaam af en
bevordert een betere nachtrust.
De Better Belly® is uniek en u
heeft nu de kans om hiervan als
een van de eersten te profiteren!
Mis die kans niet!
Voor meer informatie of
aanmelding aan de receptie of bel
0297-264666.
PK Sport
Voorbancken 26 Vinkeveen
info@pksport.nl

www.pksport.nl
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Dr. Beeker

Dubieuze Zomer Ziektes
In vrije analogie naar de fameuze woorden van Lambik (uit Willy Vandersteen's Suske & Wiske): 'U kunt mij
deze week niet bereiken, maar eigenlijk is dat volgende week, want ik schreef dit vorige week. Ik ben op vakantie.' Na de stress van de afgelopen weken werd dat wel tijd, ik moest niet maar ging wel. De redacteuren
had ik beloofd alvast wat vooruit te schrijven, waarvan dit stukje dus een voorbeeld is.
Twee voorbeelden van dubieuze ziektes in het nieuws de afgelopen weken;
Zonnesteek. “Het zijn weer zonnesteek weken.”
Ik vraag me altijd af wat dat nou
eigenlijk is; in de zomer spreek
ik regelmatig verontruste ouders.
Hun kind zal toch geen zonnesteek
hebben? Ik ben nu meer dan 15
jaar huisarts en ik kan me herinneren dat ik ooit eens iemand zag,
waarvan ik dacht dat hij wel een
zonnesteek zou kunnen hebben
gehad. Dus wat is dat eigenlijk en
komt het überhaupt wel voor?
Een zonnesteek kan ontstaan
doordat de zon brandt op het hoofd.
De hersenen warmen daardoor
sneller en meer op dan de rest van
het lichaam. In de hersenen zit de
thermostaat van het lichaam en die
raakt dus van slag. De hersenen
en het thermocentrum denken: het
is veel te warm hier. Het lichaam
gaat compenseren en het hart moet
meer gaan pompen om het bloed
sneller te laten circuleren waarmee de hersenen dan iets kunnen
koelen. De poriën in de huid gaan
open om die extra warmte af te
voeren (door te zweten). In eerste
instantie bemerk je een zonnesteek
dus door een versnelde hartslag en
overmatig zweten. Het hele idee
achter zweten is, dat het afvoeren

van vocht via de huid een proces is
waarbij warmte verloren gaat. Helaas moet je om te kunnen zweten
ook zouten afvoeren en daardoor
kom je tijdens dat proces een beetje
krap te zitten in de zouten. Door
dat tekort (en door het vochtverlies) daalt de bloeddruk en krijg je
het gevoel tegen de vlakte te gaan.
Bij een milde zonnesteek moet je
dus behoudens water ook zouten
gebruiken, het beste is een sportdrankje want dat bevat beide.
Als de hersenen het echt te warm
krijgen gaan ze opzwellen, het
thermocentrum raakt nu echt in de
war en reguleert de warmte niet
goed meer, de temperatuur in het
lichaam begint op te lopen en je
krijgt koorts. Door de zwelling in
de hersen raakt ook de elektrische
prikkeloverdracht verstoord en er
kan zich nu hoofdpijn en een vorm
van epilepsie ontwikkelen. Deze
vorm van zonnesteek zie je in
Nederland maar weinig, maar de
eerste vorm komt toch nog regelmatig voor en dan met name bij
kleine kinderen.
Zorg dus voor een hoofddeksel, kinderen hebben een in verhouding tot
het lichaam groot hoofd en warmen
daarom sneller op. En zorg voor

voldoende water of sportdrank.
Watervergiftiging. “Tijdens de
vierdaagse moest voldoende
water voorhanden zijn, maar pas
op voor watervergiftiging”
Met een gerust hart kan ik stellen
dat de normale mens een risico van
ongeveer 0% loopt op deze vorm
van vergiftiging.
In 2007 overleed mevrouw Strange
(what’s in a name?) na het consumeren van grote hoeveelheden
water tijdens de wedstrijd “hold
your wee for a Wii”. De nabestaanden werden daarmee wel de
gelukkige eigenaren van een Wii
gameconsole.
Verder is er nooit iemand overleden
aan een te grote hoeveelheid water
(bij mijn weten), anders dan bij
verdrinking.
Wat is het geval?
Het gaat hierbij om osmotisch
evenwicht; iedereen weet dat zout
water aantrekt, als je een pak zout
in de keuken neerzet is het in no
time vochtig. Ook suiker trekt water
aan, daarom klontert suiker uiteindelijk altijd. Het menselijk lichaam
bestaat grofweg uit de bloedvaten
waarin vocht en bloedcellen worden
getransporteerd en de weefsels

die bestaan uit aan elkaar geschakelde cellen. Cellen zijn omgeven
door een celmembraan en die
membraan is doorgankelijk voor
kleine moleculen en voor water. De
verhouding tussen water en andere
moleculen (zouten en mineralen)
in de cellen is gelijk aan die in de
bloedvaten. Drink je veel water,
dan klopt die verhouding niet meer,
want in de circulatie is nu meer
vocht dan in de cellen. Het lichaam
zorgt er dan voor dat water de
cellen intrekt en dat kleine
moleculen (Kalium)
op hun beurt naar
buiten trekken. Op
zich een aardig
mechanisme,
maar die Kalium
heb je nodig voor
de werking van de
spieren en het hart is
ook een spier. Nu heeft
het hart het al moeilijk,
want door dat drinken is
er meer circulerend
volume en moet
er dus meer
gepompt
worden en
nu wordt
dat door
het Kalium
te-

kort ook nog weer eens extra
moeilijk.
Zodoende krijg je een lage bloeddruk en gaan de poriën weer open
staan om het water naar buiten te
werken en uiteindelijk kan je flauw
vallen. En theoretisch kan je er
aan sterven, maar om daar voor te
waarschuwen lijkt me wat overdreven. De oplossing is natuurlijk om
sportdrank te drinken, want daar
zitten ook mineralen en zouten in.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Paul Omtzigt, Waterskivereniging De Ronde Venen:

“Ten onrechte denkt men wel eens
dat we geen plek hebben voor nieuwe leden”
Ruim tien jaar geleden, het tijdstip waarop de waterskivereniging het licht zag, bestond bij een aantal
Vinkeveners het spookbeeld dat de plassen overstelpt zouden worden door snelle motorboten. Boten bestuurd
door onverlaten, die bij nacht en ontij voor onrust zouden gaan zorgen. De rechter kwam er aan te pas om de
voor- en tegenstanders van de waterskibaan tot de orde te roepen. Nu, tien jaar later, blijkt dat de regels opgesteld door het Recreatieschap keurig worden nageleefd. Geluidsoverlast komt vooral van de verbrede snelweg
Amsterdam Utrecht en de N201. Een storm in een Vinkeveens glas water?
door paul bosman

Paul Omtzigt, woordvoerder van de
club, beaamt dat er destijds heel wat
te doen was rondom de uitdaging
Vinkeveen voor de watersporter
nog aantrekkelijker te maken. Zijn
vader Peter, Kees Jan Steeghoek en
de inmiddels overleden Bob Passet,
stonden aan de wieg van de baan zo
die nu functioneert. Waterskiën is een
sport die zich bij uitstek leent om op

foto peter bakker

de plassen beoefend te worden, vindt
Paul, die zelf een jachthaven runt.
Het is een teamsport die door degene
die op de ski's staat, de bootbestuurder en de alles-in-de-gaten-houder
wordt beoefend. Over het water
scheren is een enerverende sport,
vindt Paul, die wel iets met water
heeft. “We hebben plek voor maar
liefst 250 leden die op gezette tijden

de baan kunnen bevolken. Om zaken
beheersbaar te houden, moet je wel
lid worden van de vereniging. Heb je
een snelle boot, dan houdt dat niet in
dat je zo maar snel mag varen. Onze
leden krijgen een sticker waarmee
hun boot herkenbaar is. Je kunt dus
niet ongelimiteerd de PK’s van je motor uittesten. Dat zou voor de overige
recreanten ook niet goed zijn. Je zou

zo maar iemand kunnen overvaren,
de oevers van onze mooie plassen
kunnen beschadigen en daar zit
niemand op te wachten. Het is echter
geen enkel probleem op de uitgezette
baan je sport te beoefenen. Daar is,
zo is inmiddels gebleken, helemaal
niets mis mee. Er is in de loop der
jaren voldoende onderzoek geweest
naar de geluidsbelasting. Het verkeer
overstemt de motorgeluiden ruimschoots, de golfslag is vrijwel nihil
dus alle vooraf gedane uitspraken
over overlast blijken onterecht te zijn
geweest.”
De waterskibaan heeft inmiddels een
extra bestemming gekregen. Het
bij de jeugd o zo populaire Wakeboarden heeft haar intrede gedaan.
Op een veel minder snelle manier,
gemiddeld dertig kilometer per uur,
kun je naar hartenlust springen en
draaien en dat onder begeleiding van
ervaren instructeurs, die je op een
verantwoorde manier wegwijs maken
op het water. Ook kun je er leren
waterskiën. Om de eerste periode
van tien jaar wat extra luister bij te
zetten wordt er binnenkort een feestavond voor de leden georganiseerd.
Daarnaast organiseert de vereniging
jaarlijks een aantal jeugdmiddagen,
waarop kinderen nu eens niet met
pa of broer, maar met een neutrale
instructeur kunnen sporten.

Paul beaamt dat de waterskivereniging geen vereniging is waar de leden
een hechte kliek vormen. Zo bestaat
er ook niet echt de behoefte aan een
clubhuis, waar leden elkaar onder
het genot van een drankje ontmoeten. “Men wordt vooral lid omdat
het de enige mogelijkheid is van de
baan gebruik te kunnen maken. Die
leden kijken ‘s avonds uit het raam,
beoordelen de weerssituatie en gaan
dan wel of niet de plas op. Dan kom
je ook wel eens een mannetje te kort
en gaat het geplande feestje niet
door: je bent immers verplicht om
met z’n drieën te zijn. In dat soort
gevallen zou het mooi zijn wanneer
leden een betere onderlinge band
zouden hebben; dan kun je immers
met een ander lid de baan op en op
die manier meer gebruik maken van
de mogelijkheden die Vinkeveen de
watersporter biedt. Daar gaan we als
bestuur van de vereniging wat aan
doen. We zitten dus vol leuke plannen
en initiatieven om onze plek in het
Vinkeveense verder uit te bouwen.
Eén van deze initiatieven is nieuwe
leden aan te sporen contact met ons
te zoeken. Ten onrechte heerst het
idee dat er een wachtlijst bestaat.
Voor info kijkt u op

www.waterski.drv.nl
of voor Wakeboarden op

www.wakeboardschoolvinkeveen.nl.
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IN VOL BEDRIJF
Bosflex Personele Dienstverlening

De arbeidsmarkt
trekt weer wat aan
Het lijkt er op, dat er na een flinke tijd van economische recessie weer een
voorzichtige opleving te bespeuren is in het bedrijfsleven. Dat is althans
de waarneming van Jaap Bos, directeur eigenaar van Bosflex Personele
dienstverlening. Voordat de bedrijven weer mensen in vaste dienst nemen,
vullen ze de vraag naar extra arbeid in met uitzendkrachten.
door piet van buul

Achteraf gezien was het niet het
meest gunstige tijdstip om een
nieuw uitzendbureau op te starten. Toch begon Jaap Bos twee
en een half jaar geleden met de
bemiddeling van arbeidskrachten.
Jaap komt oorspronkelijk uit de
afvalverwerking. Zijn bedrijf van
de bekende Bos Containers werd
in 1999 verkocht aan een Engels
concern. Afgesproken was dat Jaap
nog een aantal jaren mee zou blijven
draaien. Zijn broer ging verder
met het houtbedrijf en Jaap sloeg
een andere richting in. Dat werd
dus de uitzendbranche. “Door mijn
contacten in de bouwwereld zag ik
wel mogelijkheden om in die sector
aan de slag te gaan. Maar de tijd zat
niet mee en de bouwsector kwam
in zwaar weer terecht. We hebben
een moeilijke aanloopperiode gehad.

foto patrick hesse

Maar we beginnen nu toch wel vaste
grond onder onze voeten te krijgen.
In de afgelopen periode hebben we
niet stil gezeten en we hebben in die
tijd een aardig klantenbestand opgebouwd. We hebben op dit moment
toch gemiddeld zo’n vijftig tot zestig
mensen aan het werk. Over het algemeen zijn dat aan de bouw gerelateerde werkzaamheden. We hebben
wel middelbaar en hoger geschoolden in ons bestand die inzetbaar zijn
als uitvoerder of projectleider. Maar
de meeste van onze mensen zijn
bouwvakker. Ons bestand bestaat uit
een mix van Nederlandse en Poolse
vaklieden. Er zijn veel arbeiders uit
Polen die proberen hier hun geld te
verdienen. Het zijn veelal goed opgeleide vaklieden en ze zijn meestal
erg gemotiveerd. Vooral degenen die
thuis een gezin hebben en die geld

Jaap Bos: “De uitzendbranche is erg trendgevoelig; je wordt als eerste geconfronteerd met de economische ontwikkelingen.”
willen verdienen om hun kinderen te
laten studeren, willen graag hard en
veel werken,” stelt Jaap vast.
Vertrouwen in de toekomst
Jaap Bos stelt vast dat de uitzendbranche erg trendgevoelig is. “Je
wordt in deze sector als eerste geconfronteerd met de gevolgen van de
economische ontwikkelingen. Gaat
het in het bedrijfsleven wat minder
dan zijn het de uitzendkrachten die
als eersten moeten vertrekken. En
zodra het weer een beetje aantrekt
dan beginnen de bedrijven als eerste
met tijdelijke arbeidskrachten. En
momenteel zie ik een opgaande lijn,”
zegt Jaap. “We krijgen ook weer
wat meer grote projecten die wat
langer lopen. Zo hebben we twintig

Vinkeveens uitwisselingsbureau zoekt gastgezinnen voor studenten
Klingeling! Met een brede glimlach luidt Michael de oude koperen bel in het kantoor van AFS Studentenuitwisseling in Vinkeveen. Het betekent dat er weer een student is geplaatst. Het klinkt zijn collega’s als
muziek in de oren, want het vinden van gastgezinnen verloopt dit jaar wat moeizamer dan anders. Voor
zo’n 20 scholieren wordt nog een plekje gezocht en de tijd dringt. De meesten komen eind augustus aan
en er is ook al een “second arrival” gepland op 10 september. Het gaat hier om scholieren van over de hele
wereld in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die een schooljaar lang bij een Nederlands gastgezin zullen verblijven. De gastkinderen draaien gewoon mee met het gezin, gaan naar een middelbare school, helpen met
de afwas en laten de hond uit. Doel van hun reis is het verbreden van hun horizon, het opdoen van buitenlandse ervaring en kennismaken met de Nederlandse taal en cultuur.
Michael Stöckel (22) uit Duitsland werkt als stagiair bij AFS in
Vinkeveen. Gedurende zijn stage
woont hij op kamers in Utrecht.
Zelf is hij twee keer op uitwisseling geweest, in Mexico en in
India. Zijn ouders hebben als
gastgezin gefungeerd voor
een Chinees meisje. Het bijna
perfecte Nederlands dat hij
spreekt, heeft hij zich de
afgelopen twee jaar eigen
gemaakt in Maastricht, waar
hij woont en waar hij aan
de universiteit de richting
Europese studies volgt. Dat
het dit jaar wat lastiger is om
gastgezinnen te vinden kan
hij niet helemaal verklaren.
Hij vermoedt dat de economische situatie er iets mee te
maken zou kunnen hebben.
Michael vindt de Nederlanders niet zo gek veel verschillen van de Duitsers. Maar
er zijn wel dingen die hem
opvallen. Bijvoorbeeld de
beelden op televisie van Mark
Rutte, die in hemdsmouwen met
een bekertje koffie in zijn hand
zit te praten met wat mensen op
een bankje in het park. Dat zou
in Duitsland ondenkbaar zijn.
Daar zijn de omgangsvormen veel

formeler en wordt veel meer in
hiërarchieën gedacht.
De Duitsers hebben naar zijn mening een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft het

gevoel dat de Nederlanders meer
met zichzelf bezig zijn, meer hun
eigen plan trekken. In negatieve
en positieve zin. Want hoewel
de Nederlanders individueler en
minder sociaal ingesteld lijken te
zijn, hebben ze meer vrijheid om

hun eigen keuzes te maken. Hij
ziet dat aan Nederlandse leeftijdgenoten, die hun eigen pad bewandelen, dat soms helemaal niet
in lijn ligt met de verwachtingen
van de familie of het milieu waar
ze uit komen. Wat hij leuk
vindt in Nederland is dat jong
en oud hier heel makkelijk
met elkaar omgaan en dat de
Nederlanders toegankelijk
zijn. Daarom heeft hij ook
nog alle vertrouwen in onze
gastvrijheid.
“Ik weet uit eigen ervaring
dat uitwisseling een geweldige ervaring kan zijn,” zegt
hij. “Je weet nooit hoe het
leven loopt, maar als ik over
een paar jaar misschien zelf
een gezin heb, dan zal ik
zeker gastkinderen opnemen.
Het geeft een frisse blik op
je eigen leven, er valt zo veel
om over te praten en om te
lachen. Het lijkt me leuk om
mijn eigen kinderen op deze
manier te leren delen en
iets te leren over tolerantie en
over de verschillen in de wereld.
Nederlanders zijn erg open,
het komt nog wel goed met het
vinden van die laatste gastgezinnen.”

mensen aan het werk voor de duur
van zeventien maanden bij de bouw
van het ziekenhuis in Zwolle. Er
komt weer wat muziek in. En ik ben
er van overtuigd dat de vraag zich
in de toekomst vooral ook zal gaan
richten op vakmensen. Kwaliteit
zal steeds belangrijker worden. We
willen ons bestand dan ook graag
uitbreiden met vaklieden. En het is
ook niet onze bedoeling om ons tot
de bouwsector te beperken. We zijn
er op ingericht om mensen te bemiddelen naar alle sectoren van het bedrijfsleven.” Zo is Bosflex ook actief
op het vlak van evenementen. Met
name het opbouwen en afbreken van
tenten en stands is bij de mensen
van Bosflex in goede handen. “We
kunnen mensen van diverse disciplines leveren,” zegt Jaap. “Van
monteurs tot elektriciens en vorkhefchauffeurs.” Jaap Bos heeft de
dagelijkse uitvoerende werkzaamheden bij Bosflex inmiddels in handen
gegeven van een tweetal medewerkers. “Ik heb het volste vertrouwen
in hen. Ik kan me nu wat meer met
de grote lijnen bezighouden. Daarnaast ben ik inmiddels gestart met
een tweede onderneming en heb een
derde project in voorbereiding.”
Pneumatische slagmoersleutels
en krikken
Jaap Bos is een groot liefhebber
van de motorsport. Waar Jaap zich
vooral beperkt tot toertochten, heeft
zijn zoon inmiddels een hoog niveau
bereikt in de racerij. In de motor en
autosport zijn een tweetal Italiaanse
bedrijven actief. Dat is het bedrijf
Olmec, specialist in krikken van alle
soorten en maten. En dat is het be-

drijf Paoli waar ze gespecialiseerd
zijn in pneumatische slagmoersleutels. “Je moet daarbij denken aan de
Formule 1 autoraces. Bij een pitstop
wordt de auto met zo’n krik opgetild
en met de slagmoersleutels worden
de banden los en weer vastgedraaid.
Beide bedrijven zitten voor 95%
in de racesport, maar je ziet hun
producten ook in garages en bij
vrachtwagens gebruikt worden. In
de wegenbouw worden de schroeven
in de vangrails ook met die sleutels
vastgezet. Dankzij onze contacten in
dat wereldje ben ik er in geslaagd
om het dealerschap voor Nederland,
België en Duitsland te krijgen. We
hebben er een apart bedrijf voor
opgericht: Ravam-Tools.
(www.ravamtools.nl.) Met drie
vertegenwoordigers, waaronder
mijn zoon, wordt het Italiaanse
kwaliteitsgereedschap aan de man
gebracht.” Jaap Bos is een ondernemend man. Hij houdt er niet van
om al zijn geld op één paard in te
zetten. Vandaar dat hij het leuk vindt
om zich met meerdere dingen tegelijk bezig te houden. Inmiddels is hij
zich zelfs al weer aan het oriënteren
op een derde terrein. Hij onderzoekt
momenteel de mogelijkheden om
iets te doen in de fabricage van
frames voor lampenkappen. Maar
hij weet nog niet of dat iets gaat
worden. De meeste aandacht en
energie blijft vooralsnog gericht op
het verder uitbouwen van Bosflex
Personele Dienstverlening.

Bosflex is gevestigd aan de
Constructieweg 96 in Mijdrecht.
Tel. 0297 26 89 82.
info@bosflex.nl - www.bosflex.nl.

Bibliotheek Mijdrecht wordt verbouwd

De vestiging Mijdrecht van de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
wordt verbouwd. De vestiging zal daarom tussen 28 augustus en 20 september
gesloten zijn. In die tijd kunt u geen materialen lenen in Mijdrecht. De andere
vestigingen van Bibliotheek AVV zijn natuurlijk wel open en daar kunt u terecht voor het lenen van uw boeken, dvd’s of tijdschriften, voor het terugbrengen van uw materialen en natuurlijk voor het lezen van een krantje. U vindt
onze andere vestigingen in Vinkeveen, Wilnis, Abcoude, Loenen, Breukelen,
Kockengen en Maarssen en Maarssenbroek. Kijk voor adressen en openingstijden op: www.bibliotheekavv.nl.
Tot aan de sluiting op 28 augustus krijgt u alle materialen mee voor zes
weken. En om niet zonder boeken te zitten, mag u in die periode ook meer
materialen meenemen, totaal 20 stuks. Wilt u de materialen nog langer lenen,
dan kunt u altijd verlengen via de website.
Tijdens de verbouwing zal ook de inleverbrievenbus gesloten zijn. Inleveren
kan alleen bij de andere vestigingen.
Reserveren
Wilt u materialen reserveren, ook dat kan altijd via de website. Als u
reserveert, denkt u er dan even aan de afhaallocatie te wijzigen. Als lener
van Mijdrecht staat uw afhaallocatie automatisch op Mijdrecht. Dit kunt
u handmatig wijzigen in de vestiging waar u uw materialen wilt afhalen.
Zodra uw reservering binnen is, ontvangt u bericht.
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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 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 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)
Nederpop Nonstop
Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending (H)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke,
Peter Bakker & Sandra Fokkens
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter & Marcel
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
De Radioparade met
Patrick & Maarten
Alltime Pop& Rock Songs

... de familie De Jong
Wendy de Jong komt met haar
vier kinderen en oma naar Mondria om boeken voor de kinderen
te kopen. Allemaal vinden ze iets
naar hun zin. Mike kiest voor
'Koen Kampioen Gescout!'. Mike
gaat naar groep 5 en hij houdt erg
veel van voetbal. Zelf voetbalt hij
in de F1 bij CSW in Wilnis. Zijn
broertje Rodi vindt het heel leuk
om voorgelezen te worden. Het
boek 'Wondere sprookjes voor
jongens', een verzameling van de
stoerste, grappigste en meest heldhaftige sprookjes van Grimm en
Andersen, past helemaal bij hem,
want hij is dol op sprookjes en op
stoere verhalen.
Lars gaat na de vakantie naar
groep 3. Daar gaat hij leren lezen,
maar nu is hij al met letters bezig.
'Het boek van ei' sluit heel goed
aan bij de manier waarop de
kinderen op de basisschool leren
lezen, door middel van hakken (van woorden in letters) en
plakken (van letters in woorden).
Voor dochter Jaël koopt Wendy
het prentenboek 'Alleendje', een
mooi voorleesboek op rijm met
eenvoudige tekeningen over het
eendje Alleendje. Zij wil heel
graag gezellig spelen, maar liever
niet haar vijver delen... Houdt
Wendy met haar vier kinderen nog
tijd over om -naast veel voorlezenzelf iets te lezen? In de vakantie
wel, ze heeft net 'Vanuit de verte'
van Donna Milner uit!

Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 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...

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Het trommelvel 		
Arturo Pérez-Reverte
Vader Lorenzo Quart
is werkzaam
voor de
inlichtingendienst van
het Vaticaan – door
sommigen
smalend
‘Gods politie’ genoemd.
Naast zijn werk is Quarts – knap,
gedistingeerd en goedgekleed –
grootste uitdaging het behoud van
de gelofte van het celibaat, want
hij moet soms letterlijk de vrouwen
van het lijf houden. De grootste
bedreiging vormt een adembenemend mooie, adellijke bankiersvrouw, wier echtgenoot echter de
spil vormt van een samenzwering
tegen de Kerk. Tengevolge van
dit complot zijn al twee mensen
omgekomen en meer geweld ligt
op de loer…
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De courtisane 		
en de samoerai 		
Lesley Downer
Japan, 1868. Hana is nog maar
zeventien wanneer haar echtgenoot het leger in gaat en zij alleen
achterblijft. Al snel wordt haar huis
geplunderd door vijandige soldaten
en ze moet vluchten voor haar leven.
Ze vindt uiteindelijk onderdak in de
Yoshiwara, de Stad Zonder Nacht. In
die beruchte rosse buurt van Tokio,
waar drieduizend courtisanes leven,
moet ook zij haar lichaam te koop
aanbieden om het hoofd boven water
te kunnen houden. Daar ontmoet
ze Yozo, een avonturier en briljant
zwaardvechter die zich als ontsnapt
krijgsgevangene schuilhoudt voor de
autoriteiten. Nergens kan dat beter
dan in de Yoshiwara. Al snel bloeit
er een voorzichtige liefde op tussen
Hana en Yozo. Maar beiden verbergen een geheim dat zo verschrikkelijk
is dat het hun leven in gevaar kan
brengen.

'De courtisane en de samoerai' is gebaseerd op waargebeurde historische
gebeurtenissen en vermengt feiten en
fictie, spanning en sensualiteit in een
episch verhaal over liefde in tijden
van oorlog.

3

Lichaam van de dood
Elizabeth George
Terwijl inspecteur Thomas Lynley
nog met buitengewoon verlof is
nadat zijn vrouw is vermoord, wordt
Isabelle Ardery als zijn tijdelijke
vervanger binnengehaald bij de
Londense politie. Wanneer een
lichaam wordt gevonden op een
begraafplaats in Stoke Newington,
krijgt Isabelle de kans om te laten
zien wat ze waard is. Maar om zo
snel mogelijk resultaat te boeken,
moet zij toch eerst Lynley overtuigen terug te keren... De zaak wordt
er niet eenvoudiger op door enkele
recente PR-flaters van de Londense politie die het zelfvertrouwen
ernstig hebben ondermijnd. Isabelle
staat onder constante druk van de
media, en snel, misschien wel te
snel, wijst ze dan ook een wel erg
voor de hand liggende verdachte
aan voor de moord. Het onderzoek
leidt Lynley en Havers intussen
naar het natuurgebied New Forest.
De oplossing lijkt te liggen in een
geweldsdelict dat jaren geleden
plaatsvond. Een zaak die een even
tragische als schokkende afloop zal
krijgen.

4

Een eigenzinnige vrouw
Barbara Taylor Bradford
Na een angstaanjagende ervaring
besluit een jonge vrouw onder een
andere naam – ‘M’ – een nieuwe start
te maken in New York. Ze slaagt er al
snel in als topmodel te gaan werken,
en ze ontmoet ook nog eens de liefde
van haar leven. Ze worden het beroemdste internationale celebrity-koppel, en de wereld ligt aan hun voeten.
Alles wijst erop dat de geesten uit M’s
oude leven verjaagd zijn. Maar dan
wordt er een serie aanslagen gepleegd
die geen toeval kan zijn. Er blijkt nog
steeds iemand rond te lopen die het
op haar en haar familie gemunt heeft.
Een nieuw tijdperk voor de familie
Harte is aangebroken…
De boeken van Barbara Taylor Bradford worden in meer dan 40 talen in

90 landen gepubliceerd. Wereldwijd
zijn er meer dan 80 miljoen exemplaren van verkocht. Al haar romans
werden bestsellers. De meeste faam
verwierf ze met de zesdelige serie
over Emma Harte; 'Een eigenzinnige vrouw' is het eerste deel van de
vervolgserie over de familie Harte.
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Zomerengel 		
Mons Kallentoft
Het is een
uitzonderlijk warme
zomer
in Östergötland.
Op een
morgen
wordt de
veertienjarige
Josefin
Davidsson naakt aangetroffen op
een volkstuinencomplex. Ze is
bewusteloos geslagen en aangerand.Op haar lichaam worden
geen sporen aangetroffen maar
wel blauwe verf. En het meisje is
gewassen met chloor. Ze kan zich
niet herinneren wat er is gebeurd.
Kort daarna verdwijnt een ander
veertienjarig meisje, Theresa. Het
meisje wordt op dezelfde manier
toegetakeld als Josefin, maar
bovendien gewurgd. De gebeurtenissen grijpen rechercheur Malin
Fors, een alleenstaande moeder
met een dochter die even oud is als
de slachtoffers, erg aan. Gelukkig
is haar dochter Tove op vakantie
op Bali. Grootscheeps politieonderzoek leidt tot niets en er vallen
nog meer slachtoffers. Het lijkt
hetwerk van een seriemoordenaar, maar met welk motief? De
zoektocht naar de moordenaar
bereikt een climax alsTove, net
terug van vakantie, toch verdwijnt.
Is het toeval of is de misdadiger
nu ook binnengedrongen in Malins
privéleven?

Vrijdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

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

A Good Year
Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

Advertentie50x63.indd 1

Op het moment dat ik deze column
schrijf, kijk ik naar A Good Year,
een fantastische film met Russel
Crowe die gaat over het leven op
een Franse wijngaard. Een film met
Russel Crowe en een leven midden
in de wijnen heeft natuurlijk al heel
snel mijn aandacht! Trouwens, wees
niet bang; ik word niet een veredelde
filmrecensent, volgende week zijn al
jullie mooie vakantieverhalen aan de
beurt!

kleine Max geniet van het leven in
Frankrijk waar hij schaakt, tennist
en zo nu en dan een glas rode wijn
drinkt, weliswaar verdund, met zijn
oom.
Maar ja, past het leven van een
vlotte belegger in het leven van
iemand die zijn hele ziel en zaligheid
in een wijngaard heeft gestopt?
Een beetje l’Amour, dat typische
Franse chauvinisme, voor iedere
wijnliefhebber, voor de Russel Crowe
liefhebber, dit is een film die je echt
moet zien!

Russel Crowe speelt de rol van Max
Skinner, een workaholic die dagelijks
opgaat in het wereldje van de beurs.
Op een dag krijgt hij bericht dat zijn
oom is overleden en hij een compleet
landgoed inclusief wijngaard in het
hartje van de Provence heeft geërfd.
De film is een afwisseling van het
heden en het verleden waarin de

Ik zou het wel weten als ik het bericht zou krijgen dat ik een complete
wijngaard geërfd zou hebben. Ik
zie mezelf al zitten aan een grote
lange tafel, die gevuld is met lekker
eten en een paar goede flessen wijn.
Omringd door tientallen olijfbomen
vieren we de hele avond feest met
familie en vrienden. Dat ieder jaar

uitsoppen, met mooie films kijken.

Elke week probeer ik te beschrijven
wat ik zo nu en dan meemaak in
mijn droomwereldje van vooral wijn,
koffie en thee. En elke week maak
ik ook heel veel mee, behalve deze
week. De laatste 2 à 3 weken van
de schoolvakanties zijn ongeveer de
ergste weken van het jaar. Een soort
stilte voor de storm, een lange saaie
stilte. Dus verdoe ik mijn tijd behalve
met de boekhouding en de winkel

22-7-09 19:21

alle druifranken geplukt moet worden en ook alles tiptop moet worden
onderhouden, vergeten we even; we
denken natuurlijk alleen maar happy
thoughts.
Helaas heb ik geen familie met zo’n
wijngaard, kan ik dus niet permanent
in Italië of Zuid-Afrika gaan wonen
en blijft het alweer bij een droom.
Maar wat is er fijner dan een beetje
dagdromen naast de boekhouding
doen en schoonmaken?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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De Veensteker Vinkeveen

Déjà vu...
Bijna een jaar geleden zijn we gestart met De Groene Venen nieuwe stijl
en voor het allereerste artikel dat ik voor deze krant schreef, bezocht ik
de gebroeders Patrick & William van der Meer, de trotse eigenaren van de
Café Restaurant De Veensteker in Vinkeveen. Nu ben ik wederom bij hen op
bezoek en zit weer in een heerlijk zomers avondzonnetje te genieten op hun
mooie terras. Dit jaar is voorbij gevlogen.

Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Café-Restaurant
De Veensteker
Achterbos 20
3645 CD Vinkeveen
T: 0297 - 26 26 86
info@veensteker.nl
www.veensteker.nl
Keuken geopend
Woensdag t/m maandag vanaf
12.00 uur - 21.30 uur

tekst en foto’s patrick hesse

Ik krijg duidelijk een déjà vu, maar
er zijn toch ook wel degelijk dingen
veranderd. Het terras waar men vorig
jaar nog druk mee aan de slag was,
ligt er inmiddels prachtig bij. En ook is
de zijkant bij de hoofdingang helemaal
afgekomen en ziet het er uit als één
geheel. De mannen hebben keihard
gewerkt, en het resultaat mag er
wezen. De totale metamorfose is afgerond. Maar niet alleen de buitenkant
van de Veensteker is enorm veranderd, dat geldt ook voor het interieur.
Als laatste is de grote zaal achterin
de zaak aangepakt en alles oogt nu
trendy en gezellig.
Ook op het gebied van wat de heren
hun gasten aanbieden is het een en
ander veranderd. Zo is het nu mogelijk
om van woensdag t/m maandag tussen
13.00 en 16.00 uur te komen genieten van een High Tea, met heerlijke
zoete hapjes, waaronder scones &
muffins en hartige gerechtjes, zoals
lekkere sandwiches, waarvan u kunt
smullen tijdens een kopje thee. Met
wekelijks wisselde gerechten en dit
kan allemaal (en dat is vrij uniek)
zonder te reserveren.
Inmiddels staat de jonge, uiterst
vriendelijke Jesse aan mijn tafeltje
met een heerlijke appetizer: een
romig vissoepje gevuld met zalm. “Ik
hoop dat het u smaakt!”. Altijd prettig om te zien dat ondanks de jonge
leeftijd van het personeel, men weet
hoe het hoort. Patrick en William
mogen zich gelukkig prijzen, want
voor iedereen geldt: service met een
glimlach! En zo hoort het. Ik heb
voor de afwisseling mijn wederhelft
meegenomen, mede omdat zij goede
smaak op waarde weet te schatten, ze

OEKZ
PART YCENTRUM

ROEKZ.NL

Inmiddels is het tijd voor het hoofdgerecht. Ik heb gekozen voor een
gerecht dat sinds kort een definitief
vaste plaats op de kaart heeft veroverd
en dat nu zelfs telefonisch besteld kan
worden en afgehaald: Spareribs! Als
ik later op de avond William opzoek op
zijn vaste werkplek achter het fornuis,
geef ik aan dat dit een zeer terechte
keus was. Het hoofdgerecht van mijn
eega is van een heel andere orde,
maar smaakt haar niet minder. Het
Potje Veensteker (stukjes ossenhaas
met garnituur in het potje geserveerd
uit de oven) is ook zalig en de ossenhaas is heerlijk mals. Na al deze
heerlijkheden zitten we aardig vol,
maar Jesse vraagt we nog ruimte hebben voor het dessert. Natuurlijk wil ik

Motorongeluk N201
Woensdagmiddag rond 17:45 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden
op de N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn. Een motorrijder komend vanaf Uithoorn
reed ter hoogte van de Derde Zijweg en moest plotseling remmen doordat de
twee voorgaande auto's remden. De motor kwam in de slip en de bijrijder werd
gelanceerd. De bijrijder is met onbekend letsel naar het ziekhuis gebracht.
De N201 werd vanaf de Amstelhoek afgesloten voor het verkeer.
foto's: peter bakker

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

is tenslotte met mij getrouwd (houd
ik mezelf maar dapper voor). Terwijl
ik mijn keuze snel gemaakt heb, is
zij nog aan het overwegen, wat een
goed teken is. Uiteindelijk kiest ze als
voorgerecht Salade geitenkaas - frisse
salade met honing, noten & balsamico.
Ik bestel het Chef's Palet - diversiteit
van lekkernijen door de chef voor mij
samengesteld. Wanneer dit vrolijke
en kleurrijke palet mijn tafel bereikt,
loopt het water me in de mond,
wat een heerlijkheid. Seranoham,
gamba’s, kip, gerookte zalm, Hollandse
garnaaltjes, nieuwe mosselen en een
romig tomatensoepje. In één woord
uitstekend!
Inmiddels druppelt het terras lekker
vol en wordt het gezellig druk. Het
royaal opgezette terras biedt ruimte
genoeg, en wat ik een goed teken vind,
ik zie enkele andere horeca-eigenaren
met familie lekker genieten van hetgeen De Veensteker te bieden heeft.

hem niet teleur stellen en besluiten we
om samen een dessert te delen. Het
wordt de appeltaart met kaneelijs. Na
deze romantische afsluiting van een
zeer geslaagde avond, dank ik Patrick
& William voor de goede zorgen,
gastvrijheid en het heerlijke eten. Ik
beloof op korte termijn een High Tea
te komen nuttigen om daar ook even
sfeer te komen proeven. Bij het wegrijden besluit ik zeker niet weer een
jaar te wachten om plaats ter nemen
op het terras. Een jaar is weliswaar zó
om, maar duurt me toch te lang!
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AUTO&MOTOR
Rij-impressie Peugeot RCZ

Een wolf in schaapskleren?
Al maanden wacht ik met smart op de Peugeot RCZ. Op het eerste oog
een stoere bak, afgaande op de looks en in de juiste kleurstelling. Peugeot positioneert deze sportwagen in de markt als een concurrent voor
de Audi TT. Maar is deze bolide daar tegenop gewassen?
De zon werkt weer lekker mee als
we de RCZ ophalen in Aalsmeer.
De verkoper heeft de auto twee
dagen daarvoor meegenomen om
eens te flaneren op de boulevard
van Scheveningen en meldt trots
dat er behoorlijk wat fotocamera’s
tevoorschijn kwamen en duimen opgestoken werden. Dat belooft wat.
Na de formaliteiten krijgen Patrick
en ik de sleutel overhandigd van de
schitterende antracietgrijze coupé,
voorzien van twee aluminium bogen
en speciaal gevormd achterruit.
Onder de motorkap ligt de 1.6
benzine turbomotor. Met 156 pk op
de voorwielen en een zesversnellingsbak moet dat redelijk wat lol
opleveren in een auto van 1250
kilo. Een andere optie is de 2.0
HDiF dieselmotor (163 pk).
Bij het instappen merk je hoe laag
de RCZ is. Je zit voor je gevoel
bijna op het wegdek, zoals een
waar sportauto betaamt. Voor je
heb je een groot stuur dat gewoon
goed in de hand ligt. Na de stoel
en het stuur wat te verstellen heb
je vrij snel de ideale rijpositie
gevonden. Je draait de sleutel om
en kunt vervolgens de 1.6 de sporen
geven. De benzinemotor is voorzien
van een turbo die vrij rap actief
meeblaast om een heerlijk geluid
uit de uitlaat te krijgen, gecombineerd met een duw in je rug. Maar
eerlijk gezegd zou die duw nog wat
forser mogen zijn. Dat neemt niet
weg dat je vrij rap de 80 passeert,
waarna de achterspoiler omhoog
komt. Blaas even door en bij 150
km/u gaat de spoiler nog wat verder
omhoog. Omdat we in Nederland
een limiet van 120 kennen hebben
de Fransozen een knopje gemaakt
waarmee je zelf die spoiler kunt

lanceren. Tip: niet doen bij de
stoplichten, dat staat knullig.
Helemaal omdat je net niet kunt
zien in de spiegel of de spoiler nou
wel of niet is uitgeklapt, waardoor
je te vaak op die knop drukt. Gave
auto of niet: de bestuurder achter
je weet genoeg. Overigens merk je
bij het in de gaten houden van de
bestuurder achter je in de spiegel
helemaal niets van de bollingen in
de achterruit.
Het interieur voelt net zo degelijk
aan als in elke andere luxe Peugeot.
Dat mag ook wel, want in dit model
is iemand flink bezig geweest met
leer stikken. Dit Leerpakket Nappa
is zorgvuldig uitgevoerd op de zeer
goede stoelen en op het dashboard
zelf. Voor dit pakket betaal je €
2.700,-. Daarbij inbegrepen zit ook
het Pack Easy Motion; regensensor,
follow-me-home-verlichting, dimmende binnenspiegel, parkeerhulp
en spiegels die kantelen als je de
achteruitversnelling inschakelt
(normaliter € 750,- als los pakket).
Midden op het dashboard zit een
grote klok gemonteerd, ongetwijfeld afgeleid van de populaire
grote horloges. Als overige extra’s
bevat dit exemplaar een zeer goede
stereo (uiteraard met USB-aansluiting) en het Connect 3D Navigatiesysteem (€ 2.700,-) dat zeer prettig
werkt.
Een willekeurige steekproef in een
willekeurige Aalsmeerse straat
leert dat mensen dit een sierlijke,
luxe en bijzondere auto vinden.
Uiteraard krijg je dan direct vragen
naar je hoofd geslingerd als ‘hoe
hard kan ie’ en ‘hoe rijdt dit’. Op dat
laatste kan ik een goed antwoord
geven: deze Peug rijdt onwijs goed.
Ligt lekker in de bochten, maar,
het moet gezegd; de vering had iets
anders afgesteld mogen worden.
Tuurlijk, de RCZ is bedoeld als een
sportwagen en mag daarom best
wat harder geveerd worden. We

tekst michael reuling

- foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

zijn immers niet onderweg met een
407 of 5008. Maar waar de auto
comfortabel over drempels gaat,
reageert het onderstel wat nerveuzer op kleine richeltjes. In een
Fiat Abarth merk je dat tot in het
extreme, in de RCZ wat minder. Het
is dat de fotograaf mij er op wees,
mij stoorde het niet. Als bestuurder
heb je die trillingen ook bijna niet
door. Je rijdt niet dagelijks naar
Zuid-Frankrijk (kan overigens wel:
de RCZ heeft voldoende bagageruimte), dus voor de ritten binnen
Nederland ben je verzekerd van een
leuk scheurijzer.
Dan de vraag waar het artikel mee
begon. De RCZ is gepositioneerd als
concurrent van onder meer de TT.
Gaat hem dat lukken? Ja, in ieder
geval maakt de RCZ een goede
kans. De TT draait al weer wat
jaartjes mee en is bijna toe aan een
wisseling van de wacht. Mijn enige
ervaring met een TT was in een dik
gemotoriseerde versie en dus voorzien van quattro-vierwielaandrijving.
In dat geval kleeft de auto beter
aan het wegdek, maar daar hangt
vervolgens ook weer een prijskaartje
aan. Dus dit is appels met peren
vergelijken. Even uitgaande van een
TT Coupé met een 1.8 benzinemotor
(160 pk, voorwiel aangedreven) mag
je bij Audi al € 39.700,- neerleggen.
Bij Peugeot start je met een RCZ
1.6 THP voor € 31.600,-. Ga je bij
Audi aan de slag met opties, dan
loopt bedrag rap op. Afhankelijk van
de Franse lekkernijen kan dit ook
oplopen, maar voor het gemak kun
je er vanuit gaan dat een gelijkgemotoriseerde en uitgeruste TT zo’n
10 mille duurder is. Daarbij telt mee

dat de Peugeot voorlopig nog een
stukje exclusiever is (op moment van
schrijven rijden er nog maar 30 rond
in Nederland). Geruchten gaan dat
Peugeot werkt aan cabrioversie van
de RCZ, voorzien van een targa- of
klapdak. Hiermee wordt gemikt op
het publiek dat de 308CC links laat
liggen. Allemaal punten die in het
voordeel van Peugeot pleiten.
De toekomst zal uitwijzen wie kiest
voor de RCZ. Op de website van
Peugeot kun je middels een handige
configuratie allerlei opties en mogelijkheden bekijken. Met name met
het kleurenpallet kun je bijzonder
mooie combinaties samenstellen.
Mocht je aan het shoppen zijn voor
een leuke coupé met goede looks,
waag het dan niet ongezien voorbij
de RCZ te lopen.

Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot RCZ
Gereden versie: Peugeot RCZ
1.6-16V THP
Vermogen: 156 pk
0-100: 8,0 s
Top: 215 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 14,9 /
6,7 l/100km
Prijs gereden versie: €39.450,Alternatieven: Audi TT, Nissan
370Z, Renault Mégane Coupé,
Volkswagen Scirocco

Auto Nieuws
Afscheid nemen
En Route met Reuling blijft moeilijk
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.

Één van de fijnste monsters met
hoogtoerige motor wordt uit productie genomen. De steeds strenger
wordende emissie-eisen nekt na
de Honda S2000 nu ook de Honda
Civic Type-R. Per 1 januari 2011
gelden de Euro 5 emissie eisen. Dat
betekent dat niet alleen nieuwe,
maar ook alle bestaande modellen
aan die normen moeten voldoen. De

productie van de Type-R gaat wel
gewoon door voor landen als ZuidAfrika en Australië. De normale Civic
blijft uiteraard leverbaar. Rond 2012
wordt de nieuwe Civic verwacht; of
daar ook een hoogtoerige sportversie
van komt is nog de vraag.

Skoda-fabrieken dicht
door overstroming
De overstromingen in Oost-Europa
afgelopen weekend zorgen voor
problemen bij Skoda. Een toeleverancier van interieurpanelen, Gruppo
Antolin Bohemia, gevestigd in de
plaats Chrastava, zo’n 150 kilometer
ten noorden van de hoofdstad Praag
en tegen de Poolse grens, heeft
wateroverlast en kan daardoor geen
nieuwe onderdelen leveren. In het

gebied vonden afgelopen weekend
zware overstromingen plaats. Dat
dwingt Skoda ertoe om twee fabrieken een paar dagen stil te leggen.
Hierdoor komt de productie van de
Fabia en Octavia geheel stil te liggen.
De andere fabriek, waar de Superb,
Yeti en Roomster van de band rollen,
schrapt enkele productieshifts maar
heeft voldoende voorraad om door
te gaan met de productie. Begin volgende week moeten alle problemen
weer verholpen zijn.
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De Club van… Manon Kascha

Tijdens het schilderen valt alles van je af

Familieberichten

Ze komt uit een creatieve familie. Haar vader schilderde ook. Zijn
werk behoorde tot de zogenoemde naïeve schilderkunst. Ook haar
twee zoons hebben die creativiteit. Zelf maakte Manon Kascha
jarenlang tuinontwerpen. Ze kon altijd al wel leuk tekenen.Toen
ze wat ouder werd en wat meer tijd kreeg, ontstond de behoefte
om les te gaan nemen. Zo kwam Manon een jaar of zes geleden bij
Atelier De Kromme Mijdrecht terecht.
door piet van buul

- foto patrick hesse

“De tuin is nog steeds mijn grote passie,” zegt Manon. “Maar ik vind
het ook heerlijk om te schilderen. Ik liep al een tijdje met het idee rond
om les te gaan nemen. Toen bleek dat een van mijn vriendinnen dat
ook wilde, hebben we ons bij Atelier De Kromme Mijdrecht gemeld.”
Teken- en schildersatelier De Kromme Mijdrecht is geen opleidingsinstituut waar men, aan de hand van een strak opleidingsprogramma
toewerkt naar een eindexamenopdracht met als resultaat een certificaat of een diploma. Bij De Kromme Mijdrecht wordt gedurende vijf
werkdagen op drie dagdelen les gegeven aan ruim 150 volwassenen en
jongeren. Gespreid over de week zijn dat lessen in tekenen en schilderen. Daarbij komen tal van technieken aan de orde. Dat kan potloodtekenen zijn of werken met krijt of houtskool. Men maakt stillevens,
schildert figuratief abstract. Er is een avond waar men naar levend
model kan schilderen. Er wordt gewerkt met aquarel, olieverf of acryl.
Er zijn ook wel sculptuurlessen gegeven, maar daar was nauwelijks
belangstelling voor. Bij voldoende aanmeldingen kan dat wellicht nog
ingepast worden. Er zijn lessen voor beginners en voor gevorderden.
De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde en gecertificeerde
docenten.
“Dat vind ik een belangrijke kwaliteit van onze vereniging,” zegt
Manon. “Want onze docenten, die veelal ook les geven op scholen,
bieden je de mogelijkheid om je techniek te verbeteren. Ze kunnen je
echt naar een hoger plan trekken. Er zijn heel veel mensen die leuk
kunnen tekenen of schilderen en daar veel plezier aan beleven. Maar
wanneer je dat in groepsverband en onder begeleiding van een goeie
docent doet, levert dat een aanzienlijke meerwaarde op. Je leert veel
over allerlei technieken en kleuren en over het werken met allerlei materialen. En een tweede belangrijk aspect is het feit dat je samen met
anderen een dagdeel lekker bezig bent. Dat leidt er toe dat je met zo’n
groep ook een band ontwikkelt, je stimuleert elkaar en van lieverlee
vorm je toch een hecht clubje. Je ziet bij ons binnen de vereniging dan
ook heel veel mensen, voor wie dat sociale contact bijna net zo belangrijk is dan de schilderles zelf. Men kijkt er elke week naar uit.”
Zelf kiezen
Het atelier heeft een gevarieerd cursusprogramma dat ondermeer
te vinden is op de site www.atelierdekrommemijdrecht.nl. Mensen
kiezen zelf welke cursus ze willen gaan volgen of welk dagdeel hen
het beste past. Manon: “We hebben er bewust voor gekozen om het
aanbod te variëren en over de week te spreiden. Dat biedt mensen de
gelegenheid om te kiezen voor een bepaald dagdeel omdat dat het
beste past in hun dagelijkse programma. We werken gedurende een
seizoen in drie blokken van tien lessen. Meestal is het zo dat je dan
ook drie verschillende docenten krijgt. Dat vinden de meeste van onze
leden prettig, omdat elke docent toch weer een eigen aanpak heeft en
eigen accenten legt. Op die manier krijg je in de loop van de tijd een
heel breed programma voorgeschoteld. Vooral bij de beginners heeft
het meer het karakter van een les. Bij de gevorderden is de docent er
vooral ook voor de individuele begeleiding. Daarom
willen we ook het liefst dat
de groepen niet groter zijn
dan zo’n twaalf mensen. Het
komt ook voor dat mensen zich bij een bepaalde
docent heel prettig voelen.
Wanneer de docent dan in
een volgend lesblok op een
ander dagdeel les geeft,
verhuist zo’n leerling vaak
ook mee naar dat dagdeel.”

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...

Het atelier was jarenlang
gevestigd in Het Prinsenhuis
in Mijdrecht. “Daar moesten
we weg en we zitten nu op
de eerste verdieping van
een pand op het industrieterrein, waar we een ruimte
huren van de gemeente. De
atelierruimte is voor ons
perfect. Mooi ruim en licht.
Het is alleen jammer dat de
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Manon Kascha: “Wanneer je in groepsverband en onder begeleiding
van een goeie docent tekent of schildert, levert dat een aanzienlijke
meerwaarde op. Je leert veel over allerlei technieken.”
gemeente niet bereid is om een voorziening te treffen voor de mensen
die slecht ter been zijn. Een klein personenliftje zou uitkomst bieden.
Behalve wij zitten er in het gebouw nog meer ouderen zoals de 55+
bridgers en het SeniorWeb. Alle reden dus om wat aan de bereikbaarheid te doen,” verzucht Manon.
Jongeren
Voor het aankomend seizoen lopen de verschillende cursussen al weer
aardig vol. Alleen op de maandagmiddag is er nog volop plaats. “We
hebben die maandagmiddag speciaal ingericht voor de beginners. Er
is dan ook een hele goeie docente beschikbaar. De ideale kans dus om
het eens te proberen,” zegt Manon. Ze wijst er ook op dat atelier De
Kromme Mijdrecht veel werk maakt van cursussen voor jongeren.
“Kinderen die het leuk vinden om te tekenen of te schilderen en die
verder willen dan de tekenles op school, bieden wij graag de kans. Op
woensdagmiddag zijn er lessen voor de basisschoolkinderen vanaf acht
jaar. Op de late vrijdagmiddag komen de middelbare scholieren. En ik
kan je verzekeren dat daar flink wat talenten tussen zitten. We exposeren regelmatig met enige trots werk van deze groep. Persoonlijk zou
ik het ook wel leuk vinden wanneer we in de toekomst ook iets kunnen
betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking.”
Exposities
Manon Kascha zit in het bestuur, waar ze ondermeer belast is met
de organisatie van de jaarlijkse kunstreis voor de leden en met de
permanente expositie in het Zuwe Zorgcentrum aan de Hoofdweg.
“Veel van onze leden zijn al jaren op les. Dat betekent dat ze vaak een
hoog niveau van schilderkunst bereikt hebben. De meesten vinden het
ook wel leuk om dat te laten zien. Soms exposeert men individueel in
de bibliotheek, het gemeentehuis of waar ze ook maar de kans krijgen.
Tijdens het Straattheaterfestival presenteren we ons altijd met Petit
Montmartre als vereniging. Met Zuwe Zorgcentrum hebben we de
afspraak, dat wij daar regelmatig wisselende exposities van onze leerlingen inrichten. Het is mijn taak om dat te organiseren. We hebben
jarenlang gewerkt met bepaalde thema’s. Men kon dan een of twee
werken inleveren die binnen dat thema pasten. Sinds kort geven we bij
toerbeurt leerlingen de kans om wat meer van hun werk te laten zien.
Dat betekent dat we steeds twee leden hebben met elk zo’n tien tot
vijftien doeken, zodat je een goed beeld krijgt van wat zo iemand kan.
Ook is er meestal plaats voor werk van onze junioren. Voor de meeste
van onze leden is de verkoop van schilderen geen doel op zich. Maar
het is natuurlijk wel leuk wanneer je wat kunt verkopen. Daarom zetten we er ook altijd de prijs bij. En er wordt toch regelmatig wel een
doek verkocht vanuit de expositie”.

Reni & Tom

Heel veel geluk samen

Michael Reuling
		
24 jaar
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AUTO&MOTOR
Test Yamaha TRX bij Best Buy Bikes

Cum laude
afgestudeerd
Deze week test Patrick Hesse een Yamaha TRX uit 1999 bij Best Buy
Bikes uit Mijdrecht.
Ondanks zijn leeftijd ziet hij er nog
loepzuiver uit. Ik vind vooral de
zwarte wielen erg gaaf en ook het
brede superbike stuur spreekt mij
erg aan. Vorig jaar was ik met een
Yamaha TDM een lang weekend in
de Eifel in Duitsland. De TDM heeft
hetzelfde blok als de TRX en ik
heb dus ruimschoots kunnen rijden
met het 849cc metende parallelle
V-twin blok, dat toen een erg goede
indruk op mijn maakte. De TRX
werd –nadat de TDM al een aantal
jaren succesvol was– pas in 1996
in Europa geïntroduceerd. Yamaha
hoopte hiermee een graantje mee
te pikken van het enorme succes
van de dikke Ducati twins en later
ook de Honda’s en Suzuki’s, die
met hun slanke vette twins zowel
op het circuit als daarbuiten razend
populair waren. Maar de TRX was
niet zo'n groot succes als bijvoorbeeld de Honda VTR1000, Suzuki
TL1000S en Ducati 916, die alle
meer power hadden en een veel
ingewikkelder veersysteem met
veel meer afstelmogelijkheden. Dit
deed Yamaha in 1999 besluiten
te stoppen met het maken van de
TRX en alleen door te gaan met de

TDM en het blok te vergroten naar
900cc. Ondanks dit alles vond ik
de TRX altijd een mooie stuurfiets,
die gewoon zonder te veel poespas
deed wat je van hem verlangde:
gewoon een dikke twin om lekker
mee te sturen.
De TRX die Ed van Best Buy Bikes
heeft staan, is er een van het laatste productiejaar en staat er keurig
bij. Mooi in de lak en de speciale
Future einddempers staan fier
omhoog. Met zijn 30.000 kilometer
onder de bandjes kunnen we niet
echt praten van een kilometervreter. Anders dan zijn broer de TDM
is de TRX meer van het feestvieren
en gewoon om af en toe lekker
uitgelaten te worden. En laat u niet
misleiden door de niet zo denderende verkoopcijfers van deze fiets.
In Engeland is er in 2009 onder
de lezers van een toonaangevend
motorblad een rijderspool geweest
over de beste big twin aller tijden
en daar stond deze TRX op een
keurige derde plaats. Want deze
slanke en lichte Twin was misschien
niet het beste jongetje van de klas,
hij slaagde toch 'cum laude' op de

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

stuuracademie.
Nu ga ik een rondje om met de
TRX en de mooie klappen die uit de
Future einddempers komen, stemmen mij vrolijk. Hij voelt misschien
wat Spartaans aan, maar het is
een echte motor die je meteen het
vertrouwen geeft om er eens lekker
voor te gaan zitten. Ik krijg een behoorlijke indruk van de TRX en de
fiets doet wat hij belooft. Gewoon
niets aan de hand pret bezorgen.
Zeker gezien de prijs kun je nog
hoop lol met de TRX beleven. Een
lekkere stuurfiets om op zondagochtend mee te gaan knallen en je zult
onderweg een vette glimlach op
de gezichten van andere motorrijders en voorbijgangers toveren. De
Yamaha TRX uit 1999 is te koop bij

Best Buy Bikes te Mijdrecht en kost
3650 euro inclusief drie maanden
garantie en servicebeurt.
Best Buy Bikes

www.bestbuybikes.nl
Handelsweg 2-B
3641 RC Mijdrecht
0297 255076

Familieberichten

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

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

DE GROENE VENEN 		

15

Vrijwilligers met vaarbewijs en goed humeur gezocht

Amstelkade, een met zorg samengesteld
campingbedrijf annex horecagelegenheid
Langs de boorden van de Kromme Mijdrecht vind je een bijzonder bedrijf, waar men niet alleen winkeltje
speelt, maar dat ook nog daadwerkelijk is. Vijfentwintig verstandelijk beperkte werknemers vinden hier een
zinvolle werkkring waarin ze op hun, zij het beperkte, verantwoordelijkheden worden aangesproken. Aangestuurd door tot aan hun tanden gemotiveerde begeleiders maken ze het tal van mensen, maar ook dieren,
naar het zin. Binnenkort wordt het nieuwe project te water gelaten. Een echte rondvaartboot, met een vette
knipoog naar de hoofdsponsor nu al het Rabootje genoemd, zal komend voorjaar tal van bezoekers ons
mooie gebied vanaf het water tonen. Deze winter wordt er hard gewerkt om de werknemers van de Amstelkade vaardigheden aan te leren zoals aanleggen en gasten bedienen op het water. Bertus en Merel vertellen
er graag over.
door paul bosman

Het is druk op de mooie zomerse
dag dat we de boerderij aandoen.
Het terras is vol, er wordt volop genoten van een kopje koffie met een
stukje gebak, een drankje, of een
broodje pikant. De groep fietsers
die de boerderij even aandoet, kan
ternauwernood een plekje vinden.
Campinggasten lopen af en aan.
Die hebben een prima kampeerplek
gevonden op het fraai begroeide
terrein. De service wordt verleend
door werknemers die anders ogen
dan zij die je meestal in horecaen campingbedrijven aantreft.
Er wordt gras gemaaid, onkruid
gewied, er worden vragen beantwoord, dieren worden verzorgd en
de gasten op het terras worden op
een prettige wijze bediend. Oeps
een voetbad, even een ander kopje
koffie halen, wilt u nog een extra
servetje en natuurlijk wordt er ook
afgerekend.

Op de achtergrond kijken Bertus
en Merel toe hoe alles zoal reilt
en zeilt. Hoe het kan dat iedere
werknemer, ondanks zijn of haar
beperking, toch weet hoe de vork in
steel zit, komt door een goed uitgedacht systeem waarin de medewerkers worden getraind en zich op die
manier vaardigheden verwerven.
Het tuinwerk wordt geleerd door
eerst alle werktuigen zoals schoffel, hark en schep te benoemen en
daarna precies te leren hoe ze deze
werktuigen kunnen bedienen. Bijna
iedereen rijdt overigens moeiteloos
op de tractor. Dat wordt aangeleerd door eerst te leren wat een
contactslot inhoudt, hoe een rem
functioneert en hoe je het stuurwiel
bedient. Per werknemer wordt
bijgehouden hoe de vorderingen er
bij staan. De minder drukke winterperiode wordt benut door extra
vaardigheden aan te leren, zodat

er in het voorjaar en zomerperiode
weer volop kan worden aangepakt.
Er worden eisen gesteld aan de
werknemers. Er wordt eerlijk en
objectief gekeken naar wat iemand
wel en niet kan. Op basis van dit
gegeven wordt er niet geaccepteerd
dat men er zich met een jantje-vanleiden van af maakt. Voordat het
gras wordt gemaaid wordt er eerst
gekeken of er geen stenen meer
op het veld zijn achtergebleven. Zo
maar even een kapotte maaier vervangen omdat dit wel van de grote
hoop zou kunnen worden betaald is
er niet bij. De werknemers vinden
het alleen maar leuk dat ze verantwoordelijk zijn voor wat ze doen
en laten. Het geeft ze duidelijk een
goed gevoel.
Komend voorjaar zal de rondvaartboot in vol bedrijf worden genomen. Het Rabo Dichtbijfonds heeft
gelden beschikbaar gesteld om het
bootje, dat eens met 65 deelnemers
aan de Gay Parade deelnam, aan te
kunnen kopen. Het wordt weer een
typisch Amstelkade-project waar
enerzijds commerciële gedachten
een rol spelen en anderzijds juist
daardoor speciale doelgroepen in
staat worden gesteld voor weinig een dagje te genieten. Wil er
iemand een vrijgezellenfeest op de
boot organiseren, kan dit voor een

VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Medewerksters bediening
Organisatie: Restaurant de Voetangel
Plaats: Ouderkerk aan de Amstel

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Bediening (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Data analist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Medewerker accounting/wholesale parttime
Organisatie: Antenna / Plaats: Aalsmeer

redelijke vergoeding. Een groep
bejaarden een onvergetelijk dagje
bezorgen kan ook. Dat gaat voor
heel weinig, zeg maar bijna niets.
Amstelkade wil tochten organiseren
waar gasten iets over onze mooie
streek leren. Waarom ligt dit stuk
land hoger dan de rest, hoe is het
landschap ontstaan en meer van
dit soort zaken. Kortom heel veel
plannen die straks in het voorjaar allemaal verwezenlijkt gaan
worden. Het mooie van dit project
is dat ook hier de werknemers van
de Amstelkade het leeuwenaandeel
in de rondvaart zullen leveren.
Hulp bij afmeren, even een stootwil
buiten- of binnenboord halen,
behulpzaam zijn tijdens het in/ en
uitstappen en natuurlijk de catering
verzorgen. De werknemers krijgen
hiervoor een matrozenopleiding en
een heus matrozenpak uitgereikt.
De Amstelkade is nog op zoek naar
een aantal kapiteins, met vaarbewijs, die in staat zijn de boot veilig
te varen. Wat je daar voor nodig
hebt is een flinke dosis humor, vaarmanschap en een klein beetje tijd.
Wat je daarvoor terugkrijgt is een
fantastisch gevoel om deel uit te
maken van een bijzonder Ronde-

veens project. Een project dat van
start gaat door de te water lating
die zal worden geleid door burgemeester Marianne Burgman. We
komen daar nog nader op terug.
Wilt u meer weten over de vrijwilligersfunctie van kapitein, dat kan
door te bellen met 0172-408080.
Vraag dan naar Bertus of Merel, zij
vertellen u graag meer.
Wanneer ik vertrek is het nog
steeds een drukte van belang met
de komende en gaande man. Merel
en Bertus zijn al weer uit het zicht.
Die zijn weer volop in de weer met
de mensen die aan hun zorg zijn
toevertrouwd. Op een niet-wollige
maar uiterst daadkrachtige manier.
Je zou bijna zeggen op een nietalledaagse zorgse manier. Maar
gezien de gang van zaken rondom
het bedrijf wel een hele goede. Kom
trouwens gewoon eens lang op de
Amstelkade, de koffie staat klaar,
het drankje koud en het broodje
pikant is meer dan lekker. De bediening is goed, dat zeker ook!
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