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Vakantiewerk of
werkvakantie?
Vakantie.
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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
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werk uit aan de specialisten van Dock 15. Daar

18 luxe appartementen aan Vinkeveense Plassen

Prinselijk Proeven
is nu officieel Jura dealer
voor de zakelijke markt!

Bij jachthaven De Wilgenhoek in Vinkeveen komen 18 luxe driekamerappartementen, direct aan de Vinkeveense Plassen. Het
nieuwbouwproject, waarvan hierboven een artist's impression wordt getoond, vormt het sluitstuk van een grondige renovatie
die in 2009 is gestart en waarbij inmiddels onder meer het hele havendeel is vernieuwd. De eerste kopers van een appartement
hebben zich inmiddels gemeld en de verwachting is, dat het complex medio 2013 kan worden opgeleverd.
Zie ook pag. 9.

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!

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

Gratis
zwemmen
in het
Veenweidebad
Deze week en de komende twee
weken kan op woensdag- en vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur gratis
worden gezwommen in het recreatiegedeelte van het Veenweidebad
in Mijdrecht. Zwembadexploitant
Optisport besloot tot deze maatregel
nadat een storm van kritiek losbarstte over de zomersluiting van het
bad. Woensdagmiddag jl. behoorden
Estelle, Zulaika en Leonie (v.l.n.r. op
de foto rechts) tot de vele tientallen
bezoekers die tijdens deze warme
dagen de koelte van het overdekte
bad en de zonnige ligweide kwamen
opzoeken.			
				
		

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl

foto rob isaacs

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
LUTZ.nl

2 STUKS - 40% KORTING

3 STUKS - 50% KORTING

4 STUKS - 60% KORTING

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Eerste huis
onbereikbaar?
Wij gaan altijd
een stap verder
voor starters!
Hofland 19, Mijdrecht.
(0297) 24 17 70

O.A.

DUIDELIJK VERHAAL
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Bij Jachthaven De Wilgenhoek worden 18 recreatieappartementen gerealiseerd. De 3-kamer appartementen
op de eerste tot en met de derde verdieping, variëren
tussen de ca. 73m2 en ca. 80 m2 en zijn voorzien van
royale buitenruimten. Tevens beschikken alle appartementen over een parkeerplaats en ligplaats.

vanaf €285.000,- VON

Met een fantastisch uitzicht over
de Vinkeveense plassen!
WWW.DEWILGENHOEK.COM

T 0297 - 263 263

CHEVROLET VOLT

AUTO VAN HET JAAR 2012
VANAF

2 0 12

€ 42.950,-

De nieuwe Chevrolet Volt is de eerste elektrische auto die écht dagelijks te gebruiken is. Hij heeft namelijk als enige zijn eigen energiebron
aan boord. Zo combineert hij de voordelen van stil en vlot elektrisch rijden met de zekerheid dat u nooit ergens strandt omdat de accu’s
leeg zijn. Goed voor 500 elektrische kilometers en 0% bijtelling. Geen wonder dat hij verkozen is tot Auto van het jaar 2012. De Chevrolet
Volt staat nu in onze showroom. Kom snel langs voor een proefrit en ervaar zelf de elektrische toekomst van het autorijden.
Amsterdam Transformatorweg 39, 020-5816200
Mijdrecht
Communicatieweg 26, 0297-272272
Amstelveen Vlielandstraat 1, 020-6432680
De genoemde verkoopprijs is inclusief BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle
volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl.

Het gemiddelde brandstofverbruik (volgens ECE test) bedraagt 1,2 l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt 27 g/km.
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Overheidsbeleid werkt door op gemeentelijk niveau

Bijdragen uit gemeentefonds
lopen terug
Met een jaarlijkse bijdrage van om en nabij de vijfendertig miljoen euro vormt de uitkering uit het gemeentefonds de grootste bron van inkomsten voor de gemeente. Het gemeentefonds is een fonds met geld van
het Rijk. Gemeenten ontvangen elk jaar geld uit dat fonds om een deel van hun uitgaven mee te betalen. Het
is een algemene uitkering en de gemeente mag zelf bepalen waar ze het geld aan wil besteden. Onlangs verscheen de junicirculaire, waarin het rijk aangeeft wat de gemeenten de komende jaren mogen verwachten.
Wethouder Pieter Palm van financiën wordt daar niet vrolijk van.
door piet van buul

“De junicirculaire biedt een nogal
wisselend perspectief,” zegt Palm.
“Voor het lopende jaar 2012 is er
slechts nieuws. Er ontstaat voor ons
een nadeel van 99.000 euro. We
gaan de raad voorstellen om dit nadeel ten laste te brengen van het begrotingsresultaat door de eenmalige
ruimte hiervoor te benutten. Voor wat
betreft het jaar 2013 lijkt het mee
te gaan vallen. In onze voorjaarsnota
hadden we voor 2013 rekening gehouden met een nadeel van 900.000
euro. Dat lijkt flink mee te vallen en
zich te beperken tot 59.000 euro.
Trek je dat af van die 900.000 euro
dan is er voor 2013 dus sprake van
een eenmalig voordeel van 841.000
euro. Maar de periode daarna tot en
met 2016 is erg onzeker.”
De algemene maatstaven waarop de

uitkering aan de gemeente is gebaseerd bevatten een aantal criteria.
Het gaat om het aantal inwoners.
Men berekent daarbij ook de omvang
van de groep jongeren en de groep
ouderen. Verder is het aantal uitkeringsontvangers van belang en ook de
oppervlakte van de gemeente. Er zijn
in totaal zo’n zestig maatstaven en
wanneer daar iets in veranderd heeft
dat een direct effect op de hoogte
van de uitkering. Het aantal inwoners
van De Ronde Venen is iets gestegen.
Dat levert een hogere bijdrage op
de maatstaven inwoners en ouderen.
Doordat er door de economische
crisis meer werklozen zijn die een
uitkering ontvangen ontstaat ook hier
een stijging.
Rijksbezuinigingen en herverdeling

Bij de uitkeringen uit het gemeentefonds geldt het zogenoemde ‘trap op,
trap af’ principe. Het gemeentefonds
groeit of krimpt evenveel als de netto
Rijksuitgaven. Uit de junicirculaire
blijkt dat de effecten van het ‘Kunduzakkoord’ minder zwaar doorwegen
dan aanvankelijk was verwacht.
Dat komt doordat er in dat akkoord
meer lastenverzwaringen zitten
dan dat de rijksuitgaven verminderd
worden. En met name een daling
van de rijksuitgaven werkt door in
de bijdragen uit het gemeentefonds.
De wethouder: “De onzekerheid over
de ontwikkelingen op de iets langere
termijn wordt mede veroorzaakt
doordat de overheid de maatstaven
gaat herzien. Dat zal vanaf 2014
leiden tot een complete herverdeling
van het gemeentefonds. Hierbij zullen

Kan het gaspedaal binnenkort dieper in op A2?
Terwijl maandag jl. op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen de veelbesproken trajectcontrole is ingevoerd om
de snelheidslimiet van 100 km per uur op dit traject af te dwingen, is beroering ontstaan over een voorstel van
infrastructuur- en milieuminister Melanie Schultz van Haegen om de maximumsnelheid op dit traject 's nachts te
verhogen naar 130 km per uur.
door rob isaacs

Dit zou leiden tot een onverantwoorde
overschrijding van de geluids- en
milieunormen. Onderzoek van het gerenommeerde ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV, dat woensdag jl.
werd gepubliceerd in dagblad Trouw,
toont echter aan dat die normen pas
bij een maximumsnelheid van 170
km per uur worden overschreden.
Beschuldigingen dat het voorstel van
de minister “verkiezingsretoriek”
is, zijn daarmee wetenschappelijk
ontzenuwd. Is dat een vrijbrief om het
gaspedaal dieper in te trappen? Aan
het akkoord voor de verbreding van de
A2 naar twee maal vijf rijbanen zijn
destijds door de omliggende gemeenten voorwaarden verbonden om de
maximumsnelheid op het bewuste
traject op 100 km per uur de houden.
Uitgangspunt was in 2006 dat de
verbreding van de autosnelweg niet
mocht leiden tot meer geluidsoverlast

en minder luchtkwaliteit. Volgens de
onderzoekers van HaskoningDHV is
de huidige A2 ontworpen voor een
capaciteit van 230.000 voertuigen per
dag in 2020. Omdat de huidige groei
van het aantal auto's sterk achterblijft
bij de ramingen –dagelijks maken zo'n
136.000 voertuigen gebruik van deze
weg– zal dat aantal pas in het jaar
2065 worden gehaald.
Op de verbrede A2 rijden zo weinig
voertuigen, dat een verhoging van de
snelheid eenvoudig kan, zo luidt de
conclusie van de onderzoekers.
Ook de gevolgen voor het milieu vallen volgens het ingenieursbureau mee.
Uiteraard is 130 kilometer per uur
wat slechter voor het milieu, “maar
compenserende maatregelen zijn al
genomen”, aldus een consultant van
RoyalHaskoningDHV. Daar komt bij
dat auto's in vergelijking met 2006,

Zaterdag 28 juli
• Halve finales en feestavond VLTV
Plassentoernooi, Vinkeveen
• Tentoonstelling De kleinste veiling
van Nederland 1917-1980, Museum
De Ronde Venen, Vinkeveen
Zondag 29 juli
• Finales VLTV Plassentoernooi,
Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Standpunt De Ronde Venen
“De gemeente De Ronde Venen wil
vasthouden aan de afspraken die
destijds zijn gemaakt met betrek-

Naast de herziening van de maatstaven krijgen de gemeenten ook nog
te maken met nieuw kabinetsbeleid.
In september zijn de verkiezingen en
het is op dit moment nog volkomen
onzeker welke partijen een regering
zullen gaan vormen. Verwacht wordt
dat een nieuw kabinet, ongeacht de
samenstelling ervan, extra bezuinigingen zal gaan doorvoeren vanaf
2014 om te voldoen aan de Europese begrotingsrichtlijnen. “Dat zal
merkbaar zijn in de hoogte van de
uitkeringen uit het gemeentefonds,”
zegt Pieter Palm. “Ondanks de grote
onzekerheden wordt toch van ons
verwacht dat we een realistische
inschatting maken voor de komende
periode tot 2016. We gaan daarom
uit van een somber scenario waarbij
onze inkomsten uit het gemeentefonds verder zullen dalen. Daarvoor
hebben we een reservering opgenomen van 1,1 miljoen in 2014,
oplopend naar 1,5 miljoen in 2016.”

king tot de geluids- en luchtkwaliteit.
Als onomstotelijk aangetoond kan
worden dat een verhoging van de
snelheid binnen die gestelde normen
blijft, hebben wij er geen probleem
mee.” Dat de kwestie voor de
gemeente Stichtse Vecht anders ligt
vindt hij begrijpelijk. “Het traject
Vinkeveen-Maarssen waarover wordt
gesproken ligt vrijwel volledig op hun
grondgebied.”
Voorlopig zijn de plannen van minister Schultz nog een voorstel dat moet
worden goedgekeurd. De meetapparatuur op het traject HolendrechtMaarssen staat voorlopig dus nog
gewoon 24 uur per dag ingesteld op
100 km per uur.

luchtfoto peter bakker

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

toen de normen werden afgesproken,
een stuk ‘schoner’ zijn gaan rijden.
Schultz heeft overigens wel een
zogeheten luchtkwaliteitsscherm bij
Breukelen toegezegd om de snelheidsverhoging mogelijk te maken.

ook de gegevens over gebouwen en
adressen op basis van de Wet Basisgegevens Adressen en Gebouwen
(BAG) betrokken worden. Voor onze
gemeente speelt daarbij de discussie
of recreatiewoningen wel of niet, dan
wel gedeeltelijk in de BAG worden
opgenomen. Dat effect zal dus meteen merkbaar worden.”
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Luistervink
Van A naar Beter
Het is nog maar kort geleden dat
de autorit naar Utrecht een regelrecht drama was. Meestal was het
vanaf Vinkeveen tot Utrecht centrum aansluiten in de rij. Het tijdstip van de dag deed er niet veel
toe. Als voorbeeld geef ik u een rit
van 45 kilometer naar het UMC,
waar je toch minstens een uur voor
uit kon trekken. Geloof me maar
dat ik uit ervaring spreek. Sinds
een tijdje is het fileleed geleden.
Zeker nu de tunnel bij Leidsche
Rijn open is voor verkeer, tuf je
er op je gemak naar toe. Onlangs
reed ik een aantal malen naar dezelfde bestemming in Utrecht en
binnen het half uur stond ik voor
de poort. Heerlijk, nu eens niet
in je eerste versnelling rijden –of
hooguit in z’n twee– maar zoevend
met honderd kilometer per uur
naar bestemming.
Het is wel wat vreemd vijf banen
asfalt aan je voorbij te zien gaan
waar iedereen braaf honderd rijdt.
Het is bijna rustgevend te noemen.
We zouden geen Nederlanders zijn
als we niet iets bedachten waarom
we hier nu weer problemen over
zouden moeten en kunnen maken.
Sommigen onder ons kunnen de
weelde van het vrije asfalt niet
aan, het komt dan ook meerdere keren voor dat onopvallende
politieauto’s mensen aan de kant
zetten die zich met meer dan 180
km/u over de racebaan haasten. De
rest van het volkje mort over de
honderd kilometergrens: dat moet
harder kunnen is het credo. Al is
het maar om je eerder bij de file
voorbij Utrecht te kunnen voegen.
Waar we volledig aan voorbij gaan
is het verkeersrumoer dat de inwoners van gemeenten treft. Wel
eens in Abcoude op de Papehof
gestaan, of op de tennisbaan? Je
wordt dan geteisterd door tien
banen zoef-zoef. De vergunning
voor uitbreiding naar twaalf banen
is overigens in behandeling. Lekker als je in de nieuw te bouwen
Abcouder wijk Winkelbuurt komt
te wonen. Achter een geluidswal,
maar wel grenzend aan een natuurgebied. Zelfs de politiek heeft
zich bij monde van de minister
in de discussie gemengd. Het
mag wel een dertigtal kilometers
harder vindt de bewindsvrouwe.
Tegenstanders gooien met geluidsen milieueisen. Ze hebben het
gelijk aan hun zijde als we over de
tijdwinst spreken en berekenen die
maar twee minuten schijnt te zijn.
De tijdwinst die de verbreding van
de snelweg heeft gebracht weegt
naar mijn gevoel ruimschoots op
tegen het knarsetandend accepteren van de honderd kilometergrens. Zeker als je weet dat
je voorheen nog niet eens een
gemiddelde van veertig kilometer
haalde. Soms zijn het net kleine
kinderen die automobilisten.
Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon over religie als
geleider
Op zondag 29 juli kan men bij
Horizon luisteren naar het derde
deel van de serie van acht gesprekken met als titel ‘De Stem van de
Roepende’. Het derde deel gaat
over religie als ‘geleider’ naar het
Onuitsprekelijke en Heilige – De
Sprekende Stilte. Omdat God voor
ons in principe verborgen is, is één
van de hoofdfuncties van religie het
verschaffen van religieuze ‘geleiders’ of bemiddelende elementen
tussen God en mensen. Deelnemers
aan de discussie zijn: Jan van
Breukelen (oud CDA-wethouder
van gemeente De Ronde Venen);
Harry Dijkstra (PKN Mij-drecht
De Rank) en Pastor Wim Vernooij
(RK Vinkeveen). Henk Oudshoorn
is de gespreksleider. Horizon is te
beluisteren van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Housewarming met Nick en Simon
in Wilnis
Culinaire Venen dit jaar
op zaterdag 8 september
Op de High Meadow Farm in Wilnis vond zaterdag jl. een bijzondere
housewarming plaats. Anita Huls, die zich hier wijdt aan haar drie grote
passies Alpaca's, Newfoundlanders en paarden, had een groots tuinfeest
georganiseerd geheel in country-thema. Veel van de gasten waren gehuld
in passende kleding, er was een linedance optreden en als klap op de vuurpijl kwamen Nick en Simon een spetterend optreden verzorgen, waarbij
niet alleen hun eigen grootste hits ten gehore werden gebracht, maar ook
het helemaal bij de sfeer van de avond passende 'Country Roads' van John
Denver. 						
foto's rob isaacs

Mijdrecht

Hoop voor de toekomst
in De Wegwijzer
Zondag 29 juli leidt om 10 uur ouderling Rob Ramp de morgendienst
in de Christelijke Gereformeerde
Kerk De Wegwijzer, Koningin
Julianalaan 22 in Mijdrecht. In de
bijbel lees je regelmatig dat Jezus
mensen geneest. In deze dienst
wordt hier verder over nagedacht
en uitgelegd dat Jezus, hoe dan ook,
geen half werk doet!
Zondagavond leidt om 19 uur dominee Rob van der Toorn de dienst.
De preek gaat over Jesaja 44: 3-5
waarin de vraag centraal staat: Is
er hoop voor de toekomst voor Gods
volk Israël?
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
Meer over De Wegwijzer is te
vinden op www.CGKMijdrecht.nl.

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

De zevende Culinaire Venen worden
dit jaar gehouden op zaterdag 8
september a.s. op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Aanvankelijk was het
de bedoeling het evenement uit te
bouwen tot een tweedaags festijn. De
organisatie heeft echter besloten dit
jaar toch nog even pas op de plaats te
maken. Voorzitter Jan Driessen van
de Stichting Culinaire Venen: “De
harde economische realiteit treft ook
helaas ons evenement. De basis van
het evenement wordt gevormd door
sponsoring en het vinden van sponsors
is op dit moment zeer moeilijk. Uit
budgettair oogpunt hebben wij dan
ook besloten het evenement niet uit
te breiden naar twee dagen en de
formule verder gelijk te houden.”

De afgelopen zes jaar hebben
bewezen dat die formule succesvol is.
Ook dit jaar zijn weer tien horecabedrijven aanwezig om het publiek te
laten proeven van kleine hapjes en
drankjes: B&D Catering Hospitality
Support, Boven Water, Brasserie De
Waard, Corfu, II Gusto, Le Virage,
Prinselijk Proeven, PUUR!, RendezVous en s’Anders eten en drinken.
Net als voorgaande jaren wordt ook
nu weer gestreden om de Culinaire
Nol, de prijs voor het bedrijf dat zich
het best profileert. In 2011 ging deze
wisseltrofee naar Grieks specialiteitenrestaurant Corfu. Een deskundige
jury, bijgestaan door onder andere
chefkok David Hague, bepaalt wie dit
jaar met de eer mag strijken.

Nick, Anita en Simon

Zonnige start VLTV Plassentoernooi
Afgelopen zaterdag
21 juli is het 37ste
Plassentoernooi
begonnen op het tenniscomplex Molmhoek
te Vinkeveen. Voor dit
tot in de verre omtrek
bekende toernooi
zijn de inschrijvingen
weer massaal binnengestroomd. Een
grote groep tennissers
uit alle windstreken
strijdt om de titel en
de eer van het kampioenschap in de
categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8, zowel in
enkel, dubbel en mixdubbel wedstrijden.
Ook het veteranen Plassentoernooi,
dat overdag plaatsvindt, is weer
geheel volgeboekt, waarmee het tot
een van de grootste en gezelligste veteranentoernooi behoort uit de wijde
regio. Overdag van maandag t/m vrijdag spelen zij hun dubbel en mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6, 7
en 8. Tevens is er op invitatie ook een

mixdubbel poule samengesteld met 8
spelers uit categorie 5.
Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli.
Naast toptennis en gezelligheid
wordt er elk jaar gekookt op hoog
niveau. Topkoks uit de omgeving
serveren samen met een groep
vrijwilligers gerechten. Zo is er deze
week gekookt door Linders Culinair
Maatwerk i.s.m. topkok Erik Streefkerk, serveerde Restaurant s’Anders
Marokkaanse kip en is er morgen een
afsluitdende BBQ.
Finale weekend
In het weekend van 28 en 29 juli
worden op zaterdag de halve finales
en op zondag de finales gespeeld.
Zaterdag de 28ste is er weer een
knallende feestavond. De Veteranen
speelden op vrijdag 27 juli de finales
en sloten deze dag hun toernooi swingend af met een Jazzband optreden
en een overheerlijk slotdiner.
Zie voor meer informatie de sites:

www.vltv.l en www.plassentoernooi.nl.

foto peter bakker

Drukte bij de Demmeriksesluis
Het fraaie zomerweer van de afgelopen week lokte velen naar buiten.
Bij de Demmeriksesluis was het de
hele week een komen en gaan van
boten. De Demmeriksesluis is een van
de vier sluizen die toegang geven tot
de polder Groot Mijdrecht. Via deze
sluis vaart men evenwijdig aan de
N201 door de Geuzesloot, onder het
viaduct van de A2 naar de Angstel,
Nieuwe Wetering en het AmsterdamRijnkanaal.
Het hoogte verschil tussen de waterniveaus aan beide zijden van de
sluis bedraagt ca. 1.80 meter. Toch
duurt het maar enkele minuten om
de 360.000 liter de sluis in of uit te
laten lopen.

Sluiswachter Nico Wijfjes, die samen
met zijn vrouw op drukke dagen ruim
80 schepen ‘schut’, heeft nog een tip
voor een mooi vaartochtje: “Sinds
Abcoude en Baambrugge onderdeel
zijn van onze gemeente wordt ook
hier geen bruggeld meer geheven.
Wie hiervandaan bij Loenen linksaf
de Angstel opvaart, komt uiteindelijk
via het Abcoudermeer in het noorden
uit bij restaurant De Voetangel. Sla
linksaf en je komt bij jachthaven Bon
weer op de Vinkeveense Plassen uit.
Een mooi rondje. Vroeger was je daar
zo'n 28 euro aan bruggeld voor kwijt.
Dat deed je dus maar 1 keer!”
Info over de sluis en zijn historie:

www.demmeriksesluis.nl
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Schilderen met bezoek aan imkerij Kevin Regelink tweede bij zomerse Kort nieuws
De Ronde Venen
mass-start Inzell
Voor de workshop ‘schilderen in de
polder’, met deze maand als extra
een kijkje in de keuken bij de imker,
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op 3 augustus en 10 augustus.
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.

In Inzell hebben Robert Lehmann en
Claudia Pechstein afgelopen vrijdag
een mass-start gewonnen. Lehmann
was in de Beierse Max Aichner
Arena na 20 ronden onze dorpsgenoot Kevin Regelink (Payroll Group)
en Niels Olivier (Jong Oranje) te snel
af. Pechstein klopte de Belgische

Aanmelden, foto’s en
informatie:

www.hennywoud.nl.

Vrijwilligers gezocht voor Buurtkamerprojecten in De Hoef en Wilnis
Na het succes van de Buurtkamers
in Mijdrecht en Vinkeveen zijn er
nu mogelijkheden om in De Hoef en
Wilnis ook Buurtkamers te starten.
Daarom is Stichting De Baat, initiatiefnemer van het project, op zoek
naar vrijwilligers. Het liefst uit de
dorpen zelf (of met betrokkenheid),
die als gastheer/vrouw de koffie/thee
willen schenken en/of verdere activiteiten begeleiden. Daarnaast is men
op zoek naar chauffeurs die tegen
vergoeding gasten thuis op kunnen
halen en weer terug brengen in hun
eigen dorp (en uiteraard ook welkom
zijn voor de koffie)!

De Buurtkamer is een ontmoetingsplek voor (55+) dorpsgenoten met
een gastvrije huiskamer voor en door
de bewoners. Inloop is open en gratis.
Er kan samen koffie en thee gedronken worden, men kan een krantje
lezen, er is tijd voor een praatje,
creatief bezig zijn, spelletjes. Kortom;
aandacht en zorg voor elkaar in een
gezellige sfeervolle omgeving.
Het is een “voor de buurt/door de
buurt” project met begeleiding vanuit
De Baat en financiële ondersteuning
door de Gemeente De Ronde Venen
vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). In De Hoef,

Kennismaken met sport voor iedereen

Zeer laagdrempelig aanbod binnen
Gezond in Beweging
Het project Gezond in Beweging richt zich op het laagdrempelig kennismaken met sport- en beweegactiviteiten. Deze zijn geschikt voor 40-plussers en senioren zonder en met een chronische beperking. De activiteiten
die in november starten, zijn speciaal geschikt voor laatstgenoemde doelgroep. Mensen zonder chronische beperking die op een laag niveau willen
beginnen met bewegen, zijn echter ook van harte welkom tijdens deze
activiteiten.
Gezond in Beweging bestaat
uit vier startmomenten.
Startmoment 3 is in september en startmoment 4,
zoals hierboven beschreven,
in november. Opgeven voor
deze cursussen is mogelijk via

Geschikte activiteiten
“Startmoment 4 draagt de naam
‘Chronisch zieken en aangepast
sporten’”, legt projectleider Leon van
Fraeijenhove van Gezond in Bewe-

Oproep
Bent of kent u die persoon die sfeer
kan scheppen, een leuk gesprek kan
voeren, activiteiten kan organiseren
en begeleiden en het leuk vindt in een
team te draaien? Komt u uit De Hoef
of Wilnis en voelt u zich betrokken

bij het ouderenwerk in uw gemeenschap of wilt u met uw eigen auto
gasten vervoeren; geeft u zich dan
nu op! (liefst voor eind aug.) Dit kan
door te bellen naar: tel. 0297 - 230
280, of mail aan de coördinator van
de Buurtkamerprojecten Annie van
Gelder: a.vangelder@stichtingdebaat.nl. Zij neemt dan eind augustus
contact met u op! Uiteraard kunt u
ook gerust eens binnen lopen in de
Buurtkamer Mijdrecht aan de
G.v. Aemstelstraat 5 of de Buurtkamer Vinkeveen in de Bibliotheek
aan het Tuinderslaantje 4 om aan
desbetreffende vrijwilligers informatie te vragen over hun ervaringen en
werkzaamheden en /of een keer mee
te draaien.

ging uit. “Maar dat betekent niet
dat mensen zonder een chronische
ziekte of beperking niet mee kunnen
doen. Zulke activiteiten zijn juist
heel geschikt voor mensen die al een
tijd niet hebben gesport of het eng
vinden op een hoger niveau weer te
starten met bewegen. Er is over de
gemeente verspreid een mooi aanbod. Deelnemers kunnen zich onder
meer opgeven voor pilates, sportief
wandelen, watergymnastiek, zitgym
en rolstoelsporten.”
Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond in
Beweging kan contact worden opgenomen met Leon van Fraeijenhove
via telefoon: 030-7513862 of e-mail:
leon.van.fraeijenhove@sportservicemiddennederland.nl.

De Baat zoekt
levensverhalen
‘Ik zou er wel een boek over kunnen
schrijven’. Heeft u dat ook wel eens
gezegd of gedacht? De meeste
ouderen komen er niet daadwerkelijk aan toe. Het is zoveel, hoe pak
je het aan, wie helpt je daarbij?
Het maken van een levensboek
biedt thuiswonende ouderen die wel
wat contact kunnen gebruiken de
gelegenheid om in gesprek met een
geschoolde vrijwilliger het verhaal
te vertellen en op papier vast te
leggen.
Wat is een levensboek?
Een levensboek biedt u een tastbare
terugblik op uw leven. Een boek
waarin u laat zien wie u was en wie
u bent. U kunt in uw levensboek ook
foto’s opnemen of ander beeldmateriaal (kopie van uw lagere
schoolrapport, trouwboekje, eerste
rijbewijs, enzovoort).
Bent u 75+ en wilt u uw verhaal op
papier?
Bent u misschien geïnteresseerd
in iemands levensverhaal en wilt u
schrijven? In beide gevallen kunt u
contact opnemen met Nel Verhoek:
0297-230280.

Iepziekte slaat weer toe

Getroffen iepen worden gerooid
In de gemeente De Ronde Venen
is een aantal iepen getroffen
door de iepziekte. Vanwege het
grote besmettingsrisico van gezonde bomen in de buurt, worden
de getroffen bomen op korte
termijn gerooid.
In Mijdrecht gaat het om zaailingen
aan de Grutto en Schattekerkerweg
en twee bomen aan de Kievit. In
Wilnis betreft het twee bomen aan

de Burgemeester Padmosweg, vijf
bomen op de Bovendijk en één boom
op de Mijdrechtse Dwarsweg. In Vinkeveen betreft het één particuliere
boom aan de Groenlandsekade.
Wat is de iepziekte?
De iepziekte is een schimmelziekte die wordt overgebracht door
iepenspintkevers, die een vliegbereik van 10 kilometer hebben. Een
zieke iep is hierdoor een bedreiging
voor andere gezonde iepen in de

Brug Meerlandenweg Abcoude
geeft problemen

www.sportinderondevenen.nl.
Op de beginpagina van deze
website staat meer informatie en het
complete beweegaanbod.

waar een mooie grote kamer in
de Pastorie beschikbaar is, wordt
gedacht aan dinsdagmorgen van
10.00-12.00 uur. In Wilnis, waar de
Buurtkamer in een nog te verbouwen
ruimte in Dorpshuis De Willisstee
komt, zijn er nog geen definitieve
openingstijden gekozen.

Anne Michiels en Carla Zielman
(CENNED). De mini-marathon was
een try-out die gehouden werd op het
moment dat enkele Nederlandse en
buitenlandse ploegen op het zomerijs
zich voorbereiden op het nieuwe
seizoen.
Op 300m voor de finish plaatste
Kevin een demarrage maar net op de
finish haalde Robert Lehmann, een
bekende Duitse langebaanschaatser,
hem in. Kevin schaatst aankomende
winterseizoen bij de Top-divisie
marathonschaatsen bij team Payroll
Group. Een mooi resultaat voor de
eerste wedstrijd als Top-divisie rijder.
Een mooi besluit van een trainingskamp in het Zuid Duitse Inzell.

Woensdagavond jl. werd de brandweer opgeroepen in verband met problemen met de brug op de Meerlandenweg in Abcoude. Gisterenmiddag is
geconstateerd dat het brugdek door de warmte was uitgezet en daardoor
niet goed meer dicht ging. De brandweer heeft het brugdek met water
gekoeld, zodat de brug weer kromp en goed zou sluiten.
Een woordvoerder van de gemeente verklaarde donderdag dat de de problemen zijn verholpen en dat de brug weer naar behoren functioneert.

wijde omgeving. Iepziekte kan ook
door vergroeide wortels van een
zieke naar een gezonde iep worden
overgebracht. Wanneer een boom
eenmaal ziek is, is die niet meer te
redden.
Wie twijfelt aan de gezondheid van
bepaalde iepen, bijvoorbeeld in de
eigen tuin, kan contact opnemen
met de gemeente via telefoon:
0297-291616.

Problemen met brug
N201 over de Vecht
opgelost
De brug over de Vecht in de
N201 bij Vreeland is woensdagmorgen jl. kort gestremd
geweest.
De problemen hadden te maken
met een grote stroomstoring bij
Vreeland. De problemen waren
rond 12:00 uur opgelost.
Veel mensen trekken er met dit
prachtige weer juist op uit en ook
de N201 is een drukke provinciale
verkeersader. Het was dus verstandig om een alternatieve route
te nemen als men van plan was
gebruik te maken van de N201
tussen Uithoorn en Hilversum.
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Komkommertijd...
A

ls we praten over de Komkommertijd, hebben we het over een periode van het
jaar waarin weinig nieuws te melden is. Veel 'nieuwsbronnen', zoals politici
en BN'ers zijn op vakantie en dus is er ruimte voor 'ander' nieuws. Daarom bij De
Groene Venen dze week een pagina over de Komkommertijd. Waar komt die uitdrukking vandaan? En wat kun je allemaal maken van komkommers? Eigenlijk
blijkt die komkommer veel veelzijdiger dan we allemaal dachten.

Komkommerbowl
Ingrediënten:
1 limoen
2 liter grapefruitsap
1 dl Pimm's
Dillegroen (vers of diepvries)
1 komkommer
1/4 rode paprika
1 liter tonic
(tabasco)
Bereiding:
Het limoentje schoonboenen, dik
schillen en het wit uit de schil
schrapen. De schil in heel dunne
reepjes snijden, kort blancheren en
koud spoelen. Van 1 pak grapefruitsap ijsblokjes maken. Vlak voor het
serveren in een bowlschaal mengen:
de Pimm's (kruidige likeur),
liter grapefruitsap, 2 eetlepels
dille-groen, de komkommer in
plakjes geschaafd, de heel fijngehakte paprika, de limoensliertjes,
de grapefruitsap-ijsblokjes en de
gekoelde tonic.
Voor de liefhebbers kruidige pepersaus erbij zetten.

Komkommersoep
met gerookte zalm
Ingrediënten 4 personen
150 gr gerookte zalm
4 dl melk
1/2 komkommer
2 vleestomaten
2 eetlepels gehakte bielook
2 dl yoghurt
2 dl kippenbouillon
versgemalen peper zout
Bereiding:
Snijd de zalm in smalle reepjes
breng de melk met3/4 deel van de
zalm zachtjes aan de kook.
Schil de komkommer en snijd deze
in blokjes. Kruis de tomaten in, leg
ze enkele tellen in kokend water,
pel ze en verdeel ze in blokjes.
Pureer de melk met de zalm samen met de komkommer, tomatenblokjes en 1 eetlepel bieslook met
de staafmixer of in een keukenmachine.
Schenk de yoghurt en de bouillon
erbij en meng goed. Voeg peper en
zout naar smaak toe
Zet de soep minimal 30 minuten
liever nog langer in de koelkast om
goed af te koelen
Serveer de soep met de rest van de
bieslook en de zalmreepjes lekker
met ciabatta of stokbrood.

Pittige komkommersalade (Thais)
Ingrediënten:
500 gram komkommer
3 eetlepels vissaus of lichte sojasaus
3 eetlepels limoensap
3 eetlepels water
2 eetlepels suiker
1 grote verse rode Thaise (of
Spaanse) peper, zonder de zaadjes,
in reepjes
3 eetlepels sjalotringetjes
Bereiding:
Halveer de ongeschilde (maar gewassen) komkommers in de lengte
en verwijder de zaadjes met een
theelepel. Snijd de komkommerhelften in dunne plakjes.
Roer in een grote kom vissaus,
limoensap, water en suiker door
elkaar en blijf roeren tot de suiker
is opgelost. Voeg de komkommer,
de rode peper en de sjalot toe en
schep alles door elkaar. Laat de
salade minstens 20 minuten rusten
alvorens hem te serveren.

Gegratineerde
komkommer

recept
Vegetarisch

Komkommerkrokodil
cept

Kinderre
Kinderkeuken
Bereidingstijd: 20-30 minuten
Ingrediënten:
1 komkommer (lijf)
2 radijsjes (ogen)
2 augurken (poten)
zonnebloempitten (tanden)
stukjes kaas en worst
cocktail prikkers

Bereiding:
Snij aan de onderkant van de
komkommer een laagje af zodat
hij beter blijft liggen. Snij de
bek open en snij de achterkant
(staart) een beetje smaller. Prik
de zonnebloempitjes in de bek.
Poten en ogen met een stukje
cocktailprikker vastzetten. Kaas/
worst prikkers in de rug prikken.

Roergebakken
komkommer met
varkensvlees
Hoofdgerecht voor 4 personen
Het geheim van dit smakelijke
gerecht schuilt in de komkommer.
Bak hem niet te lang: hij moet zacht
maar nog steeds knapperig zijn en
een heldergroene kleur hebben.

Hoofdgerecht voor 4 personen
Ingrediënten:
1 komkommer
zout, peper
1 ui
25 gram boter
1 teen knoflook
200 g tahoe
½ paprika
100 gram kaas
Bereiding:
Snijd de geschilde komkommer
in de lengte door en verwijder de
zaadlijsten.
Bestrooi de helften met wat peper
en zout.
Snipper de schoongemaakte ui en
fruit deze in de boter.
Pers de knoflook hierboven uit en
bak het 1 minuut mee.
Voeg de in stukjes gesneden tahoe
toe en hierna de klein gesneden
paprika.
Vul de komkommer met de tahoe
en dek het af met een plak kaas.
Leg de gevulde komkommer in een
beboterde ovenvaste schaal.
Zet de schaal 20 minuten in een op
200 °C (gasstand 4) voorverwarmde oven tot de kaas gesmolten is en
een mooie bruine kleur heeft.

Ingrediënten:
1 middelgrote komkommer
2 eetlepels plantaardige olie
½ bosje lente ui, in schuine plakjes
2½ cm gember, geschild en fijngehakt
500 g varkenshaas, in smalle
plakjes
peper
Voor de saus:
1 eetl maizena
1½ dl koude kippebouillon of water
3 eetl lichte sojasaus
2 eetl rijstwijn of droge sherry

O

ver de herkomst van het woord komkommertijd lopen de meningen
uiteen. Mogelijk stamt het uit Engeland, waar kleermakers de term
cucumber-time gebruikten voor de zomerperiode, waarin er voor hen niet
veel te verdienen viel in de stad. Hun klanten waren allemaal op vakantie
en zij moesten zich voeden met de goedkope komkommer. De uitdrukking
is echter in onbruik geraakt. Tegenwoordig gebruikt men de term 'silly
season', het 'gekkenseizoen', om de vele krantenberichten met een hoog
'man-bijt-hond' gehalte te omschrijven.
In Duitsland praat men over Sauregurkenzeit (Zure-augurken tijd; Gurke
is het Duitse woord voor "komkommer").
Overigens doen niet alleen kranten mee aan de komkommertijd door
relatief meer berichten over kleine diefstallen en andere voorvallen, ook
de Nederlandse televisie speelt er op in, door zomerstops van populaire
programma's en veel, heel veel herhalingen.
Even wat weetjes over de komkommer. De komkommer is een vrucht die
in Nederland en België vooral rauw als salade wordt gegeten, en daarom
ook wel als groente wordt beschouwd. Maar de komkommer behoort
in feite tot de vruchtsoort Cucumis ativus, die al meer dan 3000 jaar
gekweekt wordt. Ze hoort tot dezelfde familie als de meloen (Cucumis
melo) en tot hetzelfde geslacht als de courgette (Cucurbita pepo). De
komkommerplant is eenjarig. Aan één stengel kunnen tientallen komkommers groeien. De gekweekte komkommer heeft alleen maar vrouwelijke
bloemen, waar zonder bevruchting of bestuiving de komkommer uit
groeit. 						
bron: wikipedia

Bereiding:
Maak eerst de saus: roer de maizena
glad met 2 eetlepels bouillon of
water. Roer er dan de rest van de
bouillon of het water, de sojasaus
en de rijstwijn of sherry doorheen.
Houd de saus apart. Snijd de komkommer in reepjes: verwijder de
uiteinden, snijd hem overdwars in 6
gelijke stukken en snijd de stukken
in de lengte in vieren; verwijder de
zaadjes en gooi ze weg. Verhit de
wok. Voeg de olie toe en laat deze op
middel hoge hittebron heet worden.
Voeg lente-ui en gember toe en
roerbak een paar seconden; voeg de
reepjes vlees. toe, zet de hittebron
hoog en roerbak 3-4 minuten, of tot
ze aan alle kanten wat kleur hebben
gekregen. Roer de saus nog eens
goed door en giet hem in de wok.
Schep alle ingredienten om tot ze
goed gemengd zijn. Voeg de reepjes
komkommer toe en roerbak 1-2
minuten, of tot ze heet zijn. Breng
het gerecht op smaak met peper en
bestrooi het met bieslook. Dien het
gerecht direct op.

Komkommer dessert
Ingrediënten
1 ananas (of 8 plakken ananas uit
blik)
¼ komkommer
75 gram dessert(pap)rijst

Roergebakken komkommer met varkensvlees

¾ liter melk
1 vanillestokje
snufje zout
2 theel. vanillesuiker
1 theel. zonnebloemolie
2 eetl. gepelde amandelen
50 gram boter
6 eetl. bruine suiker
3 theel. kaneelpoeder
Bereiding:
Maak de ananas schoon. Verwijder
de schil en de pitten. Snijd een stukje
van de boven- en onderkant. Snijd de
ananas in de breedte in dikke plakken. Vang het sap op. Snijd de harde
kern uit de plakken. Snijd de geschilde komkommer in blokjes. Er zijn
veel soorten dessert- of paprijst te
koop, die een verschillende gaartijd
hebben. Let op de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Dit is het
basisrecept voor een smeuïge rijst
die als nagerecht wordt gegeten.
Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking,
in melk waaraan een snufje zout en
een opengesneden vanillestokje worden toegevoegd. Schraap het merg
uit het stokje en roer door de melk/
rijst. Bewaar het vanillestokje.
Roer vanillesuiker door de rijst. Verwarm de olie in een kleine koekenpan en rooster hierin de amandelen
aan beide zijden lichtbruin. Schep de
amandelen uit de pan. Smelt in een
sauspan de boter en roer de suiker
erdoor. Voeg ongeveer 4 eetlepels
water en de kaneelpoeder toe. Roer
tot een siroopachtige saus ontstaat.
Pas op voor het verbranden van de
suiker. Doe de stukjes komkommer
in de saus en roer even om. Leg in
het midden van de borden een schep
lauwe rijst. Leg de ananasplakken
schuin tegen de rijst aan. Schep
komkommerstukjes er omheen. Giet
de bruine saus over rijst en ananas.
Knip het vanillestokje in vier stukjes.
Garneer het gerecht met de vanillestokjes en met amandelen.
bronnen: wikipedia, smulweb, pinkbullets e.a.
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Sinds dit voorjaar kunnen inwoners van De Ronde Venen zelf delen van openbaar groen onderhouden. Hiervoor is door de gemeente een zogeheten adoptiebeleid ontwikkeld: ‘spelregels’ om
zelf voor een stukje groen in de directe woonomgeving te zorgen. De bewoners van de Bisschop
Koenraadstraat in Mijdrecht hebben van het standaard gemeenteperkje een fleurige bloementuin gemaakt. Een mooi voorbeeld van het verfraaien van de eigen woonomgeving. Wie ook een
deel van het openbaar groen wil adopteren kan contact opnemen met de afdeling Groenbeheer
via groen@derondevenen.nl of via telefoonnummer 0297-29 16 16.
foto ad van der made

Zondagmorgen
heeft rond 3.50
uur eenzijdig
ongeval plaatsgevonden op
de N201 tussen
Amstelhoek en
Mijdrecht.
Een 31-jarige man uit
Mijdrecht reed vanuit de Amstelhoek richting Mijdrecht en is door onbekende oorzaak
ter hoogte van de Middenweg de macht over het stuur kwijt geraakt. De auto botste
tegen een lantaarnpaal, vloog over een sloot en rolde meerdere keren over de kop in
een naastgelegen weiland. De bestuurder is door de klap enkele meters verder in het
weiland terechtgekomen. De gealarmeerde hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter, zijn ruim een uur bezig geweest om de bestuurder te stabiliseren. Hij
is vervolgens in kritieke toestand naar het AMC in Amsterdam gebracht.		
						
foto peter bakker

Traditiegetrouw namen ook dit jaar weer veel Rondeveners deel aan de Nijmeegse
vierdaagse, die vorige week plaatsvond. Dit zestal vierdaagselopers had na afloop
nog genoeg puf voor een groepsfoto: achteraan v.l.n.r.: Wim Spruijt uit Amstelhoek,
Ben Radermaker en Kees Bakker uit De Hoef. Vooraan v.l.n.r.: Hanny van Drie uit
Langezwaag, Hennie Kreft uit Capelle a/d IJssel en Wim Bakker uit Mijdrecht.

Zondagavond vond een klein ongeluk plaats bij de oprit van de N201 ter
hoogte van de Herenweg in Vinkeveen. Een automobilist wilde hier invoegen richting de A2 via de veel besproken korte invoegstrook, maar had
daarbij een vrachtwagen over het hoofd gezien. Bij het invoegen raakte
hij de vrachtwagen. Beide voertuigen liepen blikschade op. Er raakte niemand gewond. De politie sloot tijdelijk een rijbaan af. foto peter bakker

Woensdagavond jl. zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor twee duikers
in de problemen. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar
deze is niet geland. Het ongeluk gebeurde bij Eiland 4 in het duikgebied, ook bekend als het recreatie-eiland Klinkhamer aan de Baambrugse Zuwe. Omdat er vlammen waren gezien onder de toegesnelde
ambulance, werd ook de brandweer gealarmeerd. Na controle bleek
de brand mee te vallen. Een nieuwe ambulance die naar het incident
was gestuurd, bleek bij aankomst ook kapot te zijn. Uiteindelijk zijn de
duikers met andere ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Daar
verklaarde een woordvoerder van het Duikteam Almere later op de
avond dat de twee duikers rond 23.15 uur zonder letsel het ziekenhuis
foto peter bakker
hadden kunnen verlaten.
		

Zondagmorgen jl.kreeg de politie rond 5.00 uur een melding van een auto te water op
de Ringdijk Tweede Bedijking. De auto was zonder benzine komen te staan en toen de
bestuurder uitstapte, rolde de auto het water in. De bestuurder bleek binnen te zitten
bij omwonenden. 					
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen

“Mijn genade is u genoeg”
Bedroefd, maar dankbaar dat haar langer lijden bespaard is gebleven, geven wij
kennis dat omringd door degene die haar lief waren rustig van ons is heengegaan
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en super-oma

Uitvaartverzorging

Willemijntje van Schaik - Langelaar
- Mijntje -

Met respect voor uw persoonlijke wensen

weduwe van Henk Kroon

Volledig begeleid door één persoon

in de leeftijd van 83 jaar.
Arie van Schaik

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

Ali en Hans-Eric
Jean-Paul
Raymond
Ria en Henk
Marco en Anita
Sylvia en Jan
René
Christiaan

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Hendriena en Dirk
Patrick
Veronique
Ingrid en Wim
Achterkleinkinderen
24 juli 2012
Baambrugse Zuwe 119a
3645 AC Vinkeveen
Onlangs bereikte ons het trieste bericht dat

Cor Boer
voormalig algemeen directeur van Rabobank Kockengen,
op 69-jarige leeftijd is overleden.
Cor is 35 werkzaam geweest bij onze bank en is in die tijd
uitgegroeid tot een icoon. Niet alleen binnen de Rabobank,
maar ook binnen de gemeenschap van Kockengen.
In 2000 is hij eervol met pensioen gegaan.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar gelegenheid zal zijn tot
afscheid nemen en condoleren op zaterdag 28 juli van 16.00 tot 17.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden worden op maandag 30 juli om 10.30 uur in
de Gereformeerde Kerk “Morgenster”, Herenweg 253 te Vinkeveen, waarna de
begrafenis plaatsvindt op de Hervormde Begraafplaats nabij de kerk.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Herv. Verenigingsgebouw,
nabij de begraafplaats.

Wij zullen Cor herdenken als een Rabobank persoon pur sang
en als boegbeeld in zijn regio. Hij was tevens een actief lid
van de gemeenschap van Kockengen.
Onze gedachten gaan uit naar Marijke en alle familieleden.
Wij wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens de raad van commissarissen, het directieteam
en alle medewerkers van Rabobank Rijn en Veenstromen.
Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge
Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen
E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Cursus voor aanstaande brugklassers

Plezier op school

‘Plezier op School’ is een tweedaagse zomercursus 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 om-

geving. 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.
In de cursus ervaren kinderen dat
zij niet de enigen zijn met dit soort
problemen.
Op speelse wijze leren ze:
• Contact leggen met andere kinderen
• Opkomen voor zichzelf
• Omgaan met pesten en plagen
Ook is er aandacht voor positief
denken en non-verbaal gedrag zoals
houding, oogcontact en stemgebruik.

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. De cursus bestaat uit 2
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.
Men kan zich aanmelden via de website of neem contact op met Careyn
Keuzepakket, tel. 0346 – 58 14 45
of e-mail: keuzepakket@careyn.nl.

DE GROENE VENEN 		

9

Laatste fase renovatie jachthaven De Wilgenhoek

Vinkeveen krijgt 18 luxe appartementen aan de plassen
Bij jachthaven De Wilgenhoek in Vinkeveen komen 18 luxe appartementen, direct aan de Vinkeveense Plassen. Het nieuwbouwproject vormt het sluitstuk van een grondige renovatie
die in 2009 is gestart en waarbij inmiddels onder meer het hele havendeel is vernieuwd. De eerste kopers van een appartement hebben zich inmiddels gemeld en de verwachting is, dat
het complex medio 2013 kan worden opgeleverd.
Voor wie altijd al heeft gedroomd
van een woning aan de Vinkeveense
Plassen, is dit een uniek project. De
18 luxe driekamerappartementen
in De Wilgenhoek beschikken over
royale buitenruimte of terras met
weids uitzicht over de plassen, een
parkeerplaats naast het complex en
een ligplaats aan één de volledig vernieuwde aanlegsteigers van de haven.
De appartementen zijn in grootte
ongeveer gelijk, ca. 80 m2, maar
hebben kenmerkende onderlinge
verschillen. “Doordat we ook de bouw
van het complex in handen hebben,
zijn over vrijwel alle opties nadere
afspraken te maken: indeling, keuken,
badkamer, sanitair of tegelwerk,
noem maar op,” aldus René Bergh
van Bergh Real Estate, die de

verkoop van het project begeleidt. De
bouw wordt gerealiseerd door Huib
Bakker Bouw uit Heemstede, naar
een ontwerp van architectenbureau
Van Moort & Partners.
René Bergh: “Men kan zijn boot
direct voor de deur aanleggen, maar
ook zonder eigen boot is hier volop te
genieten van de watersport. Zo is het
mogelijk om aan de plas een (zeil)
boot te huren, kan men waterskiën/
wake boarden, surfen, duiken, vissen,
enz. Dit is echt het ultieme vakantiegevoel.”
De nieuwe appartementen zijn recreatiewoningen; permanente bewoning
is niet toegestaan.
Faciliteiten
De appartementen zijn bereikbaar

via de centrale lift en beschikken
over een berging op de begane
grond. Daarnaast is er voldoende
parkeergelegenheid en kunt u gebruik maken van de faciliteiten van
de jachthaven. Op de begane grond
van het complex komt een sfeervol
havenrestaurant en ook worden hier
het havenkantoor en de havenwinkel
gevestigd. Ook de bestaande loods
op het terrein, die gebruikt wordt
voor winterstalling van boten en onderhoud, zal flink worden uitgebreid.

Voor nadere informatie, waaronder
gedetailleerde plattegronden van de
woningen, kan men terecht op

www.dewilgenhoek.com

of bij Bergh Real Estate, Herenweg
173 in Vinkeveen, tel. 0297-263263.
artist's impressions: hbb haarlem
foto onder: jachthaven de wilgenhoek

De verkoopprijzen voor de appartementen zijn vanaf € 285.000 v.o.n..

Rekenkamercommissie in oriënterend onderzoek:

Uniek ondernemersproject voor jongeren in volle gang

Zomerondernemer: je eigen bedrijf in de zomervakantie
Het project ZomerOndernemer biedt jongeren de kans om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf
op te zetten. Met een startkapitaal van 200 euro, advies van coaches, Kamer van Koophandel, Rabobank en
de Belastingdienst, krijgen zij vier tot acht weken de gelegenheid kennis te maken met ondernemerschap.
Wie tussen de 15 en de 22 jaar en woont, naar school gaat of studeert in De Ronde Venen, kon zich aanmelden. Zeven jongeren uit Vinkeveen, Mijdrecht en Abcoude zetten de stap. Na een driedaagse cursus in de
eerste week, komen ze volgende week opnieuw bijeen. Om ervaringen uit te wisselen en te leren van ondernemers in een praktische workshop.
door rob isaacs

Daniël Koek uit Mijdrecht is één
van hen. Hij is 17 en afgestudeerd
aan het MBO-ICT. “Daarbij heb ik
veel ervaring heb opgedaan tijdens
mijn stages, waar ik nu ook werk.
Ik ga nu studeren aan het HBO voor
technische informatica in Amsterdam.” Daniël repareert computers,
bouwt websites en geeft individuele
computerlessen aan volwassenen en
kinderen. Daar is beslist veel belangstelling voor. Bovendien beschikt hij
overeen goed gevoel voor promotie:
“Wie nog een computer heeft die
stuk is, een website voor een scherpe
prijs wil of meer wil weten over de
computer, kan mailen naar: info@rdfl.
org of mij bellen op 06-58912909.”
Die komt er wel, zo te horen.
“Goudklompjes,” noemt projectmanager Peter Filius de zomerondernemers met hun aanstekelijk
enthousiasme. Marco Weinreich uit
Vinkeveen is een webshop gestart
voor maatwerk kasten en tafels,
terwijl plaatsgenote Xinta Wijchers
milieubewuste prullenbakken ontwikkelt voor openbare plaatsen als
bushaltes en parken. Fleur Sterel uit

Abcoude ontwikkelt nieuwe
ideeën voor
grote festivals en
Jessica Kok uit
Vinkeveen bemiddelt in bijlessen in De Ronde
Venen. Rowina
Koek, zus van
Daniël, verkoopt
schilderijen en
geeft workshops.
Vinkevener Kees Pijnenburg gaat
beroepsmatig doorbreken als DJ, niet
via de kleine feestjes, maar direct het
grote werk. Het zijn zeven voorbeelden van de 17 zomerondernemers die
in de gemeenten De Ronde Venen,
Stichtse Vecht en Woerden aan de
slag zijn.
Gemotiveerd
Projectmanager Filius geeft toe dat
hij iets meer deelnemers had verwacht, “Maar het enthousiasme en de
gemotiveerdheid van de groep maken
dat meer dan goed. Dit eerste jaar is
belangrijk om een goede basis te leggen voor succes in de toekomst.”

Daniël Koek (17) is een van de 17 jonge
zomerondernemers.
Goed voorbereid van start
“Als ondernemer moet je jong beginnen. Deze groep kan het eigenlijk
niet beter doen: ze zijn jong, hebben
nog geen lasten van een gezin of een
hypotheek en dankzij alle begeleiding
en coaching gaan ze goed voorbereid
van start,” aldus wethouder Pieter
Palm van De Ronde Venen. “Ondernemer zijn is leuk: tevreden klanten
hebben, je eigen geld verdienen
en daarvan te kunnen leven en je
talenten ontwikkelen is het mooiste
dat er is!”
Meer info: www.zomerondernemer.nl

Gemeenteraad was laks met
doelstellingen Veenweidebad

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft bij de bouw van het Veenweidebad onvoldoende aangegeven welke doelstelling hij nastreeft met
het nieuwe bad. Zo is niet duidelijk geformuleerd voor welke doelgroepen het nieuwe bad bestemd is en zijn er geen specifieke doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van openingstijden en inrichting. Gevolg is
dat exploitant Optisport veel vrijheid heeft gekregen om zelf invulling te
geven aan de bezetting van het bad.
Dat concludeert de Rekenkamercommissie De Ronde Venen in een
quick scan (oriënterend onderzoek)
over het Veenweidebad. Op basis
van de scan kan de raad besluiten of
verder onderzoek gewenst is. Tot de
quick scan was al besloten voordat
de recente discussie ontstond over
de sluiting van het Veenweidebad
tijdens de zomerperiode.
De Rekenkamercommissie gaat in
op drie onderzoeksvragen:
• Wat was de doelstelling van de
gemeenteraad toen werd besloten
tot de bouw van een nieuw
zwembad en is deze doelstelling
behaald?
• Zijn de afspraken tussen de
gemeente en het consortium
Vaessen/Optisport (verantwoordelijk voor bouw en exploitatie)
nagekomen?
• Wat zijn de financiële risico’s van
de gekozen constructie?
De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeenteraad weliswaar een aantal verwachtingen had
bij de bouw van het nieuwe bad,
maar dat nergens duidelijk is vastge-

legd welke doelen werden nagestreefd. Het antwoord op de vraag of
de doelstellingen zijn behaald is dan
ook niet te geven. De gemeenteraad
moet in de toekomst duidelijker formuleren wat de doelstellingen zijn
bij dit soort projecten, zodat helder
is wat exact van de exploitant wordt
gevraagd, beveelt de commissie aan.
Om te kunnen bepalen of de bouw
van het Veenweidebad het algemene belang heeft gediend, geeft de
Rekenkamercommissie de gemeenteraad in overweging een enquête te
houden onder de bevolking.
Ten aanzien van de bouw, ontwerp
en onderhoud van het zwembad
zijn door de Rekenkamercommissie
geen bijzonderheden geconstateerd.
De commissie concludeert dat de
financiële risico’s voor de gemeente
goed lijken te zijn afgedekt en dat
er geen aanwijzingen zijn voor oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke
subsidie door Optisport. Ten aanzien
van de prijzen die het bad hanteert
schrijft de commissie dat het niveau
‘niet extreem is, maar wel hoog’.
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21e Trekkertrek familiedag wordt weer geweldig!
Elk jaar op de eerste zaterdag van augustus staan alle vrijwilligers van de Stichting Trekkertrek Koudekerk
weer klaar voor een onvergetelijk dagje uit, met heel veel attracties en de trekkertrekwedstrijd, waar ook
dit jaar weer op drie banen wordt getrokken. Spektakel verzekerd en iedereen blij!
Elk jaar wordt de trekkertrek van
zaterdag voorafgegaan door de wedstrijden touwtrekken op de woensdagavond. Vanaf 19.00 uur is het veld
open en om 19.30 uur starten de
wedstrijden. Inschrijven kan via

www.trekkertrek.nl.
Na het enorme succes van vorig jaar
zullen ook dit jaar achttallen van de
basisscholen die het tegen elkaar
opnemen en ook hiervoor kan men

voor vragen en aanmeldingen op de
site terecht. Er zijn die avond prijzen
te winnen voor het beste maar ook
het origineelst verklede team.
Kom die avond ook en schreeuw je
favoriete team naar de overwinning!
Deze avond heeft bovendien een
geweldig muzikaal programma met
blinde Ed, Rampscenario en DJ Jari
van der Salm. De toegang voor deze
altijd gezellige avond is gratis.

De bruidentrek trok vorig jaar veel bekijks!
Zaterdag zal de familiedag weer in
alle vroegte starten. Om 8.30 uur is
de eerste trek en om 11.00 uur zal
de officiële opening plaatsvinden.

Schrijf het in de agenda
en stem uw vakantie er op af!
Van harte welkom op woensdag 1 augustus
en zaterdag 4 augustus!

Diverse attracties zullen weer
aanwezig zijn voor jong en oud, met
als hoogtepunten de spectaculaire
Future Guys Horse show, Splitter
Globe of Death en de Indiaan met
zijn Peterbilt, die dit jaar met zijn
truck een caravan in lichterlaaie zal
zetten!
De avond wordt verder muzikaal
gevuld door diverse artiesten, die er
stuk voor stuk voor zorgen dat het
dak er af gaat! Rock en coverband
The Tour, Lawine Boys en wat je
van ver haalt is lekker, maar uit de
buurt Helemaal Top.

Overdag hebben de kinderen tot 12
jaar gratis entree en betaalt het
overige publiek slechts 10 euro om
getuige te zijn van het trekkertrek
jubileum. Voor het geweldige zaterdagavondprogramma zijn de kosten
slechts 15 euro in de voorverkoop.
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DAGT(R)IPS

Eerste boerendoolhof van het Groene Hart geopend
Verdwalen tussen metershoog
maïs. Het kan tot 23 september
in Kamerik, in het eerste boerendoolhof van het Groene Hart. Hier
ligt een maïsveld van 4,5 hectare,
zo'n negen voetbalvelden groot,
waar je tussen nauwe paadjes de
juiste weg moet zien te vinden.
Vanavond 27 juli en 24 augustus
is het maïsdoolhof zelfs ook 's
nachts geopend en is dan een
echt spookdoolhof.
Initiatiefnemer Frederik de Wit
verwacht deze zomer ruim 2.500
bezoekers te trekken met zijn unieke
attractie. Bezoekers hebben naar
schatting een uurtje nodig om de
juiste route te vinden en voor wie de
weg kwijt is biedt de uitkijktoren die
in de route is opgenomen uitkomst.

Kinderdijk is mooiste plek van het
Groene Hart volgens Facebook
Uit de uitslag van de verkiezing ‘Mooiste plek van het Groene Hart’ op
Facebook blijkt dat circa 1200 van de meer dan 3400 stemmen zijn
uitgebracht op de molens van Kinderdijk.
Met bijna 1008 stemmen eindigde het pittoreske historisch centrum
van heksenstad Oudewater op de tweede plaats. Derde favoriete plek
van het Groene Hart is met enige afstand het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen.

foto's boerendoolhof.nl

Het doolhof heeft ook een educatieve
functie, want al lopende kan men zijn
kennis over het boerenleven testen.
Wie eenmaal de uitgang heeft gevon-

den kan nog nagenieten in de kleine
kinderboerderij of op het terras.
Adres: Houtdijk 2, Kamerik. Zie ook

www.boerendoolhof.nl.

Bezoekmolen Kinderdijk
In de zomer is de bezoekmolen
van Kinderdijk dagelijks te bezoeken tussen 9.30 uur en 17.30 uur.
Het gebied rond Kinderdijk leent
zich uitstekend voor wandel- en
fietstochten; bijvoorbeeld vanaf het
Toeristisch Overstappunt Alblasserdam.
Op vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag organiseert heksenstad
Oudewater een rondvaart door de
grachten. De Heksenwaag en het
Touwmuseum zijn bekende toppers
voor een bezoekje met kinderen.

Verken de Nieuwkoopse Plassen
per boot
De Nieuwkoopse Plassen, onlangs
nog het toneel van de finaledag van
het Nationaal Regenboog Evenement, vragen om een verkenning
per boot. Dat kan bijvoorbeeld
vanuit het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten. Met de Blauwjantje zijn elke vrijdag Zwoele
Zomeravondtochten te maken.
Bovendien zijn er deze zomer allerlei leuke evenementen voor de
kinderen, zoals de Wilde Zomer
Safari en Uilenballen uitpluizen.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Punt 4 creatief productie bureau

Van ontwerp huisstijl tot compleet drukwerk
Punt 4 is een creatief productiebureau dat gespecialiseerd is in het verzorgen van drukwerk. Dat begint
bij het ontwerp en kan leiden tot een breed assortiment van producten, variërend van het bedrijfslogo,
briefpapier en visitekaartjes tot reclamedrukwerk in vele vormen. Maar ook het bedrukken van specifiek
reclamemateriaal zoals pennen of T-shirts behoort tot de mogelijkheden. “We leveren alles waar een logo op
gedrukt kan worden,” zegt projectcoördinator en accountmanager Bianca van Rossum.
Punt 4 maakt deel uit van A-side
media en is gevestigd in het nieuwe
mediabolwerk Dock15 in Mijdrecht.
“Punt 4 is per 1 december 2011
officieel van start gegaan als apart
onderdeel van A-side media,” vertelt
Bianca. “Voorheen waren de internetactiviteiten en de drukwerkverzorging in één bedrijf ondergebracht. In
de afgelopen tijd zijn beide onderdelen steeds meer gespecialiseerd.
Drukwerk is toch iets anders dan
internet. Vandaar dat in de bedrijfsvoering en in de presentatie naar
buiten die twee activiteiten uit elkaar
gehaald zijn. Wij richten ons volledig
op drukwerkverzorging in de meest
ruime zin. Dat gaat van ontwerp via
Desk Top Publishing (DTP) tot het
volledig klaar maken voor de drukker.
Wij begeleiden onze klanten in het
volledige proces.”
Meedenken
De kracht van het bedrijf is dat men
met de klanten meedenkt. Bianca:
“Een groot deel van onze klanten
bestaat uit kleine en middelgrote
bedrijven. Die beschikken niet zelf
over een marketingafdeling en
ontwerpstudio en maken gebruik van
onze specialistische kennis. Daarbij
kunnen wij een breed pakket aan
diensten bieden. Dat begint vaak al
met het ontwerpen van briefpapier of

visitekaartjes. Maar ook het ontwerpen van een bedrijfslogo of het
vernieuwen van een bestaand logo.
De volgende stap is dat er een eigen
huisstijl ontwikkeld wordt zodat het
bedrijf ook naar buiten herkenbaar
is. Daarin passen de brochures met
productbeschrijvingen. En dan zijn
er de reclamecampagnes, waarvoor
speciale flyers, brochures en ander
reclamemateriaal ontworpen moet
worden. Vaak heeft men al wel een
idee wat men wil, maar weet dan niet
goed hoe dat het beste aangepakt
kan worden. Allereerst zoeken we uit
wat de klant precies wil. Wat moet de
boodschap zijn en welke doelgroep
wil men bereiken? Samen met de
klant bepalen we dan ook de aanpak.
En vervolgens zorgen wij er voor dat
er ontwerpen gemaakt worden. We
zoeken een goede drukker, we kiezen
de juiste papiersoort en zien er op
toe dat het drukwerk conform de
afspraken geleverd wordt. Wanneer
besloten wordt om reclamedrukwerk
op naam, keurig in een geadresseerde
envelop te verzenden dan kunnen we
dat ook regelen. En bij een reclamecampagne gaat het vaak niet alleen
om flyers of brochures. Vaak zijn het
allerlei dingen zoals T-shirts, een banner of een spandoek of weggevertjes
als pennen of bierviltjes die in zo’n
campagne een rol kunnen spelen. Ook

daarvoor kan men een beroep op ons
doen. Bij ons beslaat drukwerkverzorging dus een breed terrein.”
Kwaliteit
Voor Bianca is kwaliteit een
belangrijke factor. “We willen er
voor zorgen dat onze producten van
een hoog niveau zijn. We hanteren
drie uitgangspunten te weten, hoge
kwaliteit, een goede prijs en levering
conform de afspraak. Afspraak is bij
ons ook afspraak. Kwaliteit is ook
een belangrijk criterium bij de keuze
van onze leveranciers. We beschikken over een uitgebreid netwerk van
drukkerijen, tekstschrijvers, fotografen en andere toeleveranciers, want
we doen hier natuurlijk niet alles
zelf,” zegt Bianca. Ze heeft na haar
opleiding eerst een tijdje in de horeca
gewerkt. Vervolgens is ze in de administratieve sector terecht gekomen
en ging ze bij een reclamebureau
werken. Daar is ze gestart met ondermeer het maken van personeelsadvertenties. Daarbij hoorde dan ook
een advies aan de klant hoe men het
beste kon adverteren en in welk van
de media. Dat is uitgegroeid tot het
opzetten van Direct Mail acties en
landelijke campagnes. Al met al heeft
Bianca al 13 jaar ervaring in het vak.
Bij Punt 4 werkt ze samen met Kimberley Bontrop. “Kimberley vormt de

Ruijgrok Makelaars beantwoordt de vraag van de maand:

Wat is een ‘schoongrondverklaring’?
Linda Ruijgrok:“Laatst kreeg ik de vraag of bij de gekochte woning ook
een ‘schoongrondverklaring’ zat. Ik vertelde dat dit niet het geval was en
moest allereerst een misverstand uit de weg ruimen. Een ‘schone grondverklaring’ bestaat eigenlijk niet en moet eigenlijk gelezen worden als
‘geschiktheidverklaring’.”

Vinder teruggevonden
telefoon nu zoek...
Eerlijk gezegd had Ron van Vliet
nooit gedacht dat hij zijn verloren
mobiele telefoon terug zou zien. Het
was een dure smartphone en dus
erg gewild... Tot zijn niet geringe
verbazing bleek de telefoon echter
gevonden en terugbezorgd bij de gemeente (zoals bekend moet u tegenwoordig voor gevonden en verloren
voorwerpen niet meer terecht bij de
politie, maar bij de gemeente).
Ron is blij verrast en wil de eerlijke
vinder graag bedanken dat hij of
zij de moeite nam de telefoon af te
geven bij de gemeente. Daar weet
echter niemand wie deze eerlijke
persoon was. Verloren telefoon terecht, vinder zoek. Misschien dat hij/
zij dit leest en zich meldt via info@
degroenevenen.nl om persoonlijk
door Ron bedankt te worden.

Sinds jaar en dag geven de gemeenten bij uitgifte van de grond
ten behoeve van nieuwbouw een
‘schoongrondverklaring’. Dus zeker
bij nieuwere woningen is de kans op
grote bodemvervuiling met gezondheidsrisico’s beperkt.
Maar hoe zit dit nu bij oudere binnenstadswoningen? Ook hier zal in
de praktijk niet vaak een verken-

Kimberley Bontrop (links) en Bianca van Rossum. 		
creatieve tak van ons bedrijf,” zegt
Bianca. “Zij verzorgt de vormgeving,
doet de DTP en de opmaak. Samen
met de klant streven we naar een
goed eindproduct. De klant levert de
input en wij leveren onze expertise
en professionaliteit. Het komt nog
wel eens voor dat mensen, in een
aandoenlijke vorm van huisvlijt, zelf
een ontwerp gemaakt hebben op hun
eigen computer. Meestal is dat zonde
van de energie die er in gestoken is,
want het kan dan vaak zoveel beter.
Datzelfde geldt ook voor foto’s die
worden aangeleverd. Een kleine foto
uitvergroten naar A4 formaat levert
meestal problemen op. Wij werken bij
voorkeur met professionele fotografen en tekstschrijvers. Ieder zijn vak
zeg ik altijd.”
Juist nu
Nu het economisch wat tegenzit moeten veel bedrijven het wat zuiniger

nend bodemonderzoek worden
overlegd bij de verkoop. Tenzij er
reden is om aan te nemen dat er
vervuiling zit, denk bijvoorbeeld aan
een olietank, brandstoffenhandel of
wasserij in de buurt van de woning.
Als er een verdachte locatie is, dan
kan er een verkennend onderzoek
worden uitgevoerd. Hierin begrepen
zit een historisch onderzoek, waarin
wordt nagegaan welke activiteiten
in het grijze verleden op de locatie
en in de buurt zijn uitgevoerd.
In de praktijk zal in een binnenstad
eigenlijk altijd vervuiling worden
aangetroffen, maar dit wordt
als normaal beschouwd (achtergrondwaarde). Sterke afwijkingen
hiervan kunnen reden zijn om actie

foto patrick hesse

aan doen. “Je ziet dat er vaak als
eerste bezuinigd wordt op de post
communicatie en promotie. Terwijl
je dan juist wat extra’s zou moeten
doen om het contact met de klanten te behouden. Laat je niks meer
van je horen dan raak je de klanten
kwijt. Uiteraard willen wij bedrijven
graag adviseren hoe men, binnen een
beschikbaar budget een zo optimaal
mogelijk resultaat kan bereiken. We
brengen eerst een duidelijke offerte
uit zodat de klant precies weet wat
hij mag verwachten en wat het gaat
kosten, zodat er niet achteraf tegenvallers te verwerken zijn. Afspraak is
immers afspraak.”
Punt 4 is gevestigd in het gebouw
Dock15, Industrieweg 15 in
Mijdrecht. Telefoon 0297 385256.
Meer informatie is te vinden op

www.punt4.nl.

te moeten ondernemen.
Het belang om te weten of de grond
wel of niet schoon is, komt aan
de orde als er een grote verbouwing wordt uitgevoerd met veel
grondverzet/-afvoer. Alvorens de
bouwvergunning wordt afgegeven
moet een gunstig onderzoeksrapport worden overlegd.
Ruijgrok Makelaars is over het
algemeen goed op de hoogte van de
lokale situatie en kan u adviseren
over het wel of niet laten uitvoeren
van een verkennend bodemonderzoek.

Ruijgrok Makelaars,
Hofland 19, Mijdrecht
tel. 0297 283375
www.ruijgrok.nl
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De keuze van...
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

Titel: Engeleneiland
Auteur: Camilla Lackberg
Engeleneiland is de achtste thriller
van Camilla Lackberg waarin
Patrick Hedstrom en Erica Falck
de hoofdpersonen zijn.

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

Tijdens Pasen 1974 verdwijnt een
hele familie spoorloos, de enige
die overblijft is een klein meisje.
Het raadsel van de verdwijning
wordt nooit opgelost. Jaren later
keert datzelfde meisje met haar
man terug naar het eiland, waar
de verdwijning plaatsvond. Hun
driejarige zoontje is overleden.
Ze willen op het eiland een nieuw
leven opbouwen. Ze gaan haar
ouderlijk huis renoveren, maar er
wordt brand gesticht en er wordt
op hen geschoten. Er lijkt verband
te bestaan met de verdwijningszaak uit het verleden.

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

Het is een boek, zoals we gewend
zijn van lackberg, spannend van
begin tot eind, met een verassend
slot.

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

gelezen door hetty blom

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix

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

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

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN
Het leukste uitje

WATER

Foto: Niels Lauwers

van Noord-Holland 2011
Bron: ANWB

2012

geneesmiddel tegen Allies ziekte.
Rachel is vastberaden het mysterie
op te lossen, maar hoe ver kan ze
gaan om het leven van haar zus te
redden?

1

3

Vijftig tinten grijs
E.L. James
Vijftig tinten grijs vertelt hoe de
jonge, onbevangen literatuurstudente Anastasia Steele onverwachts in aanraking komt met de
charismatische, mysterieuze miljonair Christian Grey. Ze is direct
betoverd
door hem,
maar probeert hem
uit haar
hoofd te
zetten:
hij is te
rijk en
te hoog
gegrepen
voor haar.
Totdat
Grey op een dag ineens in de winkel staat waar ze parttime werkt.
Vanaf dat moment zal Christian
Grey Anastasia geen moment meer
met rust laten. Steeds dieper trekt
hij haar zijn wereld van duistere
seksuele fantasieën in. Anastasia
geniet aanvankelijk zeer van alles
wat Grey haar op seksueel gebied
leert en van de luxe en rijkdom
waarmee hij haar omgeeft. Maar
meer en meer krijgt Grey de verliefde Anastasia in zijn macht. Zijn
donkerste en diepste wens: totale
controle over haar. Christian Grey
is verslavend gevaarlijk.
Onmisbaar			
Iris Johansen
Hoe ver zou jij gaan om je zus te
redden? Het leven van de succesvolle computertechnologe Rachel
Kirby wordt overschaduwd door de
ongeneeslijke ziekte van haar zus
Allie. Allie lijdt aan een zeldzame
aandoening en zal op korte termijn
overlijden als er geen medicijn
gevonden wordt. Dan krijgt Rachel
een geheimzinnige e-mail: een
archeoloog heeft in Egypte een
aanwijzing gevonden voor een

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

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

2

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

Boeken tip 5...

Chips Sommelier
Dat wijn tegenwoordig meer gedronken wordt dan bier weet ik. Dat
een goede wijnkaart een must is in
een restaurant is ook geen nieuws
meer, maar dat we tegenwoordig
behoefte hebben aan een goed
wijnadvies bij een handje chips,
dat is nieuw! Ik moest hard lachen
toen ik de TV-commercial van een
groot chipsmerk voorbij zag komen.
Tegenwoordig werken ze samen
met een bekende Nederlandse

wijnpersoonlijkheid en deze meneer
heeft een uitgebreid en goed
overdacht wijnadvies uitgeschreven
voor de wijn- en chipsliefhebber.
Ik vroeg me meteen af hoe ze aan
dit idee zijn gekomen, is er echt
behoefte aan een wijn passend bij
chips? Zijn er stapels e-mails binnen
gekomen met de vraag naar een
goed wijnadvies? En wat gaan we
met deze wijnwijzer doen? Zoeken
we nu echt chippies uit aan de
hand van een fles wijn die we bij
de wijnwinkel hebben uitgekozen?
Ja, doe mij die zak bolognese chips
maar bij deze verrukkelijke fles
Chianti Classico Riserva uit 2007.
Of komen jullie binnenkort bij mij
met de vraag wat goed past bij een
zak patatje joppie?
Waar ik wel blij mee ben, is dat
er aandacht wordt besteed aan de
combinatie van wijn en eten. Want
daar zijn we in Nederland nog iets
te weinig mee bezig. De super-

Doodsakte		
Robin Cook
Twee artsen sterven tijdens een
baanbrekend onderzoek dat het
tekort aan doneren kan oplossen.
Toeval of opzet? De AmerikaansAlbanese studente Pia Grazdani
heeft een fantastische stageplek
weten te bemachtigen in het laboratorium van dr. Tobias Rothman.
Samen met dr. Yamamoto doet
hij baanbrekend onderzoek naar
stamcellen. Het zou de oplossing
voor het tekort aan donoren kunnen zijn. Rothman staat bekend
als excentriek en arrogant, maar
voor Pia heeft hij een zwakke plek
omdat hij zich herkent in haar karakter en haar verleden. Ze komt
erachter dat hij ook een persoonlijke drijfveer voor zijn onderzoek
heeft: zijn ernstig zieke zoontjes
kunnen alleen door middel van
stamceltransplantaties gered worden. Ondertussen proberen twee
Wall Street-jongens snel en groot
geld te verdienen in de levensverzekeringenindustrie waar
miljoenen
in omgaan
en waar
letterlijk
geldt: De
een zijn
dood is de
ander zijn
brood.

4

Rug aan rug
Julia Franck
Oost-Berlijn, eind jaren vijftig. Nadat
Käthe als jodin de nazitijd heeft
overleefd, kiest ze hoopvol voor het
communistische Duitsland. Maar
haar onvoorwaardelijke engagement
heeft een keerzijde: tegenover haar
eigen kinderen is ze afstandelijk en
kil. Ze heeft geen oog voor Ella's
kwetsbare eenzaamheid en ook niet
voor het verlangen naar liefde van

markten proberen wijn en spijs
ook aan de man te brengen door in
hun boodschappenfolders diverse
wijnsuggesties te doen bij de voorgestelde recepten. Dat wij weer niet
zo heel veel hebben met wijn uit
het supermarktkanaal is een ander
verhaal, maar dat de wijn/spijsbeleving in Nederland word gepromoot
is goed! Een stuk gegrilde steak van
de BBQ is heerlijk en een goed glas
rosé is ook niet te versmaden, maar
hoe mooi zal het zijn als de smaken
van het vlees en de rosé door elkaar
versterkt worden?
En rode wijn drinken alleen in de
winter? Tegenwoordig worden er
vele rode wijnen geproduceerd
die heerlijk zijn om licht gekoeld
te drinken tijdens mooie warme
zomerdagen. Net als dat rosé alleen
maar wordt gedronken in de zomer,
zet in de winter een lekker stamppot op tafel en een flesje rosé koud,
succes gegarandeerd!

Thomas. De kinderen groeien op
met alleen elkaar als houvast in het
leven, rug aan rug en toch alleen.
Terwijl Ella haar toevlucht zoekt
in ziekte en af ten toe opstandig is,
probeert Thomas zich aan te passen
aan de wensen van zijn moeder. Met
steeds meer moeite verdraagt hij de
vernederingen.

5

De mooiste handen van
Delphi 		
Mikael Bergstrand
Göran Borg is 52 jaar, gescheiden,
en heeft nauwelijks contact met zijn
kinderen. Op dit dieptepunt aangekomen, wordt hij ook nog ontslagen.
Hij heeft weinig puf, maar toch laat
hij zich door een vriend overhalen
om mee te gaan op reis naar India.
In India
raakt
Göran
bevriend
met
Yogi, een
textielhandelaar met
een af en
toe onuitstaanbare,
maar gelukkig ook onuitputtelijke
dosis optimisme. Yogi komt hem op
verzoek van Görans vriend uit het
ellendige hotelletje halen waar hij
ziek, zwak en misselijk zijn lot ligt
te bewenen, terwijl de rest van de
reisgroep vrolijk verder trekt. Omdat
er op zeker moment sprake is van
een prachtige dame, Preeti Malhotra, voor wie Göran meer voelt, stelt
hij zijn vertrek naar Zweden uit. Er
is één probleem: Preeti is getrouwd
met een van de machtigste industriëlen van Delhi. Maar ook dit kan hem
niet uit het veld slaan en gelukkig is
Yogi er altijd nog, die hem met raad
en daad terzijde staat en met wie hij
een diepe vriendschap ontwikkelt,
ondanks hun vaak zeer verschillende
kijk op de wereld.

Moraal van het verhaal is dus, dat
we veel meer uit dat flesje kunnen
halen of dat nou samen met een
zak chips is of een vijfgangendiner.
Ik ben dol op het bedenken van
gewaagde creaties. Meer hoef ik
niet te zeggen, toch?

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Kort Nieuws

De Club van…

Door Piet van Buul

Günter Kopp en Bart Groenevelt

Kijken met de ogen van toekomstige bewoners
Bouwplannen voor nieuwe woningen, waarbij de achterdeur vergeten is of deuren naar de verkeerde kant open gaan. Het komt nog steeds voor.
De WoonAdviesCommissie bekijkt bouwtekeningen, bij voorkeur in de fase van het schetsontwerp zodat er nog aanpassingen mogelijk zijn. “We
kunnen niks afdwingen, maar met goede argumenten en praktische oplossingen lukt het ons toch vaak om de ontwerpen aan te laten passen,”
zeggen Günter Kopp en Bart Groenevelt van de WoonAdviesCommissie De Ronde Venen.
De WAC De Ronde Venen maakt
deel uit van een netwerk van 180
commissies, verspreid over het land
en verenigd in de landelijke koepel
Stichting VACpunt Wonen. “Wij zijn
voortgekomen uit de voormalige
Vrouwen Adviescommissies,” zegt
commissielid Günter. “De landelijke
organisatie bestaat al 65 jaar en onze
voorgangers zijn hier in De Ronde
Venen ongeveer dertig jaar geleden
gestart. Onze commissie bestaat in
de huidige vorm vanaf 1992.” Het
doel van de commissie is om nieuwbouwplannen te beoordelen en van
commentaar te voorzien. Bart: “Wij
testen woningen die nog gebouwd
moeten worden. Aan de hand van de
bouwtekeningen kijken we door de
ogen van de toekomstige gebruiker
of bewoner naar de gebruikskwaliteit
van de nieuwbouwplannen. We hebben een uitgebreide lijst van punten
waar we op letten. Voldoen bepaalde
onderdelen niet aan onze woonkwaliteitwijzer, dan rapporteren we
daarover. We letten niet alleen op de
gebruikskwaliteit van de woningen,
maar ook op de woongebouwen en
de woonomgeving. Ons streven is er
op gericht dat de gebruikskwaliteit
wordt geoptimaliseerd.”
Schetsontwerpen
Teneinde nog in de gelegenheid te
zijn om wijzigingen aan te brengen,
is het zaak dat de commissie in een
vroegtijdig stadium geïnformeerd
wordt. Bart: “Dat is niet altijd
eenvoudig. Projectontwikkelaars
en architecten staan veelal niet te
trappelen om hun plannen aan ons
oordeel te onderwerpen. Wij proberen dan ook in een zo vroeg mogelijk
stadium te achterhalen of er ergens
bouwplannen zijn. In de meeste
gevallen komt die informatie van de
gemeente of van woningbouwcorporatie GroenWest. Maar soms gaan we

ook af op krantenberichten of op de
openbare lijst met bouwaanvragen.
Bij de beoordeling van de bouwtekeningen toetsen wij de woningen op
praktische bruikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Dat doen we aan
de hand van de WoonKwaliteitWijzer,
die door de landelijke organisatie is
samengesteld. Belangrijke punten
daarbij zijn ook de toegankelijkheid,
een gezond binnenklimaat, comfort,
onderhoudsgemak en hygiëne. Wij
vinden dat de woningen levensloopbestendig gebouwd moeten worden.”
Na bestudering van de bouwtekeningen wordt een beoordeling opgesteld.
Dat is een lijst met aandachtspunten.
Deze lijst wordt met een advies naar
B&W gestuurd en naar de opdrachtgever van het bouwplan. Indien gewenst vindt er daarna overleg plaats
waarbij er door de WAC een nadere
toelichting op het advies gegeven kan
worden.
De WAC
De WoonAdviesCommissie De Ronde
Venen bestaat momenteel uit acht
vrijwilligers, drie vrouwen en vijf
mannen. Günter: “Wanneer we
versterking nodig hebben, dan zoeken
we in ons eigen netwerk naar mensen
die mogelijk belangstelling hebben.
Zo nodig plaatsen we een advertentie. Nu ook Abcoude deel uitmaakt
van de gemeente zou het leuk zijn
wanneer we ook van daar een lid van
de commissie zouden kunnen krijgen.
De leden van de commissie hebben
allemaal een verschillende achtergrond. Je hoeft geen bouwkundige te
zijn, maar je moet wel gevoel hebben
waar een goede woning aan moet
voldoen. Nieuwe leden van de commissie volgen een cursus in het lezen
van bouwtekeningen en het gebruik
van de woonkwaliteitwijzer. Dat is
onze bijbel. Naast cursussen gaan
we regelmatig op werkbezoek en

Günter Kopp (links) en Baer Groenevelt van de WoonAdviesCommissie
				
foto patrick hesse

De Ronde Venen.

hebben we twee keer per jaar overleg
met mensen van de gemeente die
ons informeren over ophanden zijnde
plannen. Wanneer de gemeente in de
voorbereidende fase van de planontwikkeling klankbordgroepen inricht,
dan zitten we daar vaak bij. Dat is
bijvoorbeeld gebeurd met de plannen
rond het Estafette project, de Grutto
locatie en het centrumplan Mijdrecht.
We bezoeken regelmatig commissievergaderingen van de gemeenteraad.”
Knelpunten
De leden van de WAC verbazen zich
telkens weer over de onvolkomenheden in de bouwplannen. “Het zijn
vaak heel voor de hand liggende dingen waar men dan niet aan gedacht
heeft of waarvan men het belang
onderschat,” stelt Bart vast. “De
landelijke koepel VACpunt Wonen
heeft onlangs bij de commissie in
het land geïnventariseerd welke de
meest voorkomende knelpunten zijn.
Op plaats één van de top vijf staat de
berging en bergruimte. Vaak worden
ramen en deuren zo ingepland dat er
geen ruimte is om ergens een kast
te plaatsen. Veel problemen komen

Kaartverkoop Film aan de Plas gestart
De kaartverkoop van filmfestival Film aan de Plas 2012 is begonnen. Het openlucht festival speelt zich dit jaar af op
zaterdag 25 augustus en belooft een mooie, gezellige avond te worden. Net als vorig jaar verandert Recreatie Eiland
1 aan de Vinkeveense Plassen in een sfeervolle buitenbioscoop waar de film op een megafilmdoek vertoond wordt.
Het festival is per voet te betreden, maar er zijn ook mooie plekken op het water gereserveerd voor boten.
De kaartverkoop van filmfestival Film
aan de Plas 2012 is begonnen. Het
openlucht festival speelt zich dit jaar
af op zaterdag 25 augustus en belooft

een mooie, gezellige avond film kijken in de buitenlucht te worden. Net
als vorig jaar verandert Recreatie
Eiland 1 aan de Vinkeveense Plassen
in een sfeervolle buitenbioscoop waar
de film op een megafilmdoek vertoond wordt. Het festival is per voet
te betreden, maar er zijn ook mooie
plekken op het water gereserveerd
voor boten.
Lokale horeca ondernemers zullen
er bovendien voor zorgen dat het ook
aan een hapje en een drankje niet zal
ontbreken tijdens Film aan de Plas.

Op de VIP Bank zit je straks eerste rang!

Om verzekerd te zijn van een plekje,
kun je nu alvast tickets kopen, online
op de website of bij een van de voorverkoopadressen; Readshop Abcoude,
Readshop en Drogisterij de Bree
Vinkeveen, Prinselijk Proeven en
Primera Mijdrecht. Online kost een
entreekaartje inclusief servicekosten
zes euro, bij de voorverkoopadressen
is het vijf euro per kaartje.
Bied op de VIP bank
Maar ook zijn er speciale arrangementen te winnen! Zo kun je met
een beetje mazzel, met 8 personen
gratis naar Film aan de Plas in een

voort uit een onlogische indeling van
woningen, waaraan vaak niets veranderd kan worden, zodat je ze maar
op één manier kunt inrichten. Zaken
als het toilet naast de woonkamer of
onvoldoende plek voor wasmachine
en wasdroger zijn veel voorkomende
punten. Bij de plaatsing van wandcontactdozen, lichtschakelaars, radiatoren en dergelijke rijst bij ons vaak
de vraag of er wel over nagedacht is.
Mooi voorbeeld is de discussie over
de trappenhuizen in appartementengebouwen. Wij bepleiten daar
vloerbedekking. Dat vraagt wel wat
meer onderhoud maar voorkomt een
enorme hoeveel geluidoverlast.”
De beide commissieleden stellen
vast dat het nog steeds voorkomt dat
er onvoldoende rekening gehouden
wordt met de toekomstige gebruiker.
“Wij verwerven steeds meer inzicht
in nieuwe ontwikkelingen en tendensen, waardoor de inbreng van de
WAC bij nieuwe plannen kan worden
verbeterd.”
Meer informatie over het werk van
de WoonAdviesCommissies is te
vinden op www.vacpuntwonen.nl.

luxe sloep mét gevulde picknickmand.
Mocht je de film vanuit een comfortabele positie willen bekijken dan
kun je ook een bod uitbrengen op de
VIP Bank. De hoogste bieder van de
online veiling is de nieuwe eigenaar
van deze 3-zits en verzekerd van de
beste zitplek tijdens Film aan de Plas.
Maar het blijft niet bij deze ene VIP
bank, want de organisatie van Film
aan Plas is driftig banken aan het
sparen, zodat je daar gratis op kunt
zitten, net als op de gratis uitgereikte
stoeltjes. Deze passen goed in het
thema en decor van dit jaar en zorgen ervoor dat ook andere bezoekers
gemakkelijk achterover geleund van
het festival kunnen genieten. Bij deze
banken geldt wel, wie het eerst komt
wie het eerst maalt. Er valt dus weer
genoeg te doen, te zien en te beleven.
Meer informatie over het festival is te
vinden op: www.filmaandeplas.nl.

De Ronde Venen

Celstraf voor te
lange vakantie
Een 39-jarige vader uit Mijdrecht
heeft van de rechter in Utrecht een
onvoorwaardelijke celstraf van een
maand gekregen, omdat hij zijn
9-jarige dochter te lang heeft meegenomen op vakantie. De man moet
ook 1.500 euro schadevergoeding
aan de moeder betalen.
De gescheiden man had een
vakantie geboekt naar het Spaanse
Tenerife en nam zijn dochter mee.
Met de moeder had hij afgesproken
dat ze op 19 augustus weer terug
zou zijn, vlak voor de aanvang van
de schoolperiode. De moeder kreeg
echter sms'jes van haar dochter dat
de vluchten vol zaten. Toen de man
ook enkele dagen later niet kwam
opdagen met het kind, schakelde de
moeder de politie in. Op 29 augustus werd de vader door de Spaanse
politie opgepakt. Het meisje werd
daarna op het vliegtuig naar Nederland gezet.
Volgens de rechter waren de vliegtuigen helemaal niet volgeboekt en
had de man zijn financiën niet op
orde. Van overmacht was daarom
geen sprake, en dus moet de vader
de cel in. De man kreeg bovendien
een voorwaardelijke celstraf van
drie maanden.
bron: rtv utrecht

Vinkeveen

Buitenspiegels kapot
gereden
Een 51-jarige man uit Ouderkerk
aan de Amstel is zaterdagavond
jl. Hij bestuurde een bestelbus
en schampte op de Herenweg in
Vinkeveen de buitenspiegel van
een geparkeerd staande opvallende
politiebus. De bestuurder reed
gewoon door, waarop de politiemensen, die ter plaatse bezig waren met
een controle, snel weer instapten
en de achtervolging inzetten. Op
de Demmerik werd de doorgereden bestuurder aan de kant gezet.
Uit onderzoek bleek dat hij op de
Herenweg nog een spiegel van een
bestelauto had aangetikt. Tegen hem
is proces-verbaal opgemaakt.

Mijdrecht

Fietser gewond na val
Een 21-jarige man uit Leiden
raakte zondag 22 juli jl. gewond,
toen hij over het fietspad langs de
Rondweg fietste endoor onbekende
oorzaak ten val kwam. Hij liep een
flinke hoofdwond op, een gescheurde lip, enkele afgebroken tanden en
diverse schaafwonden. Met een ambulance is de fietser overgebracht
naar het ziekenhuis.
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MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Suzuki Brugman 650 Executive

Niet alleen voor bankdirecteuren
Wanneer ergens het woord Executive achter staat, mag je aannemen met het hoogst haalbare te maken te hebben. In een bedrijf is dat meestal een bestuursvoorzitter of algemeen directeur. Vaak wordt deze toevoeging
gebruikt als luxe aanduiding of de meest complete uitvoering. In het geval van de motorscooter die ik vandaag
rij, moet deze toevoeging echt het meest luxe zijn wat er te koop is, want de Suzuki Burgman staat al jaren
bekend als de Rolls Royce onder de motorscooter, dus als je dan ook nog de executive uitvoering daarvan mag
rijden, zijn de verwachtingen extra hoog gespannen.
Wanneer op deze werkelijk schitterende zomerdag (eindelijk) Jos
Snelderwaard de Suzuki Burgman
bij Floor Verbrugge in De Hoef naar
buiten rolt, twijfel ik nog even of ik
niet een colbert aan zal trekken met
Cavallaro overhemd en stropdas, om
een beetje in stijl te gaan. Maar als
motorrijder in hart en nieren weet ik
hoe je op je veiligheid moet letten en
met dit mooie weer op een scooter is
het asfalt net zo hard. Ik begrijp
ook niet dat ik afgelopen zondag

een motorrijder op slippers zag en
zelfs iemand met een klein meisje
achterop in een jurkje; wat bezielt
die mensen? Waarschijnlijk nooit
gevallen. En tegenwoordig totaal niet
nodig, want je kunt prima luchtdoorlatend beschermende kleding kopen
die ook nog eens zeer modieus is.
Kom maar eens kijken bij bijvoorbeeld Floor Verbrugge. Als zeer ervaren motorrijder en oud-coureur kan
hij u haarfijn vertellen wat geschikte
kleding is voor op de motor.
Dus hijs ik me gewoon in mijn leren
jas, handschoenen en motorschoenen.
Meteen bij het starten van de Burgman drukt Jos op een knop die net
als bij auto’s in duurdere segment de
spiegels elektrisch naar buiten doen
gaan, wauw, dat zie ik ook voor het
eerst op een motor! De luxe toon is
meteen gezet. Ook krijg ik nog even
uitleg over de versnellingsbak. Versnelling? Het is toch een automaat?

Maar ook hier weer luxe. Je kunt
kiezen tussen een automaat of een
tiptronic versnelling, die met twee
knoppen (up & down) door de vijf
versnellingen met overdrive schakelt.
Weer iets nieuws voor mij.
De motorscooter loopt prachtig stil en
nadat ik mijn fototas onder het zadel
in een bodemloze put lijk te gooien
(tjee, wat een megaruimte!), zit ik
als een vorst op deze 650. Met een
toefje gas komt er gang in de scooter
en zweef ik langs het water aan de
oostzijde voor een lekker rondje door
onze schitterende gemeente. Even
speel ik met de versnellingen, maar
al snel realiseer ik me dat een van
belangrijkste reden om zo’n scooter
te kopen het gemak is, en de automaat is zo zijdezacht dat ik helemaal
niet de behoefde heb dit zelf te doen.
Alles op deze scooter maakt het reizen gemakkelijk en met groot gemak
gaat hij over de weg.

‘Without a worry in the world’ neurie
ik. De kuip beschermt je uitstekend
tegen de weerselementen en ik zou
(als ik dat ooit gedaan zou hebben)
rustig een sigaartje kunnen opsteken, want van de wind heb je totaal
geen last. Even op een lange rustige
boerenweg het gas erop leert mij dat
de Burgman er met grote stappen
vandoor kan gaan. Binnen een mum
van tijd zit je –zonder het te merken– boven de 130 kilometer per uur
zonder dat de motor aan het eind van
zijn kunnen zit. Dus meekomen in het
verkeer is ook al geen probleem. En
moet er dan toch plotseling gestopt
worden, dan gebeurt dat met een
met ABS uitgeruste rempartij, wel zo
veilig...

De Suzuki is uit 2008 en heeft ongeveer 28.000 kilometer gelopen en dat
is gewoon netjes. Hier en daar wat
gebruikskrasjes, maar verder in zeer
nette staat. Al met al hebben we hier
te maken met een buitengewoon luxe
motorscooter, die van alle gemakken
is voorzien en een zeer goede uitstraling heeft. De prijs voor al dit moois:
6.250 euro. Je hoeft echt geen pak
met stropdas te dragen; gewoon
motorkleding aan en gaan!

Floor Verbrugge
Eerste Hoefweg 7, De Hoef
tel. 0297 593348
www.floorverbrugge.nl
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AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Chevrolet Volt: Auto van het Jaar 2012

Ampera, Volt, Watt?
Opel kwam enige tijd geleden met de Opel Ampera. Een auto die rijdt
op een elektromotor en waarbij de benzinemotor als aggregaat dient
om de elektromotor te voeden, als dat nodig is. Tegelijkertijd lanceerde
Chevrolet de Volt, exact dezelfde auto, maar met een andere neus en
hier en daar wat wijzigingen. Is dit nou de toekomst?
We zijn zover. Er komen steeds meer
hybride auto’s (al roept Chevrolet
dat dit geen hybride is) op de markt.
Maar in de configuratie van de Volt
kun je met een elektrische auto ook
echt flink kilometers vreten. Dit
wordt de toekomst (al denk ik dat we
uiteindelijk over moeten naar waterstof). Op dit moment is dit eigenlijk
het beste en meest high-tech wat je
op de markt kunt krijgen. Ok, de Fisker Karma ziet er nog net even beter
uit, maar die is niet heel bereikbaar
met zijn prijskaartje van ongeveer
een ton. De Volt is wel bereikbaar,
vanaf € 42.950,-. Dat is een hoop
geld, dat klopt, maar blijf er even bij.
Dit is echt interessant.

nog ongeveer 20% vol is of als je
het gaspedaal (hier moeten we ook
nog een ander woord voor zoeken)
intrapt, springt de benzinemotor bij
om de accu te voeden. De benzinemotor draait dan stationair en drijft de
dynamo aan die de accu voedt. Het
verbruik ligt daarmee op 1 op 83,3.
Jawel, 1 op 83,3 (dat is 1,2 liter op
100 kilometer). De uitstoot ligt op 27
gram CO2 per kilometer. Met behulp
van de benzinemotor, die in dit geval
dient als zogenoemde ‘range extender’, wordt een ritje van Mijdrecht
naar Den Bosch opeens een ritje van
Mijdrecht naar Parijs, op één ‘tank’
(brandstoftank van 35 liter). En dat
met een elektrisch aangedreven auto!

Op het gebied van styling is de Volt
niet heel extreem futuristisch. De
eerste Prius was wat dat betreft
schokkender. In het zwart ziet de Volt
er echt stoer uit. Maar afgezien van
de styling is de Volt een volwaardige
auto. Keyless entry, een blauwe startknop, automatische versnellingsbak,
handig touchscreen navigatiesysteem
en het allerbelangrijkste, een acceptabele actieradius. Hoe kan dat
dan? De Volt is voorzien van een 1.4
viercilinder benzinemotor met 86 pk.
Maar deze zorgt niet voor de aandrijving. Dat doet een elektromotor
(111 Kw/ 151 pk). Je rijdt dus altijd
elektrisch. Op de accu kun je zo’n 60
tot 80 kilometer rijden. Als de accu

Hoewel de Volt een zware auto is van
ongeveer 1.732 kilo, voelt de auto
zeer degelijk en solide aan en zo rijdt
deze ook. Het is geen sportauto, dus
ik ga het niet hebben over het weggedrag (waar niets mis mee is), maar
je kunt een leuk spel spelen met de
Chevy. Zodra je de Volt aanzet door
middel van de startknop (sleutel kun
je in je zak houden), springen er wat
displays aan, waaronder het touchscreen navigatiescherm en het display
achter het stuur. Op deze displays zie
je informatie als navigatieaanwijzingen en radio, maar ook hoeveel je
verbruikt en of je de accu leegtrekt
of juist oplaadt. In plaats van een toerenteller heb je een bolletje in beeld.

Vergelijkbaar met de luchtbel van de
waterpas. Zodra je gas geeft drijft
het bolletje van zijn plek. Geef je veel
gas, dan verkleurt het bolletje. Wordt
dit rood dan ben je niet milieubewust
bezig, blijft het bolletje in het midden
dan ben je goed bezig. Elektrisch
rijden betekent anticiperen en vooruit
kijken. Vroegtijdig het gas loslaten
en geleidelijk remmen. Daarmee
genereer je weer energie, die je weer
kunt gebruiken bij het optrekken bij
een stoplicht. En dat is een verslavend
spel. Voor de petrolheads onder ons;
ja je mist soms het motorgeluid, maar
de zoem in de verte en het rolgeluid
van de banden zorgen ervoor dat het
niet eens opvalt dat je de benzinemotor niet hoort. In die zin dat je bij een
normale benzine aangedreven auto
meer bandenruis dan motorgeluid
hoort, de Volt verschilt daar niet in.
Geef je ‘gas’, dan sprint de Volt als
een malle met warp-factor (370 Nm
koppel) naar de 100 km/u. Bijna
onwerkelijk zonder al dat lawaai van
een conventionele motor. En niet heel
goed voor je actieradius, maar hé,
bij een benzinemotor gelden wat dat
betreft dezelfde regels.
Dan praktische zaken; de Volt is een
vierzitter. Dat betekent dat je achterin comfortabel plaats kunt nemen
in goedzittende stoelen in plaats van
een vlakke achterbank. De rugleuningen kunnen plat gelegd worden, zodat
je in deze hatchback een laadruimte

hebt variërend van 310 tot 1005 liter.
Je kunt de accu ook opladen aan een
laadpaal of via het stopcontact. In
drie uur tijd is de accu volledig opgeladen. Het interieur van onze demo
was zeer hip met de witte afwerking
van het interieur, maar dat past
wel bij een moderne auto als deze.
Hoor je de Volt aankomen? Nee, op
een lichte zoem na en wat banden
geluid hoor je de auto eigenlijk niet.
Speciaal voor fietsers en voetgangers
die niet op letten, bellen, of MP3speler in hebben, heeft Chevrolet
de Volt voorzien van twee claxons.
Eentje op het stuur (luid en duidelijk)
en eentje op de richtingaanwijzer, die
iets zachter is en op een beschaafde
en elegante manier aankondigt dat je
er aan komt.

bedenk je goed; voor de Volt betaal je
op dit moment geen wegenbelasting
en geen BPM, of je profiteert van
0% bijtelling. Niks, nada, noppes. Als
je als zakelijke rijder gaat rekenen, dan betaal je op een normale
leasetermijn net zoveel voor een Opel
Ampera of Chevrolet Volt als voor een
leuk aangeklede, maar veel kleinere,
Golf. En zo’n elektrische auto doet
het natuurlijk iets beter bij je klanten
en collega’s of medewerkers. O ja, de
Volt is de Auto van het Jaar 2012.

Tja, dit is dus eigenlijk superinteressant, maar het prijskaartje is nog
even slikken. Begrijpelijk. Maar

(Officieel verkooppunt; vestiging
Amsterdam West).

Meer informatie via:
Van Kouwen Automotive
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-272272
www.vankouwen.nl

Chevrolet Volt LTZ
Gereden versie: Chevrolet Volt LTZ
Vermogen: 151 pk, 0-100: 9,0 s
Topsnelheid: 160 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 83,3 / 1,2 l/100km
Prijs gereden model: € 48.201,Alternatieven: Fisker Karma, Lexus CT200h, Nissan Leaf, Toyota
Prius, Opel Ampera

Auto Nieuws
Audi R8 krijgt facelift
Audi geeft de sportwagen R8 een
facelift en pakt meteen wat andere
zaken aan. In de basis kun je een R8
met V8 nemen, met de bekende 4.2
V8 met 430 pk en 430 Nm koppel. In plaats van de automatische
R-tronic versnellingsbak, kun je nu
de V8 alleen nog krijgen met de S
Tronic 7 traps automaat met dubbele
koppeling. De coupé sprint in 4,3
seconden naar de 100 km/u en gaat
door tot 300 km/u.
De V10 is hetzelfde gebleven, al

is ook hier de S Tronic automaat
geïntroduceerd. En dan een nieuw
topmodel. De R8 V10 Plus. Deze topper beschikt over 550 pk en 540 Nm
koppel. In 3,5 seconden rijd je 100
km/u (mede dankzij launch control)

en je sprint door naar 317 km/u. De
Plus is alleen leverbaar als coupé.
Met dit zomerweer is het wellicht
aan te raden de R8 Spyder te bestellen. De nieuwe R8'en staan eind dit
jaar bij de dealer.

Mijlpaal voor
Toyota
De Toyota Motor Corporation passeerde recent een bijzonder mijlpaal.
In de bijna tachtig jarige historie
van het merk bereikte het merk het
bijzondere aantal van 200 miljoen
geproduceerde auto's. Dit aantal
groeide met name in de laatste jaren
zeer snel. De eerste 50 miljoen stuks
werden na 50 jaar bereikt, de laatste
50 miljoen werden in ongeveer 7 jaar
uit de fabriek gereden. Het meest

succesvolle model uit de geschiedenis
is de Corolla, die in 1966 in productie
kwam (foto). Daarvan zijn er –alle
make-overs en facelifts meegerekend– zo'n 37,5 miljoen geproduceerd; waarmee het de best verkochte
auto ooit is; boven de VW Golf (27,5
mln) en de VW Kever (23,5 mln.)
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DAG PILOOT!
Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en
ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het
kan laten we ze zelfs het vliegtuig besturen.
Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte
helemaal vergeten!
Hoe doen we dat?
Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door,
vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar
is er een Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met

veel kinderen tegelijk een feest van. We halen ze thuis op
en brengen ze - indien nodig met aangepast vervoer - naar
het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven ze een avontuur.
Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens en vette auto’s.
Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We organiseren
overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen.

Hoe kunt u ons helpen?
Wat ons helpt is geld. Vanaf 100 euro helpen we al een kind
de lucht in. Een bedrijf kan voor 25.000 euro hoofdsponsor
worden van een Grote Hoogvliegersdag.
www.stichtinghoogvliegers.nl

Wat dat oplevert?
Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat
ze ernstig ziek zijn. Een geweldig avontuur, met als hoogtepunt
een vlucht van 30 tot 45 minuten.

Wat ons helpt is geld.
13.72.80.637
Stichting Hoogvliegers

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

Kruiswoordpuzzel week 30
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
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© Puzzelland
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HORIZONTAAL:
1. Put voor stalmest; 5. in ‘t oog springend;
10. elektrisch geladen deeltje; 11. echtgenoot; 12. legerafdeling; 14. autotype; 16.
allee; 18. klokken (Eng.); 20. japon; 22. afstammeling; 23. ambacht; 24. vluchtige
stof; 25. regelmaat; 27. kansspel; 29. halfaap; 30. tandglazuur; 32. hemelgeest; 34.
tijdperk; 35. aanwijzend vnw.; 37. rank; 39.
kweker; 42. zeevis; 44. uitbouw; 46. spoorstaaf; 48. afgemat; 49. bloeiwijze; 50.
Turkse eretitel; 51. zoetwatervis; 53. graveren; 55. gier; 56. al; 58. bloot; 60. honingdrank; 61. opening; 62. soldatenverblijf; 63.
hijsen.
VERTICAAL:
1. Dwaas persoon; 2. getal; 3. nachtkleding;
4. eenheid (Eng.); 6. slotwoord; 7. wiel; 8.
gierigaard; 9. Afrikaans land; 12. keukengerei; 13. propvol; 14. religieuze groepering;
15. tamelijk; 17. trotse houding; 19. schaakterm; 21. gevangenis; 26. larve van de langpootmug; 27. slingerplant; 28. beneden; 29.
doopmoeder; 31. papegaai; 33. bitter vocht;
36. deel van een rem; 37. stemming; 38.
kleinigheid; 39. met teer bestrijken; 40.
korting; 41. bliksemen; 43. plezier; 45.
broeibak; 47. mager; 52. honingbij; 53. lusthof; 54. brilslang; 55. bewijsstuk; 57. lof;
59. vaartuig.

Sudoku week 30
Vul het onderstaande diagram op een zodanige wijze in, dat in elke
horizontale rij, in elke verticale kolom én in elk vet omlijnd vakje
van 3 x 3 vakjes, alle cijfers van 1 tot en met 9 één keer voorkomen.
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Oplossing puzzels week 29
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