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Raadhuisplein beleeft morgen voor vierde keer grootse proeverij

Culinaire Venen opnieuw smakelijk top-evenement
De vierde editie van het culinaire evenement Culinaire Venen zal morgen, zaterdag 5 september, ongetwijfeld weer vele
bezoekers naar het Raadhuisplein in Mijdrecht trekken om te genieten van alle lekkernijen hetgeen de tien deelnemende
restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving hen voorschotelen. Zie ook pagina 17.

Van verpauperd pand naar modern strak gezondheidscentrum

Hofland Medisch Centrum
aanwinst voor De Ronde Venen

Waar vindt u nog

zekerheid
in onzekere tijden?

Verzekeringen - Pensioenen
HyPotHeken - sParen

ascol.nl

Ascol_IM 50x63mm (Zekerheid).indd
Het zal niemand zijn ontgaan dat er aan het Mijdrechtse Hofland leuke ontwikkelingen gaande zijn. Een hobbywinkel maakte plaats voor prima appartementen en het totaal verpauperde pand van een voormalige doe-hetzelver is nu omgetoverd tot een fraai ogend gezondheidscentrum. Het wordt nog wel eens wat daar aan het
Hofland en de zieke medemens spint daar garen bij.

voor logo’s en huisstijlen
bijvoorbeeld: De Boei

ontwerp | drukwerk | websites

www.tweed.nl

zomer
herfst

winterbrillen

hans

Zoals je de laatste jaren wel vaker
ziet, bundelen (huis)artsen hun
krachten met collega’s en zoeken qua
huisvesting compagnons van andere
zorgdisciplines. Waarom ook niet,
een bezoek aan de huisarts gaat vaak
gepaard met het voorschrijven van
een recept en wat is nu eenvoudiger
dan dit in de directe nabijheid te
kunnen afhalen. Dit hadden de huisartsen Beeker, Berrez en Bokkes
scherp op het netvlies en vestigden
zich op de tweede verdieping van
het Hoflandse pand, boven Apotheek
Mijdrecht die van de Dorpsstraat
naar het nieuwe pand verkaste.
Wat de laatste betreft, die maakte
een enorme sprong voorwaarts om
vanuit de bescheiden en gedateerde
apotheek een eigentijdse nieuwe
locatie te betrekken waar de patient
centraal staat, er makkelijker gepar-

keerd kan worden en de lijnen van
huisarts naar apotheek kort zijn.
Maar er is meer. Er vestigde zich
tandarts Botman, Kern Gezond
levert physiotherapie middels Erik en
Jeroen, Indigo is vertegenwoordigd

met psychologische hulpverlening,
Weidesticht helpt dikkerds in hun
strijd tegen overgewicht en het
laboratorium Amstelland prikt en
analiseert bloed.

Lees verder op pagina 3

Vlak voor de feestelijke opening op 4 en 5 september, was het nog een drukte van belang.
Bureau’s en kasten werden in elkaar gesleuteld, verhuisdozen leeg gemaakt en er werd al
volop genoten van de knusse open indeling van het gebouw. In de plafonds zijn fraaie accenten
aangebracht, de ruimtes ogen ruim en gemoedelijk. - foto patrick hesse (visonquest.nl)
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Van duurzaam verwijderen
tot perfect installeren
Vanzelfsprekend bij Grando Keukens

+ VAKKUNDIGE MONTAGE

Bij de meeste keukenzaken willen ze u er niet bij helpen, maar bij Grando Keukens
is het de normaalste zaak van de wereld: het verwijderen van uw oude keuken.
Grando Keukens begrijpt dat dit een lastig karwei is en daarom nemen wij bij
Grando die zorg bij u graag uit handen met onze duurzame verwijderservice.
Uw oude keuken wordt door ons ecologisch verantwoord gedemonteerd en
afgevoerd zodat ú daar geen omkijken naar heeft.

ALLURE
Een uitgebalanceerde combinatie tussen uitstraling
en kookgemak vindt u terug in deze hoekkeuken.
Uitgevoerd in tijdloos wit en voorzien van alle
moderne

gemakken

zoals

5-pits

kookplaat,

familiekoelkast, espressomachine en nog veel meer.
Het donkere werkblad en de RVS details zorgen voor
een mooi contrast in de keuken.
Deze keuken is inclusief:
■ 5-pits gaskookplaat
■

Ingebouwde vaatwasser

■

RVS oven met hetelucht

■

Familiekoelkast op hoogte

■

Uw eigen wijnklimaatkast!

■

Magnetron met 7 functies

■

Luxe espressomachine

■

Design afzuigkap

■

5 jaar Grando garantie

van D 11.995,-

7.795,-

VERWIJDERSERVICE

+ VAKKUNDIGE MONTAGE

SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE

- SALE -

WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!
Voor alle showroomkeukens en informatie kunt u terecht
cht in de showroom

RE
E
P
U
S RDELIG

VOO ROOM
SHOW ENS!!
KEUK

Grando Mijdrecht

ZONDAG 27 SEPTEMBER OPEN!

Industrieweg 38G (Naast Karwei), tel.: 0297-250494
Openingstijden: ma t/m do: 9:30-18:00, vr: 9:30-21:00, za: 9:30-17:00.
Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden.

www.grando.nl
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Voortaan elke week kleurrijke weekendkrant

Nieuwe start voor
De Groene Venen
De Groene Venen verschijnt vanaf vandaag in een nieuwe gedaante en
volledig in kleur. De nieuwe opzet is gecreëerd door A-side Publishing,
die de krant uitgeeft. Een proefversie van het nieuwe uiterlijk is deze
zomer enthousiast ontvangen door adverteerders en relaties.
Paul Bosman was de afgelopen 14
jaar als uitgever en hoofdredacteur
verantwoordelijk voor de krant,
maar gaf dit voorjaar aan zich om
gezondheidsredenen geleidelijk
terug te willen trekken. Wel bijft hij
voorlopig het nieuwe team bijstaan
met adviezen en coördineert hij
de bezorging van de krant, die met
eigen bezorgers geschiedt.
De namen achter het nieuwe
team van De Groene Venen zijn
Youri Lieberton (eigenaar van
web- en drukwerkspecialist A-side
media), Peter Bakker (actief in
o.a. 0297-online, petershotnews.
nl en MidPoint FM en TV) en Rob
Isaacs (pers- en publiciteitsbureau
prworks). Zij worden aangevuld met
bekende namen als o.a. Piet van
Buul en Patrick Hesse.

ook advertenties aanbieden in een
sterke regiokrant. We drukken full
colour bij één van de beste drukkers
in Nederland; een flinke kwaliteitsverbetering, waar we zeer trots op
zijn.”
“Als ‘nieuwsmakelaar’ kunnen we
exact bepalen welk medium we voor
welk nieuws inzetten,” aldus Peter
Bakker.

Youri Lieberton: “Naast online
adverteren kunnen onze klanten nu

Wat vindt u van de nieuwe krant? Laat
het weten op www.degroenevenen.nl

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
Hoofdredacteur:
Rob Isaacs
Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van
Buul, Patrick Hesse, Daniëlle Koomen,
Astrid Lemmerzaal, Michael Reuling.
Advertentieverkoop:
Peter Bakker
Youri Lieberton
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk:
Dijkman Offset, Diemen
Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.

Bij de nieuwe koers hoort ook een
nieuwe bladformule. Hoofdredacteur
Rob Isaacs: “Vanwege onze verschijning op vrijdag zal de berichtgeving
vooral zijn afgestemd op wat er het
komend weekend in en rondom onze
woonkernen te doen. We gaan het
nieuws meer ontspannen en positief
brengen. ‘Human interest’ - nieuws
en foto’s van mensen over mensen.”

Afgelopen week heeft het team van
De Groene Venen een splinternieuwe
Opel Vivaro in ontvangst genomen
bij Van Kouwen in Mijdrecht. De bus
is fraai bestickerd met de logo’s van
beide bedrijven en zal gebruikt worden
voor reportages, evenementen en de
verspreiding van de kranten naar alle
bezorgers.
Directeur Frank Vaneman van Van
Kouwen (tweede van rechts), overhandigt de sleutels van de nieuwe bus aan
Peter Bakker van De Groene Venen,
geflankeerd door Rob Isaacs (links) en
Youri Lieberton.
“Deze vernieuwende en unieke
weekendkrant, gestoken in een kleurrijk jasje, met meer aandacht voor de
mens in de Ronde Venen sprak ons
erg aan”, aldus Frank Vaneman van de
Van Kouwen Groep. “Een leuke krant
met bijzondere columns en wekelijkse
items, volledig in kleur en goede kwaliteit papier, zwarte vingers zijn dus verleden tijd. We zijn daarom ook erg blij
met De Groene Venen te kunnen samenwerken.”
Van Kouwen wenst de nieuwe makers
van De Groene Venen heel veel succes
en hoopt op een langdurige samenwerking.
foto: patrick hesse (visionquest.nl)

Marickenland versneld gerealiseerd
De gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht willen de realisatie
van het natuur- en recreatiegebied Marickenland versnellen. Om dit mogelijk te maken hebben beide colleges het Plusplan Marickenland vastgesteld.
Hierin wordt o.a de intentie uitgesproken om in de toekomst zeer kleinschalige woningbouw in het gebied mogelijk te maken. Het vooruitzicht
van mogelijke woningbouw kan de grondverwerving, die nodig is voor de
realisatie van natuur- en recreatie, versnellen. Het Plusplan zal na 2012,
na besluitvorming door Provinciale Staten, verder gestalte krijgen.
De gemeenteraad van De Ronde Venen spreekt zich in de raadsvergadering
van 1 oktober 2009 uit over het Plusplan. De ministeries van LNV en
VROM steunen het Plusplan.

Breukelen en Loenen liever samen met Maarssen

Vechtgemeenten wijzen
De Ronde Venen af
DE RONDE VENEN – In mei van dit jaar is aan de Tweede Kamer een
voorstel voorgelegd om de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde
Venen en Loenen samen te voegen. De Kamer vroeg zich toen af of
hiervoor wel voldoende draagvlak was en verzocht de staatssecretaris
om eens goed uit te zoeken of er misschien nog andere en betere
oplossingen te bedenken zijn. Dat onderzoek heeft inmiddels een aantal
varian-ten opgeleverd. Eerder deze week, op woensdag 2 september,
spraken de betrokken gemeenten met de staatssecretaris.
In de komende weken zullen er knopen moeten worden doorgehakt.
door piet van buul

Bij het onderzoek is nu ook de
gemeente Maarssen betrokken. Het
zijn vooral de gemeenten Breukelen
en Loenen die grote moeite hadden
met het oorspronkelijke voorstel.
Men vond onder meer dat De Ronde
Venen een vreemde eend in de
Vechtstreekse bijt was. Maarssen
zou beter passen in een nieuw te
vormen bestuurlijke eenheid langs
de Vecht.
Nieuwe gezichtspunten
Terwijl men er in De Ronde Venen
de voorkeur aan gaf van het mooie
zomerweer te genieten, hebben ze in
Breukelen, Loenen en Maarssen de
afgelopen periode niet stil gezeten.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan
en dat leverde een paar nieuwe
gezichtspunten op. Een fusie van
Breukelen, Abcoude en Loenen (de
zogenoemde BAL gemeente) is al
eerder afgewezen. Ook wanneer
men zich beperkt tot Breukelen en
Loenen blijft deze nieuwe gemeente
te zwak. Vandaar dat men toenadering heeft gezocht tot Maarssen.
En er ligt nu een voorstel om Breukelen en Loenen samen te voegen
met Maarssen. Alternatief zou nog
kunnen zijn om Breukelen en Loenen
samen te voegen en een samenwerkingsverband met Maarssen aan
te gaan. Vanuit de rijksoverheid
wordt daar dan wel bij opgemerkt

dat zoiets alleen kan in samenhang
met een samenvoeging van Abcoude
met de Ronde Venen. Zoals het er
nu naar uit ziet gaan ze in Breukelen en Loenen vol voor een van de
twee varianten met Maarssen. Deze
laatste gemeente lijkt er ook wel
voor te voelen.
Dat zou betekenen dat de Ronde
Venen het verder met Abcoude mag
uitzoeken. Een oplossing waar in de
gemeenteraad van de Ronde Venen
alleen de ChristenUnie/SGP wel
brood in zag.
De raad is tot nu toe zeer verdeeld
maar zal nu dan toch eindelijk standpunt moeten bepalen.
De staatssecretaris stuurt komende
week een voorstel, al dan niet
met meerdere varianten naar de
gemeenteraden. Ze wil uiterlijk
23 oktober de standpunten van de
raden binnen hebben. Daarbij is
gevraagd om ook te bekijken of de
burgers er op een of andere manier
nog bij betrokken kunnen worden. In
de Ronde Venen wil men op dinsdag
29 september een raadpleeg- c.q.
informatieavond voor de bewoners
beleggen. Na 23 oktober zal het
kabinet beslissen welke oplossing
de voorkeur verdiend. Dan gaat het
voorstel opnieuw naar het parlement. Afronding van de besluitvorming in de Tweede Kamer is in
januari 2010 en in de Eerste Kamer
in maart volgend jaar.

Heb ik dat...

Het bloemetje van de week is voor jou... ga maar halen bij:

Bloemenatelier Kristel

Leicester 14, Mijdrecht (bij de nieuwe Albert Heijn)
of winkelcentrum Adelhof

Luistervink
Extreem
Ruim vijftig jaar geleden was het
dat ik in Kampen woonde. Een
kompleet gezin van zes personen,
ze woonden nog geen veertig meter
bij ons vandaan, kwam in een
vlammenzee om. De details weet
ik niet meer, wel de gesprekken
die op straat en thuis plaatsvonden.
Dramatisch. Toen ik vorige week
het nieuws hoorde van de brand in
Kampen, kwam dit verhaal bij mij
weer boven.
Ook het verhaal van het gezin waar
ik gedurende de jaren ’50 een
aantal jaren woonde. Kort voordat
ik kwam hadden ze een zoontje
verloren. Paultje van zes jaar. Hij
werd na dagen van vermissing in de
IJssel gevonden, hangend aan het
anker van een binnenvaartschip,
verdronken. Voor de vader was
dit een teken Gods. De gewone
gereformeerde kerk werd verruild
voor de strenge in IJsselmuiden. Op
zondag ging alles wat maar rijden
kon achter slot en grendel en togen
we twee maal –te voet– ter kerke,
waar de voorganger het juiste
woord verkondigde. Wat heb ik een
keren tijdens de lange gebeden
moeten aanhoren dat de Heer werd
gedankt voor deze beproeving, die
de betrokkenen toch maar op de
goede weg had mogen zetten.
Als kind begreep ik niets van die
dankbaarheid, ook nu nog steeds
niet. Het heeft me, in samenhang
met andere zaken, een afkeer opgeleverd van allen die kerk maken zo
dit niet behoort te zijn. U zult begrijpen dat ik het pad heb verlaten
en mijns weegs ben gegaan...
Afgelopen Goede Vrijdag toog ik
met mijn goede vriend Jan naar
een dienst die werd geleid door Ds.
Takken. Gewoon uit nieuwsgierigheid en uit respect voor Jan, die me
had uitgenodigd.
Het bleek een verademing. Helder,
kort en to the point. Het gaf me
weer een wat positiever beeld over
de kerkgebouwen en met name
over hen die deze bevolken. De
dramatische gebeurtenis in Kampen, voerde me terug naar de tijd
toen Paultje verdronk en dit als een
zegen Gods werd ervaren. Zie ik
een samenhang met extreme moslims die op hun manier alles aan
hun geloof wensen te relateren?
Ik weet het niet echt. Alle extreme
religies doen mij volop huiveren.
Binnenkort ga ik met Dick Boogaard naar Kampen, naar de
Bovenkerk, op uitnodiging van
Martin Mans die daar concerteert,
op orgel en met zijn koren. Ik denk
dat Dick en ik een hapje gaan
eten op de IJsselkade, bij de Olde
Vismarkt. In de Bovenkerk, de kerk
van waar uit de vier jongens zijn
begraven, ga ik opnieuw terug in
de tijd. Met m´n toen nog fraaie
jongenssopraan zong ik destijds de
Mattheus en nam deel aan vele andere concerten. Op basis van alles
wat een mens gedurende zijn leven
kan leren wordt het een geslaagde
avond. Ik verheug me er al op.
Luistervink
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Brandweercommandant Lex Tillart over de brand bij Marsman:

“Het was snel duidelijk dat we
weinig konden doen”
Maandagmiddag werd Mijdrecht
opgeschrikt door opnieuw een
grote brand op het Industrieterrein. Brandweercommandant Lex
Tillart kijkt terug op de gang
van zaken op maandagmiddag na
vijven.
“Direct na de melding stapte ik de
deur uit van de kazerne. Het was
duidelijk dat het weer eens menens
was. Jammer genoeg hebben we
inmiddels wat ervaring opgedaan
met dit soort branden op het Mij-

drechtse industrieterrein. Meteen
gaven we de classificatie ‘grote
brand’. Later moesten we opschalen
naar ‘zeer grote brand’. Meteen
al was het duidelijk dat we weinig
konden doen aan de bestrijding van
de brand in het bedrijf. Door de
enorme rook en hitte konden we
simpelweg niet naar binnen. We
wisten meteen dat er geen mensen
meer binnen waren en dat de brand
links achter in het pand was onstaan.
Het behouden van de belendende percelen was dan ook onze eerste zorg.

Lex Tillart (links) overlegt over de aanpak van de brand. —

foto peter bakker

Assistentie werd verleend door de
korpsen van Utrecht, Maarssen en
Loenen. In totaal zijn meer dan
zestig brandweerlieden in touw
geweest met 6 tankspuiten, 2 hoogwerkers en groot watertransport.
Aanvoerproblemen
“Zoals vaker op industrieterreinen
in den lande en dus ook in Mijdrecht,
kregen we door de enorme vraag
naar water meteen een aanvoerprobleem. Voor en achter in de
straat bevinden zich brandputten
en verder moeten we het met de
waterleiding zien te fiksen. Vrijwel
direct heb ik de hulp van groot watertransport ingeroepen dat vanuit
de Achtervaart voor extra aanvoer
kon zorgen. Het aanvoeren van de
extra watertransportmiddelen kost
helaas tijd. Op het nieuwe bedrijventerrein hebben we gelukkig de beschikking over meer open water
zodat we daar sneller voor extra
aanvoer kunnen zorgen.”
Groot risico
“Door de aanwezigheid van tientallen gastanks, waaronder camping
gas –gelukkig lagen deze preven-

tief op voldoende afstand van het
gebouw opgeslagen– was het risico
voor onze mensen groot. We hebben
ze dan ook van die plek weggehouden, maar zodra de mogelijkheid
zich voordeed zijn we ook daar
terplekke gegaan om de flessen te
koelen. Achteraf zijn we blij dat de
tanks niet ontploft zijn, je weet in
dat soort gevallen maar nooit wat
de gevolgen zouden kunnen zijn.
Ik ben tevreden over de plek waar
deze tanks waren opgeslagen,” aldus brandweercommandant Lex Tillart. “Wat de preventie ten aanzien
van het gebouw betreft kunnen we
weinig extra toevoegen. De panden
zijn oud en vindt hier een calamiteit
plaats als die van gisteren, dan kun
je weinig doen.”
Ervaring
Tillart is er van overtuigd dat de
ervaring met grote branden op het
Industrieterrein mede heeft bijgedragen aan het snel en doeltreffend
handelen van de brandweer.
“Een terrein dat niet brandgevaarlijker is dan vergelijkbare terreinen
in Nederland. Achteraf mogen we
blij zijn dat er geen gasflessen zijn
ontploft. Dan hadden zich immers
nare zaken kunnen voordoen.
Zeker ook ten aanzien van de grote
groepen mensen die zich rondom de
brand verzamelden. Het kostte veel
moeite die op afstand te houden.”

Marsman Caravans, Recreatie & Outdoor
Afgelopen maandag zijn wij helaas getroffen door
een zeer grote brand. Dinsdagmiddag is bekend
geworden dat er géén sprake is van brandstichting.
De brand is achterin de showroom ontstaan en werd
ontdekt door een van onze medewerkers. Wij zijn de
hulpdiensten zeer dankbaar voor de geweldige inzet
die zij hebben geleverd voor het bestrijden van de
brand en het behouden van omliggende panden.
Ook zijn wij de firma Wifac bijzonder dankbaar dat
wij gebruik mogen maken van hun kantoorruimte
op dit moment. Wij zijn druk bezig om vervangende
ruimte te vinden om u zo snel mogelijk weer van
dienst te kunnen zijn.
Ons telefoonnummer zal zo snel mogelijk weer actief
zijn. Voor eventuele vragen kunt u gebruik maken
van ons emailadres: info@marsman.net
Wij stellen uw steun en medeleven zeer op prijs!
Hoogachtend,
Marsman Caravans, Recreatie & Outdoor
Ron Marsman

Sleutel voor eerste huurder startersbox
Op het Kloosterplein in Vinkeveen staan 10 zogeheten startersboxen; tijdelijke
huurwoningen die worden verhuurd aan jongeren tot 23 jaar die in de gemeente
De Ronde Venen wonen. De startersboxen zijn geplaatst omdat het voor starters
op de woningmarkt lastig is om een woning te vinden in De Ronde Venen. De
prijzen van koopwoningen liggen relatief hoog en de wachttijden voor een
huurwoning zijn lang. Een open dag
waarbij belangstellenden de woningen
konden bekijken, resulteerde in ruim
25 inschrijvingen. Na een loting kon op
dinsdag 1 september wethouder Bram
Rosendaal (Ruimtelijke Ordening) de
sleutel overhandigen aan de eerste
huurder van de woningen.
foto patrick hesse (visionquest.nl)

DE GROENE
VENEN
Uw advertentie of
vacature in deze
krant?
Bel 0297-38 52 57
voor de
mogelijkheden.

Kort Nieuws
Wilnis

Paardenspektakel op
5 september
Komende zaterdag organiseert
LR&PC Willis het jaarlijkse paardenspektakel. Plaats van handeling
is ook dit jaar de weilanden bij
Friezenstal Djokes Thûs aan de
Bovendijk 20 in Wilnis.
Er is van alles te zien en te beleven
voor liefhebbers van de paardensport, zoals een landelijke dressuurwedstrijd met tal van ruiters en
amazones Het middagprogramma
biedt een spectaculaire menwedstrijd en allerlei demonstraties.
De toegang voor bezoekers is
de gehele dag gratis. Het Willis
Outdoor Spektakel wordt mede
mogelijk gemaakt door genereuze
bijdragen van Amco compressoren,
Van den Heuvel CV , Rabobank
Veenstromen, Van Schie, W.J. van
Vliet, C.Treur, Bots diervoeders en
Koos van der Vaart. Meer informatie op: www.lrpcwillis.nl.

De Ronde Venen

Bewegen voor
ouderen
Onder het motto ‘Het is nooit te
laat om goed voor je lichaam te
zorgen’ start deze maand een
nieuw bewegingsproject voor
ouderen. Inwoners van De Ronde
Venen van 55 jaar en ouder die
niet of weinig actief zijn, worden
van harte uitgenodigd aan dit
project van de stichting Spel en
Sport 55-plus deel te nemen.
Tijdens de cursus wordt gedurende
een jaar gewerkt aan verbetering
van de lichamelijke conditie.
Deelname aan de lessen, die mede
mogelijk worden gemaakt door
de gemeente, kost omgerekend 3
euro per lesuur. Doe mee en blijf
gezond bezig!
Voor aanmelding of meer informatie kan men terecht bij projectleider Gerard Monshouwer, telefoon:
(0297) 28 78 52 of email:
galm55plus@gmail.com.

Vinkeveen

Veel autoinbraken
De politie constateert een stijging
van het aantal autoinbraken in de
wijken Westerheul en Zuiderwaard.
Vanaf begin augustus is er tien keer
aangifte gedaan. Uit de aangiftes
blijkt dat met name navigatiesystemen worden weggenomen. De politie houdt de komende weken extra
toezicht. Wie getuige is van een
auto-inbraak iemand ziet die zich
verdacht ophoudt bij geparkeerde
auto’s, belt 112. Hiermee verhoogt
u de kans dat de politie de autoinbreker in de kraag kan vatten.
Bent u toch slachtoffer van een
auto-inbraak, doe dan altijd aangifte. U kunt bellen met 0900-8844
voor het maken van een afspraak
of aangifte doen via internet. De
politie adviseert om waardevolle
goederen zoals autoradios, laptops
en navigatiesystemen goed te registreren. Bij het eventueel aantreffen
van (gestolen) goederen, kan de
politie u makkelijker traceren en
de goederen retourneren.
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DE WEEK IN BEELD
Een goede foto zegt vaak meer dan 100 woorden. Op deze pagina brengen we de meest opvallende foto’s van de
afgelopen week in beeld.

Boven en rechts: De jaarlijkse Blues-&
Rocknight op het Raadhuisplein trok
ook dit keer weer veel belangstellenden.

Rechts: Op spectaculaire wijze werd
het kunstgrasveld van SV Hertha in
Vinkeveen in gebruik genomen.
Links: woensdag werd op de Kerklaan in Vinkeveen een nieuw
zebrapad aangelegd, dat eindigt in... een boom. Wist u trouwens
dat je een zebrapad verplicht moet gebruiken als je er minder
dan 30 m. van verwijderd bent...?
— foto johan verweij

foto’s: peter bakker &
patrick hesse

Boven: Een algemene politiecontrole
aan de Rondweg leverde een aantal
bekeuringen op.
Links: Opnieuw werd Mijdrecht opgeschrikt door een grote brand op het
bedrijventerrein.
Onder en rechts: In het kader van
maatschappelijk betrokken ondernemen gingen vele medewerkers van
Bayer onder het motto van ‘Bayer
Cares’ afgelopen dinsdag klussen bij
vrijwillige/maatschappelijke organisaties: Amstelkade en Ursula.

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

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

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

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

De Toekomst Voorbij, aangrijpend relaas van een moeder die haar zoon verliest

José Uithol schrijft boek
voor Tim

MIJDRECHT – Tim Uithol was een energieke tiener van vijftien, toen
bij hem een zeldzame kiemceltumor in zijn hoofd en rug werd ontdekt.
Een periode van zware behandelingen en van leven tussen hoop en
vrees brak aan. Op zijn zestiende verjaardag leek het beter te gaan.
Kort daarna werden uitzaaiingen gevonden en slechts enkele maanden
na zijn verjaardag overleed Tim. Zijn moeder, José Uithol-Bakker,
schreef een boek over het leven van Tim.
door piet van buul
foto patrick hesse (visonquest.nl)

José Uithol-Bakker met het door haar
geschreven boek ‘De Toekomst Voorbij’,
dat vandaag, 4 september, officieel
uitkomt.In de loop van volgende week
zal het verkrijgbaar zijn bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht, of te bestellen via
www.Boekscout.nl. De opbrengst van
het boek gaat naar KiKa en naar VOKK,
de vereniging van ouders van kinderen
met kanker.
‘De Toekomst Voorbij’ door José Uithol
– Bakker. ISBN-nummer 978-90-8834940-9. Prijs € 19,95

“Al tijdens zijn ziekte en ook daarna
heb ik een dagboek bijgehouden.
Daarin is niet alleen het ziekteproces
en het overlijden beschreven, maar
ook de periode daarna. Hoe wij met
dit verlies zijn omgegaan en geprobeerd hebben de draad weer op te
pakken. In het begin van Tims ziekte
was er nog hoop en spraken we over
de toekomst. Die bleek er uiteindelijk voor hem niet te zijn. Maar wij
moesten onze toekomst opnieuw invullen. Vandaar de titel ‘De toekomst
voorbij’.
Blijvende herinnering
José heeft er bewust voor gekozen
om een boek over het hele leven van
haar zoon te maken. “Ik wilde een
soort blijvende herinnering aan Tim.
Wie kan er nog over hem vertellen
als wij er niet meer zijn? Hij is weliswaar veel te vroeg overleden. Maar
ik wilde ook de dingen beschrijven
die hem hebben gevormd en die hem

gemaakt hebben tot wat hij was. Tim
was een levensgenieter, die hield van
snelle auto’s en die mooi kon tekenen.
Zijn leven was veel meer dan alleen
de ziekteperiode.”
Valse hoop
José beschrijft op indringende wijze
het ziekteproces en hoe ze daar als
moeder mee om ging. “Soms geven
ze je hoop, maar als je als moeder in
de ogen van je zoon kijkt dan weet
je op dat moment dat het valse hoop
is.”
Monumentje
Met het boek heeft José een soort
monumentje voor haar zoon gemaakt, als een blijvende herinnering
voor allen die hem gekend hebben.
“Wij blijven uiteraard altijd met Tim
verbonden, Maar je moet wel verder.
Het leven zal nooit meer zijn zoals
het geweest is, maar je moet de toekomst voorbij om te ontdekken dat
er ook weer andere dingen op je pad
komen die de moeite waard zijn.”

Wilnis

Paardenruilbeurs
Op zaterdag 19 september organiseert LR & PC Willis een paardenspullenbeurs van 10 tot 15 uur op de Wilnisse Bovendijk. Hier kan men alles op
het gebied van paardensport (tweedehands) aanschaffen tegen superscherpe
prijzen. Kleding, laarzen, caps, jassen, dekens, dekjes, halsters, poetsspullen,
e.d. kunnen (schoon en heel) worden ingeleverd op woensdag 9 september van
19 - 21 uur bij het clubhuis aan de Bovendijk (inrit tussen de nummers 14a en 16)
in Wilnis, of na telefonisch overleg: 06-14671024 (Marie-Jose van Hussen) of 0613218530 (Mirjam de Vink). Zie ook: www.lrpcwillis.nl

Ruim drie weken lang ijspret voor jong en oud

Schaatsen op het Raadhuisplein
Van 4 t/m 27 december 2009 kan er worden geschaatst op het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Het initiatief van het schaatplein is
afkomstig van de schaatsverenigingen Vios en Voorwaarts uit
Vinkeveen, Hou Streek uit De Hoef en IJsclub Nooit Gedacht uit
Wilnis.

De tijdelijke schaatsbaan vormt voor de jeugd een unieke mogelijkheid om op een eenvoudige en aantrekkelijke manier kennis te maken
met de schaatssport. Alle basisschoolleerlingen krijgen de mogelijkheid
om via hun school gratis gebruik te maken van de ijsbaan. Daarnaast
zorgt de baan in de decembermaand voor een extra feestelijke sfeer in
het centrum van Mijdrecht. De verwachting is dat de mogelijkheid om
te schaatsen een regionale aantrekkingskracht heeft en een positieve
invloed zal hebben op de bestedingen in de gemeente.
De schaatsverenigingen Vios, Voorwaarts, Hou Streek en Nooit Gedacht
hebben gezamenlijk de stichting Venen-on-Ice opgericht voor het evenement. Een aantal lokale ondernemers en de gemeente assisteren de
stichting bij de organisatie.
Dankzij het feit dat de schaatsbaan wordt gerealiseerd door lokale
vrijwilligersorganisaties, is het mogelijk de kosten relatief laag te houden. De gemeente De Ronde Venen heeft toegezegd 40.000 euro aan
het evenement bij te willen dragen. Overige financiële middelen zullen
moeten worden opgebracht door entreegelden en door sponsoring van
het locale bedrijfsleven. Binnenkort start hiervoor de werving.
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Nieuws
Rondvaartboot voor Zorgboerderij Amstelkade Kort
Vinkeveen
De langgekoesterde wens van
Bertus, beheerder van zorgboerderij
Amstelkade, is in vervulling gegaan.
Al jaren wil hij dolgraag een rondvaartboot om groepen mensen met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking, maar ook de camping- of
andere gasten te kunnen rondvaren.
“Het zou helemaal mooi zijn als het
een opknapper is, dan kunnen de
werknemers die hun dagbesteding
hebben bij zorgoerderij Amstelkade
gedurende de wintermaanden de
boot helemaal klaar maken voor het
volgende seizoen”, aldus Bertus.
Het Rabofonds Dividend voor de Samenleving en Klaas Pater van Rederij de Nederlanden laten deze droom nu
werkelijkheid worden en leverden de boot, met medewerking van een hijskraan van Jan van Schie, af op de Amstelkade. Volgend jaar april zal de boot officieel te water worden gelaten.

Systeem/netwerk beheer
Vlnr: Maureen van Hengel (medewerker Stichting Haarwensen), winnares
Sophie van Laarhoven met haar nieuwe
kapsel en de pop Saartje, Renata Cherillo (eigenaresse Hizi Hair) en Alissa
van Vliet (kapster bij Hizi Hair).

Remote beheer
24x7 Monitoring
Mobiel werken
Online backup oplossingen
Rendementsweg 24,
3641 SL Mijdrecht - info@solidq.nl

www.solidq.nl

Inloophuis ‘t Anker
start nieuw seizoen
Inloophuis ‘t Anker, de ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden,
is voortaan weer twee dagen per
week geopend.

‘Saartje’ eigen mascotte van
Stichting Haarwensen
De Stichting Haarwensen heeft haar eigen mascotte:‘Saartje’. Een leuke
vrolijke pop mét een gele bos haar. De opbrengst van de verkoop van
Saartje komt geheel ten goede aan de Stichting Haarwensen en zal worden gebruikt voor het maken van passende pruiken.
Aan de lezers van de weekkrant
en Kidsweek Junior vroeg
de rooij adv. 94 x 63 31-08-2009 14:01Kidsweek
P
de Stichting Haarwensen een passende naam voor de pop te bedenken.
De 13-jarige Sophie van Laarhoven
Advertentie50x63.indd 1
22-7-09 19:21
uit Tilburg kwam met de naam
Saartje. Zij won met haar inzending
zand en grindhandel b.v.
een mini-metamorfose bij kapsalon
Hizi Hair in Mijdrecht en mocht een
dagje meelopen met een medewerKeuze uit vele soorten:
zand - grind - schelpen - wit grind ker van Stichting Haarwensen.

de Rooij

mijnsteen - graniet - bielzen - grond wegendoek - grijze & gele split - etc.
Thuisbezorgd of zelf af te halen

Verhuur van vrachtwagens
met of zonder kraan
Oostzijde 61 • 1426 AG DE HOEF
Tel. 0297 - 593 202

www.derooijzand.nl

Hizi Hair
Eigenaresse Renata Cherillo van
Hizi Hair: “We krijgen regelmatig
klanten die hun lange haar willen afknippen. We attenderen ze dan altijd
op de mogelijkheid het afgeknipte
haar te doneren aan de Stichting
Haarwensen. Omdat het voor het

goede doel is, is dat gelukkig nooit
een probleem. Inmiddels hebben we
zo’n vijftien vlechten aangeleverd. In
onze kapsalon verkopen we nu ook
Saartje. De pop heeft zo’n lieve en
vrolijke uitstraling. Je wordt al blij
als je alleen maar naar haar kijkt.”
Stichting Haarwensen is er voor
kinderen tot en met 18 jaar. Vaak
gaat het om kinderen met kanker die
hun haar zijn kwijtgeraakt door bijvoorbeeld bestraling of medicijnen.
Stichting Haarwensen levert gratis
haarwerken van hoge kwaliteit aan
deze kinderen.
Saartje kopen?
Saartje is te koop voor 7,95 euro
(vaste prijs)bij Hizi Hair.

Gedurende de zomermaanden draait
‘t Anker altijd op ‘halve kracht’, omdat dan ook veel gasten met vakantie zijn. Deze week is het seizoen
2009/2010 officieel van start gegaan met o.a. een ‘welkom-terug’
borrel voor gasten en vrijwilligers.
De openingstijden zijn dinsdag van
10.00 tot 16.00 uur en donderdag
van 10.00 tot 15.30 uur.
Activiteiten
Naast activiteiten als klaverjassen,
yoga, tekenen en schilderen zijn
er regelmatig Rondetafelgesprekken over uiteenlopende thema’s en
heeft ‘t Anker een eigen Smartlappenkoor ‘Licht het Anker’. Op
dinsdagavond 27 oktober vindt een
thema-avondplaats over het onderwerp Huidkanker, met gastspreker
huidarts Chris den Hengst.
Kijk voor meer informatie op:

www.inloophuishetanker.nl

Nacht Van Neptunus
op 5 september
‘Neptunus de schrik van de Evenaar’ komt ieder jaar op de eerste
zaterdag van september naar
Vinkeveen, om afscheid van de
zomer te nemen, alle boten uit te
wuiven en ze een goede winter toe
te wensen.
Neptunus en zijn meegereisde
zeemeerminnen staan (zitten) boven op een verlichte boot en varen
een route over de Vinkeveense
Plassen. De boten die meevaren
volgen ‘Neptunus’ en onderweg
kan een ieder een groet brengen
aan Neptunus. De bedoeling van
de meevarende boten is dat zij hun
jacht, schip, praam of iets dergelijks versieren en op een zo ludiek
mogelijke manier verlichten.
Ook dit jaar is er een wedstrijd
en wordt er een aantal prijzen
uitgereikt aan de winnende deelnemers. Voorwaarde is wel dat de
deelnemers zich inschrijven op het
VVV kantoor op de Herenweg 144
te Vinkeven. Dit is gratis. Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 5
september om 12.00 uur. Nog een
voorwaarde voor het meevaren is,
dat de gewone navigatie verlichting
gevoerd moet worden. Het BPR is
van kracht, en de aanwijzingen van
de organisatie en politie moeten
worden opgevolgd.
De start is om ongeveer 21.00 uur
bij de starttoren op zandeiland 8.
Hier wordt na afloop ook afgemeerd voor de prijsuitreiking.
De verlichte boten zijn het best
te bekijken vanaf eiland 4 en 5 of
eiland 1 en 2. Ook dit jaar zijn er
prijzen voor o.a. de mooist en origineelst verlichte schepen en is er
geldprijs van 100 euro beschikbaar,
gesponsord door de ondernemersvereniging van Vinkeveen.
De organisatie wenst iedereen een
behouden Neptunusvaart toe!

Meer informatie: C. Griffioen,
Tel. 0294-284126
Aanmelden bij VVV de Ronde
Venen, Herenweg 144, Vinkeveen.
Tel. 0297-214231.

Duurzaam genieten van de nazomer

Gratis afhalen van al
uw overtollige spullen
Ook complete boedelruimingen
en leegruimen van uw huis
Kringkoop biedt werkgelegenheid

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

aan ca. 25 mensen met een achterstand

Chico-deck: de hout vervanger

Chico is een duurzaam en praktisch alternatief
voor hout. Elementen trekken niet krom, worden
niet glad, hebben geen splinters en zijn vrij van
algen aangroei. De combinatie van gerecycled
kunstof met bamboe lijkt niet alleen op hout, maar
voelt en ruikt er ook naar. De Chico elementen
gaan lang mee en bieden u 10 jaar garantie!
Bel ons voor meer informatie: 0297 56 90 61

op de arbeidsmarkt

Constructieweg 66
3641 SN Mijdrecht
Tel: 0297-250 393
Fax: 0297-250 364
www.kringkoop.nl

KRINGKOOP ADV 130x94.indd 1

Winkelo
pening
stijden:
ma 13:0
0 - 17:0
0 uur
di t/m v
r 10:00
- 17:00
za 10:0
uur
0 - 16:0
0 uur

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen andere
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren. Voor tuinen, dakterrassen, balkons,
bestrating of project beplanting.
Zorgzaam, met de juiste kennis en beleving.
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
24-07-2009 12:17:24

09.536 Opm adv Ashby Hoveniers.indd 1

27-08-2009 10:19:05
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Deze 10 culinaire deelnemers nodigen u uit om te komen proeven:
BOVEN WATER • CORFU • DE EETKAMER VAN VINKEVEEN • LA FAROLA • LUST
MEESTERS • DE PLASHOEVE • RENDEZ VOUS • MAISON VINOCERF • LE VIRAGE

Zaterdag

5 september
Raadhuisplein Mijdrecht

Kom proeven

PRO G R A M M A

THE SINGING MENU
U
Oorstrelende 3-stemmige à
capella zang en een persoonlijke
en unieke beleving van livemuziek!

ENTH
HART
JUSTIN VLIEGE
Veelzijdig goocheltalent en
onbetwist entertainment-specialist.

FRANK IN PERS
SON
Een indrukwekkende hommage
aan Frank Sinatra inclusief
The Looks en The Moves!

13.00 uur

Aanvang evenement

15.00 uur

Officiële opening door burgemeester
Mevr. drs. M. Burgman van De Ronde
Venen,The Singing Menu en de winnaar
van de Culinaire Nol 2008 (Restaurant
Meesters).

15.30 uur/
16.30 uur/
17.30 uur

Ballooning voor de kleintjes
door Jochem

15.00 uur/
16.00 uur/
17.00 uur

Optreden The Singing Menu

18.00 uur/
19.15 uur/
20.15 uur

Optreden Justin (Table Magic)

18.50 uur

Uitreiking Culinaire Nol 2009

19.00 uur

Optreden Lesley Williams

19.45 uur

Modeshow Lutz Fashion

21.00 uur

Optreden Frank in Person

22.15 uur

Optreden Quincy

23.30 uur

Einde Culinaire Venen 2009

JOCHEM NOOY
YEN
Specialist in cartoon ballonfiguren. Op de Culinaire Venen
aanwezig speciaal voor de kids.

LESLEY WILLIA
AMS
Hij is de beste André Hazes
imitator van dit moment.

QUINCY
Winnaar van de verkiezing van
de titelsong voor de eerste
“Big Brother” serie.

2009

WWW.CULINAIREVENEN . N L
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Nieuwe expositie bij
Emotion Galerie in
Mijdrecht.

11

Hollandse Avond op 19 december

Oud-burgemeester D. Boogaard
opent op zaterdagmiddag 5 september om 16 uur bij Emotion Galerie
een expositie van Saskia Bremer en
Bert en Greetje Post.
Deze expositie van schilderijen en
beelden duurt tot 11 oktober.

In het Gezondheidscentrum aan
de Hoofdweg 1 in Mijdrecht zijn
tot medio oktober schilderijen,
tekeningen en aquarellen te zien
die zijn gemaakt door de leden
van Atelier De Kromme Mijdrecht.
De werken hebben allemaal als
thema ‘zomer’. U kunt gaan kijken
op werkdagen van 9.00 tot 16.00
uur. Meer informatie:

Gedurende de zomer is hard gewerkt om Emotion neer te zetten
voor het najaar. Naast de exposities
zullen er ook workshops en lezingen, zoals van exposerende kunstenaars, worden georganiseerd. De
collectie lijsten in de lijstenmakerij
is ook uitgebreid en vernieuwd.

welkom@emotionlijstenmakerij.nl

Shake it bij AllRound
op 12 september
Bekende DJ’s draaien, voetballen en
abseilen op de muzikale beats van
DJ’s JaMSquad, Quintino en Barr-E.
Liever een swingende dansworkshop
van dansschool Nicole? Of de zomerse sferen proeven met een demonstratie alcoholvrije cocktails maken?
Kom dan op zaterdag 12 september
naar het evenement Shake it op het
terrein bij het jongerencentrum AllRound aan de Rondweg in Mijdrecht!
Vanaf 13.00 uur kunnen Rondeveense jongeren meedoen aan verschillende sportieve activiteiten én swingen
op de bekende DJ’s JaMSquad, Quintino en de uit Mijdrecht afkomstige
Barr-E. De toegang is gratis.
Download de quiz op:

www.nuchter-verstand.nl/veel bezocht/
quiz en vul deze in. Lever de quiz
tijdens het evenement Shake it in bij
de stand op het terrein en ontvang
een USB-armband! De quiz kan ook
tijdens het evenement ingevuld en
ingeleverd worden bij de stand. Ook
dan ontvang je een USB-armband,
maar op = op!
Shake it is het eerste sport- en
feestevenement voor jongeren dat
voortkomt uit het project Nuchter
Verstand en wil jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar en hun ouders
bewust maken van de risico’s van
alcohol- en drugsgebruik.

Exposities
In de bibliotheek aan de Pieter
Joostenlaan in Wilnis is tot 28
september een expositie te zien
van tekeningen en aquarellen die
zijn gemaakt door de juniorgroep
van Atelier De Kromme Mijdrecht.
De juniorgroep bestaat uit kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Saskia Bremer toont naast haar
landschappelijke schilderijen ook
haar nieuwste werk, mensfiguren.
Bert en Greetje Post exposeren
beelden, gemaakt van verschillende
steensoorten, met figuratieve en
soms abstracte vormen.

Emotion Galerie & Lijstenmakerij
Genieweg 54, Mijdrecht.
Tel. 0297-256887

Agenda

www.atelierdekrommemijdrecht.nl.

Op zaterdag 19 december aanstaande is het weer tijd voor de Hollandse Avond in de tent aan de Mijdrechtse Dwarsweg.
De organisatie heeft de datum dit jaar verplaatst naar de zaterdag voor kerst. De artiesten zijn inmiddels bekend: Wolter Kroes,
Peter Beense, Robert Leroy, Dario en Jan Leliveld zullen deze avond de tent op z’n kop zetten. De voorverkoopadressen en -data
zullen later dit jaar bekend gemaakt via
Groot aantal activiteiten in de regio rond thema Op de kaart www.tentoudennieuw.nl en op 0297online.nl. Ook met oud- en nieuw zijn
er activiteiten in de tent. Dan is er een
Dance Event geprogrammeerd.

Nationale Monumentendag op
12 september
Zaterdag 12 september is het
Nationale Monumentendag met
als thema ‘Op de Kaart’. Stichting
Cultura De Ronde Venen samen met
de Gemeente Mijdrecht, historische
vereniging De Proosdijlanden, PKN
gem. Mijdrecht, het Cultuurplatform,
Stichting Pop & Podium, stichting
Utrecht Orgelland en videoclub De
Ronde Venen hebben een groot
aantal activiteiten rond dit thema
georganiseerd. Het zeer gevarieerde
programma behelst kunst-cultuurhistorie en is geconcentreerd in en
rond de Janskerk.
Orgels en fietsroute
In de Janskerk en in andere kerken
in De Ronde Venen worden de hele
dag orgels bespeeld door verschillende organisten. Stichting Utrecht
Orgelland laat speciaal haar schijnwerpers schijnen op de prachtige
orgels in De Ronde Venen .De orgels
zijn te bewonderen en te beluisteren
tijdens een fiets(orgel)tocht o.l.v.
Jaap Jan Steensma, student muziekwetenschappen. De tocht begint om
10.00 uur in de Janskerk en wordt
door burgemeester Burgman geopend. Op gezette tijden worden in
De Ronde Venen de orgels bespeeld
o.a. door twee jonge organisten
Seline Haalboom en Joletta Bok.
Blik op verleden en toekomst
centrum Mijdrecht
Op het plein voor de kerk staat
vanaf 11.00 uur een tent, waarin de
historische vereniging De Proosdijlanden het verleden rondom de
Janskerk toont. Hier is ook een expositie te zien met de toekomstplannen van het centrum van Mijdrecht.
Objecten geopend voor publiek
De volgende objecten zullen opengesteld zijn voor publiek. Vaak zal
er een gids aanwezig zijn of zijn
er activiteiten: De Hoef: RK Kerk,

Mijdrecht: Janskerk, Waverveen:
NH Kerk, Wilnis: RK Kerk, Ontmoetingskerk, NH Kerk, Veenmolen, Vinkeveen: Museum De Ronde Venen,
Oude Spoorhuis, RK Kerk.

foto: peter bakker

Christelijk Gemengd
Koor ‘Kunst Na Arbeid’
Mijdrecht bijna 85

Masterclasses met ‘s avonds
uitvoering op kerkplein
Het Cultuurplatform DRV en
stichting Pop & Podium organiseren
vanaf 11.00 uur diverse masterclasses in muziek, drama, zang, toneel,
graffiti. Gerenommeerde docenten
geven lessen aan koren en muziekverenigingen. ‘s Avonds wordt een
daverend concert gegeven op het
podium op het kerkplein en kan het
publiek genieten van de resultaten. Op het podium zet ook ander
lokaal talent zich ‘Op de kaart’ zoals
SEEUS, Jordi&Joyce en Sophie
Jurrjens. Aanmelden voor de masterclasses kan alleen bij cultuurconsulent DRV Marije Lutgendorff via
M.Lutgendorff@bibliotheekavv.nl of
telefonisch 0297 – 250338.

De vakantieperiode is weer achter
de rug en het koor Kunst Na
Arbeid, is weer gestart met de
repetities. Elke maandagavond
wordt van 20.00 tot 22.00 uur
gerepeteerd in gebouw Irene
naast de Janskerk te Mijdrecht.

Rondrit per touringcar langs
kunst en historie
‘s Middags rijdt een bus voor
belangstellenden langs een aantal
historische panden en kunstuitingen
in De Ronde Venen. De bus start
vanaf de bushalte Rondweg. De
heer Bas Willemse geeft deskundige
uitleg. De toegangsprijs bedraagt € 2
en de deelnemers ontvangen een
fraai boekje. De routebeschrijving
kan ook als fietsroute gebruikt
worden. De gehele rondrit zal 1 ½
uur duren.

Noteer de datum alvast in uw
agenda. Wie graag wil meezingen
in het koor is van harte welkom om
een keer te komen luisteren op een
repetitieavond.
Meer informatie: 0297-284210 of
254090 of op: www.kunstnaarbeid.eu

Zaterdag 12 september: een datum
om alvast te noteren! De toegang is
–met uitzondering van de busexcursie– voor alle activiteiten gratis.
Informatie is eveneens te vinden op

www.cultura-drv.nl.

Op zaterdag 24 oktober a.s. hoopt
het koor met een mooi concert het
85-jarig jubileum te vieren.
Daarbij wordt medewerking verleend door o.a. koor Eigen Wijs uit
Vinkeveen, Het Scandinavisch Koor,
vier solisten en harpiste Regina
Ederveen. Het orgel zal bespeeld
worden door Henny Heikens.
Het geheel staat onder leiding van
dirigent Henk van Zonneveld.

Historische Vereniging De Proosdijlanden bestaat 25 jaar en
heeft ter gelegenheid hiervan een
expositie ingericht in Museum De
Ronde Venen, Herenweg 240 te
Vinkeveen. De expositie “Tot de
bodem uitgezocht...” is te bezoeken tot 31 oktober 2009.

www.proosdijlanden.nl

Activiteiten
Vrijdag 11 september treedt Wouter Hamel op in P60 in Amstelveen. Aanvang 21.00 uur. Kaarten
€ 14 (voorverkoop), € 15 (zaal).
Op 13 december organiseert Videoclub De Ronde Venen het tiende videofestival De Ronde Venen
Open. Filmmakers strijden tijdens
het festival, dat wordt gehouden
in De Boei aan de Kerklaan in
Vinkeveen om de Goude, Zilveren
en Bronzen Turfsteker in twee
categorieen: speelfilms en overige
films. Er is een aparte prijs voor
de jeugd tot 16 jaar en aan filmers
van 17 tot en met 25 jaar wordt
de Rabo Jongfilmtalentprijs uitgereikt. Films kunnen tot 24 oktober
worden ingestuurd via de website
van de videoclub:

www.videoclub-derondevenen.nl

Thema-avond
‘sporters met
autisme’
Voor sportverenigingen in Utrecht
organiseert Sportservice Midden
Nederland in oktober en november
veel themabijeenkomsten. Zo is op
maandag 14 september de themaavond ‘Omgaan met... sporters met
autisme’. Trainers en begeleiders
die training geven aan kinderen met
bijvoorbeeld ADHD, PDD-Nos of
een andere stoornis in het autistisch
spectrum zijn van harte welkom. De
thema-avond duurt van 19.30 tot
22.00 uur en is in de kantine van
Korfbalvereniging OVVO: Sportpark Daalseweide, Amsterdamsestraatweg 2, 3604 AA te Maarssen.
Deelname is gratis, aanmelden kan
vóór 7 september op:

www.usportanders.nl.
Meer informatie: Judith Meeuwissen, 030-7513840, 06-12949436
of jmeeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.
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Reeds 50% verkocht!
Informeer naar
de beschikbare
woningen.
Reeds
50%
verkocht!
Informeer naar de beschikbare woningen.

Vida Makelaars OG
Dorpsstraat
14, OG
Mijdrecht
Vida Makelaars
Tel.:
0297 - 212
Dorpsstraat
14, 987
Mijdrecht
Tel.: 0297 - 212 987

8 PENTHOUSES
40 COMFORT APPARTEMENTEN
7
WATERFRONT WONINGEN
8 PENTHOUSES
9 KUBISTISCHE
GEZINSWONINGEN
40
COMFORT APPARTEMENTEN
23
KICK-OFF
APPARTEMENTEN
7 WATERFRONT WONINGEN
9 KUBISTISCHE GEZINSWONINGEN
23 KICK-OFF APPARTEMENTEN

vidamakelaars.nl
(0297) 212 987
vidamakelaars.nl
(0297) 212 987

vanaf
 2v4a9n.0a0f
0
 2v4.o9.n.0. 0
0
v.o.n.

D E G R UTTO
WO N E N I N M
HT
D EIJ D
G RR EC
UTTO
WO N E N I N M IJ D R EC HT

degruttomijdrecht.nl
degruttomijdrecht.nl
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IN VOL BEDRIJF
Ashby Hoveniers

Kunststof tuinproducten sterk in opmars
AMSTELHOEK – De moderne hovenier beperkt zich allang niet meer
tot de bloemetjes en de plantjes. Ook het aanleggen van vlonders en
terrassen, het plaatsen van tuinschermen en pergola’s, kortom de algehele inrichting van een tuin wordt door de hovenier verzorgd.
Ronald Ashby uit Amstelhoek is zo’n moderne hovenier.
door piet van buul

Nadat Ronald een jaar of tien in
dienst van andere hoveniersbedrijven gewerkt had, waagde hij tien
jaar geleden de stap om voor zichzelf te beginnen. En daar heeft hij
nog geen moment spijt van gehad.
”Je bent altijd met de natuur bezig
en het is erg afwisselend werk.
Naast de aanleg van grote en kleine
tuinen doe ik ook het onderhoud.
Dat betekent dat je tegen de winter
druk bent met het winterklaar maken van de tuinen. Het zomergoed
moet eruit en je wilt vervolgens
dat de tuin er gedurende de winter
ook knap bijligt. En in het voorjaar
komt weer het zomergoed, waarmee ook de kleur weer terugkomt
in de tuin. Tussendoor heb ik met
veel van mijn vaste klanten afspraken over regelmatig onderhoud van
de tuin. Er moet regelmatig wat
gesnoeid worden, het gras moet
gemaaid of uitgebloeid goed moet

worden opgeruimd. Er is altijd wel
wat te doen.”
Aankleding
Maar het zijn niet alleen de bloemen en de planten, waar Ronald
zich mee bezig houdt. Ook de
algehele tuinaankleding is bij hem
in goede handen. En bij de grote
verscheidenheid aan tuinmaterialen
zijn de kunststof producten sterk
in opmars. Ronald is inmiddels een
enthousiast promotor van deze
duurzame materialen. “Ik gebruik
materiaal van het merk Chiqo-deck.
Dat materiaal bestaat uit duurzaam
kunststof dat is versterkt met bamboe vezels. Het heeft de uitstraling
en het comfort van hout, maar het
heeft een veel langere levensduur
en het is nagenoeg onderhoudsvrij.”
Alternatief voor hout
Ronald was al een tijdje op zoek
naar een goed alternatief voor hout
en kwam via de website bij Yede

Ronald Ashby is enthousiast promotor van duurzame materialen.
van der Kooy in Friesland terecht.
Yede is de importeur voor Nederland van Chiqo-deck, een product
dat uit Azië komt. Inmiddels is
Ronald helemaal gewonnen voor
dit materiaal. Door middel van een
uitgebreide fotodocumentatie laat
hij verschillende toepassingen zien
die hij inmiddels tot stand heeft
gebracht. Ook op zijn website www.
ashbyhoveniersbedrijf.nl is daar het
een en ander van te zien. Ronald:
“Het materiaal ziet er uit als hout.
Het is overigens ook in antraciet
te verkrijgen en de belangstelling
hiervoor neemt toe. Er zitten een
aantal voordelen aan die ik van

		

belang vind. Dat is om te beginnen
het feit dat het milieuvriendelijk is,
er hoeven geen bomen voor gekapt
te worden. Het is volledig recyclebaar en het is bestand tegen weersinvloeden. Het is heel onderhoudsvriendelijk, het hoeft niet geschuurd,
geolied of geverfd te worden. En
het is makkelijk in onderhoud.
Persoonlijk vind ik het wel heel
plezierig dat het heel eenvoudig te
monteren is. De planken worden op
een onderregel vastgeschroefd. De
schroeven zitten tussen de planken
en die zie je dus bijna niet. Wat ik
ook een voordeel vind, is het feit
dat je er rustig met blote voeten

foto: patrick hesse (visonquest.nl)

overheen kunt lopen. Het wordt niet
glad en in tegenstelling tot hardhout loop je ook geen gevaar dat je
splinters in je voeten krijgt.”
Het materiaal blijkt ook toepasbaar
voor looppaden in de tuin, voor
pergola’s en zelfs picknicktafels.
Ronald Ashby is er erg enthousiast
over en hij blijkt graag bereid om
mensen te informeren en offerte uit
te brengen.

Ronald Ashby is bereikbaar via
tel. 0297 – 569061 of 06-53139233.
Mailen kan ook:
ashbyhoveniers@hetnet.nl.

Bjorn & Flora emigreerden naar Nieuw-Zeeland

Ronde Veners gooien het roer om
Ja... waar kennen we die gezichten
ook al weer van..? Bjorn Sohl en
Flora Maas. Jarenlang stonden zij
klaar voor de gasten van Restaurant Rendez Vous, maar zo’n
negen maanden geleden gooiden
zij het roer om en emigreerden
naar Nieuw-Zeeland. Verder weg
van huis kan op deze aarde niet.
Met een letterlijk tijdsverschil
van ‘dag en nacht’ lieten zij 16,5
miljoen mensen achter en kozen
voor een land dat 6,5 keer groter is
dan Nederland, maar met slechts 4
miljoen inwoners (en een kleine 40
miljoen schapen...).
We vroegen deze oud-BM’ers
(Bekende Mijdrechtenaren) hoe
hun nieuwe leven er uit ziet.
Midden in de rimboe van Afrika besloten we om de Hollandse weilanden
in te ruilen voor de Nieuw Zeelandse
bergen, het gehaaste Europese leven
achter te laten voor een ‘laid back
lifestyle’ en de hagelslag op brood
door ‘marmite’ te vervangen (ugh!).
Na een jaar ploeteren voor een
permanente verblijfsvergunning voor
Nieuw-Zeeland (lang leve de bureaucratie) was 12 december 2008
eindelijk de dag van vertrek. Na een
behoorlijk lastig afscheid op Schiphol
was het raar om zo’n 48 uur later
aan te komen in Auckland (Noordereiland NZ), waar er niemand op ons
stond te wachten en de taxi chauffeur
aan ons vroeg hoe lang onze vakantie
hier zou zijn… Omdat we niet echt
een antwoord hadden zeiden we

maar; “Mmm, indefinite? At least
that’s what our visa says!”
Opnieuw beginnen
Eigenlijk weet je niet zo goed waar
je moet beginnen, want je begint gewoon helemaal ‘opnieuw’! In Nederland hadden we tijd gehad om alles
van Nieuw-Zeeland te idealiseren,
maar uiteindelijk moet ook hier gewoon gewerkt worden (misschien nog
wel harder voor hetzelfde geld)! Het
was dus maar goed dat we verplicht
waren om werk te hebben bij aankomst. Zodoende werden we min of

We kregen al snel te horen dat we té
efficiënt en té snel werkten; “Take a
break mate! Easy goin’!”Tja waarom
zou je één keer lopen als je een hele
tafel ook in vier keer uit kunt halen?
We hebben ons dan toch maar aangepast aan de Kiwi-mentaliteit, da’s
beter voor de gezondheid…
Een Ford Transit Camper vormde
ons nieuwe huis, prima te doen in de
zomermaanden. Natuurlijk heb je
weinig ruimte in zo’n bus, maar met
mooi weer leef je toch buiten, dus
dat beviel prima! Ook wel weer bizar

Je hele hebben en houwen in één bus.

Winter als het bij ons zomer is.

meer gedwongen in een ritme te
komen, de plaatselijke lifestyle te
verkennen en dus ook de Immigratie
Dienst tevreden te houden. “No job
= Illegal = Get out”. Verder zijn die
‘Kiwi’s’ heel aardig hoor…

om te realiseren dat ons hele hebben
en houwen in een bus past! Tjee, we
hebben letterlijk niets te verliezen,
wat een leven! De wc in de camper
(staan Nederlanders niet bekend
om de geweldige inrichting van dat
kleinste kamertje in huis? Die traditie
zetten wij dus voort) is een walhalla
van foto’s, kaarten, tegeltjes met
Hollandse spreuken, en souvenirs uit
Nederland. Je draait er op je gemak
een rechtsomdraaiende bolus!
Na ruim twee maanden aan de kust
in Blenheim te hebben gewoond en

Take a break, mate!
We startten dus meteen in de horeca,
vertrouwd gebied voor ons, maar
zeker niet te vergelijken met de
Nederlandse horeca! Alles gaat hier
veel relaxter en daar moet je als
‘efficiënte Nederlander’ aan wennen.

Flora Maas en Bjorn Sohl hebben geen spijt van hun vertrek naar Nieuw-Zeeland.
gewerkt verhuisden we naar de
bergen van Nieuw-Zeeland, het
Alpine Spa-oord Hanmer Springs,
waar vulkanische grond ervoor zorgt
dat er natuurlijke ‘hot pools’ ontstaan.
Samen hebben we hier voor de
afgelopen zes maanden een hostel
(backpacker) gerund en Bjorn werkte
daarbij nog in een leuk restaurant
in het dorp. Het hostelwerk was een
goede manier om eens te kijken of
zo’n business ook iets voor ons zou
zijn, want natuurlijk zouden we graag
iets voor onszelf beginnen.
De ervaring was super, het werk ligt
ons zeker, nu nog een mooie locatie,
een goed businessplan en uiteraard
een vriendelijke meneer bij de bank!
Geen spijt
Met nog steeds geen spijt van onze
beslissing en nog weinig momenten
van heimwee, zorgen we samen
dat we er het mooiste van maken.
Natuurlijk hadden we in Nederland
al uitgebreid gepraat over ‘gelukkig
worden’ en vooral ‘gelukkig blijven’
in Nieuw-Zeeland, en hoeveel pijn

we onze ouders zouden doen met
het verhuizen… Mocht iets daarin
negatief veranderen, dan keren we
rechtsomkeert (of is het hier dan
linksomkeert??) naar huis. Dan hebben we niets verloren, niets voor niets
gedaan, dan zijn we een ervaring
rijker en hebben we een familie en
vriendengroep die ons weer met open
armen zullen ontvangen. Althans, dat
verwachten we dan…
En ondanks dat we er het komende
weekend niet bij kunnen zijn, wensen
we iedereen een gezellig en zeer culinair weekend toe! Zet ‘m op “Team
Rendez Vous”!
P.S. Iedereen hartelijk dank voor alle
reacties en mailtjes in de afgelopen
maanden!!

Meer lezen over het nieuwe leven van
Bjorn & Flora? Kijk dan op:
https://fbnewzealand.wordpress.com
Kent u Ronde Veners die ook het roer
omgooiden? Meld ze aan voor deze
rubriek op info@degroenevenen.nl
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Mondria’s Tip

Boeken Tip 5
Boeken Top-10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria maandelijks vijf
boeken die je beslist moet lezen.

1

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken die
verschijnen. Bij toerbeurt verhalen ze
hier over opmerkelijke boeken.
Auteur: Tatiana de Rosnay
Titel: Die laatste zomer
Een heel ander boek dan ‘Haar
naam was Sarah’ en je moet het
niet gaan vergelijken met elkaar.
Toch is dit boek zeker niet te
versmaden. Het is een prachtig,
diepgaand verhaal over een broer,
een zus, een familiegeheim.
Antoine Rey heeft het perfecte
cadeau bedacht voor zijn zus; een
lang weekend naar het eiland waar
ze in hun kinderjaren de vakanties
doorbrachten. Het verblijf brengt
veel herinneringen naar boven over
hun veel te vroeg overleden moeder.
De zus komt tot een schokkende
ontdekking. Voordat zij dit aan haar
broer kan vertellen, krijgen ze een
auto-ongeluk, waarbij zij levensgevaarlijk gewond raakt.
Al lezend kom je achter het familiegeheim en ga je hopen dat ieder
zijn geluk in het leven mag vinden.
Ondanks alle kritiek...toch een
aanrader!
gelezen door nelie groenendijk

Stieg Larsson
Mannen die vrouwen haten
Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is een
charmante man en een kritische
journalist van middelbare leeftijd,
en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde vrouw met zwartgeverfd
haar, piercings en tatoeages, én
een uitermate goede hacker.

Samen vormen ze een ongewoon,
maar sterk team.

2

Karen Slaughter
Genesis
Na de gruweldaad die haar leven
totaal heeft verwoest, is Sara Linton naar Atlanta gevlucht om haar
leven weer richting te geven. Op een
dag wordt in het ziekenhuis waar ze
werkt een zwaar mishandelde jonge
vrouw binnengebracht. Ze raakt in
de ban van deze mysterieuze vrouw,
gaat op onderzoek uit en raakt vervolgens verwikkeld in een complexe
zaak met uiterst beklemmende en
duistere geheimen.

Zaterdag 		
00:00 - 09:00 uur Non Stop Hit Mix
00:00 - 08:00 uur
09:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
08:00 - 10:00 uur
met Monique Musch 		
& Stephan de Ruijter
12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met 10:00 - 12:00 uur
Peter Bakker		
14:00 - 16:00 uur Historische Top 40 12:00 - 14:00 uur
met Nico van		
der Linden
16:00 - 18:00 uur NieuwsPoint
14:00 - 17:00 uur
(actualiteiten)		
18:00 - 20:00 uur Eighties Request
17:00 - 18:00 uur
Non Stop 80’s Hits		
20:00 - 22.00
WZZP Jongeren
18:00 - 20:00 uur
Programma		
22:00 - 00.00
MP Dance Classics 20:00 - 22:00 uur
Non Stop Dance Hits		
Radio: 105.6 FM
			
		
22:00 - 24:00 uur
Kabel: 101.9 FM
			
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz

presto

De bijzondere, sportief ogende Panda
Presto. Vanaf 5 10.895,-.
De Fiat Panda is tijdelijk verkrijgbaar in een bijzonder aantrekkelijke
uitvoering: de Panda Presto. Een speciale, gelimiteerde editie die
uitsluitend in Nederland verkrijgbaar is! De Panda Presto is net zo
praktisch en ruim als elke Panda, maar hij heeft een extra sportieve
uitstraling. Hij is dus niet alleen handig, maar ook heel erg leuk om te
zien! En weet je wat zo fijn is aan de Panda Presto? Hij is er al vanaf
3 10.895,-. Je moet er wel ‘presto’ bij zijn, want de oplage is beperkt.
Met o.a. • airconditioning • radio/cd-speler • lederen stuurwiel
• sportstoelen • 14’’ lichtmetalen velgen • achterspoiler • mistlampen • sportieve striping • getinte zij- en achterramen.
Gem. brandstofverbruik: 5,0 l/100 km (1 op 20). CO2 : 119 gr/km.
Fiat. De laagste gemiddelde CO2 uitstoot van Europa.
Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Meerprijs metallic
lak 3 400,-. Aanbieding zolang de voorraad strekt.
www.fiat.nl
I S

M O R E ,

Tatiana de Rosnay
Haar naam was Sarah
In 1942 wordt de 10-jarige Sarah
gedeporteerd. Zestig jaar later
volgt een journaliste haar spoor en
doet een vreemde ontdekking.

4

Rik Launspach
1953
Tegen de achtergrond van de Watersnood van 1953 vertelt acteur,
regisseur en scenarioschrijver Rik
Launspach een aangrijpend verhaal
over de vernietigende kracht van
het water, en de drijvende kracht
van de liefde.

5

Thomas Rosenboom
Zoete Mond
Dierenarts Rebert van Buyten verhuist naar Angelen, een dorpje aan
de Rijn. Hij wordt een grootheid in
het dorp en daarmee stoot hij onbedoeld de andere lokale beroemdheid van zijn voetstuk. Het kan
niet anders of de twee mannen, die
beiden de kunst verstaan van het
spreken met zoete mond, komen
in contact met elkaar. De beklemmende rivaliteit vindt zijn climax
in een onontkoombare finale.

Deze week op Midpoint FM

traditioneel

L E S S

3

L E S S

I S

B E T T E R ,

L E S S

I S

G E N I U S .

Zondag		
Maandag
Non Stop Hit Mix 00:00 - 10:00 uur Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending

Dinsdag
Non Stop Hit Mix

Woensdag
Non Stop Hit Mix

Donderdag
Non Stop Hit Mix

Vrijdag
Non Stop Hit Mix

Nieuwspoint
10:00 - 12:00 uur Midpoint Classics
(herhaling)
Goedemiddag met 12:00 - 14:00 uur Goedemiddag met
Patrick en Maarten
Jim Clarke

Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics Midpoint Classics
Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met Goedemiddag met		
Jim Clarke
Jim Clarke
Peter Bakker
Peter Bakker

2The Sport met
14:00 - 20:00 uur Non Stop Hit Mix
Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix Non Stop Hit Mix
Tim de Bruin
Kerkenuitzending 20:00 - 22:00 uur Oostrom On Air
Alive met Roel
Non Stop Hit Mix De Kelder
GeekFM
(herhaling)		
met Peter & Marcel en Anne		
met Tim de Bruin met Wilco & Crew
Nederpop Café
22:00 - 24:00 uur Alltime Pop
Alltime Pop
Alltime Pop
Alltime Pop
Alltime Pop
met Nico & Sjaan		
& Rock Songs
& Rock Songs
& Rock Songs
& Rock Songs
& Rock Songs
Eindeloos met
DIT WEEKEND OP MIDPOINT TV: 2The Sport en MidSummer Point
Jim Clarke
2TheSport: Vooruitblik naar de eerste competitiewedstrijd van CSW en Argon • Het 80-jarig bestaan
en Peter Bakker
van Hertha• Nicoletta de Jager komt vertellen over het WK Mountainbike in Graz.
Alltime Pop
MidSummerPoint: Compilatie van gebeurtenissen van de afgelopen week
& Rock Songs
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De Veensteker is
volwassen geworden
tekst

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

+ foto’s: patrick hesse

Als inmiddels goed ingeburgerd Vinkevener begeef ik me natuurlijk
dagelijks door ons mooie dorp en doorkruis ik daarbij ook regelmatig
Achterbos. Een paar weken geleden viel mij de ongelofelijke metamorfose van De Veensteker op. Nieuwe eigenaren? Niets is minder waar.
De broers Patrick & William hadden de laatste hand gelegd aan het
perfectioneren van hun droom: van eetcafé annex restaurant naar een
heus klasserestaurant met bijbehorende uitstraling.
Nieuwsgierig als ik ben, was ik
dan ook blij met de uitnodiging van
Wil om eens een vorkje te komen
prikken en De Veensteker nieuwe
stijl te beleven. Natuurlijk was ik
snel om, dus toog ik op een mooie
zwoele zomeravond naar Achterbos nr. 20 om neer te strijken op
het prachtige nieuw aangelegde
terras. Na de hartelijke ontvangst
van Patrick (what’s in a name)
steek ik mijn bewondering voor de
veranderingen die De Veensteker
heeft ondergaan niet onder stoelen
of banken. Patrick reageert trots
maar bescheiden: “Zo hebben we
het altijd voor ogen gehad. Onze
gerechten waren al op niveau, het
ontbrak alleen nog aan de uitstraling.” In het interieur van het restaurant wijst niets er meer op dat
menig Rondeveense twintiger en
dertiger in hun puberjaren volledig
uit hun plaat gingen tijdens de grote
zaterdagavondfeesten. De uitstraling heeft plaatsgemaakt voor een
sfeervol, trendy en sereen aanzien.
We beginnen met een lekkere
amuse: een mild en romig kerriesoepje om de smaakpapillen eens
goed wakker te maken. Na deze
uitstekende start is het tijd voor een
mooi voorgerecht: rundercarpaccio
met frisse salade, pijnboompitjes,
geraspte Old Amsterdam en pesto.
Carpaccio vind ik net als een goede

vriend, ik kan ze niet vaak genoeg
zien! Na deze vriendschappelijke
ontmoeting komt Patrick met
veel gespetter de keuken uit, met
een vol schaaltje kokende olie
met Gamba’s. “André’s Gamba’s”,
beantwoordt Patrick mijn vragende
blik. Huh? Dat staat helemaal
niet in mijn culinaire vocabulaire.
Het zit zo, legt Patrick uit: “We
hebben een klant, André genaamd,
die van vakantie terugkwam met
het verhaal dat hij in Spanje de
allerlekkerste gamba’s had gegeten.
Nadat Wil hem had uitgehoord over
de ingrediënten en de bereidingswijze is hij aan de slag gegaan, wat
resulteerde in André’s Gamba’s.” En
hoe vond André ze? is mijn logische
vraag, waarop Patrick vol trots
antwoordt: “Hij vond ze nog lekkerder dan in Spanje! Na de inhoud
van het kokende schaaltje soldaat
te hebben gemaakt, moet ik eerlijk
zeggen: 1 punt voor André.
Wachtend op de volgende ‘dis’ verken ik het langzaam maar zeker vol
druppelende terras. Buiten de gebruikelijke toeristen herken ik veel
‘locals’. De manier van begroeten,
het gezellige samenzijn, iedereen
voelt zich op zijn gemak in deze
ongedwongen sfeer. Een mooie ambiance, goed eten en gezelligheid op
een zwoele zomeravond. Wat kan

Deelnemers net zo enthousiast over Culinaire Venen als bezoekers
Wie van lekker eten en drinken
houdt, is morgen, zaterdag 5 september, aanwezig op het jaarlijkse
evenement Culinaire Venen, dat dit
keer voor de vierde keer wordt georganiseerd en een warme plaats
heeft veroverd in de harten van
vele trouwe bezoekers.
“Bedenk wel dat de deelnemende
bedrijven minstens zo enthousiast
zijn. Dat blijkt wel uit het feit dat
alle deelnemers van vorig jaar weer
stonden te trappelen om opnieuw
mee te doen en er alles aan te doen
om zich te profileren.” Aan het
woord is Norbert Karthaus, voorzitter van de Stichting Culinaire

Venen en ‘geesteljk vader’ van het
evenement. “In die vier jaar is het
bestaansrecht bewezen en zijn we
uitgegroeid tot een belangrijk evenement op de jaarlijkse kalender.”
Stichting
Om de continuïteit voor de toekomst
te waarborgen en ook het ‘huishoudboekje’ zo transparant mogelijk te
houden, is besloten tot de oprichting
van de Stichting Culinaire Venen.
Hierin zijn alle initiatiefnemers vertegenwoordigd die voor de voortgang van het evenement van belang
zijn: the Entertainment Group/Invisible Organizing, Homan Elektrotechniek, de restaurants en de

Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, die verantwoordelijk is voor de keuze van
het goede doel en de afdracht van de
gelden hiervoor.
Entertainment
In grote lijnen is de formule gelijk
aan die van de voorgaande jaren,
legt voorzitter Karthaus uit: “Een
gezellige mix van culinair genieten
en entertainment, waarbij het entertainment nergens de boventoon mag
voeren. Het is tenslotte een culinair
evenement!”
Om dat laatste extra te benadrukken, wordt ook dit jaar weer de
Culinaire Nol uitgereikt; een jury
bestaande uit burgemeester Burg-

De broers William (links) en Patrick zien hun droom uitkomen.
een mens nog meer wensen?
Na het hoofdgerecht -een malse
dikbil biefstuk met champions,
groente en friet met verrukkelijke
huisgemaakte mayonaise- laat ik me,
weliswaar onder druk, toch maar
een dessert serveren: een trio soesjes met vanille ijs en chocolade saus.
Nadat ik de gebroeders Wil &
Patrick hartelijk dank heb gezegd,
keer ik mijn auto op de smalle
Achterbos en kijk ik nog een keer

man, Gerrit Verwij (Het Rechthuis)
Hans Kranenburg (Schadenet
Kranenburg) en Patrick Hesse
(culinaire rubriek De Groene Venen)
beoordeelt alle deelnemers en reikt
een onderscheiding uit voor het
bedrijf dat zich tijdens de Culinaire
Venen het best profileert.
Voor wie voor het eerst komt kennismaken heeft Norbert Karthaus de
volgende tips: “Kijk eerst rustig rond
naar wat de deelnemers aan hapjes
en drankjes aanbieden en maak zo
je keuze. Er is voor iedere smaak
wat te vinden. Betalen voor de
verschillende voor-, hoofd-, en nagerechten gaat met bonnetjes, die men
aan de kassa kan kopen. Namens
de Stichting Culinaire Venen zeg ik:
“Kom Proeven!”

om naar De Veensteker en denk:
Eindelijk de uitstraling die een
mooi restaurant verdient. Chapeau!

Bar-Eetcafé “De Veensteker”
Achterbos 20
3645 CD Vinkeveen
0297 262686
www.veensteker.nl
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De Club van… Aartje Verkaik

Gymnastiekvereniging
Veenland steunt op
hecht team
door piet van buul

— foto: patrick hesse (visionquest.nl)

WILNIS – Aartje Verkaik uit Wilnis is precies vijfentwintig jaar betrokken bij de gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis. Aartje is iemand
die niet zo makkelijk nee kan zeggen wanneer er een beroep op haar
gedaan wordt. Dat heeft tot gevolg dat ze op vele fronten actief is in de
Wilnisser gemeenschap. In 1997 leverde dat haar de titel ‘Stille Kracht’
op, een gemeentelijke onderscheiding, die als voorloper van de huidige
verkiezing tot ‘Vrijwilliger van het Jaar’ kan worden gerekend.
Aartje Verkaik raakte bij de
gymnastiekvereniging betrokken
doordat haar dochter zich daar als
lid aanmeldde. “Op een gegeven moment kwam er vanuit de vereniging
een oproep aan ouders voor hulp.
Ik weet maar al te goed dat elke
vereniging vrijwilligers nodig heeft.
die de zaken draaiende houden.
Wanneer zo’n club hulp nodig heeft
dan doe je mee. Dat is tenminste
mijn instelling.”
Omnisport
De gymnastiekafdeling is in 1971
opgericht. In de loop der jaren
kwamen er naast gymnastiek nog de
afdelingen zaalvoetbal, badminton,
volleybal, tafeltennis en biljarten bij.
Gezamenlijk vormen zij de Omnisportvereniging Veenland.
Aartje is commissaris voor de afdeling gymnastiek. Dat betekent dat
ze de gymnastiekafdeling vertegenwoordigt in het algemeen bestuur
van de Omnisportvereniging. En
verder doet ze allerlei voorkomende
werkzaamheden “Mijn eerste taak
was het verzorgen van de gymnastiekpakjes voor de kinderen. Die
werden centraal ingekocht en ik
zorgde er dan voor dat ieder deelnemend kind zo’n pakje ter beschikking
kreeg. Die taak is inmiddels al weer
door iemand anders overgenomen.
Maar er is in een vereniging veel te
doen en wanneer je er eenmaal bij
betrokken bent dan komen er vanzelf allerlei dingen bij. In mijn geval
was ik binnen twee jaar commissaris
en zat ik in het bestuur.”
Ledenadministratie
De afdeling gymnastiek wordt
geleid door een viertal vrijwilligers.
Daarnaast zijn er vier trainsters. Zij
hebben een paar keer per jaar over-

leg. “Aan het begin van het seizoen
moet je natuurlijk zorgen dat alles
weer geregeld is en dat er begonnen kan worden. De planning voor
het nieuwe seizoen moet worden
gemaakt, de zaal moet geregeld
worden, de nieuwe aanmeldingen
moeten worden verwerkt en de
ledenlijsten in orde gemaakt. Ik zorg
dat de mutaties in het ledenbestand
bij de centrale ledenadministratie terecht komen. . En uiteraard
moeten we zorgen dat de contributie
binnenkomt.” Dat leidt er nog wel
eens toe dat Aartje op de fiets stapt
om hier of daar wat achterstallige
contributie op te gaan halen. Dat
doet ze liever dan die mensen een
briefje schrijven.
Onderlinge sfeer
Aartje is iemand van de persoonlijke
contacten. “De onderlinge sfeer in
zo’n vereniging is erg belangrijk”,
vindt Aartje. “Dat geldt niet alleen
voor het contact met de deelnemende kinderen en met hun ouders,
maar ook in het team vrijwilligers.
Wanneer je met elkaar een goede
band hebt, goede afspraken gemaakt
hebt en van elkaar op aan kunt,
draait zo’n vereniging ook soepel. Ik
zeg altijd dat je de vrijwilligers en
zeker ook de trainersstaf moet koesteren. Het wordt steeds moeilijker
om mensen te vinden die dat werk
willen doen. Het is heel moeilijk om
gekwalificeerde trainsters te krijgen.
We moeten de lessen meteen na
schooltijd of op woensdagmiddag
geven. Je kunt die kinderen ook
niet ’s avonds laat nog eens naar
de sporthal laten komen. Voor de
trainsters levert dat vaak problemen
op, wanneer ze meteen na werktijd
al weer bij ons aan de slag moeten.
We zijn dan ook heel blij met de

Aartje Verkaik: “Als je van elkaar op aan kunt, draait zo’n vereniging ook soepel.”

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...
mensen die we hebben en we doen
er alles aan om ze voor de vereniging te behouden. Een keer per jaar
organiseren we voor alle vrijwilligers van de omnisportvereniging, en
dat zijn er zo’n dertig, een gezellige
avond. Dat doe ik ook al ‘tig’ jaren.”
Vooral voor kinderen
De gymnastiekvereniging Veenland
richt zich vooral op de kinderen.
Men kan er al vanaf de kleuterleeftijd terecht bij de speciale peutergroep. Kinderen kunnen tot ze tegen
de twintig zijn bij de vereniging
terecht. “We hebben gemiddeld genomen een redelijk constant aantal
leden,” zegt Aartje. “Dat aantal ligt
rond de 140. Maar er is wel elk jaar
een wisseling. Er is tegenwoordig
zoveel aanbod in activiteiten voor
kinderen. Voor ons als gymnastiekvereniging betekent dat wel dat je
elk jaar weer de nodige moeite moet
doen om jongeren voor de sport te
interesseren.
Maar tot nu toe
loopt dat dus wel
goed.”
De gymnastiek
afdeling kent een

5 september Welpendag bij KV Atlantis
Op 5 september organiseert Korfbalvereniging Atlantis de jaarlijkse (mini)welpendag.Van 9.30
uur tot 11.30 uur kunnen alle kinderen van vier tot en met acht jaar op een speelse manier kennis
maken met de Korfbalsport.
Dit is je kans om bij één van de 14 jeugdteams te komen spelen. De allerjongsten trainen elke zaterdagochtend. Vanaf 6 jaar train je op een doordeweekse avond en word je in één van onze teams
ingedeeld, zodat je zo snel mogelijk met de competitie mee kunt spelen.
Korfbal is een binnen- én buitensport. Het zaalseizoen loopt ongeveer vanaf de herfstvakantie
tot de voorjaarsvakantie. De rest van het jaar wordt buiten gespeeld en getraind op (kunst)gras.
Competitiewedstrijden worden op zaterdag gespeeld; tegen verenigingen uit de regio.
Korfbalvereniging Atlantis is meer dan korfbal alleen. Voor de jeugd worden het hele seizoen nevenactiviteiten georganiseerd. Zoals droppings, sinterklaasfeest, talentenjacht, disco’s, strandfeest etc. Het
seizoen wordt traditioneel afgesloten met een groots eindfeest. In de zomervakantie gaan veel kinderen
mee op het korfbalkamp. Opgeven voor de Welpendag via jeugdledenwerving@kvatlantis.nl. Voor meer
informatie: Wim Meints: wim.meints@kvatlantis.nl of telefonisch: 0297-284915.

selectiegroep die ook aan wedstrijden deelneemt in het rayon Vechtstreek. Voor de rest is het merendeel
recreatieve sport. Voor deze mensen
organiseren we recreatieve wedstrijden binnen het rayon. De turnbond
wil daar strengere eisen aan stellen.
Bij ons gaat het toch vooral om het
plezier dat die kinderen aan hun
sport kunnen beleven. Aan zo’n dag
nemen toch al gauw tussen de drie à
vierhonderd kinderen deel. Voor de
organisatie schakelen we ook altijd
een aantal ouders in en dat lukt
doorgaans prima.”
De vereniging geeft ook een ledenblad uit. Ook daar heeft Aartje bemoeienis mee. “Ik schrijf weliswaar
niet zelf voor het blad, want daar
zijn anderen veel beter in. Maar het
blad moet wel gemaakt en bezorgd
worden.”
Aanpakken
Aartje Verkaik komt uit een groot
gezin en heeft van jongs af aan
geleerd om aan te pakken. Dat beperkt ze overigens niet tot de gymnastiekvereniging. “Toen mijn kinderen vroeger op school zaten was
ik ook lid van de oudercommissie.”
Tegenwoordig is ze ook nog steeds
actief voor de kerk. Of het nu gaat
om het kerkelijke jeugdwerk of om
het schoonhouden van de kerk, het
maakt haar niet uit. Geboren en
getogen in Wilnis staat ze met beide
benen midden in de dorpsgemeenschap. Een gemeenschap die zelden
tevergeefs een beroep op haar doet.

Sport kort
Open Dag bij HVM
Hockey Vereniging Mijdrecht
organiseert op zaterdag 5 september van 10 – 12 uur opnieuw
een HVM Hockey Open Dag voor
jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit
de gehele regio.
Tegelijkertijd is er een Open Dag
voor de G-Hockey jeugd vanaf 7
jaar. Deze vindt plaats van 10.30
tot 11.15 uur. Graag om 10.15 uur
aanwezig zijn.
Duo Sport is ter plekke aanwezig
zodat HMV leden alleen op deze
dag met korting hun hockeybenodigdheden kunnen bestellen.
Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Het enige dat je
mee moet nemen is sportkleding
en sportschoenen (en eventueel
scheenbeschermers). Na afloop
krijg je een informatiepakket mee
naar huis. Wie binnen twee weken
lid wordt van HVM, krijgt een
Starter Set (stick, bitje en scheenbeschermers) kado. Je kunt er ook
voor kiezen om geen inschrijfgeld
te betalen. Voor vragen over de
Hockey Open Dag kan men contact opnemen met Carola Slooff
op 0297 – 24 22 64, of kijk op

www.hvmijdrecht.nl.

Nazomertoer fietsvereniging De Merel
TTC De Merel organiseert op zondag 6 september de Nazomertoer,
een fietstocht langs de mooiste
plekjes van het Groene Hart.
De Nazomertoer is 100 km lang
en voert naar de Rottemeren, het
schitterende watergebied ten noorden van Rotterdam. De rit wordt
in groepsverband gereden, dus
men rijdt lekker mee uit de wind
en achter de ruggen van de sterke
en ervaren voorrijders. Gereden
wordt met een snelheid van 27 tot
30 kilometer per uur, afhankelijk
van de deelnemers. Het dragen van
een valhelm stellen wij verplicht bij
deelname aan deze groepstocht.
De start is om 8 uur bij Café-Bar
De Paddestoel, Hofland 33A
in Mijdrecht. Het inschrijfgeld
bedraagt 3 euro. Leden van De
Merel en andere fietsverenigingen
krijgen 1 euro korting.

Meer informatie: tel. 06-21831714 of
e-mail: info@ttcdemerel.nl
www.ttcdemerel.nl
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Ongekend voordeel bij Hans Lammers!
Peugeot 107 1.0
Nationale slooppremie
Hans Lammers slooppremie

€ 8.890,-/- € 1.000,-

Nationale slooppremie

-/- € 895,- *

Hans Lammers sloop
pp
premie

€ 6.995,-

Voor

PEUGEOT 107

206+ XR 1.1 3-deurs

• ABS • Airbags voor
• Stuurbekrachtiging
• Veiligheids stuurkolom
• Bumpers in kleur carrosserie
• Getinte achterruit
• Van binnenuit verstelbare buitenspiegels.

Voor

€ 10.725,-/- € 1.000
,-// € 730,- *
€ 8.995,-

PEUGEOT 206+

• ABS
Ai b
• Airbags
voor
• Stuurbekrachtiging
• Sportstoelen voor
• Bumpers in kleur carrosserie
• Van binnenuit verstelbare buitenspiegels

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR; DUS KIJKEN, KOPEN EN RIJDEN!
Gem. verbr. Peugeot 107 l/100 km:4,6; km/l: 21,7; CO2: 109 gr/km. 206+ Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 5,9-6,3; km/l:16.9-15.8; CO2: 135-150gr/km.
De Hans Lammers Slooppremie is alleen dan van toepassing, indien de auto ook in aanmerking komt voor de Nationale Slooppremie. Uiterste verkoopdatum: 30 september 2009. In genoemde consumentenadviesprijzen zijn de bonus-malusregelingen op basis van de energielabels verwerkt. Getoond
model kan afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V. Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11 • www.hanslammers.nl
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AUTO&MOTOR

Rij-impressie Peugeot 107

Klein én fijn
Op deze pagina leest u voortaan iedere week een rijverslag van een
auto van één van de dealers uit de regio. Als kick-off deze week de
Peugeot 107. Waarom nu dit model? Niet helemaal toevallig, want u
kunt een 107 in zwarte versie winnen bij de actie die de winkeliers
van De Passage in Mijdrecht hebben opgezet ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan. Lees dit dus aandachtig!
door michael reuling

– foto’s patrick hesse (visionquest.nl)

Laten we maar meteen beginnen
met een belangrijke vraag: kunnen
alle boodschappen mee? Ja en nee.
De achterbak is groot genoeg voor
twee grote boodschappentassen,
maar voor het gemak kan het kratje
bier beter op de achterbank gezet
worden. Als de kinderen niet meegaan, dan kan de achterbank plat en
kan er behoorlijk wat bagage mee.

Op pad met de Triumph ‘Thunderbird’ Big Twin

Thunderbirds are go!
Deze week test Patrick Hesse een hagelnieuwe Triumph Thunderbird
bij de officiële Triumph dealer Roké Motors.
“Hij is er hoor!”, meldt Aad Kentrop
van Roké Motors glunderend wanneer ik zijn zaak binnenstap. Weken
geleden hadden Aad en ik er al over
gespeculeerd: de gloednieuwe Big
Twin van Triumph. De vakbladen
stonden er al vol mee en de testen
en rij-impressies van de kritische
motorredacteuren waren bijzonder
lovend.
‘Thunderbird’ is voor mij een bijna
magische naam en brengt me onherroepelijk terug naar mijn prille
kinderjaren. Ik ben namelijk een
kind van de jaren zestig en mijn
grootste helden in die tijd waren
geen topvoetballers, maar de supermarionationserie Thunderbirds van
Gerry Anderson, waarin –met de
meest futuristische machines ooit–
tekst

+ foto’s: patrick hesse

allerlei geheime reddingsoperaties
werden uitgevoerd.
Bij het lezen van de diverse tests
van de motormannen viel mijn oog
op één bepaalde opmerking: ‘Voor
degene die Harley Davidson-moe
zijn een mooi alternatief’. Als Harley-liefhebber in hart en nieren was
mijn interesse gewekt naar deze
nieuwe overzeese ‘Wonderboy’, dus
moesten we maar eens een straatje
om met deze Big Twin.
Aad zet de maagdelijke machine
voor mij buiten. Hij is inderdaad
prachtig deze klassieke cruiser in
een modern jasje. Mooie kleur ook:
Pacific Blue/Fusion White. Deze
Motor is volgens de website van
Triumph de grootste in serie geproduceerde paralleltwin ter wereld,
namelijk eentje van 1597 cc. Door
een boring van 103.8
en een slag van 94.3
mm komen de meer
dan 80 pk’s en 146
massieve Newtonmeters (!) op het achterwiel. Wat ik werkelijk
geweldig vind aan
het merk Triumph:
ze gaan gewoon hun
eigen weg. Waar
de Jappen werken
onder het mom van
‘beter goed gepikt
dan slecht bedacht’
gooit het legendarische Britse merk het
over een geheel eigen
boeg.
Zachtjes ronk ik
weg en ervaar de
soepelheid van deze
staande Twin. Ik rij
naar Wilnis om op
de Oudhuizerweg
richting de Ter Aarse

De kans dat u deze auto al regelmatig bent tegengekomen is vrij groot.
In vele steden stikt het van de rode
107’s die op elke straathoek lijken
te staan: de zogeheten Greenwheels,
een programma waarmee mensen
via een abonnement het gebruik
van een auto met elkaar delen. Niet
voor niets wordt de 107 ingezet:
de auto is goedkoop in onderhoud,
verbruikt weinig, is wendbaar in de
stad en schrijft weinig af.
Drie voor de prijs van één
Kijkend naar de foto’s denkt u misschien: dit autootje lijkt verdacht
veel op de Toyota Aygo en Citroën
C1. Klopt! De drie merken hebben samengewerkt om dit model
zo goed mogelijk in de markt te
zetten. Vanaf dag één werd de auto
ontwikkeld met het oogpunt om de
auto zo goedkoop mogelijk aan te
kunnen bieden. Hoe bereik je dat?
Bij standaard auto’s verschilt de
bestuurderszijde van de passagierszijde. Normaal kan een bestuurder
alle elektrische ramen bedienen met
een speciaal paneel en verschilt de
bestuurdersstoel van de passagierstoel. Niet in de 107. De knoppen
voor de raambediening zijn links en
rechts hetzelfde en ook de voorstoelen zijn identiek. En waarom
twee touwtjes gebruiken voor de
hoedenplank, als eentje voldoende
is? Dit klinkt allemaal als minimale
besparingen, maar we praten hier
over duizenden auto’s en dat scheelt
dan aanzienlijk in de productiekosten. En als die kosten dan ook nog

Zuwe te gaan. Het sturen gaat
verbluffend gemakkelijk, ook al heb
ik hier te maken met een serieuze
Cruiser van 308 kilo schoon aan
de haak. Logischerwijs ga ik de
vergelijking aan met de Big Twins
van Harley. In ieder geval hebben
ze -net als bij Amerikaanse tegenhangers- eindelijk weer sinds 1922
een riemaandrijving! Dat er nog
fabrikanten zijn die met zo’n onderhoudsgevoelige ketting werken, is
mij een raadsel. Ook de zithouding
is net zoals bij HD in één woord
TOP! Met mijn 1.82 m zit ik als
een vorst en alles voelt solide aan.
Ik kan het ‘King of the Road’ gevoel
niet onderdrukken. Na het maken
van de foto’s en nog een half uurtje
door de regio getokkeld te hebben,

eens door drie merken gedragen
worden, dan scheelt dat uiteindelijk
ook in uw portemonnee.
De 107 is voorzien van een lichte
driecilinder motor. Die drie cilinders
zijn ruim voldoende voor de 107.
Doordat de motor hierdoor zuinig
in het verbruik is, wordt de 107
verkocht met een groen A-label.
En dat betekent dat u geen BPM
hoeft af te dragen en slechts 4 euro
(vier!) wegenbelasting per maand
betaalt. Zeer recent heeft de 107
een facelift gekregen, zodat de
auto weer een tijd mee kan. Naast
bijvoorbeeld de chromen strip in
de grille, zijn ook onderhuids een
paar dingen aangepast. Zo voelt de
versnellingsbak wat beter aan en
is de auto beter geïsoleerd tegen
het motorgeluid. In de voorgaande
versies was het motorgeluid duidelijk hoorbaar, bijna irritant op de
snelweg, maar bij het huidige model
is dat aanmerkelijk minder. De
combinatie van een driecilinder en

Peugeot 107

Gereden versie:
Peugeot 107 1.2 Sublime
Vermogen: 68 pk
0-100: 13,7 s Top: 157 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 21,7 / 4,5 l/100km
BPM: geen
Prijs: € 10.220,00
Ook leverbaar met 1.2 automaat
Alternatieven:
Citroën C1, Toyota Aygo,
Volkswagen Fox
een korte uitlaat resulteert in een
apart motorgeluid, soms heb je zelfs
het idee dat je met een sportwagen
onderweg bent. De prestaties zijn
echter niet te vergelijken met een
sportwagen, maar desondanks wel
goed; de motor heeft genoeg pit om
de 107 in stadsverkeer vooruit te
stuwen. Wil je de snelweg op, dan is
het verstandig een versnelling terug

zie ik donkere wolken opkomen.
Snel terug dan maar, want met de
vele verchroomde onderdelen die
deze Thunderbird rijk is, wil ik Aad
en Bas (Aad’s collega) geen onnodige poetsbeurt bezorgen.
Na een geweldig motorritje kom ik
tot de conclusie dat Triumph wederom respect weet af te dwingen. De
wielen, remmen, tellerpartij enz.…
alles klopt aan deze Mega Cruiser
en vult in het gamma van Triumph
mooi het gat tussen de Speedmaster en de Rocket III. Bent u op
zoek naar een blitse Cruiser en
zit u niet wachten op een Japanse
dertien in een dozijn fiets en heeft
u ook niets met de V-twin uit de
USA, ga hem dan proberen. Ervaar
net als ik dat de Thunderbird meer

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een
auto uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
te gaan, voor wat meer acceleratie.
De wegligging is helemaal in orde.
De auto heeft voldoende grip in de
bochten en neigt niet snel tot onderstuur, wat je veel vertrouwen geeft
in het bochtenwerk. Maar pas op dat
de boodschappen niet omvallen.
Cool en koel
De gereden versie is een iets luxere
uitvoering van de standaard 107.
Zo heeft de ‘Sublime’ meegespoten
spiegels en handgrepen en (zeer
goede) airco. Verder is de ‘Sublime’
ook voorzien van abs, centrale
vergrendeling met afstandsbediening, aparte toerenteller, in delen
neerklapbare achterbank en een
radio/cd-speler met aansluiting voor
een mp3 speler of iPod. Zij-airbags,
een optie voor de standaardversie
van de 107, worden wel standaard
geleverd met het ‘Sublime’-pakket.
Met deze zij-airbags haalt de 107 in
de NCAP crashtests een goede score
van vier sterren.
Conclusie
Met een vanafprijs van €8.890,- is
de Peugeot 107 een goede auto die
waar voor zijn geld biedt. Bent u
op zoek naar een iets luxere auto
waarmee u ook comfortabel de
langere afstanden kunt afleggen, kijk
dan even verder, bijvoorbeeld naar
de Peugeot 206+. Wilt u simpel van
A naar B komen een auto voor de
dagelijkse boodschappen, dan kunt u
bijna niet om deze 107 heen.
Zelf proefrijden?
Hans Lammers - Mijdrecht

is dan een poppenserie uit de jaren
zestig en misschien bij u ook een
heldenstatus kan bereiken.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
www.roke.nl
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Ondernemers:
Van Rijn houdt u ‘on the road’!

d
ngen
verva oer
verv eng
& br
haal vice
ser

Rendementsweg 20a
3641 sl Mijdrecht
t: 0297 288711
f: 0297 289197
info@seatvanrijn.nl
www.autobedrijfvanrijn.nl

dealer/specialist van:

Iveco
Seat
Piaggio
JDM
Bellier

- bedrijfswagens/BE-trailers
- personenauto’s
- lichte transportwagens
- brommobielen
- brommobielen

www.tweed.nl 2134-09

Onderhoud van alle merken bedrijfsauto’s, aanhangwagens,
B/E trekker en - opleggers (BE rijbewijs).

ZEKER NU
De Mitsubishi Colt ClearTec

WAT IS UW EXCUUS
OM NIET TE BEWEGEN?
De meeste goede voornemens zijn alweer vergeten, gezonder eten, stoppen met
roken en meer bewegen! Kortom verantwoord werken aan uw gezondheid door
te bewegen in ons kwaliteitssportcentrum met het predikaat VES (Vereniging van
Exclusieve Sportcentra). Wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van o.a:
•
•
•
•
•

Afslankprogramma’s
Squash
Cardiofitness
Vakkundige begeleiding
Meer dan 80 lesuren
per week
• Personal training

•
•
•
•
•
•
•

Kidsswing (vanaf 3 jaar)
Pilates
Zumba
Spinning
XCO Walking
KickFun
Fysiotherapie

Nieuwsgierig? Kom eens langs, onze medewerkers staan klaar om u rond te leiden
en alles te vertellen over het bewegen bij PK Sport. Uiteraard ontvangt u van ons
een uitgebreid informatiepakket.
Bel voor meer informatie of een afspraak (0297) 26 46 66.

Voorbancken 26 Vinkeveen
tel.: (0297 ) 26 46 66

Met de zekerheid van :
• ClearTec en een zuinig A-label
• heel veel voordeel op de Intro Edition: € 1.700,• 3 jaar garantie • een zeer ruim interieur
• een scherpe prijs

Vanaf € 10.899,Automobielbedrijf van Yperen B.V.
Constructieweg 2 • Mijdrecht• Telefoon 0297-284 610
Pontweg 4 • Aalsmeer• Telefoon 0297-324 380
KIJK VOOR MEER

W W W . P K S P O R T. N L

Brandstofverbr.: 4,9 tot 5 l /100 km
CO2-uitstoot: 115 tot 119 g/km

INFORMATIE OP WWW.VANYPEREN.NL

Prijs incl. bpm/btw, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Schiphol-Rijk. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspeciﬁ caties.
De Mitsubishi Colt wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden.
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