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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 13 augustus 2011
• Open dag Fort Abcoude
Historisch Festival Vreeland

Zondag 14 augustus 2011
• Historisch Festival Vreeland

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

Brand bij ijsfabriek in Vinkeveen
Bij de ambachtelijke ijsfabriek Portofino in Vinkeveen heeft donderdagmorgen een grote brand gewoed op het dak. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een ander pand aan de Voorbancken. Omdat dit risico bestond werd er opgeschaald
naar grote brand. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een van de ventilatoren op het dak. Er raakte niemand
gewond. Het werk in de fabriek ligt voorlopig stil, want er is water-, roet- en brandschade. Portofino heeft ook een nieuw dak
nodig en weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat de werkzaamheden weer hervat worden.
foto peter bakker

Vinkeveense bijna Miss Callantsoog
foto's: sanne swart, schagen

We zijn overigens te gast in
Brekers en worden voorzien
van hapjes en drankjes.
We worden gestyled door
professionele kapsters en
visagisten.

“Het is de eerste keer dat
ik mee doe aan zo een
wedstrijd, maar om nou te
zeggen dat ik een model
ben, echt niet. Ik wilde
gewoon wel eens kijken hoe
ver ik kon komen,” aldus de
Vinkeveense Sietske van der
Bijl. “De voorrondes ben ik
doorheen gekomen. Nu tijd
voor de halve finale. Die gaat
er om wie van de achttien
overgebleven meiden de titel
mee naar huis mag nemen.
Wat zou het leuk zijn als
dorpsgenoten uit De Ronde
Venen me aan komen moedigen.

Het leuke is dat gastvrouw
Sandra van Leeuwen ons
adviseert hoe we ons goed
kunnen presenteren. Kortom;
deelname is een hele belevenis." Buiten dat het ‘gewoon
een gezellige contest is’,
kan deze verkiezing ook een
serieuze stap zijn naar het
professionele modellenwerk.
Vele ex-missen zijn inmiddels
model en hebben de Miss
Callantsoog Verkiezing als
springplank gebruikt om in
de wereld van fashion te kunnen duiken. Of Sietske dat
gaat lukken... we hopen het!

Dat kan in discotheek/partycentrum De Brekers te
Groote Keeten (Callantsoog)
op maandag 22 augustus
van ca, 23.00 tot 03.00 uur.
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kameryck klassiek

zomer
avond
concerten

25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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Leer zwemmen in het veenweidebad
Geen wachtlijst, start direct!

AKTIE!

• ABC Basis
Elke week 45 minuten zwemles.

• ABC Prive
Zwemmen in kleine groepjes met meer individuele aandacht.

• ABC Turbo 7 maanden cursus
Binnen 7 maanden het A-diploma!
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u 50% korting op het inschrijfgeld*
* Geldig t/m 30 september 2011

zwemmen leer JE zo!
Nu in prijs verlaagd:

AKTIE!

Ouder & Kind zwemmen nu slechts € 5,50

wij brengen je in beweging!
✁

Zwembad • Fitness

Veenweidebad

Ontspanningsweg 1 // 3641 SV Mijdrecht // T 0297 256589 // I www.optisport.nl/veenweidebad
334006.indd 1

29-6-2010 9:08:26

de nieuwe pUNTO MYLIFE. DE MEEST COMPLETE OOIT.
NU AL slechts
Blue&Me
communicatiesysteem

TomTomnavigatiesysteem

Airconditioning

Start&Stop
systeem

Radio/CD/MP3-speler
met stuurwielbediening

NU VOOR € 14.495,-. ELKE FIAT. EERLIJKE PRIJS.
De Fiat Punto MyLife zit niet alleen boordevol met de nieuwste opties, je betaalt ook nog eens geen wegenbelasting en slechts 14% bijtelling
door zijn lage CO2-uitstoot. Dat komt door zijn extreem zuinige en sterke 1.3 MultiJet-motor met 4 cilinders en 85 pk (63 kW). De complete
Punto MyLife kost, inclusief alle genoemde opties, slechts € 14.495,-. Want Fiat gaat uit van de eerlijke prijs. Meer weten over de Punto MyLife
en belastingvrij rijden? Kijk dan op fiat.nl en kom bij ons langs.
Gem. brandstofverbruik: 3,5 l/100 km (1 op 28,7). CO2: 90 gr/km Fiat. De laagste gemiddelde CO2-uitstoot van Europa.*

36 maanden voor maar
Totaal
Kredietbedrag

Looptijd
in maanden

Vaste debetrentevoet
op jaarbasis

3 7.500,-

36

0,0%

0%

Jaarlijkse Kosten Termijnbedrag
Percentage (JKP) per maand
0,0%

3 75,-

rente

Slottermijn

Totaal te
betalen bedrag

3 4.798,-

3 7.500,-

De Punto Evo is alleen leverbaar als BPM-vrije uitvoering in de 1.3 MultiJet 85. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en
verwijderingsbijdrage. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Prijs op basis van 3 deurs Punto MyLife en
inclusief v 300,- TaxFree Bonus. Deze acties gelden t/m 30 september 2011. Vraag naar de voorwaarden. Deze aanbieding in de
vorm van niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Fiat Financial Solutions handelsnaam van FGA Capital Netherlands
B.V. (AFM vergunningsnummer 12013694) onder voorbehoud van kredietacceptatie en toetsing BKR te Tiel. Max. kredietbedrag
v 7.500. Deze financieringsactie geldt t/m 31 augustus 2011. Prijs en uitvoering kunnen aan verandering onderhevig zijn zonder
voorafgaande opgave. Gebaseerd op belastingwetgeving zoals geldt op 1 juli 2011. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de
volumegerelateerde gemiddelde CO2-uitstoot (gr/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.

www.fiat.nl
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Het blijft waardeloos met de zomer.
Het weekend ziet er ook al niet zo leuk
uit. In het weekend gaat er een lagedrukgebied zich plaatsen naast Schotland. Het front wat daarbij hoort trekt
het weekend over ons land heen. Dus
weer buien en een matige temperatuur
die rond de 20 graden zal liggen.
Zaterdag is het een dag dat de wolken
de overhand hebben, al wil de zon nog
wel proberen om door de wolken heen

te komen. Met regelmaat komen er
buien over ons heen. De temperatuur
zal overdag zo rond de 20 graden zijn
en in de nacht zal het niet warmer worden dan 13 graden. Er staat een matige
zuidwesten wind.
Zondag wederom een zwaar bewolkte
dag waarbij ook regelmatig buien
zullen vallen. De zon gaat ook dan
proberen om tussen de wolken door te
komen. De temperatuur zal overdag

rond de 20 graden zijn. De wind komt
uit zuidelijke richting en zal matig van
kracht zijn.
Maandag is het een bewolkte dag met
lokaal een buitje. De temperatuur zal
overdag rond de 19 graden zijn. Er
staan een zuidwestelijke wind die matig
van kracht zal zijn. Na maandag komen
we langzaam onder invloed te liggen
van een hogedrukgebied wat bij de
Azoren ligt. Dat geeft bij ons meer kans
op zon en minder buien.

Provincie Utrecht vertrouwt op financiële daadkracht De Ronde Venen
De provincie Utrecht heeft het
vertrouwen uitgesproken dat de financiële situatie van de gemeente De
Ronde Venen tijdig weer in evenwicht
is. Tot het einde van het jaar blijft de
gemeente, vanwege het huidige financiële tekort op de begroting, onder
financieel toezicht van de provincie.
De heer Van Lunteren, gedeputeerde
van de provincie, uitte zijn blijk van
vertrouwen tijdens een bezoek aan
de gemeente op 2 augustus jl. over de
begroting. Met een afvaardiging van
gemeenteraadsleden sprak hij over

de financiële situatie en informeerde
hen over het voorgenomen besluit
van de provincie om De Ronde Venen
onder preventief financieel toezicht
te houden. De Ronde Venen stond
vanwege de herindeling reeds onder
financieel toezicht. Vanwege het
begrotingstekort van € 1,8 miljoen
voor 2011 handhaaft de provincie het
toezicht tot het einde van dit jaar. Als
de begroting weer in evenwicht is,
verandert vanaf 2012 de status van
toezicht weer in het gebruikelijke
toezicht achteraf door de provincie.

Het provinciale besluit komt niet als
een verrassing voor de gemeente De
Ronde Venen. In februari heeft de gemeenteraad de begroting voor 2011
met het begrotingstekort vastgesteld.
“Op het moment dat we de begroting naar provincie stuurden, wisten
we al dat het preventieve financiële
toezicht gehandhaafd zou blijven.
We zijn druk bezig de gemeentelijke
financiën weer op orde te krijgen en
zijn door de voorgenomen bezuinigingen daar ook voor een groot deel
in geslaagd. Voor nu is het prettig om

bevestigd te krijgen dat we op koers
zitten,” aldus Pieter Palm, wethouder
Financiën.
Om de financiële problematiek
weer op orde te krijgen, zijn bij de
Voorjaarsnota 2011 door het college
ingrijpende maatregelen voorgesteld.
De uitgewerkte bezuinigingen brengen het begrotingstekort terug met
tachtig procent. Momenteel wordt er
gewerkt aan de resterende twintig
procent. In het najaar worden aanvullende bezuinigingsvoorstellen aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Helpen huwelijkse voorwaarden echt bij faillisement van de ondernemer?

Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog 'up to date'?
Veel ondernemers hebben het idee dat eenmaal door hen ondertekende huwelijkse voorwaarden nooit meer
uit de kast hoeven te komen. Echter, intussen gebeurt van alles wat de werking van de huwelijkse voorwaarden frustreert. Het beoogde effect van de huwelijkse voorwaarden wordt zo om zeep geholpen.

De beste manier om huwelijkse
voorwaarden om zeep te helpen
is de niet-ondernemende echtgenoot te laten meetekenen voor de
ondernemingsschulden, bijvoorbeeld
bij het aangaan van een kredietovereenkomst voor het bedrijf. Een
bank of andere schuldeiser zal altijd
proberen beide echtgenoten als
hoofdelijke (mede-)schuldenaren te
laten tekenen. Ook als de feitelijke
onderneming door een B.V. wordt
uitgeoefend, eist de bank dikwijls dat
de directeur-groot aandeelhouder
en diens partner hoofdelijk aansprakelijke medeschuldenaren worden.
De hoofdelijke aansprakelijkheid die
daardoor ontstaat, maakt korte metten met de beschermende werking

van de huwelijkse voorwaarden. Het
vermogen van de niet-ondernemende
echtgenoot gaat daardoor ook voor
de bijl als het misgaat met de zaak.
Het aangaan van een man-vrouwfirma kan eveneens funest zijn, omdat
de vennoten van een vennootschap
onder firma volgens de wet hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor alle bedrijfsschulden.
Veel huwelijkse voorwaarden
bevatten een zogenaamd periodiek
verrekenbeding. Dit houdt in dat de
inkomsten die na betaling van de
huishoudkosten over zijn, jaarlijks
tussen de echtgenoten worden verrekend. Als de ondernemer meer
verdient dan de niet-ondernemende
echtgenoot (en in de “goede jaren”
van de onderneming zal dat meestal
het geval zijn), is dit een uitstekende mogelijkheid om ieder jaar
een bedrag over te hevelen naar
de niet-ondernemende echtgenoot
en zodoende buiten bereik van de
schuldeisers te brengen. Helaas blijkt
in de praktijk dat de echtgenoten
verzuimen om het periodiek verre-

Kluskleren
Ik ben van nature niet erg
handig. Dat wil zeggen, als het
om klussen gaat. Vele malen
heb ik het al geprobeerd. Even
een plintje lakken, een kozijntje schilderen, een schuttinkje
van andere beits voorzien, het
loopt altijd op hetzelfde uit. Een
kliederzooi. Verf vanuit een pot
in een bakje doen lijkt simpel
maar ik slaag er toch steeds in
uitbundig te morsen. Even met
de kwast een morsrandje, (zeg
maar rand) wegwerken leidt
altijd tot verf op m’n handen en
andere lichaamsdelen. Het komt
dan ook niet zelden voor dat ik
met wit uitgeslagen handen, van
de verfverwijderaar, de vraag
krijg wat ik toch wel weer in
hemelsnaam heb gedaan. Ik
maak nog wel eens inschattingsfouten als het om de hoeveelheid
benodigde verf gaat, ik hoef
vervolgens maar terug naar de
winkel te gaan en de man of
vrouw die me helpt haalt het
kleurnummer zo uit de schappen.
Ik herinner me nog het voorval
dat ik de slaapkamerwanden
van havannabruine muurverf zou
voorzien. De grote pot met verf
stond naast het trapje waar ik
op stond en toen de bel ging, u
raadt het al. De gevolgen waren
groot, niet alleen een sok en
onderbeen vol bruine derrie, ook
de vloerbedekking die we zouden
laten liggen werd deels bruin.
Vrienden gierden van het lachen
toen ik een speciale op televisie
aangeprezen roller in gebruik
nam die het lekken van de kwast
zou tegen gaan. De verf in het
bakje, het vullen van dit bakje
werkt al op de lachspieren, lekte
via mijn hand en arm naar mijn
oksel en zocht zich zo verder
een weg langs mijn lijf. Naderhand bleek dat ik het apparaat
verkeerd in elkaar had gezet en
na correctie ging het iets beter.
Dat zit niet in mijn genen. Mijn
vader kon een kamer behangen
terwijl hij in z’n driedelig grijs
was gekleed. De vloeren bleven
schoon en droog en feitelijk
hoefden de meubelen alleen van
de muur worden gehaald om tot
een goed resultaat te kunnen komen. Hoe het moet weet ik dan
ook wel. Vandaar dat ik steeds
met nog redelijk goede kleding
aan de slag durf te gaan. Ik laat
me immers niet kennen. Maar de
praktijk leert dat het nooit goed
mag gaan. Mijn kwasten blijken
altijd te lekken en vanaf het plafond druipen altijd spetters neder
die mij rondom sieren. Ik doe dat
altijd maar af door te zeggen dat
de gemolde kleding handig is om
aan te trekken bij een volgende
klus. Zo viel het mijn vrouw
op dat de stapel voor dit doel
neergelegde T-shirts en broeken
in de schuur gestaag groeit. Ik
hoop oprecht dat het aantal, mij
toegewezen klussen, niet groter
is dan de voorraad kluskleren die
ik inmiddels heb opgebouwd.

Extra belastingvoordeel in 2009!

kenbeding daadwerkelijk na afloop
van ieder jaar uit te voeren. In het
beste geval wordt opgeschreven wat
de ondernemer aan de andere echtgenoot verschuldigd is. Als de bijl van
het faillissement valt, verkeert deze
als met het huwelijk zelf: je moet
echtgenoot vervolgens in de positie
Door wijziging
van de eraan blijven werken! Wij informevan ‘concurrent schuldeiser’
en, zoals
belastingtarieven per
ren u graag over de inhoud van uw
u wellicht bekend, krijgen
concurrent
1 januari 2010 is geld
schuldeisers bij een faillissement
schenken in 2009 vaak huwelijkse voorwaarden en kunnen
dan in 2010! voor u bezien of uw huwelijkse voordikwijls helemaal niets voordeliger
of slechts
de SchenkWijzer op
waarden nog 'up to date' zijn. Als uw
een klein gedeelte van Via
hun
vordering
onze website kunt u
uitgekeerd. Het komt echter
nog
veel
kosteloos uw voordeel huwelijkse voorwaarden niet meer
laten berekenen.
Of maakvoldoen aan uw wensen, kunnen deze
vaker voor dat echtgenoten
helemaal
een afspraak op ons kantoor.
tijdens het huwelijk via ons worden
vergeten te administreren
wat
verOp onze website vindt u ook
rekend had moeten worden.
In
dat
andere eindejaarstips. gewijzigd.
geval wordt het
bij het faillissement helemaal
moeilijk om te
bewijzen waar de
ander als concurrent schuldeiser
Bozenhoven 115
recht op heeft.

Fanoy Forsthövel
Netwerk Notarissen

Kortom, het is
met huwelijkse
voorwaarden net

3641 AD Mijdrecht
T (0297) 28 80 86
E notaris@fanoyforsthovel.nl

www.fanoyforsthovel.nl
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Als men trouwt zonder huwelijkse
voorwaarden te hebben gemaakt, is
men op grond van de wet automatisch
in gemeenschap van goederen getrouwd. Niet alleen de bezittingen en
schulden die ieder vóór het huwelijk
had, maar ook alle bezittingen die de
echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen en alle schulden die ieder van
de echtgenoten tijdens het huwelijk
aangaan, worden gemeenschappelijk.
In dit wettelijke stelsel komt
vermeerdering van bezit aan beide
partijen ten goede, maar ook alle
schulden die een van de echtgenoten
heeft gemaakt, komen ten laste van
het gemeenschappelijke vermogen.
Als één van de echtgenoten failliet gaat, is de andere echtgenoot
dat automatisch ook. Het lopen van
ondernemersrisico is dan ook vaak de
aanleiding om huwelijkse voorwaarden te maken. Men gaat er daarbij
van uit dat bij faillissement van de
ondernemer het vermogen van de
andere echtgenoot buiten schot blijft.
Helaas pakt het in de praktijk vaak
anders uit.

Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon-uitzending
In aansluiting op het thema van de
vorige week: ‘God maakt soms een
verpletterende indruk op een mens’,
is het onderwerp van de discussie
in het radioprogramma Horizon op
14 augustus de vraag: ‘Maakt God
nu nog een verpletterende indruk
op een mens?’ Hierbij kunnen we
denken aan ingrijpen van God in
een mensenleven, b.v. de bijna-dood
-ervaring. Horizon praat hierover
met ds. Aarnoutse, predikant uit
Vinkeveen/Waverveen.
Het horizonteam in de maand augustus bestaat uit Huub van Bemmelen,
Nel Pauw en Winnie van de Schraaf.
Horizon wordt uitgezonden van 9.00
– 10.00 en van 17.00 – 18.00 uur
via radio Midpoint, kabel 101,9 FM
of ether 105,6 FM. (In verzorgingstehuizen kan een andere kabelfrequentie gelden)

DE GROENE VENEN

Boulen en barbecuen
Het jaarlijkse midzomertoernooi
van de grootste gemeentelijke Jeu
de Boulesclub in Abcoude had dit
jaar een speciaal tintje. Voorafgaand aan de wedstrijd werd het
geheel gerenoveerde clublokaal
officieel geopend. Deze kreeg onder
andere een prachtige nieuwe keuken. Mede daarom was het passend
dat er ook van een gezamenlijke
barbecue werd genoten. Alleen het
weer zat niet mee. Er kon net één
wedstrijd worden gespeeld, tussen
de buien door, maar de stemming
bleef opperbest. Normaal gesproken kan bij regen altijd op de binnenbanen worden gebouled, maar
daar vond nu de maaltijd plaats.
Voorzitter Ina van Moorsel kon
maar liefst zeventig clubleden en
hun partners begroeten. Als welkom
kreeg iedereen een fleurige alohakrans uitgereikt, samen met een

tropisch vruchtendrankje. Ook de
maaltijd, bereid door onder andere
de clubleden Peter van Esvelt en
grillmeester Ton Verhaar, had een
enigszins tropisch karaketer.
Dankzij het vernieuwde, ruime
clublokaal en de talrijke banen
kan de Jeu de Boulesclub Abcoude
weer nieuwe leden ontvangen. Wie
eens een paar keer, geheel gratis
en zonder enige verplichting, wil
kennismaken met deze leuke ontspannen Franse sport, is van harte
welkom. Het spel is zo geleerd,
boules zijn altijd beschikbaar en
de fijne kneepjes worden snel door
leden uitgelegd. Er wordt gespeeld
op zondagmiddag om 14.00 uur
en dinsdag- als donderdagvond om
20.00 uur. De Jeu de Boulesclub
Abcoude is gevestigd op de Molenweg, richting Baambrugge, even
voorbij het fort.

Wilnis

Regio

Wijkagenten Politie
Utrecht op Twitter
Onderzoek toont aan dat het sociale
medium Twitter bijdraagt aan het
politiewerk. De wijkagenten zijn
zelf heel tevreden over deze nieuwe
werkwijze. Het contact met de
inwoners uit hun wijk is verbeterd.
Ze krijgen vaak reacties en tips van
inwoners. De drempel is laag om via
Twitter contact te zoeken. Volgers
van de twitterende wijkagenten
zeggen op hun beurt nu een beter
beeld te hebben van de werkzaamheden van de wijkagent. Ze voelen
zich meer betrokken om de politie
te helpen bij het verbeteren van de
veiligheid. Zes nieuwe accounts zijn
geopend op diverse plekken in de
regio: Lopik, De Ronde Venen, IJsselstein, Stichtse Vecht (Noord) en
Veenendaal. De wijkagenten zetten
Twitter in als extra communicatiemiddel voor hun inwoners. Zij vertellen daar over hun werkzaamheden
als wijkagent, geven tips en staan
open voor reacties.
Volg de wijkagent van De Ronde Venen: Jeugdwijkagent dhr. A. Daemen
via @wijkagentDRV

Op dinsdag 16 augustus houdt
Dorpsacademie Mus & Muzen een
hele bijzondere workshop: Stadse
Fratsen: een dag waarin je alles
leert over Urban Culture: Straattaal, Rap & Graffiti, theorie en
praktijk. Rapper Ekio en Jenneke van Wijngaarden geven les in
hiphop.
We leren straattaal, een rap
schrijven en rappen. Dan maken
we stoere graffitimuren die meteen
mooi als decor dienen voor de

filmpjes die we van de rapoptredens
kunnen maken.
Het wordt een dag om nooit te
vergeten!
Ook belangrijk: er kan ook weer
aangemeld worden voor alle lessen
in het nieuwe blok! De lessen beginnen in vanaf 29 augustus (week
35).
Kijk voor meer informatie op www.
dorpsacademie.nl of mail naar dorpsacademie@gmail.com.

Wanneer: dinsdag 16 augustus 10.00-16.00 uur
(bij veel aanmeldingen ook evt. op 17 augustus)
Waar: Dorpsacademie Mus & Muzen, Irenestraat 4a 3648BB Wilnis
Kosten: alles,alle materialen, limo, koek, fruit, lunch inbegrepen
€55,-pp. Aanmelden of voor vragen: dorpsacademie@gmail.com

Najaarsmarkt Wilnis
nog groter
Op zaterdag 10 september wordt
in Wilnis voor de derde keer de
najaarsmarkt gehouden. Vanwege
het grote succes van de afgelopen
jaren komen er nog meer kramen
te staan. Op de Herenweg vanaf de
Pieter Joostenlaan tot en met de
kruising Dorpsstraat/Raadhuisstraat
zal er voor elk wat wils te vinden
zijn. Er is voor gekozen om vooral
lokale ondernemers en organisaties
ruimte te bieden om zich te laten
zien. Omdat het Open Monumentendag is, zal er in de Ontmoetingskerk
aan de Dorpsstraat van alles te zien
zijn over Oud-Wilnis. Omdat het
kerkgebouw 100 jaar bestaat worden er tijdens de najaarsmarkt loten
verkocht waarmee mooie prijzen zijn
te winnen. De opbrengst is voor het
onderhoud van het monument.

Fawaka Mammies & Pappies

Ponykamp Manege Maria Hoeve groot succes

Uitslag kleurwedstrijd
op het mobiele Servicepunt
Het Servicepunt De Ronde Venen
en Rabobank Rijn en Veenstromen
hebben een kleurwedstrijd georganiseerd voor de jonge inwoners van
De Hoef en Amstelhoek.
De zomervakantie is al weer enkele
weken gaande. Tijdens deze weken
konden kinderen uit De Hoef en
Amstelhoek meedoen met een
kleurwedstrijd. En dat hebben zij
gedaan! Op 2 augustus heeft de
prijsuitreiking plaatsgevonden op
ons mobiele kantoor.
Micky en Sanne zijn de gelukkige
prijswinnaars. Zij kwamen persoonlijk hun prijs ophalen. Wij wensen
ze natuurlijk nog heel veel speelplezier met de dolfijn en de roeiboot!

In het mobiele kantoor zijn jong en
oud welkom met alle vragen over
wonen, welzijn en zorg en voor
financiele diensten. Ook met een
pinpas van een andere bank kunt u
geld opnemen bij de pinautomaat
in de bus. Op het Servicepunt vindt
u informatie van de Gemeente De
Ronde Venen, Westhoek Wonen en
Rabobank Rijn en Veenstromen.
Het mobiele kantoor komt elke
dinsdagmiddag naar De Hoef (van
13:00 tot 15:00 uur) en Amstelhoek (van 15:15 tot 17:00 uur).
Het Servicepunt en de Rabobank
nodigen u van harte uit om eens
binnen te komen. Tot ziens op ons
mobiele kantoor!

1 augustus was het zover: ponykamp op de manege Maria Hoeve in
Mijdrecht. Het was redelijk weer maar het slapen tijdens het kamp buiten
in tentjes werd verplaatst naar binnen in de binnenbak. Dat mocht de pret
niet drukken na een heerlijke barbecue en een discoavond. Er stond van
alles op het programma waaronder een behendigheidsparcour. Iedereen
was met vlag en wimpel geslaagd. De hele week paardrijden was een groot
succes, op naar volgend jaar.

Nat einde rommelmarkt Vinkeveen
Afgelopen zaterdag was er weer
de jaarlijkse Rommelmarkt aan de
Kerklaan in Vinkeveen. De opbrengst
was voor het onderhoud van de zo
fraaie R. K. Kerk. Doordat de voorspelde buien aanvankelijk uitbleven
was de publieke belangstelling groot.
Een uur voor de opening waren er
al potentiële kopers voor de hekken
aanwezig. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de aangeboden spullen
gretig aftrek vonden. Doordat tevens

ook de kerk open was voor bezichtiging werd daar door vele gebruik van
gemaakt. Totdat de weergoden het
genoeg vonden en er tegen half drie
de eerste druppels begonnen te vallen.
Toen dat gevolgd werd door onweer,
zware rukwinden en stortregen, werd
er om veiligheid redenen besloten om
de verkoop eerder te stoppen. Toch
kan de organisatie terug kijken op een
geslaagde en gezellige markt die volgend jaar zeker een gevolg zal hebben.

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
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De politie heeft een auto gevonden, die vrijwel zeker de Opel is
waarmee vorig weekend onder meer een voortuin werd vernield.
De agenten vonden het beschadigde voertuig na een anonieme
tip. De nog onbekende bestuurder reed in de nacht van vrijdag op
zaterdag in de Adelricusstraat een hek uit de grond en ploegde
met zijn auto de voortuin van een huis om. Daarna ging de automobilist ervandoor. Hij liet een lang spoor van koelvloeistof op de
weg achter. Maandag werd ook bekend dat de auto vermoedelijk
op de Constructieweg schade heeft gereden aan een hek van een
schadebedrijf. Aan de onderdelen die verderop werden gevonden
leidt de politie af dat het om een Opel ging. De eigenaar van de
gevonden auto is bekend, maar of die ook achter het stuur zat
tijdens de dollemansrit onderzoekt de politie nog.

Afgelopen week waren er twee branden in
Wilnis. Vorige week donderdag brandde eerst
een shovel aan de Burgemeester Padmosweg
volledig uit. De dag erna, vrijdag 5 augustus,
kreeg de brandweer 's avonds een melding van
een autobrand op de Wagenmaker.
De brandweer kon voorkomen dat de auto
uitbrandde. In beide gevallen is er geen sprake
van brandstichting.
foto's peter bakker
Dinsdagmiddag stond een bestuurder van zijn
auto wel raar te kijken nadat hij een ongeluk
gehad had. De man stond op de Oosterlandweg
in Mijdrecht te wachten en wilde linksaf de
Oude Spoorlaan opslaan richting Zevenhoven.
Van rechts kwam een taxibusje die de Oosterlandweg op reed en er onstond een aanrijding.
Toen de bestuurders schadeformulieren aan
het invullen waren reed er vervolgens een
vrachtwagen achterop de auto die net een
ongeluk had gehad. De auto liep hierdoor
ook aan de achterkant schade op. De auto is
vermoedelijk total loss. Het taxibusje en de
vrachtwagen hadden lichte schade. Er raakte
foto peter bakker
niemand gewond.

Vrijdagavond rond 19.20 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden op de Mijdrechtse
Dwarsweg in Wilnis. Een automobilist was een gedeelte van zijn lading van zijn aanhanger
verloren tijdens het rijden. Een bestuurder van een bestelbusje zag de lading op de weg liggen
en de auto met aanhanger stil staan. De man zette zijn bestelbus op het fietspad en vroeg of
de bestuurder wellicht spanbanden nodig had. De man vond dit niet nodig en reed voorzichtig
verder. De bestuurder van de bestelbus reed vervolgens een stukje verder over het fietspad en
bij een uitrit reed de man de Mijdrechtse Dwarsweg weer op richting Vinkeveen. De bestuurder
heeft toen vermoedelijk de personenauto die richting Mijdrecht reed over het hoofd gezien en
er onstond een aanrijding. Beide bestuurders hadden
lichte nekklachten en werden nagekeken door het
ambulancerpersoneel. Ze bleken niet gewond te zijn.
De bestuurder van de auto met aanhanger kwam
later nog poolshoogte nemen.
foto's peter bakker

Twee weken geleden werd Jos Kooijman
50 jaar. Jos werd verrast met een ballonvaart vanaf Mijdrecht. Op een unieke plek
in het hartje van de wijk Twistvliet mocht
de ballon opstijgen en landde uiteindelijk
vlak langs de A2. Alles bij elkaar werd het
een onvergetelijke happening waar nog
lang over nagepraat zal worden op de
Roerdomp. Ook namens de redactie van
De Groene Venen, alsnog van harte!
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging

Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
Verdrietig geven wij kennis dat, na een goed en welbesteed leven, van
ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse groot- en
overgrootmoeder

GIJSBERTHA MARIA PLOMP – VEELENTURF
18 september 1921

sinds 14 maart 2000 weduwe van P.J.H. Plomp
Wim en Ria
Wendy en Remco
Cindy

Mijdrecht:

Berry en Wim
Victor
Maxim †
Karima en Marc
Desirée en Khalid
Lorence en Kelvin

Mijdrecht:

Hennie

Mijdrecht:

Peter en Marjorie
Tamara en Bas
Romy
Ragna en Jacco

Gelegenheid tot afscheid nemen
voorafgaande aan de mis vanaf
10.00 uur in de kerk.

Mijdrecht:

Jopie

De gezongen Uitvaartmis zal worden
opgedragen op zaterdag 13 augustus
om 10.30 uur in de Parochiekerk
Johannes de Doper, Driehuisplein 1
te Mijdrecht. Aansluitend begraven
wij haar op de Algemene
Begraafplaats, Ringdijk 4 te Wilnis.

Mijdrecht:

Rietje en Piet
Jitske en Mike
Tess

Acquoy:

Frans en Inge
Christian en Elsa
Rowdy en Natasja
Stephanie
Justin
Matthew

Neerijnen:

Rober en Dory
Saskia
Lincy
Wesley

Mijdrecht:

Ruud en Sonja

Onze moeder en oma is thuis
opgebaard, aldaar geen bezoek.

Na afloop is er gelegenheid tot
condoleren in de aula van de
begraafplaats.
Nadere informatie over deze uitvaart
vindt u op
WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL

U logt in met de naam: PLOMP
en met toegangscode: B7R99W
Tevens kunt u hier een herinnering of
condoleance plaatsen.

In september start de nieuwe Ontmoetingsgroep Blijf Actief!
voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.
De groep komt één keer per week op woensdag bij elkaar onder
begeleiding van een deskundige medewerker. Vaste onderdelen
van het programma zijn: fysiek bewegen, geheugentraining en
een gezamenlijke lunch. U hebt verder een eigen inbreng in de
andere activiteiten. De groep is erop gericht om datgene te doen
wat u zelf wilt en kunt.

U kunt op één van de open inloopochtenden informatie krijgen
en kennismaken met de begeleiders. De inloopochtenden vinden
plaats op 10, 17, 24 of 31 augustus 2011 van 10.30 tot 12.00
uur bij Tympaan, Dorpszicht 22 in Abcoude. Voor de activiteiten
wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd. Schikt een andere
dag u beter? Of wilt u de gratis folder opvragen? Voor het maken van een afspraak, de folder of aanvullende informatie, kunt
contact opnemen met Stichting Tympaan, via T. 0294 28 48 24
of www.stichtingtympaan.nl.

9 augustus 2011

Zaltbommel:

Oosterlandweg 39a
3641 PV Mijdrecht

Ontmoetingsgroep Blijf Actief!
start op 7 september

Als partner, familie of vriend van iemand met geheugenproblemen bent u ook van harte welkom. U kunt meedoen met het
programma of u kunt een deel van het programma gebruiken
om andere mantelzorgers te ontmoeten. Vaak worden er tips
en advies uitgewisseld, maar het mag ook gewoon gezellig zijn.
Het doel is dat u beter geïnformeerd bent en langer de zorg kunt
volhouden. U ontmoet andere mensen met wie u uw ervaringen
kunt delen en u gebruikt gezamenlijk een lunch.

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

DE GROENE VENEN

Brenda
Marianne en Erwin
Damian, Swer
Carin en Peter

10 km Dorpsloop in Baambrugge
De Baambrugse Dorpsloop over 10 kilometer wordt vrijdagavond 19 augustus 2011 verlopen. Gelijktijdig is er een prestatieloop over circa 4 kilometer en een 1 km run. De start van de
10 km wedstrijd is om 19.35 uur vanaf de Kleiweg in Baambrugge. Na inschrijving kan vrijdagsavond vanaf 18.15 uur in het
clubgebouw van de Baambrugse IJsclub aan de IJsbaan, circa
100 meter van de parkeergelegenheid. Voorinschrijving kan voor
de 10 en 4 km via www.dorpsloopbaambrugge.nl. De 10 km wedstrijdloop is voor dames, dames 35+, heren en heren veteranen
40+ en 50+. De 4 km prestatieloop, start 19.30 uur, is voor de
jeugd tot en met 14 jaar en de ouderen. Om 19.05 uur wordt de
1 km- JG-RUN voor de jeugd tot en met 10 jaar weggeschoten.
De kosten voor de 10 km bij na inschrijving zijn € 7,00. Deelnemers aan de 4 km prestatieloop betalen dan € 5,00 en de 1 km
run € 3,00. Deelnemers aan de loop kunnen parkeren nabij café
De Punt aan de Rijksstraatweg bij de landijsbaan annex skeelerbaan. De Baambrugse Dorpsloop op 19 augustus speelt zich
af rond de Dorpskerk en de polders westelijk van Baambrugge.
Het parcours is per kilometer gemarkeerd. Ook dit jaar wordt er
weer met digitale tijdsregistratie gewerkt en worden de uitlopers beloont met een vaan als aandenken. In 2010 startte er in
Baambrugge 279 lopers verdeeld over 10, 4 en 1 km. Herman
Leeman uit Amsterdam was destijds de 10 km winnaar in 33
minuten en 34 seconden.

E-bikeXperience gloednieuw
fietsevenement in Jaarbeurs Utrecht
‘'Heerlijk fietsen met een onzichtbare hand in de rug.” Het is
de veelgehoorde reactie van E-bikers die het fenomeen van
elektrische trapondersteuning hebben ontdekt. Velen zijn direct
‘om’ als zij het gemak en plezier van deze vorm van fietsen aan
den lijve hebben ondervonden. Voor de sterk groeiende groep
belangstellenden organiseert VNU Exhibitions van 14 tot en
met 16 oktober in hal 8 van Jaarbeurs Utrecht het gloednieuwe
evenement E-bikeXperience. Bezoekers vinden hier de nieuwste
modellen E-bikes overzichtelijk onder één dak bijeengebracht,
zien alle trends, onderdelen en accessoires. Om de fietsen ook
uitgebreid te kunnen beproeven staat op de beurs het grootste
testparcours voor E-bikes ter beschikking dat ooit in de Benelux
is neergezet.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE TE LEZEN OP:
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

WWW.DEGROENEVENEN.NL
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De Wakende Haan is (bijna)
klaar voor nieuwe koers
door paul bosman foto patrick hesse

€ 2.500,--

EXTRA INRUILKORTING
Ruil uw caravan in voor een nieuwe
Adria caravan, model 2011,
en ontvang € 2.500,-- extra korting.
Geen inruil? Wel korting!

Wees er snel bij want,

OP = OP
www.adria.nl

Wie heeft er nooit bij De Wakende Haan in
Abcoude gedineerd? Weinigen mag je aannemen. Ieder mens houdt immers wel van
een stijlvolle hap in een gedegen ambiance
genuttigd. Toch gaat er iets veranderen in
De Wakende Haan. Sowieso de naam, daar
komen we volgende week op terug, maar ook
de uitstraling van het restaurant en de kaart
zijn volop in bewerking. Veertien augustus
aanstaande gaat het vernieuwde restaurant
open voor een bezichtiging en onthulling
van de nieuwe naam en 16 augustus worden
de eerste gasten ontvangen voor diner. We
maakten vast kennis met de nieuwe gezichten die u daar straks zult aantreffen.
Karel ten Bohmer bijvoorbeeld. Sinds begin
april het nieuwe gezicht achter het Hotel
Abcoude dat negentien kamers telt. Net
onder de rook van Amsterdam gelegen, midden in het centrum van een 11e eeuws dorpje
met een rijke historie. “Ik wilde al een tijdje
mijn grenzen verleggen naar een hotel annex
restaurant. Toen dat in Alkmaar niet wilde
lukken kreeg ik zicht op Abcoude en was eigenlijk meteen overstag. Samen met vriendin
Isabel zien we wel wat in deze combinatie
die als het ware op schootsafstand ligt van
de plekken waar het allemaal gebeurt. Nu,
augustus 2011, hebben we de bijl in de
wortels van het gerenomeerde restaurant
De Wakende Haan gezet. We profiteren van
de uitstekende naam die men de afgelopen
tientallen jaren heeft opgebouwd maar zijn
wel zo vrij de zaak een wat eigentijdser uitstraling te gaan geven. Op dit moment is men
flink aan de slag onze ideeen om te zetten in
realiteit. Ik noem dat het oude vertrouwde,
vooral ook goede, behouden maar nog beter
te maken door een frisse eigentijdse kijk op
de eisen en wensen die de huidige restaurant
bezoeker, terecht, stelt."

Chef Kok Raymond van Summeren zal zijn
kookkunsten gaan aanwenden voor het
Abcouder publiek maar zeker ook voor de
culinaiere genieters vanuit de regio Zuid Oost
en De Ronde Venen. Raymond is bepaald
geen kant en klaar kok. Alle ingredienten,
seizoensgericht, worden door hem zelf
geselecteerd en kookklaar gemaakt. “Ik doe
dat omdat ik van mijn vak houd. Razendsnel
een bordje panklaar op tafel zetten ligt mij
niet. Ik sta op groenten die onbespoten zijn
dus biologisch verantwoord. Dat geldt ook
voor de vleeskeuze’s, bij voorkeur scharrel,
en zeker ook voor de vissoorten die we op
tafel zetten. Een liefde voor het vak die ik
voel als ik een grote vers gevangen makreel
portioneer. Onze gasten zullen mij vaak aan
tafel treffen. Wordt er met een zuur gezicht
gegeten (grapje), doen we het niet goed.
Wordt er gezellig en smakelijk gegeten weet
ik weer dat mijn beroep het mooiste is waar
ik voor mocht kiezen.”
“Veertien augustus bent u vanaf 16.00
uur welkom in de nieuwe zaak om te sfeer
te kunnen proeven en een gratis hapje en
drankje met ons te nuttigen. Even daarvoor
is de nieuwe naam onthuld van het restaurant
dat zestig zitplaatsen kent, van dinsdag tot
zaterdag is geopend voor lunch van 11.30 tot
16.00 uur en daarna tot sluit een uitstekende
mogelijkheid biedt sfeervol te tafelen in een
laagdrempelige eigentijde ambiance. De
kaart zal uit 10 voor- en 10 hoofgerechten
bestaan, u kunt tevens een keuze maken
uit 7 nagerechten die uw culinaire avond
completeren. Op de kaart vindt u uiteraard
echte vegetarische menu’s, een must voor
een restaurant dat haar gasten serieus wenst
te nemen. Dagelijks treft u een driegangen
menu aan dat voor rond de dertig euro op de
kaart staat.”

U vindt het restaurant in Abcoude,
Kerkplein 7, telefoon 0294- 281271.

Uw regionale Adria caravan dealer:

Handelsweg 4 / tel. 0297-242234 / www.marsmancaravans.nl
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Canadese organist in Janskerk
De bekende organist André Knevel
komt op 19 augustus met zijn jaarlijkse tournee door Nederland in
Mijdrecht. André Knevel is geboren
in Bussum. Toen hij acht jaar oud

was kreeg hij zijn eerste orgel- en
pianolessen. Zijn leraren waren o.a.
dr. J.A.M.van Stokkum, Rutger van
Mazijk en Willem Hendrik Zwart.
André Knevel gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar
oud was. In 1975 emigreerde André
Knevel naar Canada, waar hij in St.
Catharines, Ontario, zijn onderkomen heeft. Hij is daar als muziekdocent verbonden aan verschillende
christelijke scholen. Tevens is hij
ter plaatse kerkorganist. André
Knevel maakt vele concertreizen
door Canada, Amerika en Europa.

Historisch festival Vreeland groeit uit haar jas !
Jaarlijks maakt hij een zomertournee door Nederland en Duitsland
voor het geven van, dit jaar zelfs
40, concerten. Wilt u meer weten
over deze organist en de concerten die hij deze zomer geeft, kijk
dan op www.andreknevel.com. Het
programma bestaat deze maal uit
werken van o.a. Joh. Seb. Bach,
G.F. Händel, Cor Kee en Klaas Jan
Mulder en natuurlijk improvisaties
van de ‘meester’ zelf. Het concert
begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis (met een schaalcollecte
aan de uitgang).

Het historisch festival 13 & 14 augustus in Vreeland groeit uit haar jas,
het overvolle programma past niet meer in twee dagen!

Rondleiding op Fort Abcoude
Het Fort Abcoude kan op zaterdag
13 augustus 2011 weer bezocht
worden. Het aan de Molenweg 19
te Abcoude gelegen fort is dan open
voor bezoekers vanaf 13.00 uur tot
17.00 uur. De laatste rondleiding is
om 16.00 uur.
Na het passeren van het kanon en
de brug, een replica van de oorspronkelijke brug worden tijdens de
rondleiding onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte en

het gerenoveerde oostelijk oreillon
bezocht. De rondleiders besteden
tijdens de rondleidingen ook aandacht aan de op het fort aanwezige
bijzondere fauna en flora.
Tevens wordt tijdens de rondleiding
een uitkijkplatform bezocht, waarmee men het inundatiegebied van
het Fort Abcoude ten oosten van
Abcoude tot aan Fort Nigtevecht
kan overzien.
Het Fort Abcoude is een van de

tweeënveertig forten van de Stelling van Amsterdam.
Het fort is het eerst gebouwde fort
van deze stelling, het tussen 1883
en 1886 en zou als bouwmodel
dienen voor de overige forten van
de Stelling van Amsterdam.
Het fort verloor echter meteen na
de oplevering zijn functie als artilleriefort door de uitvinding van de
brisantgranaat. Er is toen een ander
bouwmodel voor de overige forten
ontwikkeld. Het fort heeft gedurende de Eerste Wereldoorlog als
infanteriefort gefunctioneerd.
Het Fort Abcoude staat als monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.
Voorts is op het buitenfort het in
de genieloods gevestigde paviljoen
van het viscentrum open voor de
bezoekers van het fort.
In de maand september is het fort
open voor bezoekers op zaterdag en
zondag 10 en 11 september 2011
(Open Monumentendagen) en zondag 25 september 2011 (Fortendag) vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.

Speelweek De Ronde Venen 2011
Volgende week is het alweer de laatste week van de zomervakantie, maar kinderen tussen de 5 en 12 jaar
hoeven dan niet te treuren. In deze week wordt dan de jaarlijkse Speelweek in Vinkeveen georganiseerd
met wederom een leuk programma.
Op maandag wordt er gestart met
de knutseldag. Je kunt dan timmeren, verven, knippen, plakken,
tekenen met papier, hout, stof en
nog veel meer. Natuurlijk mag je
alles wat je hebt gemaakt meenemen naar huis.
Op dinsdag wordt op het sportterrein van SV Hertha, KV De Vinken
en VLTV de Sport & Speldag
gehouden. In een team mag je
dan alle sport en spelactiviteiten
uitvoeren met aan het einde van
de dag een heuse prijsuitreiking.

Ook dit jaar wordt de culturele
woensdag weer een bijzondere
dag, namelijk: Circus!
Alle kinderen worden in de ochtend getraind om een act opvoeren. Natuurlijk mogen de ouders
dan in de middag komen kijken
naar het optreden. Tenslotte is er
traditioneel de spelenkermis op
de donderdag met weer heel veel
bekende en nieuwe spellen.

Wanneer: 15 t/m 18 augustus
Waar: Alle dagen in De Boei en
dinsdag bij Hertha
Wie: Kinderen van 5 t/m 12 jaar
(jonger dan 5; alleen onder begeleiding van een volwassene)
Entree: € 2,50 per dag of € 7,50
voor een weekkaart
Tijden: Elke dag van 10 tot 12 uur
en van 13 tot 15 uur (deuren open
om 09.45 uur)
Middagpauze: 12:00 – 13:00 uur.
Overblijven: Er is een mogelijkheid om uw kind te laten overblijven. U dient uw kind dan wel een
lunchpakket mee te geven!

Op vrijdagavond 12 augustus om
21:00 uur hebben de oude sleepboten
de eer om het festivalweekend te
openen met een verlichte avondvaart.
De verlichte schepen vertrekken om
21:00 uur vanaf sluis t’Hemeltje over
de Vecht richting Vreeland. Bij de
klapbrug staat een stoer zeemanskoor de schepen en de bezoekers toe
te zingen. Omstreeks 22:15 uur vertrekt een lint van verlichte schepen
weer richting sluis ’t Hemeltje.
Op zaterdag 13 augustus wordt om
11:00 uur het 10e historisch festival
officieel geopend door alle prominenten personen die de afgelopen jaren
het festival geopend hebben.
Het thema dit jaar luid: ‘Op de boerderij’ Er wordt op het festivalterrein
een compleet boerenerf nagebouwd,
en het boerenleven uit grootmoederstijd wordt hier na gespeeld door
figuranten.
18 jaar terug werd dit festival voor
het eerst georganiseerd, het deelnemersveld bestond toen uit een
kleine 100 deelnemers uit de regio
wat hoofdzakelijk hun oude landbouwmachines kwam tentoonstellen.
Tegenwoordig worden er niet alleen
oude landbouwmachines tentoongesteld maar kunnen de bezoekers o.a.
oude brom- motor- fietsen, oude leger
voertuigen, stoommachines en nog
veel meer bezichtigen.
Nieuw in het programma is de steile
wand, een grote houten ton met
een diameter van ca. 20 meter en 5
meter hoog. In deze ton kunnen 200
bezoekers tegelijk kijken naar coureurs die op oude Indian motoren de
meest spectaculaire stunts uithalen.

Oude ambachten- & streekproductenmarkt
Meer dan 50 oude ambachten worden er uitgebeeld, rondom het oud
Hollandse straatje krijgen deze ambachtlieden de ruimte om hun oude
beroep uit te oefenen. Deze entourage geeft de bezoekers het gevoel
ca. 50 jaar terug in de tijd te zijn.
In samenwerking met destreekmarkt.nl organiseren we de grootste
openlucht streekmarkt van de gehele
regio. Elke standhouder heeft wel
een verhaal en kan precies vertellen
waar zijn producten vandaan komen
hoe ze met liefde en passie gemaakt
zijn.
Fototentoonstelling
Een ruim opgezette fototentoonstelling geeft de bezoekers een beeld
van het ontstaan en de groei van het
festival door de jaren heen.
Rondrit met oude tractoren
Dit jaar rijden we richting Nederhorst den Berg, Overmeer door en
de Overmeerseweg op, Torenlaan,
Eilandseweg, Dammerweg, Hinderdam, Dammerweg, Gooilandseweg,
Lage Klompweg richting Nigtevecht,
vanuit Nigtevecht de Vreelandseweg
op richting Vreeland
Het hele weekend staat het programma bol van de activiteiten en vele
demonstraties, voor een uitgebreid
programma en openingstijden kunt u
kijken op

www.historie-herleeft.nl
U vindt het festivalterrein aan de
Kleizuwe in Vreeland.

Tuinen tour dinsdag ochtend 16 augustus
Altijd al eens in een schitterende tuin rond willen lopen,
terwijl de tuinierster u uitleg geeft en verhaalt over hoe die tuin zo
mooi geworden is? Dat kan dan op dinsdagochtend 16 augustus.
Want wat gaat Stichting Tympaan
doen?
Wij gaan 2 tuinen bezoeken in de
omgeving Abcoude- Ouderkerk a/d
Amstel op dinsdag 16 augustus
Twee zeer ervaren tuiniersters gaan
hun schitterende tuinen eenmalig
voor ons open stellen, geven ons een
rondleiding met uitleg en de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wij rijden er met eigen vervoer
naar toe en u kunt met ons mee
rijden.
Vanaf de Angstelborgh (Dorpszicht

22 in Abcoude) verzamelen wij om
9.45 en vertrekken om 10 uur naar
de tuinen.
U kunt zich aanmelden bij YourHome 0294 280990
Datum: Dinsdagochtend 16 augustus
Wat: 2 bijzondere tuinen bezoeken
Tijd: Vertrek vanaf Angstelborgh
(Dorpszicht 22 Abcoude)
Kosten: € 3
Aanmelden: YourHome 0294
280990.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Hotel Mijdrecht Marickenland

Een hotel waar men zich thuis voelt
Het leuke aan een middelgroot hotel is het feit dat je een goed contact met je gasten hebt, vindt Gerard de
Vries, eigenaar van Hotel Mijdrecht Marickenland en Restaurant Meesters. Het sfeervolle hotel vormt een
ideale uitvalsbasis voor een verblijf in het fraaie veenweidegebied aan de noordrand van het Groene Hart. En
door de centrale ligging tussen de steden Amsterdam, Haarlem en Utrecht heeft men tal van mogelijkheden
binnen handbereik.
In augustus 2008 namen Gerard de
Vries en zijn vrouw Ellen het hotel
over van de vorige eigenaar Danny
Viergever. “Daarvoor hadden we
een driesterren hotel op Texel,” zegt
Gerard. “Daar hebben we vier jaar
gezeten. Onze hotelgasten waren
vooral toeristen. Dat is natuurlijk erg
leuk, maar op een gegeven moment
wil je dan wel eens iets anders. We
zijn ons toen op het vaste land gaan
oriënteren en daarbij bleek dat dit
hotel te koop was. Voor ons was dat
wel erg aantrekkelijk. Het was een
vrij nieuw hotel met volop kansen
op de zakelijke markt. De locatie is
erg centraal gelegen. We hebben in
totaal 61 kamers en we beschikken
over een viertal zalen. Voor bedrijven
kunnen we hiermee een aantrekkelijke mogelijkheid bieden, om te
vergaderen, een cursus te geven of
iets dergelijks. Extra pluspuntje is
ook het feit dat we over flink wat parkeerplaatsen beschikken en dat onze
gasten hier gratis kunnen parkeren.
Wij maken deel uit van de Hampshire groep. Dat is een internationale
hotelketen. Vooral voor de zakelijke
markt is dit van belang. Men kent in
het bedrijfsleven de standaard van
kwaliteit en service die de Hampshire
hotels bieden en daar voldoen wij
uiteraard ook aan.”

De menselijke maat
Gerard classificeert zijn hotel als
een middelgroot hotel. “Het grote
voordeel hiervan is dat het allemaal
wat kleinschaliger en overzichtelijker
is, waardoor je makkelijk het contact
met je gasten kunt onderhouden. Wij
kunnen onze gasten dan ook snel
herkennen en hen op een persoonlijke manier benaderen. Ik prijs me
ook gelukkig met het team van zo’n
vijfentwintig medewerkers die er ook
toe bijdragen dat er een plezierige
sfeer heerst.” In de zomermaanden
juli en augustus zijn het vooral de
toeristen die in Hotel Mijdrecht voor
een paar dagen een kamer boeken.
Gerard: “Gedurende de werkweek
zijn er nogal wat zakelijke gasten en
in het weekend zijn de toeristen in de
meerderheid. Veel mensen brengen
de fiets mee en komen hier een paar
dagen heerlijk fietsen. Wat dat betreft
zitten we natuurlijk op een prachtige
locatie, met uitgebreide mogelijkheden om mooie tochten te maken en
van de fraaie natuur te genieten. En
van hier uit ben je natuurlijk ook binnen een mum van tijd in de grote stad
om er te winkelen of een museum te
bezoeken.”

Film aan de Plas pakt uit!
Aanstaande zaterdag, 20 augustus is het zover: Film aan de plas pakt
uit! Kom langs en laat je betoveren door de film, het decor, de mensen,
maar vooral de setting. De Vinkeveense Plassen, tijdens de zonsondergang, ondergedompeld in een cultureel, meeslepend evenement.

Aan de Vinkeveense Plassen, kijkend
vanaf het gras van Eiland 1, of vanaf
het water kun je de film ‘Big Fish’
komen bekijken. ‘Big Fish’ is een film
met verschillende sferen, settings
en tempo’s. Tijdens de film bevindt
de kijker zich vaak in momenten
waarin de grens tussen realisme en
surrealisme bijna onzichtbaar is.
Precies deze eigenschap van de film
probeert de organisatie van de eerste
editie van Film aan de Plas op het

eiland tot leven te roepen. Naast een
openlucht ‘bioscoop’ is het filmfestival een evenement dat probeert
zijn bezoekers mee te sleuren in de
sfeer van de film. Het decor is zo
ingericht dat de film ook om je heen
op het festivalterrein te zien en te
beleven is. “Het festival is naar mijn
mening geslaagd als de bezoekers
van het festival terrein lopen of
varen en denken ‘Wow, zoiets heb ik
nog niet meegemaakt’,” zegt Sarah

Trouwlocatie
Hotel Mijdrecht is erkend als trouwlocatie. “Dat betekent dat we hier
een compleet bruiloftsfeest kunnen
organiseren,” zegt Gerard. “Dat is
dus inclusief de officiële huwelijksvoltrekking door de ambtenaar van de
burgerlijke stand. Persoonlijk vind ik
het altijd heel erg leuk wanneer we
een bruiloft in huis hebben. Je hebt
dan de hele dag gasten over de vloer.
Zo’n groep neemt als het ware het
hele bedrijf over, met het officiële
gedeelte, de receptie, het diner en de
feestavond. We beschikken over vier
zalen. De kleine zaal voor maximaal
20 personen is uitermate geschikt
voor ‘private dining’. Daarnaast hebben we drie grote zalen. Daar kunnen
we tot maximaal 120 personen
ontvangen en we zijn dus volledig ingericht voor vergaderingen, recepties,
diners of speciale feesten.”
Restaurant Meesters
Onderdeel van het complex is ook
Restaurant Meesters. Het restaurant biedt de hotelgasten uiteraard
de mogelijkheid om gedurende hun
verblijf lekker te dineren. Gerard:
“We hebben onlangs de menukaart
aangepast en uitgebreid. Hierdoor is
er een verbreding ontstaan waardoor
we een brede groep mensen kunnen

Reichenbach, een van de creatieve
breinen achter het evenement. Film
aan de plas wordt georganiseerd door
stichting WoeligWater. Vorig jaar
opgericht door een aantal enthousiastelingen met als doel meer culturele
evenementen te organiseren op de
Vinkeveense Plassen. “Hoe kan het
zo zijn dat op de mooiste plek van de
wereld, zo weinig te beleven valt. Dat
er bijna geen culturele evenementen zijn om van te genieten in deze
prachtige natuur?” zegt Ad Geerlings,
sluiswachter van de Proosdijersluis
en mede-organisator. “Wij hopen dat
de bezoekers in grote getale komen
en hiermee ook ons initiatief steunen.
Film aan de Plas zal dan ook zeker
niet het laatste evenement zijn dat
wij willen gaan organiseren.”
Het festival opent zijn deuren om
17.00uur. Op het terrein zijn dan
verschillende eettentjes waar vier
horeca ondernemers uit de omgeving
vier goed betaalbare, smaakvolle
gerechten voor u klaarmaken. Bij het
barretje, binnenin een grote circustent, kunnen er drankjes worden
gehaald. Er zullen stoelen uit worden
gedeeld en voor wie wil, zijn er kleedjes om op te zitten. Ook zijn er dekens
tegen de kou verkrijgbaar. “Wij hopen
dat iedereen op deze manier nog
even van dit heerlijke eiland, in zijn
tijdelijke andere ‘jasje’, komt genieten
ook vòòrdat de film begint. Dit kan
gezellig met een groep vrienden
zijn of samen met de familie,” aldus

Trotst staat Gerard de Vries voor het sfeervolle ’Hotel Mijdrecht Marickenland‘, 		
						
foto patrick hesse
bedienen. Naast de aparte gerechten
die we altijd al op de kaart hadden, zoals lamsvlees en dergelijke,
serveren we nu ook biefstuk of saté.
Je mag wel zeggen dat er nu echt
‘voor elk wat wils’ is. We hebben een
speciaal driegangen menu ‘meesterwerk’ waar voor iedereen wel wat
lekkers bij zit en dat de mogelijkheid
biedt om eens lekker uitgebreid te
tafelen. Enige tijd geleden zijn hier
in het restaurant opnamen gemaakt
voor het programma ‘op zoek naar
een vent’ van Bridget Maasland. Het
grappige is dat we later gasten kregen die door die opnames op het idee
waren gekomen om bij ons te komen
eten. Ik ben ook blij dat de mensen
hier uit de regio ons ook steeds beter
weten te vinden.”
High Tea
Gedurende de maand augustus kan

Mariska Griffioen, vrijwilligster van
Film aan de Plas. Nadat iedereen een
leuk plekje heeft gevonden op het eiland, op een van de twee pontons die
speciaal voor het evenement zijn uitgedost, of vanaf een eigen bootje, zal
vanaf zonsondergang, rond een uur of
21.15u, de film worden gestart.
Om een beter beeld te geven van het
evenement is een plattegrond van
het festivalterrein afgebeeld. Ook is
er een sfeerimpressie van het eiland
te zien. Hierin zie je goed dat het
eiland in de verschillende sferen van
de film zal worden aangekleed. Het

men iedere zondag van 13.00 tot
17.00 uur terecht voor een uitgebreide ‘High Tea’. Er zijn dus nog een
paar zondagen om te komen genieten
van de gezelligheid van een High Tea
party en van de heerlijke gerechten
die daar bij horen.
Gerard: “Wanneer het mooi weer is
doen we dat op het terras. Naast het
uitgebreide terras vóór het restaurant
beschikken we namelijk ook nog over
een mooi terras aan de achterzijde.
Daar is het een stuk rustiger en een
ideale plek voor een lekkere zonnige
zondagmiddag.”

Hotel Mijdrecht Marickenland is gelegen
aan de Provinciale weg 3 in Mijdrecht.
Telefoonnummer 0297 282828.
Website: www.hotelmijdrecht.nl
Op de zelfde locatie vindt men ook Grand
Café Restaurant Meesters.
Website www.restaurantmeesters.nl.
festival kost 5 euro per persoon. Is
bereikbaar per auto, fiets, te voet of
boot en voor iedereen toegankelijk.
Wanneer je met de boot komt, neem
dan je eigen radio mee. Het geluid
van de film zal worden uitgezonden
over een radiofrequentie, zodat je
mee kan luisteren in je bootje. Meer
informatie, online ticketverkoop en de
adressen van de voorverkoopadressen, zijn te vinden op

www.filmaandeplas.nl.

Prijswinnaars bekend! Enkele weken geleden heeft De Groene
Venen een prijsvraag geplaatst waarmee je vrijkaarten kon winnen
voor Film aan de Plas. Vele reacties hebben wij ontvangen en de
winnaars zijn: Jessica van Veen en Paula Bosman. Gefeliciteerd! De
organisatie neemt contact met jullie op.
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Welk bedrijf in De
Ronde Venen is het
meest duurzaam?
Brabebo, Level45, Liquid Rubber
Europe, Moneypenny, Toyota van Ekris
en Tuyu. Dat zijn de zes bedrijven uit
De Ronde Venen die gaan strijden om
de prijs voor wie het best presteert op
het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het
is voor het eerst dat deze MVO-prijs
in De Ronde Venen wordt uitgereikt.
De winnaar wordt woensdag 12
oktober bekend gemaakt tijdens het
evenement ‘Duurzaam ondernemen
@ De Ronde Venen’. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of
duurzaam ondernemen) is een stijl
van ondernemen waarbij de ondernemer streeft naar goede financiële
resultaten die op een maatschappelijk
verantwoorde manier zijn behaald.
De gemeente wil MVO en duurzaam
ondernemen stimuleren en brengt
daarom lokale bedrijven die zich
onderscheiden op het gebied van MVO
nadrukkelijk onder de aandacht van
bedrijfsleven en inwoners. Hun inspanningen verdienen waardering en wat
de gemeente betreft ook navolging.
Lokale bedrijven konden zich tot
medio juli opgeven voor deelname. Uit
de inzendingen die zijn binnengekomen, zijn zes bedrijven genomineerd:
autodemontage bedrijf Brabebo,
adviesbureau Level45 (organisatie op
het gebied van organisatieadvies en
werving en selectie), Liquid Rubber
Europe (leverancier van milieuvriendelijke coatings), uitzendbureau voor
thuiswerkers Moneypenny, Toyota
van Ekris en Tuyu (ontwikkelt en
importeert relatiegeschenken). Op de
website www.mvoprijs.nl worden de bedrijven kort gepresenteerd en is meer
informatie te vinden over de MVOprijs. Inwoners kunnen door een stem
uit te brengen aangeven welke drie
bedrijven voor een plek in de finale in
aanmerking komen. De drie bedrijven
met de meeste stemmen worden vervolgens door een onafhankelijke jury
bezocht. Deze zal uiteindelijk bepalen
welk bedrijf de MVO-prijs De Ronde
Venen ontvangt. De winnaar wordt op
12 oktober bekend gemaakt. Uw stem
uitbrengen kan tot 22 september.

Mannen betrapt bij
diefstal
Een beveiliger betrapte woensdagnacht 10 augustus twee mannen die
ijzer wilden stelen bij een bedrijf. De
twee mannen vluchtten het nabij gelegen weiland in. Een zoektocht volgde,
maar bleef zonder resultaat.
Omstreeks 00.45 uur kregen politiemensen de melding om te gaan
naar een bedrijf aan de Ringdijk 1e
Bedijking in de Amstelhoek, omdat
twee mannen ijzer aan het stelen
waren. Volgens de beveiliger waren
de mannen op de vlucht geslagen. De
politiemensen zochten met behulp van
een warmtebeeldkijker de weilanden
af. Helaas raakte de warmtebeeldkijker defect en was er op dat moment
geen luchtsteun beschikbaar. Er werd
in de omgeving wel een auto aangetroffen, waarmee het tweetal vermoedelijk was gekomen. Het kenteken
stond op naam van een inwoner uit
Amsterdam. Het afposten van de auto
leverde eveneens geen resultaat op.
Het onderzoek naar de twee mannen
wordt voortgezet.
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De keuze van...

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.
Je vervelen in de vakantie? Met
deze boeken echt niet!

Titel: Bella Italia
Auteur: Suzanne Vermeer
'Ik had al meerdere boeken van
Suzanne Vermeer gelezen en
ik vind ze heel spannend. 'Bella
Italia' is een lekker boek, voor de
vakantie maar ook voor daarna:
het is spannend, makkelijk te lezen
en je blijft geboeid, dus je wilt
gauw doorlezen! Het verhaal gaat
over een stel dat met hun elfjarige
zoon Niels gaat kamperen aan het
Gardameer in Italië. De jongen
maakt er snel vrienden en trekt
veel met hen op. Dan gebeurt er
iets verschrikkelijks...
Toen na de dood van Paul Goeken
in juni van dit jaar bleek dat hij
de schrijver is van de thrillers
van Suzanne Vermeer, was ik
wel geschokt. Zoals veel mensen
was ik heel verrast dat de boeken
door een man geschreven zijn! In
januari 2012 zal er nog één boek
van Suzanne Vermeer uitgegeven
worden: 'Noorderlicht'. Ik kijk er
naar uit!'
gelezen door joyce gortenmulder
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De dief en de magiër
Sarah Prineas (10+)
Eigenlijk
had Rafi
dood neer
moeten
vallen toen
hij de locus
magicalicus,
een steen
met magische krachten, stal uit
de jaszak van de oude tovenaar
Nimmeral. Maar dat gebeurde
niet. Nimmeral is dan ook heel verbaasd en zijn interesse is gewekt:
waarom is de jonge dief nog in
leven? De magiër besluit Rafi aan
te nemen als zijn leerling, op voorwaarde dat de jongen binnen een
maand zijn eigen locus-steen vindt.
Tijd genoeg denkt Rafi, maar dat
valt tegen. De tovenaarslessen van
Nimmeral kosten veel tijd, en dan
moeten meester en leerling er ook
nog achter zien te komen waarom
de magie uit de stad Wellekom
verdwijnt. De dief en de magiër Sarah Prineas (10+)
Eigenlijk had Rafi dood neer moeten vallen toen hij de locus magicalicus, een steen met magische
krachten, stal uit de jaszak van de
oude tovenaar Nimmeral. Maar
dat gebeurde niet. Nimmeral is dan
ook heel verbaasd en zijn interesse
is gewekt: waarom is de jonge dief
nog in leven? De magiër besluit
Rafi aan te nemen als zijn leerling,
op voorwaarde dat de jongen binnen een maand zijn eigen locussteen vindt. Tijd genoeg denkt Rafi,
maar dat valt tegen. De tovenaarslessen van Nimmeral kosten veel
tijd, en dan moeten meester en
leerling er ook nog achter zien te
komen waarom de magie uit de
stad Wellekom verdwijnt.

Makelaardigheden
Vive la vie!
Wat is Frankrijk toch een heerlijk land om vakantie te vieren.
Na ruim twee weken te hebben genoten van mijn gezin, de
omgeving, het eten en drinken,
ben ik weer uitgerust terug om
er met volle energie tegenaan te
gaan.
Tijdens de wandelingen door de
heuvels van de streek Aude en
de mooie wijnranken (ik moest
nog aan je denken Viviënne ;-)),
de loopjes naar de plaatselijke
boulangerie en kruidenier, zie je
panden staan op prachtige plekjes.
Dat is genieten, kan ik zeggen.
Als makelaar blijf je altijd en overal in onroerend goed geïnteresseerd. Vervolgens zit je lekker in je

tuin aan het zwembad en denk ik
aan ‘onze’ pandjes en klantjes.
Wat me de laatste tijd opvalt is
dat ik steeds vaker met mensen
op leeftijd (voor het gemak noem
ik ze maar even ‘senioren’) praat
over het feit of ze, en wanneer ze
dan, hun huis moeten verkopen om
gelijkvloers te gaan wonen. Zodat
ze minder onderhoud hebben
aan huis en tuin en meer kunnen
genieten van een uurtje zon zonder
meteen weer aan de slag te moeten. Gelukkig heb ik de afgelopen
jaren diverse senioren die stap
zien maken.
Maar over het algemeen vind ik
dat er te lang wordt gewacht met
het samen op leeftijd genieten van
meer wooncomfort!
Dat is jammer want ik hoor vaak
van senioren die de stap wel
hebben gezet dat ze het 10 jaar
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Vigo Vampier Een vampier
die geen bloed lust
Mirjam Mous (7+)
Vigo Vampier lust
geen bloed.
Hij eet
liever rode
bietjes.
‘s Nachts
krijgt hij
vliegles op
de Drakensteinschool en in de vakantie mag hij
op een mensenkermis logeren. Lin
Suikerspin is zijn vriendin. Samen
beleven ze bloedstollende avonturen.
Ze vangen een draak en voelen een
verdachte invalmeester aan de tand.
Maar het wordt pas echt bloedlink
als ze in een spookhuis terechtkomen. Natuurlijk laten Vigo en Lin
zich niet kisten en gaan op onderzoek uit.
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Gladiator Vechten voor
vrijheid
Simon Scarrow (10+)
Rome, 61 v.Chr. ‘Dit is je nieuwe
thuis. Vergeet het verleden. Het
enige waar het hier om draait is
dat je leert vechten en overleven.’
Marcus Cornelius Primus wordt als
jonge rekruut ingewijd in het harde
bestaan van gladiator. Zijn dagen
worden beheerst door strikte
discipline en afmattende trainingen. Maar hij kan zijn verleden
niet zomaar vergeten: zijn vader,
ooit een gevierde centurio, werd
door soldaten vermoord, en zijn
moeder werd ontvoerd en als slavin
verkocht. Marcus is vastbesloten
om Pompeius de Grote, die destijds
commandant van zijn vader was, te
vinden en hem om hulp te vragen.
Het recht moet zegevieren en zijn
moeder moet bevrijd worden. Wat
Marcus echter niet weet is dat hij
een levensgevaarlijk geheim met
zich meedraagt. Als de andere
Romeinen hier lucht van krijgen, is
hij zijn leven niet meer zeker…

eerder hadden moeten doen. Het
is namelijk heerlijk om samen de
beslissing te nemen om nog één
keertje samen te verhuizen. En
als dan één van de twee wegvalt,
blijf je niet in dat grote huis alleen
achter.
Dus wacht niet te lang, het is de
moeite waard om te genieten van
een nieuwe comfortabele onderkomen met z’n tweeën.
Genieten, dat is wat we elke dag
moeten doen!
Dus overweegt u om gelijkvloers
te wonen, stel niet uit maar doe
het nu.
Het kan overigens wel hoor: onze
oudste opdrachtgevers wonen
samen in een groot huis, ze zijn 90
en 85 jaar en nemen nog iedere
dag de trap naar boven!
Maar.. ze hebben nu toch besloten
om samen naar een gelijkvloerse
woning te gaan. Goed he!
Wilt u eens van gedachten wisse-

Voetbal verhalenomnibus
Matt Christopher (7+)
Ben jij helemaal gek op voetbal?
Dan is dit superdikke leesboek over
de belevenissen van FC De Dribbelclub echt iets voor jou! Tom en
Kevin schrijven zich samen met hun
vrienden in voor een voetbalcompetitie. Algauw zijn ze helemaal
gek op voetbal! Tijdens de competitie komen de teammaatjes
voor allerlei uitdagingen te staan:
verdediger Ellen heeft problemen met haar inworp, aanvaller
Nathan wil net zoals zijn broer zo
veel mogelijk doelpunten maken,
doelman Jelle gaat op vakantie
en Michael moet zijn plaats in het
veld innemen, Ellens broer Nick is
jaloers op het succes van zijn zus
en verdediger Dennis verliest zijn
zelfvertrouwen nadat hij iemand
onopzettelijk heeft geblesseerd…
Superspannend leesplezier voor
jonge voetbalfans!
100 % Love Zomerkriebels
Niki Smit (10+)
Lot en
Tara zijn
elkaars
beste
vriendinnen, maar
nu is Tara
verhuisd
naar
Parijs.
Daarom
vertellen ze elkaar hun belevenissen per mail. Tara is een grote
flirt, maar als ze verliefd wordt
op de Franse Julien vergeet ze al
haar versiertrucs. Lot wordt juist
superverlegen van jongens, vooral
van Max… 100% Love – Zomerkriebels bevat naast een heerlijk
verhaal ook vele extra’s:
• Lovetestjes: welk vakantievriendje past het beste bij jou?
• Shoptips: wat is jouw perfecte
zomeroutfit?
• 100% zoencursus: een spoedcursus zoenen bij tropische temperatur

len over een woningswitch? Neem
rustig eens vrijblijvend contact met
mij op zodat we de plussen en de
minnen eens op een rijtje kunnen
zetten.
Wie weet leidt het tot een nieuw
comfortabel onderkomen.

martine duchhart

- van acker

Vida makelaars og Tel. 0297 21 29 87
Dorpsstraat 14
info@vidamakelaars.nl
3641 EC Mijdrecht www.vidamakelaars.nl
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hesse in huis

Door Patrick hesse

Hesse haalt Cateringbedrijf Het Oventje in huis

Gemak dient de mens
Inmiddels hebben we nog een variatie gevonden op Hmmm met Hesse: deze week laat Patrick Hesse een diner thuis bezorgen door het Cateringbedrijf Het Oventje uit Mijdrecht volgens het ‘Tafeltje dek je’ systeem.
Ik weet niet of u de Ziggo interactieve televisie reclame kent waarbij
moeder des huizes in een sneltreinvaart al het avondeten bij elkaar
in een blender gooit en vervolgens
opwarmt in de magnetron? Ze
heeft geen tijd om zelf te koken en
als ik het zie word ik er altijd een
beetje onpasselijk van. Het geeft
natuurlijk wel (overdreven) weer
wat moderne gezinnen met hard
werkende ouders meemaken. Vaak
geen tijd om een fatsoenlijke maaltijd te koken. Natuurlijk kunnen
ze bij de lokale shoarmatent een
mixed grilletje bestellen, heerlijk
zelfs! Of de lokale Chinees met
een bezoekje verrijken. Maar om
dat iedere dag te doen is natuurlijk

Cateringbedrijf het
Oventje
Communicatieweg 12B
3641 SE Mijdrecht
0297 - 59 30 47
info@arco-catentering.nl
www.arco-catentering.nl

niet echt gezond. Tegenwoordig
biedt Catering bedrijf het Oventje
een goed en gezond alternatief:
Tafeltje dek je! Het is van oudsher
een service waarbij bejaarden,
gehandicapten of chronisch zieken
een maaltijd thuis bezorgd krijgen.
Ook wel extramurale maaltijdvoorziening genoemd. Deze maaltijd
wordt warm geleverd, of koud zodat
deze in de magnetron kan worden
opgewarmd. De naam is afgeleid
van het sprookje Tafeltje dek je,
ezeltje strek je. Tafeltje dek je, ik
had daar altijd een beeld bij van
doorgekookte groente, slap balletje
gehakt, lauwe droge aardappels en
kleffe appelmoes. Een mogelijkheid
als je hulpbehoevend bent, maar
klinkt toch niet aantrekkelijk.
Dat dit wél op een veel aantrekkelijkere manier kan laat Arjan
Hoogendoorn van Cateringbedrijf
het Oventje mij zien, en het biedt
een uitstekend alternatief. Dus
wacht ik gespannen totdat stipt
om 18.00 uur de bel gaat. Exact
op het afgesproken tijdstip staat
Arjan voor de deur met een paar
piepschuim dozen, gevuld met twee
maaltijden voor mijn ega en mij.
Volgens de website van Het Oventje, www.arco-catentering.nl, bereid
de chef-kok met zorg een tweeweekse menulijst. Dit menu bestaat
uit een 3-gangen keuzemenu, met
als voorgerecht een soep, de keuze
uit twee verschillende hoofdgerechten en als nagerecht vla, pudding

of fruit. Vandaag heeft Arjan de
2 verschillende menu’s voor ons
meegebracht: uiensoep, nasi, omelet naturel, kipsaté, rauwkost en
aardbeienvla. Het tweede gerecht:
uiensoep, schnitzel, sperziebonen,
gekookte aardappelen en banaan/
aardbeienvla.
Wij hebben gekozen om het warm
te laten bezorgen. Dit is vaak
voor bedrijven, waar Het Oventje
veelvuldig aan levert, natuurlijk een
uitkomst. Het ruikt in ieder geval
prima, wij besluiten om de menu’s
te delen. Misschien een gekke
combinatie, maar zo kan ik alles
goed proeven. Ik moet u zeggen,
dat valt niet tegen! De nasi is prima
van smaak, de saté is heerlijk en
ook de schnitzel is prima. Vooral de
aardappelen smaken me buitengewoon goed, ik zou het zeker niet
beter kunnen. Daar komt nog bij
dat het er allemaal even smakelijk
uitziet. Persoonlijk zouden van mij
de sperziebonen iets minder gaar
mogen, maar ik begrijp dat je met
heel veel verschillende mensen te
maken hebt. En alles is gelukkig
behoorlijk zoutloos, zodat je dit
naar eigen smaak kunt toevoegen.

HypotheekCompany De Ronde Venen maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van meer dan 100 kwalitatieve hypotheekadviseurs. Samen met dit netwerk van adviseurs ondersteunt zij met volle overtuiging
Net4kids; een onderwijsproject in Kameroen.
de ouders met betrekking tot gezonde
voeding, HIV/Aids en basis gezondheidszorg behoort tot het project.
“Wij voelen de behoefte om uitstekend hypotheekadvies te koppelen
aan maatschappelijke relevantie. Dat
maakt het contact met onze klanten leuker, intensiever en geeft een
gevoel van gezamenlijke voldoening,”
aldus Jon Alberts van HypotheekCompany De
Ronde
Venen.
Hypotheekadviseurs
van
HypotheekCompany
steunen
per hy-

ook gemakkelijk, want eens in de
twee weken stuurt Het Oventje een
factuur. De lege piepschuimen bakken zet u gewoon voor de deur als u
niet thuis bent en ze worden gewoon
opgehaald. Wanneer ik na het eten
supersnel klaar ben met de afwas,
twee borden en wat bestek, concludeer ik dat ik over deze optie nooit
heb nagedacht, maar zonder meer
voor herhaling vatbaar is. Vervolgens
zet ik alle gegevens van Het Oventje
onder een sneltoets in mijn mobiel.

Fietser gewond

Slaaprijder

Wanneer ik de prijslijst opzoek op
de website ben ik ook blij verrast.
Een gewone maaltijd (3-gangen)
€ 8,00, zonder voorgerecht € 7,40,
zonder nagerecht € 7,40, zonder
voor- en nagerecht € 6,80, grote
maaltijd (3-gangen) € 9,20, zonder

Een hypotheek met een toekomst!
HypotheekCompany heeft daartoe
het Babungo onderwijs project in
Kameroen geadopteerd. Het doel van
dit project is om honderd kinderen
naar school te laten gaan en een
gehele schoolcarrière te laten doorlopen. Van basis tot vervolgonderwijs.
Gedurende het project worden de
kinderen ook medisch gecheckt en
wordt een tandenpoets en oogzorgproject opgezet. Ook een training aan

voorgerecht € 8,60, zonder nagerecht € 8,60, zonder voor- en nagerecht € 8,00, weekend maaltijd
€ 6,80 en de weekend maaltijd
groot € 8,00. Je zou er bijna het koken voor laten wat een gemak zeg!
Het is zelfs mogelijk ‘s morgens aan
te geven of je 's avonds een maaltijd bezorgd wilt hebben. Mocht u
nog tot laat moeten vergaderen:
geen probleem. Het Oventje schiet
te hulp en zorgt voor een goede
maaltijd voor het gezin. Betalen is

potheek een kind in Kameroen door
een deel van de fee-beloning, die zij
ontvangen voor het verzorgen van
een hypotheekadvies, hiervoor te
reserveren.
Door uw hypotheek te laten (over)
sluiten door HypotheekCompany De
Ronde Venen bent u dus niet alleen
verzekerd van een gedegen op maat
gesneden advies met een transparant
kostenplaatje, maar helpt u ook een
kind in Kameroen zich te ontwikkelen. Dat moet u een goed gevoel
geven voor de toekomst!
Meer informatie over Net4kids kunt
u lezen op: www.net4kids.org.
Kom gerust langs voor het maken van
een afspraak of bel even.

HypotheekCompany De Ronde Venen,
Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon: 0297250301
e-mail: info@hypotheekcompanydrv.nl,
www.hypotheekcompanydrv.nl.

Een 75-jarige vrouw uit Abcoude
raakte dinsdagmiddag 9 augustus
gewond door een val met haar fiets.
De vrouw werd met letsel aan haar
ribben overgebracht naar het AMC.
Omstreeks 15.50 uur fietste de vrouw
over de Piet van Wijngaerdtlaan in
Abcoude. Zij zag vermoedelijk een
flexibel paaltje midden op de weg
niet. Zij fietste hier tegenaan en
kwam ten val. Tijdens haar val kwam
de fiets tegen een passerende scooter
aan. Hierdoor ontstond wat lichte
krasschade aan de scooter.

Op de A8 vond maandagmiddag een
aanrijding plaats ter hoogte van
Oostzaan. Een 39-jarige man uit Abcoude was met zijn auto tot stilstand
gekomen tegen de vangrail. De man
verkaarde tijdens het rijden even weg
te zijn gevallen. Toen hij wakker werd
stond hij met zijn auto in de vangrail. De auto is vermoedelijk total
loss geraakt en is weggesleept door
Rijkswaterstaat. De bestuurder en
de twee kinderen die achterin zaten,
bleven ongedeerd. De man werd een
blaastest afgenomen en er was geen
drank in het spel.
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Uitgerust cruisen

Terwijl ik dit artikel tik klettert de regen keihard tegen de ramen, met hier
en daar een flits en flinke donder. Helaas, de zomer heeft nog niet echt
cabrioweer gebracht, maar gelukkig troffen we het met de Mercedes EKlasse Cabrio, die we onlangs leenden van Mercedes-Benz dealer Biemond
& van Wijk uit Aalsmeer. Zowaar scheen het zonnetje op de dag van de
proefrit.
Veel haast hebben we dan ook niet op
deze zonnige dag. We kunnen rustig
aan doen en daar leent deze luxe
cruiser zich ook voor. Veel Mercedessen zijn voorzien van een lekkere
dikke motor, maar zoals je wellicht
weet wordt er in de autobranche
steeds meer aan het zogenoemde
downsizing gedaan. Volkswagen biedt
een supersterke 1.2 TSI met het
vermogen van een 1.6, Mercedes
komt zelfs met een super-supersuperzuinige viercilinder motor voor
de mega-mega-megagrote S-Klasse.
En zo ook bij de E-Klasse Cabrio zien
we downsizing. Onder de kap (zonder
staande ster) ligt een zeer zuinige 1.8
viercilinder motor met 184 pk. Een
1.8, 184 pk, dat doet vermoeden dat
deze motor te weinig vermogen heeft
voor een zware Benz. Toch weet de
E200 CGI BlueEfficiency (dat laatste
laat zien dat er alles aan gedaan
is om de prestaties te verhogen en
uitstoot zo ver mogelijk te reduceren)
de cabrio flink voort te stuwen met
al het vermogen op de achterwielen.
Kies je voor de sportstand, dan is de
motor nog iets pittiger. Gekoppeld
aan deze efficiënte motor is een
handgeschakelde zesbak of, in dit
geval, een automatische vijf versnellingsbak, met de pook in de middenconsole. De zeventraps automaat die
op de zwaardere motoren geleverd
wordt beschikt over een pook die op
de plek zit waar bij de meeste auto’s

de ruitenwisserhendel te vinden is.
Overigens is Mercedes één van de
weinige merken die de ruitenwisserbediening verwerkt heeft in de
richtingaanwijzer. En ook daar is het
even wennen, want op de plek waar
je de richtingaanwijzer verwacht zit
een pookje om de cruise control en
stemactivatie te bedienen.
Een dikke motor in een cabrio is
altijd leuk. Helemaal als het om
een dikke zes of zelfs acht of twaalf
cilinder gaat. Met de kap open kun je
genieten van een heerlijke soundtrack. Sommige cabriorijders achten
een dikke motor noodzakelijk. Zo
zag ik afgelopen weekend tijdens
een onverwachte plensbui een koppel
in een Peugeot 308 CC flink het
gaspedaal intrappen op de snelweg
om maar droog over te komen. Maar
de motor in deze E200 CGI doet zijn
werk prima. Je zoeft zijdezacht over
het wegdek en is het nodig dan kun
je rekenen op redelijk wat vermogen.
Maar op de een of andere manier
heb je niet de neiging het gaspedaal
diep in te trappen. Dit is dus echt
een relaxte cruiser. Wil je scheuren,
kies dan voor de dikste 3.5 V6, of
ga voor de sportievere SLK of SL,
misschien zelfs in AMG uitvoering als
de portemonnee dat toelaat. Voor wie
wil niet wil scheuren, maar wel wil
sturen, heb je aan de E-Klasse Cabrio
een goede kameraad. Sturen doet de

foto's patrick hesse

Merc zeer scherp en direct, maar met
alle comfort van de wereld. Dat is
mede te danken aan een iets kleiner
formaat velg dat onder dit witte
exemplaar gemonteerd is.
Het interieur steekt tip top in elkaar.
Waar de SLK en de SL gaaf vormgegeven interieurs hebben, is het interieur in de E overgenomen van de EKlasse zakensedan en estate. Strak,
efficiënt, maar een tikkeltje saai voor
een auto met vrijetijdsuitstraling als
de cabriolet. Dat neemt niet weg dat
de snufjes zeer interessant zijn. Denk
maar eens aan de elektrisch verstelbare stoelen die optioneel voorzien
zijn van verwarming, verwarmbare
spiegels, parkeersensoren, de telefoon, het fabuleuze audiosysteem en
het intelligente navigatiesysteem met
een scherm dat ook in de felle zon
nog goed leesbaar is. De stoelen zitten overigens voortreffelijk en zitten
ze dat niet, dan kun je ze in zoveel
richtingen verstellen dat er echt wel
een geschikte positie te vinden is. En
waar veel vierzits cabrio’s de achterstoelen voor de sier hebben, kun
je in de Benz echt vier volwassenen
kwijt. Je merkt dat je te maken met
een fabrikant van luxe automobielen.
Aan de kleinste dingen is gedacht. Zo
wordt de gordel je aangereikt na het
instappen. Cabrio’s hebben vaak vrij
grote deuren, waardoor je ver naar
achteren moet reiken om de gordel te
pakken. Niet bij de E.
Zoals misschien al duidelijk is; de
E-Klasse is een heerlijke cabrio om
met vrienden, vriendinnen of familie
te cruisen. Kap naar beneden, wind
in de haren en gaan. En praktisch is
de auto ook nog eens dankzij de vier
zitplaatsen en ruimte in de kofferbak
(mits het dak gesloten is). Voor wie
wat meer sportiviteit zoekt zou ik
adviseren om naar de SLK, SL of
wellicht zelfs SLS Roadster te kijken.
Oja, even een persoonlijke noot;
zwart of antracietgrijs staat deze
cabrio ook erg goed.
Biemond & van Wijk
Lakenblekerstraat 5-9
1431 GE Aalsmeer
Telefoon: 0297-324364
Website: www.biemondvanwijk.nl

Mercedes-Benz

Gereden versie: MercedesBenz E200 CGI BlueEfficiency
Cabriolet
Vermogen: 184 pk
0-100: 8,6 s
Top: 231 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 12,7
/ 7,9 l/100km
Prijs gereden model:
€ 66.900,Alternatieven: Audi A5 cabrio,
BMW 3-Serie cabrio, Infiniti G
cabrio, Lexus IS250C, Volvo C70
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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

Jozien Vedder en Hans van Kessel

Fietsclub met een sportieve instelling
Fietsen zit de Nederlanders in het bloed. Op de fiets naar school of kantoor. De kleintjes in de fietsbak naar de kinderopvang. En als het mooi
weer is, gaat het fietsenrek op de auto en wordt er een leuke fietstocht
uitgezocht. Maar er zijn liefhebbers voor wie dit allemaal nog niet genoeg
is. Die worden lid van een toerclub en stappen een paar keer per week op
de racefiets om samen een flink eind te gaan fietsen.“Toerclub Abcoude
is zo’n toeristische en prestatiegerichte fietsvereniging. We hebben een
sportieve instelling en onderhouden graag een stevig tempo,” zegt voorzitter Jozien Vedder.
De TC Abcoude organiseert het hele
jaar door toertochten voor de leden.
Het gaat hierbij om toerritten over
wat langere afstanden. “We rijden
weliswaar op racefietsen,” zegt Jozien, “maar we organiseren dus geen
wielerwedstrijden. Het gaat er bij
ons niet om wie het eerste weer thuis
is. Onze leden zijn mensen die het
prettig vinden om regelmatig, samen
met anderen, een flink eind te fietsen.
Het is gezellig en het is goed voor
je conditie. En daar komt dan nog
bij dat we hier in een gebied wonen
waar het heerlijk fietsen is. De natuur
is erg gevarieerd en er zijn heel veel
mogelijkheden voor mooie tochten.”
Een levendige vereniging
Jozien is twintig jaar geleden lid
geworden. Ze zat binnen een paar
maanden in het bestuur en is inmiddels zeven jaar voorzitter. De vereniging is opgericht op 25 juni 1979
en bestaat dus al 32 jaar. Jozien:
“Een van de medeoprichters van
toen is nog steeds lid. Hij is inmiddels
70 jaar, maar gaat nog regelmatig
mee. We hebben ongeveer zeventig
leden. Een groot deel daarvan komt
uit Abcoude en Baambrugge, maar
we hebben ook leden uit Amsterdam Zuid-Oost, uit Duivendrecht en
Amstelveen. Het ledental is al een
aantal jaren redelijk stabiel. Maar
ik merk wel dat het aantal leden dat
echt actief is, geleidelijk toeneemt.
Daar ben ik wel blij mee. Onze vereniging is aangesloten bij de NTFU,
de Nederlandse Toer Fiets Unie. We
organiseren toertochten en geen

wielerwedstrijden. Dat doen de Wielersportverenigingen van de KNWU.
Wij organiseren de tochten in eerste
instantie voor onze leden, maar er
zijn ook tochten waaraan iedereen
kan deelnemen.”
De wekelijkse tochten
Bestuurslid Hans van Kessel is ook
assistent rittencoördinator. Hij legt uit
dat er een vast stramien is van twee
ritten per week. Hans: “De woensdagavondrit noemen we de trainingsrit. We fietsen dan ongeveer 50
kilometer van Abcoude via Nieuwer
ter Aar richting Haarzuilens en dan
over Breukelen langs de Vecht weer
terug. We doen dat in de periode van
april t/m september elke woensdagavond. De deelname varieert wel.
Nu in de vakantieperiode is het soms
maar een handvol leden die meegaan.
Maar soms zijn het ook wel groepjes
van tien tot vijftien leden. En dan is
er het hele jaar door op zondagmorgen een toerrit van ongeveer 80 à
90 kilometer. Na afloop drinken we
dan wat bij De Punt in Baambrugge.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt hier ’s winters nog wel
eens van afgeweken. Dan gaan we
mountainbiken en woensdagavond
gaan we bij het sportcentrum van
onze sponsor Axel Koenders in Ouderkerk spinnen. Deelname aan deze
activiteiten is voorbehouden aan onze
leden,”zegt Hans.
Gevarieerd programma
Naast het min of meer reguliere
programma van de zondag en de

Jozien Vedder: “Onze leden zijn mensen die het prettig vinden om regelmatig,
samen met anderen, een flink eind te fietsen.” 		
foto patrick hesse
woensdagtochten zijn er gedurende
het jaar nog een aantal bijzondere
tochten. Jozien: “In de zomermaanden organiseren we zo’n vijf keer
een tocht waar ook niet leden aan
kunnen deelnemen. We beginnen het
seizoen altijd met de ‘Openingsrit’.
Daarnaast is er elke derde zondag
van de maande de ‘verrassingstocht’.
Dat is voor leden en wordt door leden
georganiseerd. Het woord zegt het
al: niemand weet waar de tocht naar
toe gaat. Dat is altijd heel erg leuk.
Tijdens het fietsen zitten we dan al te
gissen waar we uiteindelijk uit zullen
komen. Bij de deze tocht gaat het
vooral om de gezelligheid. Je kunt
dan lekker bijkletsen.”“En het echte
hoogtepunt van het jaar,”vult Hans
aan, “is de jaarlijkse toertocht in het
buitenland. Dan gaan we met een
flinke groep een hele week ergens
in het buitenland fietsen. We zijn al
vaak naar Frankrijk geweest. En we
schrikken er ook niet voor terug om
gedurende zo’n week tegen flinke
bergen op te fietsen. Naast Frankrijk
hebben we ook bestemmingen in
Zuid Duitsland, Zwitserland of Italië
bezocht.”

Vrouwen in het peloton
Voorzitter Jozien Vedder is een van
de weinige vrouwen in de Toerclub
Abcoude. Ook bij de andere toerclubs
zijn de vrouwen niet al te sterk vertegenwoordigd. Jozien: “Wanneer we
onderweg een groep met een of meer
vrouwen tegen komen dan merk ik
dat meteen. Wij vrouwen groeten elkaar altijd. Wanneer fietsliefhebbers
lid bij ons willen worden dan zijn ze
van harte welkom. En wat mij betreft
mogen vooral de sportieve vrouwen
zich melden.” Zelf heeft Jozien haar
hart verpand aan de toerclub, maar
is ook bij andere gelegenheden graag
sportief bezig. Zo is ze gedurende
de winter ook actief op en rond de ijsbaan. En ze wisselt haar fietstochten
af met lange afstandslopen.
Voor meer informatie over de club
verwijzen Hans en Jozien naar de
site www.toerclubabcoude.nl. Via de
site kan men zich ook als lid aanmelden. Het is altijd mogelijk om
eerst een paar keer mee te rijden om
te zien of het klikyt en of de sfeer
bevalt. Men kan zich dan op zondag
om 09.00 uur bij het verzamelpunt
bij de brug tegenover De Eendracht
in Abcoude melden.

8-weekse clinic hardlopen bij de Veenlopers
Vanaf donderdag 8 september 2011
begint er bij de Veenlopers een
nieuwe serie trainingen in voorbereiding op de Zilveren Turfloop
voor zowel de startende als meer
gevorderde hardloper.
Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 5 km
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op
een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie. Deze
starterstrainingen vinden plaats op
zondagochtend in het Wickelhof
Park te Mijdrecht.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen van
de Veenlopers op donderdagavond
voorbereid op de 10 of de 16,1 km
van de Zilveren Turfloop. Hierbij

wordt er onder andere aandacht
besteed aan het verbeteren van de
looptechniek en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste trainingen:
Voor de starters: zondagochtend 11
september 10:00-11:15. Verzamelplaats: aan de Kerkvaart ter hoogte
van tennisclub de Ronde Vener.
Voor de meer ervaren lopers:
donderdagavond 8 september van
19.30 u tot 20.45 u. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in
Mijdrecht ter hoogte van Westhoek
Wonen.
De kosten bedragen 25 euro per
deelnemer, dit is inclusief een startbewijs voor de Zilveren Turfloop en
gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari 2011.

Enthousiast? Aanmelden kan via de volgende emailadressen: info@veenlopers.
nl en frans.bosman@wanadoo.nl bij de laatst genoemde kunt u ook meer informatie vragen dit kan ook telefonisch op 0297-287283 (na 18.00uur).
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Boom trike Mustang ST1 Tourback long version

Paint It Black
Deze week wederom een Boom trike, rechtstreeks van de fabriek al een van de mooiste en best afgewerkte
trikes die er te koop is. Ook deze is licht gemodificeerd door de mannen van het Trike Centrum in Mijdrecht.
Om te beginnen heeft Yehudi de spatborden aangepast en is de tank voorzien met de eigen design Scoop
(een verhoging met roosters). Dit eigen ontwerp is inmiddels bijna een handelsmerk geworden van het Trike
Centrum en werd in de trikewereld dan ook lovend ontvangen. Ook het stuur is speciaal en Yehudi heeft zijn
topspuiter Henny opdracht gegeven de hele trike zwart te spuiten. Nu heb je zwart en zwart; zelden heb ik
een voertuig zo diep zwart gezien en is de lak volledig gepolijst. Werkelijk een lust voor het oog. In combinatie met een overdaad aan chroom en rvs ziet deze long version er zeer begeerlijk uit en ik kan dan ook niet
wachten de 1600cc Ford motor de sporen te geven.
Het komt mooi uit dat deze trike net
klaar is voor zijn ‘shake down,’ dit is
de eerste test om te kijken of alles
in orde is. Daar de trike spiksplinternieuw is, gaat hij op de aanhanger
om even in de polder in alle rust de
eerste meters te maken.
Aangekomen in de polder voorbij De
Hoef laat Yehudi gedecideerd het
kostbare voertuig van de aanhanger
glijden en maakt hij zelf de eerste
meters. De Ford 1600 cc met 115
PK en vijf versnellingsbak geeft een
buitengewoon mooi sonoor geluid.
Niet te schreeuwend, maar genoeg
geluid om te horen dat het hier om
een potente machine gaat. We zien
Yehudi snel aan de horizon verdwijnen en kijken de bloedmooie machine
na. Een kwartiertje later zie ik hem
aan komen over de kronkelwegen.

Zowel de trike als Yehudi voelen zich
als een vis in het water. De brede
grijns op Yehudi’s gezicht geeft aan
dat alles in orde is en hij tevreden is
over de creatie.
Nu is het mijn beurt, met rode koontjes stap ik op en gordel mezelf in de
machine. Het is tenslotte niet niks
om met zo een nieuwe en kostbare
trike de polder in te gaan. Alles klopt
en binnen een paar meter voel ik me
helemaal thuis op de Boom Mustang.
Hoe meer ik trike rij hoe gaver ik
het ga vinden. Inmiddels heb ik wat
ervaring en gaat alles vrij automatisch en kan ik optimaal genieten van
deze ultieme vorm van verplaatsen.
Na een minuut of tien kom ik terug
bij Yehudi. Ik ben wederom zwaar
onder de indruk. Boom Trike heeft

een puike trike afgeleverd en Yehudi
heeft met zijn modificaties de kers
op de taart geleverd. Ik benijd de toekomstige eigenaar, want persoonlijk
vind ik dit de mooiste trike die door
de mannen van het Trike Centrum is
aangepast en gespoten. De details
maken net het grote verschil tussen
iets speciaals en iets heel bijzonders.
De hele trike straalt kwaliteit en
schoonheid uit, echt een lust voor het
oog. Ook de rijeigenschappen van
deze uitstekend uitgebalanceerde
machine is top. De prijs voor dit
topproduct is zeer scherp: € 36.500,inclusief 2 jaar fabrieksgarantie. Dit
is natuurlijk niet niks, maar hiervoor
koop je zo een beetje het beste wat
er op trike gebied te koop is en heb je
voor drie ton plezier.

Trike Centrum Vinkeveen
Constructieweg 23A
3641 SB Mijdrecht
Telefoon: 0297-25 55 46
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16 augustus feesttent Wilnis Festival
Schuift U ook aan bij de leukste en gezelligste Barbecue van Wilnis?
Lange tafels waar U gezamenlijk met andere klanten aan tafel gaat, misschien met
familie, buren of bekenden uit de buurt of misschien met de leden van uw sportvereniging.
Doel is een gezellige avond met muziek, eten en een drankje en misschien wel een dansje
te wagen op de muziekklanken van een geweldige big band uit De Ronde Venen!
Tijdens deze avond zijn uw vertrouwde C1000 medewerkers Uw gastheer/-vrouw.

SLECHTS 400 KAARTEN BESCHIKBAAR

DUS WEES ER SNEL BIJ!!!

Aan tafel met C1000 DE RONDE VENEN

De avond is voor alle leeftijden, maar
onder de 18 jaar is begeleiding verplicht.
Toegangskaarten: €10,00 bij de
kassa van C1000 De Ronde Venen.
GEEN AANKOOPBEDRAG VERPLICHT
Koop vandaag nog je kaarten!

*BBQ vlees, frisdrank en water zijn inclusief, een uitstekende C1000 wijn is verkrijgbaar in de speciale
    C1000 wijnbar voor €5,00 per fles. Overige dranken tegen betaling aan de bar van de feesttent.

C1000 DE RONDE VENEN
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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.

Woordzoeker week 32

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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Sudoku week 32

Afkeuring
Annam
Areaal
Berlijn
Censor
Coda
Expediteur
Fonduestel
Goedheid
Halleluja
Humor
Intussen
Kauwgom
Keer
Krater
Kropsla
Kwalm
Lemoenappelen
Lonk

Omzien
Opstal
Penter
Poezie
Regen
Schandpaal
Scheermesje
Symbolisch
Verzieken
Vlaai

9 3
4

6
7

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

5 2
5
2 3
8 4
2 1
4

Oplossing puzzels week 31
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BINNENDOOR
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