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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 7 augustus 2010
• Bezichtiging RK. Kerk,
Vinkeveen

Maandag 9 t/m donderdag 12 augustus
• Vakantiespeelweek, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
Bekijk ook onze uitgebreide regio en
landelijke agenda op pagina 3.

Ook voordelig
voor ZZP’ers:

BY TWEED BNO

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

www.pprzzlight.nl

Drijvend terras voor op de plas!
Dat de combinatie van een architect en aannemer tot iets moois kan leiden wordt bewezen door 100%HOUT; een initiatief van
STUDIO110 architectuur en Traditioneel Bouw. Van nieuwe steigerdelen worden moderne meubels vervaardigd. Wij denken dan al
snel aan loungesets voor in de tuin, of meubels voor kantoor of huis, maar 100%HOUT denkt in maatwerk oplossingen en heeft
een drijvend vlot van maar liefst 24m2 groot geconstrueerd, voorzien van zitbanken, eettafel, bar en BBQ! Dit vlot is (inclusief
schipper) te huren voor feestjes en partijen tot ca. 20 personen. Een unieke ervaring op de Vinkeveense Plassen! Kijk op
www.100procenthout.com voor de meubels en neem voor de verhuur van het vlot contact op met R. Borst via www.studio110.nl.
Bus 126 niet via Abcoude NS Station • Buslijn 121 doorgetrokken naar Uithoorn

Provincie negeert politieke meerderheid De Ronde Venen en Abcoude
Ondanks twee unaniem aangenomen moties in de gemeenteraad van zowel De Ronde Venen als Abcoude zal
buslijn 126 vanaf 14 december niet via NS station Abcoude rijden en ook niet stoppen bij de halte Rondweg
in Mijdrecht. Dit heeft het dagelijks bestuur van de Provincie Utrecht vorige maand vooralsnog besloten. De
provincie negeert hiermee een politieke meerderheid uit deze twee betrokken gemeenten. Door het niet stoppen bij de halte Rondweg is het gemeentehuis in Mijdrecht voor inwoners van Abcoude slecht te bereiken voor
bijvoorbeeld het aanvragen en ophalen van het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Volgens beide gemeenteraden is een dergelijke stop ‘van essentieel belang’, omdat inwoners uit Abcoude na de herindeling alleen nog
bij de afdeling burgerzaken in Mijdrecht terecht kunnen voor het aanvragen van deze documenten; in Abcoude
zal deze voorziening sluiten.
door peter schavemaker

Op woensdag 28 juli jl. hebben de
verantwoordelijke verkeerswethouders Dekker (De Ronde Venen) en De
Roode (Abcoude) hierover vooroverleg gehad. Direct na de vakantie
zullen de wethouders deze gezamenlijke politieke wens voorleggen aan
Gedeputeerde Remco van Lunteren.
Connexxion zegt overigens in een
reactie, dat zij het vervoersplan
(dienstregeling 2011) bij de provincie
hebben ingediend en nog wachten op
besluitvorming hieromtrent.

Lees verder op pagina 3

NS Station Abcoude blijft onbereikbaar voor lijn 126

foto google streetview
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Nog iets heel belangrijks: als u met ons verhuist, bent u

TOPMOVERS

De all-round
verhuizers

automatisch verzekerd volgens de voorwaarden die gelden
voor erkende verhuizers. Een extra geruststellend gevoel!
En omdat we snel en efficiënt werken bent u binnen
afzienbare tijd uit en weer thuis.

Verhuizen is een zaak van vertrouwen. Vreemde mensen in huis,
aan wie kostbare en dierbare spullen worden toevertrouwd...
het gebeurt u niet iedere dag. Daarom is het van essentieel belang
om met échte vakmensen in zee te gaan. Die naast kennis en
ervaring ook liefde voor hun werk hebben. P.A. van Rooyen is al
meer dan een eeuw allround en erkend verhuizer en maakt deel uit
van de organisatie Top Movers. Iedereen die naar een nieuw adres
gaat, is dan ook bij ons aan het juiste adres.
Bovendien kunnen onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers
alles bij u thuis zorgvuldig inpakken. Zo nemen wij u heel wat

En de kosten van P.A. van Rooyen?
Die zullen u beslist meevallen.
U kunt immers zelf bepalen welke delen van ons totaalpakket u kiest. Dus informeer eerst!

Bel ons op 0297 51 40 00 en ontvang dan
de gratis verhuistips. Graag komen wij bij u langs voor een
vrijblijvende prijsopgave. Verplicht tot niets, maar u maakt

meteen kennis met de ‘allround’ verhuizers die u graag met
raad en daad terzijde staan.

rompslomp uit handen. U heeft met de verhuizing immers al
genoeg aan uw hoofd.

P.A. van Rooyen
P.A. van Rooyen

Joh. Enschedeweg 5-7 •

Postbus 50

1422 DR Uithoorn • Holland

1420 AB Uithoorn • Holland

Telefoon: 0297 - 514000 • Fax: 0297 - 514040
E-mail: info@pavanrooyen.nl • www.pavanrooyen.nl
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Vervolg van voorpagina
In een reactie zegt een woordvoerder
van de provincie Utrecht: “Connexxion heeft overwogen om lijn 126 door
te laten rijden naar halte Rondweg,
de dichtstbijzijnde halte bij het gemeentehuis, maar dat is met de huidige halte niet mogelijk. De gemeente De Ronde Venen is verzocht deze
halte te vergroten, zodat er meerdere
bussen tegelijk kunnen stoppen, zodat
ook lijn 126 er kan 'halteren', maar
dat is (vooralsnog) niet mogelijk.” In
een reactie tegenover deze krant zegt
wethouder Dekker dat de gemeente
constructief meedenkt aan een oplossing om de routering van lijn 126 op
de meest efficiënte manier te laten
verlopen. “Het vergroten van de halte
‘Rondweg’ is hierbij een goede optie.
De gemeente treedt op korte termijn
met Connexxion in overleg om te

Zoek jij een stageplaats?

Denk ook
eens aan
De Baat!

Volg jij een MBO-opleiding of
HBO-opleiding en ben je voor het
nieuwe studiejaar op zoek naar
een stageplaats? Dan is Stichting
De Baat misschien wel een optie?
Stichting De Baat is een stichting
voor zorg en welzijn in De Ronde
Venen. Zij biedt verschillende
doelgroepen allerlei activiteiten en
diensten.
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bespreken op welke manier invulling
kan worden gegeven aan de oplossing
van dit probleem.”
Stop NS-station oud verzoek
Verder zegt de woordvoerder van
provincie dat het merendeel van de
reizigers uit De Ronde Venen niet
gebaat is bij een bushalte bij station
Abcoude NS, omdat dit enkele minuten extra rijtijd kost. “De meeste
reizigers reizen liever door naar
station Amsterdam Bijlmer, omdat
daar meer reis- en overstapmogelijkheden zijn dan bij Abcoude NS. Zij
zitten niet te wachten op deze extra
rijtijd. De geringe meerwaarde van
een halte bij station Abcoude weegt
niet op tegen de extra rijtijd voor de
grotere groep doorgaande reizigers
naar station Bijlmer. Daarbij rijdt
lijn 126 op verzoek van de gemeente

Zo biedt De Baat ondersteuning aan
ouderen in de vorm van: maaltijden,
personenalarmering, tuin- en klussendienst enz. Allerlei zaken waar
ouderen behoefte aan kunnen hebben. Maar De Baat doet meer voor
ouderen. Zo organiseert zij: filmmiddagen, computerles, zelfverdediging
enz.
De Baat heeft ook tiener- en jongerenwerk. De jongerenwerkers organiseren voor en met jongeren allerlei
activiteiten: cursussen, inloop, disco’s,
sportactiviteiten enz. Dit doen zij
voornamelijk in en om JC Allround,
het jongerencentrum.
Verder geeft De Baat informatie en
advies aan allerlei verschillende doelgroepen, organiseert zij het wijkgericht werk (met o.a. een buurtkamer)
en is het steunpunt vrijwilligerswerk
een onderdeel van De Baat.

Abcoude nu een langere route door
Abcoude west en over de nieuwe
brug over de Angstel, wat al extra
rijtijd kost. Daarnaast ook bij station
Abcoude gaan halteren heeft nog
meer extra rijtijd voor doorgaande
reizigers tot gevolg.”
Bij afwezigheid van wethouder De
Roode zegt Esther Deerenberg, communicatieadviseur van de gemeente
Abcoude, dat de vertraging waarover
de provincie spreekt ‘niet klopt en
juist sneller is, dan de route via de
kleine en smalle brug in het centrum
van het dorp'. Volgens Deerenberg
is het een ‘oud verzoek’ van de
gemeente Abcoude om buslijn 126 te
laten stoppen bij het NS station.
Verschillende tarieven
Uit onderzoek van deze krant blijkt
verder dat buslijn 121, vanaf 14

Kortom een veelzijdige instelling met
zo’n 15-20 ervaren medewerkers,
die prima in staat zijn stagiaires te
begeleiden.

december aanstaande zal worden
doorgetrokken naar Uithoorn en dus
gaat rijden tussen deze plaats en
Hilversum. Ook blijkt uit onderzoek
dat op de buslijnen in onze regio
twee verschillende kilometertarieven
gelden. Wie bijvoorbeeld met buslijn
130 vanuit De Ronde Venen naar
Uithoorn reist, betaalt tot de brug in
Amstelhoek € 0,12 per kilometer en
in de stadsregio Amsterdam € 0,10.
Het wettelijke opstaptarief is € 0,78
(in november 2009 nog € 0,75).
Connexxion zegt in een reactie dat
de datum voor de volledige invoering
van de OV-chipkaart nog niet is vastgesteld, maar niet zal plaatsvinden in
2010 zoals eerder de planning was
vanuit de provincie.

Begeleider Spel, Sport & Amusement
Pedagogisch Werker
Maatschappelijk dienstverlener
Sport en spelinstructeur
Enz, enz.

Als stagiaire krijg je bij De Baat in
overleg een prima werkplek met
computer. Je krijgt een standaard
stagevergoeding en bent verzekerd.
Verder heb je ook alle voordelen die
vrijwilligers bij De Baat hebben. Dat
betekent dat je wordt uitgenodigd
voor uitjes, leuke activiteiten en dat
je regelmatig de kans krijgt cursussen
te volgen. De Baat is een professionele en een gezellige instelling om te
werken.

HBO-opleidingen binnen Zorg,
Welzijn en Sport:
Culturele en maatschappelijke
vorming
Sociaal pedagogische hulpverlening
Maatschappelijk werk en dienstverlening
HBO sport (ALO)
HBO communicatie
HBO Vrijetijdskunde
Enz, enz.

Er is plek voor stagiaires die o.a. de
volgende opleidingen volgen:
MBO-opleidingen binnen Zorg, Welzijn en Sport, zoals:
Sociaal Cultureel Werk
Begeleider Kunst, Cultuur & Amusement

Wil je meer weten? Heb je interesse
in een stageplaats bij De Baat? Neem
dan contact op met Stichting De Baat
(Wendy de Waal) tel: 0297-230280
mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Of neem eens een kijkje op onze website: www.stichtingdebaat.nl.

Luistervink
Grrrrrrrrr
Een flink aantal jaartjes geleden
maakte Riedel lekkere vruchtensap
in een pak, dat je met een simpele
knip opende en met een simpele
beweging het klokkende sapje in
je glas liet stromen. Een Marsreep
maakte je open door simpelweg de
bovenzijde van de verpakking af te
scheuren en, hap, daar verdween
de heerlijke versnapering door je
slokdarm. Dat is niet meer zo. Laatst
kreeg ik tijdens een wandeling een
snoepje uitgereikt, probeerde het
heerlijke zuurtje van het papiertje te
ontdoen en heb uiteindelijk, briesend,
het heerlijke kleinood ver van me
weg gesmeten. Die handige Esso
pomp in het dorp biedt tijdens het
afrekenen een mogelijkheid een
overheerlijke toffee tot je te nemen.
Het heeft me gevechten opgeleverd
of, erger nog... zo'n stukkie zilverpapier nét op een vulling, die daar luid
en duidelijk tegen protesteert. Kaas
verpakt in cellofaan, ham en nog veel
meer, wordt slechts toegankelijk als
je het pijltje ontwaart en net dat ene
lipje van de ander weet te scheiden.
Je nagel moet net lang genoeg
zijn om je tussen het gemarkeerde
stukje verpakking te wroeten, heb je
die niet volgen verwoede pogingen
die uiteindelijk naar de schaar die
alles oplost leiden. Ieder zichzelf
respecterende vruchtensapfabrikant
heeft tegenwoordig een schroefdopje
op het pak om de dorstigen zo veel
mogelijk van dienst te kunnen zijn.
De Duitse draai lijkt anders te zijn
dan die uit Italië, Frankrijk of Nederland. Het lijkt allemaal wel op elkaar
maar toch…
Omdat mijn gewrichten niet meer de
souplesse van de Riedeltijd bezitten
moet ik nog wel eens vechten om
de draai te kunnen maken. O ja, je
hebt ook wel eens een lipje dat je
handig omhoog duwt en dan zegt
er iets knak. Een tang wilt dan nog
wel eens een uitkomst bieden. Het
openen van een minipakje frisdrank
brengt mij nog wel eens tot razernij.
Na eerst zorgvuldig het op het pakje
geplakte rietje uit de verpakking te
hebben gefrutseld, steek je dit in het
speciaal aangegeven plekkie waar
je prik doet en vervolgens in twee
teugen het pakje leeg drinkt. Het
gebeurt mij niet zelden, dat ik mijn
tanden moet gebruiken, het zijn geen
valse, om het rietje uit het bochtje
van het cellofaantje te halen. Bij de
doorprikactie wil het ook nog wel
eens gebeuren dat het rietje dubbel
slaat. Of dat je zo hard knijpt dat de
inhoud om je oren spuit. Heb je na
een winkelbezoek je geblisterde keuze mede huiswaarts genomen volgt
een waar festijn. Ik heb wel eens een
scherp mes moeten aanwenden om
mijn gekochte artikelen van plastic,
gelijmd of niet gelijmd, te bevrijden.
Ik wil het ook nog even hebben over
de plastic vruchtenpers die ik van vijf
streepjescode stickers heb moeten
ontdoen. Er komt ongetwijfeld nog
eens een welzijnsinstelling die een
cursus aanbiedt, methodes die leiden
tot het ontdoen van verpakking
rondom uw aangekochte artikelen
of het nuttigen van uw sapje in een
handomdraai. Tot die tijd blijft het
voor mij waakzaam zijn en blijven en
er voor zorgen dat de woede niet tot
ongewenste kwetsuren leidt.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon op Midpoint
FM
Zondag 8 augustus verzorgt het
radioprogramma Horizon een
uitzending over de apostel Thomas.
De uitzending, met een gesprek met
een pastor uit De Ronde Venen, gaat
over het geloven in Jezus, zonder
hem gezien te hebben. Uitzending
van 9 tot 10 uur; herhaling van 17
tot 18 uur. Programmamakers zijn:
Winny van de Schraaf, Huub van
Bemmelen en Nel Pauw.
Horizon is te beluisteren op
Midpoint FM.

Vinkeveen

Rachel Hazes terug
naar Vinkeveen

Rachel Hazes verhuist binnenkort
weer terug naar Vinkeveen, de
plek waar ze jaren samenwoonde
met André Hazes.
Rachel heeft de sleutel van haar
nieuwe huis in de prestigieuze
wijk Harbour Village al in handen,
meldt Shownieuws. Op 12 augustus zal ze officieel tekenen.
Kinderen Dre en Roxanne verhuizen met hun moeder mee naar
de nieuwbouwwoning, evenals
Rachels Italiaanse vriend Niccolo.
Het huis in Almere houdt het gezin
Hazes aan.

Wilnis

Veel nieuwe
activiteiten bij
De Paraplu

DE GROENE VENEN

Schildpaddenhouder Joris Drubbel:

“Het is erg jammer dat reptielen vaak
negatief in het nieuws komen”

De glazen kas en vijverbakken in zijn achtertuin, berging én huiskamer, de tattoos op zijn rechterarm en –been en de twee kettingen om zijn hals
verraden het al: deze man is in de ban van schildpadden. “Andere mensen hebben een kat, hond of cavia. Ik verzorg graag schildpadden. Daar heb
ik een klik mee,” aldus de schildpaddenhouder. En zo wordt de juridisch medewerker na iedere werkdag verwelkomd door achttien schildpadden,
twee slangen én een doodnormale kat. Joris: “Exotisch en gangbaar leven hier bij elkaar.” Grapt: “Ik heb niet voor niets alleen schildpaddentattoos aan de rechterzijde van mijn lichaam. Ik wil naast die gekke kant ook nog wel een normale kant houden.”
tekst: valérie sambrink sanderink

Erfstukken
De liefde voor schildpadden begon
tijdens een schoolreisje naar Artis.
Joris: “Ik zag daar een paar schildpadden en was meteen verkocht.
Mijn moeder is allergisch voor
harige dieren, dus een kat of hond
kwam er niet in. Tegen een schildpad had ze niet veel in te brengen,
mits ik hem goed zou verzorgen.
Dus liep ik kort daarop de dierenwinkel uit met twee roodwangschildpadden in bezit! Inmiddels
heb ik achttien schildpadden en dat
kunnen er misschien nog wel meer
worden.” Zegt lachend: “En aangezien sommige schildpadsoorten wel
eens 100 jaar oud kunnen worden,
worden het vast erfstukken.”
Mogelijke erfgenamen zijn Joris’
broers. Joris: “Het houden van
schildpadden is echt besmettelijk.
Na mij is mijn ene broer ook schildpadden gaan verzorgen. Hij heeft er
inmiddels ook al zo’n vijftien. Mijn
andere broer heeft het virus in mindere mate te pakken. Hij is leraar
en heeft thuis geen schildpadden,
maar in zijn leslokaal heeft bij wel
een bak met een schildpad. Als een
soort ‘klassenhuisdier’. Als ik op vakantie ben, verzorgt mijn broer mijn
dieren. Ondertussen zit ik natuurlijk
op een oord met schildpadden, zoals
de Galapagos-eilanden. De aanwezigheid van schildpadden is bij het
uitzoeken van de vakantiebestemming een pré. En aangezien schild-

padden in landen leven waarin de
zon veelvuldig schijnt, heb ik daar
altijd een geweldige combinatie.”
Verenigingen
Hoewel Joris een bijzondere hobby
heeft, is hij zeker niet de enige
verzorger van schildpadden. Joris:
“Ik ben lid van de Nederlands-Belgische schildpaddenvereniging, oftewel de NBSV (www.trionyx.nl). Deze
vereniging verstrekt informatie over
huisvesting, verzorging en kweek
van schildpadden. Ook zet de NBSV
zich in voor de bescherming van bedreigde schildpaddensoorten. Twee
maal per jaar organiseert Joris voor
deze vereniging landdagen. Hierbij
komen allerlei schildpadliefhebbers bijeen en dragen sprekers hun
kennis over de dieren over. Joris:
“Echte ‘turtle-talk’ dus. Ik help bij
de organisatie van die dagen en ben
er ook altijd bij aanwezig. Ik vind
het leuk om op deze manier kennis
uit te wisselen. Verder schrijf ik
artikelen voor het verenigingsblad
en ben ik stamboekhouder van een
schildpadddensoort. Dit betekent
dat ik in de gaten houdt welke
schildpadden zich waar bevinden.
Als iemand een bepaald soort
schildpad zoekt, ben ik hiervoor
het aanspreekpunt. Als lid van zo’n
vereniging kom je in contact met
leden van andere verenigingen met
betrekking tot de natuur. Je krijgt
echt een klik met de natuur. Op
deze manier ben ik ook lid gewor-

Verrassend veel nieuwe en vernieuwde cursussen en activiteiten
zijn opgenomen in het onlangs
vastgestelde activiteiten-programma voor het seizoen 20102011 van de Stichting 'Paraplu'.
Daarnaast nog vele tientallen
“bekende” cursussen, workshops,
dagtochten en ontspanningsactiviteiten.
Met het uitbrengen van het
Cursus- en Activiteitenprogrammaboekje 2010-2011, maakt de
Stichting 'Paraplu' bekend welke
cursussen en welke activiteiten zij
voor het komende seizoen heeft
gepland en voorbereid.
Al deze vele nieuwe en bekende
cursussen en activiteiten worden
gepresenteerd tijdens een "Open
Dag", die zal plaatsvinden op zaterdag 21 augustus a.s. van 10.00
tot 12.30 uur, Pieter Joostenlaan
28 te Wilnis.
Reeds nu wordt de mogelijkheid
geboden om zich alvast te informeren over de de cursussen en
activiteiten en zich in te schrijven.
Daarvoor kan men een boekje
aanvragen of ophalen op elke donderdagmiddag of de internetsite
bezoeken: www.stichtingparaplu.nl.

Gelukkige winnaar ballonvaart bij De Klussenier
Afgelopen week heeft een familie
uit Mijdrecht een gratis ballonvaart gewonnen bij De Klussenier
uit Mijdrecht. Tijdens de actie kon
iedere klant die een opdracht boven
de 1000 euro incl. btw plaatste
kans maken op een gratis ballonvaart in De Klussenier Heteluchtballon.
Op 29 juli 2010 werd de winnaar
getrokken en persoonlijk op de
hoogte gesteld. De winnaar was de
familie Driessen uit Mijdrecht. Zij
gaan vrijdag 6 augustus de lucht in.

De familie Driessen krijgt een VIPbehandeling geheel in stijl van de
Klussenier met o.a. het luchtdoopcertificaat, champagne en wordt
door de crew in Klussenierskleding
ontvangen. Viel u buiten de prijs,
niet getreurd, volgende maand
begint er weer een nieuwe actie.
Doe een volgende keer ook mee
met onze ballonvaartactie en misschien bent u dan de gelukkige, die
zijn eigen huis van de bovenkant
kan gaan bewonderen!

den van natuurverenigingen als
de IVN, Ravon en Lacerta. Sinds
kort ben ik ook IVN-natuurgids en
heb ik de Werkgroep Amfibieën en
Reptielen opgericht.”
Niet gevaarlijk
“Zeker in de zomer komen reptielen als slangen en schildpadden op
een negatieve wijze in de media.
Het is dan komkommertijd en de
media schenken veel aandacht
aan kleine gebeurtenissen als een
ontsnapte reptiel. Toen er een
bijtschildpad (Chelydra serpentina serpentina) de vrijheid had
gevonden, schreven allerlei media
hierover. Allemaal heisa om niets,”
zo vindt de schildpaddenkenner.
“Ik heb zelf ook zo’n schildpad in
de tuin. Hij mag dan wel groot,
sterk en zwaar zijn, maar hij doet
echt niets verkeerd. Ze zijn wel
aparter dan de gangbare schildpadden, maar niet gevaarlijk. Er lopen
toch ook allemaal wilde katten en
honden vrij rond? De overlast die
je daardoor hebt, is groter dan één
zo’n ontsnapte schildpad. Ik ben het
er wel mee eens dat zo’n dier niet
hoort te kunnen ontsnappen. Als
eigenaar hoor je voor een goede
huisvesting te zorgen. Mijn glazen
kassen zijn 100 procent uitbraakveilig. Zo hoort het ook.”
Verantwoordelijkheid
“Als je schildpadden neemt, doe
je dit bewust. Het moet een keuze
zijn waar je jarenlang achterstaat
en waar je je verantwoordelijkheid
voor moet durven nemen,” vindt Jo-

ris. “Een schildpad vraagt om goede
verzorging. Dat houdt simpelweg
in dat je voor voldoende ruimte,
licht, lucht en schoon water zorgt.
Filtering is daarom erg belangrijk.
Daarnaast moet je de dieren goed
en gevarieerd te eten geven. Bij
mij krijgen ze rivierkreeft, slakken,
wormen, muizen, waterplanten
en kattenbrokken. Kattenbrokken
zijn namelijk rijk aan vitamines en
mineralen. In dierenasielen kun je
allerlei exotische dieren vinden. Afdankertjes van eigenaren die geen
tijd en ruimte meer voor hun dieren
hebben. Ik kan me daar wel over
opwinden. Het nemen van een dier
is een bewuste keuze en die kun je
niet van je afschuiven omdat het
even iets minder goed uitkomt.
Ik neem mijn verantwoordelijkheid namelijk heel serieus en krijg
hier ook veel voor terug. Ik kan de
schildpadden niet uitlaten zoals bij
een hond, maar het is wel even wat
meer dan met de kat op schoot tv
kijken. De schildpad is een stukje
prehistorie, dat al miljoenen jaren
geleden bestond. Door de jaren
heen zijn ze geëvolueerd, maar uiteindelijk lijken de dieren nog sterk
op de oude fossielen van hun voorvaderen. Je kunt veel kennis over
de dieren opdoen en het geeft je
een band met de natuur. Dat maakt
de schildpad extra bijzonder.” Met
de kat in de armen neemt Joris
zwaaiend afscheid van zijn bezoek.
Hij sluit de deur en keert terug
naar zijn slangen en schildpadden.
Wat een exotisch leven!

Brand langs spoor
Tussen Abcoude en Breukelen hebben dinsdagmiddag acht stukken
spoorberm in brand gestaan over
een lengte van tien kilometer.
Brandweermensen van vijf korpsen zijn ingezet voor de brand die
rond 18.00 uur werd gemeld. Rond
19.40 uur konden de brandweermensen weer naar de kazerne.

In de eerste instantie reden treinen
langzaam langs het vuur, maar
ruim anderhalf uur is op last van de
brandweer de treinenloop tussen
Utrecht en Amsterdam volledig
gestremd geweest.
Prorail heeft de treinen van en
naar Amsterdam omgeleid langs
Hilversum.
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De politie heeft woensdagmiddag snelheidscontroles gehouden op de
Industrieweg in Mijdrecht. Bij de politie
komen veel klachten binnen van hardrijders. De politie controleert daarom
regelmatig op de maximum snelheid
van 50 km/u. Tijdens de controles
werden er diverse bekeuringen uitgeschreven voor het overschrijden van de
maximum snelheid.
foto: peter bakker

Donderdagmorgen hebben de
medewerkers van het ambulancepersoneel de hulp ingeroepen van
de brandweer.

Janna Stokhof van het Stichtingsbestuur van Het Veenbad draagt de
sleutel over aan wethouder Jacques Dekker. Hiermee is nu officieel
een einde gekomen aan de ruim 30 jarige geschiedenis van het bad.

Bij een woning aan de Peppinghof
in Abcoude moest een bewoner
horizontaal uit de woning gehaald
worden. De brandweer moest via de
achterzijde de man uit de woning
halen.
De man is overgebracht naar het
ziekenhuis.
foto: peter bakker

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

Collectes gebonden aan vergunningen

Beuken & Braken

Regelmatig worden er vragen gesteld over de collectes. De meest gestelde vraag is hoe u kunt nagaan of degene die bij u aan de deur staat
een officiële collectant is.

Museum De Ronde Venen opent
nieuwe tijdelijke tentoonstelling:
Beuken & Braken. Hennep, gewas
uit een gouden tijd.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving
vermeldt op www.cbf.nl welke landelijke collecte in welke week wordt
gehouden. Ook op de gemeentepagina worden, in de week voorafgaand
aan de collecte, de collectes vermeld.
Als een collectant bij u aan de
deur staat, dan kunt u op het
volgende letten:
Per week mag maar één landelijk
fonds collecteren. Er zijn ‘vrije’ periodes waarin door de gemeente geen
vergunning wordt verstrekt aan landelijke fondsen. Deze ‘vrije’ periodes
vallen meestal in de schoolvakanties
en zijn speciaal beschikbaar gesteld
aan andere instellingen om te collecteren. Collecteren mag alleen tussen
09.00 uur en 21.00 uur en niet op
zon- en feestdagen. Het goede doel
mag alleen collecteren als zij een

vergunning van de gemeente heeft
gekregen. De collectant moet zich
ter plekke bij u kunnen legitimeren
en minstens 14 jaar oud zijn. De collectebussen moeten altijd afgesloten
zijn en een opschrift hebben waaruit
de collecterende instelling of het doel
van de collecte blijkt. Het is verstandig om altijd uitleg te vragen over het
doel van de collecte; de verdeelsleutel op de opbrengsten.
Mocht u een collectant treffen die
zich niet houdt aan de bovenstaande
regels, dan horen wij dat graag. U
kunt dit melden via tel. (0297) 29 16
16 of via de e-mail: info@derondevenen.nl. Het kan namelijk zijn dat er
geen vergunning is afgegeven, maar
het kan ook zijn dat het betreffende
fonds wel een vergunning heeft, maar
zich vervolgens niet aan de gemaakte
afspraken houdt.

Eeuwenlang heeft hennep een
belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van Nederland. Vooral
in de Gouden Eeuw is er veel vraag
naar dit vezelrijke product voor de
productie van touw en zeildoek.
De sporen hiervan zijn nog steeds
zichtbaar in het landschap. Hennepakkers, braakhutten, rootsloten
en lijnbanen herinneren ons aan het
belang dat dit gewas heeft gehad
voor Nederland. Een bijzondere
tentoonstelling over een veelzijdige
plant. Bij de expositie worden
diverse activiteiten georganiseerd,
zoals demonstraties ambachtelijk
touwslaan, een lezing over hennep
door historicus Harm Hoogendoorn,
en een IVN excursie langs hennepsporen in het landschap. Houdt voor
actuele data de website van het
museum in de gaten.
De expositie is tot stand gekomen in
samenwerking met: NME centrum
de Woudreus, IVN De Ronde Venen,
Hempflax BV, Hash, Marihuana &
Hemp Museum Amsterdam, Touwmuseum de Baanschuur, Touwfabriek G. van der Lee, e.v.a.
“Beuken & Braken. Hennep, gewas
uit een gouden tijd” is van 21-08
t/m 31-10 2010 te zien in Museum
de Ronde Venen, Herenweg 240,
Vinkeveen, tel. 0297 262 223

www.museumderondevenen.nl

Culinaire Venen al 5 jaar
smaakmakend evenement
Het aftellen naar het eerste lustrum van de Culinaire Venen is begonnen.Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zullen restaurants uit de
regio hun culinaire visitekaartje afgeven en staat het Raadhuisplein op
zaterdag 11 september weer klaar om belangstellenden van eten, drinken en entertainment te ontvangen.
Onder de deelnemende restaurants
vinden we bekende namen als RendezVous, Lust!, Le Virage, Corfu, Meesters, De Eetkamer van Vinkeveen en
Vinocerf. Nieuw zijn Il Gusto uit
Mijdrecht en De Drie Turven uit
Vinkeveen.
Hoewel het culinaire aspect de boventoon voert, is er traditiegetrouw
ook ruimte voor een gevarieerd
entertainmentprogramma. Eén van
de artiesten die al heeft toegezegd
aanwezig te zullen zijn, is musicalster Mariska van Kolck, die eerder
dit jaar werd bekroond met een Musical Award voor beste vrouwelijke
hoofdrol in een grote musical.
Zij bracht haar middelbare schooltijd
in Mijdrecht door en verheugt zich

enorm op het culinaire evenement.
Vanwege de succesvolle presentatie
vorig jaar, geeft Lutz Fashion uit
Vinkeveen dit jaar opnieuw acte-deprésence met de nieuwste dames- en
herenmode van het najaar.
De organisatie van de Culinaire
Venen is in handen van de Stichting
Culinaire Venen, Event Station,
Homan Elektrotechniek en Lionsclub Mijdrecht-Wilnis. Een gedeelte
van de opbrengst komt ten goede
aan het goede doel. Dit jaar is dat
de Stichting Jongeren Actief, die het
mogelijk maakt dat jongeren tussen
de 4 en 16 jaar in De Ronde Venen
lid kunnen zijn van een sport- of
spelclub, als daar thuis geen geld
voor is.
foto rob isaacs
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

Geen leven zonder water

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126

De aarde bevat 1.321.920.000 km³
water waarvan 122.400 km³ in
zoetwatermeren. Van al het water
op aarde is bijna 98% zout water
en 2% zoet. Zout water bevat
grote hoeveelheden zout terwijl de
concentratie opgeloste zouten in
zoet water minder dan 1% is. 80%
van het water op aarde bestaat
uit oppervlaktewater. De andere
20% bestaat uit grondwater of
uit atmosferische waterdamp. De
totale hoeveelheid water op aarde
is de afgelopen twee miljard jaar
hetzelfde gebleven. Minder dan 1%
van de watervoorraad op aarde kan
gebruikt worden als drinkwater.
Als je al het water in de wereld in
een literfles zou stoppen dan zou al
het beschikbare zoete water gelijk
staan aan slechts één lepel.

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

Gevonden en bedankt;
1 februari 1998 – 1 augustus 2010

Het is echt waar,
Carla is er al weer 12 ½ jaar!
Van harte gefeliciteerd!
De Mondriaatjes.

Ben, Medewerkers Blokker,
Dierenambulance, de melders
van vrijdag en deze krant.
Namens Jeffry.

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

De totale hoeveelheid water in het
lichaam van een mens is gemiddeld
37 liter. Er is 5680 liter water nodig
om een vat bier te produceren. Het
kost 450 liter water om een ei te
produceren. Om een kip te produceren, heeft men 44 liter water nodig.
Om een blik fruit of groente te produceren heeft men 35 liter water
nodig. Er is 7000 liter water nodig
om een vat ruwe olie te bewerken.
En om nieuwe auto's te produceren
wordt 148000 liter water per auto
gebruikt. Er is 25700 liter water
nodig om een gezin van 4 personen
een dag van voedsel te voorzien.
Ons hele leven en alles wat we
doen of vastpakken bestaat uit
water dus dat we heel zorgvuldig
met ons water om moeten gaan
staat buiten kijf. In onze prachtige
regio beschikken we over een heel
grote hoeveelheid recreatief water.
En daar genieten we met z’n allen
volop van. Op warme zomerdagen
zijn Rondeveners massaal op de
plassen te vinden.
Door het aanleggen van een derde
defosfateringsinstallatie in 2008
worden fosfaten uit het water
gehaald nog voor ze de plassen
bereiken. Fosfaten zijn een belangrijke voedingsbron voor algen die
het water troebel maken en veel
plantenleven verdringen. Fosfaten
komen vrij bij huishoudens en bij
landbouw en bedreigen via de
Ringvaart de natuur in de Plassen.
De installatie haalt het water uit
de Ringvaart, zorgt ervoor dat de
fosfaten in het water bezinken en

laat het water weer doorstromen
naar de Plassen. Een deel van de
watertoevoer naar de Vinkeveense
Plassen wordt omgeleid zodat de
Plassen niet meer water krijgen dan
nodig is. Want meer water betekent
weer meer fosfaten.
Zwemmers en duikers houden van
schoon zwemwater. Voor schoon
zwemwater geldt een norm van
minimaal 2 meter doorzicht. Maar
schoon en helder water kent ook nadelen want als het water te schoon
is, verdwijnen algen. En doordat
algen verdwijnen, verdwijnen
watervlooien waardoor vervolgens
vissoorten als brasem en voorn verdwijnen. Andere vissoorten gedijen
daarentegen weer een stuk beter in
schoon water. Roofvissen als snoek,
snoekbaars, karpers en baarzen
voelen zich letterlijk ‘als een vis in
het water’.
De meest voorkomende karpersoorten zijn de schub-, spiegel- en lederkarper. Het gemiddeld gewicht van
een volwassen karper is ongeveer
20 pond maar karpers van 40 pond
of meer zijn zeker geen uitzondering. Door de veranderde waterkwaliteit en de temperatuur van het
water is er geen natuurlijke aanwas
en worden er regelmatig karpers
uitgezet. Door het schone water
vallen kleine karpers makkelijke ten
prooi aan de snoek. Door de diepte
en de omvang van de plassen zijn
snoeken boven de meter en forse
snoekbaarzen geen uitzondering.
Dus ook al kunnen karpers meer
dan 30 jaar oud worden, slechts een
heel klein percentage van de populatie sterft een natuurlijke dood.
Er leeft dus veel meer in en onder
het wateroppervlak dan je denkt.
En als je je wel eens afvraagt met
welke dieren je je schone zwemwater deelt dan kunnen we dat zo voor
je ophelderen! Want wat dacht je
van wolhandkrabben, watervlooien,
zoetwaterkreeften, woelratten,
modderkruipers, mosdiertjes,
zoetwatergarnalen, zoetwaterschorpioenen, vlokreeftjes, waterspinnen,
zwanenmosselen, posthoorn- en
poelslakken, rugstreeppadden,
ringslangen en bloedzuigers! En
dan weten we zeker dat we nog
lang niet alles hebben opgenoemd.
In ieder geval allemaal diertjes die
voor hun leven afhankelijk zijn van
water. Net als wij!

www.degroenevenen.eu
Advertentie50x63.indd 1

22-7-09 19:21
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Open Air Raadhuisplein Mijdrecht

28 augustus 70’s & 80’s Party
Zaterdag 28 augustus ga je natuurlijk naar het Raadhuisplein in Mijdrecht. De Meijert,
Rendez Vous en Cafe het Rechthuis bieden u dan, gratis en voor niets, een knallend feest
aan. De Good Times herleven, een grandioos muziekspektakel dat extra kleur krijgt door
een optreden van de band “Disco”. Vanaf 21.00 uur en de entree kost niets.
Wie gaat hier nou niet naar toe?
Na een aantal jaren verwend te zijn door de
muziek van de topbands op het gebied van
Blues gooit de organisatie dit jaar het roer
om. Antoine Post doet dit keer mee en draagt
op die manier zijn steentje bij door de succesvolle party’s in De Meijert nu eens op het,
het lijkt wel speciaal voor dit doel ontworpen,
Raadhuisplein in Mijdrecht te organiseren.
Blues, natuurlijk een waar feest voor de liefhebbers die van heinde en ver kwamen om
dit topevenement mee te maken. Toch wil de
organisatie dit jaar een grotere groep Rondeveners betrekken in hun afscheid van de
zomer. Frans Schreurs en Gerrit Verweij hebben zo hun sporen verdiend op het gebied van
buiten-amusement. Denk maar aan de gezel-

lige Koninginnedagen waar het hele plein
deint en danst. Door de inbreng van Antoine
wordt zijn succesformule die in De Meijert
zo heel goed werkt naar buiten gebracht. Op
een hopelijk zwoele zomeravond zal iedereen
kunnen genieten van top entertainment dat u
door de drie genoemde horecaondernemers
wordt aangeboden. Het enige dat u terug
kunt doen is genieten van een lekker biertje
of frisdrankje. Er zullen voldoende verkooppunten worden ingericht die de feestvreugde
alleen maar kunnen vergroten. Er staat dus
weer iets leuks te gebeuren in Mijdrecht.
Pak een pen en noteer vast in uw agenda, 28
augustus, remember the good times.

Tuindagen Kwekerij Krijn Spaan op 14 en 15 augustus 2010
Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus vinden bij Kwekerij Krijn Spaan in Kortenhoef
weer de welbekende tuindagen plaats met als thema “Bijzondere heesters & Vaste planten”. Vaste planten geven kleur en vrolijkheid aan uw borders, maar heesters zijn de
bouwstenen van een tuin. Zij geven structuur aan uw tuin, ook in de wintermaanden als
de vaste planten in winterrust zijn.
Er zijn tijdens deze dagen enkele bekende
namen uit de tuinderswereld aanwezig,
waaronder:
• Rita van der Zalm met haar ruime keuze
en uitgebreide kennis van bollen en bolgewassen;
• Jan Neelen, de Geranium specialist met de
nationale collectie Geraniums;
• Jaap Duys is er met bloeiende bolgewassen;
• Mark & Rein Bulk met hun bijzondere
assortiment aan heesters;
• Danielle Wolters met o.a. eigen gemaakte
pesto en Italiaanse delicatessen;
• Imkerij ‘Het Schuurtje’ uit Loosdrecht met
allerlei heerlijke producten;
• Wijnhandel 2Wines uit Kortenhoef met
heerlijke wijnen & delicatessen;
• Mandje Bloemen met allerlei cadeau
artikelen op tuingebied;
• La Maison du Saucisson van Elleke
Palmen met ambachtelijke worsten;
• Tonnellerie Den Oude uit Soest tonen hun
houten wijnkuipen en regentonnen;
• Kwekerij Krijn Spaan met eigen collectie
bijzondere vaste- en eenjarige planten.
Deze zijn te bezichtigen in de showtuin voor
eenjarige en de showtuin van bijzondere
vaste planten en heesters. Ook is een collectie van 1800 soorten vaste planten op
voorraad.
Ook voor vragen over tuinaanleg- en ontwerp
kan men tijdens de tuindagen bij ons terecht.

De internationale tuinontwerpster Els Broekhof is aanwezig om uw vragen over tuinaanleg te beantwoorden. Ook kunt terecht voor
vragen over beplanting, Els Broekhof en
Miranda Spaan staan u graag te woord.
Ook is er veel oog voor kunst tijdens de
tuindagen en zijn de volgende kunstenaars
met hun werk te bewonderen:
• Peggy Eras werkt voornamelijk met
“Serpentijn”, een fraai steensoort uit
Zimbabwe. Haar beelden onderscheiden
zich omdat elke kant een geheel eigen
karakter laat zien dat zich het best laat
typeren als organisch figuratief. Torso’s en
bewegingen zijn de specialiteiten van
Peggy.
• Will Schrop met schitterende beelden van
hout. Deze hebben een natuurlijke uitstraling tussen de beplanting in uw tuin.
• De collectie van Ted de Keijzer bestaat uit
beelden die gemaakt zijn van beton.
• Joan Lichtenbelt creëert beelden uit brons.
• Beatrix Frederix stelt haar schilderijen
tentoon in ons houten gebouw. Kleurrijke
schilderijen van bloemen met een hele
moderne uitstraling.
De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00
uur. Kwekerij Krijn Spaan is gevestigd aan de
Kromme Rade 5 te Kortenhoef.
Zie ook www.krijnspaan.nl.

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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IN VOL BEDRIJF
Autobedrijf Van Rijn

Op tijd keuzes maken
Ruim achttien jaar was Autobedrijf Van Rijn SEAT dealer. Vier jaar
geleden kwam er eind aan deze innige relatie. Directeur Albert van Rijn
vond dat wel jammer want er stroomt nog steeds wat SEAT bloed door
zijn aderen. Hij maakte toen de keuze om de activiteiten van het bedrijf wat meer te spreiden. Achteraf gezien een terechte keuze, die het
bedrijf in deze crisistijd meer mogelijkheden biedt.
door piet van buul

“We doen nog wel steeds het
onderhoud voor SEAT automobielen, naast de andere merken,” zegt
Albert van Rijn. “Maar dat dealerschap legde een zodanige claim op
onze bedrijfsvoering dat het voor ons
niet haalbaar meer was. Vanaf 1997
waren we al subdealer van IVECO,
lichte bedrijfswagens. Daar ligt nu
veel meer het accent op. We hebben
de laatste jaren een breder programma ontwikkeld. We verkopen en verhuren nu ook aanhangers. Daarnaast
zitten ook de IVECO bedrijfswagens
en BE-trailers in ons pakket. Dat
zijn bedrijfswagen tot 10 ton die je
met een rijbewijs BE mag besturen.
Worden het zwaardere wagens dan
heb je een speciaal vrachtwagen
rijbewijs nodig. Inmiddels zijn we
een samenwerkingsverband aangegaan met een carrosseriebouwer en
bouwen we ook zelf aanhangers en
trailers. Dat leidt dan weer tot een
logische volgende stap en dat is het
onderhoud, maar ook de reparatie
van carrosserie en plaatwerk.”
Lichte bedrijfswagens
Het accent ligt bij Van Rijn de
laatste jaren duidelijk op de lichte
bedrijfswagens. Verkoop, verhuur
van zowel de lichte bedrijfswagens
als ook personenwagens. “Klanten
kunnen bij ons terecht voor zowel
nieuwe als gebruikte personenauto’s
ongeacht het merk. Wanneer klanten
dat willen, doen we ook aan bemiddeling en helpen we hen zoeken
naar een geschikte wagen. We doen
tegenwoordig veel zoekopdrachten
door het hele land. Daarbij nemen we ook de BOVAG garantie
over,”zegt Albert. Nog niet zo lang

foto patrick hesse

geleden heeft Van Rijn het assortiment verder uitgebreid met brommobielen. “Er is een toenemende
vraag naar deze vervoermiddelen, in
de volksmond vaak de 45-km auto
genoemd. We verkopen brommobielen van merken als JDM en Bellier
en uiteraard zorgen we ook voor
het onderhoud. Van alles wat we
verkopen of verhuren doen we ook
het onderhoud. Alles wat naar olie of
bandenrubber stinkt heeft in principe
onze belangstelling,”vat Albert plastisch samen. Zijn bedrijf heeft zich
ook gespecialiseerd in de inrichting
van bedrijfswagens. De complete
inrichting van servicewagens met
voorzieningen voor het opbergen van
allerlei soorten gereedschap tot en
met omvormers voor stroomvoorziening horen tot het pakket.
Keuringen
Naast de APK keuringen voor personenauto’s verzorgt Van Rijn ook APK
keuringen van vrachtwagens. Het
gaat daarbij om trailers en zwaardere voertuigen. Albert van Rijn
hierover: “We werken op dat vlak
samen met transportonderneming
Lelieveld. Die had al de benodigde
installatie om die keuringen te doen
en ook reparaties uit te voeren. Die
voorzieningen hadden ze getroffen
voor hun eigen wagenpark. Omdat
daar nog ruimte zat, zijn we samen
gaan werken. Op die manier maken
we optimaal gebruik van de mogelijkheden. Wij hoefden geen dure
investering te doen omdat ze die bij
Lelieveld al hadden. Door er samen
gebruik van te maken wordt de zaak
rendabel gemaakt.”
De ene activiteit krijgt dan weer

een logisch vervolg in een andere.
“Wij keuren nu ook aanhangers.
Dat is nog niet wettelijk verplicht.
Maar er is een BOVAG keuring
die wij uitvoeren. Wanneer alles
goed is komt er een keuringssticker
op de aanhanger. Dat is dan weer
gunstig wanneer men eens controle
onderweg krijgt. Voor de politie is
zo’n keuringssticker een teken dat
de aanhanger in orde is.”
Van Rijn doet ook in verzekeringen.
“Men kan bij ons een BOVAG autoverzekering afsluiten. Extra service
is de pechhulp. Daarmee krijg je
hulp bij pech onderweg. Doordat
deze service gesteund wordt door
ruim 6.000 BOVAG garages is er
altijd wel een in de buurt, die je snel
te hulp komt. Met deze service zijn
we sneller en ook goedkoper dan de
ANWB,”verzekert Albert
Achteraf gezien is Albert van Rijn
niet ongelukkig met de koerswending die zijn bedrijf de laatste jaren
heeft ondergaan. “Ik heb inmiddels
wel geleerd dat je niet op één paard
moet gokken. Door het risico te
spreiden over meerdere activiteiten
maak je jezelf minder kwetsbaar. En
voor onze klanten heeft zo’n uitgebreid aanbod ook het voordeel dat
ze bij ons een totaalproduct krijgen
aangeboden.”

Er is nog plaats voor nieuwe leerlingen
Op maandag 23 augustus a.s. start het nieuwe seizoen bij teken en schildersatelier De Kromme Mijdrecht.
Er is weer een uitgebreid pakket aan cursusmogelijkheden samengesteld. Inschrijving is nog mogelijk voor
zowel volwassenen als ook voor kinderen en junioren.
Atelier De Kromme Mijdrecht
verzorgt cursussen in tekenen en
schilderen in diverse technieken
voor zowel beginners als voor
gevorderden. Het cursusjaar loopt
van 23 augustus 2010 tot half mei
2011. Het jaar is ingedeeld in drie
blokken van ongeveer 10 lessen.
Men kan zich per blok inschrijven
als cursist of voor het gehele jaar
als lid. De lessen zijn gespreid over
alle werkdagen, voor zowel de
ochtend, de middag als de avonden.
De lessen duren 2.15 uur. Het volledige rooster met een omschrijving
van de inhoud van de verschillende
cursussen is te vinden op de site
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Hier kan men ook het aanmeldingsformulier downloaden.

Maandagmiddag
Voor veel dagdelen is al een ruime
aanmelding binnen. Er is echter nog
volop plaats op de maandagmiddagcursus. Deze cursus is speciaal
bestemd voor beginners. In overleg
met de docente wordt een programma samengesteld waarbij zowel
tekenen als schilderen in diverse
technieken aan bod komen. Bij voldoende belangstelling is er eventueel ook ruimte voor boetseren met
klei of het maken van mozaïeken.
Jongeren
Atelier De Kromme Mijdrecht heeft
een speciaal programma ontwikkeld
voor de jeugd. Op woensdagmiddag
worden tekenlessen verzorgd voor
acht tot tienjarigen. Voor kinderen

van 11 en 12 jaar zijn er schilderlessen in diverse technieken. Voor
kinderen, die graag tekenen vormen
deze lessen een unieke uitbreiding
op de tekenlessen op school.
Voor de oudere jeugd zijn de lessen
op het eind van de vrijdagmiddag.
De groep van 12-14 jaar kan van
16.15 tot 17.30 uur terecht en de
jeugd vanaf 15 jaar kan van 18.00
tot 19.15 uur kennismaken met de
verschillende schildertechnieken.
Aanmelden
Aanmelden kan via de site. Men
kan voor nadere informatie ook
terecht bij Anja Smits, tel. 0297
287247 of Ria Hartsing, tel.
213213.

Albert van Rijn: "Wanneer klanten dat willen, doen we aan bemiddeling en helpen
we zoeken naar een geschikte wagen."
Racerij
Autobedrijf Van Rijn is ook actief
in de rally racerij. Voor een deel
komt dat voort uit de persoonlijke
passie voor deze sport. “Maar ook
zakelijk gezien biedt het vele
voordelen,”zegt Albert van Rijn.
“Je ontmoet bij de wedstrijden veel
mensen uit de autowereld. Dat is dus
al goed voor je netwerk. Daarnaast
doen we veel ervaring op, die we
hier in het dagelijks werk weer
kunnen gebruiken. Je leert veel
over de trekkracht van motoren,
over de wegligging en dergelijke. Je
leert ook snel diagnoses te stellen
wanneer er iets mis gaat. Dat zijn

allemaal dingen waar onze klanten
ook profijt van hebben.”
Van Rijn Racing Team neemt met
succes deel aan het vaderlandse
raceseizoen. Per jaar zijn er tien à
twaalf wedstrijden en het team bevindt zich momenteel in de top tien.
“We zijn nu drie jaar bezig en we
hadden ons ten doel gesteld om in
vier jaar tijd bij de top vijf te komen.
Dat zit er dus nog steeds in.”
Autobedrijf Van Rijn is gevestigd aan
de Rendementsweg 20A in
Mijdrecht. Telefoon 0297 288711.
Meer info vindt u op

www.autobedrijfvanrijn.nl.

Training 'Moet dat nou?'
Studeren, een bijbaantje, sporten, feestjes, vrijwilligerswerk,
iedereen te vriend houden en
vooral overal ‘ja’ op zeggen om
een goede vriend of vriendin
te zijn. Veel jongeren worden
opgeslokt door wensen, verplichtingen, dromen, mogelijkheden
en de vele keuzes die er zijn.
Tja, je wilt alles eruit halen wat
erin zit, je bent maar één keer
jong! Maar voor je het weet ben
je jong en opgebrand! Als je nu
denkt ‘nee, dat gebeurt mij niet’,
ga er dan eens voor zitten en stel
jezelf de vraag of je niet te hard
van stapel loopt. Is het antwoord
ja, of heb je geen tijd om jezelf
die vraag te stellen? Dan is de
training “moet dat nou” echt iets
voor jou!

Het doel van deze training is
inzicht geven in de keuzes die
je wel of niet maakt, bewust
wording van de keuzemogelijkheden die er zijn en een richtlijn
bepalen voor de komende tijd.
Een hele praktische training dus!
In deze training wordt je gestimuleerd om zelf na te denken en
op zoek te gaan naar jouw mogelijkheden. De training is gericht
op oplossingen en een pas op de
plaats maken en bestaat uit zes
bijeenkomsten op dinsdagen van
20.30 tot 22.00 uur. De eerste
les vindt plaats op 5 oktober in
het kantoor van Stichting de
Baat aan de Kerkvaart 2, te
Mijdrecht
De groepsgrootte is maximaal 6
personen in de leeftijd tussen de
18 en 25 jaar.
Zie ook www.coachoverdevloer.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...

Titel: Verzoeking			
Auteur: Harlan Coben
''Verzoeking', een thriller van
Harlan Coben, gaat over Dan,
een jeugdhulpverlener. Wanneer
hij een telefoontje krijgt, lijkt het
er een zoals vele andere. Een
dertienjarig meisje, vermoedelijk misbruikt, een adres en de
opdracht om poolshoogte te gaan
nemen. Als hij het huis betreedt en
de tv-camera's ziet, de verslaggever tegen hem hoort schreeuwen
over zijn seksuele omgang met
een minderjarige en de politie
hem in de boeien slaat, beseft
Dan dat zijn leven voorbij is. Drie
maanden later is Dan verdwenen,
dood gewaand nadat de vader
van het slachtoffer verklaarde de
verkrachter van zijn dochter te
hebben vermoord.
Wendy, de journaliste die Dan
voor de ogen van de natie wist te
ontmaskeren, volgt op dat moment
het verhaal van een vermist meisje
uit een nabijgelegen wijk. Maar
dan krijgt Wendy een vreemd
telefoontje. Enkele lang verborgen
geheimen komen bovendrijven
en Wendy vraagt zich af of ze
destijds wel echt zo'n goed onderzoek heeft gedaan, of dat een
onschuldige man het slachtoffer
is geworden van een veel groter
schandaal. Het boek is, zoals een
echte Harlan Coben, spannend van
begin tot eind met een verrassend
slot.'
gelezen door hetty blom

Julia 			
Anne Fortier
De Amerikaanse
Julie Jacobs gaat
in Siena
op zoek
naar de
geheime
erfenis
van haar
overleden
moeder. In een bankkluis treft ze
een eeuwenoud manuscript aan
van Romeo en Julia’s liefdesgeschiedenis. Daarin wordt verteld
over de vete tussen twee Toscaanse
families: Salimbeni en Tolomei.
Dan stuit Julie op een waarschuwing die aan haarzelf is gericht:
‘Er rust een vloek op je familie en
daarmee ook op jou, want je echte
naam is Giulietta Tolomei.’
Siena, het jaar 1340. Giulietta
Tolomei is de enige overlevende
van een bloedige aanval op haar
familie door de wraakzuchtige
Salimbeni’s. Met hulp van de monnik Lorenzo vlucht ze naar de stad
om te schuilen. Onderweg worden
ze aangevallen door handlangers
van Salimbeni. Een jonge Sienese
edelman, Romeo Marescotti, redt
hen van de belagers. Romeo wordt
verliefd op Giulietta, en zij op hem.
Maar hun heimelijke liefde wordt
wreed verstoord wanneer Giulietta
gedwongen wordt tot een huwelijk
met de machtigste man van de
familie Salimbeni.
Terwijl Julie haar familiegeschiedenis probeert te ontrafelen, merkt
ze dat niet iedereen haar aanwezigheid in Siena op prijs stelt. Is de
vloek uit het verleden ook nu nog
van kracht?

2

Een held van een hond
Allen en Sandra Parton
Allen Parton werd begin jaren negentig als militair tijdens de Golfoorlog
uitgezonden, terwijl zijn vrouw thuis
met twee jonge kinderen achterbleef.

Tijdens een ongeluk liep Allen een
ernstige hoofdwond op, waardoor
hij zwaar gehandicapt werd en het
grootste deel van zijn geheugen verloor – hij kon zich zelfs zijn vrouw en
zijn kinderen niet meer herinneren…
Sandra was opgeleid als verpleegster
en hoopte door intensieve zorg Allen
te kunnen helpen. Ze moest alles op
alles zetten om haar echtgenoot en
de vader van haar twee kinderen niet
voorgoed te verliezen. En toen was
daar Endal: een labradorpuppy met
zijn eigen problemen. Een banjer,
die zich keer op keer in de nesten
werkte. Tot hij Allen en Sandra in
zijn hondenhart sloot, en vanaf dat
moment hun wereld compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken.
Dit is hun onvergetelijke verhaal.

3

Laat maar waaien
Daphne Deckers
Er is geen
columnist in
Nederland
die zo goed
de vinger
aan de
pols van de
moderne
tijd houdt
als Daphne
Deckers.
In haar humoristische, relativerende stukken houdt ze ons een
spiegel voor van ons jachtige leven
met onder andere: helderziende
kontkijkers, biologische groentetuinen, winkelende mannen, vrouwen
in uggs en wippende paashazen.
Daarnaast neemt ze met veel
ironie en zelfspot de verhouding
man-vrouw-seks onder de loep. En
natuurlijk kijkt ze nog steeds met
liefdevolle verbazing naar haar
man en haar opgroeiende kinderen. 'Laat maar waaien' is opnieuw
een heerlijke bundel van Daphne
Deckers waarin veel vrouwen zich
zullen herkennen, maar waar ook
mannen wat van zullen opsteken!

4

De dertigersdroom 		
Ildikó von Kürthy
Marie Goldhausen zit met een aantal
dertigersdilemma's. Nu ze bijna 37 is
en ze volgens haar lang gekoesterde
kleine meisjesdroom eindelijk ten
huwelijk is gevraagd, weet ze het al-

lemaal niet meer zo zeker. Haar aanstaande wil eigenlijk ook alleen maar
trouwen als er kinderen komen. Terwijl
Maries biologische klok maar doortikt,
lijkt iedereen om haar heen zijn droom
waar te maken. De grote vraag voor
Marie is: wat wil zij eigenlijk om gelukkig te worden? Wat is haar droom?
Zal ze trouwen in de schoenen van
haar tante, of moet ze alles loslaten en
opnieuw beginnen, alleen?

5

'Serie Q' 			
De fazantenmoordenaars
Jussi Adler-Olsen
In 1987
worden de
verminkte
lichamen
van een
broer en
zus gevonden in een
zomerhuisje
in de buurt
van Rørvig,
in Noord-Seeland (Denemarken).
Uit het politieonderzoek blijkt dat
de dader gezocht moet worden
binnen een groep van kostschoolleerlingen die uit de rijkste kringen
van het land afkomstig zijn. Er
is echter niet genoeg bewijs en
de zaak verdwijnt in de doofpot,
totdat een van de verdachten
zichzelf aangeeft. Daarmee lijkt
het mysterie opgelost. Een aantal
jaren later belandt het onderzoek
op het bureau van brigadier Mørck,
hoofd van de afdeling ‘onopgeloste
zaken’ Q. Hij denkt dat het er per
ongeluk is terechtgekomen, maar
al snel blijkt dit niet het geval te
zijn. Hij realiseert zich dat er iets
heel erg fout is gegaan... Samen
met zijn assistent Assad begint hij
een onderzoek dat hen in aanraking brengt met alle lagen van
de maatschappij. Van de armste
mensen die op straat leven tot de
machtigste mensen van het land;
de klopjacht is begonnen.
Jussi Adler-Olsens Serie Q-boeken
worden stuk voor stuk internationaal enthousiast ontvangen en
bereiken allemaal de bestsellerstatus. Deel 1, 2 en 3 verdreven zelfs
de Millennium-trilogie van Stieg
Larsson van de topdrieposities in
Denemarken.

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

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

Toetjestijd
Doordat het de laatste weken (op
deze afgelopen week na) erg mooi
weer is geweest, ben ik onwijs veel
uit eten geweest. In de zon op het
terras genieten van een bord lekker
eten en natuurlijk een goed glas
wijn. Een van mijn favoriete onderdelen zijn de toetjes! Voor een grote
coupe ijs draai ik mijn hand niet om
en voor een vers gemaakte crème
brulée kan je me wakker maken!

Een heerlijke volle romige custard
beleving met een lekker gebrande
bruine suikerlaag, het water loopt
me in de mond!
Gelukkig weten steeds meer restaurants ook hier een passende wijn bij
te serveren. Dessertwijnen worden
steeds hipper! Bij voor- en hoofdgerecht lukt het vaak nog wel om een
goede wijn te kiezen die in balans
is met het eten. Voor het toetje is
dat lastiger. Desserts zijn namelijk
vaak erg zoet en een wijn die het
suikergehalte niet kan ‘bijbenen’,
wordt compleet weggevaagd. Maar
je wilt ook niet dat de wijn weeïg
zoet smaakt. Wijnen die traditioneel
bij het nagerecht geserveerd worden,
hebben vaak een hoger alcoholpercentage. Ze zijn zoet omdat er
tijdens de gisting alcohol toegevoegd
wordt, waardoor het gistingsproces
stopt en er natuurlijke suiker in de
wijn blijft. Ze worden doorgaans van

overrijpe druiven gemaakt welke
eerst worden gedroogd. Er blijven
een soort grote rozijnen over waar
uiteindelijk het overgebleven sap uit
word geperst. Voor 1 flesje dessertwijn van 37,5 cl heb je dus als snel
10 kilo druiven nodig! Dankzij
rotting (geen vies gezicht trekken!)
wordt het suikergehalte in de druiven geconcentreerder, waardoor de
smaak intenser wordt.
Net als bij ‘gewone’ wijnen is er voor
elk toetje een passende dessertwijn.
Bij toetjes met vers fruit is het aan te
raden om een wat lichtere dessertwijn met een bubbeltje uit te kiezen.
Vers fruit bevat veel zuren. Als je
daarnaast wijn drinkt, geeft dat soms
een dunne, metaalachtige smaak.
Zoete en mousserende wijnen zijn
bij fruit een goede combinatie, een
frisse Moscato d’Asti bijvoorbeeld.
Bij Tiramisu is een rode lichtgekoelde dessertwijn, bij voorkeur een

Italiaan, heerlijk! Bij mijn lievelingstoetje schenk ik graag een
witte, zoete, romige dessertwijn die
gemaakt is van de druiven gewurztramminer en semillon. Voor deze
‘late harvest’ wijn hangen de druiven
aan de ranken, totdat ze bijna ontploffen van de suikers en dan worden
ze pas geplukt. Die zoete zaligheid…
fantastisch! Ik ga een eind breien
aan deze column…ik moet mijn
laptop even droogvegen.

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Bessen van Bloed
www.davidhague.nl

door david hague en patrick hesse

Het bedrijf vanaf de firma Bloed bestaat al sinds 1940 en is een echt
familiebedrijf, waar inmiddels alweer de derde generatie werkzaam is.
Patrick en ik zijn deze ochtend op bezoek bij de hartelijke en gastvrije
familie Bloed en worden rondgeleid door de zoon des huizes Joost, die
gepassioneerd vertelt over hun klein fruitkwekerij. “Door de jaren heen
is er veel veranderd. Mijn opa is vroeger begonnen met een gemengd
bedrijf met vee, groente, aardappelen en verschillende soorten fruit.
Inmiddels is het een bedrijf waar uitsluitend kleinfruit geteeld wordt.
Op dit moment hebben we 2 hectare rode bes, 2,5 ha framboos en 0,5
ha braam in productie. In het voorjaar van 2006 is de oppervlakte uitgebreid tot in totaal 9,7 ha. Op dit moment zijn we druk bezig met de
ontwikkeling van de nieuwe percelen. Sinds 2005 zijn we ook GlobalGAP gecertificeerd. GlobalGAP is een kwaliteitssysteem dat strenge
eisen stelt aan voedselveiligheid duurzaamheid en kwaliteit.” En daarmee is de familie Bloed een van de beste kleifruittelers van Europa.
Toen Patrick en ik langs de locatie reden, was alles volledig aan het
zicht onttrokken, omdat het bedrijf volledig is omringd door populieren
die fungeren als windbrekers. In het heerlijke ochtendzonnetje lopen
we richting het onderwerp van dit verhaal: de rode bes. Met een haast
architectonische precisie staan de bessenstruiken met hun overkapping (om de bessen schoon te houden) in rechte uitgestrekte lijnen
naast elkaar en fonkelen de prachtige rode bessen als juwelen in de
zon. Ik voel me een bevoorrecht inwoner van De Ronde Venen, dat dit
schitterende bedrijf zich hemelsbreed op nog geen 3 kilometer van het
centrum van Mijdrecht bevindt.
Na ook bij de frambozen een kijkje te hebben genomen, neemt Joost
ons nog even mee naar de bramen. Patrick en ik kruipen onder een
net door dat bedoeld is om de vogels weg te houden (vogels zijn
namelijk ook gek op bramen). Als we de bramen aanschouwen zijn we
stomverbaasd: ze zijn zeker twee keer zo groot als normale bramen!
Met gepaste trots noemt Joost de naam van de braam: Lochness. Hoe
toepasselijk! Zulke monsters hebben Patrick en ik nog nooit gezien!

tip
k
o
o
k
s
David’

N ZIEL
E
T
MET HAR

Bessen & honing Cranachan
(voor 4 personen)
Benodigdheden :
50 gram havermout
2 eetlepels whisky
250 gram geklopte room
2 eetlepels Honing van De Koning!
250 gram rode bessen

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART
Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Verwarm langzaam een kleine koekenpan naar een medium temperatuur,
doe de havermout in de pan en bak deze goudbruin. Let goed op, want het
brandt snel aan.
Leg de havermout vervolgens op een bord om af te koelen. Doe de whisky
en de room bij elkaar en roer dit. Vervolgens plet je wat bessen en laat je
het bessensap in een paar dessertglazen lopen voeg vervolgens de honing,
havermout, bessen en de room met whisky toe en serveer dit over heerlijke
nagerecht.
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De bessen zitten barstensvol
met vitamine C en zijn
uitstekende antioxidanten.
Erg gezond dus!
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Bloed Kleinfruit
Poelweg 1
3646 AN Waverveen
Tel: 0297-261282
Geopend :
ma t/m vrij 13.30 -18.00
zat. 9.00-12.30 / 13.30-16.00
zondag gesloten

OEKZ
PART YCENTRUM

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

ROEKZ.NL

De prijs en zijn kwaliteit
Binnen de Nederlandse taal vinden we meerdere verwijzingen die slaan op de verhouding tussen prijs en
kwaliteit. Enkele voorbeelden zijn: “Alle waar naar zijn geld”, “Kwaliteit heeft zijn prijs”, “Goedkoop is
duurkoop”. Dat het spreekwoord “Alle waar naar zijn geld” zeker ook van toepassing is op onze eerste
levensbehoefte van eten en drinken, zal iedereen begrijpen. De relatief lage prijs die de consument van dit
moment betaalt voor het pakket verse producten zoals groenten en fruit, vlees en vis, brood en zuivel –om
er maar een paar te noemen– doet mij het ergste vrezen.

De volgende volkswijsheid brengt
ons bij mijn tweede gezegde
“Kwaliteit heeft zijn prijs”. Dat
over smaak niet valt te twisten,
is een bekend gegeven. Echter,
kwaliteit is een ander en veel
breder gegeven. Hoe omschrijf je
de kwaliteit van een komkommer
of een krop sla. Omdat dit niet echt
lukt, is het vergelijken van een
biologisch geteelde kropsla met
een gangbare geteelde kropsla
een lastige onderneming. De enige
waardevolle productomschrijving
blijft dan de achtergrondinformatie
over de wijze van productie. Hierin,
Eeen eerlijke en oprechte informatie voorziening over het product
en de productie omstandigheden),
is voor verse producten van boer

en tuinder in de gangbare land en
tuinbouw nog nimmer op adequate
wijze voorzien. Het enige punt dat
tot op heden van belang was en is,
een zo laag mogelijke prijs. Dat de
kwaliteit van het eetbare product,
inclusief onze kwaliteit van leven
alsmede ons overleven, niet in de
prijs van gangbare agrarische producten is verwerkt, moge duidelijk
zijn. De biologisch geteelde producten van boer en tuinder hebben
evenwel een compleet en eerlijk
verhaal te vertellen. Een goed verhaal zelfs. Het meest waardevolle
en belangrijke element hierin is het
respect voor de natuur en de afwezigheid van chemische hulpstoffen
binnen de biologische productie.
Ook zitten er in o.a. een komkom-

mer of kropsla bijvoorbeeld geen
E-nummers, emulgatoren, zoetstoffen of chemische smaakstoffen. Dit
geldt zowel voor het gangbare als
het biologisch geteelde product.
“Goedkoop is duurkoop” is de
derde volkswijsheid die slaat op het
“goedkoop” van nu en het eventuele “duurkoop” dat ergens in de
toekomst kan of zal blijken. Onwetendheid, zoals in het verleden het
gebruik van loden drinkwaterleidingen die ernstige en zelfs dodelijke
aandoeningen veroorzaakten gaat
in deze tijd niet meer op. Hieruit
volgt, dat het beter is om de kwaliteit van ons eten en drinken naar
waarde te schatten!
door wim koolhaas - de kweektuin
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Nissan Qashqai

Offroaden in Nederland;
fijn dat het kan
Vandaag de dag heb je een stevige terreinauto nodig om op plekken te
komen. Smalle grindpaadjes, steile hellingen, onbegaanbare bergpaden;
wat de consument nodig heeft is een auto waarmee je met je hele familie het terrein in kunt gaan.
Maar niet in Nederland. Want bergweggetjes kennen we hier niet. Heuvels kennen we alleen in de vorm van
hinderlijke drempels en wat hopen
aarde in Limburg. Desondanks zijn
semi-terreinauto’s populair in ons
kikkerlandje. En ze zijn er daarom in
alle soorten en maten voor alle lagen
van de bevolking. Dacia komt met een
betaalbare Duster, Land Rover heeft al
jaren de überluxe Range Rover, Toyota
bewijst vele overheden al jaren een
dienst met de Land Cruisers, BMW en
Mercedes hebben respectievelijk de
X1, X3, X5 of X6 en G-, ML-, GLK- of
GL-Klasse. En daartussen proberen
andere merken een graantje mee
te pikken. Denk aan een Mitsubishi
Outlander, een Kia Sorento, een Ford
Kuga, een Hyundai IX35 of, de hoofdrolspeler van deze week, de Nissan
Qashqai. Een kleine SUV, leverbaar
met voorwiel- of vierwielaandrijving.
De Qashqai bestormde de markt in
2007 en werd direct een groot succes.
De kleine suv werd ingezet om het Csegment, waarin de Ford Focus, Opel
Astra en Volkswagen Golf de scepter
zwaaien, eens flink op te schudden.
Door nog meer succes te claimen
besloten de Aziaten ook met een
Qashqai+2 te komen; een zevenzitter
voorzien van een derde zitrij met twee
extra stoelen. De Nederlandse importeur verkocht tot nu toe ruim 18.000
exemplaren. Zoals bij zoveel automerken, koos ook Nissan ervoor om een
facelift uit te brengen om de verkopen
een nieuwe impuls te geven. Drie jaar
na de introductie al met een facelift
komen zie je niet vaak, maar er liggen
andere merken op de loer. Immers zit
bijvoorbeeld Skoda niet stil met de
Yeti, komt Mitsubishi met een kleinere
Outlander, de ASX en doet Peugeot
een poging met de 3008. Om de intro-

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

ductie van de facelift kracht bij te zetten ontwikkelde een reclamebureau
een commercial met break-dancende
Qashqai’s. Vast om aan te geven hoe
hip en sportief de Qashqai wel niet is.
Sorry, maar dan hoeft het voor mij niet
meer. Maar goed, de commercial even
buiten beschouwing gelaten; de styling
van de Qashqai vind ik er zeer op vooruit gegaan. Niet dat de vorige generatie er slecht uit zag, in tegendeel zelfs.
Maar het kan dus nóg beter. Wat is er
dan zoal veranderd? Aan de voorzijde
vinden we een nieuwe grille, nieuwe
koplampen en aan de achterzijde andere achterlichten en keuze uit nieuwe
lichtmetalen velgen. Kleine ingrepen
die een groot verschil maken.
Het interieur is overzichtelijk vormgegeven, alle knoppen zitten bij elkaar
geclusterd, het navigatiescherm gebruik je voor alles wat los staat van
temperatuur, airco en luchtcirculatie.
De stoelen zorgen voor voldoende
steun. Door de hogere zit en de handige achteruitrijdcamera heb je altijd
voldoende overzicht op de verkeerssituatie. Daarbij heb je uitzicht over een
motorkap met twee bulges, wat een
stoer effect geeft. Voor je bevinden
zich de chroomomrande toerenteller
en snelheidsmeter, voorzien van een
zwarte achtergrond met oplichtende
witte cijfers en rode wijzers. Sportief
en goed afleesbaar. Tussen de twee tellers zit een display, vergelijkbaar met
dat van een Mitsubishi Outlander met
daarop informatie over het verbruik,
bereik, etcetera.
Voor de rij-impressie kregen we de
1.6 Connect Edition mee voorzien
van een witte lak, een kleur die weer
helemaal hip is. De 1.6 benzinemotor
levert 115 pk en is gekoppeld aan een
handgeschakelde vijfbak, de overige
motoren zijn voorzien van een handgeschakelde of automatische zesbak.
Met deze 115 pk komt de Qashqai
goed van zijn plek, maar een iets sterkere motor zou geen straf zijn. Hij rijdt
lekker, niet als een hoge terreinauto,
maar als een normale middenklasser. Alleen met een iets hogere zit. In
september komt hoogstwaarschijnlijk
een start-stop-systeem beschikbaar
voor de 1.6. Dit kan een gunstig effect hebben op het milieulabel (nu
C). Het is mogelijk om nog een stapje
hoger te gaan en te kiezen voor de 2.0
benzinemotor (140 pk). Er zijn uiteraard ook dieselmotoren leverbaar, een
1.5 dCi (103 pk) en een 2.0 dCi (150
pk). De Connect Edition is een pakket
met daarin een aantal mooie extra’s
die de Qashqai nog aantrekkelijker
maken. Om te beginnen 18 inch lichtmetalen wielen die hem nog stoerder
doen lijken. Daarnaast krijg je met
dit pakket aluminium pedalen, getinte
achterruiten, meegespoten spiegelkappen en portiergrepen, regensensor en

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

als klap op de vuurpijl een gigantisch
panoramadak. Uiteraard voorzien van
elektrische zonwering. Maar Connect
heet niet voor niets Connect, dus er
moet wat te connecten zijn. Flauw, ik
weet het. Het Nissan Connect bevat
een touchscreen navigatiesysteem met
verkeersinformatie, radio/CD-speler,
USB-aansluiting en een handige achteruitrijdcamera.
Naast de Connect Edition zijn er nog
diverse andere pakketten leverbaar,
zoals de Visia, Optima en Tekna. Standaard krijgen deze pakketten ABS,
airco, radio/CD-speler, Bluetooth en
een scala aan airbags mee. De vanafprijs voor de Qashqai start bij
€ 22.300,-. Voor de duurste uitvoering,
de 2.0 dieselmotor met Tekna pakket
vraagt Nissan € 37.450,-.
Nu zul je de foto boven dit artikel
zien en je afvragen naast welke auto
de Qashqai geparkeerd staat. Dit
is de nieuwe Juke (spreek uit als
djoek), een kleine, hippe terreinauto,
gepositioneerd onder de Qashqai.
De Juke is vanaf oktober leverbaar,
maar uiteraard kan de dealer nu al
meer informatie geven over het model. In mijn ogen kan de Juke óf een
mega-succes worden, of, nou ja, het
tegenovergestelde lijkt mij duidelijk.
Alles of niets dus. Het getuigt Nissan
van lef om deze auto op de markt
te brengen. Met zijn opvallende en
gewaagde styling zal de Juke met
name een jong publiek aanspreken.
Ik verwacht dat de Juke met name in
steden zal opduiken, immers is de auto
lekker compact, maar robuust genoeg
voor alle trambanen, oneffenheden en
drempels, de jungle van de stad.

Prijzen beginnen bij ongeveer
€ 18.000,- voor de 1.6 benzinemotor
(117pk). Vergis je niet, ook al ziet de
Juke er klein uit: dit valt best mee.
Verwacht een rij-impressie op deze
pagina rond oktober of november.

Auto Berkelaar
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
Telefoon: 0297-346050
Website: www.berkelaar.nl

Nissan Qashqai
Gereden versie: Nissan Qashqai
1.6 Connect Edition
Vermogen: 115 pk
0-100: 11,8 s
Top: 178 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,2
Prijs gereden versie: € 26.600,Alternatieven: Ford Kuga,
Hyundai IX35, Kia Sportage,
Mitsubishi Outlander, Peugeot
3008, Skoda Yeti, Toyota Rav4

Auto Nieuws
Nieuwe Kia Sportage bij Van Kouwen in de showroom
Na zijn wereldpremière op 2 maart 2010 tijdens de
Geneva Motorshow en de introductie bij de dealers tijdens
de Roadshow, staat het nieuwste Kia-model nu definitief in de showrooms. Bij Van Kouwen in Aalsmeer en
Amsterdam-Zuidoost kunt u nu een proefrit maken.
Geheel in lijn met de vernieuwde visuele dynamiek van
Kia heeft de nieuwe Sportage een fris en stoer uiterlijk.
De SUV wordt leverbaar in vier uitrustingsniveaus. De
Sportage is direct uit voorraad leverbaar vanaf
€ 25.880,- en wordt geleverd met 7 jaar garantie, airco,
radio/CD/MP3-speler met AUX-aansluiting en 16 inch
lichtmetalen velgen.
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De Club van… Frans Lugtmeijer

Kort nieuws

Veel afwisseling tijdens de vakantiespeelweek

Henk de Jong wint
ronde van Oostzaan

Het bestuur van de Stichting Vakantiespeelweek Vinkeveen organiseert
nu al weer voor de eenendertigste keer de kinderspeelweek. Ze zijn in
oktober vorig jaar al begonnen met de voorbereidingen. Want ondanks
de vele jaren ervaring is de organisatie allesbehalve een routineklus. Er
wordt elk jaar met heel veel zorg een programma samengesteld. Daar
zitten wel steeds een aantal vaste elementen in. “Maar we proberen
ook telkens weer nieuwe dingen te verzinnen,” vertelt stichtingsvoorzitter Frans Lugtmeijer.

UWTC-er Henk de Jong uit Mijdrecht heeft de Ronde van Oostzaan
op zijn naam geschreven. Henk ging
al na vijf ronden koers in de aanval
samen met Richard Mulder uit
Den Helder. Er werd prima samen
gewerkt en de voorsprong bedroeg
een lange tijd tussen de 15-22
seconden. Na 40 km koers was het
moraal in het peloton gebroken
en konden Henk en Richard het
achterste gedeelte van het peloton
zien. Een Paar ronden later werd
het peloton gedubbeld en werd duidelijk dat Henk en Richard zouden
gaan strijden voor de overwinning.
Met nog vijf ronden te rijden werd
er al aardig naar elkaar gekeken,
maar geen van beiden ging in de
aanval. Ze lieten het op een sprint
aankomen. Richard begon de laatste
ronde een surplace, maar Henk nam
niet over. Op 350 meter voor de
finish ging Henk vol de sprint aan,
hier had Richard geen antwoord op.
Hiermee haalde Henk de Jong zijn
derde overwinning van het seizoen
binnen.

door piet van buul

“We krijgen wel wat subsidie van de
gemeente,” zegt Frans Lugtmeijer.
“Maar dat is lang niet voldoende om
alle kosten te bestrijden. Een van de
eerste dingen waar we dus mee beginnen is het benaderen van mogelijke
sponsoren. Gelukkig mogen we niet
klagen over de medewerking van de
lokale bedrijven. We hebben voor
dit jaar weer zo’n vijftien sponsors
bereid gevonden om ons financieel te
steunen. Daarnaast zijn er ook nog bijdragen in natura. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de groenteboer die
appels levert om tijdens de sportdag
uit te delen. Zonder dit soort steun zou
het niet lukken om zo’n speelweek te
organiseren.”
Een andere essentiële voorwaarde
voor het welslagen van de speelweek
is de bereidheid van vrijwilligers om
mee te helpen. “Ook dat gaat gelukkig
steeds goed,” stelt Frans tevreden vast.
“We hebben een stichtingsbestuur
van acht vrijwilligers. Daar zit wel

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...

- foto patrick hesse
een regelmatig verloop in, maar de
vacatures worden ook wel weer snel
opgevuld. Meestal zijn het ouders van
kinderen in de speelweek leeftijd. Ik
doe dit werk zelf nu zo’n acht jaar
en ben inmiddels het langstzittende
bestuurslid. Als bestuur stellen we
ruim van te voren het programma vast
en we maken een taakverdeling zodat
alle bestuursleden elk verantwoordelijk zijn voor bepaalde programma
onderdelen. Tijdens de speelweek
hebben we vervolgens nog een flink
aantal vrijwilligers nodig voor de
begeleiding. De speelweek is bedoeld
voor kinderen in de leeftijdscategorie van vijf tot twaalf jaar. Elke dag
komen er gemiddeld tussen de 150 en
de 200 kinderen. Daarvoor heb je toch
al gauw tussen de dertig en veertig
vrijwilligers per dag nodig om er voor
te zorgen dat alles goed verloopt
en dat de kinderen goed begeleid
worden. Helaas moet ik vaststellen
dat het de laatste jaren wel lastiger
wordt om hier volwassenen voor te
krijgen. De meeste vrijwilligers komen
uit de groep van de wat oudere jeugd,
veelal jongelui die zelf ook een paar
jaar mee hebben gedaan. Ik hoop wel
dat zich nog een aantal ouders zullen
melden om te komen helpen. Al is het
maar voor één dag. En het is echt heel
erg leuk.”
Gevarieerd programma
Vroeger had elke kern in De Ronde
Venen wel iets van een speciale
speelweek voor kinderen. De vakantiespeelweek in Vinkeveen is de enige die
daar nog van over is. Frans Lugtmeijer: “Van oorsprong is deze activiteit
opgezet voor kinderen uit gezinnen,
waar men geen mogelijkheid had om
op vakantie te gaan. Dat ligt nu wel
wat anders dan bijvoorbeeld vijfentwintig jaar geleden. Maar we streven
er toch nog steeds naar om deelname
zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Kinderen betalen € 2,50 per dag en

Frans Lugtmeijer: "De speelweek is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van
5 tot 12 jaar ."
als ze de hele week komen is dat
€ 7,50. Daarvoor kunnen ze gedurende vier dagen aan alle activiteiten deelnemen. Dit jaar is dat van
maandag 9 tot en met donderdag 12
augustus.
In grote lijnen zit er al wel een
aantal jaren een constante lijn in ons
programma. Maar we proberen er
toch elk jaar weer iets nieuws in te
brengen. Het grappige is dat er vanuit
de kinderen een soort rem zit op al
te ingrijpende veranderingen. Ze
rekenen er vaak op dat dezelfde leuke
activiteit van vorig jaar, er ook dit jaar
weer in zit.”

lende sporten. De verenigingen zorgen
op die dag voor extra begeleiding.
De woensdag is dan weer een wat
rustiger dag, die in het teken staat van
kunst en cultuur. Kinderen kunnen dan
naar een speciale voorstelling komen
kijken. We proberen ook kinderen zelf
een toneelstukje te laten voorbereiden
en te spelen. En dan hebben we als
afsluiting op de donderdag de ‘spelenkermis’. Dat is van oudsher de drukst
bezochte dag. We hebben dan een
dertigtal attracties, verdeeld over alle
zalen van De Boei, waar kinderen zich
kunnen uitleven. We rekenen op zeker
200 kinderen op de donderdag.”

Elk van de vier speeldagen heeft een
ander thema. Het totale programma
met alle benodigde gegevens kan men
vinden op de speciale website
www.vakantiespeelweek.nl. Daar kan
men ook de foto’s van de laatste jaren
bekijken om alvast in de stemming
te komen. Frans geeft een overzicht:
“We starten op maandag met een
creativiteitsprogramma. De jongens en
de meisjes kunnen dan dingen maken
van papier of klei. Men kan tekenen
of schilderen. Er is ook de mogelijkheid om vogelhuisjes te timmeren.
Dat is al jaren een populair onderdeel
van de speelweek. De eerste speeldag speelt zich af in en rondom De
Boei in Vinkeveen. De tweede dag is
het thema ‘Sport en Spel’. Daarvoor
trekken we naar de velden van Hertha
en de banen van de tennisclub VLTV.
In samenwerking met de sportverenigingen kunnen de kinderen op die dag
kennismaken met allerlei verschil-

Voor de hele Ronde Venen
Het is dan wel de Vinkeveense
vakantiespeelweek, maar dat wil niet
zeggen dat er alleen maar kinderen
uit Vinkeveen mogen komen. “We
hebben al kinderen uit Wilnis en zelfs
uit De Hoef. Onze werving heeft zich
weliswaar vooral op Vinkeveen gericht
met flyers die we aan het eind van
het schooljaar op de scholen hebben
uitgedeeld. Maar via de publiciteit in
de regionale pers bereiken we ook andere kinderen en iedereen is welkom,”
verzekerd Frans. “En we rekenen op
mooi weer. Het hoeft niet eens zo heel
heet te zijn. Als het maar een beetje
droog blijft dan maken we er weer
een spetterende week van. En zelf als
het heel slecht weer wordt hebben nog
alternatieven achter de hand.”

Politie nieuws

Jongelui vernielen raam
De politie zoekt een groepje jongelui, die betrokken was bij een vernieling. Er was
gezien, dat zij maandag 2 augustus omstreeks 15.10 uur een ruit van de centrale toegangsdeur van de flat aan de Talingenlaan in Vinkeveen intrapten.
Het groepje bestond uit minimaal vier jongens en twee meisjes. Een blanke jongen
met blond haar, gekleed in een felroze
shirt met een rood petje op, zou daadwerkelijk de ruit hebben vernield. Het groepje
liep hierna naar de Ringdijk, stapte in
een boot en voer over de Ringsloot weg
richting Herenweg/Achterbos.

Politiemensen reden daarop naar de
brugwachter van de brug in de Herenweg/
Achterbos. Die verklaarde, dat zojuist een
boot met een groepje jongelui was gepasseerd en de Noordplas was opgevaren.
Hierop besloten de politiemensen op de
politieboot te stappen om op zoek te gaan
naar de boot met de jongelui. Zij werden
echter niet meer getraceerd. Het onderzoek wordt voorgezet.

Openingstoernooi bij
Argon
Bij de start van seizoen wordt er
traditioneel door de zaterdagafdeling van Argon weer een Openingstoernooi georganiseerd. Dit maal
ontvangt gastheer Argon Legmeervogels (zondag) uit Uithoorn,
AFC (zaterdag) uit Amsterdam en
’t Vliegdorp uit Soesterberg. De
wedstrijden duren 2 x 45 minuten.
De eerste wedstrijden vinden plaats
op woensdag 11 augustus, aanvang
19.30 uur. Argon speelt dan tegen
AFC en Legmeervogels ontmoet ’t
Vliegdorp. Op zaterdag 14 augustus
aanvang 14.00 uur spelen de winnaars en de verliezers van de eerste
wedstrijd tegen elkaar.

Zomer met Chiqo-deck!

vlonderplanken - vlondertegels - priëlen - schuttingen - hekwerken - tuinmeubilair

Chiqo-deck: de hout vervanger

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

Ashby hoveniersbedrijf

Ronald Ashby is naast hovenier ook ontwerper.
Luisterend naar de wensen weet hij als geen ander
het juiste idee te verwezenlijken voor bedrijven en
particulieren.
De hele maand augustus:
5% korting op al onze Chiqo-deck materialen!
Ashby hoveniers, aandacht voor elke tuin.

Schoolstraat 26, 1427 BH Amstelhoek Tel. 0297 - 56 90 61
Mob. 06 - 53 13 92 33 ashbyhoveniers@hetnet.nl
09.536 Opm adv Ashby Hoveniers 6 Nieuw.indd 1
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Test Moto Morini Corsaro 1200 Veloce

“Grote stappen snel
thuis”
Deze week test Patrick Hesse een Moto Morini Corsaro 1200 Veloce
occasion bij Roké Motors uit Mijdrecht.
door Cagiva. Uiteindelijk werd de
productie van motorfietsen onder
de naam Morini in 1991 gestopt,
de fabriek werd tot 1997 gebruikt
voor de productie van andere merken binnen de Cagiva-groep. Sinds
1996 is het bedrijf in handen van
Piaggio. Franco Morini bracht in
2004 twee nieuwe modellen onder
de naam Moto Morini op de markt.
Waaronder deze schitterende Corsaro 1200 Veloce.

Hij is Ferrari rood, zoals het
hoort bij een volbloed Italiaan en
natuurlijk met veel gevoel voor stijl
ontworpen, slank en toch bullig. Ik
ga een straatje om met een Moto
Morini Corsaro 1200 Veloce. Ik
weet het, een hele mond vol en
mijn nieuwsgierigheid is meer dan
gewekt.
Op papier is dit namelijk een beest
van een motorfiets en ook Aad
(eigenaar van Roké Motors) steekt
zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. Met een “hij geeft
echt grote klappen hoor” laat Aad
er geen misverstanden onder verstaan: dit is een serieuze motorfiets.
Moto Mortini is een Italiaans
Motormerk wat in de jaren zestig
zijn hoogtij dagen beleefde. Oprichter Alfonso Morini (1898-1969)
beleefde in 1963 met zijn rijder
Tarquinio Provini op 2 punten na de
250cc wereldtitel in de wegrace.
Na, in de voor de motorwereld
bloeiende jaren zeventig, met
schitterende straat motoren op de
markt te zijn gekomen, werd het in
de jaren tachtig stil rond dit merk.
De fabriek in 1987 overgenomen

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

14 jarig jochie kon me dat niets
schelen, want zo'n Yamaha FS-1
was toen in mijn ogen de meest
begeerlijke bromfiets en ondanks
dat ik er nog niet mee mocht rijden
stond er wel een heuse FS-1 bij
ons in de schuur. Een droom die
ik 2 jaar later zelf kon realiseren.
Maar gelukkig had mijn broer een
enorme stoere vriend Rob, die wel
motorgek was en ook daadwerkelijk
een motor had aangeschaft: een
Moto Morini 3½. Een prachtige V
twin met een echt motorgeluid. Ik
kon niet wachten tot hij weer eens
op bezoek kwam. Als ik hoorde dat
hij langs zou komen zat ik als een
hyper nerveuze pup die in zijn mand
moet blijven op Ron zijn vriend te
wachten. Met veel gebulder kwam
hij de straat in en mocht ik vaak
een rondje achterop. Deze ervaring heeft mij definitief motorgek
gemaakt en ben ik ook nooit meer
genezen.

Mijn eigen verhaal rondom dit merk
gaat heel ver terug. Moto Morini is
de eerste motor waar ik achterop
zat en dus de motor waar ik mijn
eerste echte motor ervaring mee
beleefde. Ik was 14 jaar, mijn broer
was 18, hij kwam net uit dienst
en had een baan. Tot mijn verbazing schafte hij geen motorfiets
aan maar een spiksplinternieuwe
Yamaha FS-1 broemfiets. Ondanks
dat ik hier niets van begreep had
mijn broer wel degelijk een plan.
De Yamaha werd opgefokt tot en
met en mijn broer kon relatief snel
en goedkoop door het verkeer en
vlot sparen voor een auto (hij heeft
nooit iets met motoren gehad). Als

Eindelijk rij ik nu zelf eens op een

Morini en er is veel veranderd sinds
de jaren zeventig. Het volledig
digitale dashboard geeft me werkelijk alle informatie en de Moto
Morini heeft een enorm hoge zit.
Aad heeft gelijk, want eenmaal op
bedrijfstemperatuur gaat de 1200,
met grote klappen gepaard, er met
gigantische stappen vandoor. Niet
normaal meer! De van Aad geleende integraalhelm (ik was mijn
helm vergeten) verdwijnt naar mijn
achterhoofd en mijn adem stokt,
ongelooflijk wat een kracht. Sturen
doet de Morini ook Italiaans goed
en de Brembo-remmen kunnen
zoals verwacht hun taak uitstekend
aan. Wat een feest deze motor, de
hele beleving is zoals het hoort:
grote klappen en een lekkere rauwe
V twin in een prachtig Italiaans
maatpak. Want eerlijk is eerlijk,
het is een schoonheid met geen
grammetje teveel gewicht. De fiets
is uit 2007 en heeft slechts 12456
km gelopen. Dat is natuurlijk niets.
Ik zou me kunnen voorstellen dat

de vorige eigenaar het allemaal een
beetje teveel van het goede vond.
Maar: wat een beleving, wat een
kracht en wat een fiets. De prijs
voor al dit schoons: € 7990,00 en
geloof me, niet een motorfiets die
je op elke hoek van de straat tegenkomt. Wanneer ik na het inleveren
van de Moto Morini weer naar huis
rij, maakt een gelukzalig gevoel
zich van mij meester, zou Rob nog
motorrijden?
Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht
Telefoonnummer : 0297-285218
Faxnummer : 0297-281932
Email: mijdrecht@roke.nl
Moto Morini CORSARO 1200 VE
Kilometerstand: 12.456 km
Segment: Naked bike
Bouwjaar: feb 2007
Kleur: Rood
Garantie: 6 maanden

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 31

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
als in de
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Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
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Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
en 9 precies één keer voorkomen.
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
; S ; S ; ; G ; W; P ; P ; C
deA oplossingsbalk.
Daar verschijnt dan de oplossing.
Hvakjes
A L T Evan
P L A
T S; R E I

;
N
;
L
;
;
A
;

X; A R I A; J A; K
OOD I NS T A L L A
F A S E; T; N E; P
O S; ; P E I G N O I
N E V E L E N; T U N
I ; I S O L D E; ; G
S P E ; N T O; M M;
T U R K S; M I N; K
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T I E
ON Y
R; ;
I E K
A UW
A R A
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Oplossing puzzels week 30
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snel

per uur

zuiVer
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Sudoku

Sudoku

Zweedse puzzel

musicus

Sudoku week 31

INSP;FARCE;KRIS
BOERS;BOA;VUIST
IATA;TEMPO;NEER
645 138 972
SCHAP;LIP;INTRO
918 472 356
;H;MRS;GUAVE;E;
S;I;EIS;CCM;S;H
237 695 148
CONFERENCE;VELO
HERIK;REI;VISIE
394 526 817
IRIS;WOONPLAATS
582 719 634
L;T;MIE;OOI;M;T
;D;PLENS;REM;L;
761 843 529
BETON;DAS;GEMOK
EURO;GEMAK;EERW
873 954 261
SCORE;NBR;ULTRA
456 281 793
TEST;EGAAL;YZEL
Bonaire.
129 367 485

Pagina 2

HARS;LAPSE;PECH

Pagina 4
798 546 231
EVASIEF;HERBERG
354 921 768
UEFA;ROTOR;ALOE
REDSTER;LAKLEER
621 783 495

ARR;UITHAAL;CIA

236 897 154
T;OPUS;U;NIPT;A
ONNET;DGL;KIOSK
179 654 823
MAKI;PROOI;GRIT
;V;LORI;PENS;M;
485 312 976

SEMI;OFFER;KROP

962 138 547
PLENS;TOR;SIENA
I;EGEL;E;SONG;A
517 469 382
OTT;IONISCH;ABS
NALENTE;LOOPTYD
843 275 619

NAAM;TRIER;ETNA
ENTSTOF;GEKLAAG
Purperrood.

Pagina 5

OOGAS;HKH;EISER
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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
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen

Functie: medewerker debiteurenbeheer
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Data analist
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (
Plaats: Regio Mijdrecht

Functie: Financieel administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Een werkvoorbereider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: hulpmonteur luchtbehandeling
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: NACHTPORTIER
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: kraanmachinist
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen

Functie: FRONT OFFICE MEDERWERKER (M/V)
Organisatie: Hotel - Mijdrecht 'Marickenland'
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ervaren logistiek medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker accounting/wholesale parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Schoonmaakmedewerker Uithoorn (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: (leerling) Bandenmonteur Profile Hogendoorn
Organisatie: Profile Tyrecenter Hogendoorn
Plaats: Mijdrecht
Functie: Schoonmaakmedewerker Mijdrecht (parttime)
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef
Functie: Algemeen medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: administratief/secretarieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: commercieel medewerker binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: 1e autotechnicus met APK

Functie: (BEGINNENDE) ASSISTENT-ACCOUNTANTS M/V
Organisatie: EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs
Plaats: Rozenburg NH
Functie: Een projectleider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Service coördinator/administratief medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: .NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een klantmanager
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Een 'vliegende keep'
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: 1e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

ALBERT HEIJN
LEICESTER MIJDRECHT

ALBERT HEIJN ZOEKT EEN TEAMLEIDER VERKOOPKLAAR
Als Teamleider bij Albert Heijn zorg je ervoor dat jouw team goed draait.
Het gaat dan met name om het functioneren van je team en natuurlijk ook
om de samenhang met andere teams en de hele winkel.

Als Teamleider krijg je te maken met alle aspecten van leidinggeven;
planning en inzet van je mensen, samenwerking, werkoverleg, ziekte en vervanging,
persoonlijke groei en ontwikkeling van de mensen in je team.
Wij zijn per direct op zoek naar iemand met minimaal MBO(4) niveau.
Kandidaten met ervaring in de retail genieten de voorkeur.
Uren en werktijden in overleg.
Albert Heijn
Leicester 13
3641 LH Mijdrecht
0297-250344
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Programma

van
9 t/m 12
augustus
2010

Maan

Kijk dat is nou handig: hang deze poster op een goed
plekje thuis op en je hebt een compleet overzicht van
alle activiteiten tijdens de 31e Vakantie Speelweek van
9 t/m 12 augustus in en om de Boei en op het terrein
van Hertha in Vinkeveen. Kijk op vakantiespeelweek.nl
voor de laatste info.

Dins

Creatief

Sport

Knippen, plakken, tekenen, schilderen, kleien,
timmeren, boren, vouwen, scheuren, rijgen,
borduren en nog veel meer...

Leef je uit met alle bekende en minder bekende
sporten op het terrein van Hertha.
Let op: dus niet in de Boei!

Aanvang: ‘s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur
‘s middags van 13:00 tot 15:00 uur

Aanvang:

Kijk voor het programma op
www.vakantiespeelweek.nl

Kijk voor het programma op
www.vakantiespeelweek.nl

dag

Woens

‘s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur
‘s middags van 13:00 tot 15:00 uur

dag

Donder

K&C

Spellenkermis

Kunst en cultuur met een voorstelling voor of
door jezelf.

Traditie getrouw op de laatste dag van de
speelweek: oud Hollandse spelletjes en bingo.

Aanvang:

Aanvang:

‘s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur
‘s middags van 13:00 tot 15:00 uur

Kijk voor het programma op
www.vakantiespeelweek.nl

dag

De 31e vakantiespeelweek wordt gesponsord door:

‘s ochtends van 10:00 tot 12:00 uur
‘s middags van 13:00 tot 15:00 uur

Kijk voor het programma op
www.vakantiespeelweek.nl

dag

