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Dit weekend in De Ronde Venen

Zaterdag 24 juli 2010
•  Bezichtiging H.Hartkerk, Vinkeveen

Zondag 25 juli 2010 
•  Baatbazar, Voetbalkooi Rondweg, 
Mijdrecht

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

Agenda Kort

Het was weer feest in Vinkeveen
Vorige week was het groot feest in Vinkeveen. Woensdag was de start van de feestweek met een braderie. 
Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond traden tijdens de Hollandse avonden verschillende artiesten op, waar-
onder Quincy Smolders (zie foto), Django Wagner, Peter Beense en De Lawineboys. Een fotoimpressie staat op de 
achterpagina van deze krant.     	 		 	 				foto	peter	bakker
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Industrieweg maandag weer open 
De Industrieweg is vanaf maandag 26 juli weer open voor het autoverkeer. Het duurt wat langer voordat weer 
gebruik gemaakt kan worden van het fietspad.
 
De werkzaamheden aan de Industrieweg zijn onderdeel van de revitalisering van het bedrijventerrein in Mijdrecht en 
hebben tot doel de doorstroming op de Industrieweg te verbeteren. De Industrieweg is verbreed met twee opstelvak-
ken voor links afslaand verkeer naar de Nijverheidsweg (o.a. Karwei bouwmarkt) en de Groot Mijdrechtstraat (o.a. 
kartcentrum Bleekemolen). Na de bouwvakvakantie (16 augustus) vinden de resterende werkzaamheden aan de 
Industrieweg plaats, waaronder het opnieuw inrichten van de berm met een lage haag. Dan wordt ook het fietspad 
aangepakt. In de tussentijd blijft voor het fietsverkeer de huidige omleiding gewoon van kracht. Na de bouwvakantie 
start ook de revitalisering van de Constructieweg. Bedrijven aan de Constructieweg ontvangen hierover bericht. 
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De dochter van…

Het is maandagochtend 06.00 uur. 
Normaal gesproken een tijdstip 
waarop ik nog eens een flink aantal 
omdraai bewegingen maak alvorens 
Kaap Kont te verlaten. 

Dit keer is het anders. Een lange 
periode van voorbereiding is achter 
de rug en het gaat gebeuren. Mijn 
schoenen heb ik nauwgezet getest. 
Zeker toen ik na een mars van 40 
kilometer het blarenwerk op mijn 
beide kleine tenen aanschouwde. 
Dit nadat ik de nodige hinder had 
ondervonden van de kwaal die menig 
wandelaar teistert. Beetje bredere 
schoen en een uiterst medicinaal 
zalfje dat op beide hoeven gesmeerd 
moet worden, het liefst twee mil-
limeter dik aangebracht. 

Een blik op de weerkaart doet me 
huiveren. De eerste twee dagen 
zullen tropisch warm gaan verlopen. 
Meer dan dertig graden en dat 
natuurlijk weer precies op de plek 
waar 45.000 wandelaars zich tot 
het uiterste gaan inspannen. Het zal 
mijn eerste keer zijn. Anderen, velen 
ook afkomstig uit De Ronde Venen, 
hebben al vaker meegedaan aan dit, 
naar het oogt, enorme spektakel. 
Wat bezielt een mens een gang van 
vier maal veertig kilometer af te 
gaan leggen. Iedereen kan er van 
zeggen wat hij of zij wil, ik heb zo 
mijn eigen motivatie. 

Nadat ik, na een reeks ellende de 
stap heb genomen, naast de pillense-
rie die mijn welzijn moet verbeteren, 
het lijf mentaal en fysiek te trainen, 
wilde ik mijzelf ook een doel stellen. 
Dit zal het eerste doel zijn. In mei 
volgende jaar volgt Santiago de la 
Compostella. Bij leven en welzijn, 
dat wel. 

Mijn arts verbonden aan het Hof-
poort staat helemaal achter de actie 
die deze week gaat plaatsvinden. Ik 
heb inmiddels een bericht van hem 
ontvangen. De vierde dag staat hij 
met andere collegea in Mook, ik 
weet inmiddels precies waar. Hij 
steekt niet onder stoelen of banken 
dat ze dit al jarenlang doen. Er doen 
zich op dat tijdstip nog wel eens 
clowneske taferelen voor. 
De gladiolen heeft hij voor mij klaar 
staan. Nu ben ik nog degene die 
langs moet gaan komen. Reken er 
maar op dat dat gaat lukken. 

Mijn broer vergezelt mij. Hij is 
kerkelijk meelevend zo je dat noemt. 
Ambtsdrager zelfs. Ik heb een schun-
nig marslied ingestudeerd. Het gaat 
over de dochter van de dominee, Ik 
zal het van tijd tot tijd, slechts voor 
ons beiden hoorbaar, ten gehore 
brengen. Een vos verliest immers wel 
zijn haren maar niet zijn streken. 

Luistervink

Luistervink
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Colofon

Aanmelden mogelijk tot 30 september

Vrijwilligersprijs 2010 
Vrijwilligers vind je in De Ronde Venen overal. Bij de kerk, het sportveld, de club of bij één van de vele maat-
schappelijke organisaties. Velen doen goed werk. Sommigen steken daar nog eens boven uit, door hun moti-
vatie, inzet, betrokkenheid of iets anders. Sommige vrijwilligers verdienen het om eens extra in het zonnetje 
gezet te worden. U kunt hen aanmelden voor de prijs van 'Vrijwilliger van het jaar 2010'!

Samenwerkingsovereenkomst Estafetteproject ondertekend

De gemeente De Ronde Venen en 
Bouwfonds Ontwikkeling heb-
ben woensdag 14 juli 2010 de 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend voor de ontwikke-
ling en realisatie van het Estafet-
teproject. 

Eind april 2010 bleek dat voorals-
nog niet kon worden voldaan aan 
een belangrijke voorwaarde die 
de gemeenteraad had gesteld aan 
het project, namelijk een sluitende 
grondexploitatie. De afgelopen 
periode is aanvullend onderzoek 
gedaan met onafhankelijke externe 
partijen. Dit heeft geleid tot een 
sluitende grondexploitatie, met 
behoud van de kwaliteit van het 
project.
Verantwoordelijk wethouder Bram 
Rosendaal: "Het college van B en W 
is verheugd dat we de samenwer-
kingsovereenkomst hebben kunnen 
tekenen. Hiermee zetten we een 
belangrijke stap voorwaarts om tot 
de daadwerkelijke realisering van 
dit voor de gemeente belangrijke 
project te komen. Realisatie van 
het Estafetteproject is van groot 
belang omdat we daarmee inspelen 
op de ontwikkeling dat steeds meer 
ouderen in de gemeente wonen. 
Niets doen betekent dat het voor 
deze doelgroep steeds moeilijker 
wordt in hun vertrouwde omgeving 
te blijven wonen.''

Woonruimte
De Ronde Venen krijgt de ko-
mende jaren te maken met een 
sterke vergrijzing. De gemeente 
wil daarop anticiperen door meer 
geschikte woonruimte voor senioren 
te bouwen, bij voorkeur in of bij 
wijken waar de vergrijzing tot 

knelpunten leidt. Bij de nieuwe 
woningen moeten ook voorzie-
ningen komen op het gebied van 
welzijn en zorg. Om dit te kunnen 
realiseren wil de gemeente de 
velden van de voetbalverenigingen 
Argon en CSW daarvoor gebruiken. 
De centrale ligging van de sport-
velden maakt ze bijzonder geschikt 
voor de bouw van woningen en 
voorzieningen,waardoor ouderen 
langer in hun eigen wijk kunnen 
blijven wonen. De verenigingen 
Argon en CSW verhuizen naar het 
gebied tussen de Ringvaart, het 
bedrijventerrein Mijdrecht en de 
Wilnisse Zijweg, de Driehoek.

Flexibiliteit
Patrick Joosen: ‘'De onderteke-
ning geeft aan dat Bouwfonds 
Ontwikkeling en Rabobank Rijn en 
Veenstromen het volste vertrou-

wen hebben in de ontwikkeling 
van het Estafetteproject. Ook voor 
de markt in bredere zin is dit een 
positief signaal. Het project is van 
maatschappelijk belang voor de 
gemeente en het is dan ook goed 
dat juist nu de voorbereiding van 
de plannen verder wordt opgepakt 
zodat het plan ook klaar is voor de 
toekomst. Er is sprake van een rela-
tief lange tijdshorizon en het plan 
heeft de flexibiliteit in zich om in te 
spelen op veranderende maatschap-
pelijke- en marktomstandigheden. 
Rabobank Rijn en Veenstromen en 
Bouwfonds Ontwikkeling werken in 
het project nauw samen vanuit de 
lokale aanpak.''

Meer informatie over het Estafet-
teproject vindt u op 
www.estafetteproject.nl

Namens de gemeente zette verantwoordelijk wethouder Bram Rosendaal (l) zijn 
handtekening en namens Bouwfonds Ontwikkeling gebeurde dat door directeur 
Patrick Joosen.

Fusie corporaties 
Op 14 juli ondertekenden de drie 
directeur-bestuurders Lilian Verheul 
(GroenrandWonen), Tom Burgers 
(Westhoek Wonen) en Peter Kor-
zelius (SWW) en de voorzitters van 
de Raden van Commissarissen de 
intentieovereenkomst voor een fusie. 
De komende maanden vindt overleg 
plaats met belanghebbenden zoals 
de Ondernemingsraden, de gemeen-
ten en de huurdersorganisaties. Op 
basis van de adviezen van Onderne-
mingraden, gemeenten en huurders-
organisaties nemen de bestuurders 
en RvC’s vervolgens een besluit om 
wel of niet te fuseren. Als dat besluit 
positief is, dan is de doelstelling 
om de juridische fusie per 1 januari 
2011 van kracht te laten zijn. 

Door samen op te trekken is sprake 
van meerwaarde. Zo kan nauwe 
samenwerking voor betere door-
stroming zorgen op de verstopte 
woningmarkt. Gezamenlijk lopen 
de organisaties minder financiële 
risico’s bij het opzetten van nieuw-
bouwprojecten, die tevens sneller 
ontwikkeld kunnen worden. Dit 
kunnen bijvoorbeeld nieuwbouwpro-
jecten zijn voor seniorenwoningen, 
waardoor ouderen eerder geneigd 
zijn te verhuizen. Zij laten dan woon-
ruimte achter die andere gezinnen 
weer kunnen benutten. Op hun beurt 
maken die weer plaats voor starters. 
Daarnaast worden de corporaties 
minder kwetsbaar op het gebied 
van personeel en kan er efficiënter 
worden gewerkt. 

Er zijn ook organisaties die een 
activiteit, project of dienst hebben 
ontwikkeld, met of voor vrijwil-
ligers, dat veel betekent voor de 
omgeving. Of is er een organisatie 
waar u, om uw eigen persoonlijke 
reden, uw waardering aan wilt 
tonen? U kunt dit doen door de 
organisatie aan te melden voor de 
prijs van 'Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar 2010'. Medewerkers 
van organisaties kunnen ook hun 
eigen organisatie aanmelden voor 
de prijs. Behalve de waardering en 
de publiciteit rondom de prijzen, 
ontvangen de 3 genomineerde 
organisaties (waaronder de win-
naar) uit handen van de burge-
meester een cheque om hun goede 
werk te kunnen voortzetten, uit te 
breiden of zelf eens een feestje te 
bouwen.

Aanmeldformulier
Iedereen kan een vrijwilliger of een 
vrijwilligersorganisatie voordragen. 
Kent u iemand die in aanmerking 
komt om Vrijwilliger van het jaar 
2010 te worden, of kent u een 

organisatie die de titel Vrijwilli-
gersorganisatie van het jaar 2010 
verdient? Maak dit dan kenbaar 
door vóór 30 september uw aan-
melding in te sturen. U kunt alleen 
een vrijwilliger of een vrijwil-
ligersorganisatie aanmelden door 
een daartoe bestemd formulier te 
gebruiken. De algemeen geldende 
criteria zijn voor iedereen gelijk. 
Op de aanmeldformulieren zijn de 
voorwaarden nader toegelicht.
U kunt deze formulieren digitaal 
invullen via www.steunpuntvrijwil-
ligerswerk.info of ophalen bij één 
van de servicepunten in De Ronde 
Venen.

Burgemeester Burgman zal op 16 
november in de Meijert bekend 
maken wie de winnaars van de 
Vrijwilligersprijs 2010 zijn.

Meer informatie is te vinden op:
www.derondevenen.nl 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 

Op deze laatste site kunnen ook 
vrijwilligers en vrijwilligersorgani-
saties genomineerd worden. Voor 
overige vragen kunt u op dinsdag 
en donderdag contact opnemen met 
Dyanne van Tessel, coördinator van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
(0297 230 280).

Vrijwilligersorganisatie 2009 - Midpoint FM & TV
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Horizon over de  
christologie
Zondag 25 juli zendt Horizon het 
vijfde deel uit van de serie ‘Ultiem 
geluk’. Dit gedeelte gaat over de 
christologie, theologie rond Christus. 
Aan de discussie nemen deel: Pieter 
Boersma, Protestantse Gemeente, 
Mijdrecht: Hannie van Diën, 
Protestantse Gemeente (Janskerk), 
Mijdrecht: dr. ds. Marijke Kraak, 
theoloog, Protestantse Gemeente 
(Ontmoetingskerk), Wilnis en Pastor 
Wim Vernooij, Het Heilig Hart van 
Jezus Parochie, Vinkeveen. Presen-
tatie: Cobie Oudshoorn. Gespreks-
leider: Henk Oudshoorn.
Uitzending: van 9 tot 10 uur; herha-
ling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op Mid-
point FM.

Vinkeveen

Bezichtiging 
H.Hart Jezus kerk

Ook dit jaar is het weer mogelijk 
om op woensdag- en zaterdagmid-
dag het Rijksmonument H.Hart van 
Jezus kerk aan de Kerklaan 2 te 
Vinkeveen te bezoeken.

Er zijn deskundigen aanwezig om 
u een interesante rondleiding te 
geven in het kerkgebouw, en als u 
het wil kunt u ook de toren in om te 
genieten van het prachtige uitzicht 
over ons mooie dorp en omgeving.
Tevens zal het Wander Beekes orgel 
(Rijksmonument uit 1827) bespeeld 
worden door de vrijwilligers die 
zich daarvoor beschikbaar gesteld 
hebben. 

Vinkeveen/Abcoude

Snelheidsduivel
Een 30-jarige automobilist uit 
Padova (I) moet 1000 euro boete 
betalen wegens een forse snelheids-
overtreding. Politiemensen zagen 
de Italiaan met hoge snelheid rijden 
over de rijksweg A2 tussen Vinke-
veen en Abcoude. Hij werd geklokt 
op een snelheid van 170 km/u, waar 
90 km/u is toegestaan. In overleg 
met de officier van justitie en na 
betaling van de boete krijgt hij zijn 
in beslag genomen auto en rijbewijs 
terug.

Mijdrecht

Baatbazaar
Op zondag 25 juli houdt Stichting 
De Baat van 10:00 tot 15:00 
uur een gezellige bazaar in de 
voetbalkooi aan de Rondweg 1a 
in Mijdrecht. Er zal een rom-
melmarkt zijn, een loterij met 
leuke prijzen en spelletjes voor de 
kinderen. De opbrengsten van de 
Baatbazaar gaan naar activiteiten 
van het jongerencentrum Allround. 
Heeft u nog spullen staan die wij 
op de bazaar kunnen verkopen? 
Neem dan contact op met Wendy 
de Waal of met Thijmen 
Klinkhamer, tel: 06-47492834.

Kort Nieuws

Koperdieven in Abcoude
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli zijn twee koperdieven op heter-
daad betrapt. Eén werd aangehouden. Rond 02.00 uur kreeg een medewerker 
van een spooronderhoudbedrijf de melding dat er een storing was bij het trein-
spoor langs het Indijkpad. Hij ging poolshoogte nemen en zag 2 mannen langs 
het spoor lopen. Hij slaagde erin één van de mannen vast te pakken. Ze bleken 
koperen kabels langs het spoor los te hebben geknipt. De politie zochten in de 
omgeving naar de tweede verdachte, maar hij werd niet meer aangetroffen.

Expositie verlengd
De tijdelijke expositie 'Militair Landschap, waterlinies in De Ronde 
Venen' in Museum De Ronde Venen is wegens succes verlengd tot 
1 augustus 2010. 

De tentoonstelling Militair Land-
schap vertelt over het gebruik van 
water vanuit militair strategisch 
oogpunt in de geschiedenis van 
Nederland. Deze verdediging is 
gebaseerd op het onder water zet-
ten (inunderen) van grote gebieden. 
Ook het landschap van De Ronde 
Venen was hier zeer geschikt voor. 
De eerste grootschalige inundatie vond plaats als onderdeel van de Oude 
Hollandse Waterlinie in 1672. Maar ook de Stelling van Amsterdam is 
een markante waterlinie in het gebied. De structuren en gevolgen van de 
linies en inundatiegebieden worden in deze expositie weer zichtbaar en 
tastbaar. Tot en met 1 augustus is de tentoonstelling nog te bezichtigen. 
Maandag 2 augustus valt het doek, dan wordt in 2 weken een nieuwe 
tijdelijke tentoonstelling opgezet. Deze zal gaan over de historische hen-
nepteelt in het veengebied voor de productie van o.a. touw en zeildoek. 
De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang. Museum de Ronde 
Venen vindt u aan de Herenweg 240 in Vinkeveen.
Kijk voor meer informatie op www.museumderondevenen.nl.

Gratis boottocht voor 60+
Ja, u leest het goed ! De P.C.O.B. (Prot. Chr. Oud. Bond) bestaat 50 jaar.
Dit willen we vieren onder het motto 'Geluk Delen'.
 
Daarom organiseert de afdeling De Ronde Venen een 
gratis boottocht voor NIET-leden (v.a. 55 jaar) op woensdagmiddag 4 
augustus van 14.30 - 16.30 uur. Ook het kopje koffie met wat lekker is 
zonder kosten. Deze tocht wordt mede dankzij sponsoring door een aantal 
winkeliers en bedrijven mogelijk gemaakt.

Is uw belangstelling gewekt, valt u in deze leeftijdsgroep en woont u in De 
Ronde Venen? geeft u zich dan uiterlijk 28 juli op bij Annie de Haan (Gast-
vrouw van de P.C.O.B. afd. De Ronde Venen, tel: 0297-261432.    
Wees er snel bij want vol=vol.

Jeu de Boulen is een rustige sport 
waarbij u toch van alles beweegt en 
lekker buiten bent!
Achter de Buurtkamer (G. van 
Aemstelstraat 5) ligt een mooi 
verscholen jeu de boule baan.
De baan is inmiddels wat opgeknapt 
en nu de bedrijven, die voor de 
renovatiewerkzaamheden in de wijk 
daar hun opslag hadden, vertrokken 
zijn, ligt het er weer idyllisch bij. 
Je zou je bijna in Frankrijk wanen. 
Het is een openbare plek waar 
iedereen gebruik van kan maken.
De hele zomer is de Buurtkamer op 
dinsdag- en donderdagmorgen van 
10.00 - 12.00 uur open en zijn 
55+ ers welkom. 
Er zijn enkele gastvrouwen en 
–heren die de spelregels uit kunnen 
leggen en er is een jeu de boulesset 
aanwezig.

Uiteraard gaat het hier vooral om 
de gezelligheid! Bij de baan staat 
een bank en er kan een tafeltje bij 
gezet worden zodat de koffiepot 
mee naar buiten kan.

Dus loop bij de Buurtkamer binnen 
en wie weet vindt u daar enkele jeu 
de boulesmaatjes.
Ook voor andere activiteiten bent u 
de hele zomer welkom!
Er liggen diverse kranten en 
tijdschriften, er wordt gekaart, er 
is een heel mooi (zelfgemaakt) 
schaakspel en diverse andere 
gezelschapsspelen. Kijk ook eens in 
de kast met creatieve materialen. 
Wilt u eens schilderen of bloem-
schikken?, geef dit dan aan  bij de 
gastvrouw/heer!

Ook kan er wat worden opgezocht 
op de computer (met hulp), zodat u 
bijvoorbeeld het weer kunt volgen 
met de buienradar. Kortom: er 
zijn heel veel redenen om langs te 
komen!

Wilt u eens mee koken en/of eten 
(voor € 5,-) tussen de middag dan 
is er op de donderdag nog plaats. 
Als u tussen half 10 en 10 uur even 
belt dan bent u die dag van harte 
welkom! Telefoon: 0297-288466.

Jeu de boulen bij de Buurtkamer

EHBO vereniging Wilnis start nieuwe cursus
De inschrijving voor de nieuwe EHBO cursus met AED bij EHBO 
vereniging Wilnis is van start gegaan. Eerste Hulp is een vaardigheid 
die op alledaagse maar altijd onverwachte gelegenheden van je wordt 
gevraagd. Voorkom hulpeloos toekijken en onderneem actie door 
vanaf september deze cursus van 17 avonden te volgen.

Inhoud cursus
Tijdens de EHBO opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot 
grotere letsels te behandelen en erger te voorkomen. Van botbreuken en 
schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. In de cursus leer je op 
een juiste manier hiermee om te gaan. Bij de EHBO cursus is de aanteke-
ning verbandleer, reanimatie en het gebruik van AED inbegrepen.

Meer informatie
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, alle lesmaterialen en het examen 
inbegrepen. Aan het einde van de opleiding ontvang je, na het succesvol 
afronden van het examen, het diploma 'Eerste Hulp' van het Oranje Kruis. 
Hierna hou je met tenminste 8 herhalingslessen per seizoen het EHBO 
diploma actueel. In een gezellige groep werken we praktijkgericht aan 
het bijhouden van de Eerste Hulp competenties. Daarnaast hebben alle 
leden vrije inbreng voor enkele thema-avonden.

Inschrijven
Interesse? Neem contact op met Frank Hopman op tel. 0297- 285993 
of mail naar info@ehbowilnis.nl. 
Voor meer informatie kijk ook op: www.ehbowilnis.nl.  

De uitbreiding van de golfbaan in 
Wilnis is helemaal ingezaaid. De 
groene waas van het opkomende 
gras is al duidelijk te zien. De uit-
breiding is door de golfbaanarchi-
tect Gerard Jol c.s. landschappelijk 
ingepast en geeft vanaf de verschil-
lende zichtpunten rondom de polder 
Wilnis Veldzijde een mooi beeld. 
Voor de golfers ontstaat straks, 
wanneer de baan bespeelbaar is, 
helemaal een schitterende situatie. 
Op de baan is er, in tegenstelling tot 
de meeste golfbanen, totaal geen 
overlast van passerend verkeer. 
Sterker nog; de golfers genieten 
van het uitzicht in de polder, een 
uitzicht op zowel de katholieke kerk 

Mijdrecht/ Wilnis, de Hervormde 
kerk te Wilnis en de grazende 
koeien. 
Door de uitbreiding van 9 naar 
18 holes is er weer plaats voor 
nieuwe leden. Dit is dus uw kans 
om midden in het Groene Hart 
lid te worden van de golfbaan. Er 
is geen wachtlijst. Wist u al dat 
golfpark Wilnis is aangesloten bij 
de Samenwerkende Golfbanen 
Nederland? Zo kunnen de (nieuwe) 
leden van Golfpark Wilnis voor een 
gereduceerde greenfee prijs op 
15 verschillende golfbanen in heel 
Nederland golfen. Reden genoeg 
om een rondje polder te fietsen en 
te komen kijken!

Nieuwe holes golfbaan ingezaaid



DE GROENE VENEN   5

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!

DE WEEK IN BEELD

Al vanaf haar achtste zingt Sophie 
bij een koor en op haar twaalfde 
kreeg ze haar eerste pianolessen. 
Ze vertelt: “Toen ik acht jaar oud 
was, heb ik auditie gedaan bij het 
Nationaal Kinderkoor. Ik werd 
geselecteerd en heb toen tot mijn 
zestiende bij dit koor gezongen. We 
verzorgden optredens door het hele 
land en ik had het er enorm naar 
mijn zin. Op mijn zestiende was ik 
te oud voor dit koor en moest ik er 
vanaf. Ik mocht toen wel naar het 
Nationaal Jeugdkoor. Daar zing ik 
nu bij, maar ik weet niet hoe lang 
ik dit nog volhoud. Ik heb er veel 
muzikale kennis opgedaan, maar 
het koor vraagt ook veel tijd. En als 
ik dan mag kiezen tussen het zingen 
van klassieke liedjes met het koor 
en het bespelen en zingen van mijn 
eigen pop- en jazzliedjes dan kies ik 
toch graag voor dat laatste. Dat is 
wat ik het allerliefste doe.”

Twee overwinningen
Na het behalen van haar Mavo-
diploma heeft Sophie besloten hier 
twee jaar Havo aan vast te plakken. 
Inmiddels zit ze in Havo 4 en heeft 
ze er al vijf jaar op het Veenlanden 
College in Mijdrecht opzitten. En 
ieder jaar weer staat ze bij de cul-
turele evenementen vol energie op 

de bühne. Sophie: “Ik heb aan alle 
musicals en talentenjachten van 
het VLC meegedaan. Ik vind het 
echt geweldig dat de school deze 
vormen van cultuur aanbiedt en 
schrijf me er dan ook graag voor in. 
De voorgaande jaren heb ik telkens 
in een groepje meegedaan aan de 
Talentenjacht, maar dit jaar pro-
beerde ik het eens alleen. Ik ging 
achter de piano zitten en speelde en 
zong mijn eigen geschreven liedje 
‘Little Joy’. En toen had ik ineens 
de Talentenjacht gewonnen!” Glun-
derend: “Dat was écht een feest!”

Sophie vervolgt: “De volgende dag 
vond de finale van de Kunstbende in 
de Westergasfabriek in Amsterdam 
plaats. Dat is een wedstrijd voor 
jong creatief talent tussen de 13 en 
18 jaar. Hierbij zijn er verschillende 
categorieën zoals dans, taal en 
mode. Ik was ontzettend zenuw-
achtig en zat met knikkende knieën 
op het podium. Er zaten heel veel 
mensen in het publiek. De presen-
tatoren Coen en Sander stelden nog 
allemaal vragen, maar ik heb het 
idee dat er weinig zinnigs uit mij 
kwam. Totdat ik mocht beginnen 
met spelen natuurlijk. Interviews 
geven is niet mijn sterkste punt, 
maar piano spelen en zingen, dat 

kan ik wel! Ik werd nummer 1 
van Utrecht. Toen heb ik dus twee 
dagen achter elkaar een wedstrijd 
gewonnen. Eerst de Talentenjacht 
van het VLC en toen de wedstrijd 
van de Kunstbende. Echt bizar, 
maar ik vond het geweldig!”

Eigen liedjes
Na haar overwinningen krijgt 
Sophie steeds vaker een aanbod om 
op te treden. Zo zong ze dit jaar 
op het AJOC-festival en heeft ze 
meegedaan aan het Straattheater 
in Mijdrecht. Dit alles met haar 
eigen liedjes, uiteraard! Sophie: 
“Bij ieder optreden gebruik ik 
alleen de liedjes die ik zelf geschre-
ven heb. Het zou raar voelen als ik 
ineens een cover ten gehore zou 
brengen. Daarmee maak ik het voor 
mezelf wel lastig, want nu moet ik 
telkens nieuwe liedjes schrijven. 
Inmiddels heb ik al een hele map 
met mijn eigen geschreven songs. 
Al treed ik met de helft daarvan 
al niet meer op. De oudere liedjes 
vind ik nu afgrijselijk slecht en ben 
ik maar weer snel vergeten. Ik stel 
steeds hogere eisen aan mezelf en 
daardoor worden mijn liedjes steeds 
beter. Telkens is het nieuwste liedje 
mijn favoriet. Bij de optredens 
staat in ieder geval dat nieuwste 

liedje op het repertoire. En vooral 
als je dat liedje voor het eerst aan 
een publiek laat horen, is dat erg 
spannend. Maar als het publiek 
na afloop klapt en joelt geeft dat 
zo’n goed gevoel. Dan ben ik echt 
gelukkig.”

Lowlands
Sophies grootste wens is dat ze 
op het grote evenement Lowlands 
mag optreden. Sophie: “Dat is het 
evenement waar ik zelf ook ieder 
jaar naartoe ga. Ik ben daar nu 
al zo vaak geweest en ik vind het 

super. Ik bekijk altijd de line-up en 
doe dan een vooronderzoekje naar 
de mensen die daar optreden. Dan 
kan je nog meer van hun optreden 
genieten. Als ik toch ooit op dat 
podium mag staan… Dat zou toch 
wel heel erg mooi zijn. Nu hoeft 
dat nog niet van mij hoor, maar 
over een paar jaar doe ik het heel 
graag. Nu vind ik het ook fijn om 
wat minder grootschalige optredens 
te geven. Een klein optreden in de 
buurt is ook prima. Als het publiek 
maar goed is, want daar doe je het 
voor!”

Muzikante Sophie Jurrjens:

“Als ik het publiek hoor klappen, voel ik me echt gelukkig”
Ze is nog maar achttien jaar, maar Sophie Jurrjens uit Wilnis weet precies wat ze wil! Het beroep singer-songwriter lijkt haar geweldig en het is dan ook geen verrassing dat ze na de 
Havo een muzikale opleiding wil gaan volgen. Sophie: “Ons hele gezin is muzikaal. Zowel mijn moeder, mijn zus als de vriend van mijn zus zijn pianisten. Ik kan het me dan ook echt 
niet voorstellen dat ik ineens economie zou gaan studeren. Dat kan gewoon niet! Zingen en piano spelen horen bij mij.” 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								door	valérie	sambrink	sanderink			foto	patrick	hesse

Met het warme weer de afgelopen periode zijn ook honden 
toe aan een beetje verkoeling. Deze twee honden genoten 
van een heerlijk waterijsje.

Donderdagmorgen rond 8.30 uur is een vrouw 
licht gewond geraakt bij een ongeval op de 
Veenweg in Wilnis. Een automobilist kwam uit 
een uitrit, vanaf de overkant stak een fiets-
ster over. Zowel de fietsster als de automobi-
list konden een aanrijding niet voorkomen.
De vrouw op de fiets is door het ambulance-
personeel nagekeken en bleek licht gewond te 
zijn. Een medewerker van de gemeente heeft 
de vrouw met haar fiets naar huis gebracht. 
De auto liep lichte schade op. 

foto	peter	bakker

Deze Chinese Muur verrees uit het niets aan de Herenweg 128-132 in 
Wilnis, pal tegenover een rij woningen. Niet echt fraai. De bewonders 
vragen zich af of dit zomaar mag.

Op het zonnige Eurocircuit, vond 18 juli 
de vierde wedstrijd voor het NK Rally-
racing plaats. Dat in de autosport winst 
en verlies dicht naast elkaar liggen, 
bleek deze wedstrijd maar weer eens. 
Vorige wedstrijd greep het team net 
naast een A-finale, maar ditmaal wist 
Dennis van Rijn zich direct te plaatsen 
voor deze eindstrijd. Nadat de finalera-
ces tot tweemaal toe opnieuw werden 
gestart, veroverde Van Rijn Racing een 
vierde plaats!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en 
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. 
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

 

            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 

 

Waterschap steunt SAIL 2010
Op vrijdag 20 augustus vormen de Amsterdamse grachten het decor 
voor een bijzonder evenement: de Pieremachocheltocht van SAIL 
2010. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor 
bevaarbaar en schoon oppervlaktewater in de regio, levert als sponsor 
van de Pieremachocheltocht een bijdrage aan dit ludieke evenement.
 
De Pieremachocheltocht vaart de route Westerdok, Korte Prinsengracht, 
Nieuwe Prinsengracht, Plantage Muidergracht, Entropotdok. Dijkgraaf 
Johan de Bondt is één van de juryleden die alle deelnemende bootjes 
beoordeelt. Niet alleen het meest originele vaartuig wordt beloond; het 
vaartuig met de meeste pech kan rekenen op een troostprijs.
 

Gratis deelname
De ‘vaarobjecten’ van de Pieremachocheltocht staan in groot contrast met 
de grandeur en glorie van de enorme tall ships in het IJ. 
Een pieremachochel is een zelfgebouwd bootje. Iedereen kan zich inschrij-
ven. Hoe origineler en creatiever, hoe beter. Schepen van Waternet, 
Binnenwaterbeheer en diverse hulpdiensten varen mee in de optocht om 
het waterverkeer in goede banen te leiden. 
Deelname is gratis en kan individueel of in groepsverband. 
 
Schone grachten
Het water in de grachten wordt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht meerdere keren per week ’s nachts gespoeld met water uit het 
IJmeer. Het water wordt zo constant ververst en blijft daardoor zuurstof-
rijk. Per nacht worden de grachten met 225.000 kubieke meter water 
ververst, 800 kubieke per minuut. Het water komt aan de oostkant het 
grachtenstelsel binnen en stroomt er in Oud-West weer uit. Daarnaast 
wordt het grove vuil dagelijks door de uitvoerende organisatie Waternet 
met drijfvuilboten uit de grachten gevist.

Meer informatie vindt u op: www.sail2010.nl.

Nieuwe expositie in 
gezondheidscentrum
Tot medio oktober 2010 is de vernieuwde permanente expositie van 
Atelier de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 
in Mijdrecht, weer te bewonderen.  De expositie biedt een gevarieerd 
overzicht van het werk van de leden van het atelier. Er hangen een veer-
tigtal werken van diverse leerlingen. Voor het eerst zijn enkele deelnemers 
in de gelegenheid gesteld wat meer van hun werk te laten zien. Ditmaal 
exposeren Jo Groenendaal en Annie Zaal, elk met een vijftien tal werken. 
Daarnaast is er werk te zien van 13 leden van de jeugdgroep.
De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. 
De huidige expositie duurt tot half oktober 2010. 
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g e w o o n v o o r l a t e r
Een geheel verzorgde uitvaart 

voor slechts € 2.685,-
Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens

Conturapolis
natura  

 uitvaar tverzeker ing

De voordelen van de Contura-polis:

- Bijzonder geschikt voor senioren.

- Geen gezondheidsvragen, geen leeftijdsgrens. 

- Ter gedeeltelijke betaling van de afkoopsom kan de 
 waarde van levensverzekeringen worden ingebracht 
 tot een verzekerd bedrag van € 1.500,-.

- De (resterende) afkoopsom kan in termijnen in 
 twee jaar worden voldaan.

- Alles nu voor later geregeld.

Uitvaartverzorgers van de Contura-polis in uw regio: 
Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.

Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden. Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.

Bel gratis 0800 - 022 45 35 of kijk op www.gewoonvoorlater.nl

Al lijken de overeenkomsten tussen Fiat 
en Abarth op het eerste gezicht groot, zij 
verschillen wel degelijk. Abarth is een op 
zichzelf staand merk dat zich profileert 
als sportief, luxe en onderscheidend. Het 
rijden van dit merk is niet kiezen voor een 
vervoersmiddel, maar kiezen voor optimaal 
rijplezier en je onderscheiden. 

Abarth is niet zo maar een merk, Abarth is 
een beleving!
Aan de hand van twee nieuwe modellen van 
Fiat, de 500 Cabrio en de Punto Evo, komt 
Abarth nu met twee nieuwe modellen; de 
Abarth 500C en de Abarth Punto Evo.
Beide nieuwe modellen staan weer garant 
voor de kernwaarde van het Italiaanse merk: 
sportiviteit, onderscheidend en rijplezier.  
Door de raceafstelling en de acceleratie van 
een echte sportauto, levert het rijden in een 
Abarth een krachtige emotie op. Het is een 
unieke en niet te evenaren rijervaring, die 
uitstijgt boven de opvatting dat een auto al-
leen maar voor vervoer van A naar B is.  

De beleving die je in het bijzonder van een 
Abarth Punto Evo krijgt, wordt mogelijk ge-

Biechten loont bij 
Van Kouwen
Abarth is een Italiaans automerk dat reeds een lange race historie heeft. De modellen 
van Abarth zijn gebaseerd op de bestaande modellen van het automerk Fiat, de 500 en 
de Punto Evo, maar dan met meer vermogen en een uiterst sportieve look. 

maakt door de MultiAir-krachtbron van 165 pk 
met vergroot motorvermogen voor nog betere 
prestaties en meer adrenaline bij de bestuur-
der. De Abarth 500C combineert de genoegens 
en sensaties van een sportieve rijstijl met die 
van het open rijden, de wind in je haren en het 
geluid van de 140 pk onder de motorkap. Die 
sportieve rijbeleving wordt nog vergroot door 
de schakelpaddles aan het stuur. 

Schorpioenlogo
Deze twee modellen mogen dan heel verschil-
lend zijn, ze delen eenzelfde inborst, de spor-
tieve geest van het Abarth schorpioenlogo, dat 
in staat is gebleken de passie aan te wakkeren 
van duizenden automobilisten die gevoel heb-
ben voor uitdagingen, snelheid en de Italiaanse 
stijl. De specificaties van de nieuwe Abarth 
modellen zijn te lezen op 
www.vankouwen.nl/abarth/nieuws.
Van Kouwen Galleria Amsterdam, officieel 
dealer van Abarth, zet de beleving van het 
merk door in de showroom en de werkplaats. 
Hier kan men de verschillende modellen bekij-
ken en een proefrit maken. 

Biecht je autozonde
Het is nu mogelijk om een nieuwe Abarth te 
winnen tijdens de campagne: ‘Biecht je auto-
zonde!’ Abarth zoekt namelijk wegpiraten met 
autozonden. Deze zonden kunnen ongestoord 
en ongegeneerd in de showroom van Van 
Kouwen opgebiecht worden in de daarvoor 
bestemde ‘Abarth zonden kabine’. 

Kijk op www.vankouwen.nl/abarth 
voor meer informatie. U vindt Van Kouwen 
Galleria Amsterdam aan de Klokkenbergweg 
15 in Amsterdam-Zuidoost.

Waterschap De Stichtse Rijnlanden 
start bijenproject
Op voorstel van de 'Partij voor de Dieren' en 'Water Natuurlijk' treedt De Stichtse 
Rijnlanden als eerste waterschap toe tot de Coalitie Biodiversiteit 2010. Deze coalitie 
bestaat uit een brede vertegenwoordiging van gemeenten, provincies, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven die biodiversiteit een warm hart toedragen en op dat gebied 
willen samenwerken. De Stichtse Rijnlanden zal in dit kader een project met bijen op-
starten in het Kromme Rijngebied.

“Behoud van biodiversiteit is heel belangrijk. 
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vrucht-
bare grond, een stabiel klimaat en daardoor 
kan er landbouw bedreven worden. Het levert 
ook voedsel en grondstoffen op voor huisves-
ting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze 
natuurlijke hulpbronnen zorgen ervoor dat 
we kunnen bestaan’’, aldus Els van der Vorm, 
fractievoorzitter Water Natuurlijk. 
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroe-
pen tot Internationaal Jaar van de Biodiver-
siteit. Daar was een goede reden voor. Het 
gaat niet goed met de biodiversiteit op aarde. 
Ongeveer 40 procent van alle planten en 
dieren die nu op aarde leven zijn met uitster-
ven bedreigd. De verschillende soorten op 
aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur. Dit 
noemen we biodiversiteit.
Ook in Nederland zijn er dieren verdwenen of aan het verdwijnen, zoals de wolf vroeger 
en nu bijvoorbeeld de paling. Ook sommige vlindersoorten komen minder voor dan vroeger. 
Volgens de Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk moet het verlies aan biodiversiteit zo 
snel mogelijk gestopt worden.

Bijenproject
Om biodiversiteit een steun in de rug te geven zal De Stichtse Rijnlanden een bijenproject in 
het Kromme Rijngebied gaan starten. 
Willem van der Steeg, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: “Als er één ambassadeur 
is van biodiversiteit, dan is het wel de bij. Bijen hebben een gunstige invloed op allerlei vege-
taties. De bijenpopulatie staat echter stevig onder druk. Het waterschap gaat de komende 
jaren uitvoering geven aan het Inrichtingsproject Kromme Rijngebied, waaronder de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers. We zouden deze aan kunnen leggen met bloemrijke vegetatie, 
zodat zij een geschikte biotoop kunnen vormen voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook 
de fruittelers in het Kromme Rijngebied zullen de bij graag langs zien komen.”

Aanmelding partijen voor raadsverkiezingen
Lokale politieke partijen die op 24 november willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen, moeten zich uiterlijk 30 augustus geregistreerd hebben. Ze zijn verplicht zich te laten 
inschrijven bij het centraal stembureau in de gemeente De Ronde Venen. Ook landelijk ope-
rerende partijen die een plaatsnaam willen toevoegen aan hun partijaanduiding moeten zich 
laten registreren.

Alleen partijen die onder dezelfde naam heb-
ben deelgenomen aan de Statenverkiezingen 
in maart 2007 of de Kamerverkiezingen van 
juni 2010, hoeven zich niet apart te laten 
registreren. De registratie voor die eerdere 
verkiezingen is namelijk ook geldig voor de 
raadsverkiezingen in november 2010. Voor de 
registratie van een politieke partij moet bij 
het centraal stembureau in de gemeente De 
Ronde Venen een waarborgsom van 112,50 
euro betaald worden. Dat bedrag wordt terug-
gestort als de geregistreerde partij een geldige 
kandidatenlijst heeft ingeleverd. Het centraal 
stembureau beoordeelt op basis van de Kieswet 
of de ingediende naam mag worden gevoerd 
bij de verkiezingen. Ook moet blijken of een 
landelijke groepering geen bezwaar heeft tegen 
registratie op lokaal niveau.

Kandidatenlijsten
Dinsdag 12 oktober 2010 is de dag van de 
kandidaatstelling. Dit betekent dat de politieke 
partijen tussen 9.00 uur en 15.00 uur de kan-
didatenlijst moeten inleveren bij het centraal 
stembureau. Aan het eind van de middag onder-
zoekt het hoofdstembureau in een besloten zit-
ting de ingeleverde lijsten. Kort daarna maakt 
het zijn voorlopig oordeel bekend. Eventuele 

tekortkomingen in de kandidatenlijsten kunnen 
de politieke partijen tot 15 oktober 15.00 uur 
herstellen. 

Kieslijsten
Partijen die een lijstverbinding willen aangaan, 
moeten op 12 oktober bij het centraal stembu-
reau een verklaring indienen. Op 14 oktober 
beslist het hoofdstembureau over de geldig-
heid van deze lijsten-combinaties. Diezelfde 
dag stelt dit orgaan de nummers van de 
kieslijsten vast. Normaal gesproken is het 
zo dat de partij die bij de vorige verkie-
zingen de grootste was, nummer 1 krijgt. 
De één na grootste partij wordt lijstnum-
mer 2, enzovoorts. Voor de gemeente die 
ontstaat uit de samenvoeging van Abcoude 
en het huidige De Ronde Venen hebben nog 
nooit eerder verkiezingen plaatsgevonden. 
Daarom wijst het hoofdstembureau op basis 
van loting de nummers van de kieslijsten 
toe. Op de verkiezingsdag, 24 november, 
zijn de stembureaus van 7.30 tot 21.00 uur 
open. Twee dagen later wordt de uitslag of-
ficieel vastgesteld. De nieuwe raad is vanaf 
3 januari, de eerste werkdag na de herinde-
ling, officieel in functie. 
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HONDA
PROEF
RIJ
DAGEN           

         
  T/M 

31 JUL
I

Proef het voordeel tot wel €  1.000,- 

DVD ‘AVATAR’ CADEAU BIJ ELKE PROEFRIT. OP=OP

Honda CR-Z met A-label. Gemiddeld brandstofverbruik: 5 l/100 km. CO2-uitstoot: 117 gr/km. Honda CR-V vanaf D-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/15,4 km, max. 1 l/11,9 km. CO2-uitstoot: min. 171 
gr/km, max. 195 gr/km.  Honda Jazz met B-label. Brandstofverbruik: min. 1 l/18,9 km, max. 1 l/18,2 km. CO2-uitstoot: min. 125 gr/km, max. 130 gr/km. CO2-uitstoot: min. 101 gr/km, max. 105 gr/km.

CR-Z vanaf € 24.990,-. CR-V vanaf € 33.670,-. Jazz vanaf € 13.900,-*. * Genoemde prĳ s is inclusief € 1.000,- eco inruilbonus. Afgebeelde modellen kunnen voorzien zĳ n van accessoires.
Deze actie is geldig tot en met 31 juli 2010. Actievoorwaarden kunnen wisselen per Honda-dealer. Vraag uw dealer naar de voorwaarden. De Honda CR-Z is uitgesloten van deze actie.

Automotive-centre Van Nieuwkerk  Making Dreams Come True
www.vannieuwkerk.nl |      Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht
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IN VOL BEDRIJF
Koeleman Elektro

“We hebben onze draai in Mijdrecht wel gevonden”
Koeleman Elektro is van oudsher een Vinkeveens bedrijf. Omdat de 
noodzakelijke uitbreiding in Vinkeveen op allerlei bezwaren stuitte, 
besloot Theo Koeleman een paar jaar geleden om naar Mijdrecht te ver-
huizen. Dat was een ingrijpende beslissing, zegt zijn zoon Peter. 
Maar ze hebben er geen spijt van gehad. Ze hebben er inmiddels hun 
draai wel gevonden.

door	piet	van	buul			foto	patrick	hesse

Peter Koeleman: “Ook bij de woninginrichting signaleren een nieuwe trend. “We merken dat steeds meer jongeren 
geholpen willen worden bij de inrichting van hun eerste huis. Wij leveren complete pakketten en zorgen voor de kant 
en klare installatie.  

“Onze vaste klanten wisten ons al 
snel te vinden”, zegt Peter Koele-
man. “En inmiddels komen hier 
mensen vanuit de hele regio. Niet 
alleen uit De Ronde Venen, maar 
ook uit De Kwakel, Aalsmeer en 
zelfs uit Woerden. We zijn hier in 
het voorjaar van 2008 begonnen. 
We hadden een voortvarende start, 
maar vorig jaar ontkwamen ook wij 
niet aan de effecten van de crisis. 
Je merkte heel goed dat men toch 
even wat terughoudender was bij het 
doen van grote aankopen. Gelukkig 
trekt het dit jaar al weer behoorlijk 
aan. Dat komt voor een deel omdat 
de economie zich weer een beetje 
aan het herstellen is, denk ik. Maar 
voor ons kwam het wereldkampioen-
schap voetbal ook wel op een goed 
moment. Voor veel mensen is zo’n 
groot sportevenement vaak aanlei-
ding om een nieuw televisietoestel 
aan te schaffen.”

Uitstraling
Koeleman Elektro zit in een im-
posant gebouw op de hoek van de 
Genieweg en de Industrieweg. Ze 
hebben er alle ruimte om het grote 
gevarieerde aanbod te presenteren. 
Veel huishoudelijke apparatuur, 
fraaie keukens en veel witgoed van 
alle gerenommeerde merken. En 
een ruim aanbod aan audio visuele 
apparatuur. Moderne platte scher-
men in vele formaten en van tal van 
topmerken. De compleet ingerichte 
thuisbioscoop van Bang en Olufsen 
is daarin een echte trekpleister. 
Ze praten bij Koeleman dan ook 
niet over showrooms maar over 
‘belevingsplaatsen’. “Die uitstra-

ling is wel een punt waar we een 
beetje mee zitten”, vertelt Peter. 
“Aan de ene kant wil je een beeld 
creëren van kwaliteit, klasse en 
vakmanschap. Want dat hebben we 
natuurlijk wel. Maar we hebben in 
de periode dat we hier nu zitten ook 
wel gemerkt dat je daarmee ook het 
gevaar loopt een soort drempel op 
te werpen. Door ons mooie pand en 
door de presentatie van topmerken 
denken veel mensen dat het bij ons 
allemaal erg duur is. En dat is dus 
echt niet zo. Wij hebben een ruim en 
gevarieerd aanbod in verschillende 
prijsklassen. Dat betekent ook dat 
we voor iedereen wel wat hebben. 

Euronics
We hebben ons inmiddels aangeslo-
ten bij Euronics. Dat is een Europese 
inkooporganisatie, waarbij de aan-
gesloten bedrijven 
een gezamenlijke 
formule hanteren. 
Euronics vind je 
vooral ook in Frank-
rijk en Duitsland. 
We presenteren ons onder meer 
met folders op basis van de Euronics 
formule. Daarin laten we ook zien 
dat we helemaal niet zo duur zijn 
als veel mensen denken. Wanneer 
mensen bij ons binnen lopen, merken 
ze dat gelijk”, zegt Peter. Hij hoopt 
wel dat de onderhoudswerkzaamhe-
den aan de Industrieweg nu eindelijk 
eens gaan opschieten. “Het duurt 
allemaal wel erg lang. Ze zijn nu 
ruim twee maanden bezig met het 
opknappen van een paar honderd 
meter wegdek. En dat merken we 
hier wel. De mensen moeten nu wel 

Wij hebben een ruim en 
gevarieerd aanbod in 

verschillende prijsklassen 

Nieuwe zonnestudio in Mijdrecht
In een pand aan de Mijdrechtse Bozenhoven, boven de Hema, wordt op dit moment hard gewerkt aan de verbou-
wing van de zonnestudio. Een ingrijpende verbouwing waardoor de zonnestudio tijdelijk gesloten is. De huidige 
apparatuur wordt vervangen door eigentijdse zonapparatuur. Wie binnenkort onder de zonnebank gaat, kan genie-
ten van airco en een verkoelende beneveling. Laatstgenoemde niet door de drank, maar door een watergordijntje 
dat je lichaam op temperatuur houdt. Wie zegt dat zonnen saai is heeft het goed mis.
 
Omdat de deur nog twee maanden gesloten blijft, verklappen we nog niet wie de nieuwe eigenaar/eigenares is. De per-
soon in kwestie is in ieder geval een wervelwind, vol vernieuwende ideeën. Ideeën die de uitstraling van de nieuwe zon-
nestudio ingrijpend zullen veranderen. Het sfeertje wordt luxe en vooral ontspannen. Moet je even wachten, dan kun je 
lekker even op een bankje zitten en een tijdschriften lezen. Via de kabelkrant word je geïnformeerd over het wel en wee 
in het Rondeveense en natuurlijk staat er een lekker kopje koffie of frisdrankje klaar. Suncare heeft een gezichtsbruiner 
en een viertal zonnebanken. In overleg bepaal je welke behandeling het best bij je past, waarna je van start kan gaan met 
je rondje bruin zijn of lekker bruin blijven.
 
Slimness
Er staat echter nog veel meer te gebeuren. Ook Slimness gaat zich op de Bozenhoven vestigen. Slimness geeft handige 
en praktische tips op het gebied van gewichtsbeheersing. De consulente legt geen diëten op maar kijkt samen met de 
klant naar het eetpatroon en hoe dit kan worden veranderd om definitief een einde te maken aan overgewicht en de 
narigheden die daaruit voortkomen. Samen met een plaatselijke horecaondernemer gaat Slimness een menu samenstel-
len waarmee je tijdens je etentje buitenshuis ook lekker binnen je maximum calorieën kunt blijven. 
 
Eind september wordt bekend wie de wervelwind achter al deze plannen. Dan zult u mer-
ken dat de zomerzon weliswaar weg is, maar dat SunCare staat te popelen haar rol over 
te nemen.

een stuk omrijden om bij ons te ko-
men. We hopen met z’n allen dat dit 
probleem snel zal zijn opgelost.”

Service
Koeleman is van oudsher ook een 
installatiebedrijf. Daar zijn ze nog 
steeds heel sterk in. Peter Koele-

man: “We 
installeren in 
woningen en 
bedrijven de 
complete instal-
latie op het ge-

bied van elektra. Dat draait, ondanks 
de recessie nog steeds prima. De 
laatste tijd doen we ook steeds meer 
in boten. Zo hebben we pas een 
boot, die op elektriciteit vaart en 
wordt ingezet voor de bevoorrading 
van de bedrijven in de binnenstad 
van Utrecht, helemaal ingericht. 
Grote steden zijn er steeds meer 
op uit om de grote vrachtauto’s uit 
het oude stadcentrum te weren. 
Met zo’n milieuvriendelijke en stille 
elektrische boot heb je een mooi 
alternatief. En wat dacht je van 
de Amsterdamse rondvaartboten. 

Ook in deze sector gaat men steeds 
meer gebruik maken van elektrische 
boten. We hebben er inmiddels al 
verschillende van een elektrische 
installatie voorzien. De vraag neemt 
toe en er zijn maar weinig bedrijven 
die dat kunnen. We hebben hoge 
verwachtingen van deze ontwikke-
lingen. Het is natuurlijk een ideale 
manier om mee door de grachten te 
varen: milieuvriendelijk en stil. Je 
vaart overdag en ‘s nachts laadt je 
de accu’s weer op.”

Vakmanschap
Peter signaleert ook bij de woning-
inrichting een nieuwe trend. “We 
merken dat steeds meer jongeren 
ons weten te vinden. Die willen dan 
geholpen worden bij de inrichting 
van hun eerste huis. Wij leveren 
complete pakketten en zorgen voor 
de kant en klare installatie. Het vak-
manschap dat we in de installatie-
sector hebben opgebouwd, vertaalt 
zich ook naar de overige activiteiten. 
Onze service gaat aanzienlijk verder 
dan het afleveren van een doos met 
inhoud. We willen ons onderscheiden 

en zetten ons vakmanschap in om 
de complete installatie pico bello te 
verzorgen. Voor de witgoedsector 
hebben we een aparte afdeling waar 
we de garantiereparaties uitvoeren. 
Onze mensen worden daarvoor 
door bedrijven als Miele speciaal 
opgeleid. Onze voorrijkosten zijn een 
stuk lager dan die van zo’n groot 
landelijk opererend bedrijf. In een 
tijd dat de mensen wat zuiniger aan 
moeten doen, willen we daar alert 
op reageren. We denken graag met 
de mensen mee om hen een passend 
aanbod te doen. We willen geen nee 
verkopen.”

Koeleman Elektro 
Genieweg 60 (industrieterrein)
Mijdrecht 
Telefoon 0297-261 485
www.koelemanelektro.nl. 

Openingstijden: Maandag t/m 
donderdag van 09.00-18.00 uur, 
vrijdag van 09.00-21.00 uur en 
zaterdag van 09.00-17.00 uur.         
 

Workshop houden? Mail naar info@vankraaltotketting.nl
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Boeken Tip 5...

1 Barbecue Klassieke en 
moderne recepten  

   Linda Doeser
Verras uw 
familie en 
vrienden met 
overheerlijke 
barbecue-
gerechten. 
In dit boek 
vindt u 
niet alleen 
klassiekers 
als burgers, 

steaks en worstjes, maar ook 
uiteenlopende exotische recep-
ten, variërend van vegetarische 
spiesen tot weldadige desserts. De 
recepten in dit handige spiraalboek 
leiden u elke keer weer stap voor 
stap naar een perfect barbecuege-
recht.

2 Het complete IJs &   
Dessertsboek 

Verwen uzelf met een reis langs 
alle seizoenen aan de hand van de 
heerlijkste desserts. Van de spran-
keling van verse citrusvruchten in 
de lente, langs zomerse sorbets, 

naar de rijk 
gevulde 
taarten in 
de herfst 
en naar de 
warme pud-
dingen in de 
winter. Het 
complete 
IJs & Des-

serts boek heeft iedereen wat te 
bieden op elk moment van het jaar. 
In dit boek staan recepten voor 
elke gelegenheid en iedere kok. 
Daarnaast krijgt u informatie over 
het maken van echte klassiekers 
als chocoladesoufflé of vanille-ijs. 
De recepten worden vergezeld van 
prachtige foto’s en stapsgewijze 
afbeeldingen, zodat u hiermee het 
ultieme naslagwerk op het gebied 
van nagerechten in uw boekenkast 
heeft. 

3 Dirkjan BBQ & Zo; eerste 
hulp bij barbecueën  

Het eerste kookboek van onze 
slungelige held DirkJan en zijn 
corpulente vriend Bert was meteen 
een doorslaand succes. Met de 
zomer in aantocht hebben zij het 
vizier nu gericht op de zomerse 
kookgenoegens. Het resultaat is 
'BBQ & Zo; eerste hulp bij barbe-
cueën'. Onze helden presenteren 
hierin met de nodige bravoure tal 
van spectaculaire BBQ-gerechten, 
uiteraard gelardeerd met unieke 
strips en goede adviezen van 

geestelijk 
vader Mark 
Retera. Een 
onmisbaar 
boek voor 
alle strip- en 
kookliefheb-
bers! 

4 Salades - Het hele jaar door 
zomerse smaken 

Met deze verzameling verse, snelle 
en eenvoudige salades voor elke 
gelegenheid hoeft u zich nooit 
meer druk te maken over hoe u een 
gezonde maaltijd samenstelt. In dit 
boek vindt u tal van inspirerende 
ideeën voor salades met groenten, 
fruit, vlees, gevogelte en zeevruchten 
die met een minimum aan inspan-
ning tot grootse resultaten leiden. 
'Salades' bevat eenvoudig te volgen 
recepten van over de hele wereld 
voor bijzondere voorgerechten, 
heerlijke maaltijdsalades, geweldige 
bijgerechten en luxe vruchtendes-
serts. De fraaie foto's zullen zelfs de 
meest onervaren koks overtuigen.

5 'Pizza' en 'Spaghetti' 
 

Twee 
bijzondere 
kookboeken 
in respec-
tievelijk de 
vorm van 
een pizza en 

een traditionele Italiaanse spaghetti-
verpakking. Verrassende recepten 
voor pizza's en het zelf maken van 
pizzadeeg en authentieke Italiaanse 
spaghettirecepten met buitengewone 
moderne foto’s. De perfecte cadeaus 
voor liefhebbers van koken.

... Carla Burggraeve 
 
Titel:  Het uur van de engelen
Auteur: Danielle Trussoni

'Deze 
keer een 
verslag 
van een 
boek 
dat ik 
nog niet 
hele-
maal uit 
heb. Het 
verhaal 
maakte 

me bij het lezen van de achterkant 
van het boek al razend nieuwsgie-
rig. 'Het uur van de engelen' gaat 
over Evangeline, die als twaalfjarig 
meisje door haar vader naar het 
St. Rosa-klooster in New York is 
gebracht. In dit klooster heeft ze 
veel kennis opgedaan omtrent 
engelen. Als ze elf jaar later tijdens 
het archiveren een brief uit 1943 
vindt en daarover met zuster Celes-
tine praat, komt ze er achter dat er 
een eeuwenoude verborgen strijd 
gaande is tussen engelgeleerden 
en afstammelingen van engelen en 
mensen, Nephilim genaamd. Ik vind 
het boek niet heel makkelijk om 
te lezen, maar er is ook veel uit te 
leggen over de vermenging van de 
bijbelse wereld, de wereld van de 
engelen en de wereld van de goden.
Een boek dat zeker enige inspan-
ning vraagt, maar naar een span-
nend verhaal toewerkt!

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

De keuze van...

Jong geleerd is.....
Ik was laatst met iemand in gesprek 
die me vertelde dat ze helemaal niet 
van wijn hield. Ik vertelde haar dat 
ik me dat niet kon voorstellen en 
dat ze dan nog nooit een goede wijn 
gedronken had. Een hele gevaarlijke 
opmerking natuurlijk want ikzelf ben 
zo bevooroordeeld als ik weet niet 
wat, maar ze kon het wel waarderen 
en beloofde het binnenkort weer te 

proberen. 

Het deed mij denken aan de tijd dat 
ik begon met het leren drinken van 
wijn. 
Vanaf mijn zestiende jaar begon ik 
mij in de wijnen te verdiepen en de 
centjes die ik bij elkaar verdiende 
bij de Hema gingen niet allemaal op 
aan kleding en make-up maar ook 
aan wijn. Niet meteen die zware 
rode jongens maar de lieve fruitige 
witte wijnen en rosé. De eerste 
wijnen die ik serieus doorproefde 
vond ik een hele beleving. Het waren 
geen standaard wijnen maar wijnen 
met een verhaal.  
Een van de eerste witte wijnen die 
ik dronk kwam uit Spanje uit de 
streek Rueda, toen een nog iets min-
der bekend gebied. Het was een wijn 
die wat geler van kleur was en het 
eerste wat me opviel was de aparte 
smaak. Geen wit fruit of citrus zoals 
bij veel 'makkelijke' witte wijnen 
maar abrikoos en een vleugje anijs 

was wat ik proefde. De wijn was 
gemaakt van de Verdejo, een druif 
die alleen maar groeit in de Rueda 
streek in Spanje. Deze streek ligt 
landinwaarts 170 km bij Madrid 
vandaan en vlak bij de Portugese 
grens. Verdejo is een van de belang-
rijkste druiven in het gebied.
De druif word op een aparte wijze 
geoogst. Voor de opkomst van de zon, 
als het wat koeler is, gaan druiven-
plukkers met mijnlampen op het 
hoofd de wijngaarden in en oogsten 
alles zo snel mogelijk. De druiven 
worden in kleine bakken vervoerd 
en soms word er een gas over heen 
geblazen zodat zuurstof geen kans 
krijgt om te werken in de druiven. 
Daarna worden ze meteen naar 
de tanks gebracht waar het hele 
wijnmaakproces begint. 

Deze wijn is me altijd bijgebleven en 
toen ik zelf een wijnwinkel begon 

was dit natuurlijk een fles die niet 
mocht ontbreken. Nu 10 jaar later 
is de Rueda een van de bekendste 
wijngebieden van Spanje. Sterker 
nog, het is hét wijngebied voor witte 
wijnen! Ik drink hem nog steeds met 
veel plezier. My First Love in a bottle 
zegmaar! 

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750 

www.prinselijkproeven.nl

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

Deze week op 
Midpoint FM & TV
Zaterdag
0:00 - 9:00 Non Stop Hit Mix
9:00 - 12:00 Midpoint Classics met Monique
    Musch & Stephan de Ruijter
12:00  - 14:00 Goedemiddag met Peter Bakker
14:00  - 16:00 Historische Top 40 met 
   Nico van der Linden
16:00  - 18:00 NieuwsPoint (actualiteiten)
18:00  - 20:00 Eighties Request
   Non Stop 80’s Hits
20:00 - 22:00 WZZP Jongeren Programma
22:00  - 00.00 MP Dance Classics
   Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 9:00 Non Stop Hit Mix
9:00 - 10:00 Kerkenuitzending
10:00 - 12:00 Nieuwspoint (H)
12:00 - 14:00  Nederpop Nonstop
14:00 - 17:00 Non Stop Hit Mix
17:00 - 18:00 Kerkenuitzending (H)
18:00 - 20:00 Black is beautiful met 
   Harry Beijer
20:00 - 22:00  Eindeloos met Jim Clarke, 
   Peter Bakker & Sandra Fokkens
22:00 - 24:00  Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00  - 10:00  2 The Point
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Oostrom On Air met 
   Peter & Marcel
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00  - 10:00  2 The Point
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Alive met Roel & Anne
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00  - 10:00  2 The Point
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Jim Clarke
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 De Radioparade met 
   Patrick & Maarten
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Donderdag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00  - 10:00  2 The Point
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Peter Bakker
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 De Kelder met Tim & Anne
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

Vrijdag
0:00 - 8:00 Non Stop Hit Mix
8:00  - 10:00  2 The Point
10:00 - 12:00  Midpoint Classics
12:00  - 14:00  Goedemiddag met Peter Bakker
14:00 - 20:00 Non Stop Hit Mix
20:00 - 22:00 Nederlink met Jan Voortwist
22:00 - 24:00  Alltime Pop& Rock Songs

De dames van Boekhandel Mondria 
lezen wekelijks vrijwel alle boeken 
die verschijnen. Bij toerbeurt 
verhalen ze hier over opmerkelijke 
boeken.
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Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok 
of gediplomeerd keurmeester, 
maar weet wél precies wat hij 
lekker vindt. Daarom is hij re-
gelmatig te gast bij diverse res-
taurants in de (wijde) regio en 
maakt hij ons deelgenoot van 
zijn culinaire ervaringen.

Vlinders in mijn buik…..

Restaurant Vlinders
Ik ben op deze mooie zondagavond op weg naar Loenen, dat net over 
de brug van het Amsterdams Rijnkanaal ligt. Op zo’n 500 meter voorbij 
het stoplicht op de N201, midden tussen de weilanden, ligt het bijzon-
der leuke restaurant Vlinders, sinds 5 jaar eigendom van de gezusters 
Petra & Laura de Haan. 

tekst	en	foto’s	patrick	hesse

Restaurant Vlinders
     Rijksstraatweg 189
     3632 AC Loenen aan de Vecht
     Tel: 0294 - 23 15 56
     info@restaurantvlinders.nl 
     www.restaurantvlinders.nl

     Openingstijden
     Ma Gesloten
     Di t/m vrij 12.00-22.00 uur*
     Za 16.00-22.00 uur* 
     Zo 12.00-22.00 uur*
        
     * Keuken sluit om 21.30 uur

PART YCENTRUM

OEKZ

R O E K Z . N L

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

Eerst was het restaurant bekend 
onder de naam ‘De Happerij’, 
een gezellig restaurant dat prima 
liep. Lekker voor een sateetje of 
spareribs. De dames hadden echter 
meer in hun mars en wilden de lat 
een stuk hoger leggen, dus werd 
ongeveer 2 jaar geleden het roer 
radicaal omgegooid. Na een flinke 
verbouwing, zowel van binnen als 
van buiten, werd anderhalf jaar 
geleden een totaal nieuw restau-
rant geopend met een nieuwe naam 
‘Vlinders’. Chef-kok Laura kon hier 
helemaal los gaan en prachtige 
gerechten op de kaart zetten. Van 
deze beslissing hebben de zusjes 
nog geen seconde spijt gehad. 
Natuurlijk worden er nog steeds 
heerlijke sateetjes en een verruk-
kelijke sparerib geserveerd, maar 
nu kan Laura haar culinaire kunsten 
ook vertonen. Ik kan u verzekeren, 
ik was behoorlijk onder de indruk. 
Vlinders is ook een uitstekende 
locatie voor een bruilof of een feest, 
met exclusieve hapjes of lekker met 
een bitterbal. Alles is hier mogelijk. 
Zo hebben de damens onlangs op 
het terras nog een 'Walking dinner' 
gehad. 

Ik neem plaats op het riante ter-
ras op nog geen 10 meter van het 
weiland waar de koeien languit in 
de zon liggen. De tuin om het terras 
staat in bloei en ziet er fantastisch 
uit. Dat deze met zeer veel zorg en 
aandacht wordt onderhouden staat 
buiten kijf. Ik maak kennis met de 
charmante Petra die mij enthousi-
ast begroet. Even later komt ook 
Petra’s rots in de branding, Chef-
kok Laura, zich voorstellen.
Laura heeft al precies in haar hoofd 

wat ze vanavond wil gaan creëren. 
Ik laat me graag leiden en ben 
benieuwd wat ze voor mij in petto 
heeft. Het zal in ieder geval een 
combinatie van een paar gerechten 
zijn. Het is nog vroeg, maar het 
terras stroomt langzaam vol. Gezien 
het tijdstip zijn er veel ouders met 
jonge kinderen. Mede doordat de 
bedienende dames gekleed gaan 
in smetteloos wit en allemaal 
een grote glimlach op het gezicht 
hebben (chapeau!) heerst er een 
heerlijke relaxte zomerse sfeer.

Baambrugs rund
Als Amuse krijg ik een Dimsum van 
mozzarella met auberginetruffel. 
Erg verrassend! 
Na deze appetizer krijg ik een 
combinatie van 2 verschillende 
voorgerechten. Als eerste een 
salade ‘Vlinders’ met geroosterde 
coquille, zwezerik en parmaham en 
een dressing van bospaddenstoelen. 
Vervolgens een tartaar van Baam-
brugs rund met getoast brioche 
brood, een kletskop van parme-
zaanse kaas en truffelmayonaise. 
Beide gerechten smaken mij werke-
lijk uitstekend, maar mijn absolute 
favoriet is de tartaar omdat het 
vlees van uitzonderlijke kwaliteit is. 
Wanneer ik mijn enthousiasme met 
Petra deel, vertelt ze met gepaste 
trots dat haar vader in Baambrugge 
een eigen slachthuis heeft en hij 
het beste van het beste voor zijn 
dochters reserveert. En terecht! Ik 
hoop dat ook het hoofdgerecht uit 
vlees bestaat.

Female touch
Uit alles in dit restaurant blijkt dat 
hier een ‘female touch’ aanzit. Alles 

klopt tot in de puntjes en heeft 
een opmerkelijk frisse uitstraling.
Wanneer ik later op de avond deze 
uitkomst met Laura deel, antwoord 
ze vrolijk: “Goed om te horen. We 
zijn inderdaad een team van bijna 
alleen vrouwen. Er is maar een 
heer en die staat in de keuken,maar 
die heeft zich helemaal aangepast. 
Hij kletst al lekker mee over winke-
len en RTL boulevard.”
Het is tijd voor het hoofdgerecht. 
De trots van restaurant Vinders: 
Tournedos gegrild met frites, 
aardappelgratiën, gemengde salade 
en seizoensgroenten uitgebreid met 
kruidenboter, champignonroomsaus, 
pepersaus, truffelboter en eenden-
leverboter (normaal apart te bestel-
len). Ik krijg een stuk vlees dat zijn 
weerga niet kent. Hoe kan het ook 
anders met een vader als slager. 
Ook het tweede gerecht smaakt me 
prima: Heilbot gegaard in Thaise 
kokossaus met krokant gebakken 
mihoen en oosterse groenten. Na 
al deze heerlijkheden zit ik aardig 
aan mijn taks en bestel als dessert 
voorzichtig een kopje koffie. Daar 
kom ik natuurlijk niet mee weg en 
gelukkig maar want voor de laatste 
gang heeft Laura werkelijk alles 

uit de kast getrokken. Het letter-
lijke ‘Grand dessert’ is een ware 
appartiose van de avond. Er staat 
een toren met heerlijkheden naast 
me te lonken en ik ben blij dat ik 
toch overstag ben gegaan. Zwarte 
bessen sorbet, bananen roomijs, 
watermeloensorbet, zevende hemel, 
champagnesoep, citroencrème, 
vanille crème brulée, yoghurt 
hangop met rabarber en chocolade 
ganachetaart. Ik weet niet hoe ik 
het mijn diëtiste deze week moet 
vertellen, maar voor nu maakt me 
dat niets uit. Wat een heerlijkheden 
allemaal. Deze dames hebben echt 
laten zien dat ze de juiste weg zijn 
ingeslagen met hun concept. Na een 
hartelijk afscheid van de zusters rij 
ik over de N210 richting huis. Ik 
weet een ding zeker: ik ga hier op 
korte termijn in privé-sfeer zeker 
terug keren. Ik heb  vlinders in mijn 
buik……..  

OP=OP OP=OP 

0.69 
1.19 

0.49 
0.89 

OP=OP 

0.49 
0.75 

PAK 12 ROL 

1.00 
3.99 

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00
Zaterdag 08.00 - 20.00
Zondag Gesloten 

Barbecue  
 voordeel!

Slim bezig.

Aanbieding is geldig van 23-07-2010 t/m 27-07-2010 Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbieding 
is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. 

Week 29 en 30 2010 

C1000 De Ronde Venen, 
uw barbecuespecialist. 

CALVE SAUSEN kruidenboter 
barbecue knoflook of whisky campina 100 gr 

stokbrood c1000 
zuurstof arm 

tissue toiletpapier 
maximaal 4 per klant 
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En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van 
auto’s. Werkte voor TV-program-
ma’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.

AUTO&MOTOR
Rijtest Honda CR-Z

Sportieve hybride
Honda draait al weer 62 jaar mee in de autobranche. In die tijd hebben 
ze verschillende roemruchte auto’s op de markt gebracht. Één daarvan 
was de CRX, een klein, agiel sportwagentje. Vandaag de dag populair 
bij beginnende bestuurders. Nu brengt Honda de CR-Z op de markt. Is 
dit de opvolger ja of nee?

tekst	michael	reuling		foto's	patrick	hesse

Er zijn drie generaties van de CRX 
gebouwd. Allemaal zeer succesvolle 
series, waarbij vandaag de dag de 
eerste twee generaties populair 
zijn onder beginnende bestuurders. 
Je ziet zo’n CRX dan ook regelma-
tig voorbij komen met een dikke 
knalpijp en gepimpte achterlichten 
en behoorlijke geluidsinstallatie. Op 
sites als Autotrader, Marktplaats en 
Speurders stikt het van de al dan 
niet opgeleukte CRX’en voor vrij 
lage bedragen. Met het oog op het 
succes van dit type zou je zeggen 
dat Honda daar graag een opvolger 
voor presenteert.

De afgelopen maanden heeft het 
Japanse merk allemaal teasers 
de wereld in geholpen om mensen 
enthousiast te maken over de komst 
van de CR-Z. Door alle commotie 
rondom de lancering ontstond al 
snel het beeld dat dit een CRX 
opvolger zou zijn. In zekere zin is 
dat waar, maar aan de andere kant 
denk ik wel dat we de CR-Z als een 
andere auto moeten beschouwen. 
Een unicum was overigens dat de 
wereldwijde persintroductie in 
Nederland plaatsvond.

Als we het hebben over de looks 
van de CR-Z dan zou je kunnen zeg-
gen dat deze in de buurt komen van 
de CRX. Zie het als een moderne 
vorm van de kleine sportauto. Het 
grootste verschil vinden we onder 
de motorkap. Dit is namelijk een 
hybride voorzien van een benzine- 
en elektromotor. Voor de rij-impres-
sie krijgen we een zwarte Honda 
CR-Z 1.5 Sport mee. Mede dankzij 
de elektromotor heeft de CR-Z een 
A-label en slechts 20% bijtelling 
in de lease. De motor is gekop-
peld aan een soepel schakelende 
handbediende zesbak. De CR-Z 
voelt degelijk aan, solide, maar is 
toch wendbaar. Je kunt deze auto 
als comfortabele alledaagse auto 
inzetten, maar als je eens even wil 
uitblazen, kun je de CR-Z makkelijk 

opjagen. Met een druk op de knop 
verander je de auto makkelijk van 
identiteit, waardoor de CR-Z eigen-
lijk nooit gaat vervelen.

Het interieur van de CR-Z heeft 
wat weg van een straaljager-
cockpit. Mede hierdoor wordt het 
sportieve imago versterkt. Alle 
knoppen en tellers zijn om je heen 
gebogen, waardoor je goed zicht 
hebt op de belangrijkste zaken van 
de auto. Draai de sleutel om, druk 
op de grote rode startknop en de 
motor komt tot leven. Voor je zie 
je allemaal digitale meters, met in 
het midden de grote toerenteller en 
digitale snelheidsmeter. Afhanke-
lijk van je rij-setting, Sport Mode, 
Normal Mode of Econ Mode, is de 
toerenteller blauw/rood, felblauw 
of groen gekleurd. Hoe groener de 
toerenteller, hoe zuiniger je rijdt. 
Tijdens het rijden verspringen de 
verbruiksmeter en de meter van het 
accugebruik regelmatig heen en 
weer voor je ogen wat je het idee 
geeft in de serie Knight Rider te 
zijn beland. Of voor mensen die niet 
van die serie hielden: Star Trek. In 
het dashboard is tevens een optio-
neel navigatiesysteem ingebouwd, 
voorzien van een handig 7 inch 
fullcolour touchscreen (€ 1.999,-). 
Deze kan tevens uitgerust worden 
met een achteruitrijcamera.

Zoals gezegd, de auto kent drie 
standen: Sport Mode, Normal 
Mode, Econ Mode. In de Sport 
Mode krijg je net even een betere 
reactie van het gaspedaal en wordt 
de besturing wat scherper. Mede 
dankzij de elektromotor krijg je 
krachtige acceleratie waardoor 
hybride rijden erg leuk wordt. Des-
ondanks blijft het brandstofverbruik 
te overzien. In Econ Mode haal je 
het meeste uit elke druppel
brandstof. Zelfs de airconditioning 
wordt zo ingesteld dat deze niet 
te veel verbruikt. In de Normal 
Mode krijg je van beide werelden Honda CR-Z

Gereden versie: 
Honda CR-Z 1.5 Sport

Vermogen: 124 pk + 14 pk 
(elektromotor) 0-100: 12,9 s

Top:  200 km/u

Gemiddeld verbruik:
1 op 20,0 / 5,0 l/100km

Prijs gereden model (Incl. 
opties): € 26.390,-

Alternatieven: 
Alfa Romeo Mito, Peugeot RCZ, 
Renault Mégane Coupé

een beetje. Ondanks dat de CR-Z 
een hybride is, zullen veel mensen 
voor deze auto kiezen vanwege de 
sportieve looks. Deze mensen willen 
dan ook graag sportief rijden, wat 
er in zal resulteren dat 8 van de 10 
keer de Sport Mode ingeschakeld 
staat. Maar dat kun je doen zonder 
je schuldig te voelen tegenover het 
milieu, je blijft hybride rijden.

De CR-Z gaat bewust met het 
milieu om en zal er alles aan doen 
om het verbruik zo laag mogelijk te 
houden. Als de motor warm genoeg 
is, de airco niet teveel vermogen 
vraagt en je de versnelling in zijn 
vrij hebt staan, schakelt de motor 
zichzelf uit bij stilstand. Druk de 
koppeling in en de motor springt 
vervolgens weer aan. En om te 
voorkomen dat je voor schut staat, 
geeft de CR-Z je een subtiel seintje 
als je het koppelingspedaal niet ver 
genoeg ingedrukt hebt. En waar 
mogelijk probeert de CR-Z zoveel 
mogelijk op de elektromotor te 
rijden. Welke rijstijl je ook hebt, de 
CR-Z helpt de wereld door er goed 
mee om te springen.

Bladerend door de brochure krijg je 
een goed beeld van alle mogelijk-
heden die Honda biedt om de CR-Z 
te personaliseren. Zo zijn er diverse 
pakketten leverbaar. Bijvoorbeeld 
het Carbon-pakket: met carbon-
look decoratielijsten, zijskirts en 
17 inch lichtmetaal. Of je gaat voor 
het Metallic-pakket, waarbij je een 
sportgrille krijgt, evenals andere 
spiegelkappen, diffuser sierstuk en 
verlichte speakers. Kies je voor het 
Illumination-pakket, geschikt voor 

mensen die veel onderweg zijn als 
het donker is, dan krijg je verlichte 
instaplijsten, wederom verlichte 
luidsprekers en een deurvakver-
lichtingsset. En dan het meest 
bijzondere pakket in mijn ogen, het 
Coloured pakket. Hierbij kun je de 
kleur van de kofferbak aan laten 
passen naar rood, zilver of zwart. 
Vanzelfsprekend zijn er opties als 
panoramadak, lederen bekleding 
en metallic lak beschikbaar. Keuze 
genoeg dus!

De CR-Z is een auto die uitermate 
geschikt is voor een jonge genera-
tie. In mijn ogen is het geen directe 
opvolger van de CRX, daarvoor 
verschilt hij teveel van het oude 
concept. Maar de CR-Z is klaar 
voor de komende jaren: een toffe 
styling, goede rij-eigenschappen, 
hybride én, belangrijk voor de jeugd 
van tegenwoordig, reeds voorzien 
van een goede stereo met de mo-
gelijkheid je gizmo’s aan te sluiten. 
Hybride, maar toch sportief: een 
goede combinatie!

Automotive-Centre Van Nieuwkerk
Bozenhoven 36
3641 AH Mijdrecht
Telefoon: 0297-281708
Website: www.vannieuwkerk.nl
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van Ankeren, die jarenlang voorzitter 
van de Stichting is geweest. Na zijn 
vertrek ben ik zijn opvolger geworden 
als voorzitter.”

Samenwerking
De Stichting heeft een bestuur en 
werkt met professionele docenten en 
trainers. Verder zijn er een groot aan-
tal vrijwilligers actief. Elke spelsector 
heeft eigen groepsvertegenwoordi-
gers. Die houden de presentielijsten 
bij, beheren de lief en leed potjes en 
verlenen talloze hand en spandiensten 
waardoor zo’n groep ook goed kan 
draaien. Jos is blij met het feit dat er 
toch steeds weer 
mensen bereid 
zijn om in de 
organisatie hun 
verantwoordelijk-
heid te nemen om 
de zaken goed te 
laten verlopen. Na 
jarenlang intensief overleg is er nu ook 
een goede vorm van samenwerking 
gevonden met de gemeente en met 
De Baat. Jos: “De organisatie staat 
nu stevig verankerd en we hebben 
een goede verstandhouding met de 
gemeente en met de mensen van De 
Baat. Ook De Baat werkt veel met ou-
deren en we kunnen elkaar dus prima 
steunen en versterken. We nemen ook 
aan allerlei projecten deel. Samen met 

De Baat gaan we een ‘valpreventie-
project’ doen. Daar leren we ouderen 
hoe ze zich het beste kunnen bewegen 
zonder te vallen. We participeren ook 
in het project ‘Juni beweegt’. Een heel 
succesvol project was het GALM pro-
ject. Dat was er speciaal op gericht om 
mensen voor sport en spel te interes-
seren en ze te bewegen iets aan hun 
conditie te gaan doen. Sinds we daar 
mee begonnen zijn is het aantal deel-
nemers zo ongeveer verdrievoudigd. 
Het draait echt prima. We zijn zelfs 
door ziektekostenverzekeraar Zorg en 
Zekerheid erkend. Dat betekent dat 
onder bepaalde voorwaarden verze-

kerden een deel van 
hun contributie terug 
kunnen krijgen.” Jos 
heeft het er lekker 
druk mee. Ze is toch 
wel zo’n twee dagen 
per week voor de 
Stichting in de weer. 

“Maar het is erg leuk om te doen. En 
je werkt met heel veel enthousiaste 
mensen die er ook heel veel tijd en 
energie in steken en die het niet als 
een ‘negen tot vijf baantje’ beschou-
wen. Dat maakt het voor mij wel erg 
leuk.”    

      

Open Herfsttoernooi 
TV Wilnis
TV Wilnis organiseert al vele ja-
ren het succesvolle Herfsttoernooi. 
Na de competities en alle officiële 
toernooien is het ook in het najaar 
tijd voor een ontspannen, gezellig 
en sportief samenzijn. 

Het herfsttoernooi was altijd een 
toernooi voor eigen senior leden, 
maar dit jaar kijkt TV Wilnis 
verder. 
Ook senior leden van andere ver-
enigingen krijgen nu de gelegen-
heid om deel te nemen. 

De opzet van het herfsttoernooi:
Het toernooi vindt plaats van 
vrijdag 10 september t/m zondag 
10 oktober 2010
• Er wordt alleen in de weeken-
den gespeeld (vrijdagavond t/m 
zondag). 
• Opgave is alleen mogelijk met 
een partner, ongeacht bij welke 
vereniging spelers lid zijn
• Sportiviteit en gezelligheid staat 
voorop.
Er wordt in poules van 5 of 6 
dubbels gespeeld, in de onderde-
len: damesdubbel, herendubbel 
en gemengddubbel. Ook spelers 
met wat minder ervaring kunnen 
gewoon meedoen, want de poules 
worden op sterkte ingedeeld. 
Informatie over de wedstrijden en 
de weekenden worden via internet 
bekendgemaakt. De organisatie is 
dan ook wekelijks op woensdag-
avond van 19.30 tot 21.00 uur te 
bereiken in het clubhuis van TV 
Wilnis. 

Schrijf je dus nu in via 
www.tvwilnis.nl. 

DE CLUB VAN… Jos Kooijman
Zo lang mogelijk in beweging blijven 
De belangrijkste doelstelling van de Stichting Spel en Sport 55+ is 
ouderen de gelegenheid bieden om te bewegen. Er is een breed scala 
aan sporten waar de 55-plussers aan hun conditie kunnen werken. Vol-
gens Jos Kooijman, voorzitter van de Stichting, is dit slechts een deel 
van het verhaal. Het sociale contact met leeftijdgenoten is voor veel 
deelnemers net zo belangrijk. 

door	piet	van	buul	-	foto	patrick	hesse

“Er is nog steeds veel eenzaamheid 
onder ouderen”, zegt Jos Kooijman. 
“Vooral aan het einde van je carrière, 
wanneer de dagelijkse contacten 
vanuit je werk minder worden, is het 
belangrijk dat je de aansluiting blijft 
behouden. En een paar uurtjes sporten 
in de week is dan een goed middel. 
Je blijft in beweging en je krijgt weer 
nieuwe contacten. Wij merken bij veel 
van onze groepen dat zich ook vrien-
denclubjes vormen. Zo hebben we 
een groepje mensen dat elkaar bij ons 
heeft leren kennen en dat inmiddels 
zelf ook allerlei activiteiten organi-
seert. Ze gaan samen uit eten, steden 
bezoeken of fietstochten maken.”

Veelzijdig aanbod
Er nemen inmiddels zo’n 650 mensen 
actief deel aan de door de Stichting 
Spel en Sport 55+ georganiseerde 
activiteiten. Daarmee is de Stichting 
binnen de gemeente de grootste 
organisatie op dit gebied. Er is een 
veelzijdig aanbod. Dat varieert van 
gymnastiek, volleybal, tafeltennis, 
koersbal, watergymnastiek, sportief 
wandelen, conditietraining, bowlen 
tot linedance en zitgymnastiek. “Er 
is een heel uitgebreid pakket”, zegt 
Jos. “Dat betekent dat we voor vrijwel 
iedereen de mogelijkheid bieden om 
sportief en ontspannend bezig te zijn. 
Omdat we ook niet persé prestatiege-
richt zijn, kan iedereen meedoen. We 
passen de lessen ook aan op wat de 
mensen aan kunnen. Ons belangrijkste 
doel is om ze zo lang mogelijk in be-
weging te houden. Onze vereniging is 
zo groot dat je makkelijk op verschil-

lende niveaus kunt inzetten.”

De ene oudere is de andere niet
Jos Kooijman vindt een gevarieerd 
aanbod heel belangrijk. “De ene 
oudere is de andere niet. Je hebt 
mensen die op hun zestigste al grote 
moeite hebben om een stukje te lopen 
of zelfs in een rolstoel zitten en er zijn 
mensen die met hun tachtigste nog 
grote fietstochten maken. Vandaar dat 
het belangrijk is dat we ons aanbod 
zo inrichten dat we zoveel mogelijk 
voor iedereen de mogelijkheid bieden 
om mee te doen. Voor de komende 
jaren willen we ons aanbod nog verder 
verdiepen en uitbreiden. Zo zijn we 
van plan om meer activiteiten te bie-
den aan chronisch zieken. We worden 
daarin door de overheid ook gesteund. 
We kunnen die mensen natuurlijk 
niet genezen, maar we kunnen ze wel 
de mogelijkheid bieden om zo lang 
mogelijk op hun niveau in beweging 
te blijven. Een nieuwe activiteit is 
ook watergymnastiek. We hebben 
inmiddels al zo’n twintig aanmeldin-
gen en we gaan dit najaar met twee 
groepen starten. Zwemmen is een 
uitgesproken sport voor ouderen. En 
je kunt in het water allerlei gymnas-
tiekoefeningen doen. Deze activiteit 
staat open voor iedereen, maar is ook 
heel geschikt voor mensen met een 
handicap. We hebben als Stichting 
ook het exclusieve recht gekregen om 
MbvO-zwemmen (Meer bewegen voor 
Ouderen) te organiseren en hebben 
een gekwalificeerde docent. Verder 
gaan we voor de mensen, die de zaken 
graag iets steviger aanpakken, door 
met ‘50 plus superactief’. In het najaar 
start hier een tweede groep met een 
iets pittiger programma van spel en 
sport.”

Verenigingsmens
 Jos Kooijman is een echt vereni-
gingsmens. Ze is altijd wel actief in 
verenigingen bezig geweest, maar is 
op latere leeftijd een tweede carrière 
begonnen. “Ik werkte vroeger op een 
bank en heb ook nog bij een reisbu-
reau gewerkt. Toen ik in verwachting 
raakte was het plan om voorlopig 
maar eens lekker thuis als moeder aan 
de slag te gaan. Maar ik kwam er al 
gauw achter dat ik daar toch niet goed 
mee uit de voeten kon. Ik had vroeger 
al aerobic lessen en zwemles gegeven 
en ik besloot van mijn hobby mijn 
beroep te maken. Ik ben een basis-
opleiding sportdocent gaan volgen. 
Ik kwam als docent bij de Stichting 
Spel en Sport 55+ terecht en was ook 
sporttechnisch adviseur van de Cees 

Sport kort

Jos Kooijman: "Er nemen inmiddels zo’n 650 mensen actief deel aan de door de 
Stichting Spel en Sport 55+ georganiseerde activiteiten.

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...

“We zijn van plan om 
meer activiteiten te 
bieden aan chronisch 
zieken. We worden 

daarin door de overheid 
ook gesteund. ” 

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG ONLINE OP:  
WWW.DEGROENEVENEN.NL

Feesten
Schoolfeesten 

Disco’s 

70’s/80’s parties 

Bruiloften 

Verjaardagen/jubilea 

Bedrijfsfeesten

Karaoke

Shows
Modeshow 

Talentenjacht 

Bedrijfspresentatie 

Artiestenbegeleiding 

Evenementen
Koninginnedag 

Straattheaterfestival 

Feestweek 

Sinterklaas 

Bedrijfsopeningen 

Sportevenementen 

Personen
Diskjockeys 

Videojockeys 

Lichtjockeys 

Presentatoren 

Gastheer 

Artiesten 

Kijk voor meer info op:
www.moonlightproductions.nl

Of bel: 06 21 29 36 38
Dodaarslaan 62    3645 JE, Vinkeveen



14  DE GROENE VENEN 

AUTO&MOTOR
Test Triumph Sprint GT 1050

Loftrompet voor 
Triumph
Deze week test Patrick Hesse een hagelnieuwe Triumph Sprint GT1050 
bij Roké Motors uit Mijdrecht.

Een van de leukste dingen van het 
motortesten is dat je de mogelijk-
heid krijgt om op de allernieuwste 
motorfietsen te rijden. Dubbel zo 
leuk is het wanneer het ook nog 
een motor is waarvan je graag wilt 
weten hoe die rijdt. Deze week mag 
ik op pad met de spiksplinternieuwe 
Triumph Sprint GT 1050 die nog 
geen 2 weken geleden zijn wereld-
primeur beleefde.

Om maar meteen met de deur in 
huis te vallen: dit artikel (misschien 
heel saai) is wederom een loftrom-
pet aan het merk Triumph. Weer 
hebben de heren van het legen-
darische merk uit Engeland een 
geweldige motorfiets neergezet.
Vijf jaar na de introductie van de 
Sprint ST introduceert Triumph 
met de Sprint GT een geheel nieuw 
model. Volgens de website van 
Triumph biedt de Sprint GT een 
meer praktische functie en nadruk-
kelijk meer focus op de toerca-
paciteiten, waarbij ze naar eigen 
zeggen de sportieve inborst van de 

GT absoluut geen tekort hebben ge-
daan. Juist die sportiviteit heeft er 
namelijk voor gezorgd dat de Sprint 
één van de populairste en langst 
gevoerde motoren in hun gamma 
is. Zoals je van een Britse fabrikant 
bij het benoemen van een ‘Grand 
Tourer’ mag verwachten, biedt de 
Sprint GT uitmuntende, 
dagelijks bruikbare prestaties in 
een praktische maar uiterst stijlvol-
le verpakking. Tot zover de website, 
nu is het tijd voor mijn eigen erva-
ring. De bijna maagdelijke GT heeft 
net een paar honderd kilometer op 
de teller. Bij de druk op startknop 
slaat hij onherroepelijk aan en komt 
er een mooi turbineachtig geluid 
uit de enorme einddemper. Bijzon-
der prettig vind ik de in kleur mee 
gespoten standaard zijkoffers (toch 
altijd mooi zo fabrieksaf).
De koffers zijn duidelijk voor de 
Sprint GT gemaakt en ook de ruim-
te is perfect. Mijn fototas verdwijnt 
er volledig in en je kan de koffer, 
die een ietwat onhandig maar goed 
slot heeft, prima afsluiten. Eenmaal 

op pad besluit ik een lekker tochtje 
door Waverveen te maken. Hoewel 
ik vind dat het ware potent van 
deze kanjer duidelijk op de lange 
afstanden ligt, is dit een prima ma-
nier om eens kennis te maken. Hoe 
krijgen ze het bij Triumph toch elke 
keer weer voor elkaar een motor 
te maken waar het uitstekend op 
toefen is.
Je zit lekker ‘in’ de motor en de 
afstanden van de steppen en het 
stuur zijn uitstekend voor iemand 
van mijn lengte (1.82m). De zit is 
sportief, maar niet zoals bij een ra-
cer. Je leunt iets voorover, maar de 
druk op de polsen voel je alleen als 
je de, overigens fabuleuze, remmen 

aanspreekt. Dit is  een houding die 
je het gevoel geeft dat je het mak-
kelijk lang vol kan houden. Mijn 
voorkeur voor motorfietsen ligt 
ergens ander, maar desondanks vind 
ik de nieuwe Sprint GT erg mooi. 
Vooral de kleur ‘Pacific Blue’ en de 
bekende uitstekende afwerking van  
Triumph zijn weer van topniveau. 
Wanneer ik op de terugreis op de 
hoofdweg even het gas opendraai, 
gaat de GT er met grote stappen 
vandoor en voel ik me al heerlijk 
thuis. Ik merk dat ik steeds brutaler 
ga rijden, het wordt tijd om de 
Sprint terug te brengen.
Bij terugkomst zie ik het lachende 
gezicht van Aad (eigenaar van Roké 

Motors). Zijn glimlach beantwoord 
ik met een gespeelde irritatie: 
"Wanneer stuur je me nou eens 
op pad met een motorfiets waar 
wel wat op aan te merken valt! Zo 
wordt het wel erg saai Aad.” En 
daarmee is eigenlijk alles gelijk 
gezegd.

Met de prijs van € 15.440,- biedt 
de Sprint GT een uitstekende 
verhouding tussen prijs en prestatie. 
En daarmee is de GT voor de con-
currentie een motorfiets om serieus 
rekening mee te houden. 
U kunt met deze demo motorfiets 
net als ik een proefrit maken bij 
Roké Motors.

tekst	en	foto's	-	patrick	hesse	(visionquest.nl)
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Functie: Klantmanager
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

FFunctie: Vliegende keep
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: Service coördinator/administratief 
medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Teamleider financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: 1e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer 

Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Systeembeheerder
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e verkoopmedewerker houdbaar
Organisatie: C1000 De Ronde Venen
Plaats: wilnis

Functie: Medewerker artikelbeheer (senior 55+)
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

Functie: Medewerk(st)er brood
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Backoffice medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker reparatieafdeling
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Customer Service Medewerkster (part-time)
Organisatie: Raceland N.V
Plaats: Mijdrecht

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

VACATURES

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

Zweedse puzzel week 29
Sudoku week 29

6 4 1
7 4

1 9
6 5 8

8 9
3 2

2 8 1 5
5 7 3

9 2

3 5 9 7 2 6 4 1 8
7 1 4 3 5 8 2 6 9
6 8 2 4 1 9 5 3 7
4 9 6 5 8 2 3 7 1
5 2 1 6 3 7 8 9 4
8 7 3 9 4 1 6 2 5
2 6 7 8 9 4 1 5 3
1 4 5 2 7 3 9 8 6
9 3 8 1 6 5 7 4 2

Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en 
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot 

en met 9 precies één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing puzzels week 28

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde 
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

5 4 2
1 3 8

2 4 1
7 4 1 9 5

2
8 7
5 4 8

3 7
3 2 9

8 5 4 9 6 1 3 7 2
9 1 7 4 3 2 6 8 5
2 3 6 7 5 8 4 1 9
7 4 3 2 1 6 9 5 8
5 8 2 3 9 7 1 6 4
6 9 1 8 4 5 7 2 3
1 7 9 5 2 4 8 3 6
4 6 5 1 8 3 2 9 7
3 2 8 6 7 9 5 4 1

Sudoku
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom en 
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot 

en met 9 precies één keer voorkomen.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

S Q U A R E M S L E E T S
C U R I E T R A O R G E L
H A N C R O S S E R O K E
A S F U I F B L I K E G
L I M A T O L A S L O N G
K E S T E E K O E R E
B L E E K C E P I E K

F I K E A S T E N D G A S
S T O L P U D A K A R

O O U T G U P T E N R
M A N D T E R R A R O S E
V N E G E L A R E N N S
A K S N E U S A A P A A P
N E T T O K O L O N V R IJ
G R A V E R M A S B E S T

horizontaal

1 traditioneel, ouderwets 7 snel verslijtend 13 de pauselijke regering 14 open 
strook in een bos 16 muziekinstrument 17 plaats in de provincie Namen 
18 deelnemer aan een motorcross 21 in orde 22 verbrandingsrest 23 vrolijk 
feest 24 dun metaal 26 voormalig Europees verbond 27 hoofdstad van Peru 
29 spil van een tol 31 orgaan 33 Europeaan 35 eikenschors 36 grondsoort 
37 mat, flauw 39 leer van het heldendicht 41 brand 42 deel van Londen 
43 ontastbare stof 44 glazen bedekking 46 hoofdstad van Senegal 49 sport-
term 50 aquariumvisje 52 voorzetsel 54 korf 56 licht bruinrood 58 wijnsoort 
60 Verenigde Naties 61 insecteneter 63 palm 65 naschrift 66 grote bijl 
68 apensoort 70 vierhandig zoogdier 71 zuiver gewicht 73 heks 74 gebonden 
76 delver 77 onbrandbare stof.

verticaal

1 guit 2 in schijn 3 aarden vaas 4 tussentijds 5 ontvangstbewijs 6 mistress 
8 halfaap 9 erbium 10 ik (Latijn) 11 sein 12 houten hamer 14 vleesvervanger 
15 rokersgerei 19 rijtoer 20 priem 23 stadium 25 grondsoort 28 melkvat 
30 leesstof 32 tuinkruid 34 verbouw 36 voegwoord 37 verhoogde toon 38 be-
dekking 39 slot 40 voertuig 45 bejaarde 47 deel van een atoom 48 grootte 
50 voorspoed 51 luister 53 onderbreking 55 deel van een dynamo 56 golfterm 
57 papegaai 59 kleinigheid 62 soort antilope 64 verhalend dichtstuk 67 bevel 
69 totaal 70 wees gegroet 72 televisie 75 noorderbreedte (afk.).

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 11 12

13  14 15  16

17  18 19 20  21

22  23  24 25  26

27 28  29 30  31 32

 33 34  35  36  

 37 38   39 40  

41  42  43

 44 45   46 47  

48  49  50 51  52  53

54 55  56 57  58 59

60  61 62  63 64  65

66 67  68 69  70

71 72  73  74 75

76   77

62 74 19 46 10 27
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Kruiswoordraadsel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

gordel

herstel
 

specerij

plaats in 
limburg kletser lang, dik 

stuk hout
elektrische 
schakeling beperkt

aanhoudend 
vissen

 

verzeke-
ringsterm

water-
doorlatend

ofschoon

streek melodie

vogel
 

senior 5
grote uil

gift
 

maanstand 3

4
klant

pers. vnw.
 

uitwendig 
gebruik

volgorde

latwerk
 

rang-
telwoord

afstuiten

verkiezing
 

voorspoed

handwerk-
artikel

muzieknoot

hectogram
 

middel 
tegen 

koorts

neon koker

plaats in 
vlaams-bra-

bant
beursterm

en andere
 

vlaktemaat

wijkplaats
 

daar

gegevens
 

karaat 1

hoofd 
van een 

afdeling
hinderen klein kind pulverig, 

los

vlaamse 
stad

2
blootheid

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

; B ; B ; L ; B ; C ; B ; G ;
K E R R I E ; A L H O E W E L
; T ; E ; U I L ; I ; G A V E
G E W E S T ; K O P E R ; I K
; R IJ ; R E K ; E ; K E U S ;
A S S E ; R E ; H G ; N E ; N
; C ; L A A T K O E R S ; E A
C H E F ; A S I E L ; D A T A
; A ; D E R E N ; U K ; R U L
; P E E R ; N A A K T H E I D

Zweedse puzzel

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossings-
balk. Daar verschijnt dan de oplossing.

1 2 3 4 5

tegel
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Het was weer één groot feest!
Vinkeveense 
feestweek

Vorige week was het weer groot 
feest in Vinkeveen. 

Vanaf woensdag 14 juli ging de 
Vinkeveense Feestweek weer van 
start. Op woensdag konden alle 
inwoners van De Ronde Venen 
genieten van de jaarmarkt op de 
Herenweg. Donderdag was er een 
klaverjasmiddag in de tent aan de 
Demmerik. 's Avonds was er een 
gratis evenement, het Free Dance 
Event. Deze avond was onder 
leiding van Dzjarum Crew. Vrijdag-
middag was het tijd voor de 60+ 
middag. Sinds jaar en dag doet de 
Vinkeveense Carnavalsvrienden 'de 
Steupels' er alles aan om de oude-
ren een leuke middag te bezorgen. 
Tal van nationale en internationale 
'artiesten' brachten een bezoek aan 
de Vinkeveense feesttent.
Vrijdagavond ging het dak eraf met 
de Hollandse Avond. Pierre van 
Dam, Alex en De Lawineboys zet-
ten de tent volledig op z'n kop.

Zaterdagmiddag hebben vele 
bezoekers van de bingo prijzen mee 
naar huis genomen van de lokale 
ondernemers. Vele waardebon-
nen werden met veel plezier in 
ontvangst genomen. Zaterdagavond 
was er wederom een Nederlands-
talige avond, dit keer met Quincy 
Smolers, Peter Beense en Django 
Wagner.

foto's	peter	bakker

Toezicht bij 
Vinkeveense Feestweek

Van 13 juli tot en met zaterdag 17 
juli hield de politie van het wijkteam 
De Ronde Venen toezicht bij de 
evenementen, die waren georgani-
seerd in het kader van de feestweek 
Vinkeveen. 

Er deden zich geen openbare orde 
verstoringen voor. De samenwerking 
met het beveiligingspersoneel in de 
feesttent verliep goed. 
Het beveiligingspersoneel trad bij 
twee beginnende vechtpartijtjes 
direct op, waardoor politie-inzet niet 
meer nodig was.   


