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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 10 juli 2010

• Rommelmarkt, Oude Spoorhuis, Vinkeveen
• Bezichtiging H. Hartkerk, Vinkeveen

Zondag 11 juli 2010
• Tweede Botshol Roeiexcursie, Botshol
• Zomerse Fietsronde, TTC De Merel,
Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Voor u willen wij

elke dag
scoren!

Het was weer Rap & Ruig!
Afgelopen weekend waren traditiegetrouw veel teams druk in de weer voor de jaarlijkse Rabobank Rap en Ruigrace. Op zaterdag
3 juli jl. ontvingen alle deelnemende teams een speciaal samengesteld pakket met houten platen, balken en een verrassingselement, om daarmee hun boot te construeren. Andere elementen mochten enkel gebruikt worden ter versiering. Op zondag 4
juli was het vervolgens groot feest op het water. Rond 14.00 uur werd bij Zandeiland 1 in Vinkeveen het startschot gegeven voor
de eerste boten. In totaal namen er 31 teams deel aan dit waterrijke evenement. Zie voor de uitslagen en een fotoimpressie de
achterpagina van deze krant.								
foto peter bakker

Raad stemt in met Masterplan
Haitsmahof/Molenhof
De gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met het Masterplan Haitsmahof/Molenhof. In dit plan is omschreven hoe dit gedeelte van het centrum van Mijdrecht er in de toekomst uit zal zien. Nu deze mijlpaal is
bereikt, zullen contracten tussen de gemeente en ontwikkelaars worden opgesteld. Deze ontwikkelaars zullen het project verder realiseren (vervolg op pagina 8).

Onder: artist impression van de nieuwe situatie bij de Kerkvaart.

BY TWEED BNO

voor websites met cms
www.mandyleek.nl
(bijvoorbeeld)

www.pprzzlight.nl

ascol.nl
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Moeilijke avond voor wethouder Dekker

Luistervink

Gemeenteraad zet streep door Project De Heul
Het was warm en er lag een overvolle agenda klaar voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag 1 juli. Maar de raad bleek niet van plan om
snel en zakelijk de vele onderwerpen af te handelen. Men ging er eens rustig voor zitten om een aantal zaken, die al eerder uitvoerig behandeld
waren, opnieuw nog eens rustig te herkauwen. Het werd een moeizame avond, die vooral voor wethouder Jacques Dekker een teleurstellend verloop had. Kort na middernacht zag hij zijn project 'Doorvaart De Heul' sneuvelen.
door piet van buul

Doorvaart De Heul
Na jaren van studie, overleg en
inspraakrondes, lag er dan eindelijk
een nota van uitgangspunten, die de
basis zouden moeten gaan vormen
voor de verdere uitwerking van de
plannen om de doorvaart bij De
Heul te verbeteren. Een project
waar wethouder Jacques Dekker
zijn ziel en zaligheid in gelegd had.
Hij was dan ook vol goede moed dat
de raad de weg vrij zou maken om
het plan verder uit te gaan werken.
Maar dat liep anders. Vrijwel alle
fracties uitten hun bedenkingen.
Men was niet overtuigd van het nut
en de noodzaak van de operatie, de
financiering was onduidelijk, men
miste alternatieve mogelijkheden
en verwees naar bezwaren van een
aantal omwonenden. Met uitzondering van Ronde Venen Belang
wezen alle fracties de voorstellen
af. Wethouder Dekker begreep er
niks van. “Ik heb er vier jaar aan
gewerkt. Tot voor kort werd ik door
de raad gesteund en was alles ‘peu
en vree’,” zoals hij het uitdrukte. “En
nu zien jullie opeens allemaal beren
in het bos.” De raad prees de inzet
van de wethouder en zijn staf, maar
zijn pleidooi om hem tenminste de
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kans te geven de plannen verder uit
te werken, werd niet gehonoreerd.
Met uitzondering van Ronde Venen
Belang vonden alle fracties het mooi
geweest en haalden een dikke streep
door de plannen.
Verkeersoverlast Dukaton
Ook dit probleem ligt op het bord
van wethouder Dekker. Al ruim 25
jaar wordt er gesproken over de
verkeersoverlast die vooral wordt
veroorzaakt door het doorgaande
vrachtverkeer, dat veelal via de AC
Verhoefweg binnenkomt of vanuit
Mijdrecht naar verdere bestemmingen gaat. Tal van maatregelen
om de overlast te beperken hebben
niet geholpen. Het geduld van de
omwonenden is op en men wil nu
eindelijk afdoende maatregelen.

Omdat de wethouder daar niet mee
kwam, besloot de fractie van De
Combinatie een initiatiefvoorstel in
te dienen. Daarin werd bepleit om
de weg af te sluiten voor doorgaand
vrachtverkeer. Op uitdrukkelijk
verzoek van de wethouder werd
het voorstel enigszins afgezwakt en
kwam er een amendement op tafel
waarin een aantal aanbevelingen
werden gedaan variërend van een
gedeeltelijke afsluiting, overleg met
het bedrijfsleven om andere routes
te kiezen en het stimuleren van
gebruik Veenweg voor de toegang
tot het industriegebied. Elk van de
maatregelen riep bij de raad de
nodige twijfels op. Uiteindelijk werd
unaniem ingestemd met het voorstel
waarbij een gevoel van ‘op hoop van
zegen’ overheerste. Aan de geplaag-

de wethouder Dekker de taak om te
proberen er iets van te maken.
Polder Groot Mijdrecht Noord
Ook het bereikte akkoord over plan
B leverde nog flinke discussie op.
Veel raadsleden zagen nog tal van
bezwaren. In een amendement van
Ronde Venen Belang werd een poging gedaan om goedkeuring van het
plan te binden aan een aantal voorwaarden. Dat amendement werd na
een gloedvol betoog van wethouder
Lambregts afgewezen. Schoorvoetend stemde de meerderheid van de
raad in met verdere uitwerking van
de Veenribbenvariant. Wethouder
Ingrid Lambregts leek de enige die
echt gelukkig was met de door de
provincie gekozen oplossing. De
raad bleef sceptisch.

Voormalig TEVA-terrein wordt ontwikkeld
De Rondeveense ondernemer
Youri Lieberton heeft bouwgrond
aangekocht aan de Industrieweg
in Mijdrecht op het voormalige
terrein van Teva Pharma.
Op dit moment worden o.a. plannen
uitgewerkt voor een kantoorgebouw van 2000 m2. Hier zullen zich
mettertijd o.a. de bedrijven A-side
media, A-side Publishing (uitgever
van deze krant), Roadworks, SolidQ
IT en PRWORKS vestigen.
"Het is een uitgelezen locatie voor
onze mediabedrijven: pal aan de
om te leggen rondweg en op korte
afstand van het dorp. Schuin tegenover krijgt de watertoren een nieuw
leven als Kompastoren, kortom: er
gaat hier straks op zakelijke gebied

Het voormalige TEVA-terrein is volledig gesaneerd en bouwrijp gemaakt.
						
foto rob isaacs
heel wat gebeuren," aldus Youri
Lieberton. De verwachting is dat
in het derde kwartaal van dit jaar
begonnen kan worden met de bouw.
Aangrenzend aan het kantoorpand

Youssef Rasnabe verlaat gemeenteraad
Tijdens de vergadering van maandag 5 juli j.l. nam de gemeenteraad
afscheid van raadslid Youssef Rasnabe. Daarmee kwam een (voorlopig)
einde aan een veelbelovende maar korte politieke carrière. Hij reist binnenkort naar de Verenigde Staten waar hij verder gaat studeren.
door piet van buul

Zijn deelname aan de Jongerenadviescommissie vormde voor
Youssef de opmaat voor zijn politieke
interesse. Zijn maatschappelijke
betrokkenheid en vooral zijn inzet
voor de belangen van de jongeren in
de gemeente wilde hij graag concreet
invulling geven. Hij werd lid van de
politieke partij Gemeentebelangen en
werd tijdens de verkiezingen in 2006
met voorkeurstemmen in de raad
gekozen.
Samen met fractievoorzitter Bert
Broekhuijsen vormde hij een
tweemansfractie. Youssef liet zich
niet onbetuigd en viel op door zijn
heldere betoogtrant en zijn relevante
interventies. Helder taalgebruik
en een goede dossierkennis waren
kenmerkende eigenschappen van het
jonge raadslid. In de afgelopen periode heeft hij zich sterk gemaakt voor
de realisatie van tal van zaken, die

vooral ook voor jongeren van belang
waren. Onderwerpen als de Jongeren
Opvangplaatsen, de discotheek, goede
busverbindingen en vooral ook de
huisvesting voor jonge starters waren
bij Youssef in goede handen.
Naast zijn raadswerk slaagde hij er in
om een rechtenstudie cum laude af te
ronden. Dat leverde hem de eervolle
uitnodiging op voor een vervolgstudie
in Amerika.

ontwikkelt de Midreth Groep het
Retail Office Center Mijdrecht,
een project waar zowel showroomruimte als kantoorfaciliteiten zullen
worden gerealiseerd.

Aan het einde van de raadsvergadering werd Youssef Rasnabe toegesproken door burgemeester Burgman,
raadslid Koorn en door zijn fractievoorzitter Bert Broekhuijsen. Hij
werd geprezen om zijn betrokkenheid
en inzet. Waardering werd uitgesproken voor het feit dat Youssef altijd op
een correcte wijze het debat voerde,
met respect voor zijn opponenten.
Een geëmotioneerde Youssef nam de
waarderende woorden dankbaar in
ontvangst en dankte op zijn beurt zijn
collega’s voor de prettige samenwerking die hij heeft ondervonden in de
raad.

Tante Pos
Piet is zestien als hij vanuit het
Oosten van het land naar het verre
Rotterdam migreert om als postbesteller opgeleid te worden. Het is
een grote stap; het kleine dorp waar
hij woont kent geen druk verkeer,
maar Rotterdam is anders. Piet
kent in no-time alle straten van
Rotterdam uit zijn hoofd, hij
sorteert ze op wijk en van een
aantal wijken kent hij de route’s die
de postbestellers afleggen uit zijn
hoofd. Hij loopt stage in het zakkenhok waar de postzakken worden
uitgestoft, op de afdeling inklaring
van het grote postkantoor en op de
sorteerafdelingen. Met zijn diploma
op zak gaat hij de wijken in, begint
in de Alexanderpolder, waar dan
nog maar twee flats en wat kleine
straten zijn gebouwd. Het leven
is een feest, want met een paar
uurtjes werken per dag houdt hij
een smak tijd over om leuke dingen
te doen. Na de reguliere bestelling
is het pakjes rijden en een keer in
de maand mag hij geld brengen
naar de ouwetjes. Toen werd de
AOW nog door de PTT uitbetaald
en dat leverde Piet nog wel eens
een fooitje op.
Toen Piet werd getest of hij de
capaciteiten in zich had loketbeambte te worden en het antwoord
ja was, ging hij nadenken. Moest hij
de rest van zijn leven wel in stoffige
ruimtes werken en dagelijks dezelfde grappen maken? Grappen, zoals
de klant die tien postzegels van 30
cent bestelde de vraag te stellen:
“gesneden of aan een stukkie”.
Nee, Piet solliciteerde, studeerde
verder en kreeg de wind mee.
Piet’s broer maakte zijn tijd bij de
PTT wel vol. Als verantwoordelijke
voor de besteldiensten zette hij de
bijl in de bestellers en sorteerders
die jarenlang niet op hun werk verschenen, ziek of geen zin, geen contact meer zochten met de medische
dienst en vaak al andere betaalde
banen hadden. Naast de betaling
van PTT, die gewoon doorging. Toen
de eersten er, met tussenkomst van
de rechter, uitvlogen volgden er
meer en meer. Dit alles is het gevolg
van het functioneren van een onderneming die van de staat is en een
monopolie had. Totaal verziekt.
Nu Piet 40 jaar later terugkijkt, is
hij blij zijn leven niet in lamlendigheid te hebben doorgebracht. Niet
door zijn collega's te zijn verketterd
omdat hij te hard werkte en de boel
voor de rest totaal verziekte. Het
was beter geweest als de bedrijfsleiding dertig jaar geleden al de
bakens had verzet en niet stelselmatig de postzegels duurder had
gemaakt. Veel beter voor de 11.000
postbodes die nu op straat komen te
staan. Dat is immers nooit leuk.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
Ultiem Geluk

Zondag 11 juli zendt Horizon het
derde deel uit van de serie ‘Ultiem
geluk’. Onderwerp: Vervreemding
en verzoening. Aan de discussie
nemen deel: Peter van Golen, Hervormde Gemeente, Vinkeveen; Ans
Korver, PKN-Kerk, Mijdrecht; Hugo
de Vos, Protestantse Gemeente (De
Rank), Mijdrecht en Pastor Wim
Vernooij, Het Heilig Hart van Jezus
Parochie, Vinkeveen. Presentatie:
Cobie Oudshoorn. Gespreksleider:
Henk Oudshoorn.
Uitzending: van 9 tot 10 uur;
herhaling van 17 tot 18 uur.
Horizon is te beluisteren op
Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Zondag 11 juli:
Tweede Botshol
roeiexcursie
Niet gezien, maar wel veel rietzangers gehoord tijdens de eerste roeiexcursie in het Botsholgebied. Lepelaars waren er ook en de koekoek
vloog ‘koekoek’ roepend voor ons uit.
De heilige ibissen zijn teruggebracht
naar de Avifauna, maar inmiddels
ook weer hier gesignaleerd.
Gidsen van het IVN zullen in het
mooie, stille en afwisselende gebied
een excursie verzorgen. Zij zullen
op zoek gaan naar kranswieren en
de welriekende nachtorchis en oog
hebben voor vissen en kikkers. Wellicht vliegt er een buizerd over of een
andere grote roofvogel zoals de havik

of bruine kiekendief. Ga mee, geniet
van de oogstrelende omgeving en
laat je verrassen.
In ieder geval is het gebied zelf al
spannend met zijn vele sloten, het
hoge riet, zijn moerasbos en de Grote
en Kleine Wije. Je kunt er verdwalen
door het hoge riet dat van de sloten

Eerste Kamer stemt
in met samenvoeging

Wilnis

Gestolen fiets,
eigenaar gezocht
Dankzij een getuige konden
agenten op dinsdagmorgen jl. een
fietsendief aanhouden. De eigenaar van de fiets wordt verzocht
aangifte te doen!
Rond 09.10 uur zag een getuige
dat een man op de Burgemeester
Padmosweg in Wilnis een op slot
staande fiets oppakte, die achterin
een bestelbus laadde en weg reed.
De getuige belde 1-1-2 en agenten
gingen ter plaatse. Zij zagen de
bestelbus op de Provincialeweg
N212 rijden en gingen erachteraan. Zij gaven de bestuurder,
een man uit Amsterdam (leeftijd
onbekend), op de Lange Meentweg in Woerdense Verlaat een
stopteken. De agenten troffen in
de bestelbus inderdaad een op slot
staande fiets aan. Daarop hielden
de agenten de verdachte aan
en brachten hem over naar het
politiebureau. Zij namen de fiets
in beslag. De verdachte bekende
de fiets te hebben gestolen en
deed afstand van het voertuig.
De politie verzoekt de eigenaar
van de fiets aangifte te komen
doen, zodat hij (het betreft een
herenfiets) met zijn eigendom kan
worden herenigd.

bepaald door beschikbare boten en
gidsen. Voor wie dan verhinderd is:
op zaterdagmorgen 24 juli, ook om
10.00 uur wordt de roeiexcursie nog
een keer gedaan.
Aanmelden voor de excursie kan bij
Ria Waal tel. 0297-256089 en bij
Els Raadschelders 0297-288669.

Groep 8 Beatrixschool weg
uit beschutte haven!

Abcoude/De Ronde Venen

De Eerste Kamer heeft maandag
jl. ingestemd met het samenvoegen
van de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen per 1 januari 2011.
Al eerder had de Tweede Kamer
hiertoe besloten. Met het besluit
van de Eerste Kamer is het besluitvormingsproces om te komen tot
een herindeling van de twee
gemeenten afgerond. De Eerste
Kamer heeft ook ingestemd met het
samenvoegen van de gemeenten
Breukelen, Loenen en Maarssen tot
de nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

een doolhof maakt. Maar met een
plattegrond en gidsen erbij hoeft dat
niet te gebeuren.
Zondagochtend 11 juli om 10.00 uur
bij boer Verweij, Botshol 14 of een
kwartier eerder op het Kloosterplein
in Vinkeveen. Kosten zijn voor leden
en donateurs 4 euro, voor anderen 5
euro. Het aantal deelnemers wordt

Zomers Fietsrondje bij TTC De Merel
Veel fietsers zijn op vakantie. Maar veel fietsers brengen hun vakantie ook
door in De Ronde Venen. Voor degenen die thuisblijven en degenen die in
onze gemeente vakantievieren, wordt op zondag 11 juli vanuit Vinkeveen
een groepsfietstocht van 100 kilometer georganiseerd.
De fietstocht staat in het teken van
zomer en water. Vanuit Vinkeveen
gaan we via de Amstel en de Gaasp
naar Weesp. We volgen de ANWBBoerenlandroute tot de koffiestop
in Muiden, bij het bekende fietserscafé van Ome Ko aan de sluis.
Zo midden in de zomer is het daar
genieten van de drukte met al die
boten. Na de rust volgen we de
IJsselmeerdijk naar Muiderberg en
gaan verder naar Naarden en Huizen. Via de polder keren we terug
naar Weesp. Langs de Vecht fietsen

we naar Vreeland en vervolgens
weer terug naar Vinkeveen.
De rit wordt in groepsverband gereden. Ervaren voorrijders fietsen
op kop, u volgt gewoon. Vanwege de
veiligheid stellen we een valhelm
verplicht. De start is om 8.00 uur
bij café De Schans, Uitweg 1,
Vinkeveen. Leden van fietsverenigingen betalen 2 euro inschrijfgeld.
Niet-leden betalen een euro meer.
Kijk voor meer informatie op:

Na wekenlang oefenen was het dan
eindelijk zover! Groep 8 van de
Prinses Beatrixschool nam dinsdag
29 juni afscheid met het neerzetten van een fantastische musical!
De musical ‘Weg uit de beschutte
haven’ was (met veel eigen inbreng
van kinderen!) geschreven door
Petra Lakerveld. Allerlei passagiers
belanden met verschillende redenen
aan boord van een cruiseschip. Als
het cruiseschip stuk gaat, gaan de
passagiers het onbewoonde eiland
dat in de buurt ligt maar verkennen.
De voedselvoorraad verdwijnt, er is
een ‘schim’ op het eiland… Uitein-

delijk loopt alles toch nog goed af
en kan de musical afgesloten worden met het lied ‘Vrienden voor het
leven’. Noah, Natalie, Jelle, Thirza,
Brian, Sam, Anna, Marloes, Dave,
Jelle, Rebecca, Iris, Demi, Adlaine, Jimboy, Bowien en Jonathan
bedankt voor jullie geweldige inzet!
Het ga jullie goed!
Alexander, Nada, William, Demi,
Dieuwertje, Lilian, Marc, Martin,
Melissa, Julia, Sandra en Kim een
heel fijne vakantie toe en veel succes op jullie nieuwe scholen.

www.ttcdemerel.nl.

Hennepkwekerijen opgerold in
vakantiepark Vinkeveen
Woensdagmorgen jl. heeft de politie
op het vakantiepark Buitenborgh aan
de Vinkenkade in Vinkeveen diverse
hennepkwekerijen opgerold.
Met een groot team van de politie,
energiebedrijf en de gemeente was
er een grote actie gepland, waarbij in
totaal vier kwekerijen werden opgerold op verschillende locaties. Twee
zaten naast elkaar en zijn vermoe-

foto's peter bakker
delijk van dezelfde eigenaar. Toen de
politie bezig was met het onderzoek,
kwam bij een van de woningen de
eigenaar aanlopen. Hij werd direct
aangehouden en is overgebracht naar
het bureau. In totaal zijn er rond de
1.000 planten in beslag genomen.
Een gespecialiseerd bedrijf heeft de
kwekerijen ontruimd. De politie doet
een onderzoek naar de kwekerijen.

Mulckhuyse behaalt hoogste punt
Trinité Automatisering te Uithoorn
Half april werd nog feestelijk de eerste paal geslagen en begin juli is het
hoogste punt alweer bereikt. Door een aanbouw en een nieuwe verdieping
op het gebouw te creëren, getekend door architectenbureau Ten Hove uit
Wilnis, wordt er nieuw leven in het kantoorpand van Trinité Automatisering
in Uithoorn geblazen.
Door het vernieuwde bouwproces gaat voor C. Mulckhuyse bv uit Vinkeveen bouwen veel sneller dan vroeger. De nieuwe verdieping werd in hoog
tempo gerealiseerd door het toepassen van grote prefabelementen. November dit jaar hoopt C. Mulckhuyse bv klaar te zijn met de verbouwing.
Kijk voor meer projecten op: www.mulckhuyse.com.
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Emma de Lange gemeentesecretaris Kort Nieuws
nieuwe gemeente
Vinkeveen

Eerste paal Divitiae geslagen
Dinsdag jl. is de eerste paal geslagen van Divitiae, een nieuw bedrijvencomplex gelegen aan de Vermogenweg in Mijdrecht. Harro Soet, eigenaar van TelfaxAweko sloeg de eerste paal. TelfaxAweko is één van de
bedrijven die zijn intrek gaat nemen in dit nieuwe pand.
Divitiae bestaat uit tien unieke
representatieve bedrijfsunits. Het
moderne robuuste pand wordt
gebouwd op een prachtige centraal
gelegen locatie met ruime parkeergelegenheid. Alle bedrijfsunits
worden hoogwaardig afgewerkt en
zijn voorzien van camerabewaking
en alarminstallatie. De nog beschikbare units zijn 288 m², verdeeld
over twee verdiepingen. Op de begane grond is een vrije hoogte van

4,7 meter, waardoor zeer eenvoudig
een extra verdiepingsvloer van 100 m²
kan worden gecreëerd.
Met de bouw van Divitiae wilt PPG
Vastgoed uit Mijdrecht voldoen
aan de vraag van ondernemers die
op zoek zijn naar doorgroeimogelijkheden vanuit kleinere units. In
december 2010 zal Divitiae gereed
zijn. Kijk voor meer informatie op:

www.ppgvastgoed.nl.

Het besluit van beide colleges om
De Lange te benoemen is tot stand
gekomen na positieve adviezen van
onder andere de Stuurgroep Herindeling en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De benoeming van De Lange moet officieel in januari
2011 door het college van de nieuwe gemeente worden bekrachtigd.
De Lange is sinds 1997 gemeentesecretaris van De Ronde Venen. Daarvoor was zij van 1994 tot 1998 werkzaam als adjunct-griffier bij de Provincie Utrecht en van 1987 tot 1994 als stadsdeelsecretaris bij Stadsdeel
Amsterdam-Osdorp.
Emma de Lange: “Ik ben blij dat medewerkers en bestuurders mij het vertrouwen geven om gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente te worden.
Ik beschouw het als een compliment voor het werk dat de afgelopen jaren
gezamenlijk is verzet. Ik zie het ook als een aanmoediging om door te
gaan op die weg en van de nieuwe gemeente een organisatie te maken die
dienstverlening aan haar inwoners nog verder verbetert.’’

IVN zwaluwenexcursie
Met het thema:‘Eén zwaluw is nog geen zwaluw’, organiseert de IVN-afd.
De Ronde Venen & Uithoorn een fietsexcursie op woensdag 14 juli vanaf
het Oude Spoorhuis aan de Demmerik in Vinkeveen. Vertrek 19.30 uur.
Wist u dat er in Vinkeveen twee
soorten zwaluwen rondvliegen en
een zwaluw die geen zwaluw is? We
zijn dus een zwaluwrijke gemeente.
En dat heeft ook zo zijn voordelen
voor ons mensen: zwaluwen leven
namelijk van insecten die wij vaak

Rommelmarkt nodigt
toeristen uit

De colleges van Burgemeester
en Wethouders van Abcoude en
De Ronde Venen hebben dinsdag
jl. Emma de Lange benoemd tot
beoogd gemeentesecretaris/kwartiermaker van de nieuwe gemeente die ontstaat na het samengaan
van Abcoude en De Ronde Venen.
Emma de Lange is op dit moment
gemeentesecretaris van de gemeente De Ronde Venen.

lastig vinden. Dus het is belangrijk zuinig te zijn op deze vogels.
Zwaluwen hebben een bepaalde
levenswijze en stellen hun eisen aan
hun leefomgeving. Willen wij zwaluwen hebben zullen we dus op onze
leefomgeving moeten letten. Wat de

vogels willen en hoe ze leven horen
wij van de IVN-natuurgidsen die deze
excursie begeleiden. We gaan zien
waar ze nestelen en hoe ze dat doen.
We gaan hun vliegkunst bewonderen
en genieten van hun gezellige gekwinkeleer. En misschien kunt u aan
het eind van de excursie het geluid
van de drie zwaluwen onderscheiden
en ook zien welke zwaluwen boven
uw eigen woonhuis rondvliegen.
Opgeven vóór 13 juli 12.00 u bij Elza
Vis, tel 0297 261316 of
elzavis@hetnet.nl.

Morgen, zaterdag 10 juli, is de rommelmarkt in het oude spoorhuis aan
Demmerik op de hoek met de Spoorlaan in Vinkeveen weer open. Men kan
er terecht voor verschillende tweedehands spullen zoals puzzels, kookgerei,
speelgoed of boeken. In het Spoorhuis
worden goederen verkocht die door
velen zijn ingebracht omdat ze te goed
zijn om weg te gooien. Zo zijn er soms
hele inboedels aangeleverd.Vanwege
de beperkte ruimte worden vooral
kleinere goed hanteerbare goederen
aangeboden. Het is een gelegenheid
om verrassende aankopen te doen, of
als toerist in Vinkeveen e.o. even te komen kijken. U bent van harte welkom
om even rond te snuffelen tussen 9.00
uur en 15.00 uur.

Klaverjassen in de
feesttent
Op donderdag 15 juli 2010 is er tijdens
de Vinkeveense feestweek prijsklaverjassen voor iedereen om zeer fraaie
prijzen in de feesttent op het feestterrein aan de Demmerik in Vinkeveen.
De aanvang van deze middag is 13.30
uur; inschrijven is gratis en kan vanaf
12.30 uur. Graag op tijd komen.

Mijdrecht

Fietsers bekeurd
De afgelopen weken zijn twaalf fietsers bekeurd voor het fietsen over het
marktterrein. Door het verplaatsen van
de weekmarkt naar het Raadhuisplein
is het (niet verplichte) fietspad op donderdag niet toegankelijk voor fietsers.
Fietsers die toch op het fietspad rijden
riskeren een boete van 30 euro.Voor
het uitoefenen van hun taak hebben
agenten (bikers) vrijstelling om in dat
gebied te fietsen.

Zomerbridgedrive

Vlammend afscheid groep 8 van De Schakel

Olleke Bolleke bij prijswinnaars Veldjesfeest

De boeken zijn dichtgeklapt, de tafeltjes opgeruimd en het schoolplein
is de komende weken weer stil. De vakantie op basisschool De Schakel is
begonnen. Dit betekent ook dat de school afscheid heeft genomen van
de leerlingen van groep 8.

Clown Olleke Bolleke, dé vaste gast bij het Veldjesfeest, heeft de prijsjes uitgedeeld aan de winnaars van de kleurwedstrijd. Ongeveer vijftig
kinderen hebben een kleurplaat ingeleverd tijdens het Veldjesfeest. Dat
leverde elke avond weer een feestelijke kleurige waslijn op. Bij het inleveren mochten ze direct zelf een klein prijsje uitzoeken uit een mand vol
speelgoed. De jury heeft daarna alle kleurplaten van kinderen in dezelfde
leeftijdsgroep met elkaar vergeleken en de winnaars gekozen.
In de jongste leeftijdsgroep sprong de kleurplaat van Eline Schröder eruit,
terwijl ze nog maar vier jaar oud is. Wat was ze blij met haar boek over
de ark van Noach. Cato van Zijl van zeven jaar oud had ook een prachtige
kleurplaat ingeleverd en kreeg een spannend boek over “Speurders in de
speeltuin”. De oudste prijswinnaar
was Lydia Meijer van tien jaar. Ook
zij kreeg bezoek van Olleke Bolleke
en ontving een boek van “Dolfi en
Wolfi”.
Olleke Bolleke beleeft elk jaar
weer iets bijzonders tijdens het
Veldjesfeest, waar we iets van
kunnen leren. Benieuwd naar meer
foto’s van het Veldjesfeest? Kijk
maar eens op www.cgkmijdrecht.nl.

De Schakel probeert daar altijd een
bijzondere afscheidsdag van te maken.
Dit keer gingen de leerlingen naar
het Amsterdamse Bos om in bomen
te klimmen. Later die dag kwamen
de ouders erbij om te barbecueën.
Daarna volgde het officiële afscheidsmoment. Aan elke leerling werd een
persoonlijke bijbel overhandigd.
Daarnaast was van elk kind een
prachtige fotocollage van 8 jaren
basisschool gemaakt. Toen was het
tijd om te 'vlammen', zoals de titel
van de afscheidsmusical luidde. Na
een geweldige uitvoering volgde een
staande ovatie en kregen alle leerlingen een roos.

De volgende dagen mocht groep 8
de musical nog een paar keer spelen.
Zij hebben namelijk de bewoners van
Zorgcentrum Zuiderhof uitgenodigd
om te komen kijken en zij hebben de
musical natuurlijk ook gespeeld voor
alle kinderen van de school. Kijk voor
meer foto’s op:

www.schakelvinkeveen.nl.
De Schakel wenst Emily, Benjamin,
Timo, Emma, Jip, Gert, Sophie,
Gauke, Alexander, Nada, William,
Demi, Dieuwertje, Lilian, Marc, Martin, Melissa, Julia, Sandra en Kim een
heel fijne vakantie toe en veel succes
op jullie nieuwe scholen.

De Bridgevereniging Mijdrecht (BVM)
organiseerde op 5 juli jl. voor de zesde
keer dit jaar een zomer-bridgedrive.
Door een computerstoring konden
wij helaas de uitslag niet voor de
publicatiedatum van dit blad produceren. Uitslag en winnaars zullen we zsm
bekend maken op de website:

www.nbbportal.nl/1010.
De laatste avond van deze zomerdrive
is maandag 12 juli.De drives worden
gehouden in Partycentrum de Meijert.
Er wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving
aan de zaal vanaf 19:00uur. U hoeft
niet per se een ervaren bridger te zijn.
Gezelligheid staat voorop. De drives
vangen aan om 19:45 uur. Inschrijfgeld
per paar 5 euro. U kunt per avond
inschrijven en meedingen naar de
dagprijzen. Ook is er een prijs voor de
Zomerkampioen. Dit is het paar dat (of
de degene die) met het hoogste gemiddelde is geëindigd aan het slot van de
zomercompetitie en alle avonden heeft
gespeeld.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname aan de
drive(s) bij Agnes Kroes tel. 0297286469 of 0297-241241.
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DE WEEK IN BEELD

Pascal Smits uit Vinkeveen heeft als snorkelaar al heel veel
vissen onder water gezien (haaien, roggen, zeeleeuwen,
zeeschildpadden, dolfijnen). Op maandag 5 juli ontdekte hij
iets heel bijzonders, gewoon op het land, zonder duikbril. Een
snoek van meer dan een meter lang had erg veel honger en
wilde een snoek van ruim een halve meter opeten. Zoals je ziet
is de grote vraatzuchtige snoek in zijn eten gestikt! Gelukkig
lusten ze geen mensenvlees..................

Het evenement Samen Uit – Samen Thuis begon zaterdagochtend
onder een stralende hemel. ’s Middags kwam de regen met bakken
uit de lucht, maar dat mocht de pret niet drukken. In tegendeel:
het was erg gezellig, met z’n allen samendrommen in de feesttent
op Zandeiland 1 maakte het luisteren naar de optredende artiesten
Wesley Klein (foto rechts)
en later Roxeanne en Dré
Hazes des te sfeervoller.
Het symbolisch in elkaar
zetten van een grote
puzzel door kinderen uit
de gemeenten Abcoude
en De Ronde Venen (foto
boven) completeerde het
programma.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

Herontwikkeling
Haitsmahof/Molenhof
(vervolg voorpagina)
De herontwikkeling van het gebied
Haitsmahof/Molenhof is de eerste
fase van de vernieuwing van het
centrum. Er wordt al een tijdje hard
gewerkt door de gemeente en haar
adviseurs, samen met drie ontwikkelende partijen, om dit gedeelte
van Mijdrecht een nieuw gezicht te
geven. De ambitie van het Masterplan is hoog. Belangrijke kenmerken daarbij zijn een ondergrondse
parkeergarage, een aquaductontsluiting, maar ook een duurzame
stedenbouwkundige structuur en
een leefbare openbare ruimte. Uit
eerste berekeningen blijkt dat de
invoering van betaald parkeren een
logische mogelijkheid biedt om deze
plannen te bekostigen. Hiervoor zal
nader onderzoek plaats vinden.
Bent u benieuwd hoe het centrum
er in de toekomst uit komt te zien?
De volledige digitale versie van het
Masterplan kunt u downloaden op
www.derondevenen.nl. De papieren
versie van het plan kunt u bij de
receptie van het gemeentehuis
inzien.De maquette van het plan
kunt u in het gemeentehuis bekijken
op afspraak met de projectleider
Michael Woerden, tel. (0297) 29 16
92, m.woerden@derondevenen.nl.

Het Burgemeester Haitmaplein transformeert tot een gezellig plein met
winkelstraatjes en een ondergrondse
parkeergarage.

Aanpak parkeeroverlast Mijdrecht
Naar aanleiding van het toenemende aantal klachten controleert de politie extra op foutief parkeren in de wijk Molenland. De afgelopen week is
een waarschuwingsperiode ingegaan. Na twee weken worden bekeuringen uitgeschreven voor foutief parkeren.
Gevaarlijke situaties
Het is verboden om binnen vijf meter afstand te parkeren van een kruising, een bocht, een zebrapad of voor een in- of uitrit. Wanneer er auto's
te dicht bij bochten, uitritten en kruisingen geparkeerd staan, wordt de
situatie onoverzichtelijk en ontstaan er verkeersgevaarlijke situaties.
Daarnaast hebben hulpdiensten te allen tijde voldoende ruimte nodig om
goed te kunnen werken.
Regelgeving
Binnen de gemeente De Ronde Venen gelden de volgende regels:
• Binnen een woonerf zijn bestuurders verplicht in de daarvoor bestemde
vakken te parkeren.
• Binnen een blauwe zone hebben bestuurders, met gebruikmaking van
een blauwe schijf, twee uur gratis parkeertijd. Voor bestuurders met een
invalidenparkeerkaart is dit zelfs drie uur.
• Het is verboden buiten de vakken in een blauwe zone te parkeren.
• Voertuigen mogen niet binnen een straal van vijf meter bij een bocht,
kruising of voetgangersoversteekplaats geparkeerd worden.
• Binnen een woonwijk mogen geen voertuigen langer dan 7 meter en
hoger dan 2.4 meter geparkeerd worden.

DE GROENE VENEN

Erfafscheidingen
en hagen
Deze keer wil ik het met u hebben
over de diverse soorten erfafscheidingen die er tegenwoordig zijn.
Voor de erfafscheiding kan er een
keuze gemaakt worden tussen
levende materialen en dode materialen. Met de levende materialen
worden de hagen en dergelijke
bedoeld en met de dode materialen zaken zoals schuttingen, tuinmuren, etc.
Hagen zijn er in vele soorten en
maten. Ze zijn onderverdeeld in twee
groepen; bladverliezend en groenblijvend. Bij bladverliezende hagen kunt u Jasper de Boer is hovenier en
denken aan Berberis of de Haagbeuk
mede-eigenaar van hoveniers(Carpinus betulus). Deze laatste moet
bedrijf Eindhoven & de Boer
u beslist niet verwarren met de BeukHoveniers. In deze rubriek behaag (Fagus sylvatica). De haagbeuk
handelt hij veel gestelde vragen
behoord tot de groep bladverliezende
en zaken uit de dagelijkse prakhagen, hij verliest namelijk zijn blad
wel in de winter. Bij de Beukhaag
tijk. Ook geeft hij tips op het
blijft het blad verdroogt aan de takjes
gebied van ontwerp, aanleg en
zitten en deze valt dus onder de groep
onderhoud van tuinen.
bladhoudend, maar dus niet groenblijvend. Bij de groenblijvende hagen
kunt u denken aan de Laurier, Buxus of aan het enorme assortiment coniferen.
Erg populair de laatste tijd zijn ‘hagen’ van Hedera die men tegen gaas op
laat groeien. Deze zijn echter wel bewerkelijk in onderhoud omdat Hedera de
eigenschap heeft om nogal te woekeren. Helaas is de groep mensen die voor
een haag kiezen zienderogen kleiner aan het worden. Veelal wordt er gekozen
voor een erfafscheiding gemaakt van dode materialen, omdat dit toch minder
onderhoud vergt. Dit is erg jammer, omdat een haag meer natuurlijkere uitstraling geeft door het verloop van de seizoenen. Ook is het een welkome plaats
voor insecten en vogels.
Erfafscheidingen van dode materialen zijn er ook in overvloed. Het meest
bekend bij iedereen zijn de schuttingen of kant en klare tuinschermen. Deze
laatste zijn relatief goedkoop en snel te plaatsen. Hier zijn grofweg twee
soorten in. Hardhout (meestal Bankirai) en
gewolmaniseerd (Lariks) hout. Het grootste
verschil tussen deze twee zit in de uitstraling
van de schermen, de levensduur, maar ook in
de prijs. Bankirai schermen zijn in de regel
1x duurder dan gewolmaniseerde schermen,
maar gaan daarentegen ook veel langer mee.
Bij schermen van Bankirai kun je ervoor
kiezen om ze laten vergrijzen of om ze op
kleur houden. Als je de kleur wilt behouden
dan is het noodzakelijk om de schermen twee
keer per jaar te behandelen met Bankirai
olie. Dit kan gaat het gemakkelijkst en het
snelst met een plantenspuit of drukspuit. Het
is belangrijk om de keuze van de kleur bij
plaatsing van de schermen te bepalen. Je kunt
de schermen namelijk wel op kleur houden
maar als ze eenmaal vergrijsd zijn, kun je ze nooit meer op kleur brengen.
Gewolmaniseerd larikshout kan in elke gewenst kleur gebeitst worden. Plaats
de schermen altijd in combinatie met hardhouten palen van voldoende lengte!
Deze zijn duurder dan de gewolmaniseerde palen, maar gaan vele malen langer mee. Gewolmaniseerd hout rot erg snel weg op de grens waar de paal de
grond raakt. Andere materialen die we steeds meer in de tuin als erfafscheiding tegenkomen zijn:
•Metalen zoals schanskorven, draadschermen of golfplaten.
•Steen voor bijvoorbeeld tuinmuren
•Keramische materialen en glas
•Rietmatten, wilgenrollen en dergelijke worden steeds minder gebruikt omdat
de levensduur erg kort is.
Erfascheidingen en wetgeving
Schuttingen mogen tot een hoogte van 1.80 m. overal in Nederland vergunningsvrij geplaatst worden. Uitzonderingen zijn de voor- of zijtuin, hier gelden
per gemeente verschillende richtlijnen voor; meestal mag de hoogte daar maar
0,90 m. zijn. Indien u het met uw buren niet eens kunt worden over de haag
of schutting, dan heeft u altijd de mogelijkheid om de afscheiding binnen de
erfgrens te plaatsen. Beter is om dit te voorkomen en samen met uw buren
te kijken naar een passende oplossing. De kans is dan ook veel groter dat
de buren een deel van de kosten voor hun rekening zullen nemen.
De komende weken is er geen tuinrubriek i.v.m. de vakantieperiode. In
september wil ik het met u gaan hebben over de voorbereiding op de
winter. Tot dan!

www.edbtuinen.nl
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Natuurliefhebber Patrick Heijne:

“De natuur is echt prachtig,
maar je moet wel leren kijken”
De liefde voor natuur kent hij al zijn hele leven. Als klein kind had Patrick Heijne meer aandacht voor de groene wereld achter de ramen, dan voor de les. En na schooltijd stond hij
vaak samen met zijn vriendjes bij de sloot om de kikkers en vissen te bewonderen.
Inmiddels is Patrick 45 en heeft hij nog steeds een grote interesse in de natuur. “De natuur
is een heerlijke plaats om tot rust te komen. En voor wie goed kijkt, is er van alles te beleven,” aldus de natuurliefhebber.
door valérie sambrink sanderink foto patrick hesse

verschillende excursies. Ze organiseert deze
voor gidsen om zo gezamenlijk de kennis op
te halen, maar ook voor de schoolkinderen
en andere belangstellenden. Sommige gidsen
hebben een specialisatie, zoals de amfibieën.
Ik weet van alles een beetje.”

In zijn eigen achtertuin heeft hij al meer dan
200 soorten dieren gevonden. Van bosmuizen
en spinnen tot vogels en libellen. Patrick is op
allerlei soorten fauna in zijn tuin gestuit: “Ik
zit graag in mijn tuin. Dan kijk ik wat er allemaal bloeit en leeft. Soms loop ik ook even
naar binnen om een fotocamera te pakken.
Dan zie ik bijvoorbeeld ineens een vroege
glazenwasser, een libellensoort, en die leg ik
dan vast. Of er vliegt een zweefvlieg door de
tuin. Dat is een vliegensoort die met zijn gele
en zwarte huid veel weg heeft van de wesp en
de bij. Als je er niet op let, dan zie je het niet.
Maar als je wel goed kijkt, zie je dat er heel
veel soorten planten en dieren leven. Zelfs in
je eigen achtertuin! Zo heb ik al tien libellensoorten in mijn tuin ontdekt. Het is niet
zo dat ik ieder dier bij naam kan benoemen.
Als ik een soort zie die ik niet ken, pak ik er
een natuurboek bij. Ik heb inmiddels al zo’n
4 meter aan natuurboeken in huis. Het zijn er
teveel om allemaal te lezen, maar het werkt
prima als naslagwerk.”
Vakantie
Patrick zoekt de natuur ook op. De natuurfanaat: “Op vakantie trek ik er altijd wel een
paar uurtjes op uit. Even lekker de natuur
in. Samen met mijn jongste zoon of alleen.
Mij maakt het meestal niet heel erg veel uit
waar we de vakantie doorbrengen. Voor een
natuurliefhebber is er namelijk overal wel iets
te doen.” Enthousiast: “In Griekenland heb je
bergen met mooie schildpadden en scharrelaars (vogels). Dat is werkelijk prachtig. Maar
de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn op
hun eigen manier weer schitterend. Daar leeft
erg mooi roodkorstmos. Daar kan ik vol bewondering op mijn knieën naar kijken. En zo
doe je overal wel verrassende ontdekkingen.
Ik heb dan ook geen favoriet stekje. Net zoals
ik geen voorkeur heb voor planten of juist
voor dieren. Sommige planten kunnen niet
zonder dieren en andersom. Juist het onderlinge samenspel kan mij fascineren.”
IVN
Daarnaast is Patrick vrijwilliger van het IVN,
het Instituut Voor Natuur- en milieueducatie.
Patrick: “Ik ben bestuurslid, penningmeester
en excursieleider. Ik zit in de WIA (Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen) en zo kan
ik mijn tijd op een nuttige en voor mij leuke
wijze benutten. Ik doe dit nu zo’n drie à vier
jaar. Het is heerlijk om onbekommerd in de
natuur je eigen gang te gaan. Om dit ook aan
anderen over te brengen organiseert het IVN

Om gids voor het IVN te worden, heeft hij
eerst een cursus gevolgd. “Ik heb het parkje
bij partycentrum De Meijert in Mijdrecht gekozen als projectonderwerp. Voor dit project
mocht ik de geschiedenis, grondsoorten en het
leven in het park beschrijven. Ik heb toen gezegd dat ik daar wel excursies wilde geven en
sindsdien staat dit parkje weer op de agenda.
Daar leid ik nu twee keer per jaar bezoekers
rond. In het voorjaar gaat het voornamelijk
over vogels en in het najaar over paddenstoelen. Dat is zo’n mooi parkje. Echt verrassend
wat daar allemaal leeft!”
Mens en natuur
En hoe zit het met de mens? Gaat die goed
met de natuur om? Patrick: “Ja en nee. Er
worden goede plannen bedacht en er worden mooie natuurgebieden aangelegd, maar
ondertussen wordt de bestaande natuur soms
verpest. In de Waverhoek bijvoorbeeld laten
sommige mensen nog steeds hun hond uit.
Onbegrijpelijk, want dit is een beschermd
natuurgebied. Dat is niet voor niets. Er leven
hier zeldzame vogels. Als die aan het broeden
zijn, kan zo’n hond deze vogels afschrikken.
Ze verlaten het nest en keren niet meer
terug. Zo is het broedsel in gevaar. Vreselijk!
Ook onder water is er een ramp gaande.
Waarschijnlijk heeft iemand een aquarium
met een Amerikaanse rivierkreeft erin, in het
water geleegd. Deze dieren zijn een gevaar
voor de Europese soorten. Ze zijn namelijk
besmet met een ziekte waar ze zelf niet aan
overlijden, maar de Europese rivierkreeft wel.
Bovendien zijn de Amerikaanse rivierkreeften
tweeslachtig. Ze planten zich snel voort. De
soort explodeert en vult zijn maag met alles
wat er in de buurt van zijn scharen komt. Dus
mocht iemand zo’n Amerikaanse rivierkreeft
vangen, eet hem dan maar lekker op!”
Groen in de regio
Inwoners van De Ronde Venen hoeven niet
naar de Veluwe of de Waddeneilanden om
mooie natuur tegen te komen. Ook in de
buurt in er genoeg te zien en te beleven.
Patrick: “Mooie natuurgebieden in de buurt
zijn Botshol en Waverhoek. Dat zijn wel dé
natuurplekjes in de buurt. Daarnaast zijn er
voor de duikers ook de Vinkeveense Plassen.
Zeker de eerste vier meter zijn hier levendig.
Jonge snoekjes zijn al te vinden op zo’n 35
centimeter diepte vanaf het wateroppervlak.
De meeste duikers gaan meteen meters diep.
Zonde, want dan zwemmen ze al heel veel
moois voorbij. Maar eigenlijk is er overal wel
een mooie natuur te vinden. Als je je ogen
maar open hebt. Mocht je er zelf nog niet
zo’n oog voor hebben, ga dan met een gids
mee. Die kan bij een groep eenden precies
zeggen welke soorten er tussen zitten. Je
moet echt leren om naar de natuur te kijken.
Weten waar je op moet letten. Als je dit
eenmaal kunt en weet, is er niets mooier dan
de natuur.”

Persoonlijk
en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en
crematies, zoals u dat wenst.
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema.
Mijn naam is Sander van der Duin,
bedrijfsleider bij Uitvaartverzorging
Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt
over alle faciliteiten om een
begrafenis of crematie geheel naar
uw wensen te verzorgen. Vanuit
onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand
komt te overlijden, kunnen wij alle
zorg van een begrafenis of een
crematie van u overnemen. Wij zijn
hiervoor dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Uitvaartcentrum ’t Kloosterhof. Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Altijd directe hulp bij overlijden.
Dag en nacht bereikbaar. 0297 - 325 865.
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Abcoude ontvangt
certificaat Groene
Stroom en Hogedruk
kwikvrij

Kort Nieuws

Wethouder Ton de Roode van
Aboude heeft uit handen van
Geert Meijer, directeur en Gert
Oliemans, accountmanager van
CityTec het certificaat ‘Groene
stroom’ en ‘Hogedruk kwikvrij’
ontvangen.

Zomerexpositie
'Kunst van binnen
uit' in Galerie aan de
Drecht
Van aanstaande zondag 11 juli tot
en met 15 augustus is het weer
tijd voor de zomertentoonstelling
“Kunst van binnen uit”. Traditioneel mogen de vrijwilligers van
Galerie Fort a/d Drecht hun eigen
werk tentoonstellen in de galerie.
In deze zesde editie is er weer een
grote verscheidenheid aan werk te
zien. U ziet schilderijen van: Hans
van den Bosch, Cor Meijer, Gon
Hageman, Greet Niederländer, Ria
Rugge, Betty van Roessel, Jeannet
Vermeij, Cathy Troost, Ineke van
der Aa, Cathararina Jensen en
Janny Burggraaf.
Daarnaast is er prachtig keramiek van Paula Schulte en zijn
er mooie sieraden te zien van Do
de Graaf. De exclusieve foto’s van
Max from Holland maken deze
expositie compleet.
De expositie wordt a.s. zondag
geopend om 15.00 uur door Harry
Peelen, voorzitter van het bestuur
en is daarna te zien op vrijdagen
van 14.00-17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00-17.00
uur. Galerie Fort aan de Drecht is
gevestigd aan Grevelingen 50 in
Uithoorn.

Reünie Stichting Da Capo (1993 - 1998)
Na 12,5 jaar is het de hoogste tijd voor een reünie en... een doorstart!
Op vrijdagavond 3 september wordt er een reünie georganiseerd voor
alle oud-koorleden die in de periode 1993 - 1998 hebben meegezongen
in een van de koren van de voormalige stichting Da Capo, zoals de diverse projectkoren, Da Capo's Popkoor en The Amstel Gospel Choir.
We halen die avond herinneringen op, ontdekken vanzelf of we
iedereen nog 'her'kennen en gaan
natuurlijk ook even lekker zingen
onder leiding van Ferdinand Beuse.
Zodat we opnieuw kunnen ervaren
hoe snel Ferdinand ons enthousiast
weet te krijgen!
We zijn nog op zoek naar een
(gratis) locatie voor deze reünie in
Uithoorn of Aalsmeer, dus mocht je
iets weten, meld het dan.
De reünie wordt tevens de basis

van nieuwe activiteiten die we gaan
organiseren onder de naam Beachy:
zondag 19 september organiseren
we een Beachy Sing-in: we gaan
die dag vrolijke, swingende nummers instuderen. Iedereen die het
leuk vindt om te zingen, is deze
dag welkom (ook als je nooit bij
de stichting Da Capo hebt gezongen). Leeftijd vanaf 18 jaar. Na de
Beachy Sing-in gaan we starten
met projectkoren op de woensdagavond. De projectkoren duren
gemiddeld 8 weken en gaan we

2 tot 3 keer per jaar organiseren.
We hebben Ferdinand weer enthousiast gekregen om ons te dirigeren
bij alle activiteiten! De Sing-In
en repetities van de projectkoren
gaan plaatsvinden in de Beach in
Aalsmeer!
Meld je aan!
Hedy Jagtman en Jos de Hundt
(enthousiaste oud-koorleden) zijn
de drijvende krachten achter deze
activiteiten. Ben je ook enthousiast
geworden, meld je dan aan via
www.queenofchoirs.nl of mail naar
hedy@queenofchoirs.nl, zodat we je
meer informatie kunnen sturen.

Let op: de reünie gaat alleen door bij
voldoende belangstelling!

Met het certificaat Groene Stroom
verklaart CityTec dat de openbare
verlichting in Abcoude brandt op
groene stroom, opgewekt door een
waterkrachtcentrale. Op deze wijze
levert de gemeente een aanzienlijke
bijdrage aan de CO2 reductie door
schone en onuitputtelijke energiebronnen als zon, wind, water en
biomassa voor de opwekking van
energie te gebruiken.
CityTec heeft zich ten doel gesteld om
voor 2010 alle hogedruk kwiklampen in haar verzorgingsgebied te
vervangen voor moderne en efficiënte
lampen. De gemeente Abcoude steunt
dit groene initiatief en heeft samen
met CityTec alle hogedruk kwiklampen vervangen. De gemeente draagt
daarmee bij aan een duurzame en
energiezuinige openbare verlichtingsinstallatie. Hogedruk kwiklampen
bevatten een hoge dosis kwik en ze
verbruiken twee keer zoveel energie
als moderne lampen, terwijl de
levensduur de helft korter is.

www.galeriefortaandedrecht.nl

Mijdrecht

Watergymnastiek in
het Veenweidebad

Vanaf 17 augustus gaat Stichting
Spel en Sport 55+ het MBvO
Watergymnastiek organiseren in
ons nieuwe zwembad. MBvO staat
voor Meer Bewegen voor Ouderen
en dat is waar Ans Bruggeman
veel ervaring mee heeft. Elke
dinsdag en donderdagmorgen
van 11.00 tot 11.45 uur kunnen
55 plussers zich aansluiten bij de
groep. Natuurlijk kan men het
eerst eens een keer uitproberen
met een gratis proefles vanaf
17 augustus tot eind september. Meldt u snel aan via 06
21918353 want vol=vol.

Nieuwe expositie in Gezondheidscentrum
Tot medio oktober 2010 is de vernieuwde permanente expositie van
Atelier de Kromme Mijdrecht weer te bewonderen in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht.
De expositie biedt een gevarieerd
overzicht van het werk van de leden
van het atelier. Er hangt een veertigtal werken van diverse leerlingen.
Voor het eerst zijn enkele deelnemers in de gelegenheid gesteld wat
meer van hun werk te laten zien.
Ditmaal exposeren Jo Groenendaal
en Annie Zaal, elk met een vijftiental
werken. Daarnaast is er werk te zien
van 13 leden van de jeugdgroep. De
kunstwerken zijn elke werkdag tussen
09.00 en 16.00 uur te bekijken.
Jo Groeneveld exposeert werk
uitgevoerd in aquarel als ook in acryl.
Zij laat zich vooral inspireren door
thema’s die met de natuur te maken
hebben.
Annie Zaal, die al vanaf de oprichting bij het atelier betrokken is laat
een gevarieerd overzicht van het
oeuvre zien, variërend van aquarel
schilderijen, acryl alsmede een aantal
potloodtekeningen.

Atelier De Kromme Mijdrecht
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van
amateurkunstenaars. AKM verzorgt
cursussen en workshops onder
deskundige leiding van professionele
kunstenaars. Dagelijks worden er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier dat sinds kort gevestigd
is aan de Energieweg 107 in Mijdrecht. Kijk voor meer informatie op:

www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
De kunstwerken die thans door
Atelier de Kromme Mijdrecht in het
gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn ook te bekijken op:

www.atelierdekrommemijdrecht.exposeert.com.
Ook de twee vorige exposities zijn
hier nog te zien. Deze site is gemaakt
door Mainport Art Productions. Professionele en amateurkunstenaars
kunnen hier ook een gratis eigen site
aanvragen.

29e Feestweek Vinkeveen
gaat weer van start
Van woensdag 14 t/m zaterdag 17 juli vindt, inmiddels voor de 29e
keer, de Vinkeveense Feestweek plaats. De organisatie heeft gezorgd
voor een gevarieerd programma, dat -traditiegetrouw- start met de
jaarmarkt. Maar ook op de andere dagen is er veel te beleven.

.
Programma Feestweek Vinkeveen
Woensdag 14 juli: Jaarmarkt 		

10.00-21.00 uur

Donderdag 15 juli: Klaverjassen (in tent)
		
Free Dance Event

13.30-17.00 uur
20.30-01.00 uur

Vrijdag 16 juli:
		
		
Zaterdag 17 juli:
		
		

60+ middag (in de tent) 13.30-17.00 uur
Hollandse avond met
Pierre van Dam, Alex en
de Lawineboys		
20.30-02.00 uur
Bingo (in de tent)
13.30-17.00 uur
Nederlandstalige avond 20.30-02.00 uur

(wijzigingen onder voorbehoud)

www.vinkeveen.nu
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beestenboel

Geen Haarlemmerdijkies

Jaap Catsburg waakt al veertig
jaar over zijn Vinkeveense Plassen Niet blij in de wei….
Bij de paardenarts…

Als je, via het tuinpad, het huis van Jaap Catsburg binnenkomt, beland je ineens in veertig jaar historie.
De tuin en de schuren die achter het huis staan zijn behangen met dingetjes van toen. Allemaal zaken die uit
de vuilcontainer zijn gered en nu een verhaal vertellen. Rondom het huis heerst rust en het is een plek waar
je Vinkeveen in alle hevigheid kunt ervaren. Jaap is 69 jaar jong en samen met zijn vrouw Annie zie je hem
nog dagelijks op zijn plassen.
door paul bosman

Jaap is sinds 1970 in dienst van 'De
Goede Vangst', een vereniging die in
1926 werd gevormd door eigenaren
van water en grond in het Vinkeveense. Zijn taak was het uitgeven
van zogeheten landingskaarten, in
combinatie met een dagkaart voor
moeder de vrouw, die de vissers
vergezelde. In een weekend leverde
dat al snel een 1.000 vergunningen
op, plus 600 dagkaarten. Het kwam
voor dat er in een jaar 31.000 dagvisvergunningen werden afgegeven.
Handhaver
Vinkeveen was en is nog steeds een
felbegeerde visstek, dat wist men
van heinde en ver. Veel Duitsers bezochten de plassen. Als Jaap kwam
vroeg hij dan ook: “Haben Sie ein”.
Maar er was ook een Nederlandse
visser die hem terecht wees door
te zeggen: “Hé Ome Jaap, ik ken
je wel, we komen niet allemaal van
over de grens”. Jaap is het type
mens dat handhaaft. Zeggen we
tegenwoordig vaak: “Je mag niet
door rood rijden, maar er is toch
niemand die dat controleert”, voor
Jaap is dat taboe. Je hebt regels en
daar heb je je aan te houden.
De verkoop van de kaarten vond
o.a. plaats in de kroeg. De visvergunningen en dagkaarten lagen
klaar in de Vinkeveense horecazaken en bootverhuurbedrijven. Jaap
ging ze af en verzamelde de betaalde bedragen. Met zijn boot 'De
Goede Vangst' controleerde hij vervolgens of de vissers braaf hadden
betaald. Het was in een jaar dat
er minder bekeuringen vielen en
de vereniging zich zorgen maakte
over het aantal controles dat Jaap
uitvoerde. Toen Jaap dit hoorde zei
hij: “Vaar maar eens mee, dan kun
je zien hoe het werkt” en na een
rondje was iedereen weer bij de
les. Jaap kent zijn pappenheimers.
Weet precies wie en wat er op
de plas gebeurt. Alle vissers kent
hij bij naam en weet op voorhand
zeker of de benodigde vergunning is
aangeschaft. Jaap vindt het eerlijk
dat iedereen betaalt. “Met de
inkomsten houden we de plassen op
orde en de visstand in tact. Voor iedereen beter.” Problemen heeft hij
met vissers die alle buit meenemen
en de plassen leegvist. Jammer.
Maar Jaap doet meer. Het gebeurt
zo maar dat Jaap, zijn vrouw
vergezelt hem vaak, drie maal
met tweehonderdvijftig zakken
vuil terugkeert naar de haven. Ook
heeft hij er geen enkel probleem
mee om jongeren aan te spreken op
hun gedrag. Toen hij een melding
kreeg dat er een aantal jongens
spiernaakt over een legakker
liepen, voer hij er op af en nam
poolshoogte. De bengels liepen
met tatoeages en ringen in hun oor
en op de vraag wat ze daar deden
zeiden ze: “We hebben een Rambo

Jaap Catsburg hoopt nog jarenlang te kunnen rondvaren, met zijn Annie aan zijn
zijde.
Party, maar als het niet mag gaan
we gewoon weg, meneer.” Ook het
stel jongeren dat neerstreek op
een akker die net was gemaaid en
verhuurd aan de zeeverkenners,
kreeg hij van de plek. “Ik stak wat
hooi in de fik vlak bij hun boot en ze
schrokken zich rot. Na enig overleg
verkasten ze en was alles weer zo het
hoorde.” Jaap regelt ook de verhuur
van plekken, tijdelijk en voor het
hele seizoen.
Versloepen
Vinkeveen is veranderd. Jaap
noemt dat versloepen. De roeibootjes zijn verdwenen, er wordt
steeds minder gezeild, er scheren
dure boten en sloepen over de plas.
Het mag dan een teken des tijds
zijn, maar het geeft wel een totaal
andere aanblik. De jachthavens zijn
vaker vol. Recreanten zie je steeds
minder. Een aantal jaren geleden
vertrok op zondagmiddag een grote
file aan bootjes richting Amsterdam.
De stedelingen hadden hun vertier
weer gehad. Natuurlijk komt dit
omdat de gemiddelde Nederlander
zich een huis met tuin heeft verworven. Anders dan vroeger toen ze op
drie hoog achter woonden en snakten naar een beetje buitenlucht. Er
waren gezinnen die de hele zomer
op een gehuurd stukje grond op de
plassen verbleven. Vader kwam aan
het einde van de dag vanuit zijn
werk naar Vinkeveen. Het verhuren
van boten is sterk afgenomen. Destijds lagen er zeshonderd boten in
verhuur, nu is dat beduidend minder.
Criminialiteit
In de loop der jaren zijn er rond
dertig mensen verdronken. Jaap
was daar altijd bij, een mindere
kant van zijn vak. In samenwerking met de politie gaat hij ook
de criminaliteit zoveel mogelijk te
lijf. Stropen mag niet, peuren ook
niet. Zijn linkerhand vertoont nog
een litteken dat hij kreeg toen een
peurder hem met een stok een mep
gaf. Tijdens de nachtelijke uren
hoort hij sommige boten langzaam
varen en weet dan al intuïtief dat er
stront aan de knikker is. Er wordt
soms best veel gestolen. Ook een te-

ken van deze tijd. Op straat gebeurt
heel veel, dus op het water ook.

Het voorjaarsgras ziet er altijd
aantrekkelijk uit: lekker groen
en mals. Evie, de knuffelshetlander die heerlijk in de wei graast
vlak achter de hobbyboerderij
van haar baasjes, kan er ook erg
van genieten.
Maar na twee weken volop grazen krijgt ze plotseling last van
haar voetjes, ze kan bijna geen
stap meer zetten, het is net of ze
op knellende schoenen loopt. Dit
heet in paardentermen 'hoefbevangenheid'. Door een te hoog
suikergehalte in het bloed blijft
er vocht staan in de voeten tussen het levende gedeelte van de
voet en de harde hoornschoen.
Ook paarden kunnen problemen
krijgen met energierijk eten,
waardoor ze dik worden. Het
lichaam gaat bij een teveel aan
suikers in het voer insuline aanmaken om het suiker te kunnen
gebruiken. Als er echt teveel suikers worden opgenomen, wordt

het lichaam ongevoelig voor
insuline, er ontstaat dan insuline
resistentie, bij mensen bekend
onder de term: Diabetes type 2.
Er zit helaas niets anders op dan
Evie van het gras af te halen
en op een stukje (nat) zand te
laten lopen, ze mag alleen maar
schraal hooi eten. Dat is wel
een grote strop voor haar, maar
wel erg nodig. Aan de pijnlijke
voetjes kunnen we gelukkig wel
wat doen: ze krijgt volop pijnstillers zodat ze weer een beetje
durft te lopen, zo kan ze zelf het
vocht weer wat uit haar voeten
wegmasseren.
Voor paarden geldt hetzelfde als
voor mensen: verstandig eten en
elke dag genoeg bewegen!
Ellen Go,
Dierenartsen Amstel, Vecht en
Venen

www.dkavv.nl

Levenslust en liefde
Toch houdt Jaap van zijn plassen.
Als het aan hem ligt vaart hij nog
jarenlang rond. Hij mag dan grijzend zijn, zijn bruine kop duidt op
levenslust en liefde voor zijn werk.
Jaap hoort bij zijn boot 'De Goede
Vangst' en andersom. De bezoekers
en bewoners van het plassengebied
waarderen Jaap. Als er iets aan de
hand is weten ze hem te vinden.
Ook die twee jongens die met een
buks op ganzen schoten. Na een
melding ging hij er op af. Nam de
twee buksen en in beslag belde de
politie. Nee, handhaven is handhaven en geen Haarlemmerdijkies.

Leuke ontmoetingsplek voor 55 plussers!

Buurtkamer bestaat half jaar
Veel ouderen (55+) hebben inmiddels de weg gevonden naar het
aparte gebouwtje met het schuine
dak aan de G. van Aemstelstraat 5
in Mijdrecht.
Als open inloop voor gastvrij ouderencontact was het aanvankelijk
bedoeld voor de wijken rondom de
Buurtkamer heen (Proostdijland
Noord en Zuid en het Centrum),
omdat daar relatief veel ouderen wonen. Maar omdat dit het
eerste Buurtkamerproject in deze
gemeente is, zijn uiteraard alle
belangstellende ouderen welkom!
Soms is het moeilijk de eerste stap te
zetten. Vaak komen gasten met anderen mee, of brengt een dochter haar
vader als die slecht ter been is.
Het team van gastvrouwen en gastheren ontvangt u hartelijk en zal u de
eerste keer zeker alles laten zien en
uitleggen wat er allemaal aan activiteiten mogelijk is.
Inmiddels komt er een heel gevarieerde groep van zowel ‘jongere ouderen’
als ‘oudere jongeren’, ook uit andere
wijken en uit de omliggende dorpen
van De Ronde Venen.

Heel belangrijk is
het motto van de
Buurtkamer: Niets
hoeft; men hoeft
geen lid te worden,
het is een gratis inloop (incl. koffie en
activiteiten), er kan
van alles! Het gaat
om het onderling
contact, praten over
allerlei onderwerpen (van voetbal tot
politiek en uiteraard het weer) en de
gezelligheid van het samen wat doen!
De ruimte is sfeervol en fris ingericht
met bloemen en planten en er zijn
fijne leunstoelen en kussens ter ondersteuning in de banken.
In januari startte de eerste Samenkoken-samen-eten-activiteit op de
dinsdag. In juni is daar de donderdag
bijgekomen. Hiervoor dient men zich
uiteraard op te geven; dit kan per keer
door uiterlijk die dag tussen half 10 en
10 uur te bellen en kost 5 euro

opzoeken. Helaas is er (nog) geen
buitenzitgelegenheid, maar wel is de
achter het gebouwtje gelegen jeu-deboulesbaan opgeknapt en kan gebruikt
worden.
Dus, bent u er nog nooit geweest: kom
gauw een keer binnen; de buurtkamer
is de hele zomer open op dinsdag
en donderdag van 10.00-12.00 en
(daarna kunt u mee-eten als u zich opgegeven hebt vóór ca half 2). En wie
weet treft u er mensen met wie u ook
op andere tijden een leuk uitstapje kan
maken. U hoeft zich dus zeker niet te
vervelen deze zomer. Tot Ziens!

Er zijn creatieve vrijwilligers die
samen met de gasten schilderen,
bloemschikken, of kaarten maken.
Ook kunt u samen iets op de computer

Voor meer informatie kunt u bellen
op openingstijden met tel.nr. 0297288466, maar ook op kantoortijden
met stichting de Baat, 0297-230280.
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Gespot in De Ronde Venen

Gratis Vaatwasser (Siemens) bij aankoop van een nieuwe keuken
Grando Keukens Mijdrecht
Teddy Camera (Babyfoon met camera in Teddybeer)
Expert Mijdrecht
Tivoli Model One tafelradio

Koeleman Elektro Mijdrecht

Waardebon voor kostuum t.w.v. € 100,- Prego Mannenmode Mijdrecht
Waardebon van Lingerie speciaalzaak Bonne Nuit t.w.v. € 100,Waardebon Trends Only € 100,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,BBQ Pakket C1000 Wilnis € 50,Bittergarnituur De Corner € 50,Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waspas Blauw Autoverhuur € 25,50
Waardebon Marsman Caravans € 25,Waardebon De Huifkar € 25,Waardebon Prinselijk Proeven € 25,Waardebon Swaab Juweliers € 25,Waardebon Poelier van Egmond € 25,Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Taart voor 20 personen
Bakkerij de Kruyf
Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Dinerbon De Veensteker € 20,Een oranje bureaulamp ‘Touch Me’, wanneer je de metalen boord aanraakt
gaat de lamp branden 					
Boekhandel Mondria
Het boek ‘Hiddink - Dit is mijn wereld’ van Frans van de Nieuwenhof
Boekhandel Mondria
Het boek ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren en andere citaten
van Johan Cruijff’, verzameld door Henk Davidse.
Boekhandel Mondria
De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld. De prijswinnaars
worden telefonisch en/of per mail in kennis gesteld. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd. De waarde van de prijzen bepaalt de ranking.

Riënzo Kok is volgens zijn ouders de liefste oranjesupporter van De Ronde
Venen. Daar kunnen we het mee eens zijn.
Zou hij a.s. zondag weer klaar zitten voor de finale?
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GRATIS MONTAGE

GRATIS
WASMACHINE
EN DROGER!
NU BIJ AANKOOP VAN
EEN KEUKEN MET
4 APPARATEN VAN

van 14.950,voor 9.050,-

6.795,-

Grando Mijdrecht

Industrieweg 38G (Naast Karwei), Tel.: 0297-250494,
Open: ma t/m do: 10:00-17:30, vr: 10:00-21:00, za: 10:00-17:00

Ole, ole, ole, ojé...
Het was me het weekje wel. Eerst was er vorige week vrijdag de Match
of the Year, de Braziliaanse Kanaries tegen de Nederlandse Leeuwen. Ons
huis was overvol en de stemming was meer dan gespannen. Na tien minuten
gebeurde waar ik zo bang voor was. De Leeuwen werden compleet weggespeeld en de een-nul lag er in. Voetbal is oorlog en dat bleek maar eens
te meer. Maar wat kan het anders lopen. Ik heb na afloop m’n Keteltje
genomen. En nog een. De kater de volgende ochtend kwam niet van het
verlies, maar van een oer Hollands product dat z’n wortels heeft in Schiedam. Hmmm.
Maandagavond wachtte de Marwijkse Boys opnieuw een Zuid-Amerikaanse
tegenstander. De buurman was al dagen in de weer met een projectiescherm en een beamer en had in zijn woonkamer een ingenieuze constructie
gebouwd om zijn gasten een eersterang-sensatie in Dolby surround te laten
beleven. De sissende 'braai' buiten bracht het gezelschap, dat met uitzondering van buurman zelf geheel in het oranje was uitgedost, nog meer in de
stemming. Het zal toch niet…
Al in de 18e minuut was het raak: Giovanni van Bronckhorst schoot vanaf
afstand raak, zijn mooie schot ging in de kruising. 1-0. Ha! Eén van ons
luistert met een oortje naar het radioverslag. Zij weten een seconde of vijf
eerder wat er gebeurt dan de digitale televisiekijkers, van wie het signaal
per satelliet een omweg maakt. De luisteraar hield het mooi verborgen voor
de kijkers en dus verliep onze vreugde volkomen synchroon.
Spanning toen De Zeeuw tegen de grond ging en ontgoocheling toen 5 minuten voor rust de gevreesde Forlan de gelijkmaker scoorde. In de rust hielden
we ons groot met hamburgertjes van de braai en nog een drankje. Maar
niemand was er echt gerust op. De tweede helft begon tam, kansen genoeg
maar allemaal onbenut. Dan scoort opeens Wesley Sneijder 2-1.
Nou moeten ze doorpakken en niet verslappen, vond mijn buurman. Hij werd
op z'n wenken bediend met een fraaie 3-1 van Robben. Dat haalt niemand
meer in, zo was het oordeel van de aanwezigen.
Daar leek het ook even op, maar in de verwarring die ontstond tijdens het
gevoel de overwinning al in de pocket te hebben, werd het nog 2-3 ook.
Na afloop was het nauwelijks te bevatten dat we zondag in de finale staan.
Buurman haalde wat worstjes van de braai en kreeg natuurlijk meteen commentaar dat-ie wel erg op de feiten vooruit liep met z'n Bratwurst..
Net als iedereen was hij er van uitgegaan dat Oranje zou aantreden tegen
Die Manschaft. Ook dat zou anders lopen.
Achteraf bleken het natuurlijk chorizo-worstjes te zijn geweest. Dus al met al
toch een vooruitziende blik.
Zeg, die Spanjaarden, hadden we die er niet in 1572 al uitgeknikkerd bij
Den Briel?
Fluisterlink

St

en
www.grando.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

a nd

De stand na alle wedstrijden 08-07-2010
Naam			
Christian Winkel		
Irene Wierenga		
Rutger van der Velden
Peter van Putten		
Jan L. van der Ploeg
Jack Lauwers		
Jim Voorn		
Wilbert van Senten
Frank van der Kroef
Jessica Zaal		
Basjan Visser		
Luc Gieling		
Martijn Horstman
Michiel Roosendaal
Monique Clement
Niels Faessen		
Rein Kroon		
Dave de Groot		
David Haspels		
Hans de Jonge		
Maikel Aarsman		
Daan Hogenboom
Sylvia & Rik		
Wilbert van Dijk		
Dave Hogenboom
Emiel Albers		
Mike Verbeek		
Cirina van t Hart		
Peter Braamzeel		
Bart Niessen		
Jan Maanen		
Ingrid Felthuis		
Vera Bank		
Peter Brouwer		
René Koopman		
Ellen Faessen		
Peter Zaal		
Fred Heikens		

Plaatsnaam		
Mijdrecht		
Uithoorn		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
De Kwakel		
De Kwakel		
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Wilnis			
Uithoorn		
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Best			
Wilnis			
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Mijdrecht		
Vinkeveen		
Amstelveen		
Mijdrecht		
Kudelstaart		
Mijdrecht		
Wilins			
Vinkeveen		
Weert			
Vinkeveen		
Uithoorn		
Wilnis			
Uithoorn		
Wilnis			
Best			
Mijdrecht		
Mijdrecht		

Punten
317
315
296
295
288
284
284
284
283
282
281
281
281
280
280
277
276
275
269
268
268
267
266
265
264
264
263
262
262
261
261
259
259
258
258
257
256		
253

www.0297.nl/wk

Peuselhappies,vonkelwijn,
sosatie, braai,
toebroodjies en sopie
voor je sokkiejol of bor
met je tjommies?
Ook voor plantvreters!

“Bittergarnituur, champagne,saté,
barbecue, sandwiches en drankjes
voor je feestje of borrel met vrienden?”
Ook voor vegetariërs!
Wij zijn er de hele zomer voor de catering of
complete verzorging van uw zakelijke of privé feest.

PARTYCATERING
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Renovatie huisvesting Scuba-Academie

Duikopleidingen op hoog niveau
De Scuba-Academie is opgericht om op kwalitatief hoog niveau duikopleidingen te verzorgen. De interesse
voor de duiksport en voor het volgen van duikopleidingen is explosief gegroeid de laatste jaren. Reden voor
eigenaar Cees den Toom en Bob Brouwer om de accommodatie op het terrein van Jachthaven Achterbos
opnieuw in te richten en de service aan de duikers flink uit te breiden.
door piet van buul foto patrick hesse

De kernactiviteit van de ScubaAcademie bestaat uit het opleiden
van duikers. Cees den Toom: “We
zijn hier in 2004 begonnen met het
geven van duikopleidingen. Niet
alleen de beginners kunnen hier de
noodzakelijke basiskennis opdoen.
Maar we verzorgen ook allerlei
vervolgopleidingen tot aan die van
opleider en evaluator. We hebben
hier een team van elf instructeurs,
die de opleidingen verzorgen. Dit
team bestaat voor ongeveer de
helft uit vrouwen. Daar waar het
duiken over het algemeen een mannensport is, zien wij ook bij onze
leerlingen een opvallende hoeveelheid vrouwen. Kennelijk is duiken
ook meer en meer en sport voor
vrouwen aan het worden.”
Cees den Toom maakt een onderscheid in recreatief en technisch
duiken, waarbij de mensen die technisch duiken over het algemeen wat
dieper gaan en langere bodemtijden
hebben. Voor het technisch duiken
is ook een andere uitrusting nodig
en maakt men gebruik van andere
gassen. De toenemende belangstelling voor de duiksport was ook
aanleiding om de faciliteiten uit te
breiden.
Nieuwe leslokalen en extra boot
“We zitten hier aan de Vinkeveense
plassen en we hadden twee boten
ter beschikking om het water op
te gaan,” vertelt Cees. “Daar is nu
nog een boot bijgekomen. Onze
lessen beperken zich overigens niet
alleen tot Vinkeveen. We trekken
er ook regelmatig op uit. Een van
de bestemmingen is bijvoorbeeld
Kroatië waar we dan wrakduik trainingen geven. We beschikken ook
over onderwatercamera’s voor het
maken van foto of filmreportages
onder water.
Voor de theorielessen hebben we
ook de leslokalen opgeknapt en
uitgebreid. Daar is ook een mooi
buitenterras bijgekomen, waar we
met onze leerlingen lekker kunnen
zitten. Ook organiseren we hier

Ondernemersfonds voor
centrum van Mijdrecht
Het college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft
in zijn vergadering van dinsdag 6 juli jl. de eerste stappen gezet om te
komen tot de oprichting van een ondernemersfonds in het centrum van
Mijdrecht. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 mei het
college opgeroepen de nodige voorbereidingen te treffen om zo'n fonds
in het leven te roepen. Met behulp van een ondernemersfonds bekostigen ondernemers gezamenlijk activiteiten in het centrum, bijvoorbeeld
op het gebied van promotie.

gezellige dingen zoals een barbecue en dergelijke. En we beleggen
voor groepen van verenigingen
of bedrijven of voor families ook
eendaagse clinic waar men kennis
kan maken met de duiksport. Daar
maken we dan meteen een gezellige dag van met lunch en barbecue.
Er komen ook regelmatig groepen
duikers uit andere delen van het
land naar ons toe om hier te duiken.
Ook zij beperken zich niet alleen
tot het duiken, maar willen ook wel
met elkaar op het terras zitten om
lekker met elkaar te kletsen. Dat
kan hier dus ook prima.”
Nieuw is ook het vulstation voor
het vullen van de flessen. Cees: “Tot
nu toe hebben we vooral gewerkt
volgens het 'blend' principe, waarbij
het optoppen van cilinders plaats
vond met perslucht. Ons nieuwe
vulstation maakt standaard en
veel goedkoper dan voorheen een
Nitrox mengsel aan, dat door ons
uit voorraad geleverd wordt en een
bijdrage levert aan veiliger duiken.
Nitrox is met zuurstof verrijkte
perslucht. Voor het technisch duiken
heb je nog andere gassen, zoals
trimis en argon nodig en die leveren
we uiteraard ook.”
Nieuwe winkel
De Scuba-Academie beschikt inmid-

dels ook over een nieuwe winkel,
waar vrijwel alles, wat met duiken
te maken heeft, in het assortiment
zit. Wanneer men voor het eerst op
les komt kan er gebruik gemaakt
worden van de duikuitrusting van
de academie. Cees: “We hebben
hier zo’n twintig duikuitrustingen
hangen. Maar wanneer mensen
door willen gaan met duiken en een
eigen uitrusting aan willen schaffen, dan bieden wij hen in onze
winkel volop keuzemogelijkheden.
En vanzelfsprekend zorgen wij voor
een persoonlijk advies op maat.
De aandacht voor alle aspecten
van veiligheid staat bij onze lessen
centraal. En dat vind je ook terug
in ons aanbod in de winkel en het
service center dat daar bij hoort.
Want ook het onderhoud van het
materiaal is heel erg belangrijk.”
Feestelijke opening
De feestelijke heropening vindt
plaats op 16 juli a.s. Er is dan voor
elke bezoeker een leuke attentie.
Scuba-Academie is gevestigd op
het terrein van Jachthaven Achterbos op het adres Achterbos 22b in
Vinkeveen. Telefoon 0297 21 22 85
of 21 22 60. Meer informatie kan
men ook vinden op de website

www.scuba-academie.nl.

Het oprichten van een ondernemersfonds is een wens van de Handelsvereniging Mijdrecht (HVM). De HVM
organiseert regelmatig activiteiten en
festiviteiten, met als doel de aantrekkingskracht van het Mijdrechtse
centrum te vergroten. Deze activiteiten worden betaald door de leden
van de HVM, maar niet alle middenstanders in het gebied zijn hier ook
lid van. Door gebruik te maken van
een ondernemersfonds betaalt iedere
ondernemer in het centrum mee en
worden de kosten voor het aantrekkelijk houden van het centrum eerlijk
verdeeld.
Alle ondernemers in een afgebakend
gebied dragen bij aan het ondernemersfonds via de onroerendezaakbelasting. Deze bijdrage wordt geïnd
door de gemeente. Jaarlijks zal het
ondernemersfonds een plan maken
waarin wordt omschreven wat er met
het geld gaat gebeuren. Ook zal na

afloop van een jaar verantwoording
worden afgelegd door het ondernemersfonds aan de ondernemers.
De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt om er voor
te zorgen dat het ondernemersfonds
per 1 januari 2011 van start kan. Zo
wordt momenteel gewerkt aan een
verordening en wordt de gemeenteraad in het najaar gevraagd hiermee
in te stemmen. Als dit is gebeurd, zal
er een draagvlakmeting plaatsvinden
onder ondernemers in het centrum.
Als daaruit blijkt dat een meerderheid van de ondernemers instemt met
de invoering van het fonds, zal pas
daadwerkelijk worden overgegaan
tot de invoering ervan. De komende
tijd zullen de ondernemers in het
centrum van Mijdrecht op verschillende manieren worden geïnformeerd
over de plannen om te komen tot een
ondernemersfonds.

Ontkalker doet wonderen voor uw toilet
Wij horen veel klachten over hangtoiletten van ongeveer tien jaar oud.
Hiervan werkt dan het drukmechanisme niet meer. Dit is vaak het gevolg
van kalkafzetting op het afsluitrubber. Dikwijls wordt besloten de unit dan
maar te vervangen en dat brengt dan weer kosten met zich mee. Probeer
eerst de volgende tip eens voordat u geld uitgeeft: giet ontkalker in het
reservoir en laat dit een nacht lang staan. Als u 's ochtends doorspoelt, zal
in negen van de tien gevallen uw toilet weer prima werken!
Advies van de Duizendpoot van De Ronde Venen, Ronald van Eijk.

www.ronaldvaneijk.nl
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IN VOL BEDRIJF
Smit & Dorlas Koffiebranders

Over koffie raak je nooit uitgepraat
In Mijdrecht bevindt zich een koffiebranderij waar topkoffie wordt geproduceerd. Ambachtelijk gebrande
koffie, die geleverd wordt aan het betere segment van de Nederlandse horeca. Bij een bezoek aan Smit &
Dorlas wordt al snel duidelijk, dat het hier niet om zomaar koffie gaat. Algemeen directeur Rob de Laat vertelt graag over de manier waarop ze voortdurend op zoek zijn naar de beste melanges voor hun koffie.
door piet van buul

Het bedrijf bestaat al bijna 200 jaar.
In 1822 werd de firma Smit in Amsterdam opgericht. De familie Smit
begon er aan de Leidsestraat een
ambachtelijke koffiebranderij.
De versgebrande koffie werd dagelijks naar de hotels en de restaurants
gebracht. Aanvankelijk met de
bakfiets, later met de bekende gele
bestelauto’s. Dat is tot op de dag
vandaag niet veranderd. Het begrip
‘vers’ is nog steeds één van de sleutelwoorden. In 1980 fuseerde Smit met
de firma Dorlas uit Amersfoort. Dat
bedrijf bestond ook al vanaf 1825.
Smit & Dorlas zit sinds 1999 in Mijdrecht. “We bestaan dus al bijna twee
eeuwen en we zijn er in geslaagd om
met onze manier van het ambachtelijk produceren marktleider te worden binnen ons segment,” zegt Rob
de Laat. “Vergeleken met bedrijven
als Douwe Egberts zijn wij natuurlijk
een kleintje. Wij leveren niet aan
de particuliere markt, maar aan de
horeca en de hotels. Daar kennen
veel mensen ons ongetwijfeld van,
want die bedrijven laten wel zien dat
ze Smit & Dorlas koffie serveren.”
De geschiedenis van de koffieboon
Rob de Laat vertelt graag en met
enthousiasme over de wijze waarop
er in zijn bedrijf gewerkt wordt aan
de samenstelling van de beste melanges. Hij vindt het ook belangrijk dat
we weten waar de koffie eigenlijk
vandaan komt en hoe die is ontdekt.

foto patrick hesse

“De koffieplanten groeien in landen
die aan de evenaar liggen. Ongeveer
in het gebied tussen de Steenbokskeerkring en de Kreeftskeerkring.
Dan heb je het over landen in Midden- en Zuid Amerika, in Centraal
Afrika en in Azië. Smit & Dorlas
haalt hier dus ook de bonen vandaan.
We voelen ons ook sterk verbonden
met de normen en waarden van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat we ook
producten onder het Max Havelaar
en Rain Forest Alliance label leveren.
Dan weten we dat de koffieproducenten een goede prijs voor hun
producten krijgen en er aandacht is
voor de milieuaspecten.”
Kali de geitenhoeder
De geschiedenis van de koffie begint
zo rond 1700 bij Kali de geitenhoeder, weet Rob: “Hij leefde in de buurt
van Mekka. Daar groeiden struiken
met besjes. Het was de geitenhoeder
opgevallen dat zijn geiten opmerkelijk levendiger werden wanneer
ze van die besjes gegeten hadden.
Hij liet dat uitzoeken door geleerde
mensen. Die kwamen er achter dat
de vruchtjes nergens naar smaakten
maar dat het om de pitten ging. Ze
hadden die pitten bij het doen van de
proeven in een bak gegooid. Uitgaande van het idee dat je daar niks mee
kon, werden ze op het vuur gegooid.
Ze werden bruin door het caramelliseren van de suikers en ze verspreid-

den een heerlijke geur. Vermengd
met water leverde het een heerlijke
drank op. Zo is de koffie ontstaan,”
aldus Rob.
Door de handel via Constantinopel
en Venetië is de koffie in Europa
terecht gekomen. Belangrijk centrum
was Café Florian aan het Plaza San
Marco in Venetië. “En in de verspreiding naar Zuid Amerika hebben de
Nederlanders nog een rol gespeeld,”
vertelt Rob. “Vanuit de Botanische
Tuin in Amsterdam is er een koffieplantje meegenomen naar Zuid
Amerika. Omdat het een teer plantje
was werd het met zorg bewaard tussen de borsten van een vrouwelijke
passagier. Zo kwam het veilig en wel
op Sint Mauritius aan en dat was in
feite de start van de koffiecultuur in
Latijns Amerika.”
Arabica melanges
Rob is een joviale Brabander die
graag vertelt over allerlei aspecten
van de koffiecultuur, compleet met
historische verhalen en anekdotes.
Maar het draait toch vooral om de
bonen. “Je kunt twee hoofdsoorten
onderscheiden: de Robusta en de
Arabica,” zegt Rob. “Wij werken
met top Arabica’s die we betrekken
uit landen als Guatemala, Brazilië,
Colombia of Kenia. We zoeken ter
plekke naar hoogwaardige kwaliteit.
Die pitten worden bij ons geleverd in
jute zakken van 60 kg. Door verschil-

Mijdrecht krijgt hoogwaardige
showroom- en kantoorruimte

Op een aantrekkelijke locatie in
Mijdrecht ontwikkelt de
Midreth Groep onder de naam
Retail Office Center Mijdrecht,
een project waar zowel showroomruimte als kantoorfaciliteiten zullen worden gerealiseerd. Het project ligt op slechts 500 meter van
het gezellige dorpscentrum. Een
zakelijk interessant ontwikkelingsgebied waar bekende formules
zich met succes hebben gevestigd.
Retail Office Center Mijdrecht
betreft zeer hoogwaardige showroom– en kantoorruimte, gelegen
op een voortreffelijke zichtlocatie

aan de Industrieweg te Mijdrecht.
Retail Office Center Mijdrecht is op
steenworp afstand gelegen van het
dorpscentrum. Daarnaast ligt het
complex zeer gunstig gelegen t.o.v.
Schiphol en steden als Amsterdam,
Utrecht, Hilversum en Aalsmeer.
Het project is onderdeel van een
veelomvattend ontwikkelingsprogramma van een gebied van 1,5
hectare in Mij-drecht, waar het
bedrijfsleven volop de ruimte krijgt.
Het object omvat in totaal 3800 m²
vloeroppervlak verdeeld over twee
verdiepingen.
Er kunnen maximaal 6 vertrekken
worden gecreëerd, variërend van

400 m² tot 680 m². Ook kunnen
meerdere vertrekken gecombineerd
worden tot één grote showroom of
kantoorruimte. De bestemming laat
een kantoorfunctie toe, alsmede detailhandel in volumineuze goederen
en detailhandel die vanwege zijn
omvang niet in het centrum past.
Wie nieuwsgierig is geworden naar
dit prachtige project en de mogelijkheden wil bekijken, kan contact
opnemen met:
Vida bedrijfsmakelaars og
Telefoon: 0297- 24 23 83.
Zij lichten dit project graag toe op
hun kantoor!

Rob de Laat: “We bestaan dus al bijna twee eeuwen en we zijn er in geslaagd om
met onze manier van het ambachtelijk produceren marktleider te worden binnen
ons segment.”
lende soorten met elkaar te mengen
ontwikkelen we bepaalde melanges.
Koffie is een halffabrikaat. Wij maken er hier ondermeer de Espresso,
de Superieur Medium, de Espresso
Originale, de Espresso Arabica Speciaal van. We hebben nu ongeveer 22
blends (smaken) in ons assortiment.
Onze melangeurs zorgen voor een
constante Smit & Dorlas smaak. Om
een ideale melange te creëren mengt
de melangeur soms wel vier, zes of
acht soorten koffiebonen met elkaar.
Telkens wijzigt hij de verhoudingen
en proeft het resultaat totdat hij er
tevreden over is. Zo zorgt de melangeur er ook voor dat een eenmaal
vastgelegde melange door het jaar
heen zijn constante smaak behoudt.
In de branderij worden voor elke
blend de benodigde soorten gesorteerd en gedoseerd. De pitten die een
groen grijze kleur hebben worden
vervolgens gebrand in hoeveelheden
van ongeveer 100 kilo per keer. Dat
proces duurt ongeveer tien tot twaalf
minuten.”
Bij Smit & Dorlas zijn ze marktleider
voor de horeca in Nederland met
een productie van 1,5 miljoen kilo
koffie per jaar. Dat zijn ongeveer 210
miljoen kopjes koffie.

koffiekopjes en bekers, suikersticks
en melkcups tot speciale koekjes. In
het pakket treffen we ook een assortiment kwaliteitsthee. Het bedrijf
heeft ook een uitgebreide technische
service afdeling. “Wij zijn dealer van
een paar grote merken koffiezetautomaten. La Cimbali uit Italië en
Thermoplan uit Zwitserland. Uiteraard verzorgen wij ook onderhoud
en reparatie van deze apparatuur.
Daarvoor hebben we een landelijk
opererende service dienst. Ongeveer
90% van onze productie bestaat uit
bonen die vers gemalen worden in de
vol- of halfautomatische koffiezetmachines. Om de horeca te ondersteunen geven we hier ook cursussen,
hoe men het beste met de apparatuur om kan gaan en hoe men er
voor zorgt dat er ook inderdaad een
kopje koffie van de beste kwaliteit
geserveerd wordt. Voor ons is service
een heel belangrijk bedrijfsgegeven.
Wij willen graag in nauw contact
met onze klanten staan zodat we ze
de optimale service kunnen bieden,”
aldus een bevlogen Rob de Laat. Hij
wijst op de slogan die met grote letters een van de wanden van de fraaie
showroom siert: “Uw koffie, onze
passie”.

Topkwaliteit
Bij Smit & Dorlas werken 70 mensen.
Ze verkopen niet alleen koffie maar
ook alles wat daar bij hoort. Van

Smit & Dorlas Koffiebranders is
gevestigd op Nijverheidsweg 1 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 28 40 00.
www.smitdorlas.nl.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 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
			

Non Stop Hit Mix
Midpoint Classics met Monique
Musch & Stephan de Ruijter
Goedemiddag met Peter Bakker
Historische Top 40 met
Nico van der Linden
NieuwsPoint (actualiteiten)
Eighties Request
Non Stop 80’s Hits
WZZP Jongeren Programma
MP Dance Classics
Non Stop Dance Hits

Zondag
0:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending
Nieuwspoint (H)
Nederpop Nonstop
Non Stop Hit Mix
Kerkenuitzending (H)
Black is beautiful met
Harry Beijer
Eindeloos met Jim Clarke,
Peter Bakker & Sandra Fokkens
Alltime Pop & Rock Songs

Maandag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Oostrom On Air met
Peter & Marcel
Alltime Pop& Rock Songs

Dinsdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
Alive met Roel & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Woensdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Jim Clarke
Non Stop Hit Mix
De Radioparade met
Patrick & Maarten
Alltime Pop& Rock Songs

Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
De Kelder met Tim & Anne
Alltime Pop& Rock Songs

Boeken Tip 5...

De dames van Boekhandel Mondria
lezen wekelijks vrijwel alle boeken
die verschijnen. Bij toerbeurt
verhalen ze hier over opmerkelijke
boeken.
Titel: Verbroken
Auteur: Karen Slaughter
'Karen Slaughter schrijft vreselijk
spannend, vanaf de eerste bladzijde zit je in het verhaal. 'Verbroken' is alweer het elfde boek van
deze schrijfster. Ik ben het meteen
gaan lezen, omdat ik nieuwsgierig
was naar hoe het verder zou gaan
met de
hoofdpersonen
Sara
Linton,
Lena
Adams
en Will
Trent.
De
boeken
van Karen Slaughter zijn goed los
van elkaar te lezen. Ik ben zelf
met het eerste deel 'Nachtschade'
begonnen en heb alle boeken op
volgorde gelezen. Dat vond ik extra leuk, vanwege de doorlopende
verhaallijn. In elk deel worden de
karakters van de steeds terugkerende hoofdpersonen verder
uitgediept, waardoor je het gevoel
krijgt dat je ze steeds beter leert
kennen. De serie verveelt nooit! In
de winkel merk ik dat zowel mannen als vrouwen graag de thrillers
van Karen Slaughter lezen.'
gelezen door evelyn de leeuw

De tour van A tot Z 		
Hans-Jorgen Nicolai, Leon
de Kort & Vincent Luyendijk
De Tour
de France
is hét
sportevenement in
de zomer
dat al
meer dan
honderd
jaar
bestand
is tegen
extreme hitte en regenbuien, tegen
wespen- en zijderupsplagen, en
tegen talloze dopingaffaires. Na
twee succesvolle edities van Het
Grote Tourboek, vol met verhalen
en hersenkrakers over de Tour de
France, hebben Vincent Luyendijk
en Hans-Jörgen Nicolaï ditmaal de
krachten gebundeld met Léon de
Kort. Gedrieën hebben zij de rijke
geschiedenis van de Tour de France
gevat in een eenvoudige formule:
het alfabet. Van A tot Z biedt
slechts 26 stations, maar wie die
reis al slingerend aflegt, maakt een
avontuurlijke jungletocht door het
mooiste fietscircus ter wereld.
'De Tour van A tot Z' biedt niet
alleen prachtige anekdotes over
alle hoogte- en dieptepunten en
een overweldigende hoeveelheid
weetjes, maar ook 400 quizvragen
van verschillende niveaus. Een
zeer aanstekelijk boek!
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Wielergeluk			
Peter Winnen		
De
grootste
kwaliteit
van Peter
Winnen is
dat hij als
schrijver niet
alleen
geweldig
goed kan

observeren en formuleren, maar
bovenal een ervaringsdeskundige
is. Het leven van een topsporter
kan hij meevoelen tot in de diepste
vezels. De zoektocht van een prof
naar God, drugs en andere hulpmiddelen beschrijft hij in beklemmende zinnen. Winnen prikkelt
de lezer continu met vragen die
zich niet beperken tot bekend
wielerterrein. Handbiken, schaatsen, atletiek, veldrijden, maar ook
poëzie komen aan bod. Bovendien
schuwt hij geen bespiegelingetjes
over het geloof op de sportpagina.
De beste, meest recente stukken
uit onder andere NRC Handelsblad
zijn samengebracht in deze boordevolle bundel Wielergeluk.

3

Beroep: Avonturier		
Aukje van Gerven		
Op een
dag
besluit
Aukje van
Gerven
haar leven
drastisch
om te
gooien.
Ze hangt
haar kantoorbaan
aan de
wilgen nadat haar relatie plotseling is stukgelopen. Ze gaat het
grote avontuur aan en fietst samen
met haar Nieuw-Zeelandse geliefde Jon van Tanzania dwars door
Afrika, via het Midden-Oosten,
door Europa terug naar huis. Avontuurlijk, des te meer omdat de reisgenoten elkaar pas hadden leren
kennen. Het valt dan ook niet altijd
mee om het hoofd te bieden aan de
uitdagingen die ze on the road en
in hun relatie tegenkomen. Ze zijn
helemaal op elkaar aangewezen,
ze reizen met minimale middelen,
beleven de meest bizarre én mooie
dingen. Ze ontmoeten fantastische
mensen en culturen. Na 10.000
kilometer weet Aukje dat haar relatie met Jon de ultieme test heeft
doorstaan en wat als spannend
fietsavontuur begon is misschien
wel uitgegroeid tot een nieuw
beroep: avonturier. Op de fiets van
Tanzania, Kenia, Uganda, Ethiopië,

Soedan, Egypte, Jordanië, Israël,
Syrië, Libanon, Turkije, Griekenland, Italië, Zwitserland, Frankrijk
en België terug naar huis.

4

De Muur - De tour in 		
Rotterdam
In wielertijdschrift De Muur wordt
met gouden pennetjes geschreven
over de wielersport, door liefhebbers die meer willen zien dan het
eindklassement. In de Muur nr. 29,
de Tour in Rotterdam, o.a.: Mart
Smeets & Lance Armstrong, Teun
van Vliet leeft en kickt, de eerlijkheid van Eef Dolman, Jules Deelder:
8 juli 1954 en de vergeten koers:
R’dam-Utrecht v.v.

5

Zadelpijn en ander damesleed
Liza van Sambeek
Zeven eigenzinnige vrouwen van
rond de vijftig gaan elk jaar een
week fietsen in Frankrijk. Voor de
meesten van hen ziet het leven er
anders uit dan ze het zich hadden
voorgesteld. Bij sommigen is dat
te wijten aan de keuzen die ze zelf
maakten, bij anderen heeft het noodlot toegeslagen. 'Zadelpijn en ander
damesleed' verhaalt op komische en
onthutsende wijze over vrouwen en
over de soms wrange vruchten van
de feministische en seksuele revolutie, en is een boek vol herkenning
voor de hedendaagse babyboomer.
Alle emoties komen aan bod: liefde,
haat, angst, afgunst en verdriet om
verloren dromen. De vrouwen houden zich juist staande omdát ze een
zekere leeftijd hebben bereikt.

Vrijdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Non Stop Hit Mix
2 The Point
Midpoint Classics
Goedemiddag met Peter Bakker
Non Stop Hit Mix
Nederlink met Jan Voortwist
Alltime Pop& Rock Songs

heerlijkste dagen in de afgelopen
drukke periode. Het was alsof ik
thuiskwam… ik was er al bijna 9
jaar niet meer geweest na er 15
jaar nonstop op zomervakantie te
zijn geweest dus je begrijpt, Texel is
voor mij het mooiste vakantie(ei-)
land met vooral heel veel herinneringen.

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

Jeugdsentiment
Vorige week had manlief een dagje
vrij genomen van zijn werk, konden
we even een dagje iets leuks gaan
doen! Wat we gingen doen zou een
verrassing zijn, maar ik haat verrassingen dus ik ging net zo lang door
met zeuren, tot hij me eindelijk
vertelde wat we gingen doen: een
dagje naar Texel! Nou, nou, wat een
verrassing zeg, hoor ik jullie denken,
maar voor mij was het een van de

Tot mijn 15e jaar gingen we elke
zomer drie weken naar de badplaats De Koog, maar omdat die
plek zich tot een soort Lloret de
Mar begon de ontwikkelen, vonden
mijn ouders het genoeg geweest
en gingen we voortaan met de tent
naar Frankrijk. Ik moet zeggen
dat ik het daar ook heel erg naar
mijn zin heb gehad, en dan heb ik
alleen nog maar de Cote d’ aDuur
(lees Cote d’ Azur) gezien. Als
wijnoholic zou ik eigenlijk elke hoek
van Frankrijk verslonden moeten

hebben, maar zoals jullie misschien
weten ben ik wat wijn betreft niet
wild van Frankrijk en ligt mijn
wijnhart voor een heel groot deel
in Italië.
Tot vorige maand kwam er echt
geen enkele Franse fles de winkel
binnen, totdat ik een wijn kreeg
die toch een klein knopje in mijn
hoofd heeft omgedraaid. Ik proefde
een Chardonnay-Mouzac uit de
Franse streek Limoux. Limoux is
een kleine wijnstreek die nog geen
10.000 inwoners telt en in de regio
Languedoc-Roussillon ligt. Domaine
Astruc is de producent van deze
wijn en het bestaat al sinds 1802.
Door de kiezel- en kleigrond krijgt
de wijn een bijzonder mooie en
unieke smaak, die deze wijn onderscheidt van alle andere witte wijnen
die in Frankrijk verbouwd worden.
En dat onderscheidende, ja dat is nu
juist waar ik weer zo gek op ben!

Nog een reden waarom de Limoux
zo’n unieke streek is? Vanwege zijn
“Indian Summers”. Dit betekent
dat je in de maanden oktober en
november nog vaak kunt genieten
van een goed glas wijn in de hand,
op het terras, in het zonnetje en dat
is helaas iets wat ik op Texel nog
niet snel zie gebeuren!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Honing van De Koning
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Bijen, imker en honing
Wist u dat er in Vinkeveen een bedrijf zit met duizenden werknemers? De
kans is groot dat u er dagelijks langs rijdt zonder dit te beseffen. Patrick en
ik zijn op deze mooie zomeravond op pad met Imker Pierre de Koning, een
dorpsgenoot die zijn hart heeft verpand aan de bijen. We gaan een kijkje
nemen op een van zijn locaties waar hij bijenkasten heeft staan. Pierre
neemt ons mee in de waanzinnig interessante wereld van het bijen houden.
Het is een rustiek plekje aan de rand van ons dorp en het enige geluid dat
we horen is het gezoem van de bijen.
Honing is een stuk gezonder dan rietsuiker en suikerbiet, omdat het fructose en glucose bevat dat razendsnel word opgenomen door het lichaam en
dus heel veel energie geeft. Pierre doorkruist regelmatig met zijn bijenkasten het hele land, op zoek naar gebieden waar bloemen zijn die zorgen
voor de lekkerste smaak . En dat proef je duidelijk af van de verrukkelijke
honing die Pierre maakt. Honing is er in vele smaken en structuren. Zo is
er bijvoorbeeld lavendelhoning en klavertjeshoning, etc, etc. Ik merk aan
Patrick dat hij niet echt op zijn gemak is met al die bijen om ons heen,
maar ik luister gefascineerd naar Pierre die wat rook creëert om de bijen
en Patrick rustig te houden (zie foto rechts). Na zijn interessante verhaal
steken we onze vinger in een van honingraten en vervolgens proeven we
een weldadig nectar. Hoeveel dichter kan je bij de natuur komen?
Waarom is het gezond?
Organische (biologische) honing is eigenlijk het ultieme Groene Hartproduct. Het is dan ook zó gezond, dat het van ons de allerhoogste score
krijgt van het Groene Hart. Het lichaam neemt de fructose en glucose snel
op, waardoor honing ideaal is voor mensen die aan sport doen en een actief
leven hebben.
Waarom organische honing en geen honing van de supermarkt?
Industriële honing is vaak gekookt en door dit proces gaat het grootste
gedeelte van de voedingswaarde
verloren, terwijl dit juist z'n goede
eigenschap van honig is. Dus: koop
altijd organische, ambachtelijke
honing die niet gekookt is!
Davids tip: Als u een pot honing al
langere tijd in de kast heeft staan, is
die vaak gekristalliseerd. Niet weggooien! Gewoon de pot een paar
minuten au bain marie verwarmen
en klaar is Kees.
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Zelfgemaakte bonbons

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

Dit is een bijzonder makkelijk recept!
Stop twee volle handen met amandelen in een blender en maal ze fijn.
Doe daar een volle theelepel organische honing bij en blend verder tot het
een bal is. Druk de bal vervolgens plat op je werkblad tot een ongeveer een
halve centimeter dikte maak dan kleine bakvormpjes ter grootte van ongeveer een 2 euro muntstuk.
Warm vervolgens au bain marie een fairtrade reep chocolade en doop de
rondjes in de warme chocolade. Laat ze vervolgens op een stuk vetvrij papier
afkoelen en je heb een heerlijke huisgemaakte bonbon voor na een heerlijk
diner.

?
e koop
Waar t

?
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Waar t

Imker Pierre de Koning (r) laat David Hague de warmte voelen - door het
verteringsproces ontstaan - die van de honingraat afkomt.

Hollandse Aardbeien
500 gram

NU VOOR

1.

49

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

ROEKZ.NL

1.99
Week 27 2010

Aanbieding is geldig van vrijdag t/m zaterdag
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden.
Aanbieding is niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Organische groentekraam op
de weekmarkt in Mijdrecht
(elke donderdag op het Raadhuisplein).
Imkerij de Koning
E-mail: koni8957@planet.nl

Foto links: de bij met de groene rug
links in de foto is de koningin.

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten
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AUTO&MOTOR
Vespa S 50 Roké Motors

'Viva Hollandia!'
Deze week Deze week test Patrick Hesse een Vespa S50 bij Roké
Motors uit Mijdrecht.
Ik zal het u maar eerlijk bekennen,
ik ben niet zo'n voetbalfan. Dat komt,
ik ben er niet mee opgegroeid en
heb het spel ook nooit goed begrepen. Het is triest maar mijn vrouw
(wel een voetbalfan) heeft mij een
aantal jaar geleden moeten uitleggen wat buitenspel is (ik weet het,
ik moet me diep schamen). Wel heb
ik heel bewust de finale van 1974
meegemaakt en de wedstrijd min
of meer gedwongen meegekeken.
Ik logeerde bij mijn opa en oma
op de boot en mijn grootvader was
een enorme voetbalfan. Maar zijn
scheldkanonnades toen Nederland
van Duitsland verloor, hadden zo'n
indruk op me gemaakt (u moet weten
mijn opa had in de Oorlog bij de Binnenlandse strijdkrachten gezeten) dat
ik waarschijnlijk vanaf dat moment
heb besloten niets meer met voetbal
te maken te willen hebben. Dit kreeg
nog wel een kleine opleving in 1988
toen ik nota bene tijdens de Dutch TT
in Assen op een door een motorvriend
meegebrachte radio de finale volgde.
Ik zal de geweldige Hoera-stemming
en sfeer op de weg naar huis mijn
leven niet vergeten.
Dit WK zou niet anders zijn, maar

mijn vrouw wilde graag kijken, dus
besloot ik (omdat ik het een feest
vind haar te observeren tijdens de
wedstrijd, ze is namelijk behoorlijk
fanatiek) met haar mee te gaan
kijken. Inmiddels weet ik ook wat
buitenspel is en dat maakt het allemaal een stuk aantrekkelijker om
naar te kijken.
Ik had nooit verwacht dat ik me
zou laten meeslepen, maar ook ik
stond te juichen. Het enthousiasme,
professionalisme en de focus van
“onze jongens” werken ongelofelijk
aanstekelijk en ik moet toegeven, ik
was zowaar afgelopen dinsdag bij
de aanvang van de wedstrijd net zo
nerveus als de rest van Nederland.
Ik ben definitief om en zal ook aanstaande zondag in het oranje zitten.
Eerst vond ik mezelf hypocriet, maar
dit werkt zo aanstekelijk.
Woensdagochtend tref ik ook Aad in
een jubelstemming. "He Pat!" roept
hij als ik binnenkom, "was dat genieten of niet gisterenavond!"
Als echte analyticus neem ik met Aad
de wedstrijd door, want net als de
rest van Nederland heb ik inmiddels
verstand van voetbal. Na een bak

tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

koffie komt Aad met een geweldig
voorstel: "We hebben een speciale
Vespa S, gebouwd in het knal oranje.
Een eenmalige scooter met allemaal
speciale kenmerken. Alle onderdelen
die niet oranje waren, zijn matzwart
gespoten of gepoedercoat. Ook zit
er een speciaal scherm op en zijn
de handvaten en het zadel speciaal
gemaakt. Er is maar 1 zo'n scooter."
Een uniek ding dus. Hij is spiksplinter
nieuw met 2 jaar volledige fabrieksgarantie. "Normaal kost hij zoals hij
daar staat € 3500,00, maar wanneer
Nederland het hem flikt en wereld-

kampioen wordt, verkoop ik hem
voor € 2750,00."
Nou Aad, dat is nog eens stunten,
laten we hopen dat jij de scooter
maandag voor dit bedrag kwijt bent.
Want dat zou in houden dat je niet
de enige bent die voor een stunt
heeft gezorgd. Ik hoop dat als u en
ik elkaar maandag tegen komen we
elkaar kunnen feliciteren, want dat
zou inhouden dat we er getuigen
van zijn geweest dat “onze jongens"
geschiedenis hebben geschreven. En
zal ik voortaan net als de rest van

Nederland voetbalfan zijn.
Voor uitgebreide informatie over de
Vespa S scooter kunt u terecht bij
Roké Motors: Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht Telefoonnummer:
0297-285218, www.roke.nl.
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De Club van… Ada Scholten

Sport kort

Wij pretenderen een gezellige vereniging te zijn
Tijdens onze gesprekkenreeks met vrijwilligers van verenigingen zijn
we gestuit op een veel voorkomend fenomeen. Wanneer iemand met
enthousiasme een bepaalde sport bedrijft, dan verspreidt hij of zij
een virus, waarmee ook de rest van de familie besmet wordt. Het virus
houdt ook het gezin van Ada Scholten in zijn greep. In dit geval is het
de passie voor paarden. Toen er een paar jaar geleden een paard voor
dochter Milou werd aangeschaft, waren ze verkocht.
door piet van buul

- foto patrick hesse

ter van ben en we hebben een paar
Ada Scholten is het prototype van de
aanpakker. Sociaal betrokken bij haar commissies waarin de mensen zitten
die ervoor zorgen dat de zaak goed
omgeving, met een heldere kijk op
draait. Er is een activiteitencommiswat er nodig is om dingen tot stand
te brengen. Iemand die de handen uit sie die zich vooral bezig houdt met
de organisatie van de vele bijzondere
de mouwen steekt wanneer ze vindt
activiteiten van onze vereniging en
dat er iets moet gebeuren. Dat was
er is een wedstrijdcommissie. Verder
vroeger al zo toen ze als vrijwilligis er nog iemand die zich vooral met
ster actief was bij activiteiten op de
de PR bezig houdt. De taken zijn
school van haar dochter. Ze hoorde
dus goed verdeeld,”stelt Ada vast.
tot de groep die het initiatief nam tot
Dat neemt overigens niet weg dat
de oprichting van de Jenaplan school
ze als voorzitter de regie duidelijk
en zat er een tijdje in het bestuur.
in handen heeft. “Ik vind dat je er
“Toen onze dochter naar de midals voorzitter wel altijd voor je leden
delbare school ging, kochten we voor
haar een fjordenpaard, Petra. Met de moet zijn. Je hebt ook een stimulerende rol. Af en toe een complimentje
komst van het paardje kwam ook het
en als dat nodig is af en toe een
paardenvirus in ons gezin. We gingen
duwtje in de goede richting.”
op zoek naar een goed onderkomen
voor het paard en kwamen terecht
Activiteiten
bij Stal Zadelpret. Daar bleken
Paardensportvereniging Troje is
meer mensen hun paard te hebben
gevestigd bij Manege Stal Zadelpret.
ondergebracht. Bovendien was er
Een aantal leden hebben daar hun
altijd bedrijvigheid van rijlessen bij
paard gehuisvest. De manege heeft
de manege en het verzorgen van de
een fraaie kantine die door Troje
paarden. We troffen daar veel enwordt gehuurd. Ada:
thousiaste mensen en
al pratende met elkaar “Mensen die bij ons lid “We zijn hier dus
ontstond het idee om worden hebben zelf een te gast. We huren
faciliteiten maar
een paardensportverpaard en nemen deel de
hebben verder geen
eniging op te richten.
Dat hebben we gedaan aan de activiteiten die zakelijke verplichtingen aan de manege.
en 6,5 jaar geleden
wij organiseren.”
Uiteraard is de sazijn we gestart met
menwerking wel heel plezierig. Wij
Paardensportvereniging Troje. We
geven zelf geen paardrijles. We hebbegonnen met een klein groepje enben ook als vereniging geen paarden.
thousiastelingen en inmiddels hebben
Mensen die bij ons lid worden hebben
we 156 leden. Voor de helft zijn dat
zelf een paard en nemen deel aan de
mensen die actief de paardensport
activiteiten die wij organiseren. Wij
beoefenen en voor de helft zijn dat
richten ons op twee soorten activisteunleden, die ons zowel financieel
teiten. Dat zijn de wedstrijden en dat
als ook met inzet en hulp bij onze
is het recreatieve rijden. We organivele activiteiten steunen. Dat is dus
seren tochten. Traditioneel starten
een flinke aanwas in een redelijk
we elk jaar in februari met een
korte tijd. We pretenderen een
tocht door de bossen bij Zeewolde.
gezellige vereniging te zijn en ik durf
Dat noemen we de ‘Barre Bostocht’
wel te stellen dat we daar goed in
omdat het in februari vaak bar weer
slagen,” zegt de trotse voorzitter
kan zijn. Vervolgens is er in het eerste
weekend van april de ‘ElfdorpenVrijwilligers
tocht’. Dat is een tocht van zo’n 35
Zoals het een goede voorzitter
kilometer hier in de regio. Om de
betaamt, doet ze bescheiden over
haar eigen inbreng en prijst ze vooral afwisseling er in te houden hebben
we inmiddels al zo’n vijf verschillende
de inzet van veel vrijwilligers, die
routes. Mijn dochter doet ook mee
met elkaar de verenigingsactiviteiten
invullen. “We hebben een daadkrach- en mijn man is op zulke dagen altijd
actief met de catering. Hij zorgt voor
tig bestuur, waar ik dan de voorzit-

Kevin Regelink en
Martijn de Groot weer
samen op podium
Ada Scholten ( met in de achtergrond dochter Milou op fjordenpaard Petra) raakt
niet uitgepraat over haar club. “Als voorzitter moet je er zijn voor je leden.”
eten en drinken onderweg. We rijden
die tochten niet alleen met ruiter en
paard maar ook met koetsjes. Die
zetten we ook in als we jaarlijks een
tocht houden met bewoners van gezinsvervangende tehuizen. Dan is er
vaak ook een paardentram bij. Dat is
elk jaar weer een hoogtepunt binnen
onze vereniging.”
Ada raakt niet uitgepraat over haar
actieve club. Ze vertelt dat ze ook
elk jaar in september met zo’n
tachtig man een heel weekend naar
Nunspeet gaan. “We huren daar
een groepslocatie van vrijdag tot
en met zondag. We rijden er paard
en een deel van onze leden gaat er
fietsen. Vast uitje is ook een bezoek
aan de jaarlijkse paardenmarkt in
Zuid Laren. En niet te vergeten onze
jaarlijkse barbecue avond. Dat doen
we meestal aansluitend aan een clinic
waar we een bekend iemand uit de
ruitersport voor uitnodigen."
Wedstrijden.
Een deel van de leden van PSV Troje
neemt deel aan dressuurwedstrijden
en een ander deel richt zich op het
mennen.” We geven hier ook les in
het mennen van aanspanningen met
één of met twee paarden. De menners doen ook aan wedstrijden mee,
waar het gaat om dressuur en om
behendigheid. Dat is het rijden tussen
pilonnetjes die je niet mag raken,”
legt Ada uit.
Het bestuur van de vereniging spant
zich ook in om in het overleg met
regionale overheden te bereiken dat
er meer ruiterpaden komen. “Zo zijn
we ook betrokken bij de werkgroepen die zich met de inrichting van
Marickenland bezig houden. We wil-

De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...

len daar graag ruiterpaden. En onze
grote wens is ook dat er een ‘paarden
waadplaats’ komt. Je kunt hier in de
omgeving nergens met de paarden
het water in. En dat vinden de paarden juist heel erg fijn. Nu moeten de
ruiters van hier naar het strand, het
Amsterdamse Bos of naar Hilversum.
Als we toch een groot recreatie en
natuurgebied in gaan richten in de
gemeente, laten we dan ook dit soort
voorzieningen aanleggen. Je zou er
heel veel paardenliefhebbers een
plezier mee doen,” zegt de gedreven
voorzitter.

Voor wie meer wil weten over haar
vereniging verwijst ze naar de website:
www.paardensportverenigingtroje.nl.

Zaterdag 3 juli jl. stond er voor Kevin
Regelink en Martijn de Groot weer
een wedstrijd op het programma
in de Mijnten Midden Nederland
Skeeler Competitie. Deze keer in
Arnhem op het terrein van Papendal.
Een mooie grote ronde met een
kleine heuvel erin voorspelde een
mooie wedstrijd. Kevin en Martijn kozen er allebei voor om op 4
regenwielen te rijden en 4 normale
wielen, wat tijdens de wedstrijd goed
uitpakte. Kevin reed vanaf het begin
erg aanvallend en won de tussensprint. Martijn hield zich wat rustiger
vanwege slechte benen. Twee ronden
voor het eind kwam Martijn de Groot
ten val door het natte wegdek. Door
de adrenaline stond hij wel direct
op zij benen en op karakter bleef hij
uiteindelijk het peloton voor. Maar
Martijn de Jager won de wedstrijd
in Arnhem. Martijn de Groot mocht
de tweede plek op het podium vullen.
Kevin Regelink won de sprint van
het peloton en werd uitgeroepen tot
strijdlustigste rijder. In het klassement staat Martijn de Groot nu
eerste. Kevin Regelink staat op de
zevende plek.

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

www.solidq.nl
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Rij-impressie elektrische Sparta ION RX en Giant Twist Go Single van Deins Tweewielers

Groen door de Venen

Een leuke fietstocht langs diverse activiteiten die zaterdag jl. werden georganiseerd om het samengaan van Abcoude en De Ronde Venen te bekrachtigen, leek een goede aanleiding om aandacht te besteden aan elektrische
fietsen. Deins Tweewielers zette er zelfs twee voor ons klaar, een flitsendgroene Giant en een fraaie Sparta, in
wit-oranje voetbalkleuren.
tekst en foto’s rob isaacs

Eerst de eerste misvatting maar
eens de wereld uit: fietsen op een
elektrische fiets gaat niet vanzelf.
Wie niet trapt, komt niet vooruit.
De elektrische fiets ondersteunt
je inspanningen. Dat kan vooral
handig zijn bij tegenwind, of als je
heuvelopwaarts moet. Hoe meer
ondersteuning de fiets moet leveren,
hoe meer stroom er geleverd moet
worden en hoe korter de accu meegaat. Zowel de Sparta als de Giant
hebben drie ondersteuningniveaus;
een ‘eco-stand’ waarbij je zelf als
fietser de meeste inspanning verricht, een ‘normaal’ stand, waarbij
je zonder het te merken toch al flink
ondersteund wordt, en een ‘sport’
stand, waarbij de fiets de grootste
prestaties levert. Op een volle accu
kom je maximaal zo’n 50-60 km
ver, uitgaande van eco-stand. Zet je
de andere ondersteuningsniveaus
in, dan moet je er rekening mee
houden dat je minder ver komt. Dat
pleit er voor om de trajecten waar
je wind mee hebt, zelf te trappen en
de batterij te sparen. Zonder motor
lopen beide fietsen even licht als een
normale fiets en je behoudt gewoon
het gebruik van de 7 (Giant) of 8
(Sparta) versnellingen. De Giant
heeft bij het linkerhandvat een
bedieningspaneeltje waar met rode
lampjes de status van de accu valt af
te lezen; de Sparta heeft midden op
het stuur een schermpje waarop o.a.
het percentage is af te lezen, maar
waarop ook je snelheid, afgelegde
afstand e.d. is af te lezen.
De Giant biedt de mogelijkheid een
extra batterijpack aan te schaffen,
zodat je een dubbele actieradius
hebt. Beide accu’s passen in slimme
uitsparingen links en rechts van de
achterdrager. Bij de Sparta bevindt
de accu zich onder de bagagedrager.
Op beide modellen zijn ze uitneembaar om op te laden; handig als je
schuur geen stopcontact heeft en je
niet met je fiets in de huiskamer wilt
zitten...
In overleg met Deins besluiten we de
oplaadkabel niet mee te nemen. De
lengte van de route valt binnen de
opgegeven actieradius en we gokken
het er op. In het ergste geval is je
accu eerder leeg en moet je het laat-

ste stuk zelf fietsen...
Even de zadels op de juiste hoogte,
wat lucht in de banden en daar
gingen we, op weg naar het groengroen knollen-knollenland.
De eerste kilometers naar Vinkeveen
spelen we natuurlijk driftig met het
bedieningspaneeltje. Meteen al in
de eco-stand voel je dat je minder
zwaar hoeft te trappen en in de 7e
en 8e versnelling haal je moeiteloos
22 km/uur of meer. Het deed me
denken aan die rolpaden op Schiphol:
je kunt gewoon
blijven lopen naar
de pier, maar met
dezelfde inspanning
kom je lopend op
zo’n rolband een
stuk sneller vooruit.
All-wheel-drive
Het rijdt super; de Sparta is volstrekt geruisloos, het motortje van
de Giant produceert een spinnend
geluid, dat een beetje te vergelijken
is met het geluid dat we kennen van
een dynamo. Die laatste treft niet
aan op deze fietsen, want de zuinige
led-verlichting wordt gevoed vanuit
de accu met een schakelaartje op
het stuur.
Grappig detail is, dat deze fietsen in
feite over ‘all wheel drive’ beschikken: zelf drijf je al trappend het
achterwiel aan, terwijl de ondersteunende motor in de naaf van het
voorwiel zit.
We zijn mooi op tijd bij Museum
De Ronde Venen in Vinkeveen waar
burgemeester Burgman, samen met

wethouders Lambregts en Dekker,
op ludiek fietsvervoer het startschot
gaf. Via de Botsholse Dijk en de polder Groot Mijdrecht Noord fietsen
we naar de Waver. Keurige routebordjes wijzen ons de weg. Vlak
voor Abcoude, aan het eind van de
Winkeldijk gaat het mis. Geen bordjes meer. Volgens de kaart moeten
we over de weg, maar ze bedoelen
vast het gloednieuwe tunneltje
ònder de A2. Dat brengt ons op de
juiste route naar het centrum van
Abcoude, zò de fuik
van de opgebroken
straten rond het
Raadhuisplein in. In
het rulle zand en op
de rijplaten bewijst
de ‘eco stand’ zich
andermaal. Je hebt
het gevoel dat je
veel meer grip op het wegdek hebt,
terwijl je minder inspanning levert.
Je voelt de fiets minder onder je
wegglijden.
Na een korte stop bij Fort Abcoude
wordt het tijd voor een bezoek aan
Zandeiland 1, waar met de Fortnight
Swingband de festiviteiten van start
gaan.
Brug op, brug af, langs de toiletgebouwen naar rechts en rechtdoor
over het gras, het is een peulenschil
voor beide fietsen. Wesley, Dre en
Roxeanne moeten het zonder ons
doen, het tweede deel van de route
wacht op ons. Het schermpje op de
Giant toont nog 3 volle bolletjes
(60%) en de Sparta zit op 71%.
Moet lukken.
Eenmaal aangekomen bij de kruising met de N201 geven de bordjes
een andere route aan dan de kaart.
Dilemma. De kaart volgen loopt uit
in de doodlopende weg. De bordjes
wijzen langs de N201, maar ook dat
lijkt niet te kloppen. In de richting
Vinkeveen wordt het donkerder en
donkerder. We besluiten onze eigen
route te construeren. De wind is
inmiddels aardig aangewakkerd. De
Sparta staat in stand 2, de Giant
op ‘normaal’. De batterijcapaciteit
loopt snel terug. Sparta 30%-Giant
één lampje. Op de Oudhuyzerweg
vallen de eerste druppels. Via de
Bozenhoven rijden we Mijdrecht in.
De Sparta staat inmiddels op 11%,
de Giant nog steeds op één lampje.
Een paar klikken in het menu van de

Foto's boven: de bediening van de Giant (links) is wat soberder dan die van de
Sparta, maar is erg gebruiksvriendelijk. Het beeldscherm van de Sparta wordt
bediend met het linkerhandvat van de fiets en kan bovendien worden uitgebreid
met programma's en zelfs een hartslagmeter.
Foto's onder: de accu van de Giant zit aan de zijkant van de fiets, geïntegreerd in
de bagagedrager. Aan de andere zijde van de fiets is plaats voor een tweede accu.
Rechts de accu van de Sparta, die in de bagagedrager zit. Beide accu's zijn eenvoudig los te koppelen, zodat ze binnen kunnen worden opgeladen.

Sparta toont dat we 51,2 km hebben
afgelegd. En nog stroom over. Met
6-8 uur opladen is de accu weer
helemaal vol voor een volgende rit.
Hoe zou het op het Zandeiland zijn?
Presentator Hans van Veen meldt
dat Abcoude en De Ronde Venen
broederlijk samen schuilen onder het
tentzeil en wethouder Van Breukelen
keerde doorwaternat terug van zijn
fietstocht.
Wie heeft gewonnen?
Deze rij-impressie was vooral
bedoeld om het fenomeen elektrisch
fietsen te testen. Wat dat betreft zijn
beide merken glansrijk geslaagd.
De tweede misvatting dat dit soort
fietsen alleen voor ‘oudjes’ geschikt
is, kan wat ons betreft ook naar de
mythbusters. Als je het eenmaal hebt
geprobeerd, dan wil je niet meer
zonder. De Giant is qua uitvoering
wat eenvoudiger dan de Sparta,
maar ook voordeliger. Het zoemen
van de Giantmotor zal sommigen
kunnen irriteren en hij ‘voelt’ iets
minder stabiel dan de Sparta. Toch
heb je hier een prima fiets aan en
de mogelijkheid een tweede accu
te plaatsen is slim. Met de Sparta
haal je een topfiets in huis; hij rijdt
uitstekend en is degelijk afgewerkt.
Het bedieningspaneel biedt extra
functies en is door Deins bovendien
uit te breiden met fietsprogramma’s,
die op maat zijn afgestemd op uw
persoonlijke ‘trapvermogen’.

Deins Tweewielers heeft op aanvraag
speciale demo-modellen beschikbaar
en behalve kopen kunt u de fietsen
ook huren voor één of enkele dagen.

Sparta ION RX

XHP-motor in het voorwiel
10Ah NiMh batterijpakket in de
achterdrager
8 versnellingen Shimano Nexus
V brakes voor en rollerbrakes achter
Verende voorvork en zadelpen
Verkrijgbaar in diverse framematen
en kleuren
Gewicht 26 kg (zonder accu)
Prijs € 2.149

Giant Twist Go Single
SyncDrive motor in het voorwiel
9Ah Li-Ion batterijpak in zijkant achterdrager (uit te breiden met extra
batterijpak aan andere zijde achterdrager voor dubbele actieradius)
7 versnellingen Shimano Nexus
V brakes en rollerbrakes
Verende voorvork en zadelpen
Verkrijgbaar in diverse framematen
en kleuren
Gewicht 23kg (zonder accu)
Prijs € 1.799
Deins Tweewielers
Burg. Haitsmaplein 24, Mijdrecht
Tel. 0297-281591
www.deins-tweewielers.nl
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AUTO&MOTOR
Autonieuws

Belang Toyota in Tesla

En Route met Reuling

Rijtest Tesla Roadster

Electric Boogie
Na een maand met cabrio’s, testen we deze week de laatste open auto en slaan we maar meteen een groene
weg in. Letterlijk, met als start een gifgroene cabriolet met een bijzondere aandrijving. Niets hybride,
gewoon alleen een elektromotor.
tekst michael reuling foto's patrick hesse

Misschien heb je de groene Tesla al
eerder voorbij zien komen. Een aantal
weken geleden sierde de auto onze
voorpagina, wat reden was voor een
telefoontje naar eigenaar Gérard
Wienk. Mogen wij de auto eens
meenemen voor een rondje? Geen
probleem. De Tesla wordt normaliter
ingezet als leenauto van Wienks schadebedrijf Excellent Repair in Amsterdam Zuid-Oost. Naast de Tesla heeft
hij ook een aantal Porsche Boxsters
rondrijden als leenauto, maar geen
zorgen, de Boxsters zijn afgeregeld op
149 km/u. Dat betekent A dat klanten
hun rijbewijs (bijna) niet kwijt kunnen
raken en B de uitstoot veel minder is.
Als je een groen imago wil uitstralen,
moet je dat wel met volle overtuiging
doen. In de ogen van Gérard Wienk
is elektrisch rijden dé toekomst en
daar moeten zoveel mogelijk mensen
van overtuigd worden. De Tesla biedt
daarin de unieke combinatie van sportiviteit en zuinigheid. Zijn passie voor
Tesla’s komt ook terug in zijn werk,
aangezien hij voor de Benelux de
exclusieve partner is voor alle Tesla’s
met schade.
De vorm kan bekend voorkomen, de
Roadster is namelijk gebaseerd op
de Lotus Elise. Een klein, licht Brits
sportwagentje. Instappen in de Tesla
is een uitdaging. Althans, voor lange
mensen. Door de kap eraf te halen kun
je een stuk makkelijker je plek vinden.
Draai de sleutel om en je hoort niets.
De eerste paar keren twijfel je dan
ook of de motor ‘draait’, want het blijft

akelig stil. Omdat stuurbekrachtiging
stroom vreet, komt het stuurwerk aan
op pure spierkracht. De Roadster is
gebouwd van lichte materialen als
aluminium, plastic en carbon fiber, dus
echt zwaar stuurwerk is het niet. In
de eerste paar meters merk je dat je
met een soort kart onderweg bent.
Dat is niet negatief bedoeld, want een
Elise voelt ook zo aan. Dit is een op
en top sportwagen. Hier en daar een
rammeltje hoort erbij, maar valt extra
op door de stilte. De Tesla ligt laag op
de weg en dat verontrustte mij een
beetje bij alle gigantisch hoge drempels om de woonwijk uit te komen.
De eigenaar heeft een schadebedrijf,
maar desondanks wil je natuurlijk dat
de auto zonder schrammetje terug
komt. Maar, zo wordt mij verzekerd,
de onderkant is goed beschermd, er
kan niets misgaan. Mede dankzij wat
stuurkunsten is de onderkant dan ook
geen één keer aangeraakt door een
heuvel, dus ja: de Tesla is praktisch te
gebruiken in alledaags verkeer.
Genoeg over koetjes en kalfjes. Hoe
rijdt deze gifkikker? Laat mij eerst
even kort mijn vooroordelen over
elektrisch rijden op een rijtje zetten,
meningen die waarschijnlijk elke
petrolhead deelt. Als ik elektrisch rijd
mis ik: het motorgeluid, het geluid uit
de uitlaat, de geur van olie en benzine
en daardoor beleving van snelheid.
Onzin. Ik ben om. Bij elektrisch rijden
ontpoppen zich andere dimensies die
het ontbreken van motorgeluid en
geuren meer dan goed maken. Een

korte druk op het gaspedaal (Van
Dale: verzin eens een ander woord
voor de toekomst) geeft een enorme
duw in de rug: niet normaal. Bij een
normale verbrandingsmotor heb je
een maximum koppel beschikbaar bij
een x-aantal toeren. Die toeren moet
je opbouwen. Bij elektrisch rijden is
dat maximum koppel direct en altijd
beschikbaar. Collega Patrick Hesse
omschrijft het als motorrijden, je krijgt
een ontzettende duw in je rug, dat gepaard gaat met een enorme acceleratie. Wat daar voor nodig is? Één kleine
elektromotor (288pk/380Nm) en één
lange versnelling. In 3,8 seconden op
de 100km/u en voor je het weet 150,
160, etc. En dat alles onder het lawaai
van slechts een licht zoemend geluid
van de elektromotor en wat wind- en
bandengeruis. Dit is fenomenaal.
Waar ik nog niet over uit ben is het
volgende. Het meest gehoorde commentaar bij elektrische auto’s: wat
als de accu’s leeg zijn? Dan sta je
stil, simpel. Dat is geen verschil met
een benzineauto. Om te voorkomen
dat je stil staat heb je metertjes die
aangeven als je moet tanken. Het
tanken is echter hetgeen dat wezenlijk
anders is. Als alle 6831 lithium-accu’s
leeg zijn, heb je ongeveer 8 uur nodig
om deze volledig op te laden. Dat is
nogal wat. Tesla biedt daarom een
superoplader die dat in 3,5 uur voor
elkaar krijgt. Een ‘volle tank’ kost
je slechts €7,- of €8,-. Met die volle
tank kun je met gemak 350 kilometer
rijden. En dan bedoel ik niet met een

Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
slakkengangetje, voorzichtig optrekken en dergelijke, maar gewoon doorrijden, af en toe een sprintje trekken,
etcetera. Een gemiddeld persoon rijdt
misschien 80 kilometer per dag, dus
je hoeft je met een Tesla eigenlijk ook
nooit zorgen te maken dat de accu’s
leeg zijn, bijvoorbeeld als je midden
in de nacht met hoge nood naar een
ziekenhuis moet. Overigens, de accu
zou minimaal 10 jaar mee moeten
gaan (mede dankzij de vloeistofkoeling in warme periodes en verwarming
in koude periodes, zodat de accu’s
goed blijven presteren). 60% van de
accu is te recyclen en 10% is opnieuw
te gebruiken.
Is elektrisch rijden echt de toekomst?
Ja, in zekere zin wel. Vergis je niet,
om stroom op te wekken kun je kiezen
voor de oude, vervuilende manier,
maar ook voor groene stroom. Dus
het opwekken zal ook steeds minder
vervuilen, maar de échte toekomst
ligt misschien meer richting waterstof.
Met waterstof kun je door een chemische reactie weer stroom opwekken,
dus wellicht dat we een dergelijk systeem in de toekomst kunnen verwachten van Tesla. De tankbeurt wordt dan
ook verkort tot een paar minuten in
plaats van een paar uur. Merken als
Honda, Mercedes en BMW sleutelen
er al flink aan, het is al mogelijk.
Alleen benzinestations zijn nog niet
klaar voor deze stap.
De Tesla is vrij prijzig in aanschaf,
maar in ruil daarvoor heb je wel iets
bijzonders. Door subsidies, geen bijtelling en het ontbreken van de BPM
wordt het uitnodigend om te kiezen

Toyota heeft een belang van 50
miljoen dollar in Tesla genomen,
om de ontwikkeling van betaalbare,
volledig elektrische auto’s een
impuls te geven. Door nauw samen
te werken, zien beide partijen grote
synergievoordelen.
Tesla Motors werd in 2003 opgericht in Sillicon Valley, Californië,
Verenigde Staten. Één van de financierders achter Tesla is Elon Musk,
oprichter van online betalingsdienst
PayPal. De Tesla Roadster was het
eerste productiemodel dat in 2008
voor het eerst op de openbare weg
verscheen. Bij het bedrijf werken
ruim 650 mensen. Afgelopen januari rolde het duizendste exemplaar
van de Roadster van de band.

voor de Tesla. De dure tankbeurten
heb je immers niet meer. Mits de
elektrische auto’s betaalbaar worden,
zullen steeds meer mensen kiezen
voor dergelijke aandrijving. Natuurlijk
zal de overheid zich over tien jaar nog
eens achter de oren krabben als de
inkomsten teruglopen, maar dat zien
we dan wel weer. Gérard Wienk is in
ieder geval zo overtuigd van elektrisch
rijden, dat hij inmiddels ook de Tesla
Model S heeft besteld, een vierdeurs
sedan, uiteraard ook geheel elektrisch
aangedreven. De Roadster weet door
de brute acceleratie en het heerlijke
bochtengedrag een big smile te toveren op iedereen die ooit plaats heeft
genomen in de Tesla. De Model S zal
meer gericht zijn op comfort, maar het
concept erachter staat als een huis.
Elektrisch of waterstof aangedreven auto’s zullen onze planeet goed
doen. De olie zal (met of zonder het
geklungel van oliemaatschappijen)
opraken en dat is jammer. Want hoe
gaan we dan al die mooie klassiekers
op de weg houden? Ook de komende
weken verblijven we in groene sferen
met diverse hybrides. Volgende week
even geen auto op deze pagina, maar
een ander uniek stukje techniek uit de
regio.

Tesla Roadster
Gereden versie: Tesla Roadster
Vermogen: 288 pk
0-100: 3,8 s
Top: 200 km/u
Gemiddeld verbruik: Geen
druppel
BPM: Geen
Prijs gereden model: Om en
nabij de ton, maar vraag de
accountant voor belasting- en
subsidietrucjes
Alternatieven: wandelen,
fietsen, roeien
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Vrijdag 9 juli







Feestavond
20.30 uur: 3J’s
22.00 uur: Tribute to Jan Smit
23.30 uur: Muzikale surprise-act
Muzikale omlijsting door Discotheek
Fresh.
Tent open van 19.30 tot 01.00 uur.
Entree: € 15,- (voorverkoop)

Volendams Weekend in Zevenhoven
9 en 10 juli 2010

Zaterdag 10 juli

16.00 uur:

SVZ 1e elftal - FC Volendam 1e elftal

Wedstrijden

Vanaf 12.00 uur:

Entree: € 2,50 (t/m 12 jaar)
€ 7,50 (vanaf 12 jaar)

jeugdelftallen SVZ - FC Volendam

www.volendamsweekend.svzevenhoven.nl
Locatie:
Sportcomplex van Sportvereniging Zevenhoven, Stationsweg 23
Voorverkoopadressen feestavond:
Kees en Dirk’s Dagwinkel - Zevenhoven
Bakkerij De Kruyf - Nieuwkoop en Nieuwveen
Café ‘t Leeuwtje - Noorden
Damesmode Silvana’s - Ter Aar (nabij de Digros)






















































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

Zweedse puzzel week 27

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

docentschap

noord-europese vrouw

rijstbrandewijn

inademing

militair

het omliggende land

vis

standvastigheid

bakmengsel

vlaamse
auteur

5

8

voorzetsel

36 boel, zootje 39 luchtbol 42 lidwoord 43 soort 45 papegaai 46 inval 47 land
in Azië 48 slag 50 Spaanse uitroep 52 deel van Denemarken 55 beminde

24

4

5 2
het7genoemde.
1

bridgeterm

1

verticaal
stuk stof

8

1
9
4 1 3
2
9 6 2
7 5

1

8 5

3

lichtkring

1 beschroomd 2 grappenmaker 3 voordeel 4 slag in een touw 5 hoofdstad

gedeeltelijk

mij

van Griekenland 6 grote oorlogsvloot 7 Chinese deegwaar 8 Duitse keizer

7

deel van
een huis

geintje

smart

bewijsstuk

bewaarplaats
van geld

schraalheid

sportbeoefenaar

cent

9 toezegging 10 roem 11 vertegenwoordigster 14 vrucht 18 grondstof voor

4

4
centimeter

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

54 kloosterlinge 56 Europeaan 57 insect.

Oplossing puzzels week 26
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

visgerei

5
sportterm

geeuwen

2

plaats in
frankrijk

© DENKSPORT PUZZELBLADEN
2

3

4

5

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
V; L ; ; A; O; L ; V; L
E R A Avan
R S de
A M oplossingsbalk.
B T; O P A
vakjes
Daar verschijnt dan de oplossing.
R; P R O P; T E; S L E M
A S S AG I E R S S C
D O E K; R; E L ; H
E F; ; B A D K AM E
M A G E R T E; G E L
I ; R O E I E R; ; P
N C A ; I E L ; C M;
G A P E N; S E T ; A

spoel

H I P
A L O
R; ;
D L A
I E K
N E T
GDE

3
6
2
4

37

42
46

7
2
6 1
5 kind 378sta- 52 53
9 631 vermogend 32 onder8(Latijn) 33 vogel 369vrouwelijk
merking
pelgek 38 spoorstaaf
58
3 40 achterste
2 41 instrumentaal
1 slot van een© lied
DENKSPORT PUZZELBLADE
43 Grieks eiland 44 snelheid 49 Bijbelse figuur 51 wreedaard 53 eenkleurig

hoogtepunt

circa

schraal

;
L
;
P
;
L
;
;
I
;

29

turf 20 respect 23 wintersport 25 mohamm. geschrift 27 kaartenboek 30 op-

en omgeving

1

20

5 9
4 7 3 36

oude maat
hersens

4

19

58 een zekere 59 werkschema 60 doortochtgeld 61 Aziatische taal 62 over

balletje
papier
rustbank

oorspronkelijk
bewoner
van peru

Sudoku

6

kalkachtig
omhulsel

durf

Sudoku

Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke1 kolom
2 e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
1 gezwam 6 slijmdiertje 11 biersoort 12 rijtoer 13 en
jaartelling
15 Hongaars
11
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom met
en 9 precies één keer voorkomen.
elk vierkant
3 bij
3 vakjes17alle
cijfers
van 19
1 tot
gerecht
16 vanvan
zeker
materiaal
Bijbelse
figuur
familielid 21 insnijding
15
en met 9 precies één keer voorkomen.
22 kortom 24 voorzetsel 26 een en ander (afk.) 28 uitroep ter aansporing

29 door het genoemde 32 overspannenheid 34 waarde 35 gehoorzaal

hoogte
grootvader

vaartuig

Sudoku week 27

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes

horizontaal

Zweedse puzzel

opluchting

Kruiswoordraad

B L A B L A AMO E B E
A L E AUTOR I T ERA
GOU L A SH ME T A L E N
E K T E VA O O A
6E 3
2N 1
E D4
E 7A5
F IJ8
N
N
E F9 S
T ER K E E A A T SA
524 876 193
E RDOOR N S T R E S S
R IJ
U4
L A6 P2
7B 1P8
3S 9 A5
M I KMA K R B A L L ON
87
N 9R 6
A S2 S
A R5
A
E3E 4
N 1
I N1
A 6P 2
A T9
S
I8D 5
E E7 C
4H 3
S T S OL E N T P
S T1E
J2U 9
T L6
AN
5D8 L7I E
3F 4
E N E ROOS T E R T O L
1I 7
6S 5 E3R O
9V8
R A2
AN
E R4

965 148 237
temmen
483 729 516

761 258 493
928 734 156
543 196 782
132 865 974
859 473 261
674 912 538
316 547 829
487 329 615
295 681 347
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Customer Service Medewerkster (part-time)
Organisatie: Raceland N.V
Plaats: Mijdrecht

Functie: .NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Export planner SC Johnson Mijdrecht
Organisatie: Seacon Logistics
Plaats: Venlo

Functie: Distributiechauffeur bestelauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Supervisor Webdevelopment
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Vakantiekrachten krantenwijk
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Office manager parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker klantrelaties
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Customer Contact Medewerkers
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Reachtruck chauffeur met ervaring opzetten
van magazijn
Organisatie: Uitzendburo Most Wanted
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerk(st)er brood
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Algemeen Medewerker voor zomermaanden
Organisatie: Autoverhuur Blauw
Plaats: Mijdrecht
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Het was weer Rap & Ruig!

Afgelopen weekend waren traditiegetrouw veel teams druk in de weer
voor de jaarlijkse Rabobank Rap en
Ruigrace.
Zaterdag 3 juli jl. ontvingen alle
deelnemende teams een speciaal samengesteld pakket met houten platen,
balken en een verrassingselement.
om daarmee hun boot te construeren.
Andere elementen mochten enkel
gebruikt worden ter versiering.
Op zondag 4 juli was het vervolgens
groot feest. Rond 14.00 uur werd bij
Zandeiland 1 in Vinkeveen het startschot gegeven voor de eerste boten. In
totaal namen er 31 teams deel aan dit
waterrijke evenement.
De uitslagen
De Pechprijs:
Sinterklaas Actie Uithoorn, gesponsord door A-side media te Mijdrecht
De Aanmoedigingsprijs:
100 % hout , Studio 100 Traditioneel hout te Vinkeveen
De Snelheidsprijs:
1ste Hotel Café Restaurant de
Plashoeve
2de Wouter Pothuizen Bouw en
Verbouw te Vinkeveen
De originaliteitprijs:
1ste de Vrijwillige Brandweer te
Vinkeveen
2de de Carnavalsvereniging De
Steupels te Vinkeveen
De Rap- en Ruig prijs:
Team Van der Spoel te Vinkeveen

foto's peter bakker

