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Goed verzekerd!
Jeugdbrandweer Vinkeveen bezoekt heliplatform traumahelikopter VUmc
Aan het eind van het wedstrijdseizoen is door de Jeugdbrandweer van Vinkeveen een bezoek gebracht aan de Traumahelikopter
die gestationeerd staat op het dak van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Door de aanwezige piloot en arts van de Lifeliner
werd er een uitgebreide uitleg gegeven over de helikopter, de uitrusting en de verschillende taken van het traumateam. Het was
voor zowel de jeugdleden als de begeleiders een leerzame en interessante avond. 			
foto bart van asselen

VPRO's Zomergasten vallen met hun neus in de boter

TV-debuut voor topkok David Hague
De Rondeveense topkok David Hague beleeft dit
weekend zijn TV-debuut. Vanaf aanstaande zondag
kookt hij zes weken lang voor de gasten van het
populaire VPRO-programma 'Zomergasten'. Cabaretier Marc Marie Huijbrechts mag als eerste proeven
van de biologische producten uit het Groene Hart, die
David Hague hem voorschotelt.

voor websites met cms
www.brasseriehetgemaal.nl
bijvoorbeeld

kijk voor meer voorbeelden op:

www.pprzz.nl

wij
doen aan
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op

mond
reclame
hans winter brillen

foto patrick hesse

David is binnen De Ronde Venen geen onbekende. De
Engelsman van geboorte woont al een groot aantal jaren in
deze regio. Voor De Groene Venen gaat hij regelmatig op
stap in het Groene Hart, op zoek naar de beste biologische
producten. “Jullie realiseren je te weinig, dat je met je neus
in de boter valt, door in dit gebied te wonen. Er zijn zoveel
ambachtelijke, biologische boerderijen en ondernemingen;
dat vind je nergens anders.”
Het werd de titel van zijn rubriek, die met regelmaat in
deze krant is te vinden.Verder is David een bezig baasje: hij
geeft kookworkshops in De Kweektuin in Mijdrecht, waar
hij midden in een kas een grote keuken heeft geïnstalleerd.
Bovendien is hij regelmatig te gast bij Lutz Fashion in Vinkeveen, waar hij bij diverse mode-evenementen de culinaire
verwennerijen verzorgt. Kijk voor een uitgebreid gesprek
met deze gepassioneerde kok op pagina 9.

ascol.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Nog geen zomerweer
Weer een weekend met minder
leuk zomers weer, doordat ons land
tussen 2 hogedrukgebieden en 2
lagedrukgebieden zit, krijgen we
elke dag een ander weerbeeld. De
ene dag veel wolken en regen; de
andere dag weer zon.
Zaterdag is het zwaar bewolkt en
komt er een stel buien over ons
heen, de wind zal dan matig van
kracht zijn en komt uit zuidelijke
richting. De temperatuur doet ook
een stapje terug en zal overdag zo
rond de 18 graden zijn.
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Buurtregels in De Borsaliastraat
Dinsdag jl. is door de Bewonerswerkgroep Speelplek De Borsaliastraat
en opbouwwerker Annelies de Hoop van Stichting De Baat een bord met
buurtregels onthuld. Met de buurtregels wil de werkgroep bereiken dat
het woon- en speelklimaat op en rond de speelplek aan de De Borsaliastraat verbetert. De onthulling geschiedde door één van de aanwezige
kinderen die, op de schouders van Wijkagent Job van Bennekom zittend,
het bord onthulde. Hierna las een ander kind de regels op het bord voor
en is er met de kinderen en ouders gesproken over het hoe en waarom
van de regels.
Aanleiding voor het bord was de
voortdurend terugkerende geluidsoverlast die bewoners in de afgelopen jaren hebben ondervonden.
Voor het Wijkteam Proostdijland,
een samenwerkingsverband van
gemeente, Westhoek Wonen, de
politie en De Baat in het kader
van wijkgericht werken, waren
de klachten aanleiding om met
bewoners in gesprek te gaan. Vanuit
het wijkteam is verder onderzoek
gedaan in de omgeving. Hieruit
bleek dat de overlast breed herkend
werd. De overlast bestaat vooral uit

Zondag jammer genoeg een herhaling van zaterdag, zwaar bewolkt en
de kans dat er een bui over ons heen
komt is vrij groot. De temperatuur
zal overdag zo rond de 18 graden
zijn. De matige wind die er staat
komt uit zuidelijke richting.
Maandag zijn er weer genoeg
wolken boven ons waar nog een
paar buitjes uit kunnen gaan komen.
De temperatuur zal overdag zo rond
de 19 graden zijn. De wind komt uit
zuidelijke richting en zal matig van
kracht zijn.
De dagen daarna zien er een stuk
beter uit krijgen wij droger en
warmer weer. Waarbij de temperatuur weer boven de 20 graden gaat
uitkomen, maar helemaal stabiel
zomerweer zit er nog niet bij.

Nieuw poldergemaal
in Vinkeveen
Waternet neemt het nieuwe
poldergemaal aan de Veldhuisweg in Vinkeveen in gebruik. Het
poldergemaal zorgt voor een
stabiel waterpeil in de polder Groot
Wilnis Vinkeveen door overtollig
water uit de polder te pompen.
Het water wordt dan uiteindelijk
naar de Noordzee gepompt. Het
poldergemaal maakt onderdeel uit
van het watergebiedsplan voor de
polder Groot Wilnis Vinkeveen. Met
de bouw van dit gemaal wordt de
pompcapaciteit in de polder vergroot. Hierdoor kan het waterpeil
in het laaggelegen agrarische deel
van de polder Groot Wilnis Vinkeveen beter worden gereguleerd.
Oud gemaal wordt nieuw gemaal
Uit kostenefficiency heeft Waternet
een ander gemaal uit het beheergebied, dat overbodig was geraakt, in
hergebruik genomen. Het hergebruikte gemaal is begin juni in twee
delen in Vinkeveen aangevoerd.
Hier zijn de delen samengevoegd
en als compleet geheel op een
nieuwe fundatie gehesen. Waternet heeft dit gemaal gebouwd in
opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. Een filmpje over het
nieuwe gemaal staat op

www.waternet.nl/veldhuisweg.

Luistervink

geluidsoverlast veroorzaakt door
grote groepen kinderen, op zomerse
avonden tot vaak laat in de avond.
Het voetballen op de speelplek die
daar niet voor bedoeld is. Hierdoor
kunnen kleinere kinderen, waarvoor
de plek wel bedoeld is, er niet veilig
spelen. Vervuiling door het achterlaten van allerlei snoepverpakkingen,
chipszakken, blikjes, e.d. en een
respectloze houding van kinderen
ten opzichte van bewoners die hen
op hun ongewenste gedrag aanspreken. Nadat het wijkteam de resultaten gepresenteerd had aan alle
bewoners is hieruit een werkgroep
ontstaan die vervolgens samen met
het opbouwwerk en het wijkteam
aan de slag is gegaan.
Buurtregels handhaven
Een van de maatregelen om de
situatie rond de speelplek te verbeteren is het opstellen van buurtregels. Gehoopt wordt dat kinderen
zich aan de regels houden, maar
ook dat hun ouders daar op gaan
toezien. De regels zijn tussentijds
ter beoordeling voorgelegd aan bewoners uit de omliggende straten.

Een heitje voor een
karweitje

Het wordt nu ook makkelijker om
elkaar op ongewenst gedrag aan
te kunnen spreken met verwijzing
naar de regels op het bord. De
situatie is bekend bij de wijkagent
en het wijkbureau. De komende tijd
zal de politie zich regelmatig laten
zien.
Herinrichting speelplek
De werkgroep buigt zich met het
Wijkteam nog over mogelijkheden
tot herinrichting van de speelplek
om de plek leuker te maken voor
de doelgroep peuters, kleuters
en kleine kinderen. Voetballen is
er verboden. Dat kan op andere
locaties zoals het Cruyffcourt en
het nabijgelegen trapveldje aan de
Hoofdweg.

Informatie of reacties:
Opbouwwerker Annelies de Hoop.
Tel. 0297-230280, e-mail:
a.dehoop@stichtingdebaat.nl

Twee politieauto's betrokken bij ongeluk Abcoude
Op de A2 ter hoogte van Abcoude ontstond dinsdagochtend een ravage nadat een onopvallende politiewagen
op de vluchtstrook werd aangereden door een glaswagen. Daardoor raakte de weg bezaaid met glasplaten.
Het ongeluk gebeurde nadat de
politie-auto pech had gekregen en
de vluchtstrook was op gereden.
Voor de auto parkeerde een politiebusje dat te hulp schoot. Vervolgens
botste een busje met een aanhangwagen vol glasplaten achterop.
De glaswagen schampte de twee
voertuigen voor hem en schoot door
naar de middenberm. Daarbij vielen
de glasplaten uit de aanhangwagen.
De bestuurder van de glaswagen is
met een snijwond naar het AMC in
Amsterdam gebracht.

afgesloten en er werd
een omleiding ingesteld
via de A27 en A1. Ook
op de N201 tussen
Vinkeveen en Aalsmeer
ontstond veel vertraging
door het verkeer dat
binnendoor reed. Rond
12.15 uur was de weg
weer vrijgegeven.
foto's peter bakker

Hulpdiensten
De hulpdiensten rukten met groot
materieel uit, de gealarmeerde
brandweer hoefde niets te doen.
Er werden in totaal drie rijstroken
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In ieder zichzelf respecterend dorp
vind je wel een loket dat als plaatselijke VVV bekend staat. Meestal
wordt dit loket bemand door
aardige mensen, die zich vrijwel
belangeloos inzetten voor het wel
en wee van de vakantievierder.
Waar vind ik een museum, zijn er
leuke fietstochten te maken, zijn
er mensen die iets over de streek
kunnen vertellen en een rondwandeling met ons willen maken?
Kortom, het is een vraagbaak voor
velen. Zelf behoor ik nog tot de
generatie waar het woord in het
geheugen is gegrift. Een aantal
jaren geleden bezat Vinkeveen ook
nog zo'n loket; in stand gehouden
door lokale ondernemers. Terecht.
Vinkeveen is immers een dorp dat
landelijk, zo niet Europees, op de
kaart staat. Toch kwam de klad er
in. Verkeerde mensen aan het roer
en veranderende inzichten leidden
tot sluiting van het informatiepunt.
Daarbij is Vinkeveen onrecht
aangedaan door mensen die
servicegericht werken en gezelligheid ondergeschikt maakten aan
moderne communicatiemiddelen.
Dat laatste is ook belangrijk. De
moderne mensheid surft graag op
het internet en vindt de informatie
die men zoekt. Net zoals het met
zo vele gesubsidieerde projecten
gaat, trok men een heuse directeur
aan. Betaald door de tweeëntwintig gemeenten, die gezamenlijk
een bak geld beschikbaar stelden.
De bak geld is inmiddels op; er
rest een niet uitvoerbaar plan en
een recreatiekrant die nergens
aftrek vindt. De bedenker van de
ongein is inmiddels opgestapt,
een nieuwe is ingevlogen. In zijn
alles omvattende wijsheid heeft
deze bepaald dat alle betrokken
gemeenten maar weer eens in
de buidel moeten tasten. Door
een bijdrage te leveren van 25
cent per inwoner kan men dan in
feite een soort schuldsanering in
gang zetten, veroorzaakt door het
wanbeleid van de vorige raad van
toezicht en haar directie.
Ik juich het initiatief van een
aantal Vinkeveense ondernemers van harte toe: zij hebben
een Plassenkaart uitgebracht,
die je gratis kunt verkrijgen. Ik
zou nog harder gaan juichen als
Rondeveense ondernemers er in
slagen de handen ineen te slaan
en lokaal een organisatie op poten
zetten die slagvaardig, krachtig
en informatief kan opereren. Onze
dorpen, zeker met Abcoude daar
aan toegevoegd, beschikken over
voldoende bezienswaardigheden
en evenementen die de landelijke
bekendheid van Vinkeveen vergroten en de rondom liggende dorpen
daar volop van laten mee profiteren. Ik kijk uit naar het loket waar
de vriendelijke mevrouw of meneer het blazoen van onze dorpen
weer oppoetst. Die plannenmakers
in hun snelle krijtjespakken kunnen van mij de boom in.
Luistervink
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Kort Nieuws

Kerkuilen op de zorgboerderij

De Ronde Venen

Zaterdag jl. werden op Zorgboerderij Amstelkade jonge kerkuilen geringd. Ondanks het regenachtige weer was er veel belangstelling van
jong en oud om deze unieke aangelegenheid van dichtbij bij te wonen.

Restauratie
Janskerk bij Horizon
Zondag 24 juli zendt Horizon
interviews uit ter gelegenheid van
de restauratie van de Janskerk. Aan
het woord komen: Jan Verboom,
voorzitter locatieraad PKN gemeente (Janskerk), Mijdrecht; Jan
van Walraven, kerkrentmeester, PKN
gemeente (Janskerk), Mijdrecht;
Piet Grundmann, deskundige historie
en G. Verwer, bouwkundige. Horizon
wordt uitgezonden van 9-10 en van
17-18 uur via Midpoint FM.

Ton Goedemoed heette namens het
IVN (vereniging voor natuur- en
milieueducatie) iedereen van harte
welkom en introduceerde Marc
van Leeuwen als gecertificeerd
vogelringer. Marc gaf tekst en uilleg over het nut van het ringen om
vervolgens halsbrekende toeren uit
te halen om de jonge, inmiddels van
stevige klauwen voorziene kerkuilen uit de, in de nok van de schuur

gelegen nestkast te vissen .Het was
een lust voor het oog om te zien
hoe de vijf jonkies stuk voor stuk
gecontroleerd, gewogen en geringd
werden.De jeugd had de ervaring
van hun leven om ze even te mogen
vasthouden. De uiltjes zaten hier en
daar nog in het dons maar hun karakteristieke hartvormige gezichtssluier kwam dominant naar voren.
foto paul van de werken

De veranderingen aan de wedstrijdwagen konden dit weekend
eindelijk getest worden. Team Van
Rijn Racing heeft de afgelopen
weken zijn handen weer uit de
mouwen gestoken, om de Fabia
te verbeteren. Na een gebroken
aandrijfas in de eerste manche, een
kapotte schokbreker in de tweede,
startte Van Rijn de derde manche
in een snelle groep en wist zijn
Fabia steeds sneller over de baan
te sturen. Uiteindelijk kon er een
9e tijd genoteerd worden. Ondanks
dat er geen startbewijs voor de
finale is bemachtigd, heeft het
team een goed weekend beleefd,
de aanpassingen aan het onderstel

Abcoude

Motshidisi Leomile
Moetsi in Dorpskerk
Aanstaande zondag 24 juli is de
Zuid-Afrikaanse studente Motshidisi
Leomile Moetsi nog eenmaal te gast
in de Dorpskerk in Abcoude. ‘Tshidi’
studeert theologie aan het Northern
Theological Seminary (NTS)
van de Universiteit van Pretoria,
Zuid-Afrika. Het NTS is een van
de drie interactieve projecten die
ondersteund worden door de PKN
gemeenten van Abcoude, Wilnis en
Mijdrecht. Vorig jaar kreeg zij een
beurs om een master te doen aan de
Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Binnenkort vertrekt
zij weer naar Zuid-Afrika.
Tshidi was eerder te gast in Abcoude
in november 2010 en in Wilnis op 27
maart jl. U bent van harte welkom
voor een (hernieuwde) kennismaking
met Tshidi Moetsi.

deden goed werk. Volgens coureur
Dennis van Rijn reageert de auto
een stuk agressiever, waardoor er
meer mee kan worden aangevallen. Hopelijk gaat het de volgende
wedstrijd weer een stuk beter. Dan
staat er een Europese manche op
het programma. In het weekend
van 13 en 14 augustus vindt deze
op het Eurocircuit plaats. Inmiddels is de inschrijving van team Van
Rijn Racing bevestigd en zal men
aan de start komen van dit grote
evenement.
Meer informatie:

www.vanrijnracing.nl
www.ekrallycross.nl

Zomertoer bij fietsvereniging TTC De Merel

Mijdrecht

Oproep voor bridgers
Bij Bridge Vereniging Mijdrecht is
maandag jl. de laatste avond van de
zomerbridgedrive gespeeld. Buiten
leek het herfst, maar binnen heerste
een ontspannen, zomerse sfeer.
Wederom was de zaal goed gevuld
met 60 (!) paren. Voorzitter Wim
Koevermans overhandigde daarom
terecht een boeket bloemen aan de
beide organisatoren van deze drives:
Agnes en Caro. De paren met de
hoogste scores in de 3 lijnen gingen
weer met een fles wijn naar huis.
De uitslag was als volgt: A-lijn: Dick
Elenbaas & Ad Zijerveld (59,90%);
B-lijn: Greet Vlak & Caro Toebosch
(67,77%), C-lijn: Wim & Trees
Versteeg (63,36%). Carla Eeuwe &
Hans v.d. Linden (60,35%) gingen
met de zomerprijs naar huis, voor de
hoogste gemiddelde score over de
zes zomerdrives. De prijs voor het
paar dat 50% scoorde ging naar het
echtpaar Bosse.
De Bridgevereniging Mijdrecht start
komend seizoen – 1 september –
met een aparte donderdag (middag)
groep. Er is nog plaats voor enkele
beginners – de basislessen moeten
wel doorlopen zijn. belangstellenden
melden zich bij secretaris Hans
Leeuwerik, tel. 0297-281787.
De maandaggroep start op 5 september 2011.

Van Rijn Racing negende op NK in aanloop
naar EK

Koor Eigen Wijs gaat al 10 jaar z'n eigen gang
Koor Eigen Wijs uit Vinkeveen bestaat dit jaar 10 jaar. Het koor telt 30
dames- en herenleden, vanaf 18 jaar tot ….zolang men het leuk vindt.
Er wordt een breed repertoire gezongen, van modern tot klassiek en in
diverse talen. Het koor legt zich toe op het ondersteunen van kerkdiensten,
maar is ook te vinden op korenfestivals en andere optredens. De afgelopen
jaren hebben zij succesvolle kerstconcerten georganiseerd met gastzangers
uit de hele regio. Dit jaar vieren zij hun 10-jarig bestaan en willen hier zeker muzikaal gezien niet aan voorbij gaan: er komt een speciaal kerstconcert in samenwerking met het alom bekende Deep River Quartet! Zaterdag 17 december 2011 in de H. Hartkerk Vinkeveen, aanvang 20.30 uur.
Toegangskaarten zijn na de zomer verkrijgbaar bij de leden van koor Eigen
Wijs of via www.cultura-drv.nl. Na de zomer volgt ook nadere informatie.

TTC De Merel fietst zondag 24 juli
de Zomertoer. In groepsverband
rijden we langs de mooiste plekjes
van het Gooi en de Vechtstreek. De
afstand is 100 kilometer. Er wordt
gestart om 8.30 uur bij Café De
Schans in Vinkeveen. De route voert
via Botshol, langs de Waver en door
de polder De Ronde Hoep naar
Ouderkerk a/d Amstel. Vervolgens
fietsen we naar Abcoude en gaan
langs de Gein, de Gaasperplas en
het Amsterdam-Rijnkanaal naar
de stop in Muiden. Na de pauze
fietsen we langs het IJmeer naar
Muiderberg, via het Naarderbos
naar Naarden en langs het Naardermeer naar Weesp. Vervolgens
over smalle weggetjes langs de

Vecht via Nigtevecht, Nederhorst
den Berg, Vreeland en Loenen naar
Breukelen en terug naar Vinkeveen.
De Zomertoer is een toertocht
achter voorrijders. Er wordt met
twee groepen gefietst: groep A rijdt
met een snelheid van ongeveer
30 km/uur, groep B rijdt een paar
kilometer minder snel. Iedereen
kan dus mee met deze prachtige
tocht. TTC De Merel stelt vanwege
de veiligheid een valhelm verplicht.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van NTFU-fietsverenigingen
krijgen 1 euro korting. Wil je het
Gooi en de Vechtstreek eens goed
bekijken? Fiets dan mee met deze
tocht.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl.

Foto's Leo Honcoop
In de maanden juli en augustus
exposeert Leo Honkoop, amateurfotograaf en lid van Fotoworkshop
De Ronde Venen, in het Hofland
Medisch Centrum te Mijdrecht met
een aantal portretfoto‘s.
Leo Honkoop heeft gekozen voor
foto leo honcoop
het fotograferen van diverse marktkooplui met grijze haren en vrolijke kinderen op een mooie zonnige dag
in Amsterdam. De foto’s zijn dicht op de personen gemaakt met een vast
brandpunt (35 mm).
Fotoworkshop De Ronde Venen heeft een maandelijkse clubavond op
iedere eerste maandag van de maand in De Willistee in Wilnis. Nieuwe
leden van alle niveaus zijn altijd welkom. Informatie: www.fotoworkshop.nl.

Hobbyisten gezocht
Voor de rubriek De Hobby Van... hebben we vanaf september ruimte voor
mensen met een bijzondere hobby. Bent u zo iemand, of kent u mensen
met een interessante liefhebberij, tip dan onze redactie via een e-mail
aan: info@degroenevenen.nl. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te
vermelden, zodat we contact met u kunnen opnemen.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Volop gezelligheid in de tent tijdens de feestweek Vinkeveen. Op
vrijdagavond was het genieten bij een optreden van Dean Saunders; op
zaterdag vormde de vrolijke muziek van Lenny de afsluiting van deze
jaarlijkse feestweek.			
foto's peter bakker

P.A. van Rooyen Top Movers heeft maandag jl. twee nieuwe
auto’s aan het wagenpark toegevoegd. Het gaat om een Golf
Variant en een Passat Variant, beide in grijsmetallic uitvoering
en voorzien van donkergrijze belettering. Autobedrijf J.Maas
Uithoorn B.V. leverde via verkoopadviseur Freek van den Berg
de nieuwe auto's, die o.a. zijn voorzien van VW's Blue Motion
Technology, voor bijdrage aan een schoner milieu.Jacques
Catsman van Catsman Autoschade Uithoorn zorgde voor de
belettering in de huisstijl van Top Movers. Een mooi staaltje
samenwerkend ondernemerschap!

De politie kreeg vrijdagmiddag 15 juli rond 13.45 uur de melding dat er op de Baambrugse Zuwe een conflict in de relationele sfeer gaande was. De politie ging erop af en zag ter plaatse
een 50-jarige inwoner van Amsterdam op een woning aflopen.
Omdat het vermoeden bestond dat de man over een wapen beschikte, traden de politieagenten de man met een getrokken wapen tegemoet. Agenten vroegen de man met hen mee te komen
en hielden hem vervolgens aan. Toen politieagenten het voertuig
van de man controleerden, vonden zij munitie. De man is aangehouden voor bedreiging en voor de wet Wapens en Munitie. Hij
is meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor. Het
voertuig werd voor nader onderzoek in beslag genomen.
			
foto peter bakker

De Klimboom, stichting
voor kinderopvang, is met
97 kinderen tussen de 8 en
12 jaar op kamp geweest.
De kinderen zitten op één
van de elf buitenschoolse
opvang locaties van De
Klimboom in De Ronde
Venen. Het plan kwam van
de kinderen zelf. Met twee
touringcars vertrok de
groep naar de Poelakker in
Lunteren. Het kamp begon
met een spannend nachtspel in het bos. Zaterdag
was er zumbales, werd er
een spellencircuit uitgezet
en wonnen de kinderen
met 4-3 met voetbal tegen
de leiding. Ook een potje touwtrekken wonnen de kinderen. De bonte avond werd een echte feestavond. De twee dj’s zorgden de hele avond voor muziek. Zondagochtend werd er nog lekker gespeeld
en opgeruimd en na een broodje kroket en een groot applaus voor de eigenaar van de Poelakker ging
iedereen weer in de bus naar huis met een goed gevoel over het kamp.
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Veteranen 		
Plassentoernooi
Het Plassentoernooi voor Veteranen
(55+) heeft altijd een bescheiden
plekje gehad naast het veel grotere
Plassentoernooi (voor senioren:
18+). Daar begint de laatste jaren
verandering in te komen. Het
toernooi heeft een ijzeren formule
opgebouwd, met dubbelpartijen in
alle onderdelen. Inmiddels heeft
de 190e speelster zich gemeld en
zit het toernooi vol. In totaal zullen
er overdag 150 partijen worden
gespeeld op acht spiksplinternieuwe
smashcourtbanen. Op de slotdag
vrijdag 29 juli treedt de St. Louis
Five Dixieland Jazzband op– vorig
jaar een enorm succes. We nodigen
iedereen uit te komen (mee)luisteren! De dag wordt afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd, verzorgd
door een team professionele vrijwilligers. Het Plassentoernooi voor
Veteranen 55+ wordt overdag (van
9-17 uur) gespeeld, van maandag
25 juli t/m vrijdag 29 juli. Locatie:
Sportpark de Molmhoek - Mijdrechtsedwarsweg 2, Vinkeveen.

De Hoef

Driebandencompetitie
in De Springbok
De Springbok in De Hoef wordt de
vaste locatie van een interne onderlinge driebandencompetitie binnen
De Ronde Venen. De competitie, op
individuele basis, wordt gespeeld op
de vrijdagavond. Eens per 14 dagen
wordt er gespeeld en iedereen
speelt twee partijen per avond. De
organisatie gaat uit van tien deelnemers op twee biljarts en vijf partijen
per tafel. Op vrijdag 23 september
2011 wordt de eerste wedstrijd gespeeld; aanwezig zijn om 19.15 uur
en starten om 19.30 uur. Er wordt
uitgegaan van negen speelavonden,
plus drie reserveavonden voor het
eventueel inhalen van partijen, etc.
Gestreefd wordt om eind maart/
begin april 2012 klaar te zijn met
de competitie en dan te evalueren
over meer locaties of meer spelers.
Het speelschema wordt zsm bekend
gemaakt, zodra het programma van
de biljartfederatie is verschenen.
Er zijn nog plaatsen open in de
tussenliggende weken om mee te
spelen. Aanmelden: dhr. van Eijk,
tel. 0297-593395.

Mijdrecht

Keurmerk Trouwen
Hotel Mijdrecht
Hotel Mijdrecht Marickenland is in
het trotse bezit van het Keurmerk
Trouwen. Dit keurmerk staat voor
professionele, betrouwbare en innovatieve bedrijven in de trouwbranche. Hotel Mijdrecht Marickenland heeft toestemming van de
gemeente De Ronde Venen om
als buitengewone trouwlocatie te
dienen.
Op zondag 2 oktober 2011 opent
Hotel Mijdrecht Marickenland
haar deuren voor de:
www.opentrouwlocatiedag.nl.

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

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

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

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:

WWW.DEGROENEVENEN.NL
Familie en kennissen op vakantie?
Kom gezellig naar De Buurtkamer!
Alle 55 plussers uit de gemeente De Ronde Venen zijn ook in de vakantiemaanden van
harte welkom in de buurtkamers Vinkeveen en Mijdrecht. Elke dinsdag en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur zorgen de vrijwilligersteams ervoor dat de koffie klaar staat en
er tijd is voor gezelligheid.
Er hoeft niets, er mag van alles en er zijn
geen kosten aan verbonden ! U kunt er de
krant en tijdschriften lezen, spelletjes doen,
kaarten en creatief bezig zijn, maar vooral
ook gezellig bij praten.
De Buurtkamers Vinkeveen
en Mijdrecht
In Vinkeveen is er een leuk terras aan
de Ringvaart en Mijdrecht heeft een jeu
de boulesbaan. Ook kan er in Mijdrecht
meegegeten worden. Wilt u mee-eten (en
eventueel ook helpen met de voorbereidingen)? Bel dan tussen 9.30 en 10.00 uur
naar De Buurtkamer Mijdrecht: 0297288466 om het menu van die dag te horen

De Buurtkamer Mijdrecht,
G. van Aemstelstr. 5, Mijdrecht
tel. 0297-288466

en u op te geven om mee te eten. Er wordt
elke dinsdag en donderdag voor € 5,- een
gezonde verse drie gangenmaaltijd gekookt.
Na de open inloopochtend wordt de tafel
gedekt en er van circa 12:15-13.15 uur
gezellig met elkaar gegeten. Breng gerust
uw buurvrouw of -man mee!
In de buurtkamer kom je elkaar deze zomer
tegen!
Meer informatie
Voor nadere informatie of vragen kunt u
bellen naar Stichting De Baat. Telefoonnummer: 0297-230280.

De Buurtkamer Vinkeveen
Locatie: Bibliotheek (achter dorpshuis De
Boei) Tuinderslaantje 4, Vinkeveen

De Corona’s: stand-up pop op Wilnis Festival

After School Zomer activiteiten

Ben jij een reïncarnatie van David Bowie of heb je de moves van Michael Jackson. Ben jij net
zo’n snarenplukker als Slash of sla je met de brute kracht van een Phil Collins. Dan nodigen
De Corona’s je graag uit on stage. Via de website van De Corona’s kun je je aanmelden door
online het formulier in te vullen.

Deze zomer organiseert het tiener- en jongerenwerk van De Baat weer leuke
activiteiten voor jongeren in De Ronde Venen.

Wie zijn De Coronas?
De Coronas maken Stand-up Pop. Muziek met
een vleugje cabaret. Daarin dagen ze het publiek
uit om hun muzikale wensen aan de band én de
zaal kenbaar te maken door de Coronas Hotline
midden in de zaal door met hun mobiele telefoon

het gratis Coronas-nummer te bellen. De groep
speelt het direct met de nodige vocale, muzikale
én fysieke acrobatiek. Ook speelt de band eigen
werk en zingt het publiek geregeld een deuntje
mee. Hiermee tillen De Coronas muzikale interactiviteit naar een hoger plan. Welke andere
band heeft er 5000 nummers in de
vingers en praat er ook nog over met
hun publiek?
De Coronas maken Rock’n Roll
Theater. Van stevige popsongs tot
gevoelige ballades en van latin tot
smartlap. De Coronas spelen het niet
zomaar, ze laten het ook zien! Met
originele filmbeelden, eigengemaakte
animaties, schitterend decor en een
verrassend flexibele vleugel. De show
prikkelt dus niet alleen oor en emotie, maar biedt ook visueel spektakel.
Dit, in combinatie met hun aanstekelijke optreden, zorgt voor een avond
om nooit te vergeten!
Waar en wanneer kan ik deelnemen
aan deze interactieve feest show?
Je kunt De Coronas komen bewonderen of na aanmelding misschien
wel met ze spelen, tijdens het Wilnis
festival op donderdag 18 augustus
in de feesttent in het speelwoud te
Wilnis.
Voor meer info www.wilnisfestival.nl
Hier vind je ook alle info over kaartverkoop en de verdere activiteiten
tijdens het Wilnis festival 2011.

Donderdag 28 juli: After School sport
en spelmiddag
Voor jongens en meiden van 10 t/m 15
jaar. In teams worden allemaal verschillende sport- en spelopdrachten uitgevoerd. Na afloop is er een prijsuitreiking
en gaan we met z’n allen eten!
Programma:
13.00 uur Aanmelden en teams maken
(een team bestaat uit 5/6 personen en je
mag ook met een heel team aanmelden)!
14-17 uur Sport- en spel
17.30 uur Prijsuitreiking
18-20 uur Eten

De Geheugengroep
Afspraken vergeten, voortdurend
spullen kwijt, moeilijk uit uw woorden
kunnen komen? Problemen met het
geheugen kunnen het dagelijks leven
een stuk ingewikkelder maken.
Bekend is dat bewegen een positief effect heeft op het lichaam, maar dit geldt
ook voor de hersenen. Deelnemers van
De Geheugengroep gaan daarom onder
begeleiding van een docente Spel en Sport
oefeningen doen die goed zijn voor spieren,
balans, coördinatie en in het bijzonder voor
het geheugen.
De Geheugengroep vindt iedere eerste en
derde maandag van de maand plaats in

Kosten: 3 euro per persoon; met een
After School Pas gratis!
Adres activiteiten:
JC Allround, Rondweg 1a
Mijdrecht.
Zie voor het gehele activiteiten-overzicht
ook het ‘After School Magazine’. Deze is
te verkrijgen bij Wendy de Waal.
E-mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl

De Buurtkamer (G. van Aemstelstraat 5 te
Mijdrecht) van 14.45 uur tot 16.30 uur.
Deelname aan de Geheugengroep is kosteloos en vrijblijvend.
In de maand augustus vindt De Geheugengroep op 1 en 15 augustus plaats. Aanmelden kan bij Stichting De Baat, telefoonnummer: (0297)230280,of per e-mail,
info@stichtingdebaat.nl
Iets voor u?
Bent u partner van iemand met geheugenproblemen, dan bent u ook van harte
welkom. U kunt meedoen aan het beweeggedeelte dat plaatsvindt in gymzaal De
Brug, maar u kunt er ook voor kiezen om
in De Buurtkamer te blijven en samen
met de coördinator van het Steunpunt
Mantelzorg van gedachten te wisselen.

DE GROENE VENEN 		
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Dr. Beeker

Eikenprocessierups
Vaak krijg ik suggesties over onderwerpen voor mijn stukjes, die gebruik ik graag. Laatst waren we met de honden
aan het wandelen toen een patiënt mij aansprak met de vraag of ik niet eens wat over de eikenprocessierups
wilde schrijven. Prima natuurlijk, maar ik dacht toch dat het probleem met dit beestje afgezien van zijn lastig
te spellen naam (met scrabble en dan drie keer woordwaarde, dat zou mooi zijn) voornamelijk in het zuiden
van het land speelde. Maar mijn patiënt werkt bij de gemeente bij de afdeling groenbeheer en hij wist me
te vertellen dat ook hier in De Ronde Venen al nesten gevonden worden. Dat betekent dat we moeten gaan
oppassen.
In 1878
heeft de
eikenprocessierups
al eens
een plaag
veroorzaakt,
dat was toen
in de buurt van
Nijmegen. Het
was de eerste
gedocumenteerde plaag,
misschien was er
voor die tijd ook
wel al sprake
van overlast. Na
die tijd werd hij
pas weer in 1988
gesignaleerd in de
buurt van Eindhoven deze keer.
Van tijd tot tijd
ontstond nu
overlast maar
dat was allemaal
in het zuiden van Nederland, voor ons geen
probleem dus. Tot in 2003 bleek dat de rups
de grote rivieren was overgestoken en aan
een opmars begon in onze richting. Nu komt
de rups ook in Utrecht en Noord- en ZuidHolland voor.
Wat is dat nou voor beestje?
Van eind juli tot begin oktober komen de
vlinders uit de poppen en vliegen uit. Het zijn
lelijke vlindertjes; een beetje zwart en grijs.
Uit de kleuren kan je al afleiden dat het om
een nachtvlindertje gaat. Dit vlindertje heeft
op zijn staart irriterende haren, maar daar
hebben weinig mensen last van. Eigenlijk
leven de beestjes maar een paar dagen, maar
in die tijd leggen met name de mannetjes
tientallen kilometers af op zoek naar een
vrouwtje om te paren. Tegenwoordig worden
’s nachts vallen uitgezet om het aantal mannetjes te tellen, dat geeft weer een indicatie
voor de mate van overlast in het daaropvolgende jaar. Want de bevruchte vrouwtjes
leggen nu kleine eipakketjes op de takken
van eikenbomen, in zo’n pakketje zitten tot
zo’n 300 eitjes en de pakketjes zijn met het
blote oog nauwelijks te onderscheiden van de
tak van de boom zelf.
Nu komen in april de rupsen uit. Met z’n
allen in één keer komen er oranje rupsen
tevoorschijn, de kleur verandert na het
uitkomen van oranje naar grijsgroen met een
streepje aan de zijkant. Opvallend aan deze

Zoek jij een stageplaats?
Denk ook eens aan De Baat!
Volg jij een MBO-opleiding of HBO-opleiding
en ben je voor het nieuwe studiejaar op zoek
naar een stageplaats? Dan is Stichting De Baat
misschien wel een optie!
Stichting De Baat is een stichting voor zorg en
welzijn in de Ronde Venen. Zij biedt verschillende doelgroepen allerlei activiteiten en diensten, zoals de ondersteuning aan ouderen in
de vorm van: maaltijden, personenalarmering,
tuin- en klussendienst enz. Allerlei zaken waar
ouderen behoefte aan kunnen hebben.
De Baat heeft ook tiener- en jongerenwerk.

rupsen zijn de lange haren die soms wel een
centimeter lang zijn. Deze haren geven geen
schade maar na verloop van tijd ontstaan er
ook hele kleine haren die je met het blote
oog niet kunt zien en deze zijn wel schadelijk.
’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) naar de kruin van de boom, op zoek naar
de jonge blaadjes. Hier ontleent hij zijn naam
aan. Nu gaan de rupsen met z’n allen een
nest maken, het gaat dan om grote (van tennisbal tot voetbal) ronde kluiten van draden,
rupsen en vervellende rupsen. Je kunt de
nesten vinden in de oksels van takken, tegen
de stam en soms ook op de grond tegen de
stam. In juli vliegen de vlinders uit en zie je
vaak gaten in die bollen optreden.

een oogontsteking met hevige roodheid en jeuk.
Komen de haartjes via de ademhaling in de
luchtwegen dan kan dat verkoudheidsklachten
geven, maar ook serieuze benauwdheid.

2. Een tweede wijze waarop klachten
ontstaan, is als je al eens in contact bent
gekomen met de haartjes van de eikenprocessierups. Je lichaam was door dat eerste
contact in staat om een afweerreactie op
te bouwen en nu circuleren er lage klasse
antistoffen in je lijf die specifiek reageren
op het Thaumetopeïne eiwit uit de haartjes.
Bij een hernieuwd contact ontstaat nu een afweercascade, die er onder andere voor zorgt
dat de reactie nu veel sneller en heftiger is.
Al na enkele minuten ontstaan er nu jeuk
en pijn maar dan erger, er kan ook koorts
ontstaan en de benauwdheid kan tot stikken
aan toe zijn.

Medisch gezien zit het probleem ergens
halverwege de groei van de rups; als de rups
van oranje naar grijsgroen verandert ontwikkelt hij namelijk de kleine haartjes (0,3mm)
en dat zijn er wel 600.000 per rups. Deze
haartjes noemen wij brandhaartjes en veroorzaken bij ons veel klachten. Je kunt met
deze haartjes in contact komen doordat de
rups deze bij wijze van verdediging afschiet
op het moment dat je te dichtbij komt. Dat
is dus rond de fase dat ze in processie naar
boven trekken. Maar ook als ze een nest
maken, want dan verpoppen ze en vallen de
brandhaartjes uit en worden met de wind
meegevoerd. Dat gebeurt met name als er
vlinders uitvliegen, omdat die gaten maken in
het nest.
Zo’n brandhaar ziet er uit als een microscopisch klein naaldje met zijtakjes. Als je dat
eenmaal in je huid hebt, kan het er door de
zijtakjes niet meer uit en werken de zijtakjes als de weerhaakjes van je vishaakje. De
haartjes boren zich in je huid of in je ogen en
ook in de luchtwegen. Als de haartjes breken
komt er uit het binnenste een gifstofje en dit
veroorzaakt de meeste klachten.

Probleem is dat wij als artsen niet weten
of een eventuele reactie bij u een type 1 of
een type 2 reactie is. Als u snel klachten
krijgt, kan het zijn dat het een type 2 reactie
is, maar het onderscheid is lastig te maken.
Medisch is het wel relevant, omdat die type 2
dus veel heftiger verloopt.

emulsie, mentholgel enz.
• Eventueel de inname van een hooikoorts
tabletje (vrij verkrijgbaar bij de drogist)
• Een crème met een ontstekingsremmend
middel (via de huisarts)
• Of in het ergste geval een ontstekingsremmer zoals prednison (via de huisarts) en
indien dat geen effect heeft ; opname in
een ziekenhuis met ontstekingsremmende
middelen per infuus.
Maar het meest logische is natuurlijk
preventie;
• De gemeente moet werk maken van bestrijding.
• Er moet gewaarschuwd worden over locaties waar eikenprocessierups aanwezig is.
• Kom je daar toch in de buurt dan heb je
beschermende kleding nodig.
• Infecties met de eikenprocessierups brandhaartjes moeten gemeld worden bij de Ggd
zodat die op basis daarvan de bestrijding
via de gemeente kan aansturen.
Alles met elkaar geen onschuldig beestje!
Jaco Beeker
info@drbeeker.nl

www.drbeeker.nl
De behandeling bestaat uit:
• Jeuk werende crèmes zoals calendula

Begraven
of
cremeren?

Door de toenemende verspreiding van het
beestje verwacht men dit jaar zo’n 80.000
‘slachtoffers’. Deze mensen kunnen op twee
manieren klachten krijgen:
1. In het brandhaartje zit een vreemd eiwit.
Dat komt in onze huid terecht en het lichaam
ontwikkelt een afweerreactie.
De klachten ontstaan al na enkele uren en
kunnen tot een aantal weken blijven bestaan.
De huid ontwikkelt op de plek van de steek
een behoorlijke uitslag die erg jeukt, er ontstaan bobbeltjes en blaasjes. Vaak zijn deze
klachten op plekken waar je geen kleding
draagt; de armen, het gelaat en de hals,
omdat je daar gestoken wordt. Ook de ogen
kunnen worden geraakt en er ontstaat dan

Mijn vrouw wilde hier nooit over
spreken. Samen met onze kinderen
moest ik die beslissing nemen.
Uitvaartcentrum Finnema stond ons
hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk.

De jongerenwerkers organiseren voor en met
jongeren allerlei activiteiten: cursussen, inloop,
disco’s, sportactiviteiten enz. Dit doen zij voornamelijk in en om JC Allround, het jongerencentrum. Verder geeft De Baat informatie en
advies aan allerlei verschillende doelgroepen,
organiseert zij het wijkgericht werk (met o.a.
een buurtkamer) en is het steunpunt vrijwilligerswerk een onderdeel van De Baat.
Kortom een veelzijdige instelling met 22
ervaren medewerkers, die prima in staat zijn
stagiaires te begeleiden.
Wil je meer weten? Neem dan contact op
met Stichting De Baat (Wendy de Waal) tel:
0297-230280 Of neem eens een kijkje op
onze website: www.stichtingdebaat.nl.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Uitvaartcentrum Finnema
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

uf-abris_def.indd 4
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Speciaal voor lezers van De Groene Venen - Nog maar 3 weken te zien!

We Will Rock You: elke 2e kaart gratis!
Na ruim 500.000 verkochte kaarten en 300 staande ovaties, valt op 13 augustus definitief het
doek voor de hitmusical We Will Rock You! Geniet nu het nog kan van dit unieke afscheidscadeau!
Speciaal voor lezers van De Groene Venen: elke 2e kaart gratis voor de super sensatie We Will Rock
You!* Boek nu de allerlaatste kaarten voor de beste plekken: 0900 1353 (45cpm) o.v.v. Uniek.

Regio

Nico van Oosten
exposeert in Diemen
De expositie 'Anders' van Nico van
Oosten uit De Hoef is t/m zondag
28 augustus te zien in het gemeentehuis van Diemen. De expositie
toont ruim twintig werken van de
kunstenaar, die de laatste jaren
succesvol is met diverse solo-tentoonstellingen. De schilderijen uit
deze expositie gaan over verschillen
tussen mensen in uiterlijk, cultuur,
gedrag, voorkeuren etc. Het is een
uitnodiging om vooral te kijken
naar ieders eigenschappen en
kwaliteiten in plaats van de nadruk
te leggen op beperkingen en afwijkingen. Gemeentehuis Diemen, D.J.
Den Hartoglaan 1 te Diemen.

We Will Rock You vertelt het verhaal van een wereld 300 jaar in de toekomst, waar door mensen
gemaakte muziek, op echte instrumenten, verboden wordt door de Killer Queen (Antje Monteiro).
De enige muziek die wordt toegestaan is digitaal
geproduceerde muziek. Galileo (John Vooijs) en
Scaramouche (Marjolein Teepen) komen samen
met een groep jongeren, de Bohemians, hiertegen
in opstand en gaan op zoek naar de handgemaak-

* Actievoorwaarden: De aanbieding is boekbaar t/m 3 augustus voor de voorstellingen t/m 11 augustus. Geldig
voor rang 1,2 en 3. Minimaal 2 kaarten en maximaal 8 kaarten per reservering. Bestel telefonisch via 0900-1353
(45cpm) onder vermelding van 'Uniek'. Op reeds gemaakte reserveringen wordt geen restitutie verleend en deze
actie is niet boekbaar in combinatie met andere aanbiedingen. Deze aanbieding is exclusief bespreekkosten.
Joop van den Ende Theaterproducties behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
Slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar dus reserveer nu want OP = OP!

Op 20 augustus nieuw evenement op zandeiland 1

Film aan de Plas: Big Fish
Op zaterdag 20 augustus organiseert Stichting Woelig Water een nieuw evenement: Film aan de Plas. Tijdens dit filmfestival, dat op zandeiland 1 op de Vinkeveense Plassen zal plaatsvinden, wordt er naast veel
entertainment en live-muziek uiteraard een film vertoond.
Dit jaar is dat Big Fish, een film uit 2003 van Tim Burton
met onder anderen Ewan McGregor en Danny DeVito. De
film is gebaseerd op de roman Big Fish: A Novel of Mythic
Proportions van Daniel Wallace uit 1988.
"De keuze van Stichting
Woelig Water voor deze
film was snel gemaakt",
aldus vrijwilliger Mariska Griffioen. "Het is
een film die draait om
fantasie, avontuur, de
zin van het leven en...
water! Het avontuur
zorgt voor het stukje
amusement en wat
spanning in de film.
Met fantasie kunnen
wij tijdens het festival
natuurlijk ook wel wat,
evenals water. Water

Abcoude

Ricciotti bij Molen
Delphine
Op vrijdag 29 juli speelt het
Ricciotti ensemble weer bij Molen
Delphine in Abcoude, Gein Zuid 14.
Een uniek openluchtconcert van dit
straatsymfonieorkest van 40 jonge
muzikanten, met o.a. heldentenor
Jan-Willem Schaafsma. Toegang
is gratis, achteraf met de pet rond!
Neem een zitkleedje/stoeltje mee
en ook verfrissingen. Bij slecht
weer wordt het concert verplaatst
naar de buren: familie Van den Anker, Gein Zuid 15. Kom zo mogelijk
op de fiets! Aanvang: vrijdagavond
29 juli om 19.30 uur. Info:

www.molendelphine.nl.

IVN-zomeravondfietstochten
IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert op 27 juli en
24 augustus een zomeravondfietstocht.
Start 19.15 uur vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht. Elke avond
is er een andere route. Ontdek
samen de bijzonderheden van dit
unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een pauze onderweg. Opgave niet nodig. Afstand:
circa 25 kilometer. Info: Anja de
Kruijf, tel. 0297-261628.

te rockmuziek. Het verhaal van We Will Rock You
wordt ondersteund door de muziek van Queen.
25 hits, waaronder A Kind of Magic, Another One
Bites The Dust, I Want To Break Free en natuurlijk Bohemian Rhapsody, komen voorbij. Veelal in
de Engelse versie. Is elk nummer op zich al een
klassieker, tezamen zijn ze legendarisch! We Will
Rock You is nog maar 3 weken exclusief in het
Beatrix Theater in Utrecht te zien.

speelt zowel in de film als in het
festival een grote rol, dus dat klikt
wel! Het is een echte feel-good
movie en iedereen gaat met een
nieuwe dosis inspiratie weer naar
huis."
Verhaal
De film gaat over Will Bloom die
de ongeloofwaardige verhalen
over de avonturen van zijn vader
Ed grondig beu is. Een ruzie over
Eds legendarische levensloop op
de avond van zijn huwelijk zorgt er
zelfs voor dat Will drie jaar lang
niet meer met zijn vader praat.

Wanneer hij echter ontdekt dat
zijn vader terminaal ziek is en niet
lang meer te leven heeft, keert Will
terug naar huis. Hij is vastberaden
de échte Ed Bloom te leren kennen.
Door al diens fantasierijke verhalen
onder de loep te nemen, probeert
Will het leven van zijn vader in
kaart te brengen en de feiten van de
mythes te onderscheiden.
Kaartverkoop
Het festival-terrein gaat om 17.00
uur open, zodat je rustig een mooi
plekje kunt veroveren en nog een
lekker hapje kunt eten. Kaarten zijn
al online te koop en via een aantal
voorverkoop-adressen in Abcoude,
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht,
voor €5,- p.p. Deze kaarten zijn
geldig om met de boot en te voet
het terrein te betreden. De film is
Engelstalig gesproken en Nederlands ondertiteld, dus is al geschikt
voor jeugd vanaf een jaar of 12.
Trailer en meer informatie:

www.filmaandeplas.nl.

Drijvende zomeravondconcerten op
‘Kameryckse’ Plas
Deze zomer vindt voor de derde keer het evenement Kameryck Klassiek plaats; een unieke reeks van vier drijvende zomeravond concerten
in de open lucht. Een indrukwekkende combinatie van muziek, dans en
culinaire verwennerij in een sprookjesachtig decor. Het initiatief voor
dit evenement is genomen door restaurant Kameryck in Kamerik.
Op een drijvend platform van circa
600 m2 wordt een podium en een
tribune met 650 zitplaatsen gebouwd. Overdekt, zodat dit evenement niet ‘in het water kan vallen’
bij slecht weer. De concerten – in
het prachtige decor van recreatiegebied Oortjespad – worden gehouden in een betoverende sfeer. Om
de plas heen worden bomen fraai
uitgelicht en de steiger zal als een
verlicht lint van 150 fakkels leiden
naar de ‘outdoor concertzaal’.
De presentatie van het programma
is ook dit jaar weer in handen van
acteur Bram van der Vlugt. Hij zal

de avond in stijl en met een vleugje
humor presenteren. Laat u meenemen in fantastische optredens van
het Matangi Kwartet, Ivo Janssen
en Francis van Broekhuizen. Ooit
iemand een Breakdance act in een
strak pak zien doen? De dansers
van Come Correct doen het voor!
All inclusive
Het evenement vindt plaats van
donderdag 25 t/m zondag 28
augustus. De arrangementen zijn
‘all inclusive’, wat inhoudt dat men
bij Kameryck (zonder éxtra kosten)
‘Ryckelijk’ kan genieten van het
totale aanbod. Parkeren is gratis.

Twee arrangementen:
Dinerarrangement: U wordt vanaf
16.30 uur ontvangen met een borrel en lekkere hapjes. Aansluitend
gaat men om 17.30 uur aan tafel
om te genieten van een heerlijk
3-gangen diner. Om 20.15 uur gaat
u naar de voorstelling. In de pauze
en na afloop wordt u uitgebreid
culinair verwend.
Avondarrangement: U wordt vanaf
19.45 uur ontvangen met koffie en

iets lekkers. Ook u wordt gedurende de avond uitgebreid culinair
verwend, want tijdens de pauze en
aan het einde van het concert kan
volop geproefd worden van allerlei
lekkernijen, waaronder veel streekproducten.

Voor boekingen en (programma):
www.kameryckklassiek.nl
Kameryck Oortjespad 3, Kamerik.
Telefoon: 0348 400 771.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

David Hague

Een kok met een missie
Hij is geboren in Engeland. Is daar opgeleid tot kok. Volgde in Londen een studie horecamanagement.
Zwierf vervolgens door West Europa om ervaring op te doen en bleef in Amsterdam hangen, omdat hij dat
zo’n leuke stad vond. David Hague is inmiddels zo’n jaar of zes als cateraar actief in De Ronde Venen.
Gefascineerd door het mooie landschap werd hij een promotor van de streekproducten. Hij vond een
thuisbasis in de kassen van De Kweektuin in Mijdrecht.
					
David Hague is een veelzijdig man.
Als cateraar probeert hij zoveel
mogelijk organische en biologische
producten te gebruiken. Hij neemt
elke gelegenheid te baat om
streekproducten te promoten. “Ik
wil de mensen graag een beetje
uit de supermarktcultuur halen,
door ze te laten zien hoe belangrijk
goede en verse producten zijn,” zegt
David. “Er is een ruim aanbod aan
verse biologische producten. En
juist die versheid garandeert een
hoge voedingswaarde. Wanneer je
de producten lang laat liggen, gaat
veel van de voedingswaarde verloren en verandert het in een tamelijk
smakeloos goedje. Nederland is de
beste van de wereld op het vlak van
tuinbouwproducten. Het zou goed
zijn wanneer er nog meer dan tot
nu toe de nadruk wordt gelegd op
de kwaliteit en wat minder op het
snel geld verdienen. Dan zou er
uiteindelijk voor iedereen een win/
win situatie ontstaan.”
Kooklessen
David vind het jammer dat zo veel
mensen de makkelijke weg kiezen
door kant en klaar maaltijden te bereiden. “Ik wil graag het kooktalent
van mensen ontwikkelen. Daarom
geef ik veel kooklessen. Dat geeft
me ook de gelegenheid om de

foto patrick hesse

mensen de waarde van goede organische producten bij te brengen. Ik
heb in samenwerking met De Baat
kooklessen voor kinderen ontwikkeld. Onderdeel van die lessen was
ook een bezoek aan De Kweektuin.
Daar kunnen de kinderen kennis
maken met de manier waarop de
gewassen biologisch gekweekt
worden.
Belangrijk aspect van De Kweektuin is voor mij ook het feit dat
hier mensen werken die om een of
andere reden wat moeilijk in het
normale arbeidsproces mee kunnen
komen. Die krijgen hier een kans en
dat vind ik wel heel erg belangrijk.”
Uit het contact met Wim Koolhaas
van De Kweektuin ontstond het idee
om daar een keuken in te richten
zodat David er regelmatig lessen
en cooking clinics kan organiseren.
Inmiddels is een deel van de kas
daarvoor speciaal ingericht. David
kan er groepen tot wel 50 mensen
ontvangen. “Het voordeel van deze
locatie is ook dat mensen kennis
maken met de manier van biologisch tuinieren. En bij de bereiding
van de gerechten kunnen we de
producten gebruiken die hier vers
voorhanden zijn. Verder heb ik in de
loop van de tijd ook een goede relatie opgebouwd met een ambachtelijke slager en een visboer. ”

Ruime ervaring
David Hague heeft op tal van plaatsen een ruime ervaring opgedaan.
Na zijn opleiding heeft hij eerst
een paar jaar in Engeland gewerkt. Vervolgens is hij het Kanaal
overgestoken en werkte in diverse
gerenommeerde restaurants in de
Provence in Frankrijk, in Zwitserland, in Italië en in Duitsland. “Ik
was eigenlijk al weer onderweg
terug naar Engeland, toen ik in
Amsterdam terecht kwam. Ik
vond dat zo’n leuke stad dat ik er
wel wilde blijven. Ik begon een
restaurant in de Schreijerstoren
aan de Prins Hendrikkade. Toen de
gemeente een actie startte om het
gebied van de Zeedijk een beter
aanzien te geven, heb ik meegeholpen bij het opzetten van een paar
goede restaurants. In die periode
werd ik als kok ook regelmatig
gevraagd om etentjes te verzorgen
op salonboten in de Amsterdamse
grachten. De reder van die boten
woont in Vinkeveen en zo ben ik
hier in De Ronde Venen terecht
gekomen. Ik heb meegeholpen bij
het opzetten van een horecafaciliteit bij de zeilschool. In die periode
ontwikkelde ik een voorkeur voor
een eigen praktijk als cateraar. Ik
ben hiermee nu ongeveer zes jaar
bezig en heb mijn weg daarin wel

David Hague: “Ik wil de mensen graag een beetje uit de supermarktcultuur halen.”
gevonden. Ik denk dat ik goed ben
in het ontwikkelen van concepten.
Zo heb ik bij een presentatie van
modeontwerper Hans Ubbink bij
modehuis Lutz in Vinkeveen de
catering verzorgd. Via Hans ben
ik in de mode- en kunstenaarswereld terecht gekomen en verzorg
vaak de catering bij vernissages.
Inmiddels leveren die contacten ook
regelmatig leuke opdrachten op.
Zo ben ik gevraagd door de VPRO
om tijdens de uitzendingen van het
TV-programma ‘Zomergasten’ op
zondagavond de catering voor de
gasten en de programmamedewerkers te verzorgen.”
Enthousiast promotor
David steekt zijn enthousiasme voor
het Groene Hart niet onder stoelen
of banken. “Het is hier zo mooi en
in dit gebied worden nog talloze
heel specifieke streekproducten gekweekt. Ik vind het ook erg leuk om
mensen daar op te wijzen. Dat doe
ik tijdens mijn lessen en cooking

clinics. Maar dat doe ik ook door
middel van de rubriek ‘Neus in de
boter’ die regelmatig in De Groene
Venen verschijnt. Hierin publiceer
ik ook recepten met goede producten. Ik heb het gevoel dat ik inmiddels een goede balans heb bereikt
met mijn verschillende activiteiten.”

Meer over de activiteiten van David
Hague is terug te vinden op zijn site
www.davidhague.nl.
David is telefonisch bereikbaar op tel.
06 266 90 741.

Noot van de redactie:
Van 24 juli tot en met 28 augustus
ontvangt presentator Jelle Brandt
Corstius weer zes Zomergasten op
Nederland 2 vanaf 20.15 uur.
In de uitzending van a.s. zondag
24 juli is cabaretier en presentator
Marc-Marie Huijbregts te gast.
Benieuwd wat hij voorgeschoteld
krijgt door David Hague? Kijken!

Rabobank: starters vier maanden geen rente
Starters op de woningmarkt betalen de eerste vier maanden geen rente
als ze in het komende half jaar een hypotheek afsluiten bij de Rabobank.
Ook betalen starters in deze periode geen premie voor de Interpolis
Woonhuis-, Inboedel-, Aansprakelijkheids-, en Rechtsbijstandverzekering.
Verlaging van de overdrachtsbelasting is een belangrijke eerste stap in
het vlot trekken van de woningmarkt. De Rabobank ziet dit aanbod als
een extra duwtje in de rug van de starter op de woningmarkt.

Busje komt nièt zo...
Donderdagochtend heeft opnieuw een ongeluk plaatsgevonden op de kruising
Westerlandweg en de Hoofdweg in Mijdrecht. Onlangs nog raakten op
dezelfde plek twee auto's in de sloot terecht. Een bestelbusje reed over de
Hoofdweg richting de Westerlandweg toen er een zwarte auto op de Westerlandweg de kruising over wilde steken richting de Bovendijk. De man in het
bestelbusje was bezig
met zijn navigatiesysteem en zag de
auto over het hoofd.
Er ontstond een aanrijding waarbij het
busje kantelde.
Ambulancepersoneel
heeft de betrokkenen
nagekeken. Er bleek
niemand gewond te
zijn.

Een eerste huis komt zo voor de groep starters
dichterbij en daarmee komt de woningmarkt weer in
beweging. De huidige situatie op de woningmarkt biedt
starters juist kansen om een woning te kopen. Naast de
verlaging van de overdrachtsbelasting voor een jaar is
er sprake van gedaalde huizenprijzen, een relatief lage
rente en daardoor een toenemende betaalbaarheid. Bovendien is het aanbod van koopwoningen relatief groot.

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

foto's peter bakker

Advertentie50x63.indd 1

22-7-09 19:21

Arnold van Eijk, directeur Rabobank Amstel en Vecht:
“In ons werkgebied staan veel, maar vaak relatief dure
woningen te koop. Met onze actie versterken we het
effect van de verlaging van de overdrachtsbelasting,
waardoor het voor meer starters mogelijk wordt om
een eigen huis te kopen.”
Meer informatie over de actie staat op:

www.rabobank.nl/eerstehuis.
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Heerlijk en verantwoord
eten & drinken, met gebruik van
organische en biologische producten
YOUR PERSONAL COOK

• Verfijnde en stijlvolle catering met een Engelse twist.
• Bijzondere Cooking Clinics in een prachtige biologische kas.
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KPN deel II

“Ik heb goed nieuws en ik heb
slecht nieuws,” zegt de KPNdame aan de andere kant van de
lijn. “Het slechte nieuws is, we
doen niet aan tweehonderdvijftig
euro eigen risico..,” verkondigt
ze. Het gaat over de rekening van
zevenhonderdvijftig euro voor
een maand internet met dongel,
onderwerp van deze column twee
weken geleden. “En het goede
nieuws?” vraag ik. “We doen wel
aan honderd euro eigen risico!”
vervolgt ze opgetogen. “U bedoelt
dat ik honderd euro betaal en de
rest wordt kwijtgescholden?”,
vraag ik. “Juist!” antwoordt de
dame.
Ze belooft het bedrag van
zeshonderdvijftig euro direct
te crediteren en we hangen op.
Even later sta ik vrolijk te koken,
verlekkerd denkend aan de
gevatte zinnen in mijn klachtenbrief. Dan zie ik op mijn telefoon:
‘Eén voicemailbericht.’ Het is
dezelfde mevrouw. Ze heeft de te
crediteren zeshonderdvijftig euro
per ongeluk als exclusief BTW
gerekend, waardoor er nog BTW
bovenop kwam. Hierdoor staat
het bedrag ineens niet op -650,
maar op -773,5. “Mijn fout,”
zegt de dame. “Maar ik laat het
hierbij. Nu krijgt u dus 23,50 van
ons terug. De honderd euro hoeft
u niet meer te betalen.” Ik maak,
indianenkreten slakend, een
rondedansje rond de tafel. Haast
zou ik zweren dat ze het expres
doet, de KPN-mevrouw.
Nu liftte ik al een tijdje mee op
de draadloze verbinding van een
buurman ergens in de flat. Tot
afgelopen zondag. Wel verbinding, geen internet. “Schakel de
modem uit en start opnieuw op,”
vertelt de computer me. En dat
gaat dus niet. Voorzichtig steek ik
Dongel weer eens in m’n laptop.
Ik check hoever ik eigenlijk zit
qua limiet deze nieuwe maand.
Prompt verslik ik me in mijn
koffie. Ik zie nu dat ik de dagen
tussen factuurdatum en lezen van
factuur al vijftig keer mijn limiet
heb overschreden! Oftewel; dat
wordt een tweede rekening, maar
dan met drie nullen! Ik ruk de
dongel weer uit mijn computer en
doe nogmaals mijn indianendansje. Ditmaal met kreten die het
oorlogspad aankondigen. Ik vrees
mijn eigen ondergang en een
vakantie die in de soep loopt.
Maar ik ga wel. Daarna is het
eerste wat ik ga doen, na het drie
keer overrijden van dat mobiele
internet apparaat, een supersnelle en draadloze verbinding
installeren. Net zoals de buurman
heeft.
marlous van merkenstein
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De keuze van...
... de heer R. Tillart
Titel: Het Gilgamesj-epos
Auteur: Frank Westerman
'Wanneer je, zoals ik, geïnteresseerd bent in geschiedenis zou je
eigenlijk met dit boek, dat ik mij
kortgeleden aanschafte, moeten
beginnen: ‘Het Gilgamesj-epos',
de zo’n 4000 jaar geleden, op
twaalf kleitabletten geschreven,
geschiedenis van koning Gilgamesj
van Oeroek (Sumerië). Het is een
mythisch verhaal waarin o.a.de
‘Grote vloed’ beschreven wordt
waar de bijbel de ‘Zondvloed’ aan
ontleend moet hebben. De koning
en zijn vriend Enkidoe zorgen dat
de wereld bevrijd wordt van een
paar plagen zoals het monster
Choembaba en de Hemelstier; zij
doen dit op een nogal brute wijze
maar het volk is hun dankbaar.
Gilgamesj is na de dood van zijn
vriend zelf bang om te sterven en
zoekt naar een mogelijkheid om
dit te voorkomen. Wijze goden
maken hem duidelijk dat alleen zij
onsterfelijk zijn. Ik heb niet alleen
belangstelling voor de vroege geschiedenis. Eigenlijk lees ik graag
over alle geschiedenissen. Toen ik
echter, tijdens mijn studie Spaans,
de hand wist te leggen op één van
de werken van de Nederlandse
arabist Reinhart Dozy (18201883) het uit het Frans vertaalde
‘Historia de los musulmanes de
España’, was dit het begin van het
lezen over de Spaanse middeleeuwen en wel in het bijzonder de tijd
dat Spanje overheerst werd door
de Arabieren (711 – 1492). Over
die periode is heel veel geschreven
maar heel weinig vertaald in het
Nederlands, zodat ik bijna altijd
aangewezen ben op vooral Spaanse werken. Er is hierover wel wat
te lezen in reisgidsen maar dat is
toch vaak erg summier. Het zou de
moeite zijn wanneer die boeken
ook in het Nederlands vertaald
werden zoals dat wel gebeurd is
in het Frans en Engels. Als ik wat
jonger was zou ik me wellicht
geroepen voelen...'

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

1

14 volledige werken
Willem Frederik Hermans
Willem Frederik Hermans neemt,
als het nodig is, geen blad voor de
mond. In
deel 14
van de
Volledige
Werken
van
Willem
Frederik
Hermans,
het vierde
deel met
beschouwend
werk, wordt dat wederom bewezen. De boeken die in dit deel zijn
gebundeld verschenen tussen 1985
en 1988: 'De liefde tussen mens en
kat', 'Relikwieën en documenten',
'Het boek der boeken, bij uitstek',
'Mondelinge mededelingen' en
'Door gevaarlijke gekken omringd'.

2

Onder de oppervlakte		
Sam Hayes 			
Een vrouw staat op een brug. Over
een paar seconden zal ze springen,
meer dan
zestig
meter de
diepte
in. Wie
is ze en
waarom
wil ze zich
van het
leven beroven? De
achtjarige
Ava woont in een tehuis en wacht op
haar vader. Diep in haar hart weet ze
dat hij niet komt. Het tehuis is een
plaats van schaduwen en angstig gefluister. Geen van de kinderen durft
zich uit te spreken over wat daar
plaatsvindt. Tot de waarheid aan het
licht komt en de levens van de vrouw
en het meisje op schokkende wijze
met elkaar verbonden blijken...

3

Blijf!			
Allie Larkin			
Savannah heeft een gebroken
hart. De man op wie ze gek is gaat
trouwen
met haar
beste
vriendin.
In een
dronken
bui koopt
ze via
internet een
schattig
hondje.
Maar in
plaats van een pluizige puppy krijgt
Savannah een enorm onhandige
joekel van een beest. Joe rent als
een razende door het huis, kwijlt
alles onder en reageert alleen op
Slowaakse politiecommando’s.
Savannah is ten einde raad en
zoekt een dierenarts. Ze vindt het
helemaal niet erg dat dokter Alex
Brandt, met zijn sexy lach en zijn
blonde kuif, voor nog véél meer
complicaties gaat zorgen.

4

Schaduwvanger
Michelle Paver
Schotland, 1884. De tienjarige Madeleine heeft een gelukkige jeugd,
maar ziet dat haar moeder een
melancholisch verlangen heeft om
terug te keren naar het landgoed
van haar jeugd op Jamaica. Madeleines vader dient in het leger
en wanneer haar moeder bevalt, is
Madeleine de enige die kan helpen
haar zusje Sophie ter wereld te
brengen. Na deze ingrijpende
gebeurtenis verandert Madeleines
leven volledig, want die nacht overlijdt haar
moeder.
Londen,
tien jaar
later. Madeleine
en Sophie, die
ziekelijk
is, kunnen
amper
het hoofd
boven

water houden. Madeleine sluit
een verstandshuwelijk en verhuist
naar Jamaica. Eindelijk zal ze zien
wat haar ouders daar achterlieten.
Maar ze raakt verstrikt in duistere
obsessies, liefdesperikelen en oude
familiegeheimen.

5

Almost mama
Janneke Droge en Femque
van Geffen
BLOND Amsterdam heeft inmiddels
internationale bekendheid verworven met de herkenbare illustraties
vol kleur
en humor.
'Almost
mama' is
alweer
het zesde
boek van
Blond
en staat
boordevol
tips en
trucs voor
mama’sto-be én de kersverse moeders.
Leuke informatie over de zwangerschap, de geboorte en de eerste
negen maanden met de baby wordt
afgewisseld met mamatrends,
supertips en -trucs en de persoonlijke favorieten van Blond. Voor elke
jonge vrouw die een kind verwacht
of net heeft gekregen, is dit het
leukste cadeau!

Door Jenneke van Wijngaarden

Zomerzotheid
Het hele jaar kijk ik er hartstochtelijk
naar uit… de zomer. Oh, wat verlang
ik dan naar uren luieren in de zon,
een zwoel zomerbriesje dat speelt
met mijn zomerjurk. Tussen de vrolijk
bloeiende plantjes op mijn balkon
onbezorgd en ontspannen lange lome
dagen doorbrengen.
Zalig niets doen en veel ijsjes eten.
Zoals vrouwen na de bevalling de pijn
vergeten als ze het kind zien (schijnt),
zo vergeet ik helaas hoe de werkelijkheid is. Hoe die zomers echt zijn.
Terwijl ik dit schrijf heb ik twee paar
sokken en een dik vest aan en heb ik
zojuist uitsluitend uit een ouderwets
principe mijn zoon verboden de cv
aan te zetten. De bloeiende planten
op mijn balkon zijn kapot geregend

en de bloemetjes liggen verwaaid
bruin te worden. De keren dat ik de
afgelopen weken doorweekt thuiskwam na een wandeling met de hond,
zijn niet te tellen.
Raadsel: Wat is nat, koud en waait
verschrikkelijk hard? Antwoord: de
zomer van 2011!
Onbezorgd? Alhoewel er al een
aantal weken voorbij zijn van deze
vakantie, bleken er zoveel nare
dingen aan de hand –het leven trekt
zich natuurlijk niks aan van een zomervakantie– dat ik vele grijze haren
onder mijn blondering vermoed en is
ondertussen mijn bloeddruk ook niet
meer die van een jonge godin.
Ik schrijf deze column wat vervroegd,
want ik wil weg. Gewoon weg. Dat
betekent dat het misschien wel stralend weer is als u dit leest, weet dan

dat ik dat iedereen van harte gun.
Want ik ben het flink zat.
Maar dan: lekker op vakantie gaan
klinkt zo leuk. In mijn geval ga ik samen met mijn zoon van 15 kamperen.
U voelt hem misschien wel aankomen: niks luieren, niks lanterfanten.
Uren sturen op zoek naar de zon.
Worstelen met tentstokken en knullig
koken op een eenpits gasbrander.
Kamperen betekent gewoon dat je
je hele garderobe mee moet nemen,
want het weer is zo onbetrouwbaar
als.. het weer en doorweekt zijn en
het koud hebben is nog erger in een
tent dan in een huis. Ook mag je
je complete voorraad keukengerei
meeslepen, want gegeten moet er
worden en vanwege mijn chronische
geldprobleem kan ik jammer genoeg
niet de hele tijd uit eten.
Verder weet iedereen dat 15 jarige
jongens helemaal niet in Frankrijk

willen kamperen met hun moeder, die
willen gewoon thuis weken achtereen
computeren en chips eten. Zucht.
Kortom eigenlijk kijk ik er nu al naar
uit, dat de lessen op Dorpsacademie
Mus & Muzen weer beginnen en ben
ik stiekem in mijn hoofd leuke plannen voor het najaar aan het smeden.
Er kan dus al opgegeven worden voor
de lessen! Kijk op www.dorpsacademie.nl voor meer informatie dan
beschouw ik de mailtjes die binnenkomen op dorpsacademie@gmail.
com als mijn zonnestraaltjes. Ik wens
iedereen een hele fijne vakantie met
veel zon, weinig zorgen en veel
ontspanning. Tot na de vakantie, ik
kijk er naar uit…

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Fiat 500 TwinAir Plus

Gaat als de brandweer
Oh nee hè, alwéér een Fiat 500? Jazeker. Na de standaard 500, de Abarth,
de cabrio, de TwinAir en de BlackJack heb ik weer een 500 op deze autopagina staan. Ik heb de 500 By Diesel overgeslagen, maar dat maakt de
500 TwinAir Plus goed. Maak kennis met de 500 Sport in de nieuwe stijl.
Wat direct opvalt is dat deze
500 zeer stoer in de markt wordt
gepositioneerd. Jawel, dit is, net
als de matzwarte BlackJack, de
500 voor mannen. Niet voor niets
trekt Fiat Fernando Alonso uit de
kast om te figureren in een stoere
commercial over het nieuwe model.
De 500 TwinAir Plus is een sportief
model dat beschouwd kan worden
als de opvolger van de 500 Sport.
De TwinAir Plus is te herkennen
aan de 16 inch lichtmetalen zwarte
sportvelgen en de grijze afwerking
van het paneel in het interieur. Dat
paneel is normaliter meegespoten
in de kleur van het exterieur, wat
inhoudt dat als je een witte 500
koopt, het paneel ook automatisch
wit is. Maar dat hoeft dus niet meer
per se. De Plus is te krijgen met
twee stoere kleuren. Je zou kunnen
gaan voor de zwarte (glans) lak die
op onze demo zit, maar de auto is
ook leverbaar met blauw-paarse
lak (ook leverbaar op de By Diesel versie), die zeer stoer staat in
combinatie met de zwarte velgen.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor
andere kleuren. Bestel de Plus
met een dakraam en je hebt een
hippe, stoere stadsauto voor de deur
staan. Kijkend naar de foto’s zal
het de oplettende lezer opvallen
dat de TwinAir Plus veel overeenkomsten vertoont met de duurdere
BlackJack. Klopt, de velgen komen
overeen, maar de Plus is niet leverbaar met matte lak. Daarnaast is de
BlackJack voorzien van lederen bekleding. De TwinAir Plus is voorzien
van halflederen bekleding. Bij het
openen van de deur zie je mooie
verchroomde instaplijsten.
Uiteraard vinden we binnen de
snufjes die we reeds kennen van de
500 en andere Fiats, Lancia’s, en
Alfa’s. Zo beschik je over Blue and
Me communicatiesysteem, waarmee je middels een USB- of AUXaansluiting muziek kunt luisteren
en via Bluetooth je telefoon kunt
koppelen voor muziek en telefonie.
Bestel je er TomTom navigatie bij,
dan beschik je over nog wat extra

foto's patrick hesse

snufjes. De TomTom geeft namelijk nog wat extra informatie over
de auto. Zo zie je het verbruik,
je snelheid, gemiddelde snelheid,
etc. Onder de kap van Plus ligt de
900cc 85 pk sterke tweecilinder
turbomotor, de TwinAir. Hoewel de
1.2 nog steeds leverbaar is, is de
TwinAir geen verkeerde keuze. Ten
op zichte van de 1.2 is de TwinAir
op papier 15% zuiniger, terwijl de
prestaties met 25% zijn toegenomen. De uitstoot is gereduceerd
tot 92 gram per kilometer, dat de
auto een groen A-label oplevert.
Dit motortje brengt het typerende
geluid terug van de oude Fiat 500
en ratelt lekker door als je het gas
intrapt. Desondanks valt het lawaai
mee, ook als je hem écht op zijn
staart trapt. En ondanks dat je
denkt dat een tweecilinder moeite
zal hebben met een auto van het
formaat 500, gaat de Plus nog heel
goed van zijn plek. Tuurlijk, je moet
wat meer toeren maken, maar dan
klinkt de motor ook wel weer heel
gaaf. De demo was voorzien van
een handgeschakelde vijfbak, maar
de TwinAir Plus kun je ook bestellen met de automatische versnel-

lingsbak, de Dualogic,
met flippers achter het
stuur. Voor de uitvoering met de flippers
betaal € 1.000,- meer.
Fiat heeft niet aan het
onderstel gesleuteld,
maar dankzij de 16
inch lichtmetalen velgen kun je met
deze TwinAir Plus ook nog eens
lekker sturen.
Concreet kun je nu een stoere en
sportieve Fiat 500 rijden, met het
grote voordeel van een tweecilinder
motor. Slechts 14% bijtelling voor
de zakelijke rijders, geen BPM en
wegenbelasting voor privé-eigenaren. De TwinAir Plus is leverbaar
vanaf € 15.795,-, met automaat
kun je wegrijden vanaf € 16.795,-.
De instapper van de 500, de 500
Pop met 1.2 motor, is leverbaar
vanaf € 12.495,-.

Fiat Vermeij Uithoorn
Anton Philipsweg 13
1422 AL Uithoorn
Telefoon: 0297-562020
www.fiat-vermeij.nl

Fiat 500 TwinAir Plus
Gereden versie: Fiat 500 Twin
Air Plus
Vermogen: 85 pk
0-100: 11 s
Top: 173 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 25,0 /4,1 l/100km
Prijs gereden model: v.a.
€ 15.795,00
Alternatieven: Alfa Romeo Mito,
Citroën DS3, Mini, Toyota iQ,
Volkswagen Polo.

Autobedrijf Kooyman
Demmerik 26
3645 EC Vinkeveen
Telefoon: 0297-261285
www.autobedrijfkooyman.nl

Auto nieuws
Univé introduceert
e-Support
Met de introductie van de e-Support
Autoverzekering, heeft Univé Verzekeringen een primeur op de Nederlandse markt. Univé vergoedt met
deze verzekering niet alleen schade
na een ongeval, maar helpt door middel van het e-Support systeem direct
bij ongevallen onderweg. Doordat
het systeem – dat in een kastje wordt
ingebouwd in de auto – een automatisch signaal naar de alarmcentrale
kan verzenden. Hiermee wil Univé
de veiligheid van haar klanten in het
verkeer verbeteren.
Uit een recent onderzoek dat
Multiscope in opdracht van Univé
uitvoerde, blijkt dat ruim 70% van

de ondervraagden na een ongeluk
volledig afhankelijk denkt te zijn van
omstanders en hulpdiensten. e-Support waarschuwt bij een auto-ongeluk
automatisch de alarmcentrale door
middel van een klein elektronisch
systeem dat is ingebouwd in de auto.
Via GPS komt de melding en de
locatie van het ongeval direct bij de
alarmcentrale binnen, waardoor hulpverleners sneller ingeschakeld kunnen
worden. Tevens biedt e-Support de
mogelijkheid om door middel van een
druk op een noodknop zelf hulp in te
roepen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer
de bestuurder onwel dreigt te worden.
Betere verkeersveiligheid
“Veilig Verkeer Nederland ondersteunt dit nieuwe initiatief van
Univé”, zegt Linda van der Eijck,

directeur Veilig Verkeer Nederland.
“Als hulpdiensten sneller bij de ongevallen kunnen komen, verlaagt dit de
kans op overlijden, blijvende invaliditeit of ernstig letsel. Daarnaast blijkt
uit ervaringen uit het buitenland dat
automobilisten zich met deze oplossing bewuster zijn van hun rijgedrag.
Dit verbetert de verkeersveiligheid.”
Premie
De e-Support Autoverzekering kost
€ 5,95 per maand, naast de premie
van de Univé Autoverzekering.
Het systeem kan in ieder type auto
worden ingebouwd door een gespecialiseerde partner van Univé. Meer
informatie is te vinden via: 		

www.unive.nl/e-support.

Autoverkopen stijgen
ruim 21%
In het eerste half jaar van 2011 zijn
er in Nederland in totaal 328.545
nieuwe personenauto’s geregistreerd.
Ten opzichte van dezelfde periode
in 2010 (270.106 stuks) is dat een
stijging van 21,6 procent. Dit blijkt uit
officiële cijfers van RAI Vereniging,
BOVAG en RDC.

Top 5
De vijf best verkochte merken in de
eerste zes maanden 2011:
1. Volkswagen
2. Peugeot
3. Renault
4. Ford
5. Opel.
De vijf best verkochte modellen in de
eerste zes maanden 2011:
1. Volkswagen Polo
2. Renault Twingo
3. Peugeot 107
4. Volkswagen Golf (incl. Golf Plus)
5. Seat Ibiza.

De Volkswagen Polo; best verkochte model in de eerste helft van dit jaar. Volkswagen voert ook de lijst met bestverkochte
merken aan.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
De Kerken
NieuwsPoint
CultuRa-dio met Roy
2TheSport radio
Midpoint Muziekmix
De Kerken
Midpoint Muziekmix

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00		- 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Vrijdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953
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De Club van…

Door Piet van Buul

Jaap Catsburg

Ganzen vervuilen de Vinkeveense Plassen enorm
Jaap Catsburg is van nature een blijmoedig mens. Al meer dan veertig
jaar zwerft hij dag in dag uit over de Vinkeveense Plassen. Hij kent
het gebied als zijn broekzak en geniet nog elke dag van de prachtige
natuur. Jaap trad op 9 juli 1970 in dienst van de jacht en visserijvereniging ‘De Goede Vangst’. Dat is een vereniging van eigenaren van
grond en water op en rond de plassen. Die vereniging bestaat al vanaf
1926 en is van oudsher verantwoordelijk voor het verstrekken van vis
en verblijfsvergunningen op de plassen en de eilandjes. Maar de tijden
veranderen en daar is Jaap niet altijd even gelukkig mee.
‘De Goede Vangst’ beheert dijkterreinen, recreatie eilanden en
viswateren in de Vinkeveense Plassen. Ten behoeve van de recreatie
verhuurt de vereniging een groot
aantal kampeerplaatsen. Daarnaast
beheert de vereniging het viswater.
Om op de plassen te kunnen vissen
heeft men een vergunning van ‘De
Goede Vangst’ nodig. Jaap Catsburg
is de man die sinds jaar en dag die
vergunningen uitschrijft en die ook
toeziet op de naleving van de regels
die op de plassen gelden. Voor de
regelmatige bezoekers van de plassen is Jaap dan ook een bekende
persoonlijkheid. “Er is in de loop
der jaren wel het een en ander veranderd,” stelt Jaap vast. “Het gaat
slecht met de visserij op de plassen.
Er wordt tegenwoordig weinig
meer gevist en er wordt weinig
gevangen. Er waren hier vroeger
ook nog wel een paar broodvissers
actief, maar die zijn inmiddels allemaal gestopt. De visvergunningen
kostten vroeger 45 cent en nu is
dat inmiddels drie euro. Er waren
tijden dat ik drieduizend dagvergunningen uitschreef. Hetzelfde is
gebeurd met de daglandingskaarten. Dat waren kaarten waarmee
je op een eilandje mocht recreëren.
Dag en weekvergunningen worden
door ons verstrekt. Een deel van
het viswater is verpacht aan de Algemene Weesper Hengelaarsbond.
Hun leden mogen gedurende het
hele seizoen vissen. Veel eilandjes
zijn tegenwoordig weer opgedeeld
in kleine stukjes, die meestal voor
een heel seizoen verhuurd wor-

den. Naast het verstrekken van de
vergunningen bestond mijn taak
ook uit het toezicht op de naleving.
Die taak is nu grotendeels door de
politie overgenomen. Daarnaast
heeft tegenwoordig ook het recreatieschap een rol in het beheer en
het toezicht. Ik moet zeggen dat
de taakverdeling niet altijd voor
iedereen even duidelijk is.”
Elke dag het water op
Ondanks het feit dat Jaap de AOWleeftijd ruimschoots gepasseerd
is, doorkruist hij nog dagelijks de
Vinkeveense Plassen met zijn boot
‘De Goede Vangst’. Jaap: “Er gebeurt natuurlijk elke dag wel weer
wat. Zowel leuke dingen als minder
leuke dingen. Ik heb in de loop
van al die jaren zeker zo’n dertig
drenkelingen uit het water gevist.
In de zeventiger jaren is er iemand
vermist die nooit is terug gevonden.
Maar er gebeuren ook leuke dingen. Je ontmoet ook heel veel leuke
mensen op de plassen. Soms moet
ik wel eens handelend optreden.
Wanneer men bijvoorbeeld wat al
te luidruchtig aan het feesten is. Ik
probeer die mensen dan altijd met
een rustige aanpak tot de orde te
roepen. Je moet niet altijd meteen
met sancties dreigen. Ik doe het
liever op een vriendelijke manier
en dat lukt meestal wel. Soms roept
men al meteen: ‘ja Jaap, we weten
wat je wilt zeggen’ en ruimt daarna
snel de rommel op.”
Jaap maakt zich zorgen om de
staat van de eilandjes. “Veel
legakkers dreigen weg te spoe-

Abcoude: Feestweek in aantocht
Op dinsdag 23 augustus a.s. begint de feestweek Abcoude traditioneel met
de Ronde van Abcoude. Een uitstekende gelegenheid om uw conditie te
testen na de genoten vakantie en ook om te kijken of u ook conditioneel
oké bent om deel te nemen aan alle activiteiten tijdens de feestweek. Net
als vorig jaar kan men nu al inschrijven voor de drie, vijf of tien kilometer
hardloopwedstrijd van de Ronde
van Abcoude op www.inschrijven.nl of
via www.feestweekabcoude.nl; optie
“Aanmeldingsformulier Ronde van
Abcoude”.
Paardenliefhebbers opgelet, want
op www.feestweekabcoude.nl staan
ook de formulieren om paarden of
pony’s aan te melden voor de Premiekeuring op donderdag 25 augustus a.s. en wie wil deelnemen aan de
Rondrit voor aanspanningen of het
Ringsteken voor aanspanningen op
zaterdag 27 augustus, vindt ook alle
informatie en het aanmeldformulier
op deze site.

Jaap Catsburg: “Ingrijpen is noodzakelijk als het natuurlijk evenwicht wordt
verstoord. Alleen dan kunnen we dit unieke natuurgebied behouden.”			
						
len. Maar je mag eigenlijk niet
zomaar beschoeiing aanbrengen.
Daarvoor moet je dan toestemming
hebben van Waternet en moet je
aan allerlei voorwaarden voldoen.
Ze zouden de eigenaren van die
eilandjes juist moeten subsidiëren om goede beschoeiing aan te
brengen. Ik vraag me wel eens af
wat de gemeente eigenlijk doet met
de opbrengsten van de toeristenbelasting. Volgens mij komt dat geld
lang niet altijd ten goede aan de
recreanten. Vinkeveen is helemaal
niet zo recreantvriendelijk als vaak
wordt beweerd.”
De jacht
Een andere activiteit van de vereniging is de jacht. Jaap: “Dat is soms
een beladen onderwerp. Wanneer
je tegenwoordig met een jachtgeweer op je rug loopt, word je al
gauw voor moordenaar uitgemaakt.
Maar niets is minder waar. Ook
hier gelden weer strenge regels.
Vroeger was de jacht verpacht aan
één man. Tegenwoordig zijn dat
15 mensen die gezamenlijk zo’n
630 hectare beheren. Je moet zelf
eigenaar of pachter van grond zijn
om lid van de vereniging te kunnen
worden. Het grote probleem op
en rond de plassen is de enorme
populatie grauwe ganzen. Er zijn
er momenteel zo’n 25.000. Ze
schijten met z’n allen de hele plas
onder en vreten de eilandjes kaal.
In het afgelopen jaar zijn er maar
liefst 1138 broednesten geteld.

foto patrick hesse

Ik vind dat iedere vogel het recht
heeft om eieren te leggen. Maar
om te voorkomen dat die eieren
uitgebroed worden, wil men de
nesten verstoren en de eieren
‘schudden’. Dat lijkt me geen goed
plan. Daarmee verstoor je ook de
broedplaatsen van andere vogels,
zoals de krooneenden. En daar
hebben we er maar 250 van, waar
we juist heel trots op zijn. En die
ganzen houden ook de eenden weg.
Ik ben er voorstander van dat je het
probleem van de grauwe ganzen bij
de wortel aanpakt. Je moet bij het
begin beginnen, door de broedparen
op te ruimen. Dat is de enige manier om de zaak op peil te houden.
Wanneer je nu een vergunning hebt
om op ganzen te schieten, dan zijn
er weer van die vreemde regels.
Zolang er een groepje van maximaal vier ganzen is, mag je niet
schieten, zijn het er vijf dan mag je
er één schieten, bij zes mogen dat
er twee zijn en zo verder.”
Jaap Catsburg brengt al bijna zijn
hele leven buiten in de natuur door.
Als geen ander wil hij zich inzetten
voor een goed natuurbeheer. “Daarbij moet je er wel voor zorgen dat
er sprake is van een goed natuurlijk
evenwicht. Indien dat evenwicht
verstoord dreigt te worden ontkom
je er niet aan dat je ingrijpt. Alleen
op die manier kunnen we met z’n
allen dit unieke natuurgebied op en
rond de Vinkeveense Plassen voor
ons nageslacht in stand houden,”
aldus Jaap.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

MOTOR&AUTO
Rij-impressie van de nieuwe Aprilia Tuono v4

Het beest is los!
In 2002 introduceerde Aprilia de Tuono. Negen jaar en 18.000 verkochte motoren later is
daar nu de opvolger, de Aprilia Tuono V4R 2011. Bij verschillende gelegenheden heb ik van de
Tuono mogen genieten. Zelden reed ik een motorfiets die zo'n onuitwisbare indruk achterliet
en werkelijk ontzag bij mij inboezemde.
Vandaag maak ik kennis met de allernieuwste
variant en meteen de overtreffende trap: de
Tuono v4, met in het vooronder het super
potente v4 motorblok. dat we ook al in de
RSV factory vonden. De compacte viercilinder, 65-graden krachtbron van de RSV is
teruggetuned van 180pk naar 167pk (11.500
tpm), het maximale koppel wordt gehaald
bij 9.500 tpm (111,5 Nm). Voor gebruik op
het circuit is de overbrenging van de eerste
drie versnellingen ingekort. In combinatie
met nieuwe kleptiming zorgt dit voor heftige
prestaties. Vooral in het laag- en middengebied is het verbeterde koppel merkbaar en
sleurt de Tuono je naar ongekende snelheden.
Waar de RSV een regelrechte racemotor is
met dito stuur en volledige kuip, is de Tuono
een echte streetbike, naked en met een breed
stuur. Hij lijkt ultra kort, zeker voor een
dikke duizend.
Katachtige koplampen
Qua uiterlijk is een van de meest opvallende
wijzigingen aan de voorkant van de motor
de "R1" katachtige koplampen en zes LED
lampjes in het midden. De twee kilo lichtere
geluiddemper zorgt voor een onheilspellende rauwe, diep donkere brul. Als dit niet
voldoende is dan zijn een compleet Akrapovic
race kit en een E3 goedgekeurde slip-on set
verkrijgbaar. Dit moet helemaal bizar in de
oren klinken. De Tuono V4R is er in twee varianten: de standaard (wat is is standaard?!)
en de uitgebreide APRC, wat vooral inhoudt
dat de elektronische hulpmiddelen ongekend
zijn. Deze is namelijk uitgebreid met ATC
(Aprilia Traction Control), AWC (Aprilia
Wheelie Control) en AQS (Aprilia Quick
Shift), waarmee er geschakeld kan worden
zonder het gas terug te schroeven. Zeker de
eerste twee hulpmiddelen blijken, na de test
die ik met de standaard V4R heb gedaan,
een absolute must wil je optimaal gebruik
maken van deze superbike met hoog stuur.
Ook het aluminium frame is volledig vernieuwd en biedt een ongelofelijk stijfheid die
geen krimp geeft wanneer je de Tuono naar
snelheden van ver boven de 270 km/u jaagt.
Daarbuiten is het ook nog een schoonheid van
een frame. De hele fiets straalt een enorme
schoonheid uit en de grootste leek ziet dat dit
een bijzondere en snelle motorfiets is.
Gegrepen door Thalys
Dan eindelijk de weg op. Het geluid is
werkelijk ongekend en voordat ik nog maar
een meter heb gereden, staat er al een dikke
glimlach op mijn gezicht (die er de rest van
de dag overigens niet meer af te slaan is).
De mat zwarte kleur (Nero compition) is

prachtig, hoewel ik de geel zwarte (Gialo
Sunlite) verkrijgbare combi nog wat specialer vind. Wanneer de V4 op bedrijfstemperatuur is, ga ik voorzichtig op het gas. Ondanks
het flauwe zonnetje hebben de aanhoudende
regenbuien diepe sporen achtergelaten en is
het wegdek verre van kurkdroog. En om nu
met deze spiksplinternieuwe Tuono op zijn
kant te gaan zie ik echt niet zitten. Maar
wanneer ik een droog stuk weg zie, kan ik de
verleiding niet weerstaan en draai ik het gas
een kwart open. Alsof ik van achter gegrepen
word door de Thalys van 11.00 uur richting
Parijs, voelen mijn armen alsof ze losraken
van mijn lichaam en ik realiseer me dat die
jethelm met scherm de slechtste keus was
die ik vandaag had kunnen nemen. De enige
manier om te zorgen hem niet kwijt te raken
aan de voortstuwing, is om het gas weer dicht
te draaien. Holy moly, wat een kracht. Na
mijn helm nog strakker op mijn kop getrokken te hebben, waarbij de sluiting bijna mijn
adamsappel doorklieft, ga ik nog een paar
keer op het gas en kom tot de conclusie dat
mede gezien de houding op de fiets het bijna
onmogelijk is om dit monster zonder Wheelie
control op de weg te houden.
Neutronenbom op wielen
Denkend aan mijn ontmoeting met de RSV
factory, pak ik nog wat lekkere bochtjes en
ook hier weet de Tuono te overtuigen, wat
een machine zeg. In het begin van mijn
motorcarière kon je motorfietsen op de openbare weg prima op hun limiet rijden. Met de
hedendaagse techniek en superieure elektronica is dit op de weg zo goed als onmogelijk
en zelfs op het circuit zal het zo zijn dat deze
fiets de meeste rijders naar hun limiet zal
brengen, en dat is een ongelofelijk compliment voor Aprilia. Na een half uurtje knallen
dienen de eerste regenwolken zich alweer
aan en is het dus gedaan met de pret. Na
de neutronenbom op wielen weer bij Roké
Motors te hebben ingeleverd, kom ik weer
met de beide benen op de grond en stap weer
in mijn autootje met het voornemen ondanks
de beperkte ruimte achterin toch ook een
integraal helm in de achterbak te leggen. De
Tuono V4 R is te koop vanaf 15.490 euro en
voor de APRC moet er 16.690 euro uit de
achterzak getrokken worden.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
www.roke.nl
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PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Bij De Groene Venen kunt u zich het hele weekend uitleven op de oplossingen van
onderstaande puzzels. De juiste antwoorden publiceren wij in de volgende editie.

Kruiswoordpuzzel week 29

Sudoku week 29
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Balata
Bazig
Business
Dante
Decoratief
Dupliek
Europeaan
Flodderpak
Initieel
Keukendoek
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Leesmap
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Oplossing puzzels week 28
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GEEN BPM · GEEN WEGENBELASTING · 14% BIJTELLING
tijdelijk GRATIS AIRCO

Alleen een echte man kan ’m aan: de nieuwe Fiat 500 TwinAir met turbomotor. 85 pk (63 kW) en een top van 173 km/u. Tijdelijk met gratis
airconditioning. Voor H 14.495,Gecombineerd gemiddeld verbruik 4,0 - 4,1 l/100 km (1 op 24,4 - 25,0) CO2-uitstoot: 92 - 95 gr/km.
Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*
Prijs incl. BTW, excl. afleveringskosten en verwijderingsbijdrage. Gratis airco geldig tot en met 30 september 2011. De afgebeelde auto kan
afwijken van daadwerkelijke uitvoering. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde CO2 -uitstoot (gr/km) van de best
verkochte Europese automerken in 2010.

