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Tekst en foto’s Hans Vegter

De beurs Boot Holland die t/m 11 
februari voor de 19e keer in het WTC 
Expo te Leeuwarden plaatsvindt heeft 
over belangstelling niet te klagen. 
Boot Holland is helemaal volgeboekt 
en de economische crisis lijkt geen 
vat te hebben op deze beurs. Boot 
Holland is een echte botenbeurs en 
kan zich dan ook opmaken voor groot 
aanbod boten; variërend van 2 t/m 
15 meter, sloep vlet of motorboot, 
uitgevoerd in hout, polyester of 
staal, het is allemaal aanwezig op 
Boot Holland. Staalbouw blijft een 

belangrijke speler en Boot Holland 
wordt niet voor niets de grootste 
motorbotenbeurs van de Benelux 
genoemd.  Daarnaast zijn er op Boot 
Holland ook vele toeleveranciers in 
de watersportbranche aanwezig met 
motoren, maar ook accessoires zoals 
navigatieapparatuur, reddingsvesten, 
kleding en touwen etc. ontbreken niet 
op het veertigduizend vierkantemeter 
tellende beursoppervlak.        
Een echte trekpleister op de beurs is 
de replica van de Willem Barentzboot. 
Hiermee krijgt de bezoeker een 
indruk hoe een 7-koppige bemanning 
in de 16e eeuw ruim 2 maanden op 

open zee hebben gebivakkeerd om 
in leven te blijven. Boot Holland 
heeft dit jaar weer tal van primeurs 
en noviteiten. Er veel nieuwe 
modellen boten en ook veel nieuwe 
ontwikkelingen van toeleveranciers in 
de watersportbranche te bewonderen. 
Boot Holland in de WTC Expo in 
Leeuwarden is dinsdag open van 
13.00u tot 22.00u en woensdag van 
10.00u tot 18.00u. Beursinformatie 
kunt u lezen op website www.
bootholland.wtcexpo.nl. 

ABIM-Classic 108
Ook een primeur op de beurs is de 
ABIM-Classic 108.
ABIM Watersport BV presenteert de 
nieuwe de ABIM-Classic 108 in de 
serie ABIM-motorjachten. Dit schip, 
met haar elegante lijnen zal zeker 
hoge ogen scoren bij de liefhebbers 
van klassiek gelijnde motorjachten. 
Zo zijn de fraaie accenten van de 
ABIM-Classic jachten nog meer 
aangescherpt. Dit multi-knikspant 
schip heeft een lengte van 10,85 
meter en is 3,90 meter breed. De 
doorvaarthoogte is slechts 2,45 meter 
bij een diepgang van 1,00 meter. 
Deze ABIM-Classic 108 wordt zeer 
compleet uitgerust tegen een prijs 
van € 199.900,-. U kunt tijdens de 
beurs Boot Holland uitgebreid kennis 
maken met deze ABIM-Classic 108. 
Niet alleen de prijs zal u verbazen! 
Want de Classic 108 heeft een zee aan 
ruimte aan boord. Met mijn 2 meter 
kan ik rechtop staan en dat is heel 
plezierig voor een (lang) verblijf aan 
boord. Dinie en Peter Oord zijn dan 
ook trots op hun nieuwe Classic 108. 
Voor wie de beurs niet kan bezoeken 
nodigen zij u graag uit voor een bezoek 
aan hun werf in Ossenzijl, Opdijk 10-
12, telefoon 0561-477440. Informatie 
over ABIM Watersport BV kunt u 
vinden op website www.abim.eu.
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Dealer van: 
Gazelle, Sparta, Batavus, RIH, 

Fongers, Loekie en K3

Boot Holland 2009
De stichting RAGAMALA ~ NADA 
~ YOGA ~ GRONINGEN organi-
seert op zondagmiddag 1 maart om 
15.00u  een klassiek Indiaas concert 
van Kala Ramnath, de beroemdste 
vioolspeelster van dit moment in de 
Noord Indiase muziektraditie. De 
tablaspeler die haar gaat begeleiden 
is Arup Sen Gupta. De stichting is 
zeer vereerd dat een artieste van dit 
niveau op wil treden in Hoogkerk 
en is Jan Kuiper dankbaar voor zijn 
inzet om dit mogelijk te maken. Het 
concert vindt plaats in de crèche/BSO 
‘de Jonge Held’ aan de Leegeweg 
4a in Hoogkerk-Groningen. Wilt u 
het concert bijwonen dan is opgave 
vooraf vereist. De entrée, inclus-
ief een consumptie kost € 15,=. Na 
afloop van het concert kunt u eventu-
eel genieten van een heerlijke Indiase 
diner. Reververing en vooraf betalen 
is noodzakelijk.

Klassiek Indiaas concert van 
Kala Ramnath in Hoogkerk

Voor informatie over de stichting 
en overige concerten bezoek web-
site www.ragamala-nada-yoga.com, 
email: boumaklaas@hotmail.com 
of telefonisch Klaas Bouma  050-
3180690 en Tjeerd Folmer 050-
3112690.

De VARA gaat weer het land in met 
een nieuwe serie Roodshows. Op vijf 
zaterdagen in februari en maart trekt 
de VARA-Roodshow door Nederland 
en krijgen leden en niet-leden de kans 
om de VARA, haar programma’s en 
de makers nog beter te leren kennen. 
De Roodshow brengt een uitgebreid 
en verrassend programma boordevol 
muziek en entertainment, waaronder 
de live radio-uitzending van Spijkers 
met Koppen, cabaret van onder 
anderen Mike & Thomas en Dolf 
Jansen en nog veel meer. 

Live bij radioprogramma
Vanaf 12 uur ’s middags kan men 
het informatieve en cabareteske 
VARA-Radio 2 programma ‘Spijkers 
met Koppen’, met interviews, 
confrontaties, satire én live-muziek 
bijwonen. De presentatie is, zoals 
iedere zaterdag, in handen van 
Felix Meurders en Dolf Jansen. 
Aansluitend lichten VARA-voorzitter 

Vera Keur en programmadirecteur 
Frans Klein in een informele sfeer de 
koers van de VARA toe. Ook worden 
tijdens het feestelijke programma, 
gepresenteerd door wisselende 
VARA-presentatoren, fragmenten 
getoond uit het rijke VARA-verleden 
en leveren VARA-coryfeeën als 
Paul de Leeuw (met filmpjes als 
‘Godelieke’) een bijzondere bijdrage. 
En er is een special guest aanwezig. 
De middagen worden afwisselend 
afgesloten met cabaret van Dolf 
Jansen en Mike Boddé & Thomas 
van Luyn.

De VARA Roodshow duurt van 12.00 
uur tot 17.00 uur en komt op zaterdag 
28 februari in de Martiniplaza in 
Groningen. Meer informatie over 
andere steden en het volledige 
middagprogramma is te vinden op 
de website van de VARA: bijwonen.
vara.nl.

VARA’s Roodshow in Martiniplaza

Alzheimer Café Groningen  
Dinsdag 17 februari 2009; “van een dagje uit tot een week vakantie” moge-
lijkheden en ervaringen. Het is geen eenvoudige taak om te zorgen voor een 
dementerend familielid. Vaak is er een permanente druk en onvoldoende 
gelegenheid om tot rust te komen. Vermoeidheid drukt niet alleen op je eigen 
functioneren maar ook op de dementerende. Een dagje uit of een week vakan-

tie doet even de zorgen van alle dag vergeten. 
In het Alzheimer Café gaan we het hebben over 
de mogelijkheden die er zijn om samen met een 
dementerend familielid ontspannen te genieten. 
Ook is er informatie over een vakantie voor 
de dementerende alleen. Gasten zullen vertel-
len over hun ervaringen. Dinsdag 17 februari, 
Coendershof, Helperbrink 59, Groningen. De 
zaal is open om 19.00 uur. Het programma start 
om 19.30 en eindigt om 21.30 uur. De toegang 
is gratis. Wanneer uw dementerend familielid 
thuis blijft maar u wilt hem/haar niet alleen 
laten, dan kunt u een beroep doen op een erva-
ren vrijwilliger van Humanitas: 050 – 3126000. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Joanne van der Meulen, 050 – 3110009. 


