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Actie en avontuur of
gewoon lekker luieren?

Vakantiewerk of
werkvakantie?
Vakantie.

Tijd

om

uw

bureau leeg te ruimen,
de deur dicht te trekken,
uit te rusten en nieuwe
energie op te doen. Maak
dit jaar eens echt werk
van

uw

besteed

vakantie
uw

en

vakantie-

werk uit aan de specialisten van Dock 15. Daar

Nieuwbouw basisschool De Schakel weer stap naderbij
De nieuwbouw van de Vinkeveense basisschool De Schakel is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat het college van De Ronde
Venen in juni al akkoord had gegeven op de nieuwbouwplannen, werd deze week bekend dat ook de welstandscommissie een
positief advies geeft. Zo snel mogelijk na de zomervakantie wordt begonnen met de sloop van het huidige schoolgebouw, dat uit
1971 stamt en niet meer voldoet aan de huidige onderwijsnormen. Het schoolbestuur hoopt al op 1 januari 2013 de nieuwbouw in
gebruik te kunnen nemen. Dat kan dankzij een uniek bouwplan van Nina Kremers, bouwadviseur en moeder van leerlingen van
de school. De in totaal 120 leerlingen van De Schakel krijgen ondertussen les in de voormalige Mijdrechtse basisschool De Hoeksteen. Dit had de voorkeur boven noodlokalen op het plein of huisvesting op verschillende locaties. artist's impression arc8

werken ze de hele zomer
hard door aan uw projecten. Wij het werk en u
op vakantie! Is dat geen
ontspannende gedachte?
Bel ons voor uw vertrek
op 0297-38 52 52.
Prettige vakantie!

Burendag 2012
in aantocht
Burendag is in aantocht. Dit jaar
valt Burendag op zaterdag 22
september. In 2011 vierden ruim 1
miljoen mensen Burendag en ook
in De Ronde Venen werd Burendag op verschillende locaties gevierd in o.a. Wilnis en Mijdrecht.
Dit jaar hebben gemeente De
Ronde Venen, Politie, GroenWest,
Stichting De Baat en Stichting
Tympaan de handen ineen geslagen
om er een nog groter succes van te
maken. Deze organisaties werken
nauw samen in het kader van wijkgericht werken en kernenbeleid.
Deze zomer stellen zij aan heel De
Ronde Venen de vraag: ‘Wat doe jij
op Burendag?’.

DOCK15.NL
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht
T: 0297 - 38 52 52
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de komende weken

hans winter brillen
de lindeboom mijdrecht

Heeft u een idee? Doe mee!
Sport verbroedert, dus organiseer
een sportdag voor de hele straat.

Zet een spelletjescircuit uit waar
jong en oud gezamenlijk aan mee
kunnen doen. Wat voor hobby’s
hebben uw buren? Door een leuke
‘Buurthobbymarkt’ te organiseren,
leert u uw buren nog beter kennen.
Kan uw buurt wel wat opfleuring
gebruiken? Ga samen met uw
buren gezellig onkruid wieden en
stop daarna alvast de bollen voor

het voorjaar in de grond. Uw buurt
barst van de creativiteit? Huur
professionele opname apparatuur
en kostuums en voer samen een
toneelstuk of musical op. Voor nog
meer inspirerende Burendag ideeën
kijk je op www.burendag.nl.

Lees verder op pagina 3

Reisplezier
verzekerd!

ascol.nl
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Voormalig gemeentehuis Abcoude verkocht
Het voormalig gemeentehuis is verkocht. De koper wil de gebouwen in de
oude staat terugbrengen en voor het voormalige Polderhuis een monumentenstatus aanvragen.
Het voormalig gemeentehuis van
Abcoude - dat bestaat uit het Polder- en gemeentehuis met daaraan
gekoppeld drie voormalige woonhuizen - werd sinds de herindeling
begin vorig jaar niet meer gebruikt.
Alle ambtenaren zijn gehuisvest
in Mijdrecht. In het najaar is het
voormalig gemeentehuis actief in
de verkoop gebracht.
In de plannen van de koper, de
heer C. Krul uit Abcoude, worden
de voormalige woonhuizen weer
karakteristieke herenhuizen.
Zij krijgen voor de levering een
woonbestemming. Het Polder- en
gemeentehuis krijgt de bestemming
‘centrumdoeleinden’. De koper wil
dit gebouw als woning, mogelijk
met kantoor aan huis, gaan gebruiken.
“Ik ben blij dat we met de verkoop
nu snel een eind kunnen maken aan

Verkiezingen Tweede
Kamer 12 september
Op woensdag 12 september 2012
vinden de verkiezingen voor de
leden van de Tweede Kamer plaats.
Stemgerechtigden kunnen dan meebepalen wie de komende vier jaar
zitting heeft in de Tweede Kamer.
Uiterlijk 29 augustus krijgt men de
stempas thuisbezorgd op het adres
waar u op 31 juli jl. stond ingeschreven. Met de stempas kan men
binnen de gemeente De Ronde Venen in een stembureau naar keuze
stemmen. Hiervoor is een stempas
en een legitimatiebewijs (maximaal
5 jaar verlopen) nodig. Zonder
stempas kan niet gestemd worden.
Wie geen stempas heeft ontvangen
of deze is kwijtgeraakt, kan tot uiterlijk maandag 10 september 2012
16.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de balie Burgerzaken
in het gemeentehuis.
Kiezerspas
Binnen de gemeente De Ronde Venen kan men met de stempas in elk
stembureau naar keuze stemmen.
Wie in een andere Nederlandse
gemeente wil stemmen, dient een
kiezerspas aan te vragen.
Meer info: www.derondevenen.nl.

de leegstand en dat deze mooie
plek in het centrum van Abcoude
weer gaat leven,” zegt wethouder
Pieter Palm in een reactie. “Dat
juist een lokale ondernemer naar
voren stapt om de allure van de
bijzondere gebouwen weer te herstellen, is een teken van kracht van
de samenleving in Abcoude.”
Visie
De plannen voor het toekomstige
gebruik passen in de visie van de
gemeente. Om ze te kunnen realiseren, is een kleine wijziging van
het bestemmingsplan noodzakelijk.
Gezien het feit dat het pand al geruime tijd leeg staat, wil het college
hiervoor een versnelde procedure
volgen. Voor omwonenden wordt in
september een bijeenkomst georganiseerd waarin zij nader worden
geïnformeerd over de procedure en
waarin de heer Krul zijn plannen

zal toelichten. Omwonenden krijgen
hiervoor nog een uitnodiging.
Het ontwerpbestemmingsplan
wordt in september ter inzage
gelegd en zal in december aan de
gemeenteraad worden aangeboden
ter vaststelling. Als de raad het plan
vaststelt, wordt het bestemmingsplan per 2013 onherroepelijk.

Met de koper is afgesproken dat de
verkoop pas definitief wordt afgerond als de bestemmingswijziging
onherroepelijk is. Ook de gemeenteraad van De Ronde Venen dient zich
nog over de koopovereenkomst uit
te spreken.

vervolg van voorpagina

formulier kunt u downloaden op

Geld aanvragen bij het
Oranje Fonds
Een goed idee moet natuurlijk worden uitgevoerd! Het Oranje Fonds
heeft voor elk goed plan tot 500
euro beschikbaar om het uit te
voeren op Burendag. Let op: u kunt
tot uiterlijk 1 september 2012 uw
aanvraag indienen! Het aanvraag-

www.burendag.nl.

of via de e-mail a.dehoop@
stichtingdebaat.nl & h.rikveld@
stichtingdebaat.nl en Annemarie
Keja, sociaal cultureel werker bij
Stichting Tympaan, te bereiken
op 0294-284824 of via de e-mail
akeja@stichtingtympaan.nl helpen
u graag verder met het uitwerken
van ideeën.

Zaterdag 4 augustus
• Veensteekmachine in actie, Museum
De Ronde Venen, Vinkeveen
• Rondje Eilanden, Eiland 1, Vinkeveen
Zondag 5 augustus
• Knooppuntenfietstocht TTC De
Merel, Start: De Schans, Vinkeveen

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

Wij helpen u graag verder!
Annelies de Hoop & Henk Rikveld,
opbouwwerkers bij Stichting De
Baat, te bereiken op 0297 230280

Connexxion ontwikkelt gratis Android app met reizigersinformatie
Na de lancering van de
gratis reisinformatieapp voor de iPhone,
heeft vervoersbedrijf
Connexxion op verzoek
van veel reizigers deze
week ook een Android
app gelanceerd. Bijzonder daarbij is dat
deze app via ‘crowd
sourcing’ door een
grote groep gebruikers
vooraf is getest en
goedgekeurd.
De gratis CXX Android app biedt
de reiziger veel informatie, zoals
reisinformatie van bus, boot en
trein van alle vervoersmaatschappijen, in heel Nederland. Bijzonder
is dat voor de Connexxion buslijnen
altijd actuele vertrektijden worden

zodat je deze ook altijd offline
kunt bekijken.

weergegeven, inclusief vertragingsinformatie.
Verder kan de gebruiker gemakkelijk op adres of treinstation zoeken
of een ‘huidige’ locatie selecteren.
De reis wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven, inclusief
looptijd van en naar de halte. Ook
kun je een reis opslaan als favoriet,

Bushaltes in de buurt
Op basis van GPS kan de app
de dichtstbijzijnde bushaltes
vinden. Van elke halte is te
zien welke lijnen er stoppen,
met actuele vertrektijden én
vertragingen. Dienstregelingen zijn uiteraard eenvoudig
terug te vinden, inclusief
route, haltes onderweg en alle
vertrektijden. Bushaltes en dienstregelingen kunnen als favorieten
worden opgeslagen, zodat je ze altijd snel kunt terugvinden. Ook kun
je via de app zien of er omleidingen
op de route zijn gepland.

Downloaden: CXX (gratis):
www.connexxion.nl/apps.

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Op de website vindt u ook alle
voorwaarden en richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen
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Luistervink
Arendsoog
Ik noem hem maar zo, omdat zijn
blik verraadt dat hij alles ziet en
hoort. Het is een van de radiotherapeuten van het UMC, waar ik de
afgelopen jaren vaak te gast ben.
Mijn bezoeken aan hem zijn niet
zo maar even voor de gezelligheid.
Het is het gevolg van de diagnose
‘kanker’, die we met z’n allen
proberen te bestrijden. Van meet
af aan maakte hij duidelijk dat de
medische wetenschap feitelijk nog
maar heel erg weinig over de alom
gevreesde ziekte weet. Al wordt
wel eens anders gesuggereerd.
Hij ziet het als een signaal van het
lichaam dat het genoeg is geweest
en dat dit zich tegen het lijf keert
en dit dus min of meer vernietigt.
“We kunnen de gevolgen een
harde klap toebrengen,” vertelde hij mij eens. “De oorzaak zit
echter in de genen, daar weten we
betrekkelijk weinig vanaf.”
Nu, vijf jaar later, denk ik terug
aan deze wijze woorden. Dit terwijl we het verhaal van de collegaarts aanhoren, die ons vertelt dat
er opnieuw een stel rotzakken in
de weer is het lijf te veroveren.
Maar ook vertelt hij over de eventuele vervolgbehandelingen en wat
die voor gevolgen zullen hebben.
Op de terugweg naar huis was het
relatief stil in de auto. Het ‘recht’
op vervolgbehandelingen valt in
het niet bij de gevolgen er van.
Deze afweging valt samen met het
nieuws over peperdure medicijnen,
die op de markt zijn om een kleine
groep patiënten een aanvaardbaar
leven te laten leven. Het zou ook
samen kunnen gaan met de discussie of we ouderen wel in tehuizen
moeten laten wegkwijnen. Ouders
kennen hun kinderen vaak niet
meer. Andersom krijgt het beeld
dat vele kinderen bij hun ouders
plaatsen een fikse deuk. Ook zou
de discussie kunnen uitbreiden of
de kosten wel in overeenstemming
zijn met de behaalde resultaten.
Een discussie die gezien de explosie van kosten voor de gezondheidszorg niet of te weinig wordt
gevoerd.
Het probleem ligt hem m.i. bij de
industrie die de smarties uitvindt
die tot genezing kunnen leiden.
KIKA bijvoorbeeld is opgericht
omdat de industrie geen brood zag
in het relatief kleine aantal kinderen dat op jeugdige leeftijd aan
kanker overlijdt. Pure business dus.
We kunnen ons goedbedoeld te
pletter fietsen tegen een berg op,
wandelen voor het goede doel, of
nog veel meer doen om research
te bevorderen iets de wereld uit te
helpen dat toch niet gaat lukken.
Heel nobel, maar zinloos als je
de echte discussie niet voert. Met
andere woorden, is het het belang
van de patiënt of dat van de ontwikkelaar van de smarties dat de
boventoon voert.
U denkt er maar het uwe van.
Luistervink
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Songs of Praise bij
Horizon
Op zondag 5 augustus zijn luisteraars naar Horizon te gast in een
Songs of Praise-dienst onder leiding
van Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus van PKN Mijdrecht. Door het
publiek gekozen liederen worden
met elkaar gezongen onder de
bezielende leiding van Dirk Jan.
Voorafgaand aan de zang wordt
eerst het betreffende lied nader
toegelicht. Elke derde zondag van
de maand worden deze diensten
gehouden in kerkelijk centrum De
Rank te Mijdrecht – aanvang 19.00
uur. Horizon wordt uitgezonden van
9 tot 10 en van 17 tot 18 uur op
Midpoint FM.

DE GROENE VENEN

Lionsclub schenkt tuinset cadeau
aan Woongroep Vinkeveen
Een prachtige tuinset van twee grote
tafels en tien stoelen, geleverd door
Rijkenberg Tuinmeubelen, is uitgereikt door de Lionsclub Vinkeveen
aan de Woongroep Vinkeveen. De
opbrengst van de jaarlijkse plantenmarkt die de Lionsclub Vinkeveen en
Waverveen organiseert, werd dit jaar
besteed aan de Woongroep Vinkeveen. Deze woongroep bestaat uit
twaalf jongeren met een verstandelijke beperking die eind vorig jaar op de
Prins Bernhardlaan 2 te Vinkeveen
zijn komen wonen. Op de plantenmarkt hebben deze jongeren ook
meegeholpen om de vele planten te
verkopen voor dit goede doel. Dankzij

de samenwerking met tuincentrum
Rijdes in Vinkeveen konden de
kwaliteitsplanten tegen vergelijkbare
prijzen als in de tuincentra worden
aangeboden. Door de bijdrage van
Rijkenberg Tuinmeubelen kon met de
opbrengst van de plantenmarkt een
tuinset aangeboden worden met vele
zitplaatsen, waardoor de jongeren gezamenlijk buiten kunnen eten en een
gezellige eerste zomer in Vinkeveen
kunnen beleven!
De Lionsclub Vinkeveen bedankt haar
plantenmarkt klanten, Rijkenberg
Tuinmeubelen en tuincentrum Rijdes
voor hun bijdrage aan dit goede doel!

www.lionsvinkeveen.nl.

Mijdrecht

Grenzen van het gezag
in De Wegwijzer
Zondagmorgen 5 augustus leidt
om 10 uur dominee H.J. Vazquez
de morgendienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Het derde gebed uit het
Onze Vader staat centraal: Uw wil
geschiede! En het thema is: een
gebed om zelfverloochening.
Om 17 uur leidt dominee D.J. van
Vuuren de dienst. Uitgangspunt
is een tekst uit de Bijbel, Exodus
20:12 met de nadere verklaring
van de Catechismus, zondag 39. In
de preek gaat het over de bron van
het gezag, de onderwerping aan het
gezag, de grenzen van het gezag
en tenslotte over de zegen van het
gezag. Zie ook www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

Fietsen over trottoir:
hinderlijk en gevaarlijk
Het wijkteam De Ronde Venen
ontving klachten over het fietsen
over vooral het trottoir in winkelcentrum Adelhof aan de Pr. Margrietlaan. Bij een controle kregen
onlangs vijf fietsers een bekeuring
(boete 45 euro).
Naast dat fietsen op de stoep
niet mag, kunnen hinderlijke en
gevaarlijke situaties ontstaan
voor het winkelend publiek, de
voetgangers en de fietsers zelf.
De politie houdt de komende tijd
vaker toezicht op het fietsen op
trottoirs en in winkelgebieden.

Paul Omtzigt van Lionsclub Vinkeveen en Gustav Rijkenberg van Rijkenberg Tuinmeubelen overhandigen de tuinset aan Woongroep Vinkeveen.

Handicarts zien er weer gelikt uit
De zes handicarts en buggies die
Golfpark Wilnis rijk is, hebben recentelijk een grote onderhoudsbeurt
ondergaan en zijn opnieuw in de lak
gezet. Daardoor zien de golfkarretjes
er weer prachtig uit. De kleuren zijn
gelieerd aan die van Volvo personenwagens, dankzij Theo Mulder,
directeur van de Bangarage groep en
officieel Volvo dealer met vestigingen
in Mijdrecht, Amstelveen, Amsterdam-Zuidoost en -Zuidwest. Theo is
een fervent golfer en slaat graag een
balletje op zijn ‘thuisbasis’ aan de
Bovendijk in Wilnis. Hij constateerde
dat in de loop der jaren de handicarts
tekenen van slijtage vertoonden en
hier en daar wat beschadigd waren.
Een goede onderhoudsbeurt zou geen
kwaad kunnen. Maar zoiets brengt de
nodige kosten met zich mee. Reden
dat Theo het plan lanceerde om de
wagentjes binnen zijn Volvo Bangarage groep een grote beurt te laten
ondergaan. Tot de groep behoort
onder andere het gerenommeerde
autoschade- en herstelbedrijf Drenth
in Amstelveen. Daar zijn ze nagekeken, hersteld en opnieuw gespoten.
En passant is ook het logo van de
Bangarage groep erop aangebracht.

Daarna zijn ze stuk voor stuk weer
teruggebracht. Op de foto ziet u het
resultaat met er tussen enkele Volvo
modellen die in de kleur van de buggies geleverd kunnen worden.
Krimpvrij
Manager Tom Blasse van Golfpark
Wilnis kreeg de sleutels van de gerenoveerde handicarts uit handen van
Theo Mulder. Men is Theo Mulder en
zijn medewerkers bijzonder veel dank
verschuldigd is voor de intensieve
opknapbeurt van de handicarts en
deze sponsoring in natura. Tom: “Ze
zijn een sieraad voor ons golfpark.
Gebruikers moeten er wel zuinig
op zijn, want ze moeten weer lang
mee!” Theo lachend: “Bangarage
garandeert onder alle weersomstandigheden een ‘krimpvrije levensduur’ van de karretjes vanwege het
onderhoud en de speciale lak waarin
ze gespoten zijn...”
Zie voor het programma aan golfactiviteiten van Golfpark Wilnis

www.golfparkwilnis.nl.
En voor meer over de Volvo Bangarage: www.bangarage.nl.

Eerste Rondje Eilanden
herleeft
Op zaterdag 4 augustus om 16 uur
lost wethouder Spil van De Ronde
Venen het startschot van het eerste
Rondje Eilanden op de Vinkeveense
Plassen. “Toch is het niet helemaal
het eerste rondje,” vertelt Pieter
Vernooij, atleet en één van de
organisatoren van het ‘zwem-loop’
evenement dat van en naar eiland
1 leidt.
“Al weer elf jaar geleden organiseerde een club ondernemers en
vrijwilligers ook al een dergelijke
activiteit; dat was de negende en
tevens laatste triatlon die op de plas
plaatsvond. Veel atleten, recreanten en bewoners weten zich de
Eilanden Triatlon nog te herinneren
en een aantal heeft zich nu weer
ingeschreven.
Inmiddels is de voorinschrijving
gesloten met 350 deelnemers, maar
op de dag zelf kunnen geïnteresseerden zich tussen 14.30 en 15.00
uur nog inschrijven.” Mede-organisator Rudo Verhoef vult aan: “Dit
is wel een ander evenement, maar
minstens zo leuk! In samenwerking met Stichting Woelig Water
organiseerde een groep atleten
deze ‘zwem-loop’, waarbij het fietselement eruit is gelaten om plaats
te maken voor een ontspannen
avondprogramma met muziek, eten
en drinken.”

op eiland 1 om 14.30 uur met de
aanmeldingen, waarna de ‘tijdrit’ om 16.00 uur start. Alle 350
deelnemers starten per twee,
elke 10 seconden in het water. Ze
zwemmen dan naar eiland 2, waar
ze de kant op klimmen en rennen
naar het einde. Daar springen ze
in het water en zwemmen naar het
volgende eiland en dat gaat zo door
tot ze alle 12 eilanden en in totaal
1500 meter zwemmend en 5000
meter rennend hebben afgelegd. Bij
de finish wordt met chips de rondetijd geregistreerd en de 80 snelste
deelnemers starten nog een ronde
om 18.30 uur. Ondertussen kunnen
de overige deelnemers omkleden,
wat drinken, een hapje eten en genieten van de singer/songwriters die
live een gezellig muziekje spelen.
Bij de prijsuitreiking om 20.00 uur
worden ook prijzen uitgereikt voor
de snelste loper, zwemmer en zelfs
de snelste Rondevener!”
Inschrijven kan nog op zaterdag 4
augustus tussen 14.00 uur en 14.30
uur op eiland 1, maar je kunt ook
gewoon komen kijken, de deelnemers toejuichen en meegenieten
van de muziek, het eten en drinken.
Kijk voor info over deelname en het
programmaboekje op

www.HetRondjeEilanden.nl
Martine van Aalst somt het
programma op: “De dag begint

Koffietijd bezoekt Repair Café De Ronde Venen
RTL4 komt op donderdag 9 augustus filmen in het
Repair Café De Ronde Venen voor het programma
Koffietijd. De opnames worden gemaakt tussen
14 en 16 uur in het Repair Café, die zit in De
Buurtkamer Mijdrecht. De uitzending wordt
medio september op televisie uitgezonden.
Wat is het Repair Café?
Iedere tweede en vierde donderdag
van de maand kunnen bewoners uit
De Ronde Venen van 14 tot 16 uur
met kapotte spullen terecht in het Repair Café. Ze kunnen daar zelf aan
de slag met het repareren van hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn
aanwezig voor ondersteuning. Reparatiemateriaal is aanwezig maar onderdelen die eventueel vervangen te moeten worden, dienen zelf te worden
aangeschaft. Er is een open inloop en koffie of thee is gratis.
Het Repair Café De Ronde Venen sluit aan bij een landelijk initiatief om de
afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren te organiseren
en ontmoeting op buurtniveau te stimuleren. Kom daarom op donderdag
9 augustus tussen 14.00 – 16.00 uur met uw kapotte broodrooster, radio,
stofzuiger of blouse naar het Repair Café De Ronde Venen, Buurtkamer
Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5). Uiteraard staat de koffie voor u klaar!
Meer informatie op: www.repaircafe.nl of www.stichtingdebaat.nl.
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Fietsen langs knooppunten met TTC De Merel
Fietsvereniging TTC De Merel
organiseert zondag 5 augustus drie
fietstochten langs knooppunten in het
Groene Hart. De afstanden (40, 75
en 125 kilometer) van dat Rondje
Knooppunten zijn volledig uitgepijld.
Gestart kan worden vanaf 8.30 uur
bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen.
Het fietsen langs knooppunten wint
snel aan populariteit. En dat is
logisch: je zet thuis of onderweg een
route uit aan de hand van de kaart of
de borden die bij elk knooppunt staan
opgesteld. En je volgt de nummers.
Bij het Rondje knooppunten van TTC
De Merel hoef je slechts de bekende geel/zwarte Merelpijlen bij elk
knooppunt te volgen tot het volgende
knooppunt. Tussen de knooppunten
hangt geen Merelpijl, tenzij het om
een onduidelijke situatie gaat.
Het Rondje Knooppunten van TTC De
Merel gaat dit jaar naar het Groene
Hart. De eerste 20 kilometers zijn
voor alle afstanden hetzelfde. Vanuit
de startlocatie Eetcafé De Schans in
Vinkeveen rijdt iedereen via Wilnis

en Woerdense Verlaat – met voor veel
deelnemers een onbekend fietspaadje
langs de Kromme Mijdrecht – naar
Zevenhoven om vervolgens ten
zuiden van Nieuwveen uit te komen.
De 40-kilometer-rijders gaan naar
Theehuis annex Bloemenboerderij
De Sfeerstal, naast het terrein van
de Golf- & Countryclub Liemeer. Het
tussen de bloemen gelegen terras
van De Sfeerstal is een heerlijke
plek om even bij te komen, te kletsen
met de stempelaar van De Merel
en natuurlijk om wat te drinken. De
appelpunten zijn daar van voortreffelijke kwaliteit. Na de rust gaan deze
deelnemers via Nieuwveen en De
Hoef terug naar Vinkeveen.
De 75- en 125-kilometerrijders gaan
niet naar De Sfeerstal, maar rechtdoor naar Langeraar. Zij hebben hun
stop in Hoogmade, in restaurant Kom
Eten in het centrum van het dorp.
Maar voor zij Hoogmade bereiken
hebben zij op het Ringvaart Aquaduct
de auto’s op de A4 al onder zich zien
voortrazen, hebben zij het standbeeld

Regio

van Joop Zoetemelk in Rijpwetering
gezien en hebben zij vooral ook veel
rivieren, kanalen en meren gezien.
De 125-kilometer-rijders maken
vanuit Hoogmade een extra lusje. Zij
komen 45 kilometer verder opnieuw
in Hoogmade, bij hetzelfde restaurant
Kom Eten. In de tussentijd zijn zij
onder andere in Leiderdorp, Stompwijk, Benthuizen en Hazerswoude
geweest.
Het laatste gedeelte van het Rondje
Knooppunten is voor de 75- en
125-kilometer-rijders hetzelfde.
Eerst gaan zij via het mooie fietspad
langs de Wijde Aa naar Woubrugge.
Daarna via Alphen aan den Rijn en
Aarlanderveen naar Korteraar. En
vervolgens nemen zij de kortste weg
naar Vinkeveen, via de fietsersbrug
over de Kromme Mijdrecht (bij
Noorden).
De start is bij Eetcafé De Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen. De starttijden
zijn: voor de 125 km 8.30-10.00 uur;
75 km 8.30-11.00 uur en 40 km

IVN Zomeravondfietstocht

Het Rondje Knooppunten gaat langs de
mooiste plekjes van het Groene Hart
8.30-12.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro voor de routes van
40 en 75 kilometer en 3 euro voor de
route van 125 kilometer. Leden van
NTFU-fietsverenigingen betalen 1
euro minder. Tegen een meerbetaling
van 1,50 euro kun je een herinnering
aan de tocht krijgen.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl
of tel. 06-21831714.

DE WEEK IN BEELD
Heren enkel 3
finalisten:
winnaar Mark
Riebel (rechts)
en Wouter
Kramps.

Dames enkel 3
winnares Myrthe
van der Boon
(rechts) en Ilvi
van Boxel
(2e plaats).

IVN-afdeling De Ronde Venen en
Uithoorn organiseert a.s. dinsdag 7
augustus haar laatste zomeravondfietstocht.
De start is om 19.15 u vanaf het
Raadhuisplein in Mijdrecht. Er
wordt gefietst door de omgeving
van ons mooie veenweidegebied.
Ontdek samen de bijzonderheden
van dit unieke landschap onder
leiding van IVN-natuurgidsen. Er is
een pauze onderweg waar men zelf
meegebrachte koffie/ thee e.d. kan
nuttigen. Denk om fietsplakspullen
en regenkleding. Opgave niet nodig.
Afstand: circa 25 kilometer. Info:
Anja de Kruijf, 0297-261628.

Vinkeveen

Inloopavonden bij
De Proosdijlanden
Op maandagavond 3 september
a.s. start de Historische Vereniging De Proosdijlanden met een
nieuwe reeks inloopavonden over
alles wat met genealogie heeft te
maken. Oud-notaris Peter Forsthövel, lid van de werkgroep genealogie, gaf al eerder een lezing over
zijn speurtocht naar de Duitse
"roots" van zijn familie. Afgelopen
voorjaar is hij opnieuw op pad geweest in het Münsterland voor zijn
Ahnenforschung ter plaatse. Over
wat dit allemaal heeft opgeleverd,
verhaalt hij op boeiende wijze in
woord en beeld. Belangstellenden
zijn welkom in verenigingsgebouw
De Boei te Vinkeveen, de zaal is
open vanaf 19.15 en om 19.30
uur is het woord aan Peter Forst
hövel. De toegang is gratis.

Mijdrecht

Seizoensopening met
Argon Regio Cup

Gemengd Dubbel 3 winnaars Bram en Ilvi van Boxel (links en
rechts) en midden Martin de Jong en Natasja Terpstra (2e
plaats).
Heren Dubbel 3: winnaars Gijs Brouwer / Niels Kok met Martin de
Jong en Bart Mouter (2e plaats)
Afgelopen week heeft het 37ste Plassentoernooi plaatsgevonden op het tenniscomplex
Molmhoek te Vinkeveen. Voor dit tot in de verre omtrek bekende toernooi hadden zich maar
liefst 424 senioren ingeschreven. Ook het veteranen Plassentoernooi wat overdag plaats vond,
was weer geheel volgeboekt met 180 inschrijvingen, waarmee het tot een van de grootste en
gezelligste veteranentoernooi behoort uit de wijde regio! Overdag van maandag t/m vrijdag
speelden zij hun dubbel en mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6,7,en 8 en op invitatie
ook in een mixdubbel poule uit categorie 5.
Zie voor meer informatie, fotorapportages en de uitslagen www.vltv.nl en
www.plassentoernooi.nl en voor de veteranen: www.plassentoernooi55plus.nl.

Het is bij Argon traditie om het
voetbalseizoen te starten met het
toernooi om de Argon Regio Cup.
Deelnemende verenigingen zijn
Legmeervogels (zondag), KDO
(zondag), FC Abcoude (zaterdag)
en gastheer Argon (zaterdag).
De openingswedstrijden zijn op
woensdag 8 augustus met Legmeervogels tegen KDO, aanvang
18.45 uur. Op dezelfde avond
speelt Argon tegen FC Abcoude,
aanvang 20.45 uur. Alle wedstrijden duren 2 x 45 minuten.
Zaterdag 11 augustus volgen de
laatste wedstrijden waarbij de
winnaars en de verliezers tegen
elkaar uitkomen.
Vorig jaar nam KDO de beker mee
naar huis. Ondanks verlies in de
eerste wedstrijd won de ploeg van
trainer Raymon de Jong het toernooi om de Regio Cup. De toegang
bij de wedstrijden op Sportpark
Argon aan de Hoofdweg in Mijdrecht is gratis.
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

Afgelopen maandag 30 juli 2012 kregen we te horen dat
onze zeer gewaardeerde collega

Jan Blommaert
11 juli 1953 - 29 juli 2012

toch nog onverwacht is overleden.
Jan is ruim 31 jaar aan ons bedrijf verbonden geweest.
We wensen Ria, de kinderen en overige familie alle sterkte toe
met de verwerking van dit verlies.

Namens alle medewerkers van Homan Elektrotechniek
en de familie Homan
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Tips over brandveiligheid
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw
veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar. Maar u kunt zelf ook
veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze gerust. De brandweer geeft u graag informatie en advies.
Blusmiddelen
Wat te doen bij een kleine brand? In veel gevallen
kunt u een beginnende brand zelf blussen. Dat kan
uiteraard alleen als u weet hoe u dat op een veilige
manier kunt doen. Hieronder een paar tips.
De belangrijkste tip
Als eerste en belangrijkste tip adviseren wij u
om alleen te blussen als u en uw huisgenoten nog
steeds veilig de woning kunnen verlaten. Bij twijfel
dus niet blussen, maar iedereen in veiligheid brengen en 112 bellen. Bedenk ook dat rook giftig is en
inademen dus gevaarlijk.
Water
Het lijkt heel logisch om brand te blussen met
water. Voor brandende olie of brand door een
elektrisch apparaat geldt dat echter niet.
Gebruik dan een brandblusser of blusdeken.

Gebruik van een blusdeken
Gebruikt u een blusdeken, wikkel dan
de punten van de blusdeken rond uw
handen. Houdt de blusdeken voor uw
lichaam. Bedek de brandhaard vervolgens met de deken. Haal de deken pas
weg als het vuur volledig gedoofd en
de hitte weg is.
Vlam in de pan
Een vlam in de pan is heel vaak de
oorzaak van een woningbrand. Het
ontstaat als vet te heet wordt. Leg,
bij een vlam in de pan, direct een
deksel of een blusdeken op de pan. Zet
vervolgens de hittebron en eventuele
afzuigkap uit. Zorg dat u altijd een
deksel klaar heeft liggen als u kookt.
Dan bent u altijd voorbereid.
Gebruik van brandblussers
Het is handig om brandblussers in
huis te hebben, zeker in de keuken.
Brandblussers zijn echter niet voor alle
branden geschikt. Op de blusser staat
met symbolen aangegeven voor welk
soort brand de blusser te gebruiken is.
Meestal is dat voor verschillende soor-

ten branden, maar het is belangrijk dat
u daarop let als u een blusser koopt.
Met een poederblusser kunt u de
meeste beginnende brandjes blussen
en ze zijn relatief goedkoop. Echter,
elektronische apparatuur kan niet
goed tegen het poeder en het poeder is
heel moeilijk op te ruimen. Dit maakt
ze minder geschikt voor in huis.
Een brandblusser werkt maar heel
kort. Nader de brand daarom zo dicht
mogelijk en spuit met korte stoten.
Richt niet op de vlammen, maar op het
materiaal dat brand.
Er is een folder over het onderwerp
beschikbaar getiteld ‘Rookmelders en
brandblussers’. Deze is te downloaden
via www.brandweer.nl.
Met vragen kan men terecht per
e-mail aan info@vru.nl.
Heeft u werkende rookmelders in
huis? Rookmelders redden levens.

Politie nieuws
Abcoude

Motorrijder botst op
tegemoetkomende
auto
Op donderdag 26 juli raakte een
motorrijder gewond op de Kanaaldijk west. Rond 18.50 uur botste
de motorrijder, een 27-jarige man
uit Hilversum, op een tegemoetkomende auto bestuurd door een
58-jarige man uit Vleuten, die
vanaf de Velterslaan de Kanaaldijk
west opdraaide. Ambulancepersoneel constateerde dat de motorrijder vermoedelijk een gebroken
pols en rugletsel had opgelopen.
Hij werd daarna vervoerd naar het
ziekenhuis. Beide bestuurders ondergingen een blaastest en daaruit
bleek dat zij geen alcohol hadden
gedronken. De Verkeersongevallendienst verricht nader onderzoek.
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Plezier op school, cursus voor aanstaande brugklassers

Uitverkoop vrolijke buitenspullen bij wereldwinkel
Buitenkaarsen uit Vietnam, vriendenkringen
uit Mexico en een grappige groene gieter
uit India. Het zijn producten die graag een
plaatsje in de tuin krijgen. Daarom gaan ze
deze week in de uitverkoop bij de wereldwinkel in Mijdrecht.
Dan zijn er ook nog kaarshouders uit Zimbabwe. Daar maken kunstenaars uit oude
benzineblikken allerlei vogels en andere
kunstvoorwerpen. De kaarshouders voor
buiten zijn van een laklaag voorzien, zodat ze
ook tegen de regen kunnen.
Alle producten zijn fairtrade geïmporteerd.

De uitverkoop hier heeft geen invloed op de
prijs die de producenten hebben gekregen.
Die prijs is eerlijk en geeft arbeiders en
kunstenaars een leefbaar loon.
En bent u toch in de wereldwinkel, kijkt u
dan ook eens naar de schitterende ‘proud
ladies’ die Zimbabwaanse kunstenaars
gemaakt hebben. Het zijn gewichtige dames,
ze zijn uit harde steen gebeeldhouwd. U
vindt de wereldwinkel in Mijdrecht aan De
Passage 14. Voor openingstijden en meer
informatie zie onze website:

‘Plezier op School’ is een tweedaagse
zomer-cursus voor aanstaande brugklassers.
De zomercursus is bedoeld voor kinderen
die op de basisschool gepest worden, of
andere problemen hebben in de omgang met
leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig
in contact, weinig vrienden of onvoldoende
weerbaarheid. Deze kinderen zien vaak erg
op tegen de overgang naar het voortgezet
onderwijs. De kans is bovendien groot dat
deze problemen zich op de nieuwe school
herhalen, ondanks de nieuwe klas waar de
kinderen in terecht zijn gekomen. Dit kan
het plezier op school behoorlijk negatief
beïnvloeden en soms tot problemen als
depressiviteit of angststoornissen leiden.
Echter; juist de overgang naar de middelbare school biedt deze kinderen ook nieuwe
kansen. Er is sprake van een nieuwe klas,
andere leeftijdsgenootjes en een nieuwe
omgeving. Er kan dus echt een nieuwe start
gemaakt worden, zodat er op de middelbare
school meer ‘plezier’ mogelijk is. De zomercursus ‘Plezier op School’ kan aanstaande
brugklassers hierbij helpen.

Aanmelden en informatie
De cursus vindt plaats in Mijdrecht, Hoofdweg
1 op maandag 20 en vrijdag 24 augustus
2012 van 09.00 – 16.30 uur en bestaat uit
twee dagen in de week voordat het kind op
het Voortgezet Onderwijs start. Op maandag
13 augustus vinden kennismakingsgesprekken plaats met de ouders, kinderen en docent.
Meldt u aan voor deze datum! Er is een ouderavond en na enkele weken een terugkommiddag voor de kinderen. De docent Rosalie
de Best is lichaamsgericht therapeut met een
schat aan werkervaring met kinderen. Met
een klein bedrag aan subsidie kunnen wij deze
cursus organiseren voor kleine groepjes van
6-7 kinderen voor € 185,- per kind. De kosten
zijn inclusief lunch en Tippenboekje voor de
kinderen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) het cursusbedrag; dit
staat vermeld in de polisvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.careynwinkel.nl. Kies onder Careyn
Keuzepakket voor cursussen en workshops.
U kunt u aanmelden via de website of neem
contact op met Careyn Keuzepakket, tel. 0346
– 581445 of e-mail: keuzepakket@careyn.nl.

Voku sinds 1985 dé

www.derondevenen.wereldwinkels.nl.

dealer in uw regio

Woensdag 8 augustus:

Spelletjesmiddag en BBQ bij Stichting Tympaan
Op woensdag 8 augustus organiseert Stichting
Tympaan vanaf 15.00 uur een uitdagende spelletjesmiddag in de Angstelborgh in Abcoude.
Rummikub, sjoelen, een partijtje `Mens Erger
je Niet’, scrabble, schaken/dammen, alles is
mogelijk, en bij mooi weer is natuurlijk onze
jeu de boules- baan ook gebruiksklaar!
U hoeft zich voor deze gratis (alleen de

drankjes die u gebruikt zijn voor uw rekening)
spelletjesmiddag niet aan te melden.
Aansluitend is er om 18.00 uur een barbecue in
de Angstelborgh, Dorpszicht 22 Abcoude.
Lekkere salades en een BBQ met vlees en/of
vis, gegrilde groenten etc.. De kosten voor de
BBQ bedragen 10 euro p.p. Hiervoor moet u
zich wél aanmelden, en wel bij het Servicepunt
Abcoude, tel. 0297-587600.
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Dit jaar online kaarten kopen voor Wilnis festival

SERRES & KOZIJNEN

Klompenrace Wilnis op 15 augustus




De start van het Wilnis Festival wordt gevormd door ‘De Klompenrace Wilnis’. Op deze
manier is de afgelopen drie jaar het festival geopend en dat gebeurt dit jaar weer. Op
woensdag 15 augustus om 20.00 uur gaat de race van start.
De deelnemers
starten voor de
Brandweerkazerne bij het
festivalterrein.
Een klein
rondje door het
dorp. Via de
Pieter Joostenlaan en de
Herenweg, naar
de Dorpsstraat.
Dan via het
fietspad naast
de Enschedeweg naar de Ringdijk. Vervolgens
via het park naar de finish bij de feesttent.
De deelnemers ontvangen bij inschrijving een
stempelkaart. Deze kaart moet op een aantal
stempelposten van een stempel worden voorzien. De snelste loper en loopster ontvangen na
afloop de “Gouden Wilnis Klomp”.
Deelnemen kan vanaf 15 jaar en uitsluitend op
oud Hollandse houten klompen. Inschrijven kan
via het formulier op www.wilnisfestival.nl (bij
programma/woensdag) of bij de brandweerkazerne op woensdag 15 augustus vanaf 14.00
uur tot 19.45 uur.
Stuur het ingevulde formulier op naar
klompenrace@wilnisfestival.nl.

foto peter bakker

De race wordt
mede mogelijk
gemaakt door
de firma Advisor
en daarom is
deelname gratis.
De prijsuitreiking is direct na
afloop van de
race. Er wordt
op veel Wilnisse
deelnemers
gerekend!

Kaartverkoop Wilnis festival gestart
De voorverkoop van het Wilnis festival is inmiddels van start gegaan. Dat kan dit jaar niet bij
de vertrouwde adressen, maar alleen via

www.wilnisfestival.nl.
Het terrein achter de kermis zal ’s avond na
20.00 uur niet meer vrij toegankelijk zijn. Voor
de bijdrage van € 7,50 per avond of € 22,50
voor een passepartout kunt u het besloten terrein betreden. De feesttent zal vervolgens vrij
toegankelijk zijn. Passepartouts zijn alleen te
koop via de voorverkoop op de website, losse
kaartverkoop kan ook op de avond zelf op het
feestterrein.
Nieuwsgierig naar meer informatie over het
programma? Kijk op www.wilnisfestival.nl
of zie onze advertentie op de achterpagina van
deze krant.

Aluminium & Kunststof kozijnen
Horren  Schuifpuien 
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tstof kozijnen

Amstelveen • Zetterij 1
• 0297-284970
Mijdrecht • Communicatieweg 4 • www.voku.nl

Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels
Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste




Garagedeuren  Gevelbekleding
Uitbouwen  Windschermen

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
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.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Kort nieuws
Cijfers KvK voor regio
Utrecht-West:

50% meer faillissementen en
minder starters

Met nog zo'n anderhalf jaar voor de boeg is de huidige gemeenteraad van De Ronde Venen halverwege de ‘rit’.
Een mooi moment om de tussenbalans op te maken. Wat is er bereikt? En wat niet? Wat staat ons nog te wachten? De komende vier weken praten we steeds met twee fractievoorzitters. Kiki Hagen (Lijst 8) en Piet Kooijman
(CDA) bijten het spits af. Volgende week staan hier Anco Goldhoorn (RVB) en Ernst Schreurs (PvdA/GL/LS).

De economische onrust laat de regio Utrecht-West niet onberoerd.
In het eerste halfjaar van 2012
is het aantal faillissementen met
maar liefst 50% gestegen (van
24 naar 36). Tegelijkertijd daalt
het aantal starters licht. Dit blijkt
uit cijfers uit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland.

Kiki Hagen, Lijst8

Het aantal faillissementen stijgt al
een aantal kwartalen achtereen al
is het hoge aantal van eind 2009
nog niet bereikt. Opvallend is dat in
de gemeente De Ronde Venen juist
een daling is ingezet. De toename
van het aantal faillissementen doet
zich vooral voor in de bouw. In de
horeca is een daling te zien.
Ondernemerschapszin blijft achter
Door te kijken naar het aantal
starters als aandeel van de potentiële beroepsbevolking ontstaat een
indruk van het ondernemende karakter van een regio. Het afgelopen
jaar blijft het aantal starters in de
regio Utrecht-West met een percentage van 1,25% achter bij dat
van de provincie Utrecht (1,47%)
en het Nederlandse gemiddelde
(1,33%).
”Voor de KvK is dit alle reden de
economie te blijven stimuleren
met projecten in onder andere de
sectoren bouw en logistiek,” aldus
accountmanager Peter Ewalts.
De regio Utrecht-West bestaat uit
de gemeenten De Ronde Venen,
Montfoort, Lopik, Oudewater,
Stichtse Vecht en Woerden.
Meer cijfers zijn te vinden op

www.kvk.nl/bedrijvendynamiek.

tekst: piet van buul

Kwestie van kleine stapjes
Lijst8 kwam per 1 januari 2011 als nieuwe partij in de gemeenteraad. Het initiatief kwam van enkele jongeren
die vonden dat het allemaal wel erg lang duurde voordat er in de gemeente dingen veranderden. Wil je daar verbetering in aanbrengen dan moet je zorgen dat je bij de besluitvorming betrokken wordt. Zo ontstond het idee
om een politieke partij op te richten. Nog net op tijd om aan de verkiezingen mee te doen. Ze kwamen met twee
zetels in de nieuwe raad.“We kwamen er toen al snel achter dat veranderingsprocessen moeizaam verlopen,”
zegt fractievoorzitter Kiki Hagen.“Het is een kwestie van kleine stapjes.”
Aanvankelijk werd Lijst8 in de publiciteit geafficheerd als een jongerenpartij. “Wij willen echter een partij
zijn die zich inzet voor alle inwoners.
Maar wel een beetje eigenzinnig
en niet bang om nieuwe wegen te
bewandelen en op zoek te gaan naar
niet alledaagse oplossingen. Tijdens
de verkiezingscampagne merkten
we dat ons programma ook bij veel
ouderen aansloeg.”
Eenmaal in de raad moesten de twee
nieuwkomers alle zeilen bijzetten om
zich de lopende dossiers eigen te maken en het raadswerk onder de knie
te krijgen. Kiki: “Dat was toen zeker
wel hectisch. Maar gelukkig had mijn
fractiegenoot Joris Kneppers al wat
ervaring opgedaan bij de partij Gemeentebelangen. Ons steunfractielid
Stef Koorn was bij RVB ook al aardig
ingewerkt. En Vincent van Beek weet
ook van wanten. Ik vind dat we er
aardig in geslaagd zijn om ons goed
in te werken en volwaardig mee te
draaien in de raad.”
Moeizame procedure
Bij Lijst8 zijn ze niet helemaal
gelukkig over de wijze waarop zaken
behandeld worden en besluiten tot
stand komen. “Het blijkt heel lastig
om van zo’n raad een doortastende,
eendrachtig samenwerkende club te
maken. De meeste partijen hangen
toch erg aan hun eigen partijprofilering. Het college van B&W, gesteund
door een viertal coalitiepartijen

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

A2: harder, harder, harder...
Enkele jaren geleden is de A2 flink verbreed. Het is natuurlijk een
misverstand om te veronderstellen dat dit gedaan zou zijn om harder
te kunnen rijden, het ging om een verbetering van de doorstroming
van het verkeer tussen Amsterdam en Utrecht. Dat was hard nodig,
elke dag files van vele kilometers.
Het was ook te merken in het dorp
Vinkeveen en in de Vechtdorpen,
elke ochtend hadden zij de last
van sluipverkeer dat de A2 meed.
Dat betekende lokale files, extra
geluidsoverlast en luchtvervuiling
in de kernen. Daarom hebben de
omliggende gemeenten meegewerkt
aan dit plan.
Hoe je het echter bekijkt, een weg
van tien banen trekt extra verkeer

- foto's patrick hesse

aan. Met de Vechtgemeenten was
daarom afgesproken om de maximale snelheid te stellen op 100 km
per uur om op die manier de overlast te beperken. Nu, nog geen vijf
jaar later komt de minister hier op
terug, kosten € 5 miljoen. Argument:
“We hebben niet vastgelegd voor
hoe lang die afspraak gold”. Is dit
de wijze waarop de overheden met
afspraken omgaan? De gevolgen

komt dan met
“Het blijkt heel lastig om van veel raadsleden het nodig
een beleidszo’n raad een doortastende,
vinden om hun
programma.
verhaal, dat ze
Daar heb je
eendrachtig samenwerkende
vooraf bedacht
als oppositie
geen invloed
club te maken. De meeste par- hebben, uit
te spreken
op. Wij hebben
voorgesteld om tijen hangen toch erg aan hun wordt het ook
langdradig. En
als raad een
eigen partijprofilering. ”
vaak wordt
gezamenlijk
herhaald wat
programma
anderen ook al gezegd hebben. Er
te maken. Daarmee kunnen we onze
wordt nauwelijks naar elkaar geluisrol als hoogste beleidsorgaan in de
terd en er ontstaat geen echt debat,
gemeente ook veel beter waarmawaar argumenten over en weer
ken. Nu ligt het initiatief te veel bij
tot een gedegen oordeel en besluit
het college en kunnen wij alleen
kunnen leiden. Dat stoort mij wel.
maar volgen, eventueel bijsturen en
En wanneer ik me eens onthoud van
akkoord gaan of tegen stemmen. Zo
inbreng omdat een ander al gezegd
blijft het moeilijk om zaken snel en
heeft wat ik wilde zeggen dat krijg
voortvarend aan te pakken en af te
je als commentaar dat je geen eigen
handelen. Wij willen een raadsbeleid
mening hebt. Dat is af en toe wel
in plaats van een evaluatiebeleid.”
frustrerend.”
De vergaderprocedure loopt naar de
mening van Kiki ook niet erg lekker.
Bezuinigingen
“De meeste zaken komen eerst in
Er is het afgelopen jaar nogal wat
één van de commissies aan de orde.
gebeurd. Het vertrek van de burgeDie commissievergaderingen zijn een
meester en de wethouder plus twee
middel voor de raadsleden om door
belangrijke ambtenaren heeft er
insprekende inwoners en door de
wethouder en diens staf geïnformeerd nogal ingehakt. “Ik vind wel dat de
vacatures snel en goed zijn ingevuld,”
te worden. Maar het blijkt dat veel
stelt Kiki vast. “De benoemingspropartijen dan ook al een standpunt
cedure van de burgemeester was een
innemen. Vervolgens komt de zaak in
goed voorbeeld hoe je als raad samen
de meningsvormende plenaire raadskunt werken. Helaas staat bijna alles
vergadering en daar wordt in veel
op dit moment in het teken van de
gevallen de discussie uit de commisbezuinigingen. Ik snap wel dat je daar
sies nog eens dunnetjes over gedaan.
niet aan ontkomt maar de manier
Herhaling van zetten dus. Omdat

van dit besluit zijn niet goed voor het
milieu. Meer brandstofverbruik, dus
meer CO2 uitstoot, meer lawaai en
meer fijnstof.
Om de bewoners aan de oostkant van
de weg te beschermen, komt bij Breukelen een extra geluidsscherm van
5 km waarmee het landschap weer
5 km meer aan het oog van de automobilist wordt onttrokken. Waarom
deze extra belasting van het milieu,
waarom deze extra uitgaven? Omdat
de automobilisten drie minuten eerder
in Maarssen zijn, of omdat ze zich
niet kunnen beheersen met zo’n brede
weg voor zich en dus hun gaspedaal
dieper willen indrukken?
De minister stelt dat de snelheidsverhoging wel kan omdat de toename
van verkeer door de crisis achterblijft
bij de prognose. Wordt de snelheid als
de economie straks zal opleven weer
verlaagd? Dat is zeer onwaarschijnlijk. De argumenten zijn weinig overtuigend. Bovendien, wat zou je al niet
met € 5 miljoen aan nuttige dingen

kunnen doen. Maar ja, de minister
voor Infrastructuur en Milieu kijkt
niet op enkele miljoenen om een
klein aantal stemmers te lokken voor
haar partij. Want, laten we eerlijk
zijn, met infrastructurele verbeteringen heeft dit niets te maken, en
nog minder met de verbetering van
ons milieu. Die extra € 5 miljoen
die plotseling binnen het ministerie
beschikbaar was zet je wel aan het
denken. Zit er in de financiën van dit
ministerie zoveel rek dat dit geld vlak
voor de verkiezingen plotseling beschikbaar komt? Misschien is het een
hint voor de nieuwe bezuinigingen: in
dit ministerie zit nog rek en daar kan
best nog wat bezuinigd worden.
En dan ‘de automobilist’ en sommige
dagbladen. Je hoort ze nu al juichen,
eindelijk mag je er 130 km per uur
rijden. Ja, inderdaad maar wel alleen
na zeven uur ‘s avonds. Zouden die

waarop dat gaat is wel voor
verbetering vatbaar. Dat de
bezuinigingen bij De Baat
ten koste gaan van het jongerenwerk in De Fabriek
is natuurlijk niet goed. Dat
had ook anders gekund. Ik
vind dat daar niet goed
over is nagedacht en dat
onvoldoende is uitgezocht
hoe het echt zit. Met de
gehanteerde kaasschaafmethode bij de bezuinigingen kom je er niet.
Maar voor structurele
oplossingen moet je
vindingrijk zijn. En
daar zijn wij juist goed
in. We zullen ons in
de komende periode
dan ook zeker heel
oplossingsgericht
opstellen. Wij zijn
er ook voorstander
van dat de raad
meer gericht met
de zaken om gaat.
We zouden thema’s
moeten benoemen en concrete doelen moeten bepalen en
die dan gezamenlijk aanpakken.
Maar dat vereist wel een nieuwe
manier van werken. Ik hoop dat
we de gevestigde partijen zover
krijgen dat die op die lijn
mee willen. Dat zou de
betrokkenheid van de
inwoners ook sterk
kunnen bevorderen.”

Kiki Hagen
Lijst 8
Kiki Hagen (25) groeide op in Vinkeveen
en woont nu in Mijdrecht. Ze is leerkracht
aan de obs Piet Mondriaan in Abcoude.
Haar passies zijn: koken, dansen, reizen,
lezen, muziek en radio maken bij Midpoint
FM. Ook maakt ze graag lange wandelingen langs het strand of in de bossen.

forenzen nu een uurtje later naar
huis gaan om even te mogen racen?
Of zouden ze ‘s avonds de auto nemen
om een stukje A2 te gaan rijden als
een soort hobby?
Nee, het ziet er allemaal uit als symboolpolitiek, goedkope propaganda
voor het primitieve gevoel van harder,
harder, harder.
De milieuvereniging De Groene
Venen zal hier niet aan mee doen. Ze
zal de voor dit beleid benodigde procedures nauwkeurig volgen en waar
mogelijk bezwaar maken. Onze argumenten zijn duidelijk: wij zijn tegen
het extra belasten van ons milieu en
tegen het onnodig uitgeven van geld,.
En daarin staat De Groene Venen
niet alleen. Veel milieuorganisaties
maken bezwaar en uit de eerste
reacties blijkt ook dat de gemeenten
waarlangs en waardoor de A2 loopt
ernstig bezwaar zullen maken.

www.degroenevenen.eu
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Piet Kooijman, CDA

‘Ook dit nadeel had zijn voordeel'
De CDA fractievoorzitter, Piet Kooijman had gedurende het voortraject naar de herindeling af en toe zijn twijfels en zorgen. Persoonlijk
sprak hij al in een vroeg stadium zijn persoonlijke voorkeur uit voor deze samenvoeging, hetgeen hem niet overal in dank is afgenomen.
Maar toen het eenmaal zover was ging het toch allemaal redelijk soepel.“Aanvankelijk deed men vanuit de oude Ronde Venen hier en daar
wat meewarig over het kleine Abcoude. En de Abcoudenaren schrokken van de lijken in de kast bij de grote broer. Maar de commotie rond
het DHV rapport en het aftreden van de burgemeester en de wethouder bracht de raad wel hechter bij elkaar, teneinde gezamenlijk zo snel
mogelijk de zaken aan te pakken. De onderlinge verstandhouding is toen snel gegroeid. Zo had ook dit nadeel weer zijn voordeel.”

Piet Kooijman was
al ruim dertien jaar
actief in de gemeentepolitiek in Abcoude.
“Ik heb altijd voor
het raadslidmaatschap
gekozen en had nooit de
ambitie om wethouder
te zijn. De overgang naar
de nieuwe gemeente was
wel een flinke stap. In
zo’n kleine gemeente als
Abcoude zijn de lijntjes
korter en het overleg
makkelijker. Er moet
nu veel meer overlegd
worden. Ik heb ook erg
moeten wennen aan de
e-mail cultuur. Je wordt
overladen met mailtjes en
ik moet, voordat ik naar de
vergadering ga, altijd nog
snel even kijken of er
nog niet op het laatste
moment een belangrijk

Piet Kooijman
CDA
Piet Kooijman (70) is gehuwd. Hij heeft
twee kinderen en twee kleinkinderen. De
hele familie woont in Abcoude.
Als vrijwilliger is hij verantwoordelijk voor
het onderhoud van volledig geprivatiseerde gebouwen en sportvelden van FC
Abcoude. Verder is hij KNVB consul.

Ik ben nog niet
bericht is bin“Ik reken er op dat we zeker
helemaal tenengekomen.
nog wat extra tegenvallers
vreden over de
Op basis van
wat ik gehoord tegen zullen komen. Denk alleen vergaderprocedure met de
had over de
maar aan de ophanden zijnde
voorbereidende
oude CDA
fractie in De
overheidsmaatregelen, waarbij commissievergaderingen en
Ronde Venen,
veel taken naar de gemeente
daarna de meheb ik me ook
worden doorgeschoven zonder ningsvormende
voorgenomen
vergadering.
om er voor te
dat er de benodigde financiën
In de praktijk
zorgen dat de
blijkt dit voor
zaak bij elkaar bij worden geleverd.”
een groot deel
gehouden
dubbel werk te
wordt. De
zijn. Ik ben er nog niet uit hoe je dat
fractie bestaat nu uit een goede
zou kunnen verbeteren. Ook in Abmix van vier ervaren raadsleden en
coude was het systeem niet optimaal,
drie nieuwkomers. Er spelen nu ook
maar omdat de club daar wat kleiner
veel meer zaken uit de oude Ronde
was werkte het daar nog redelijk.”
Venen dan uit Abcoude. Dat betekent
dat ik me daarover steeds goed laat
De grote lijnen
informeren.”
De CDA leider ziet graag dat raadsleden hun inbreng in de raad kort en
Samen met de oppositie
bondig en helder formuleren. “Ik ben
Piet is blij dat voor de opengevallen
zelf niet zo breedsprakig van nature.
bestuursposten snel goede mensen
Sommige collega’s hebben soms wel
gevonden zijn. Hij is erg ingenomen
erg veel woorden nodig om hun punt
met de komst van burgemeester
te maken. De vergaderingen zouden
Maarten Divendal. “In de selecaanzienlijk korter kunnen. Wanneer
tiecommissie hebben we met alle
we als raad daarin open opereren
fracties heel plezierig samengeheb je ook kans dat de inwoners
werkt. En ik denk dat we met
belangstelling blijven houden voor
David Moolenburgh ook een prima
het raadswerk. Ik vind ook dat we als
wethouder hebben binnengehaald.
raad eigenlijk veel te veel met detailNu het team op sterkte is kan er ook
kwesties bezig zijn. Je ziet dan al snel
voortvarend gewerkt worden aan de
een aantal mensen afhaken omdat
aanpak van de vele problemen. Ik
ben er voorstander van dat we daarin ze het niet meer kunnen volgen. Zo’n
raad moet de grote lijnen uitzetten
zoveel en zo goed mogelijk met alle
partijen samenwerken. Ik reken er op en de uitvoering aan het college deledat ook de niet-coalitiepartijen daarin geren. Dat heeft ook met vertrouwen
een constructieve rol willen vervullen. te maken. Je moet bereid zijn het

college vertrouwen te schenken en
ze ook een zeker mandaat geven
om te kunnen opereren. Het spreekt
vanzelf dat we daarin onze kritische
controlerende rol moeten vervullen.
En we moeten er voor zorgen dat we
geen verwachtingen wekken die we
niet waar kunnen maken.”
Lastige periode voor de boeg
“We hebben nog maar anderhalf
jaar te gaan tot aan de volgende
verkiezingen,” stelt Piet vast. “Dat
wordt nog een lastige periode. Bij de
komende begrotingsbesprekingen zullen we niet ontkomen aan structurele
ombuigingen. Daarom ben ik al blij
dat zelfs de VVD bereid lijkt om toch
de OZB te verhogen. Je kunt even
geen leuke dingen doen voor de mensen. Dat is dan jammer, maar onontkoombaar. We hebben het tekort dat
weggewerkt moet worden al redelijk
in beeld. Maar ik reken er op dat we
zeker nog wat extra tegenvallers tegen zullen komen. Denk alleen maar
aan de ophanden zijnde overheidsmaatregelen, waarbij veel taken naar
de gemeente worden doorgeschoven
zonder dat er de benodigde financiën
bij worden geleverd. Dat betekent
ook dat we in toenemende mate een
beroep op de inwoners moeten doen
om hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen. Van de andere kant is het ook
zo dat we in Abcoude al jaren gewend
waren om met beperkte middelen
te werken. Dat moet in deze nieuwe
gemeente ook lukken, lijkt me.”

100e bezoeker
Repair Café
Het Repair Café in Mijdrecht
heeft de 100e bezoeker op de
koffie gehad. Anja Prins had
gordijnen die iets te lang waren
en samen met Mia, deskundige
op naai- en handwerkgebied van
het Repai Café, werd de klus
geklaard. Anja kreeg een prachtig
zomerboeket overhandigd.
Vanaf is men augustus weer welkom met alle reparaties, want u
weet: Weggooien? Mooi niet!

Waar: de Buurtkamer, G.v.Aemstelstr.
5 in Mijdrecht, tel. 0297-288466.
Wanneer: donderdagmiddag van
14.00-16.00 (elke 2e en 4e week)
Data: 9 en 23 aug.; 13 en 27 sept.

Regio

Toch Zevenhoven
On Wheels
Na eerdere berichten over het
niet doorgaan van Zevenhoven On
Wheels heeft een aantal enthousiaste crossers en bedrijven zich
spontaan aangemeld om de organisatie te steunen, en zo een nieuwe
editie van dit evenement mogelijk te
maken. Wel is voor een iets kleinere
opzet gekozen, en zodoende een
tweedaags evenement te organiseren met veel spektakel en gezelligheid, zoals men dat gewend is van
Zevenhoven!
Zaterdag 15 september wordt afgetrapt met een autocross. Zondag
16 september is er een cross voor
motoren en quads.
Zaterdagavond is er weer een gezellig feest in de tent! Alle voorbereidingen voor de nieuwe editie zijn
in volle gang en wie op de hoogte
wil blijven van alle nieuwtjes en ontwikkelingen rondom dit evenement,
meldt zich aan voor de nieuwsbrief
op www.zevenhovenonwheels.com.

De korzeligheden van een motorrijder
Ik hoor enkele lezers al reageren
‘ik erger mij als automobilist aan
motorrijders, niet andersom.’
U heeft gelijk; er zijn talloze
motorrijders die de weg als circuit
gebruiken. Toch wil ik die groep
deze week snel vergeten en enkele
ervaringen met u delen. Ervaringen
die ik als (rustige) toerrijder heb
met de automobilist.
Ik prijs mij gelukkig met een vrouw
die het al 14 jaar goed vindt dat ik
motor rijd. Vorige maand mocht ik
er zelfs nog eentje aanschaffen van
recentere datum. Dus met de nieuwe
aanwinst gelijk een ritje gemaakt
naar Zuid-Frankrijk, alwaar mijn
dochter een huisje had gehuurd.
Dus ik op pad. Onderweg heb ik mij
een paar keer verwonderd over het
gedrag van de automobilisten. Is dat
nou dommigheid of onwetendheid,

vroeg ik mijzelf af. In ieder geval
besloot ik mij hier eens te richten tot
de automobilist. Misschien helpt het.
Heeft u wel eens in uw binnenspiegel
gekeken voordat u de ruitensproeier
van de auto bediende? Dat is namelijk mijn irritatie nummer 1. Tijdens
het ramenwassen gaat de meeste
vloeistof óver uw auto heen en komt
in de helm van de achteropkomende
motorrijder terecht. Ja, het ruikt
wel fris, maar daar is ook alles mee
gezegd. Het is vreselijk
vies om dat spul in je ogen
en mond te krijgen.
Nummer 2 hoort thuis in
dezelfde categorie: er zijn
nog steeds automobilisten
die in een auto roken.
Uiteraard mogen ze dat
helemaal zelf weten. Maar
tijdens dat ritueel worden
de peuken en vervaardigde

as vaak achteloos uit het autoraampje
of open dak gegooid. Een vriend van
mij heeft ooit eens een brandende
peuk in zijn helm gehad. Je kunt je
de gevolgen wel voorstellen. In één
woord “ranzig”.
Van een geheel andere categorie is
nummer 3. Normaal gesproken rijden
motorrijders, qua snelheid, gewoon
op met het overige verkeer. Behalve
wanneer het hard regent, dan gaan

ze op de rechter rijstrook rijden
en houden een aanzienlijk lagere
snelheid aan. Dat doen ze niet alleen
vanwege de nattigheid op de weg,
maar zonder ruitenwissers wordt hun
zicht namelijk een stuk minder. Enige
afstand tot het opspattende water van
de voor hem rijdende auto is daarom
gewenst. Maar wat doet de gemiddelde automobilist? Die haalt je met
een klein verschil in en voegt direct
weer rechts in. Hiermee zet hij de
motorrijder in zijn opspattende water. Weg is dan
mijn zicht en weg is dan ook
mijn veilige gevoel.
Nummer 4 heeft ook met
een veilig gevoel te maken.
Vooral rijdend in de bergen
bij haarspeldbochten of bij
bochten, zoals die van rotondes. Daar kan puin, zand

of olie liggen. En wat dacht u van bosgedeelten, waar gewaarschuwd wordt
voor overstekend wild. Allemaal
momenten waarbij de motorrijder
minder risico zal nemen dan een automobilist. Zijn gevolgen zijn tenslotte
veel ernstiger. Enige afstand tot de
voor u rijdende motorrijder is daarom
gewenst. Meer nog dan bij een auto.
Zo, die puntjes ben ik even kwijt. Tot
ziens op de weg!

Reacties zie ik graag op mijn facebookpagina PetorVerkeer.nl.
Peter Hoogland
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CULTUUR
“Wegdromen” thema Film aan de Plas 2012
“Wegdromen” dat is het thema van Film aan de Plas 2012. Een passend thema dat niet alleen aansluit op
de film die zaterdag 25 augustus vertoond zal worden tijdens het openlucht festival maar ook overeenstemt
met de spirit van de organisatie zelf. “Want,” zegt Yordi de Bruin programmeur van Stichting Woelig Water,
“dik een jaar geleden waren we zelf aan het wegdromen bij het idee van een filmfestival in de buitenlucht
aan de Vinkeveense Plassen.”
Deze droom is werkelijkheid geworden, en dat heeft alles te maken
met het super enthousiaste team
achter Film aan de Plas. Neem
bijvoorbeeld Rianne de Jong en
Sarah Reichenbach, samen vormen
zij het creatieve brein achter Film
aan de Plas. Het tweetal bedacht
en begeleid de gehele aankleding
en het decor van het festival. “Elke
week wordt er met plezier geverfd,
gezaagd, gelijmd, karton verzameld,
noem maar op! Alles om Recreatie
Eiland 1 op een originele manier
en geheel in thema voor de dag te
laten komen.”
Dit klinkt vooral heel praktisch
maar een kort gesprek met beide
dames laat blijken dat er goed is
nagedacht over de aankleding van
het eiland. Volgens Rianne begint
het allemaal met het bekijken
van de film:“Daar halen we onze

“maar door dingen op een andere
manier te laten zien dan wat men
gewend is hopen we bezoekers te
verrassen. Zo hebben we bijvoorbeeld
een piano gemaakt van 8 meter lang.
Ook zijn we druk bezig met het verzamelen van banken en lampen, om zo
een ware huiskamer sfeer te creëren
midden op het eiland.”

ideeën uit en die zijn er altijd in
overvloed!”
“We pakken opvallende thema’s,
voorwerpen en gebeurtenissen op uit
de film en vergroten deze uit,” voegt
Sarah toe. “Eigenlijk proberen we
simpele dingen op een mooie manier
ingewikkeld te maken. Dit klinkt
misschien wat complex,” lacht Sarah,

Een mooie gedachte, maar om die
waar te maken moet er eerst nog wel
heel veel werk verzet worden. In de
werkplaats waar druk geklust word
hangt een lange to-do lijst met nog
veel onafgevinkte taken. Wat we precies kunnen verwachten tijdens Film
aan de Plas 2012 blijft nog even een
verrassing. Dat het origineel, mooi
en gezellig word staat vast! Meer
informatie over het festival en de
voorverkoopadressen is te vinden op

Bij Museum De Ronde Venen ligt een bijzondere machine; de laatste Veensteekmachine van Nederland. Slechts
een paar keer per jaar wordt deze enorme baggermachine gestart voor publiek. Zaterdagmiddag 4 augustus is
het weer zover. Met veel rook en lawaai zal het kloppende hart van de machine, een unieke 80 pk Bronsmotor uit
1924, weer tot leven worden gebracht door de vrijwilligers van het museum. Vanaf 14.00 uur kunt u dit spektakel
meemaken en vervlogen tijden herleven in Vinkeveen.

De veensteekmachine was niet fraai,
maar wel functioneel. De aankoop
leidde duidelijk tot verhoging van de
arbeidsproductiviteit. De machine
kon met een bemanning van tien
man 300 tot 400 vierkante roede
gespreid slik per dag produceren. Uit
één roede, zo’n veertien vierkante
meter, werden 1600 turven gemaakt.
Per dag produceerde de machine
hierdoor net zoveel als één handbaggeraar in een heel seizoen.
De werking is relatief eenvoudig. De
machine voer vlak langs de rand van
het land (de legakker) en trok zich

voort aan een ankerketting. In het hoge
steekraam zaten
zware, scherpe messen die naar beneden
vielen en zo het veen
tot 5 meter onder
de waterspiegel
wegstaken. Dit veen
werd vervolgens naar
boven getrokken
en in de mengbak
gestort. Hier werd
het gemengd met water en tot slik
vermalen. Middels baggeremmers
kwam het in een stortbak terecht,
waarna het via een beweegbare pijp
over het land verdeeld werd voor
verdere bewerking tot turf.
In de jaren 1930 ging het langzaam
bergafwaarts met de turfindustrie.
De komst van steenkool, olie en gas
maakte de turfwinning steeds minder
rendabel. Vanaf 1950 werd turf bijna
alleen nog geleverd als grondverbeteraar aan de tuinders in het Westland.
Het veenbedrijf liep op z’n laatste
benen. In 1977 eindigde de vergunning om te vervenen bij Vinkeveen.
Jan van der Wilt, kleinzoon van één
van de veenbazen die de veensteekmachine had gekocht, meerde als
laatste veenbaas de veensteekmachine af in de haven. Zo kwam een
eind aan een eeuwenlange laagveen
turfproductie in Nederland. Na de
opheffingsvergadering werden de

Voor de workshop ‘schilderen in de polder’ zijn er op 10 augustus nog
enkele plaatsen beschikbaar.
De workshop is voor beginners en gevorderden. Tijdens de workshop wordt
aandacht besteed aan compositie, vlakverdeling licht/donker en kleurgebruik. Er kan zowel abstract als figuratief geschilderd worden. De workshop is een ‘open atelier’ in en met uitzicht over de polder. In het atelier
zijn de benodigde materialen aanwezig. Er zijn voldoende kunstboeken en
tijdschriften aanwezig voor inspiratie. Er wordt gestart met een rondleiding, vervolgens wordt een schets in houtskool op doek gemaakt, daarna
schilderen met acrylverf. Bij voorkeur wordt buiten geschilderd, zorg
daarom voor warme kleding en een oud overhemd of schort.
Aanmelden, foto’s en informatie: www.hennywoud.nl

www.filmaandeplas.nl.

Beleef de laatste Veensteekmachine
bij Museum De Ronde Venen

Museum De Ronde Venen geeft een
beeld van de ontstaansgeschiedenis
van het Utrechtse veenweidelandschap en met name de rol van de
turfproductie hierin. De Veensteekmachine werd hierbij van 1895 tot
1977 in Vinkeveen gebruikt voor het
steken en baggeren van het laagveen.
De turfproductie kwam hier rond
1860 op een hoogtepunt. De vraag
naar deze goedkope brandstof was zo
groot dat de Vinkeveense veenbazen
jaarlijks wel 300 Duitse seizoensarbeiders inhuurden voor het handmatig baggeren van het laagveen.
Maar zelfs dat was niet voldoende.
Mechanisatie bleek de enige oplossing. Daarom werd op 21 november
1895 de eerste Veensteekmachine
aangekocht.

Schilderen in Waverveen

panden, inventaris én de Veensteekmachine verkocht aan de buurman
van het bedrijf, jachthaveneigenaar
Henk Borger. Hij was van plan dit
zo belangrijke erfgoed voor het nageslacht te bewaren. Geholpen door
voormalige veenbazen, turfstekers en
andere vrijwilligers uit het dorp werd
in 1980 het huidige Museum De
Ronde Venen opgericht.
De Veensteekmachine is nu het
topstuk van het Museum De Ronde
Venen en industrieel icoon voor de
brandstofvoorziening in Nederland.
De Vinkeveense Plassen herinneren
ons nog dagelijks aan de enorme
invloed die de machine op het landschap heeft gehad. Want waar de
machine kwam, daar bleef water
over. Zo zijn in zeer korte tijd de plassen ontstaan, waar menig recreant en
watersporter tegenwoordig gebruik
van maakt.

Expositie fotokettingen in
gezondheidscentrum
Gedurende de maanden augustus en
september zijn er in gezondheidscentrum Croonstadt drie kettingen van
foto’s te bezichtigen. De foto’s zijn de
afgelopen maanden gemaakt door de
clubleden van fotoworkshop de Ronde
Venen.
Bij een ketting is de ene schakel
verbonden aan de andere schakel. Zo
is bij deze foto-expositie de ene foto
geschakeld aan de andere foto. De
ketting begon eind 2011 met een foto
waarop een clublid drie weken de tijd
kreeg om te reageren. Deze reactie
moest een foto zijn waarin gevoelsassociaties of beeldelementen zoals
kleur en vorm van de voorgaande foto
verwerkt waren. De reactie-foto ging
naar het volgende clublid, waar het
proces zich herhaalde. Op deze manier zijn drie verschillende fotokettingen gemaakt die nu als slingers door
het gezondheidscentrum Croonstadt

Museum De Ronde Venen
Herenweg 240, Vinkeveen
Tel. 0297-262223

opgehangen zijn. Aan u de uitdaging om de stap van de ene naar de
andere foto te zien/te begrijpen.
Voor meer foto’s en informatie:

www.fotoworkshop.nl.
foto nienke visser

www.museumderondevenen.nl
en

www.veensteekmachine.nl.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Marjanne van Elswijk verzamelt theepotten:

“Als je ze afstoft zie je weer wat voor bijzondere
exemplaren je eigenlijk hebt”
Dat een mens veel kan sparen dat weet de 62-jarige Marjanne van Elswijk uit de Amstelhoek uit eigen
ervaring. Miniatuurdrankflesjes, Delfts blauw, KLM huisjes en fotolijsten. Marjanne heeft het allemaal in
groten getale. Het meest opvallend zijn de theepotten, een verzameling waar ze al ruim tien jaar aan werkt.
Inmiddels heeft ze ruim tachtig potten in huis, maar op de vraag of ze zelf ook een theeleut is, antwoordt ze
lachend. “Nee, geef mij maar een lekker bakje koffie. Maar die theepotten vind ik wel geweldig om te zien.”
gemaakt. Deze hebben bijvoorbeeld
Ruim tien jaar geleden kreeg
de vorm van een schattig huisje - een
Marjanne haar eerste deel van de
verzameling in huis. Marjanne: “Mijn echt theehuisje - of een teddybeer.
Niet altijd functioneel, maar wel erg
jongste zusje verzamelde de theepotleuk om te verzamelen.”
ten actief. Ik vond het leuk om ze zo
nu en dan bij haar te zien, maar had
er zelf op dat moment nog niet zoveel Rommelmarkten
Naast de dertig theepotten van haar
mee. Totdat mijn zus ruim tien jaar
zusje heeft Marjanne er inmiddels
geleden overleed. Haar verzameling
zo’n vijftig bij.
kwam vrij en toen
Marjanne vertelt:
besloot ik dat
“Sommige potten
ik die wel wilde
heb ik gekregen.
hebben. Het was
iets waar mijn
In de rubriek De Hobby Van... is vanaf Ik ga vaak naar
zus veel passie
september weer ruimte voor mensen de buurtvereniging en ken veel
ingestoken had
met een bijzondere hobby. Bent u of
mensen. Als ze
en daarom vond
kent u iemand met een interessante
ik het een mooi
liefhebberij, tip dan onze redactie via dan horen over je
hobby, komen ze
aandenken. Op dat een e-mail naar:
soms wat leuks
moment woonde
info@degroenevenen.nl.
brengen. Maar de
onze dochter
Vergeet niet naam en telefoonnummeeste potten heb
Ramona nog thuis
mer te vermelden, zodat we contact
ik zelf gekocht.
en was er nog
kunnen opnemen.
Favoriete winkels
weinig ruimte
zijn daarbij de
voor de verzametweedehands winkels als Stichting
ling. Ik hield alles netjes opgeborgen
Ceres Kringloop in Uithoorn, maar
in dozen. Toen onze dochter het huis
ook rommelmarkten zijn erg handig.
uitging, stalde ik alles uit in een
Ik vind het heerlijk om op de fiets te
grote vitrinekast in haar oude kamer.
stappen en vervolgens over romDaar staan ze nu nog steeds in rijen
melmarkten te struinen. Met deze
opgesteld. De meest bijzondere
verzameling in het achterhoofd heb
staan in mijn slaapkamer. Dat zijn de
ik altijd een doel. Dit jaar viel het
theepotten die echt voor de sier zijn

Hobbyisten gezocht

Nieuwe regels,
nieuwe kansen
Niemand zal het nut en de noodzaak
ontkennen van wetten en andere
regelgeving. Maar waar ik zelf niet
zo van gecharmeerd ben is wetgeving
die - strikt genomen - het gevolg is
van incidenten. Wet- en regelgeving
die als gevolg van veel publicitaire
aandacht en onder hoge politieke druk
tot stand komt onder het mom van
“dit mag nooit meer gebeuren”. De
accountancy is daarop geen uitzondering. Wij zijn de afgelopen jaren
overspoeld met nieuwe regelgeving
als gevolg van “de boekhoudschandalen” en andere beschuldigingen van
ten onrechte afgegeven goedkeurende
controleverklaringen bij jaarrekeningen. Veel publiciteit leidde tot
politieke aandacht en daarmee bijna
per definitie tot nieuwe regelgeving.
En die regelgeving is gedetailleerd,
zeer gedetailleerd. En toch blijft er
dan ruimte voor interpretatie, misschien wel juist dan. Als professionele
beroepsbeoefenaar word ik geacht de
regelgeving te doorgronden en ook
het achterliggende gedachtegoed mee
te wegen. Aan de hand van onder-

met Koninginnedag erg tegen, maar
met veel van zulke markten, zie je
al snel wat leuks. Zelfs in Oostenrijk
heb ik op die manier een leuke pot
op de kop weten te tikken. Belangrijk
is voor mij dat ze zo min mogelijk
beschadigd zijn en dat ze betaalbaar
zijn. Alle potten die ik hier heb staan
zijn tweedehands en meer dan vijf
euro per pot wil ik er eigenlijk niet
voor uitgeven. Heel soms koop ik een
iets duurdere, maar meestal blijf ik
netjes onder dat bedrag. Al is een pot
nog zo leuk, als hij te duur is, loop ik
gewoon verder. Bij een ander heb je
misschien wel een net zo leuke pot
voor maar twee of drie euro. Het is
de sport om ze zo goedkoop mogelijk
mee te krijgen. Soms zie je wel eens
een leuke nieuwe pot in de winkels,
maar meestal vind ik de tweedehands
potten toch nog net iets charmanter.
Je moet het soms even treffen, maar
er zijn ook genoeg potten voor mensen met een kleiner budget te vinden.
En als er dan een keer een leuke koffiepot bijzit, dan neem ik die ook even
mee. Het gaat uiteindelijk om het
aanzicht en zo’n koffiepot tussendoor
staat best leuk.”
Dubbele tuit
Na al die jaren is de verzameling

staand voorbeeld uit onze eigen praktijk ga ik u uitleggen wat het gevolg
kan zijn van zo’n interpretatie om tot
slot bij u de vraag neer te leggen of de
regelgeving in deze situatie verbeterd
is of niet.
EDO heeft via het Moore Stephens
netwerk de opdracht tot het controleren van een jaarrekening van een
Nederlandse dochtervennootschap
van een Amerikaans beursfonds. Die
Nederlandse vennootschap exploiteert
ruim 20 buitenlandse verkoopkantoren en maakt 23 miljoen aan kosten.
Die kosten krijgt zij vergoed van de
Amerikaanse moeder, met een opslag
van 5%. De opbrengsten van de
vennootschap zijn dan ongeveer 24
miljoen. De winst is dus 1 miljoen,
verspreid over 20 landen en in ieder
land wordt daar keurig belasting over
afgedragen. In Nederland zijn er uitsluitend kosten, daardoor verliezen en
heeft de Nederlandse fiscus – en dat is
terecht – weinig tot geen belangstelling voor deze vennootschap. Ook het
beursfonds zelf zit niet te wachten op
een jaarrekening van deze dochter,
want op het totaal maakt de Nederlandse vennootschap slechts 1% uit
en alle uitgaven worden goed bewaakt
door het hoofdkantoor in de VS. Zelfs

de Amerikaanse accountant van de
moeder heeft geen belangstelling voor
deze jaarrekening; te klein om ook
maar enige invloed te verdienen op
zijn eigen controlewerkzaamheden.
Echter; het is een Nederlandse vennootschap en dus dient zij in Nederland niet alleen een jaarrekening te
laten opmaken en te deponeren bij
de Kamer van Koophandel, maar
vanwege haar omvang deze ook op
grond van de wet te laten controleren
door een accountant. De controle van
de jaarrekening is daarmee niet meer
dan een formaliteit want de enige
“gebruiker” van de jaarrekening en
van de controleverklaring is een la
ergens rechtsonder in een bureau
op het hoofdkantoor. Onder de oude
regelgeving was dat laatste nauwelijks relevant, maar binnen de huidige
regelgeving bepalen de gebruikers

Marjanne van Elswijk is regelmatig te vinden op rommelmarkten en in kringloopwinkels om haar collectie aan te vullen.
van Marjanne erg divers geworden.
Potten die op het bijpassende kopje
passen, theepotten met twee tuiten,
minipotten, reuzenpotten, felgekleurde potten en de klassieke pot.
Marjanne heeft het allemaal naast en
boven elkaar staan. Marjanne: “Juist
die diversiteit maakt het zo leuk om
naar de gevulde kast te kijken. Zo’n
kast moet natuurlijk ook regelmatig
afgestoft worden en zo krijg je alles
regelmatig weer even in handen.
Dan zie je weer wat voor bijzondere
spullen je eigenlijk hebt. Vooral de
theepotten met een dubbele tuit trekken de aandacht, net als de potten
met het boerenbontje, de pot met
Japanse tekens en het rieten handvat
en de pot met spijkerstofmotief. Allemaal op markten en tweedehands
zaakjes opgedoken, want internetten

van de jaarrekening feitelijk wat de
accountant dient waar te maken met
zijn goedkeurende controleverklaring.
Met andere woorden welke maximale
fout in de jaarrekening onontdekt
mag blijven, de “materialiteit”. Zou ik
onder de oude regelgeving samen met
andere wegingsfactoren zijn gekomen tot een materialiteit van ergens
tussen 250.000 en 350.000 euro,
nu kom ik op maar liefst 2 miljoen
euro, dezelfde materialiteit als mijn
Amerikaanse collega hanteert bij de
controle van de groepsjaarrekening.
Ofwel, ook al zou er een fout van
1.999.999 euro in de jaarrekening
zitten, dan nog zou ik daarbij een
goedkeurende verklaring kunnen afgeven. Waarom? Als er al een echte
gebruiker valt te onderkennen, dan
is dat de moedervennootschap en die
accepteert een afwijking van
$ 2.500.000.
Tot slot aan u de lastige vraag: zijn
de regels verbeterd of niet? U mag
mij mailen, graag zelfs!
Jan van Schie
j.vanschie@edo.nl

www.edo.nl

dat is niets voor mij. Ik heb niets met
de computer, laat mij maar struinen
langs de kraampjes.”
Complete setjes
Naast de thee- en koffiepotten pronken er ook een paar kopjes, schoteltjes, melkkannetjes, suikerpotjes en
lepeltjes in haar collectie. Marjanne:
“Ik vind het mooi om setjes te hebben. Soms kun je deze in één keer
compleet kopen, de andere keer moet
je op zoek naar de andere delen. Zo
heb ik een Turks uitziend setje met een
pot omringd door kleine kopjes en een
onderblad. Beneden heb ik een kleine
zilveren set van Douwe Egberts staan.
Het is zo’n dertig jaar oud en is compleet met onder meer een theepot,
een koekjesbakje, een melkkannetje,
suikerpotje, lepeltjes, roerstaafjes en
een rinkelbelletje. Dat is een bijzonder
servies en daar ben ik wel erg trots op.
Daarnaast heb ik een Delfts blauwe
set beneden staan. Dat is een nette set
die mijn zusje gekocht heeft. Het is het
enige servies uit de verzameling dat ik
daadwerkelijk zelf gebruik, bijvoorbeeld als er visite is. Dan vind ik het
zonde om het niet te gebruiken. Maar
de rest heb ik allemaal voor de gein.
Het is een verzameling die nooit compleet is en daarmee stopt mijn hobby
ook nooit. Of iemand anders na mijn
dood deze hobby over zal nemen, dat
weet ik niet. Misschien stoppen ze het
wel in dozen en geven ze het aan een
tweedehands winkel of een andere
verzamelaar. Dat maakt mij eigenlijk
niet zoveel uit, ik heb er in ieder geval
veel lol mee gehad en hoop dit nog
jaren te hebben.”

Heeft u nog een theepot thuis staan voor
Marjanne? Mail het naar info@degroenevenen.nl, dan geven wij dit aan haar door.

Krant van vorige week
Bij de foto van Ad van der Made van
het fraaie bloemperk aan de Bisschop
Koenradestraat in Mijdrecht in de krant
van vorige week, is helaas de naam
weggevallen van degene die dit perk zo
fraai onderhoudt: de heer Van Diemen
uit de Wassenaarstraat. Hij verzorgt
dit perkje al vele jaren. Ere wie ere
toekomt en excuus voor deze omissie!
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint in de Nacht
Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp
Midpoint Muziekmix

Zondag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
Midpoint Muziekmix

Dinsdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
			
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel, Anne & Joris
Midpoint on the Rocks met
Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

Woensdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
OnMusic met Elmar & Andrew
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix

De keuze van...

Boeken tip 5...

... Bert Veldstra

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

Titel: Het Kauwgomkind
Auteur: Doeschka Meijsing
“Oude
bekenden
en nieuwe
vrienden.
In “Het
kauwgomkind” zijn
alle verhalen van
Doeschka
Meijsing gebundeld waarvan sommige niet eerder gepubliceerd zijn.
Bij herlezing na bijna 40 jaar van
de oudste verhalen uit de bundel
ging af en toe nog een lampje
branden. Maar hoe anders lees ik
ze nu. Het zijn verhalen waarin
de hoofdpersoon vaak op latere
leeftijd herinnerd wordt aan of
geconfronteerd wordt met iets uit
het verleden, uit zijn of haar jeugd.
De onbegrepen wereld van toen
blijkt ook jaren later nog steeds in
belangrijke mate een onbegrepen
of onbegrijpelijke wereld. Zelfs de
speurder in “De zaak Judith Reiss”
krijgt niet zo veel greep op de
werkelijkheid dat wij als lezer het
gevoel hebben dat het probleem is
opgelost.
Dat laatste geldt meer verhalen. Tipjes van sluiers worden
opgelicht, maar daaronder zitten
nieuwe sluiers. De werkelijkheid
die wij denken te kennen, geeft
zich niet zo gauw gewonnen. Niet
voor niets spelen in de verhalen
van Meijsing kinderen zo vaak
een belangrijke rol: volwassenen
dènken alleen maar dat ze meer
begrijpen dan kinderen.
Een van de laatste verhalen heet
“De kinderen”. In tien bladzijden
beschrijft Meijsing een wereld
vanuit het perspectief van kinderen.Na al die oude bekenden is
dit verhaal een van mijn nieuwe
vrienden geworden.”

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

RUIM 40 MILJOEN
MENSEN OP DE VLUCHT

Drink met mate

IN LANDEN ALS CONGO,
KENIA, DARFUR IN SOEDAN,
SRI LANKA EN COLOMBIA
ZIJN MILJOENEN MENSEN
OP DE VLUCHT.

Afgelopen weekend waren wij
kindloos en wat doe je dan met je
vrije zaterdag avond? Even kijken
hoe het ook al weer is om lekker op
stap te gaan! Na aangekomen te
zijn in Eindhoven, dachten we met
vrienden terecht te komen bij een
leuk dance evenement. Eenmaal
daar ging het om een stampfestijn,
compleet met hardcore, gabbers en
andere “strakke” mensen.

of doneer online op
www.vluchteling.nl
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Een goede moeder		
Jodi Picoult		
Zoe Baxter probeert al tien jaar
zwanger te worden. Net als het
ernaar uitziet dat haar droom in
vervulling zal gaan, verlaat haar
man Max haar. Zoe stort zich op
haar werk als muziektherapeut
op een school en krijgt een relatie
met de decaan, Vanessa Shaw. Zoe
en Vanessa willen een gezin stichten, met behulp van de ingevroren
embryo's van Zoe en haar ex.
Maar ze hebben zíjn toestemming
nodig om zijn kind op te voeden...

3

Dagboek van een 		
stiefmoeder - Fay Weldon
De boze stiefmoeder is een klassiek personage in de wereldliteratuur, van Assepoester tot Hamlet
wordt ze geportretteerd als een
manipulerende, kwaadaardige
heks, altijd eropuit de kinderen van

Op zo’n evenement durf ik al helemaal niet te gokken op een lekker
glaasje wijn, dus kwam mijn jeugdsentiment weer naar boven omdat
ik tussen de menigte stond met mijn
flesje Smirnoff ice.

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Andy in de Lucht

GEEF VANDAAG NOG
OP GIRO 999

Korte metten
Lisa Gardner
De zaak lijkt zo klaar als een
klontje: als de mishandelingen
door haar man politieagente Tessa
Leoni te veel worden, gaat ze door
het lint en schiet hem dood. Maar
Tessa laat tijdens het verhoor niets
los - niet over haar echtgenoot,
haar blauwe plekken of haar spoorloos verdwenen zesjarige dochter
Sophie. De politie begint een zoektocht naar
het meisje.
Bij haar
collega's
stuit rechercheur
D.D. Warren op een
muur van
stilzwijgen.
Naarmate
het onderzoek vordert, komen er steeds
meer duistere familiegeheimen
naar boven...

haar man
een hak te
zetten. In
werkelijkheid is net
zo vaak
het omgekeerde
het geval,
stiefmoeders
worden tot
waanzin gedreven door de stiefkinderen, in een gemeen gevecht
tot de dood erop volgt.De heldin
in dit verhaal, Sappho, kan erover
meepraten. En dat doet ze dan
ook. Ze vertrouwt haar dagboek
haar allergeheimste gedachten
over de stiefkinderen, vooral over
de onuitstaanbare stiefdochter
Isobel, toe. Als de situatie in haar
huis onleefbaar wordt, stopt ze al
haar dagboeken in een tas, dumpt
die bij haar moeder, Emily, en gaat
er zelf een tijdje vandoor. Emily
ziet in deze actie een onuitgesproken toestemming om de dagboeken
eens even lekker te gaan lezen.
En ontdekt zo natuurlijk ook hoe
Sappho over háár als moeder
denkt. Een pageturner over stiefmoeders, moeders en dochters.

Al snel besloten we door te gaan
naar een andere plek om te dansen,
maar omdat deze moeder al vanaf
zeven uur ’s ochtends wakker was
begon het knikkebollen al vroeg.
Weg die flesjes Smirnoff, wat ik
eigenlijk helemaal niet lekker vind
en welkom blikjes Red Bull! En zo
bleef ik de nacht wakker, dansend
op gewone, relaxte dance muziek.
Eigenlijk zijn die energiedrankjes
helemaal niet goed voor je, er zijn
mensen en ook kinderen die er
liters van wegdrinken per dag. De
cafeïne die in de energiedrankjes zit
kan zeer verslavend werken, om nog
maar te zwijgen van de gaten die in
je gebit vallen elke keer als je een
slok neemt.

De tederheid van mannen
Simonetta Greggio
Op een caféterras in Venetië ontmoet een jonge vrouw, Constance,
een oude dame, Fosca. Deze toevallige ontmoeting loopt uit op een
hechte vriendschap. Fosca vertelt
Constance over haar leven, in het
bijzonder
over de
mannen die
daarin een
rol speelden. Ze
besluiten
samen nog
een laatste,
mooie reis
te maken. Die
reis wordt Fosca fataal. Na haar
dood blijkt ze Constance tot haar
erfgename te hebben gemaakt. Bij
het ordenen van de nalatenschap

In theeland is er voor de energiezoekende mens een nieuwe rage
ontstaan, namelijk de Zuid-Amerikaanse Mate (spreek uit als Matee).
In vroegere dagen kauwden de
Indianen op deze blaadjes om hen
meer energie te geven. Nu wordt
mate hoofdzakelijk als thee gedronken. De naam mate stamt af van
de beker waar de thee van oudsher
uit gedronken wordt, een kalebas.
Alleen de tere blaadjes van de jonge
bomen worden gebruikt. Aan de
takken worden ze boven vuur heen
en weer gezwaaid en op matten te
drogen gelegd. Mate bevat praktisch alle vitaminen die noodzakelijk
zijn in het leven. Mate wordt ook
wel geroemd vanwege zijn ongelooflijke gezondheidsvoordelen.
Het bevat vitaminen, mineralen
en aminozuren, anti-oxidanten en
polyphenols. En je krijgt er meer
energie door vanwege het hogere
cafeïnegehalte dat zich in de thee
bevindt. Maar let op, net als bij de

treft Constance een dagboek aan.
Dan ontdekt ze dat hun ontmoeting
minder toevallig was dan ze had
gedacht Simonetta Greggio kwam
op twintigjarige leeftijd uit Italië
naar Parijs. Ze werkte voor het
cultblad City, stelde een hotelgids
samen, maakte schrijversportretten
en schreef literaire kritieken voor
diverse tijdschriften, waaronder Le
Magazine Littéraire. De tederheid
van mannen is haar debuutroman.
Bij De Geus verschenen eerder Sterren en De beschermengel.

5

Meesterknecht		
Erik Oudshoorn		
Beulswerk. Afzien. Kilometers aan
een stuk stoempend aan de kop
van een lang, kleurig lint renners.
´De kloten eraf draaien´, noemt
Gert Jakobs het zelf. Hij heeft zijn
talenten verloren in het opknappen
van het vuile werk voor grote namen
als Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk,
Jean-Paul
van Poppel
en Erik
Breukink.
De Meesterknecht
zelf kijkt er
vooral met
warme gevoelens op
terug. Hij
leefde nu
eenmaal zijn droom. De jaren na een
gedwongen afscheid waren vaak een
nachtmerrie. Hij kwam in het zwarte
gat terecht. Gert Jakobs raakte
verslaafd aan amfetamine, verloor
al zijn geld en zag drie huwelijken
stranden. Hij reed ´s nachts prostituees naar hun klanten, kreeg van een
vriendin zo nu en dan een banaan
of boterham om in leven te blijven.
Sinds de zomer van 2011 is hij met
zijn optredens in Tour du Jour zelfs
uitgegroeid tot een bekende Nederlander. Een meesterknecht heeft
misschien niet zo veel fans, maar wel
vrienden.

energiedrankjes moet je ook hier
geen liters van per dag wegdrinken;
zes koppen max! Het kan je een
lekkere boost geven tijdens een
slaapverwekkende vergadering of
tijdens het leren.
Ik heb na vorig weekend mijn
energie weer stukje bij beetje
teruggekregen. Dit weekend ga ik
maar weer lekker moedertje spelen
denk ik!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Poelier-Traiteur N. de Haan, Vinkeveen

Van kippen tot complete buffetten
In de jaren zestig begon vader De Haan in Vinkeveen een pluimveehandel. Hij kocht op grote schaal kippen,
die hij weer verkocht aan slachterijen. Geleidelijk aan ging hij ook zelf kippen slachten en startte hij de verkoop aan huis. De kant en klaar bereide kippen vormden de aanzet tot een zelfstandig poeliersbedrijf, waar
men terecht kan voor allerlei gevogelte en wild. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door zoon Nico-Jan en
zijn vrouw Debora. Als traiteur verzorgen zij inmiddels ook een keur van koude of warme buffetten, hapjes
en complete barbecues.
Nico-Jan zit inmiddels ruim twintig
jaar in het vak. Hij liep twee jaar
stage in Amstelveen, en daarna ging
hij bij zijn ouders in de zaak werken.
“De oorsprong ligt bij de kippen,”
zegt Nico-Jan. “Maar daar kwam
al snel ook de wildverwerking bij.
Binnenkort opent het jachtseizoen
voor de eenden en van half oktober
tot eind december mag er ook weer
op hazen, fazanten en op ander wild
gejaagd worden. Wij hebben hier een
ruime slachterij bij de zaak, waar we
het gevogelte en het wild verwerken
en kant-en-klaar kunnen leveren.
Een groot deel van deze producten
leveren wij aan de horeca. Maar particulieren kunnen hiervoor uiteraard
ook in de zaak terecht. De liefhebbers voor deze producten komen van
heinde en verre. We hebben klanten
in de hele regio van Amsterdam tot
Woerden. Vroeger hebben we ook op
de markt gestaan. Die marktwagen
hebben we nog steeds. Tijdens het
seizoen staat die hier in de weekeinden op het pleintje voor de zaak en
daar verkopen we dan vooral het wild
en gevogelte.”
Kippen
De kippen en de kipproducten
vormen een gevoelige handel. “Er is
al jaren een stevige discussie gaande

over de megakippenstallen,” zegt
Debora. “Onder druk van allerlei
organisaties die zich inzetten voor
het dierenwelzijn, stappen ook steeds
meer grootwinkelbedrijven over
van de zogenoemde ‘plofkippen’ op
scharrelkippen. Voor ons als gespecialiseerd poelier staat uiteraard de
kwaliteit altijd voorop. Daar ligt ook
onze kracht. Of het nu gaat om de
groenteboer, de bakker, de slager of
de poelier, hun ambachtelijke aanpak
staat borg voor kwaliteit. Wij werken
alleen maar met IKB-kippen. Die
afkorting staat voor Integrale Keten
Bewaking. Dat betekent dat die kippen gedurende het hele proces vanaf
het uitbroeden van de eieren gevolgd
worden. Ze krijgen dan een soort
identiteitsbewijs waarin te zien is,
waar ze vandaan komen, hoe ze zijn
opgegroeid en wat voor soort voer
ze gehad hebben. Wij betrekken ook
veel scharrelkippen en maiskippen uit
Frankrijk.”
Nico-Jan vult aan: “Je kunt je
wel voorstellen dat de kans op het
ontstaan van ziektes in zo’n grote
fokkerij ook groter is. Het probleem
is dat veel consumenten graag zo
min mogelijk willen betalen. Dat
leidt er toe dat er ook zo goedkoop
mogelijk geproduceerd wordt. Maar
kippen koop je toch bij voorkeur bij

de poelier. Wij staan garant voor een
eerlijk product tegen een eerlijke
prijs. Die mag dan wellicht ietsjes
hoger liggen dan bij de supermarkt,
maar dan weet je ook dat je kwaliteit
in huis haalt.”
Traiteur
Een belangrijk deel van de activiteiten van De Haan bestaat uit het
verzorgen van buffetten. Nico-Jan:
“Wanneer er iets te vieren is kan
men bij ons een gevarieerd pakket
laten samenstellen. Dat omvat zowel
koude en warme hapjes als buffetten.
Wat betreft de buffetten leveren we
ook alles voor een specifiek Indisch
buffet, een Italiaans buffet of een
stamppot buffet. Zo’n buffet wordt
samen met de klant geheel naar
wens samengesteld. We letten ook op
de samenstelling van het gezelschap.
Zijn er veel ouderen, veel jongeren of
kinderen of zijn er vegetariërs bij. En
wij weten op grond van onze ervaring
wel hoeveel je nodig hebt voor het
beoogde aantal gasten. Mensen hebben vaak de neiging om veel meer in
te kopen dan nodig is.”
Barbecue
Wanneer de avonden weer wat
langer zijn en de temperatuur goed
is, wordt er op grote schaal gebarbe-

Door
Jenneke van Wijngaarden

Hebbuh!
“Ik zal eens even voor je kijken,”
zegt de mondhygiëniste en opent een
la. Die bevat allemaal kleine vakjes
met tandenstokers en ragers en ik
denk meteen: “Hebbuh!” Niet omdat
mijn gebit in zo’n desperate toestand
is, maar omdat alles er zo schattig en
interessant uitziet. Kleine mysterieuze borsteltjes waar ik vast allemaal
leuke dingen mee kan doen.
Knutselspullen zijn mijn achilleshiel;
reclamefolders vol luxeartikelen doen
me niks, winkelen doe ik zelden en
een verlanglijstje van spullen, gadgets
en wat dies meer zij ken ik niet, maar
laat me een berg troep zien en ik
krijg een waas voor ogen. Ogenblikkelijk zie ik wat ik er mee kan doen,
of wat ik de leerlingen van Dorpsacademie Mus & Muzen er mee kan
laten maken.
Vriendinnen van mijn leeftijd praten
over mooie keukens of schoenen die
ze willen aanschaffen, ik hang als het
even kan op mijn kop in een afvalcontainer om te bekijken wat voor fraais
ik nu weer kan ontdekken.
Alles kan ik altijd gebruiken; grote

stukken karton, toiletrollen, lapjes,
planken, koffieblikken noem het en ik
kan er een knutsel mee bedenken.
Nu ben ik gezegend met Dorpsacademie Mus & Muzen en de ruimte die
ik daar heb, maar ook die ruimte
bleek eindig. We slibden dicht en
niet zo’n beetje ook. Dus toen onze
KleurT’op er aan kwam (groot festijn
dat we vierden op 30 juni jl.) moest
er geruimd worden. Flink geruimd!
Vrienden, leerlingen en mijn trouwe
stagiair trokken dagen uit om troep
te verzamelen uit alle hoeken en gaten van het pand, het uit te sorteren
en weg te brengen naar de gemeentewerf daarbij mij flink aansporend
om dingen los te laten, weg te gooien.
Argwanend als ik ben als het gaat om
mijn schatten had ik eerst elk lapje in
mijn handen en wikte en woog of het
weg kon of moest blijven maar uiteindelijk, naarmate het proces vorderde
ging het steeds gemakkelijker en
gooide ik zakken vol weg.
Het gevoel van spijt maakte plaats
voor opluchting, ik kreeg langzamerhand weer ruimte!

Ik houd niet van loslaten. Loslaten
is niet mijn sterkste kant; niet bij
mensen, niet bij mijn dromen, zelfs
bij onkruid kan ik twijfelen of het wel
weg moet dus dit werd een goede
oefening. Dorpsacademie Mus &
Muzen werd leger en ruimer en het
proces van opruimen werd beloond
met een fantastische feestdag waar
vele bezoekers van genoten. In opgeruimde ruimtes.
Na de KleurT’op begon natuurlijk
weer het proces van opruimen maar
dit ging stukken makkelijker. Zelfs
ik heb geen moeite afstand te doen
van vieze plastic bekertjes en lege
spuitbussen. Terwijl we vuilniszakken
vulden kreeg ik ineens de vraag van
een vriendin of ik heel veel mooie
wol kon gebruiken. Wol! Wat kan
een mens niet allemaal doen met
wol? Ik zag het helemaal voor me,
zuchtte toen eens diep, slikte en
zei: “Dankjewel, maar ik heb zoveel
knutselspullen. Ik moet nu NEE
zeggen!”
Eigenlijk ben ik daar best trots op.
Ik zei nee.

dorpsacademie@gmail.com
www.dorpsacademie.nl

Poelier-traiteur Nico-Jan de Haan (links) met collega Diederik van der Vliet
verzorgen deze zomer smakelijke barbecuepakketten.
foto patrick hesse
cued. “Wij hebben ook een uitgebreid
pakket aan barbecue producten.
Desgewenst kan men bij ons ook een
gasbarbecue huren. Ook hier geldt
het principe dat men een ruime keuze
heeft en zelf een pakket kan samenstellen. We leveren niet alleen gezinpakketten, maar het komt ook voor
dat men met een groot gezelschap
wil barbecueën. Denk bijvoorbeeld
aan een buurtfeest, een barbecueavond bij een vereniging of een bedrijf. Indien gewenst kunnen wij dan
ook iemand leveren die ter plekke
het braden verzorgd. Niet iedereen
is even handig en juist voor een groot
gezelschap is wel enige vaardigheid
vereist. Hoe dan ook, bij ons is alles
mogelijk, van eenvoudig tot compleet
verzorgd,” stelt Nico-Jan.
Enthousiast team
Het bedrijf van Nico-Jan en Debora is wat buiten het dorp gelegen.
Nico-Jan: “Dat betekent dat de
grote groep klanten die we hebben,
speciaal naar ons toekomen. Men
weet zich verzekerd van kwaliteitsproducten. Bovendien doen we er al-

les aan om de mensen op een prettige
manier van dienst te zijn. Onze zaak
is zo ingericht dat ook de werkruimte
achter in de zaak, waar de producten
worden klaargemaakt, deel uitmaakt
van de winkel. De klanten zien wat
er gebeurt en dat zorgt ook voor een
aparte sfeer. En ik ben blij met een
team van enthousiaste en vakbekwame medewerkers en medewerksters.
We zijn vaak met wel tien à twaalf
mensen bezig en ze vormen een heel
gezellige groep. Mijn rechterhand is
Diederik, zonder wie we het niet aan
zouden kunnen. Hij is echt onmisbaar
in de zaak. En ik ben ook erg gelukkig met het feit dat mijn moeder
regelmatig een handje toesteekt. Op
die manier blijft ze toch nog betrokken bij de zaak die door haar en mijn
vader ooit is opgezet.”
Poelier-Traiteur N. de Haan is gevestigd aan Demmerik 110 in Vinkeveen.
Telefoon 0297 261613.
Openingstijden van maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en
zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Moto Guzzi Norge 1200 ABS

Een toerfiets met “flair”
Sinds de overname van Piaggio in 2004 staat de arend van Mondello (het trotse logo van Moto Guzzi) weer fier
omhoog en is het merk volop in ontwikkeling. De eigenzinnigheid van Guzzi heeft altijd kunnen rekenen op een
misschien wel kleine maar zeer trouwe groep fans. Ondanks dat ik nooit een Guzzi in mijn bezit heb gehad, kan ik
dit Italiaanse merk, dat al meer dan 90 jaar bestaat, bijzonder waarderen om de karaktervolle motorfietsen.
Wanneer ik weer eens op pad mag met een Guzzi (dat is gelukkig sinds Roké Motors in 2010 dealer werd regelmatig) en dan ook nog met een model dat ik nooit eerder reed, word ik daar bijzonder vrolijk van.
Vandaag is dat de Motor Guzzi Norge
(de naam Norge was een eerbetoon
aan de reis die Guiseppe Guzzi in
1928 maakte met een Moto Guzzi
GT. Hij ging naar de poolcirkel en
dat leverde de machine toen de
bijnaam ‘Norge’ op. En zoals de naam
verraadt, is dit een motor ideaal
voor de grote afstanden. De rijkelijk
uitgeruste Norge is vanaf 2007 reeds
op de markt. De handvatverwarming,
zijkoffers en ABS waren standaard
op alle modellen. Deze GTL-versie
is identiek aan de GT, maar voorzien
van een elektrisch verstelbare ruit,

een topkoffer en een TomTom navigatiesysteem. Een complete motorfiets
dus: opstappen en op reis. Ik houd
gezien mijn (helaas) beperkte tijd
het op een rondje Ronde Venen en
besluit bovendien om Haarzuilen aan
te doen. Met speels gemak hangt
Aad Kentrop voor mij nog even de
zijkoffers op de motorfiets, zodat de
cameratas zonder problemen mee
kan. Wederom een motor waar je
lekker “in” zit; de 1151cc dwarsgeplaatste 90º V-twin met twee kleppen
per cilinder. Hoewel de motor nog
steeds in hoofdzaak luchtgekoeld is,
speelt ook de motorolie
een grote rol bij de koeling. En is er natuurlijk
zoals tegenwoordig op
elke moderne motor
brandstofinjectie. En
ook weer eigenzinnig een dubbele droge
plaatkoppeling en de zes
versnellingsbak.

De motorfiets is prachtig Italiaans
gestyled en ziet er ondanks de kuip
en koffers helemaal niet grof uit; de
motor is erg rank voor een zware
toermotor. De dwarsplaatste Twin
danst weer met groot plezier en je
hebt meteen het gevoel dat je echt
motor rijdt. De cockpit van de Norge
is ook zeer luxe te noemen, met de
chromen randjes rond de tellers. De
fiets schakelt met groot gemak door
alle versnellingen en wanneer je gas
los laat en remt, komen er wonderschone geluidjes uit de dikke uitlaten.
En ook in de de rij is de eigenzinnigheid van Moto Guzzi weer een aparte
beleving. Ik zou hier zonder meer aan
kunnen wennen. Van de aanwezige
wind heb ik totaal geen last. Ik heb
de elektrisch verstelbare ruit in de
hoogste stand gezet (wie heeft in
godsnaam de plaats van die knopjes bedacht?) en heb zelfs met een
jethelm op boven de 100 kilometer
per uur totaal geen last. Wanneer ik

dan weer een dorp in rijd, laat ik het
scherm zakken en zit weer met het
gezicht in de frisse wind, ideaal.
Ook het gewicht speelt geen grote rol
tijdens het rijden; de Norge laat zich
met groot gemak de bochten in vallen
en stuurt bijzonder prettig, al moet
je natuurlijk niet al teveel sportieve
aspiraties hebben; daar is hij niet
voor gemaakt. Gewoon een eerlijke
en heerlijke toermotor met voor de
liefhebbers wat scherpe randjes. De
enige twee minpuntjes zijn wat mij
betreft de plaatsing van de knoppen
van de ruit (onmogelijk te bedienen zonder het stuur lost te laten)
en de plaatsing van de jiffy stand
(zijstandaard); bijna onbereikbaar

met de punten van je motorlaarzen.
De staat waarin deze Norge uit
2010 verkeert mag nieuw genoemd
worden, werkelijk een schoonheid.
Destijds nieuw bij Roké gekocht en in
onderhoud geweest en 13.000 kilometer gelopen. Een super complete
toerfiets waarmee het opstappen is
en wegrijden. Voor 10.590 euro kun
je het avontuur tegemoet rijden en
dat is vooral dat moois zeker niet
teveel geld...

Roké Mijdrecht
Ondernemingsweg 9
Mijdrecht
Tel.: 0297-285218
www.roke.nl

Minstens zo goed als de vorige.
En nu ook als hybride.

De nieuwe Yaris Full Hybrid. Nu in de showroom.
Met alleen al in Nederland 100.000 exemplaren, is de Yaris de meest verkochte Toyota van
de afgelopen 10 jaar. En ook de nieuwe Yaris is een groot succes. Een succes dat ongetwijfeld
nog groter wordt nu de nieuwe Yaris ook als Full Hybrid te verkrijgen is. De Yaris Full Hybrid
is met een verbruik van slechts 1 op 28 verreweg de zuinigste benzine-auto in zijn klasse, is
BPM- en wegenbelastingvrij en heeft een bijtelling van slechts 14%. De standaard
uitrusting is allesbehalve zuinig met o.a een CVT-automaat, Climate control en LED dagrijverlichting. Er is al een Yaris Full Hybrid vanaf € 17.990,- en u least ’m al vanaf € 259,-.*

Brandstofverbruik (EC/692/2008) 3,5l/100 km (28,6 km/l) tot 3,7l/100 km (27,0 km/l) en CO2 79 – 85 gr/km.
* Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Toyota Financial Services leasetarief vanaf € 259,- per maand o.b.v.
Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof (info via zakelijk@toyotafs.nl). Afgebeeld:
Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration met optie 15’’ velgen lichtmetaal + mistlampen vóór. Vanaf € 19.085,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur:
Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000
Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Toyota Yaris Hybrid:

Groen en toch in meerdere kleuren verkrijgbaar
Toyota heeft het maar druk met alle nieuwe modellen. Hadden we laatst al de nieuwe Prius Wagon op de
autopagina, nu is de pagina voor de Yaris Hybrid. En alvast een tipje van de sluier; met de nieuwe GT86 hebben we ook al gereden. Maar daarover later meer. De nieuwe Toyota Yaris is een populair model op de markt.
De verkoopcijfers zijn goed, maar Toyota heeft een nieuwe troef. De Hybrid. De Yaris is nu verkrijgbaar in de
combinatie elektro- en benzineaandrijving.
aan de Yaris 1.3 Aspiration, met
vijf deuren en een CVT automaat,
maar voor hetzelfde geld rijd je dus
een hybride. De Hybrid valt daarbij
in het 14% bijtelling segment,
doordat de CO2-uitstoot slechts 79
gram per kilometer bedraagt. Ook
de komende jaren zit je met de
Yaris Hybrid goed voor wat betreft
het bijtellingssegment. Voor particulieren zal met name het lagere
verbruik interessant zijn.

De nieuwe Yaris is een fris model,
dat klaar is voor de komende jaren.
De leuke styling past bij een wendbare stadsauto. Onder de motorkap
kun je voor onder meer een driecilinder motor kiezen, maar nu dus
ook voor de HSD (Hybrid Synergry
Drive). Dit systeem combineert een
75 pk sterke 1.5 VVT-i benzinemotor (voorzien van, jawel, daar is ie
weer, start-stop-systeem) met een
elektromotor van 45 Kw (61 pk).
Gecombineerd levert dat ongeveer
100 pk aan effectief vermogen op
en een koppel van 111 Nm. Starten
doe je met de sleutel in je zak via
de startknop. De Yaris is iets zwaarder met zijn accupakket, 115 kilo
om precies te zijn. De transmissie is
een traploze CVT automaat. Toyota
heeft er alles aan gedaan om het
geloei tegen te gaan van de CVT.
In combinatie met deze CVT komt
de auto goed mee in het verkeer.
De Hybrid is wat betreft prijs gelijk

Trek je langzaam op, dan rijd je
volledig op de elektrische motor. Bij
extra gasgeven springt de benzinemotor bij. Een laadpaal heb je niet
nodig, want de benzinemotor zorgt
voor het belangrijkste gedeelte van
de aandrijving en voor het opladen
van de accu. Een hybride auto
nodigt niet direct uit tot sportief
rijden, hoewel de prestaties er wel
naar zijn. Maar in een hybride motor rijd je al snel wat relaxter.

Op het eerste gezicht lijkt de Yaris
Hybrid gelijk aan zijn normale
broeder met één krachtbron. Het
meest opvallende is de stoere
sportieve grill aan de voorzijde,
kleinere details zitten in de achterlichten en koplampen en de Toyota
emblemen die voorzien zijn van
een blauwe gloed. Aan dit laatste
herken je de hybride modellen van
het Japanse merk. In combinatie
met de lichtmetalen velgen kom je
met deze Hybrid goed voor de dag.
En wie het meetlint pakt, merkt dat
de neus twee centimeter langer is
dan de normale variant. Onder de
motorkap zitten namelijk wat extra
elementen van de hybrid-drive weggewerkt.

Toyota Yaris 1.5 VVT-i
Gereden versie: Toyota Yaris 1.5 VVT-i
Vermogen: 100 pk
0-100: 11,8 s
Topsnelheid: 165 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 18,9 / 5,3 l/100km
Vanafprijs: € 17.990,Alternatieven: Ford Fiësta, Honda Jazz, Kia Rio, Opel Corsa,
Peugeot 208, Renault Clio, Suzuki Swift

Natuurlijk is de Hybrid net zo mooi
afgewerkt als de varianten met
verbrandingsmotor. In de vorige
rijtest met de standaard Yaris viel
al op dat aan veel kleine dingen

De Yaris biedt vijf goede zitplaatsen met voldoende ruimte. Ook
achterin kun je als volwassene
prima plaats nemen. Opvallend is
dat Toyota steeds beter wordt in
het wegwerken van de accu. In de
achterbak vind je gewoon een nette
286 liter aan bagageruimte met
dubbele bodem. Met de banken
neergeklapt (60/40 verdeling) kun
je dat vergroten tot 856 liter. Het
accupakket is namelijk weggewerkt
onder de achterbank, waardoor het
zwaartepunt ook relatief laag blijft.
En dat komt de wegligging weer
ten goede. De Yaris is voorzien van
diverse veiligheidssnufjes die de
veiligheid bevorderen, zoals Brake
Assist (registreert een eventuele
noodstop en zorgt zo nodig voor
extra remkracht), Vehicle Stability
Control (stuurt per wiel de remmen
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
en past
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vetaan
omlijnd
vakjehet vermogen aan om te
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
voorkomen
dat de auto in een slip
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
raakt
in
een
bocht) en Hill-start Asvan 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
sist Control (zonder terug te rollen
9
6 7
2 weg rijden op een helling).
is gedacht. Zo zijn de rails van de
stoel aan de zijkant netjes weggewerkt achter een lap stof, zodat irritante kruimels niet zichtbaar blijven
liggen, zonder dat de stofzuiger er
bij komt. Binnen vinden we het 6,1
inch grote touchscreen navigatiescherm in kleur, waarop je onder
meer de achteruitrijdcamera kunt
bekijken, maar ook het verbruik
kunt volgen. Uiteraard kun je MP3’s
afspelen en het systeem koppelen
aan je telefoon middels Bluetooth.
Het dak kun je voorzien van een
panoramisch glazen dak.
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In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden
of omgekeerd
of zijn
schuin.
Sommige letters
worden
een van
keer
gebruikt.
Streep
alle naar
woorden
In deze mengelmoes
van letters
al de onderstaande
woorden
verstopt.meer
Ze zijndan
te lezen
links
naar rechts,
van rechts
links, door. De
vanvormen
boven naar
beneden
omgekeerd
schuin.
letters worden
meer
een keer van
gebruikt.
alle woorden door. De
resterende letters
dan
regelofvoor
regel ofvan
linksSommige
naar rechts
gelezen
de dan
oplossing
dezeStreep
puzzel.
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Een ‘groene’ Yaris zou niet groen
1zijn als je deze na het gebruik niet
weer zou kunnen recyclen. Gelukkig
hoef je je daar als eerste eigenaar
nog geen zorgen over te maken,
maar in je achterhoofd kun je onthouden dat je niet alleen het milieu
spaart bij het maken van kilometers, maar ook dat maar liefst 95%
9van de Yaris Hybrid te recyclen is
en dat bij de bouw van de auto sinds
2002 (het vorige model) de CO2
uitstoot van het productieproces
met 18% is teruggedrongen.
Ze denken ook overal aan bij
Toyota...
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