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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zondag 1 augustus 2010
• TTC De Merel fietstochten,
Start café De Schans, Vinkeveen
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!
Bekijk ook onze uitgebreide regio en
landelijke agenda op pagina 3.

foto peter bakker

Verdachte pyromaan weer vrij
De verdachte, die sinds zondag 25 juli vast zat op verdenking van het stichten van een brand in Mijdrecht is weer op vrije voeten.
De man wordt niet voorgeleid bij de rechter-commissaris, aangezien er geen sprake is geweest van gemeen gevaar voor goederen
en personen volgens de recherche. De man wordt enkel verdacht van een brand op de Maansteen en niet voor de overige (conifeer)
branden. In de nacht van donderdag 22 juli op vrijdag 23 juli werden vijf branden gesticht in Mijdrecht.
Lees verder op pagina 3.

Insluipers actief met mooi weer
De politie waarschuwt om met mooi weer geen ramen of (balkon)deuren open te laten staan. Inbrekers maken hier graag gebruik van.
Bij mooi weer ramen en achterdeuren wijd open zetten om de woning of kamer te luchten kan wel, maar alleen
als u toezicht houdt. Gaat u een boodschap doen of naar een andere verdieping of kamer, sluit dan alle ramen en
deuren - zeker op de begane grond - goed af! En laat ’s avonds en ’s nachts geen ramen op een benedenverdieping
open. Insluipers slaan dan vaak hun slag.
Samen sterk!
De politie houdt verscherpt toezicht en surveilleert in de wijken, zowel opvallend als onopvallend. Daarmee wordt
de kans vergroot mogelijke verdachten op heterdaad te betrappen
en te kunnen aanhouden.
Door alert en waakzaam te zijn,
kunt u ook een bijdrage leveren.
Verdachte situatie:
bel alarmnummer 112
Ziet u iets vreemds of verdachts,
let dan op het signalement van de
persoon, bijzondere kledingkenmerken, eventueel vervoermiddel (kleur,
merk, type, kenteken) en bel het
alarmnummer 112. Deze informatie
is van groot belang om een dader te
kunnen opsporen.

%
0%
6
60

n
en
elle
ke
t
tiik
r
r
a
a
5
n 5
an
va
pv
op
o
oo
k
k
n
n
a
a
aa
biijj
gb
ng
iin
t
t
r
r
o
k
ko

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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HUIZEN KIJKEN IN DE RONDE VENEN MET CARIN

Herenweg 152, Wilnis
Als ik over de Herenweg in Wilnis rijd, valt het me op dat hier eigenlijk
veel verschillende soorten woningen staan. Oude karakteristieke woningen, maar ook prachtige nieuw gebouwde woningen. De woning die ik ga
bezoeken staat al sinds 1967 aan de Herenweg en wel op nummer 152.
door carin van tellingen

Wanneer ik hier aankom kan ik
mijn auto voor de deur parkeren
op de eigen oprit. Dat is altijd erg
prettig, geen gezoek naar een
parkeerplaats in de straat maar
gewoon lekker voor de deur.
De aanblik van deze sfeervolle tweeonder-een kapwoning geeft een
goed gevoel, de voortuin is netjes
aangelegd en de woning is erg goed
onderhouden.
Ik ben benieuwd naar de binnenkant en bel aan voor een rondleiding die ik krijg van de bewoners.
In de hal zit een provisiekast/kelder met veel opbergruimte voor
boodschappen en bijvoorbeeld een
stofzuiger. Naast de kast zit het
toilet wat in 2006 geheel vernieuwd is. Vanuit de hal lopen we
de woonkamer in die zich aan de
straatzijde bevindt. Hij is lekker
ruim met voldoende zitruimte en
een aparte eethoek die weer aan de
half open keuken grenst. De keuken
is van alle gemakken voorzien en je
kijkt hier zo de achtertuin in die net

als de voortuin netjes is aangelegd.
Ik begrijp van de bewoners dat
deze in 2009 nog geheel opnieuw
is betegeld dus voorlopig hoeft hier
niets aan te gebeuren. De tuin ligt
op het noord/oosten wat inhoudt dat
je in de zomer de hele dag de zon in
je tuin hebt, maar dat er ook altijd
wel ergens een schaduwplekje te
vinden is.
Voor kinderen is er genoeg ruimte
om te spelen, maar ook voor een
lekkere bbq met vrienden is de tuin
zeer geschikt. Achter in de tuin
staat nog een berging voor fietsen
en dergelijke.
We gaan weer naar binnen door de
bijkeuken om de eerste en tweede
verdieping te bekijken.
Boven aangekomen stap je rechts
meteen de badkamer binnen, die
is voorzien van een ligbad, aparte
douche, tweede toilet en een dubbel
wastafelmeubel. De badkamer is
heerlijk ruim, maar wel enigszins
gedateerd. Maar ja, wat is er nou
leuker dan een huis kopen waarin
je geheel naar eigen smaak een
badkamer kunt plaatsen? Zeker
omdat hij lekker ruim is kun je hier
echt iets moois van maken.
Er zijn twee ruime slaapkamers op
deze verdieping en is er naast de
badkamer een aparte wasruimte

met een wasmachine en droger aansluiting.
De tweede verdieping telt nog 2
royale slaapkamers, waarvan er nu één in gebruik is als
kantoor. Verder komen we op de
overloop nog de cv-ruimte en een
bergruimte tegen.

Kort samengevat is dit een lekkere
ruime woning met veel mogelijkheden.
De huidige bewoners willen voor
hun (kleine) kinderen graag wat
meer speelmogelijkheden in de
buurt, vandaar dat zij hun woning
in de verkoop hebben gezet. Nu is
er binnen en in de tuin van deze
woning wel voldoende speelruimte,

Casa di Carin
Carin van Tellingen werkte bij
een makelaar en kent deze regio
goed. In Casa di Carin bezoekt
zij interessante woningen in De
Ronde Venen die te koop staan
bij één van de plaatselijke
makelaars.

“De enige duizendpoot van De Ronde Venen”
- Woningstoffering
- Raamdecoraties
- Onderhoudswerkzaamheden
- Timmerwerkzaamheden
- Inbraakpreventie
- Tegelwerk: vloeren, keukens en badkamers
- Installatiewerk keukens
- Diverse overige werkzaamheden in- en om het huis

T. 0297 25 38 00 Vermogenweg 1 Mijdrecht

www.ronaldvaneijk.nl
Showroom is open: di : 09.30 u - 14.00 u do : 09.30 u - 17.00 u za : 09.30 u - 13.00 u
En op afspraak op een door u gewenst moment.

maar in de buurt is niet echt
een plein of een speeltuin waar de
kinderen als ze wat ouder zijn zelf
heen kunnen lopen of fietsen.
Qua afstanden is de ligging van
de woning gunstig, je fietst in vijf
minuten naar de dichtstbijzijnde
supermarkt en ook de sporthal,
de voetbalvelden en het kleine
centrum van Wilnis zijn per fiets
of auto binnen een paar minuten
bereikbaar.
De huidige bewoners hebben hier
met veel plezier gewoond, het is
een rustige buurt met vriendelijke
mensen zoals je kunt verwachten in
een dorp als Wilnis.

Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
McDonald’s
Basisschool
Sportschool
Bushalte		

Aantal km:
0,7
5,5
11,9
0,7
1,5
0,6

Facts & Figures

Herenweg 152, Wilnis
Vraagprijs: € 369.000 k.k.
Perceeloppervlakte 221 m2
Inhoud 435 m3
5 kamers (4 slaapkamers)
ERA Makelaardij Van der Helm
Wilnis
Tel 0297-591996
www.vanderhelmmakelaardij.nl
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Vervolg van pagina 1.
Bij twee branden werd de verdachte gesignaleerd. De man had zelfs de derde brand
op de Botdrager gemeld bij 112. Later die
nacht werd op de Dukaton een containerbrand gemeld. De vijfde melding was op de
Turkoois. Opvallend is het feit dat de man
hier ook aanwezig was en de brand in de
tuin van hem en de buren plaats vond.
Zaterdagnacht was het vervolgens weer
raak. Rond 00.10 uur kwam er een melding
van een brand op de Bozenhoven. Hier
stond wederom een grote coniferenhaag
in brand die ook veel schade aan het
woonhuis aanrichtte. Een omwonende
had een man weg zien rennen en er
werd een Burgernet actie gestart met
het signalement. Rond 2.30 uur zag een
buurtbewoner van de Agaat een brand
in een coniferenhaag. Ook hier bleek het
te gaan om brandstichting. Rond 2.50
uur rook een motoragent in de buurt van
de Maansteen een brandlucht. Toen hij
op onderzoek uitging bleek er een gele
krantentas in brand gestoken te zijn bij
een coniferenhaag. In de buurt van de
Maansteen werd een verdachte persoon
aangehouden die voldeed aan het signalement. De verdachte, die enkel voor de
laatste brand verdacht wordt, is woensdag
28 juli in vrijheid gesteld. In het kader van
het onderzoek wil de politie graag weten
wie de eigenaar is van de fiets met de gele
fietstassen, die bij de bushalte op de hoek
Hofland-Dukaton stond. Daarnaast vraagt
de politie iedereen die informatie heeft
dat verband houdt met de branden zicht
te melden via 0900 88 44. Wilt u ook zich
ook aanmelden voor Burgernet? Dat kan,
maak uw omgeving ook veiliger. Meldt u
aan via www.burgernet.nl.
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Strijd om de gouden klomp barst los

18 augustus loopt Wilnis en
omstreken op klompen
Vorig jaar heeft iedereen er al aan kunnen ruiken. De klompenrace die Wilnis op zijn kop zet. Als onderdeel
van de Feestweek Wilnis wordt er opnieuw gestreden om de Gouden Klomp. Vanaf de brandweerkazerne op
stap en een kilometertje rennen of je leven er van af hangt. Dennis Plant van de Brandweer Wilnis die het
evenement organiseert verheugt zich er nu al op.
Wil je echt iets leuks doen is het
zaak je snel in te schrijven voor de
race die in het Wilnisser Centrum
gaat plaatsvinden. Heel Wilnis zal
aan de boorden van de af te leggen route plaatsnemen om te zien
hoe de deelnemers het er van af
gaan brengen. Beweegt agrarisch
Nederland zich meestal op ons oer
Hollandse schoeisel, nu is het de
beurt aan de niet agrariër om te
laten zien dat ook zij het klepperen
van de klompen als leuk ervaren.
Waren het de vorige keer Marrella
Engel en Rein Kroon die als eersten
aan de finish kwamen, nu is er bij
uitstek een kans voor de anderen
een gooi te doen naar de hoogste
eer. Het is een evenement voor jong
en oud, man of vrouw, maar je moet
wel minstens vijftien jaar oud zijn.
De start zal zijn bij de brandweerkazerne, vervolgens via de Pieter
Joostenlaan naar de Herenweg,
Raadhuistraat en Kon. Julianastraat
naar de N 212. Via de Achtervaart
naar het Speelwoud aftikken bij
feesttent in het Speelwoud waar

Deelnemers 2009
ook de prijsuitreiking plaatsvindt.
Onderweg wordt er gestempeld
bij Nant Hartel en bij de Slijterij
(voormalige Wijnandel de Zwart).
Voor de winnaars liggen er gouden,
blauwe en rode klompen klaar. Wie
wil die nou niet in de wacht slepen?
Jij toch ook, meld je snel aan op :

www.wilnisfestival.nl/woensdag.
Daar kun je onder het kopje 'programma woensdag' het deelnemersformulier downloaden. Zorg dat je
er bij bent! De klompenrace wordt
mogelijk gemaakt door Advisor
Automatisering.

Luistervink
Een brug te ver…
Dinsdagnacht, drie uur op. Een boterhammetje, een half uurtje fietsen,
naar de start. Uiteindelijk na een
uurtje hangen voor de start rond vijf
uur aan de wandel. Onderdeel van
een deinende massa die, uitgezwaaid
door studentikoos Nijmegen, op pad
gaat voor de eerste dag van veertig
kilometer stappen. Wat een feest, in
ieder dorp massa’s toeschouwers die
met gratis koffie en thee, snoepjes,
koekjes en vooral heel veel muziek
de stoet gadeslaan. Talloze vrouwen
die zich hurkend in de maisvelden
ontdoen van iets wat wij als mannen
zo maar even tegen een boom kwijt
kunnen. De temperatuur ligt ruim boven de dertig graden, het tempo ligt
ruim onder de gemiddelde waarden
die een wandeltocht door de polder
opleveren. Nijmegen, luide muziek
vanaf terrassen, aanmoedigingen
alom, water wat uit tuinsproeiers
over de menigte wordt uitgesproeid.
Half twee wacht de meet die onder
luid gezang en pannengeroffel wordt
genomen.
Terug naar de sporthal waar we
met 200 mannen en vrouwen op
stapelbedden slapen. Ronkende
ventilatoren, 35 graden, mensen die
in hun slaap praten en andere onwelluidende geluiden maken.
Rond twee uur s’nachts vertrekken
de eerste lopers voor hun tocht van
50 kilometer. Om drie uur staan ook
wij op om ons na een korte nacht
op te maken voor de tweede mars
van veertig kilometer. Rond vijf uur
zetten we de eerste stappen van een
tocht die ons o.a. naar Wijchen zal
leiden. Ik zie Marja, de alt van ons
koor, die zich, net als de anderen
verhit richting finish spoed. Wijchen,
wat een massa deinende en zingende
mensen. Vanaf twee inderhaast voor
ons vrijgemaakte stoeltjes genieten we van een sorbet en laten de
feestvreugde in alle hevigheid op ons
afkomen. Het lopen wordt zwaar. 35
graden en een vervelende luchtvochtigheidsgraad. Toch bereiken we
Nijmegen waar het roze woensdag
is. De taferelen die zich aan ons ontvouwen laten zich niet beschrijven.
Dat was etappe twee.
Na een zeer korte nacht gaan we op
stap voor etappe drie. Het gelazer
rondom de polsbandjes en de defecte
scanners zorgt voor lange wachttijden aan de start en onderweg. Dag
Marja, succes, we zien haar dus weer.
Na 25 kilometer wandelen gaat
ineens het licht uit. De benen vliegen
onder mij weg dus vlak voor de Rode
Kruispost besluit ik mijn bloeddruk
maar eens op te laten nemen. Dat
heeft gevolgen. Niks geen 15 kilometer naar de finish overbruggen. Naar
het Radbout en aan de cardio apparatuur. Conclusie: er is een kleppie
blijven hangen. Dit alles als gevolg
van slecht slapen, extreme hitte en
mars stress. Tevens constateert de
cardiologe een ernstig vochttekort.
Mijn opmerking dat dit laatste bij de
uitbater van ons plaatselijk buurtcafé
tot verwondering zal leiden doet
daar weinig aan af.
Maar het is en blijft een ervaring die
een mens nooit zou willen missen.
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon ontmoet
ds. Tacken
Het verhaal uit het leven van Jezus
over de verheerlijking op de berg
geeft ons een vreemd, surrealistisch
gevoel. Wat moeten wij denken
van deze gebeurtenis? Waar wijst
dit verhaal naartoe? Wat heeft dit
verhaal met ons leven te maken?
Over deze vragen zendt Horizon
op 1 augustus, van 9.00 – 10.00
uur, een gesprek uit met ds. Harry
Tacken , predikant van de Janskerk
te Mijdrecht. Herhaling van 17.00 –
18.00 uur. Programmamakers zijn:
Winny van de Schraaf, Huub van
Bemmelen en Nel Pauw.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Wilnis

Meisje gewond

DE GROENE VENEN

Concert André Knevel
in Janskerk Mijdrecht
De bekende Canadese organist André Knevel komt ook dit jaar op zijn
jaarlijkse tournee door Nederland een concert geven op ons mooie
Bätz-orgel.
André Knevel is geboren in Bussum.
Toen hij acht jaar oud was kreeg
hij zijn eerste orgel- en pianolessen. Zijn leraren waren o.a. dr.
J.A.M.van Stokkum, Rutger van
Mazijk en Willem Hendrik Zwart.
André Knevel gaf zijn eerste officiële orgelconcert toen hij 19 jaar
oud was.
In 1975 emigreerde André Knevel
naar Canada, waar hij in St. Catharines, Ontario, zijn onderkomen
heeft. Hij is daar als muziekdocent verbonden aan verschillende
christelijke scholen. Tevens is hij ter
plaatse kerkorganist.
André Knevel maakt vele concertreizen door Canada, Amerika en
Europa. Jaarlijks maakt hij een

zomertournee door Nederland,
alsmede Duitsland, voor het geven
van dit jaar zelfs 40 concerten.
Wilt u meer weten over deze organist en de concerten die hij dit jaar
in Nederland geeft, kijk dan op

www.andreknevel.com.
Het programma in Mijdrecht bestaat deze maal uit werken van o.a.
Feike Asma (de bekende ‘Hollandse
Rhapsodie’), Karl Graun, Klaas Jan
Mulder, Robert Schumann, Francis
Thomé en natuurlijk improvisaties
van de ‘meester’ zelf.
Het concert is op vrijdag 30 juli en
begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis (met een schaalcollecte
aan de uitgang).

Een meisje raakte op maandagmiddag 26 juli gewond toen zij
met haar scooter in botsing met
een auto kwam in Wilnis.

Gezocht

Rond 17.25 uur reed een 55-jarige automobilist uit Rotterdam
over de Wilnisse Zuwe. In een
flauwe onoverzichtelijke bocht
naar links haalde de Rotterdammer een racefietser in en reed
daarbij op het linkerweggedeelte.
Op dat moment kwam hem een
17-jarig meisje uit Wilnis op een
scooter tegemoet. De Rotterdammer probeerde haar nog te ontwijken door naar rechts te sturen,
maar kon een aanrijding niet meer
voorkomen.

Naam: Jeffry
Vermist sinds: woensdag 28 juli jl.
Waar: de Frank in Mijdrecht
(Hofland-Zuid)
Kleuren: Rode kop, gele borst, rode
kont en blauw / groene staartveren
Op de rug geel, groen, blauw met
zwart
Niet hand tam
Lokken met: zonnepittten/speculaas

Het meisje brak haar enkel en
werd per ambulance naar het
ziekenhuis gebracht. Daar moest
zij worden geopereerd.

Mijdrecht

Verwarde man
aangehouden
Woensdagmorgen rond 6.15 uur
kreeg de politie een melding van
een verwarde man op de Houtzaagmolen in Mijdrecht
Diverse politie eenheden kwamen ter plaatse en troffen in een
woning inderdaad een ravage aan.
Er waren meerdere vernielingen
gepleegd.
De man was inmiddels de straat
op gegaan en er werd een zoektocht gestart. De man werd later
door de politie op de Koningsspil
in Mijdrecht aangehouden en
overgebracht naar het bureau.

Prachtrosella
(klein slag papegaai)

Bel: 06-52145337

Rondeveense delegatie
naar Nijmeegse Vierdaagse
Afgelopen week is een delegatie
uit De Ronde Venen naar Nijmegen afgereisd voor de Nijmeegse
Vierdaagse.
De lopers waren:
Ben Rademaker
(De Hoef) 3e keer
Sandor Heese (Lopik) 2e keer
Wim Spruijt (Amstelhoek) 5e keer
(Zilveren kruisje)
Frans Roosenberg
(Terschelling) 2e keer
Kees Bakker (De Hoef) 5e keer
(Zilveren kruisje)
Peter van der Geest
(Hoofddorp) 1e keer
Annet Immens (Wilnis) 1e keer
Nellie van Rijn (Vinkeveen) 1e keer
Fia Bakker (De Hoef) 3e keer
Wilma Rademaker (De Hoef)
5e keer (Zilveren kruisje)

Ellen de Groot
(Vinkeveen) 3e keer
Ryanne van Rossum
(Mijdrecht) 2e keer
Kok Hoogerdijk
(Mijdrecht) 2e keer
Het team werd gesponsord door
Administratiekantoor K. Bakker b.v.
en Frans van Zaal.
De lopers werden gedurende de
vierdaagse verzorgd door Nel en
Sandra Spruijt.

Voorrondes DJ Mixwedstrijd Aalsmeer van start
De voorrondes van de DJ Contest die wordt georganiseerd door de Summer Dance Party in Aalsmeer gaan van start. De deelnemers zijn inmiddels bekend, waaronder een aantal uit De Ronde Venen. Tijdens maar liefst drie voorrondes in Amstelveen en Aalsmeer zullen zes finalisten
worden gekozen. De finale vindt plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance Party op zaterdag 14 augustus 2010 in Aalsmeer.
Voor de deelnemers en organisatie breekt een spannende periode
aan. In een kort tijdsbestek zullen
woensdag 4, donderdag 5 en vrijdagavond 6 augustus in het teken
staan van de voorrondes. Zelfs
na de sluiting van de inschrijving
blijven aanmeldingen binnenkomen.
Deze kunnen helaas niet meer
deelnemen aan de dj contest. Er is
uit de bijna 40 aanmeldingen een
selectie gemaakt van 18 kandidaten.
De kandidaten maken een live mix
van 30 minuten, die wordt beoordeeld door een deskundige jury.
De jury beoordeelt de deejays op
diverse punten zoals orginaliteit,
techniek en muziekkeuze. De deelnemers hebben de keuze uit mixen
met cd’s en vinyl.
De voorrondes van de contest zijn
op de volgende data:

De man is daar verhoord.
Jongeren centrum N201 Aalsmeer
Woensdag 4 augustus 2010
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Kandidaten:
• Melgantlo Aka Steve Marcos (Melvin Voorneveld)
• Lowlorenzo (Lorenzo van Gorkum)

• Marco Bergman
• Daniel Sticious (Mitchell de Mol)
• Camor (Calvin Kranenburg)
• Y-mor (Romy van Geffen)
Jongeren centrum N201 Aalsmeer
Donderdag 5 augustus 2010
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Kandidaten:
• Der Klown (Mitchel den Hartog)
• AceAndrew
(Andrew Ossewaarde)
• Nicky Eastfield
(Nick van der Scheer)
• Walta (Patrick Walta)
• Kay – Ramirez
(Kimberlee Ramirez)
• Thomas Wurtz
Jongeren centrum Downtown
Amstelveen
Vrijdag 6 augustus 2010
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Kandidaten:
• UNDERCONTROL (Chano Serginhio, Paulo Ferreira & Dingz)
• Double Luzu (Dennis & Ricardo)
• Dean (Daan Tas)
• Re-beat (Stef van Dijk)
• Synthesin Shane (Shane Schuijt)

• Koen hespv
De finale van de contest vindt
wederom plaats tijdens het middagprogramma van de Summer Dance
Party op zaterdag 14 augustus.
Net als voorgaande jaren wordt het
Surfeiland omgetoverd tot zomers
paradijs. De deejays draaien op het
grote podium met uitzicht op het
dansende publiek en de Westeinderplassen. Boven het publiek op het
strand komt aan een hijskraan een
grote stellage vol licht en geluid te
hangen. Zoals ieder jaar verzorgd
door Blue Magic uit Aalsmeer. De
winnaar van de contest is ‘s avonds

de openings-act.
Meer informatie over de contest
en de Summer Dance Party is te
vinden op http://summer-dance-party.

nl/dj-contest.
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Kock gekozen tot de fotograaf
van het Groene Hart
Stichting Groene Hart is een campagne
gestart ter promotie van het Groene Hart.
Gedurende de gehele zomer staan er acht
gigantische billboards in het Groene Hart
langs de snelweg met daarop: Het groene
hart begint hier. Begeleid door prachtige
grote sfeerfoto’s, die in 1 oogopslag weergeven hoe prachtig het
Groene Hart is.
Maarten Koch, fotograaf
uit Amstelhoek, is door
de stichting geselecteerd
als dé Groene Hart
fotograaf en heeft alle
fotografie voor deze
campagne verzorgd.
"Het Groene Hart is m’n
passie. Als ik foto’s maak
weet ik precies wanneer ik de juiste plaat
te pakken heb. Er trekt
een gevoel door je hele
lijf heen. Ik voel tot in
m’n tenen: dat was ‘em!,"
aldus Maarten.

in het Groene Hart. Naast alle fotografie in
het Groene Hart is hij ook actief als allround
studiofotograaf.
Meer weten over Maarten Koch of deelnemen aan zijn excursies?
Kijk op www.kochstudios.nl.

Maarten Koch is al 25
jaar actief als fotograaf.
Zijn foto’s uit het Groene
Hart zijn onder andere
elk kwartaal te bewonderen in Van Streek. Dit is
een boekazine serie met
verhalen over bijzonder
gewone mensen in het
Groene Hart. Tevens
verzorgt Maarten elke
zaterdag fotoexcursies

Piola, de koningin van Mijdrecht
Als een ware diva paradeert ze door de straten van het Mijdrechtse winkelcentrum. Iedereen herkent haar!
Velen kennen haar bij naam, maar weinig mensen weten wie deze vrouw nu werkelijk is. Hoe is haar gezinssituatie en wat zijn haar hobby’s? En wat vindt ze er zelf van dat ze een beroemdheid binnen Mijdrecht is?
We spreken met Piola van den Ing, oftewel -zoals tv-presentator Henk Westbroek haar noemde- de koningin
van Mijdrecht.			
tekst valerie sambrink sanderink foto patrick hesse
Piola als echtgenote
Van oorsprong is Piola een echte
Hazerswoudse. In een boerendorp
als Hazerswoude kon het bijna
niet anders dan dat haar vader een
agrariër was. Piola: “We woonden er
in een mooie boerderij. Ik heb daar
een hele fijne jeugd gehad. Toen ik
in de twintig was, ontmoette ik een
lieve man: Kees. We hebben tien jaar
samengeleefd. Langer kon het helaas
niet duren, want Kees overleed al op
65-jarige leeftijd. Vervolgens ging ik
een tijdje zonder man door het leven.
Totdat mijn vriendinnen vonden dat
ik wel weer wat mannelijk gezelschap kon gebruiken. Ze hadden een
contactadvertentie voor mij geplaatst
en daar had Wim op gereageerd.
Een schat van een man! Hij nam de
eerste afspraak al een grote bos bloemen voor mij mee en ik was helemaal verliefd. Deze man zou ik nooit
laten gaan, dacht ik bij mezelf. Wim
woonde in Uithoorn en we zijn samen
naar Mijdrecht verhuisd. Inmiddels
woon ik hier alweer 32 jaar. Wim en
ik zijn na een huwelijk van tien jaar
toch gescheiden. Hij werd ziek en ik
heb hem nog een aantal jaren verzorgd, maar op een gegeven moment
was mijn verzorging niet meer genoeg. Nu woont hij in het MariaOord
en leef ik op mezelf. Kinderen heb
ik niet. Ik heb een miskraam gehad.

Ik vond het vreselijk, maar was op
een rare manier ook een klein beetje
opgelucht. Als ik eerlijk ben, heb ik
mezelf namelijk nooit als een moeder
achter een kinderwagen gezien.
Maar als ik soms van die schattige
kleine kinderen zie, merk ik dat ik
hem toch wel heb: dat moederhart.”
Zangtalent
Piola heeft geen gezin, maar toch
is het een drukbezette vrouw met
verschillende hobby’s, zoals schrijven en zingen. Schrijven is iets wat
Piola graag doet, maar haar grote
talent komt volgens de Mijdrechtse
grootheid niet uit de polsen, maar uit
de mond. Piola: “Ik zing ontzettend
graag. Voor mezelf, maar ook voor
anderen. Zo’n twintig jaar geleden
heb ik in Vinkeveen het lied ‘Ik lig op
mijn kussen stil te dromen’ van Hepie
en Hepie gezongen. Daar hebben
mensen het nu nog over! Verder zing
ik nog wel eens op feestjes en ik
heb een keer op de markt gezongen.
Gewoon, om voor wat gezelligheid
te zorgen. De man die de achtergrondmuziek met een cassettebandje
verzorgde, vond het toen hartstikke
leuk en het winkelende publiek
natuurlijk ook.
Tot mijn 65e heb ik bij het Mijdrechtse Ouderenkoor gezongen.

Iedere dinsdag oefenden we in het
Avondlicht en daarnaast hadden we
allerlei optredens. Dit heb ik zo’n
tien jaar gedaan, maar toen was ik
er wel weer klaar mee. Het was erg
leuk hoor, maar het vraagt toch veel
tijd en ik had het er wel weer gezien.
Nu zing ik veel voor mezelf of voor
vriendinnen. Ik word in september
dan wel zeventig, maar ik ben nog
steeds een goede sopraan. Vooral de
liedjes van Imca Marina liggen me
goed,” zegt de bijzondere vrouw met
een glimlach. Ze zingt vervolgens uit
volle borst: “Toch blijf ik altijd een
lady. Een lady, een lady, een lady. Dat
is de beste remedie. Anders dan ga je
d'r aan.”
Outfits
En een lady, dat is Piola van den Ing
zeker. Iedere dag doet ze weer haar
best om er verzorgd uit te zien. Piola:
“Ik winkel graag en dan koop ik het
liefst mooie kleren. De verkoopsters
in de winkels spreken me tegenwoordig zelfs aan. ‘Kijk Piola,’ roepen ze
dan, ‘dit is een mooie rok voor u.’
Maar het is niet zo dat ik er heel veel
moeite voor doe hoor. Ik zie er al
snel goed uit. Ik trek wat leuks aan,
doe wat foundation en lippenstift op,
smeer wat glitters op de ogen en dan
ben ik er alweer klaar voor. Alleen
bij speciale gelegenheden doe ik

Piola van den Ing: "Ik geniet van het leven, iedere dag weer".
extra mijn best. Met Koninginnedag
en met voetbal bijvoorbeeld. Dan
zet ik een mooie oranje hoed op met
allerlei bloemetjes, doe ik een oranje
bloemenkrans om mijn nek en draag
ik een oranje tasje dat heel mooi bij
mijn hoedje past. Dan zie ik er echt
leuk uit! Ik ben niet knap, maar ik
heb wel een mooie uitstraling.”
Beroemd en berucht
Bijna iedere Mijdrechtenaar kent
Piola en dat vindt ze beslist niet erg.
“Ik vind het wel leuk om beroemd te
zijn. Ik klets graag met mensen. De
meeste mensen zijn aardig voor me,
maar er zijn mensen die achter mijn
rug om negatief over mij kletsen. Dat
vind ik jammer, maar ik heb van de
Heer schouders gekregen om ze op
te halen. Dus dat doe ik dan maar.
Sommige mensen denken dat ik veel
geld heb, maar dat valt reuze mee.
Mijn achternaam lijkt dan wel erg op
de naam van een bank (red: ING),
maar die rijkdom heb ik niet. Ik leef

gewoon van de AOW en een pensioen. Ik ben niet rijk, ik koop gewoon
slim in.”
Dat iedereen haar kent, heeft volgens
Piola ook voordelen. Piola: “Als
beroemde Mijdrechtse heb ik bijvoorbeeld wel eens aan interviews meegewerkt, voor een regionale krant
en met presentator Henk Westbroek
voor de regionale televisie. Ik zou in
de toekomst wel eens in een film of
een reclamespotje mee willen spelen.
Niet iedereen is daar geschikt voor,
maar ik zou het wel kunnen. Maar
het is niet een doel dat ik van mezelf
moet behalen. Ik hoef niet perse
wereldberoemd te zijn.” Met een
knipoog: “Ik ben immers al beroemd
en berucht genoeg. Mijn kapster
heeft wel eens gezegd dat ik een
‘Dynastieleven’ leidt en daar heeft
ze wel gelijk in. Ik heb veel meegemaakt, maar ik geniet nog steeds van
het leven. Iedere dag weer!”
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en
rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x
1200 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

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

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

DE GROENE VENEN

Maandelijkse gebedsbijeenkomst
op 2 augustus
Misschien is het wat stiller dan
gewoonlijk, maar de thuisblijvers
(of zij die net terug zijn van hun
welverdiende vakantie) zijn ook in
augustus van harte welkom op de
maandelijkse interkerklijke gebedsbijeenkomst. Op DV 2 augustus a.s.,
dit keer in ’t Kruispunt in Mijdrecht,
komen christenen in De Ronde
Venen samen om te delen wat we in
onze gemeente meemaken en zien.
Ook in de vakantietijd is er genoeg
in ons leven om voor te bidden en
voor te danken. Vrienden, buren,
kennissen en familie is misschien
nog op vakantie, we willen bidden
voor een behouden thuiskomst. Met
een paar weken beginnen de scholen weer; we willen bidden voor de
leerkrachten die zich daar straks
op voorbeiden en de leerlingen voor
wie weer een schooljaar start. De
gemeentepolitiek staat even stil,
maar met een paar weken begint
ook dat weer met de verkiezingen
en de afronding van de herindeling

in het verschiet; we bidden voor
wijsheid en een goede samenwerking. En zo zijn er nog veel meer
voorbeelden te noemen.
Wat ons daarbij bindt is de belijdenis van het evangelie van het verlossingswerk van Jezus Christus. We
erkennen dat de mens van nature
zondaar is en alleen verlost kan
worden door te geloven dat Jezus
Christus voor zijn zonden gestorven
is aan het kruis. Jezus die God is
en op aarde als mens is gestorven,
begraven, opgestaan en opgevaren
naar de Vader en zijn Geest gezonden heeft. Dat bindt ons, ongeacht
de vormverschillen.
Maandag 2 augustus is dus een
ieder die met ons mee wil doen van
harte welkom in gebouw ‘t-Kruispunt, aan de Kon Julianastraat 22
te Mijdrecht. De gebedsbijeenkomst
begint om 19.30 uur.

De bibliotheek tijdens de zomer
In de zomervakantie van 12 juli t/m 8 augustus zijn de vestigingen van de
Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen beperkt open. De 'bieb' in
Mijdrecht is open op maandagmiddag, dinsdagmiddag en -avond, donderdagmiddag, vrijdagmiddag en -avond. Wilnis is open op maandagavond,
woensdagmiddag en vrijdagavond en Vinkeveen is open op maandagavond, woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Vanaf maandag 9 augustus zijn
de openingstijden weer normaal.
Langer lenen
Tijdens de zomer van 26 juni t/m 1 augustus, worden boeken, luisterboeken, tijdschriften, dvd’s, cd’s en cd-roms automatisch voor zes weken uitgeleend. De uitleentermijn voor sprinters blijft één week. En blijft u langer
van de zomer genieten dan zes weken, dan kunt u altijd verlengen via de
website: www.bibliotheekavv.nl. Neem wel uw pasje mee op reis, u heeft
het pasnummer nodig om de materialen te verlengen.

Theo Kooijman

70 jaar !

Jim Clarke

36 jaar

Leen deze zomer eens een e-book
Wilt u niet slepen met stapels boeken, leen deze zomer dan eens een
e-book. Als lid van de bibliotheek kunt u gratis e-books downloaden. Hiervoor moet u zich eenmalig aanmelden voor een e-portalaccount. Dit kunt
u doen in uw bibliotheekvestiging. De e-books blijven drie weken op uw
laptop of e-reader staan en verdwijnen daarna vanzelf. Na drie weken kunt
u het e-book weer opnieuw lenen en downloaden.
E-reader
Sinds een aantal maanden leent uw bibliotheek ook e-readers uit. Het succes is
overweldigend, veel klanten staan inmiddels op de wachtlijst voor het lenen van een
e-reader. Om de wachttijd niet nog meer te
laten oplopen, is besloten de uitleentermijn
te verkorten van 3 weken naar 1 week. U
heeft dan 7 dagen de tijd om de e-reader uit
te proberen. Op dit leenexemplaar kunt u
geen e-books downloaden via de e-portal.

Jantine van den Hoven verslaggeefster ScoutLive
Jantine van den Hoven uit Mijdrecht
is sinds 26 juli te zien op ScoutLive.
Op www.scouttv.nl zullen er regelmatig tv programma's gepresenteerd
worden door Jantine en Mike. Dit
wordt gedaan vanaf het JubJam100
terrein in Roermond.
Jantine is ook bekend in De Ronde
Venen als cameravrouw bij Midpoint FM & TV. Ga snel naar www.
scouttv.nl en bekijk de uitzendingen.

Meer informatie over openingstijden, e-readers en e-books op:

www.bibliotheekavv.nl.

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAG
ONLINE OP: WWW.DEGROENEVENEN.NL
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Dr. Beeker

Vakantie kwaaltjes
Verreweg de meest voorkomende kwaal op dit moment is de allergische uitslag.
De afgelopen weken heb ik ze in alle soorten en op veel plekken gezien maar grofweg komt het hier op neer.
Er zijn een drietal redenen voor
het ontwikkelen van een contact
allergie.
-Er zijn bepaalde stoffen die sterk
allergeen zijn, het gaat hier met
name om stofjes die prikkelen zoals
bepaalde bestanddelen van planten.
-De huid kan verhoogd gevoelig
zijn doordat de huid beschadigd is
zoals je bij eczeem ziet of doordat
de huid vanwege de warmte beter
doorbloed is en door het zwemmen
wat kwetsbaarder is. Dit is de reden
waarom je in de zomer meer last
kunt hebben van contact allergieën.
-Je kunt ook door langdurig contact
een allergie ontwikkelen. Als je
bijvoorbeeld niet gevoelig bent voor
pleisters kan zich uiteindelijk toch
een allergie ontwikkelen omdat je
een pleister heel lang laat zitten, de
stof is dan potentieel allergisch en
de tijdsduur zorgt voor de ontwikkeling van de reactie.
Een acute allergische reactie ontwikkelt zich altijd heel snel, op de
plek van het contact ontstaat jeuk,
roodheid en blaasjes of bultjes.Wij
dokters noemen dat urticaria of
galbulten. De onderliggende reactie
is de histamine reactie, in de circulatie (bloedbaan) zweven celletjes
(de mestcellen) die gelijk tot actie
overgaan als er een indringer via de
huid probeert binnen te komen. De
mestcel laat histamine vrij komen
en de histamine zorgt ervoor dat
plaatselijk de bloedvaatje poreus

worden. Het doel is dat andere
afweercellen, die meer specifiek op
bacteriën of virussen gericht zijn,
nu via deze lekjes naar de plaats
des onheils kunnen trekken. Normaal een slimme en snelle reactie.
Maar nu zien de mestcellen jouw
zonnebrand aan voor een indringer!
Hop, open met die vaten, alleen die
andere cellen denken “doe het zelf
maar, hier ben ik niet voor” en zo
stokt de afweer, de poorten staan
echter wel open en de huid wordt
rood en zwelt op.
De behandeling spreekt voor zich,
sinds een aantal decennia beschikken we over de “antihistaminica”
(allerfree en consorten). Deze
middelen remmen de mestcellen en
de reactie stopt, de rode plekken
trekken later vanzelf weg, want de
reactie wordt niet meer onderhouden. Probleem is dus wel dat de reactie er al was en dat de medicijnen
dat niet veranderen en verder dat
de histamine receptoren niet alleen
op de mestcellen zitten maar ook in
het evenwichtsorgaan, de hersenen
en in de maag en de darmen en
dat er dus sufheid en maag darm
probleempjes kunnen optreden.
Ik geef bij kleinere plekken wel
eens Caladryl (kun je zo kopen in
de apotheek) en dat werkt voornamelijk lokaal, waar je het smeert,
en daardoor krijg je geen sufheid
enz. Het werkt verder net als de
pilletjes.

Een tweede probleem in de zomer
is de inhalatie allergie
Je zou je kunnen voorstellen dat de
reactie die bij een contact allergie
optreed ook kan ontstaan in de
luchtwegen. In feite loopt de huid
via de mond gewoon vrolijk door
naar binnen naar de longen en de
maag en darmen. Als je nu eens wat
inademt waar je overgevoelig voor
bent?
De zelfde reactie ontstaat en
nu zwelt de huid in de luchtweg
op. Probleem is dat de wet van
Laplace, die de verhouding weer
geeft tussen de interne druk in de
kleine luchtwegen en de diameter
van die luchtwegen, nu beschrijft
dat je twee keer zo veel werk
moet verrichten als de wand van
die luchtwegen twee keer zo dik
wordt. Dat klinkt plastisch maar als
voorbeeld; je kunt door een rietje
rustig ademen maar als je dat rietje
een stukje dicht knijpt lukt dat
bijna niet meer. En zo is dat met
de luchtwegen ook, een allergische
reactie zal bijna altijd tot ernstige
benauwdheid aanleiding geven.
Met andere woorden: hooikoorts of
allergie voor iets anders kan ernstige benauwdheid veroorzaken.
Ook hiervoor kan je een anti histaminicum geven.

open en nu komen toch ook die andere celletjes in actie! De lymfocyten herkennen de binnendringende
stof als een potentieel gevaar en
storten hun afweerstofjes uit. Er
ontstaat dan een doorgeschoten
allergische reactie met ontstekingskenmerken, niet alleen zwelling en
roodheid maar ook algemeen ziek
zijn zoals koorts of rillingen zijn het
gevolg. Deze reactie kan tot 48 uur
na de eerste nog ontstaan!
Deze reactie reageert niet meer

op de antihistaminica, het is geen
histamine reactie, en daarvoor kan
je dan soms genoodzaakt zijn om
prednison te geven. Prednison onderdrukt namelijk ook deze reactie.
Als we het idee hebben dat er
sprake is van een ernstige reactie
geven we daarom dan liever een
combi van beide medicijnen.
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Soms loopt de afweer reactie wel
door, de histamine cellen hebben
hun werk gedaan, de boel staat

Fietsen langs knooppunten met TTC De Merel
Fietsvereniging TTC De Merel organiseert zondag 1 augustus fietstochten langs knooppunten in de omgeving. De drie afstanden (35, 65 en 100 kilometer) van dat Rondje Knooppunten zijn volledig uitgepijld. Gestart kan worden vanaf 8 uur bij café De Schans in Vinkeveen.
Niets is zo gemakkelijk als het fietsen langs knooppunten. In onze omgeving is het netwerk van knooppunten voltooid. Overal ziet u de witgroene bordjes met knooppunten. Op elk knooppunt staat een overzichtsbord waarop u kunt zien hoe een route verder gaat. U kunt zelf aan de hand van de knooppunten een route
maken en telkens weer aanpassen.
TTC De Merel maakt het u op 1
augustus wel erg gemakkelijk. De
fietsvereniging heeft drie mooie
routes voor u gemaakt. U hoeft
zelfs de knooppunten niet op te
schrijven of te onthouden. Want
de route wordt uitgepijld met de
bekende geelzwarte Merelpijlen.
Deze pijlen hoeft u alleen maar te
volgen. Het enige dat u moet doen
is bij elke pijl te kijken naar welk
knooppunt deze pijl verwijst. Bij dat
volgende knooppunt hangt een volgende Merel-routepijl. Bovendien
krijgt u ook nog een routebeschrijving mee. Makkelijker kan het niet.
U moet alleen nog zelf fietsen.
De route van 100 kilometer gaat
onder andere via het Naardermeer
en de bossen en heidevelden van
het Gooi. De route van 65 kilometer volgt vooral de dorpjes in
het westelijke weidegebied van de
provincie Utrecht. De route van 35
kilometer volgt de rustige binnenweggetjes tussen Vinkeveen en
Haarzuilens. Alle afstanden hebben
de pauze in dezelfde plaats, namelijk in Haarzuilens.

Veel blikschade
Donderdagmorgen heeft er op de
Rendementsweg in Mijdrecht een
ongeval plaats gevonden.
Een kleine bestelauto reed richting
de Veenweg en nam volgens een
ooggetuige vermoedelijk de binnenbocht. Vanaf de andere kant
kwam een zwarte auto aangereden
en een aanrijding was niet meer te
voorkomen.
Beide bestuurders bleven ongedeerd. De auto's liepen veel
blikschade op. foto's: peter bakker
Daar wordt het dus een gezellige
drukte.
De start is bij café De Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 100 km 8.00-10.00 uur
- 65 km 9.00-11.00 uur
- 35 km 9.00-12.00 uur

Het inschrijfgeld bedraagt 2,50
euro voor de routes van 35 en
65 kilometer en 3 euro voor de
route van 100 kilometer. Leden van
NTFU-fietsverenigingen betalen 1
euro minder.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl
of tel. 06-21831714.

Ja! Dat heb jij weer en daarom is
dat bloemetje van de week voor
jou! Gratis af te halen bij:
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Waverfeest 2010 wordt weer een superfeest
Het is al bijna zover! Op 12, 13 en 14 augustus gaat het jaarlijks terugkerend feest in de Waver weer van
start. De vele voorbereidingen zijn al getroffen en alle puntjes zijn op de i gezet.
Zo zal er op de donderdagavond
begonnen worden met de zeer
bekende Waver prestatieloop, welke
begint met de inschrijving om 18.30
uur en zal om 21.00 uur beginnen
met muziek in de feesttent.
Op vrijdag wordt weer de
“kinder”dag georganiseerd met om
15.30 uur de ballonnenwedstrijd.
Om 18.30 uur kan je je natuurlijk
gaan inschrijven voor de Sloot en
Slobrace waar je mee aan kan doen
vanaf 13 jaar, het zal wederom een

spektakel worden. Om 20.30 uur
begint de muziek m.m.v. “de Skihut
on Tour”.
De zaterdag begint om 09.30 met
de paarden wedstrijden die verzorgd wordt door PSV Troje waar
iedere liefhebben zich in kan vinden. Voor meer informatie hierover
kunt u vinden op
www.paardensportverenigingtroje.nl.
Verder is op deze dag is er ook een
rommelmarkt, zijn er oldtimers en
om 14.00 uur is er buikglijden voor

iedereen, natuurlijk wordt er weer
om ± 15.00 uur gestreden bij het
tobbetjesteken. Deze dag eindigt
met muziek in de feesttent m.m.v.
de band “Vangrail”.
Het bestuur heeft wederom besloten om op zaterdagavond gratis
busjes te laten rijden naar Vinkeveen, Waverveen en Ouderkerk a/d
Amstel om u weer BOB-vrij thuis te
brengen. Voor meer informatie kunt
u terecht op www.waverfeest.nl.

Let’s talk about Sex
Baby,
Let’s talk about
You & Me,
Let’s talk about
all the good things,
and the bad things
that may be …
Salt-n-Pepa zong het in 1991 al,
over sex moet gepraat worden.
Seksuele voorlichting was in het
verleden voornamelijk gericht op
het voorkomen van zwangerschap.
Toen in de jaren 80 de aidsepidemie
zijn verwoestende werking aanrichtte bleek voorlichting ook nog
een zaak van leven op dood.
De laatste jaren lijkt alles te gaan
over de pornoficatie van de samenleving, met voorbeelden als kronkelende blote meiden in videoclips of
die vervelende pornocommercials 's
nachts op tv.
Bovendien lijken alle enge verhalen
over loverboys en breezersletjes
helemaal genoeg redenen om het
goed middeleeuws gebruik van
de kuisheidsgordel weer in ere te
herstellen. Het zal je kind maar
wezen…
Waar vroeger een beduimeld vies
boekje van de sigarenboer al voor
opwinding kon zorgen, biedt internet oneindige mogelijkheden op dat
gebied.
Hoe je puber op te voeden over
deze onderwerpen? Dat zijn lastige
vragen vindt u niet?
Waarschijnlijk heeft u goede boeken
over voorlichting in huis liggen,
misschien ook wel condooms in
het medicijnkastje als u vermoedt
dat het moment komende is. Maar
praat u er ook over?
De jeugd is ondanks wat vaak gedacht wordt niet echt veel losbandiger gaan leven en begint niet op
veel jongere leeftijd aan seks. (In
1995 was de gemiddelde leeftijd
tijdens De Eerste Keer 17,7 jaar, in
2005 17,3 jaar.)
Maar er zijn nu wel andere gevaren,
bijvoorbeeld die van de internetsoa’s.
Jongeren spenderen uren achter de
pc. Voor schoolwerk, voor games.
Om iets op te zoeken in Google,
maar vooral ook voor de gezelligheid met vrienden op MSN of
Hyves.
Deze pubers zijn opgegroeid met
de pc en vaak zoveel slimmer en
handiger met het apparaat dan wij
ouders.
Reden voor ons ouders om extra
hard ons best te doen om bij te blijven. Waarschuwde je vroeger als er
een kinderlokker was gesignaleerd,
nu check je af en toe bijvoorbeeld
het Hyvesprofiel van je kind. Nog
beter, bekijk dat soort dingen
samen. Stel vragen als: wat voor
boodschap geef je af door bepaalde
foto’s te plaatsen? Wie voeg je toe
op MSN of als vriend op Hyves?
Maar ook:
Wat doe je als die jongen waar je
verliefd op bent, je vraagt je t-shirt
uit te doen voor de webcam?
Sommige ouders geloven in
internetfilters. Ik niet. Niet alleen

Jenneke van Wijngaarden is
beeldend kunstenaar. Zij maakt
vrij werk en kunst in opdracht.
Olieverf en Graffiti zijn haar
specialismen. Hiphop en jongerencultuur haar grote passie.
Dorpsacademie Mus & Muzen
is haar academie voor liefhebbers en amateurs. Zij geeft veel
en graag les aan kinderen en
jongeren. Jenneke woont samen met haar zoon Nemo (13)
en hond Alfan.
filteren die vaak ook heel relevante
praktische info weg over seksualiteit of bijvoorbeeld borstkanker,
bovendien is de kans groot dat uw
kind achter een andere pc dan de
uwe toch met die gevaren in aanraking komt. Voorlichten dus.
www.internetsoa.nl is een goede
site om samen eens te bekijken,
daarop worden veel gevaren waar
je als ouder soms niet eens bij
stilstaat op een frisse manier besproken met leuke filmpjes en een
prettige toon.
Wat is nu het allerbelangrijkste?
Mijn mening? Geen internetfilters
en zeker het kind niet alleen maar
bang maken of van alles gaan verbieden, integendeel zou ik zeggen.
Ik kies voor een andere benadering.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen
met zelfvertrouwen het minste
risico lopen op nare seksuele
ervaringen, zowel in het werkelijke
leven als op het internet.
Vertel uw kind dus hoe mooi het is,
hoe waardevol als persoon. Bouw
aan dat zelfvertrouwen, het is het
reddingsvest van de puber.
Praat over de andere kant van het
verhaal, de belangrijke kant. Uw visie op een liefdesleven. Dat seks fijn
is, maar alles met liefde te maken
heeft, met plezier en helemaal niks
met dwang of bewijzen.
Dan wordt NEE zeggen én doen
uiteindelijk veel gemakkelijker
voor de jongere.
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IN VOL BEDRIJF
Kinderopvan Troetels / De Stal

Kinderen en dieren zijn een perfecte combinatie
Midden in het westelijk deel van de polder Groot Mijdrecht Noord startte Diana Vredenbregt anderhalf jaar
geleden kinderopvang De Stal in het oude woonhuis van Adriaan van den Bosch. Die richt zijn werk zo in dat
de kinderen zo veel als mogelijk deelgenoot kunnen zijn van de dingen die er op een boerderij gebeuren. Kinderen en dieren blijken een perfectie combinatie te vormen.
door piet van buul

Zo’n kleine tien jaar geleden startte
Diana Vredenbregt kinderdagverblijf ‘Troetels’ op Voorbancken in
Vinkeveen. Diana komt oorspronkelijk uit de kinderpsychiatrie en
had duidelijke opvattingen over de
opvang van kinderen. De aanpak van
Diana sloeg aan. Ze begon in een
omgebouwde schuur met een groep
van 16 kinderen. Korte tijd later
vond ze op Voorbankcen een betere
locatie en kreeg daar de ruimte voor
21 kinderen. Inmiddels is dat zelfs
uitgegroeid tot 28 kinderen. En
sinds december 2008 is er nu een
tweede vestiging bijgekomen: kinderdagverblijf De Stal in Waverveen.
“Ik ben hier min of meer toevallig
terechtgekomen,” vertelt Diana. “Ik
was eigenlijk niet op zoek naar een
uitbreidingsmogelijkheid. Maar de
penningmeester van de branchevereniging in de kinderopvang kende
boer Adriaan van den Bosch, die
hier zijn boerderij heeft. Adriaan
had een nieuwe woning gebouwd
op het erf en zocht een bestemming
voor de oude woning. Toen ontstond
het idee om er een kinderdagverblijf te vestigen. Vervolgens werd
ik benaderd met de vraag of ik
daar wat in zag. In eerste instantie
stond ik niet te springen, want ik
had mijn handen vol aan Troetels in
Vinkeveen. Maar ik vond het idee
eigenlijk wel interessant. Ik ben toen
hier gaan kijken en ik was meteen
heel erg enthousiast. De ruimte was
perfect en de benedenverdieping
van het pand kon zonder al te veel
ingrepen geschikt gemaakt worden.
We zijn gestart met tien kinderen

foto patrick hesse

in de leeftijdscategorie van nul tot
vier jaar en met zes kinderen in de
buitenschoolse opvang. Inmiddels
hebben we twaalf kinderen van nul
tot vier jaar en acht kinderen in de
buitenschoolse opvang in de leeftijd
van vier tot dertien jaar. Er is zoveel
vraag dat we besloten hebben ook
de bovenverdieping van het pand geschikt te maken. Dat is een wat ingrijpender verbouwing. Daar moeten
bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen
worden aangelegd. Als het klaar is
hebben we meer ruimte en willen
we zestien tot twintig kinderen in de
buitenschoolse opvang onderbrengen.”
In de polder
Het feit dat De Stal wat ver van
de ‘bewoonde wereld’ verwijderd
ligt is voor Diana geen enkel punt.
“De kinderen voor de dagopvang
worden door de ouders hier met de
auto gebracht. Het is nog geen tien
minuutjes rijden van Vinkeveen,
Mijdrecht of Wilnis. Voor de mensen
uit Waverveen is het al helemaal
dichtbij. En voor de buitenschoolse
opvang halen wij de kinderen met
ons eigen busje op van de verschillende scholen waar de kinderen op
zitten. Gelukkig sluiten die scholen
niet allemaal op hetzelfde tijdstip,
dus dat gaat prima. Wanneer de
kinderen hier aan komen eten en
drinken we wat met ze en daarna
kunnen ze hier lekker spelen. En op
het eind van de dag worden ze door
hun ouders hier weer opgehaald. Dat
is om kwart over zes.”

Op de boerderij
Met boer Adriaan van den Bosch
zijn afspraken gemaakt dat de
kinderen zoveel mogelijk betrokken
worden bij de activiteiten die op de
boerderij plaats vinden. En er is van
alles te beleven. Er lopen een aantal
vleeskoeien rond, er zijn schapen,
een paar pony’s, een paar hertjes,
kippen en konijnen. Diana: “Er loopt
hier van alles rond. Dat maakt het
voor kinderen natuurlijk wel heel
erg leuk. In deze tijd zijn de dieren
veel buiten in de wei. Onze buitenruimte hier grenst direct aan het
weiland. Het gebeurt dus regelmatig
dat de kinderen hier buiten aan het
spelen zijn en dat de koeien bij het
hek staan te kijken. Maar ook als ze
op stal zijn mogen de kinderen er
naar toe en vaak mogen ze ook wel
ergens mee helpen. In het voorjaar
worden er weer jonge beesten
geboren. Dat is voor de kinderen
natuurlijk een hele belevenis. En ook
het scheren van de schapen wordt
altijd gedaan in aanwezigheid van de
kinderen. Ze mogen ook helpen met
het voeren en soms mogen de wat
oudere kinderen ook wel eens een
stukje op de trekker mee. De pony’s
zijn van de dochter van Adriaan. Bij
het verzorgen mogen de kinderen
ook helpen. Vooral de meiden vinden
dat prachtig. En er loopt hier een
hond op het erf. Ook daar zijn de
kinderen helemaal aan gewend.
Het mooie van deze locatie is dus
dat kinderen van heel nabij kennis
maken met de natuur en de dierenwereld. Daar zullen ze hun hele
leven plezier van kunnen hebben,

Diana: "De kinderen maken van heel nabij kennis met de natuur en de
dierenwereld, daar zullen ze hun hele leven plezier van hebben!"
lijkt me. En we zitten hier ook in een
waterrijk gebied. We gaan dan ook
wel met ze naar de slootkant waar
ze met schepnetjes visjes kunnen
vangen. En hier bij het huis hebben
we ook een eigen moestuintje waar
de kinderen ook leren wat groente
te verbouwen. Kortom, de kinderen
maken hier op een heel natuurlijke
manier kennis met het leven op een
boerderij. En daar hoort ook de geur
van uitgereden mest bij,” zegt Diana
lachend.
Het is overigens niet zo dat ze het er
heel nadrukkelijk boven opleggen.
Er is ook verder nog van alles te
doen. “We maken ook wel uitstapjes
met de kinderen naar elders,”zegt
Diana. “Bijvoorbeeld naar het
Oortjespad of naar de Vinkeveense
Plassen.”
Wachtlijsten
Met haar twee vestigingen levert
Diana in ieder geval een behoorlijke
bijdrage aan het wegwerken van de
wachtlijsten. “De vraag is onverminderd groot. En het valt ook niet mee

om aan alle strenge regels en voorschriften te voldoen. De meeste van
die regeltjes zijn overigens volkomen
logisch en redelijk. Maar af en toe
schiet de regelgeving ook wel een
beetje door. Maar goed, dat hoort er
kennelijk allemaal bij,” stelt Diana
blijmoedig vast.
Bij De Stal zijn inmiddels vijf vaste
leidsters actief. Daar komt nog een
collega bij voor de buitenschoolse
opvang. Bij Troetels werken zes
vaste leidsters en enkele stagiaires.
Op 5 mei 2011 is het precies tien
jaar geleden dat Diana Vredenbregt
met de kinderopvang begon. Daar
zal dan ongetwijfeld aandacht aan
besteed worden.
Meer informatie en heel veel foto’s
zijn te vinden op
www.troetels.web-log.nl/destal. Troetels is gevestigd op het adres Voorbanken 10c in Vinkeveen, telefoon
0297 562338. De Stal kan men vinden aan de Botsholsedwarsweg 8A1
in Waverveen. Tel. 0297-562338

In augustus bovendien geen afsluitprovisie!

Betaal nooit teveel rente voor je hypotheek
Kiezen voor een variabele hypotheekrente kan slim zijn. Als deze rente daalt, dalen je maandlasten namelijk mee. Maar de rente kan ook stijgen. In dat geval worden je maandlasten
ook hoger. Daar heeft SNS Bank iets op gevonden: de SNS Plafondrente Hypotheek. Daarmee betaal je nooit meer dan een van tevoren afgesproken rentepercentage, het renteplafond. Zo profiteer je van een lage variabele rente en betaal je nooit teveel bij rentestijging. Dat is rustig wonen.
Hoe werkt SNS Plafondrente precies?
Je spreekt met SNS Bank een vast renteplafond af. Dat is de maximale rente die je betaalt. Hoe hoog de rente ook
staat. Het variabele tarief, de plafondrente, is gekoppeld aan het 1-maands Euribortarief. Als dat tarief op de laatste
werkdag van de maand is veranderd, dan verandert ook je rente. Dit laten we je dan per brief weten. Zo weet je precies
waar je aan toe bent.
Een voorbeeld
Je kiest voor een SNS Plafondrente Hypotheek voor 10 jaar. De variabele plafondrente staat nu op 4,05%*. Dus je
betaalt dan ook 4,05% rente. Het renteplafond heb je vastgezet op 4,8%. Mocht de rente in de komende jaren naar
bijvoorbeeld 8,5% stijgen, dan betaal je toch niet meer dan 4,8%. Daalt de rente de komende jaren? Dan profiteer je
meteen weer mee. Stel dat de rente daalt naar 3,6%, dan is dat ook de rente die je betaalt.
Geen afsluitprovisie
Als je in de maand augustus kiest voor SNS Plafondrente Hypotheek worden er bovendien geen afsluitkosten in rekening gebracht en dat is mooi meegenomen! Informeer naar de voorwaarden bij uw hypotheek adviseur: Jon Alberts. Hij
vertelt u er graag alles over in een persoonlijk gesprek.
Kom gerust even langs bij SNS Regio Bank Wilnis aan de Dorpsstraat 7 in Wilnis.
Bellen kan natuurlijk ook: 0297-250301. Graag tot ziens!

* Het genoemde tarief geldt voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Rente geldt vanaf 7 juli 2010 tot datum
rentewijziging. Geldig voor aflossingsvrije hypotheek en 1e hypotheek. Afhankelijk van je situatie kunnen nog opslagen en/of kortingen van toepassing zijn. Wijzigingen voorbehouden.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

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

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

... Monique Marelis
Titel: Het spel van de engel
Auteur: Carlos Ruiz Zafón
'Eigenlijk wilde ik 'Het spel van
de engel' van Carlos Ruiz Zafón al
een tijdje kopen, maar ik heb het
steeds uitgesteld. Destijds raadde
een vriendin mij 'De schaduw van
de wind' aan, het eerste boek van
Zafón. Tijdens de boekenweek van
2008 heb ik toen een speciale,
gebonden editie gekocht, met
mooie foto’s van Barcelona. Ik
vond het even lastig om te ‘starten’
in het boek, maar heb het toen
niet meer weg kunnen leggen; ik
ging volledig op in het verhaal. Het
heeft me echt wel wat nachtrust
gekost! Toen 'Het spel van de
engel' uitkwam, hoopte ik eigenlijk
dat er weer een speciale uitgave
kwam; als boekenliefhebber vind
ik dat toch altijd net iets specialer.
Ik moet wel zeggen dat ik niet
actief gezocht heb, maar nu ik het
boek weer bij Mondria zag liggen,
heb ik toch deze gebonden versie
gekocht en ik verheug me er echt
op om er dit weekeinde in te gaan
beginnen.'

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

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

Nog een paar weken vakantie
van school... Om te voorkomen
dat de verveling toeslaat heeft
Mondria deze week vijf kinderboekentips:

1

Fantasia V 			
Geronimo Stilton
Het langverwachte vijfde
deel van de
Fantasiareeks!
Het mythische
rijk verkeert
opnieuw in
gevaar, en
Geronimo moet tot het uiterste
gaan om het van de ondergang te
redden. De Vuurspuwer is ontwaakt
en deze veroorzaakt met zijn
aardschokken diepe kloven in heel
Fantasia. Bomen zijn omgevallen, struiken en pollen uitgerukt,
overstroomde riviertjes hebben
bossen en weiden onder water gezet en het elfde bos, het oude hart
van het Rijk van de Elfen, lijkt in
kleine stukjes gereten door enorme
kloven en ravijnen. En alsof dit
allemaal nog niet erg genoeg is,
is Gaja, de fee van de Aarde en
de zus van Florina, ook nog eens
ontvoerd. Fantasiastisch-vreemd
allemaal!
Voor Geronimo betekent dit het
begin van een nieuw avontuur,
waarbij hij dwars door rijken vol
toverkracht reist, zoals het Domein
van de Blauwe Eenhoorns. Natuurlijk zitten ook in dit deel weer
magische geurpagina’s verstopt.

2

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

Boeken Tip 5...

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

Het mysterie van de zwarte
pop 			
Thea Stilton
De Thea Sisters beleven
keer op keer
spannende
avonturen.
Als er op
een dag een
waardevolle
en zeldzame

pop wordt gestolen van een rijke
verzamelaarster uit Japan, staat
de Thea Sisters een wel heel
ingewikkelde opdracht te wachten.
Terwijl ze proberen de pop terug
te vinden en de daders te pakken
te krijgen, belanden ze in een mysterie boordevol adembenemende
momenten…
Sluit je aan bij de Thea Sisters en
help mee om deze mysterieuze
verdwijning te ontrafelen!
De boeken van Thea Stilton staan
vol met leuke weetjes. Handig om
te gebruiken voor spreekbeurten of
tijdens de les.

3

De Avonturenmama 		
Sonja Bakker
Ergens in
Nederland
wonen twee
kinderen
die een heel
grappige
mama hebben. Zij heet
Woppie, maar ze noemen haar de
avonturenmama. Omdat ze vaak
avonturen meemaakt. 'De Avonturen-mama' is een kinderboek
van Sonja Bakker met grappige
verhalen en leuke illustraties die
tot de verbeelding spreken. Ieder
hoofdstuk wordt afgesloten met
een leuk kinder-recept om zelf te
maken en te versieren.

4

Tafel 7: 3 Cola! 		
Marion van de Coolwijk
Rik is vijftien
en heeft een
topjob in de
bediening van
Restaurant
Lekker. Hij
werkt hard en
kan het goed
vinden met
zijn collega’s.
Vooral met Ice heeft Rik veel lol.
Ze dagen elkaar voortdurend uit en
door haar gaat hij zijn werk met de
week leuker vinden. Is hij verliefd
op haar aan het worden? Ook
Jasmin en Jessica geven op hun
manier wel heel speciale aandacht
aan Rik. Wanneer er geld uit de
kas en de fooienpot blijkt te zijn
verdwenen, is iedereen stomver-

baasd. En het blijft niet bij één
keer. De sfeer in het team slaat
om: de medewerkers beginnen elkaar te verdenken. Steeds als Rik
gewerkt heeft, klopt de kas niet.
Is dat toeval? Langzaamaan komt
de verdenking op hem te liggen.
Rik is ten einde raad. Alle credits
die hij in de loop van de tijd heeft
opgebouwd, blijken niets meer
waard. Wie kan hij vertrouwen?
Ice? Wie heeft het geld gestolen?
En waarom?

5

Spekkie en Sproet en de
geheimzinnige tekening
Vivian den Hollander
Spekkie heet
eigenlijk
Marloes.
Maar ze
is dol op
spekkies,
vandaar.
Sproet
is haar
vriend. Hij
draagt een kleine, ronde bril en
zijn neus zit vol sproetjes. Ze zijn
dikke vrienden, dol op avontuur
en erg goed in het oplossen van
allerlei zaken. Echte speurneuzen
dus, die twee!
In deze nieuwe 'Spekkie en Sproet'
vindt het speurders-duo op straat
een tekening met een gezicht erop.
Het blijkt een politie-tekening te
zijn: de man wordt gezocht! Als
ze hem de volgende dag in een
café zien zitten, besluit Spekkie
hem te volgen terwijl Sproet de
politie waarschuwt. Maar Spekkie
wordt door de crimineel betrapt en
opgesloten, en de politie is in geen
velden of wegen te bekennen. De
nieuwste Spekkie en Sproet verschijnt op 3 augustus aanstaande!

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

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

het eerste gezicht lijkt het een vrouwen film maar de mannen vonden
het ook leuk hoor! Ik heb ze geen
kick horen geven, en wie zwijgt vindt
het leuk toch?

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

Lazy Sunday
Afgelopen zondag was een easy
going relaxed Sunday. Een dag
waarop je pas heel laat je bed uit
komt en niets moet maar alles mag.
Na de boodschappen gedaan te
hebben in Uithoorn (waarom kan dat
nog steeds niet in Mijdrecht op zondag), besloten we een film op te zetten. Het werd deze keer Julie&Julia,
een geweldige feelgood movie, op

Deze waargebeurde film gaat over
Julia Child, gespeeld door Meryl
Streep die in de jaren 50 naar Parijs
verhuisd en daar haar dagen vult
met koken. Omdat ze uiteindelijk
zeer talentvol blijkt te zijn begint ze
met het schrijven van een kookboek
die het voor Amerikanen makkelijk
moet maken om volgens de Franse
keuken te koken. Julie leeft in onze
moderne tijd maar heeft geen doel in
haar leven. Omdat ze iets bijzonders
wilt doen en haar passie ook ligt bij
koken, begint ze een blog waarin
ze in 365 dagen ruim 550 recepten
uit het kookboek van Julia Child
gaat koken. Een leuke film dus die
gaat over 2 vrouwen die dezelfde

passie hebben maar die uit 2 totaal
verschillende generaties komen. Ik
heb het tegenwoordig wat rustiger
in de zomermaanden dus moest
meteen denken aan een eigen blog.
Alle wijnen van de wereld proeven in
365 dagen! Leuk doel hoor, maar ik
dacht meteen aan alle blaascontroles
waarvoor ik niet meer glansrijk zou
slagen, dat werd hem toch niet! Ik
las laatst een artikel over een collega
van ons, Harold Hamersma. Hij
proeft jaarlijks 3000 wijnen! Dat
zijn elke dag ruim 8 wijnen. Ik zie
mezelf al zitten in de winkel, om half
10 trekken we de eerste fles open
en om half 6 besluiten met de laatste
fles wijn. Denk niet dat er nog veel
gewerkt wordt! Wat heeft die man
voor tandartskosten elk jaar? En
wat nou als hij plotseling zijn smaak
of zijn reuk kwijtraakt? Nee laat
mij maar genieten van mijn flesje
’s avonds. Vandaag kreeg ik bericht

dat we in september 3 dagen naar
Verona in Italië mogen. De trip staat
geheel in het teken van wijn proeven
en een Italiaanse kookcursus. Een
blog zal ik er niet over bijhouden
maar jullie zullen zeker lezen hoe ik
dat allemaal beleefd heb!

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Gewoon Hamburgers…
Alweer mijn laatste stukje voor deze zomer. Die zomer wil ik gewoon
afsluiten met de barbecue topper: hamburgers. Het lijkt mij dat we daar
best wat speciaals van kunnen maken! Ik stel dan ook graag voor dat
uw volgende barbecue moment geheel gewijd is aan de hamburger.
Natuurlijk kunt u die kant en klaar
kopen, maar laten we zeggen dat
dat deze keer eens niet de bedoeling is. U gaat ze zelf maken of laat
dat doen door bijvoorbeeld een van
uw familieleden of vrienden. Een
goede hamburger bevat circa 25%
vet en bestaat uit 100% rundvlees, rauw rundvlees onder hun
zadel. Door de bewegingen van de
paardenrug tijdens het rijden werd
het vlees mals gewreven. Later
veroverde de hamburger Rusland,
waar hij door de kleinzoon van
Genghis Khan, Kng, op Moskou
werd geïntroduceerd. De Russen
verfijnden het recept door er
eieren en ui door te mengen, wat
de hamburger een rijkere, volle
smaak bezorgde. De hamburger
zoals wij hem van-

daag kennen, werd voor het eerst
bereid in de Duitse stad Hamburg
(inwoners van deze stad worden
ook Hamburgers genoemd). In
Hamburg werd het vlees voor het
eerst gebakken, en daarna geserveerd op een rond broodje. Duitse
emigranten hebben dit concept
meegenomen naar de Verenigde
Staten, waar de moderne hamburger is ontstaan.
Een andere topper voor de barbecue zijn spareribs hiervoor heb ik
een zeer speciaal recept voor de
liefhebbers op basis van appelsap,
ik wens u smakelijk eten en hoop
dat u een goed barbecue seizoen
heeft gehad. De zomer is natuurlijk
nog niet voorbij maar voor je het
weet staat de herfst weer voor
de deur, mijn collega heeft

Arno’s vlees (bewaar)tips

• Zet vlees direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer het
vlees dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast
worden bewaard.
• Haal ingevroren vlees de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de
koelkast ontdooien.
• Houd het vlees zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat vlees, dat
uiteindelijk niet opgaat, onnodig lang in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg het vlees nooit in de zon.
• Kip en varkensvlees dient u altijd helemaal gaar te eten!
• Leg bereid vlees nooit bij rauw vlees, gebruik hiervoor altijd schone schalen.

Hamburger
Méditerrané

in ieder geval de pepernoten en de
kerst koekjes bestelling al moeten
plaatsen wat volgens hem toch wat
inlevings vermogen kost met dit
warme weer.

Benodigheden:
50 gr feta, verkruimeld
200 gr tartaar
2 eetlepels Italiaanse kruiden
1 rode ui in ringen
1/2 eetlepel olijfolie
2 pitabroodjes
2 eetlepels rode pesto
2 eetlepels yoghonaise
4 blaadjes lollo rosso

Sparerib recept
Kook de spare ribs in de appelsap in ca 1,5 uur gaar.
Maak een marinade van:
80 ml sojasaus
20 ml olijfolie
2 scheppen bruine suiker
1 eetlepel citroensap
1 kneedje chilipasta
2 eetlepels chilipoeder
6 teentjes knoflook
4 eetlepels gember poeder

Meng in een kom de feta, tartaar,
italiaanse kruiden en zout en
peper naar smaak en vorm hier
twee burgers van.
Bestrijk de burgers en uiringen
met olie en rooster ze op de bbq
mooi bruin.
Rooster de pitabroodjes even,
snijd ze open en bestrijk ze met
pesto.
Roer de rest van de pesto door
de yoghonaise.
Verdeel de sla over de pitabroodjes en leg de hamburgers en de
uien erop.
Schep het pesto sausje erover en
leg de bovenste helften van de
pitabroodjes erop.

Droog de gegaarde spare ribs
af en leg ze nog warm gedurende ca. 12 uur in de marinade. Dit betekent natuurlijk wel een dagje
vooruit denken.

OEKZ
PART YCENTRUM

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Andes Peak wijn

Alle varianten wit, rose en rood
2 FLESSEN

3.

99

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

ROEKZ.NL

7.98
Week 30 2010

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

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten

Slager Arno van de C1000 in
Wilnis kaart deze zomer elke
twee weken een recept aan,
waarbij je zelf gaat kokkerellen en omdat iedereen het
toch nét iets anders doet,
heeft iedereen altijd een
uniek resultaat. Elke keer
wordt er een andere productgroep uitgelicht en geeft Arno
handige tips over bereiding,
hygiëne en voedselveiligheid.
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Toyota Prius

Het resultaat van bijna
15 jaar hybride techniek
Deze week de afsluiting van een maand groene voertuigen. Na volledig
elektrische voertuigen, keren we weer langzaam terug naar traditioneel
aangedreven voertuigen. De Toyota Prius draait inmiddels al weer drie
generaties mee en kan beschouwd worden als één van de eerste hybrides die op de markt verscheen voor de massa. Met wereldwijd ruim
1,2 miljoen verkochte exemplaren is dit de best lopende hybride op de
markt.
Net als de voorgaande modellen
bestaat deze generatie Prius uit een
benzinemotor die samenwerkt met
een elektromotor. Veel hybride auto's
hebben altijd de brandstofmotor
nodig om te kunnen rijden (Mild
Hybrid), maar deze Prius (en sinds
kort ook de Toyota Auris Hybrid) is
een Full Hybrid. Dat betekent dat de
auto alleen accu-kracht, alleen de
benzinemotor of beide inzet voor de
aandrijving. De benzinemotor kan
daarnaast dienen als generator om
de accu’s op te laden. Deze worden
echter ook opgeladen als de auto
afremt. Als bestuurder kun je kiezen
voor verschillende modussen, waarin
je bijvoorbeeld de auto kunt dwingen
zoveel mogelijk gebruik te maken
van de accu’s. Sowieso is de elektromotor bij de Prius leading, pas als
de elektrokracht niet voldoende is
wordt de hulp van de benzinemotor
ingeschakeld. Soms heb je behoefte
aan extra vermogen, dus dan kun je
vanzelfsprekend voor een wat minder
zuinige, sportieve instelling kiezen.
De gereden Prius is voorzien van een
dak met zonnepanelen, die ervoor
zorgen dat als de auto geparkeerd
staat, deze energie verzamelt om de
temperatuur van het interieur op peil
te houden.

Eerder stond op deze autopagina al
eens een rijtest met de tweede generatie Prius. Ten opzichte van dat model zijn er een hoop zaken gewijzigd
bij de derde generatie. Onder meer is
te merken dat de Prius III beter op
de weg ligt. Met vier personen kun
je prima reizen in deze vierwieler.
Zowel voor- als achterin heb je genoeg ruimte om je vrij te bewegen.
De vering lijkt wat meer toegespitst
te zijn op de Amerikaanse markt
(één van de grootste afzetgebieden),
waardoor de Prius een comfortabele
cruiser wordt. De Prius voelt echter
niet zo Amerikaans aan als de Prius
II. Onder de motorkap vinden we een

sterkere elektromotor, waarmee je
ook langer op elektrische aandrijving
kunt rijden. Als je het gaspedaal helemaal intrapt, zit je na 10,4 seconden
acceleratie op een snelheid van
100 km/u. Dit is ongeveer een halve
seconde sneller dan de voorgaande
generatie.

Vergeleken met het vorige model
hebben de ontwerpers een mooie
vooruitgang geboekt wat betreft
de styling van de buitenkant. Het
ontwerp is gebonden aan bepaalde
aerodynamische eisen om een nog
beter verbruik te realiseren. Zo is de
weerstandcoëfficiënt van dit model
slechts 0,25. Een übersportwagen
als de Porsche 911 scoort hier een
waarde van 0,28, een baksteen een
waarde van 2,1. Door verschillende
touches komt het ontwerp al meer
in de buurt van een normaal vormgegeven auto. Persoonlijk vind ik
het een nadeel dat het ontwerp van
hybride auto’s altijd onderhevig is aan
aerodynamische keuzes, waardoor
het bij mij niet altijd in de smaak valt.
Maar ik moet zeggen dat de voorkant
van deze Prius er erg goed uit ziet.
Daarnaast staat de optionele parelmoerlak (€750,-) erg goed, maar pas
op: wit is nog hot, maar wil je echt
opvallen, dan kies je voor matzwarte
folie en laat je je auto wrappen.

Het interieur is nog altijd net zo futuristisch als voorgaande generaties.
Iedere keer als je plaats neemt in
een Prius heb je het idee een deel
van Startrek in huis gehaald te hebben. In het midden vinden we een
breed display met daarin de snelheidsmeter en andere belangrijke
informatie. Recht voor de bestuurder
is een headup-display geplaatst. Hiermee worden navigatieaanwijzingen,
verbruik en de snelheid in het voorruit geprojecteerd, zodat je je ogen

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

op de weg kunt houden. Wil je toch
rondkijken, dan kun je genieten van
een groot, handig touchscreen, zoals
we dat kennen uit andere Toyota’s.
Een erg fijn systeem waarmee iedereen makkelijk overweg kan. Dit is te
gebruiken voor de navigatie, radio,
het verbruik en voor het achteruit
inparkeren. Op dit scherm worden
de hulplijnen getoond en, optioneel,
kun je met een druk op de knop een
parkeervak selecteren, waarna de
auto zichzelf parkeert. Jammer is dat
bepaalde elementen uit het interieur vrij hard aanvoelen. Maar ook
over het gebruik van de materialen
is nagedacht: dit plastic is namelijk
gemaakt van organische materialen,
zoals bijvoorbeeld zeewier. Je moet
er maar opkomen.

Dan is er nog de eindeloze discussie
of de Prius nou écht goed voor het
milieu is ja of nee. Een paar feiten
die in het voordeel van Toyota pleiten; de accu’s zijn voor 95% weer te
recyclen en gaan volgens de brochure
“een autoleven lang mee”, de fabriek
waar de Prius gebouwd wordt draait
grotendeels op groene stroom en er
wordt extra gecontroleerd op onnodig verbruik van energie tijdens het
productieproces. Het delven en aanleveren van grondstoffen en dergelijke
zal zo milieuvriendelijk mogelijk
gaan, maar natuurlijk zijn daar altijd
zaken te verbeteren. Zoals ik al zei:
een eindeloze discussie.

Één van de eerste auto’s die op deze
autopagina getoond werd, was de
tweede generatie Prius. Deze is nu
ook weer volop verkrijgbaar, omdat
veel mensen hun Prius II hebben

Toyota Prius
Gereden versie: Toyota Prius 1.8
Full Hybrid Dynamic
Vermogen: 99 pk + 82 pk
(elektromotor)
0-100: 10,4 s
Top: 180 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 25,0 / 4,0 l/100km
Prijs gereden versie: € 34.174,BPM: geen
Alternatieven: Honda Insight,
Honda Civic Hybrid

ingeruild voor een spiksplinternieuwe
Prius III. Dus, zit je toch even krap
bij kas, maar wil je desondanks hybride rijden, dan is het interessant om
eens rond te kijken voor een vorige
generatie Prius.
Toyota heeft recent 50 miljoen dollar
geïnvesteerd in de kleine fabrikant
Tesla. Op dit moment bouwen zij de
volledig elektrische Tesla Roadster,
die ook deze pagina mocht sieren.
Met deze samenwerking wil Toyota
het hybride of volledig elektrisch rijden nog verder doorontwikkelen. Één
van de voorbeelden is nu de Prius
Plug-In. Deze Prius is voorzien van
een benzine- en elektromotor, en kan
20 kilometer afleggen, volledig op de
batterijen (maximum snelheid is dan
wel 100 km/u). Deze 20 kilometer
zijn gebaseerd op het gemiddelde
aantal van 18 kilometers dat een
persoon per dag aflegt. Zijn de accu’s
leeg, dan neemt de benzinemotor het
over. Opladen gebeurt middels een
simpele stekker in het stopcontact,
waarna de accu’s na anderhalf uur
weer zijn opgeladen. Toyota heeft
600 exemplaren verspreid onder
diverse bedrijven en instellingen om
te testen. Maar verwacht de Plug-In
zeer snel op de markt. En tot die tijd

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.
is deze Prius III een goede keuze.
Toyota Van Ekris
Industrieweg 48
3641 RM Mijdrecht
Telefoon: 0297-230350
Website: www.vanekris.nl
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De Club van… Johan, Ad en Willy

Kort nieuws

De eenzaamheid uit de samenleving halen
Kort na de oorlog verzorgde Alex van Warmerdam voor de KRO radio een
programma voor langdurig zieken. In het programma bracht hij groeten
over van familie en bekenden en draaide hij muziek. Vanuit dit programma
ontstond het idee om de zorg voor zieken en eenzamen ook structureel
vorm te geven. Dat resulteerde in 1949 in de oprichting van de Stichting de
Zonnebloem. De activiteiten van de Zonnebloem worden uitgevoerd door
plaatselijke afdelingen. Centraal daarin staan de huisbezoeken.
door piet van buul

Om aan te geven dat het werk voor
de Zonnebloem een kwestie van teamwork is heeft Johan met voorzitter Ad
in ‘t Veld en secretaris Willy Hingst
afgesproken dat zij ook deelnemen
aan het gesprek. Zij maken duidelijk
dat de eenzaamheidsbestrijding de
centrale doelstelling van de vereniging
is. “Wij willen de eenzaamheid uit
de samenleving halen,” zegt Johan.
Want ondanks alle moderne communicatiemogelijkheden zijn er
behoorlijk veel mensen die dreigen te
vereenzamen. Probleem is daarbij dat
deze doelgroep moeilijk te traceren
is. “Mensen lopen er niet mee te koop
dat ze eigenlijk maar weinig vrienden of familie hebben die naar hen
omkijken,” stelt Ad vast. “We krijgen
af en toe wel signalen vanuit de
thuiszorg of van het servicepunt. Ook
artsen hebben wel een goed beeld,
maar de privacy bescherming laat niet
toe dat er zomaar informatie wordt
uitgewisseld. We moeten het dus ook
heel sterk hebben van familie, buren
en kennissen. Ook onze vrijwilligers

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

Langs de A2 bij Abcoude heeft een
vrouw woensdag dozen vol dode
wasbeerhonden gevonden.
De gemeente heeft de vondst bevestigd. Het zou gaan om duizenden
dieren waarvan de ruggen zijn gevild.
Mogelijk is het bont van de dieren
gebruikt in kleding.

- foto patrick hesse
hebben natuurlijk een open oog voor
hun omgeving en signaleren ook vaak
de gevallen waar wij iets voor zouden
kunnen betekenen.”
Bloeiende vereniging
De Zonnebloem was oorspronkelijk
een Stichting. Ad in ’t Veld: “In 1964
is de organisatie omgevormd tot een
vereniging. Aanvankelijk vormde
de Zonnebloem in deze regio één
afdeling. Maar vijftien jaar geleden
is dit gebied opgedeeld in kleinere
afdelingen. Men wilde dat de plaatselijke organisatie niet te groot werd en
dat het werk overzichtelijk en langs
korte lijnen kon worden uitgevoerd.
En dat werkt prima. We hebben hier
de afdelingen Abcoude/Baambrugge,
Vinkeveen/Waverveen, Wilnis/De Hoef
en Mijdrecht. Gezamenlijk vormen
we binnen de Zonnebloem de regio
‘Rondom de Venen’. Behalve de naam
waren we toen, gezien de gemeentelijke herindeling, al ver vooruit. Elke
afdeling organiseert zelfstandig de
huisbezoeken en de meeste activiteiten. Er zijn ook een paar activiteiten
de we gezamenlijk met afdelingen
binnen de regio doen. De organisatie
heeft een hoofdbureau in Breda, waar
een aantal professionele betaalde
krachten werken. Het werk in de regio
en de afdelingen wordt gedaan door
vrijwilligers. En over de inzet van de
vrijwilligers hebben we hier in Mijdrecht niks te klagen,” stelt Ad tevreden
vast. Willy Hingst valt hem hierin bij.
Ze vertelt dat de afdeling een beroep
kan doen op een veertigtal vrijwilligers. “En de betrokkenheid is groot.
We hebben vijf keer per jaar een
vergadering met alle vrijwilligers en
daar komen ze vrijwel allemaal naar
toe. Dat vind ik wel bijzonder. Tijdens
die vergaderingen praten we elkaar
bij over de ontwikkelingen en wisselen
informatie uit. Voor ons als bestuur is
dat erg belangrijk want de vrijwilligers
horen bij de huisbezoeken natuurlijk
veel meer dan wij als bestuur.

Dozen vol dode
wasbeerhonden langs
A2 bij Abcoude

"Het is een bizarre vondst. De dieren
zijn verder helemaal intact, alleen
hun ruggen zijn eruit gesneden",
zegt directeur Claudia Linssen van
de Bont voor Dieren. Zij kregen als
eerste de melding van de vinder en
hebben gemeente en politie ingeschakeld.

Ad in 't Veld: "Onze vrijwilligers hebben een open oog voor hun omgeving."
Activiteiten
Johan Liesveld is als bestuurslid
vooral belast met de coördinatie van
de bijzondere activiteiten. Voordat
hij een inkijkje geeft in het activiteitenprogramma wil Johan nog wel
even nadrukkelijk vastgesteld hebben
dat het bezoekwerk de belangrijkste
activiteit van de afdeling is. “De huisbezoeken vormen de kern van onze
activiteiten. We hebben momenteel
zo’n 70 gasten met wie we afspraken
hebben over een regelmatig bezoek
door een van onze vrijwilligers. Die
één op één gesprekjes worden door
onze gasten heel erg op prijs gesteld.
Ze kunnen dan vaak dingen kwijt,
waar ze elders geen gehoor voor vinden. We brengen met Kerst altijd een
klein kerstcadeautje en dat vinden de
mensen ook heel leuk. Daarnaast doen
we een aantal dingen gezamenlijk. En
daar is over het algemeen ook veel
animo voor. Zo is er eind januari altijd
een ontspanningsdag in De Meijert.
Dat doen we samen met de afdeling
Wilnis. We verzorgen dan de onvermijdelijke bingo waarbij er voor iedereen
wel een prijsje is. We organiseren
ook uitstapjes naar een dierentuin of
naar Keukenhof, of we houden een
theatertournee of een rondvaart. We
bezoeken soms een voorstelling van de
lokale toneelvereniging. Traditioneel
gaan we begin december voor de kerstinkopen naar het tuincentrum in Ter

Aar. We hebben wel eens een poging
gedaan om naar een ander tuincentrum te gaan, maar dat werd ons niet
in dank afgenomen. Men wil naar Ter
Aar. Over het hele jaar gespreid is er
dus regelmatig een activiteit waar
men aan kan deelnemen. Maar het
feit dat we er af en toe op uittrekken
wil nog niet zeggen dat we een soort
reisbureau zijn,” stelt Johan vast.
Vakanties
De Zonnebloem biedt de gasten,
die zelf nauwelijks aan vakantie
toekomen ook de mogelijkheid om
een korte vakantie te genieten. De organisatie heeft daarvoor een tweetal
boten ter beschikking waarmee een
korte cruise gemaakt kan worden.
Daarnaast wordt er deelgenomen aan
de landelijke vakantieweken op een
steeds wisselende locatie. Dit jaar is
dat in Eindhoven. De locatie wordt
door het nationaal bureau geregeld en
de deelname moet door de afdelingen
worden ingevuld. Johan: “Dat zijn altijd heel intensieve weken. We hebben
dit jaar 22 gasten, 22 vrijwilligers, 7
verpleegkundigen en 5 stafleden. Voor
de vrijwilligers is het heel plezierig
en dankbaar werk, maar het is stevig
aanpakken. Na zo’n week ben je wel
gesloopt.”
Er zijn doorgaans meer gegadigden
dan er plaats is. De afdeling zorgt
voor intakegesprekken en maakt een

Jupiler WK Evenement in Vinkeveen zeer geslaagd
Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal is er in Vinkeveen een gezellige grote tent neergezet op de
Molmhoek waar de liefhebbers voetbal, onder het genot van een hapje en een drankje, konden kijken op
meerdere grote schermen.
Na afloop van elke wedstrijd was er entertainment om de gewonnen partijen van "onze jongens" te vieren. De
organisatie, die bestaat uit De Drie Turven, De Veensteker, 'T Kruytvat en De Twee Heertjes blikken terug op een
zeer geslaagd voetbalfeest waarbij er niet of nauwelijks onenigheden waren. Dit dankzij een zeer goed samenwerkingsverband met de gemeente, voetbalvereniging Hertha, de politie en beveiliging. In de horecabedrijven van
de organisatie werd geen voetbal uitgezonden waardoor er goed toezicht was op de gezellig Oranje uitgedoste
menigte welke zich nu op 1 centraal punt vermaakten. Helaas was het enige minpuntje dat Oranje net iets tekort
kwam in de finale...
De organisatie bedankt langs deze weg alle sponsoren van het evenement, met name Jupiler, Coca-Cola, Richard's
grond en tuinaanleg, Makelaardij Witte en Advocatenkantoor Hendrikx en Thomas.
Tevens speciale dank aan A-side media, MZ beveiliging, Richard (de fotograaf) en Hertha, de gastheer van dit
geslaagde evenement.
Wilt u nog eens nagenieten van dit evenement dan kunt u de foto's bekijken op www.wkvinkeveen.nl.

Wasbeerhonden lijken erg op wasberen, maar zijn een geheel eigen
diersoort. Ze worden veel gebruikt
in de bontindustrie en komen in
Nederlands nauwelijks voor.
Het is onduidelijk wie de dode dieren
langs de snelweg heeft gedumpt.
Er lagen ook jerrycans met benzine naast. Mogelijk zijn de daders
gestoord toen ze de beesten wilden
verbranden.
De gemeente Abcoude heeft de
dozen opgeruimd.

eerste selectie. Daarbij wordt er ook
op toegezien dat niet elk jaar dezelfde
mensen aan bod komen, maar dat
zoveel mogelijk mensen een keer de
kans krijgen. De aanvraagformulieren
met de intakeresultaten gaan naar
‘Breda’, waar uiteindelijk beslist wordt
wie op vakantie kan.
Het werk van de Zonnebloem kost
uiteraard veel geld. Voorzitter Ad in ’t
Veld: “We hebben onze inkomsten uit
bijdragen van de vaste leden en donateurs. Jaarlijks wordt er in augustus en
september d.m.v. radio- en tv-spotjes
geworven. We hebben geen huis
aan huiscollecte, maar er is wel een
loterij. En wanneer we voor een lokale
activiteit bij de bederijven in de regio
aankloppen is er altijd een grote bereidheid om ons te steunen. Daar zijn
we wel erg blij mee. Want daarmee
wordt het ons toch mogelijk gemaakt
om een flinke bijdrage te leveren aan
het bestrijden van de eenzaamheid.”
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Auto Nieuws
Volvo heeft nieuwe
plannen

Test Vespa GTS250i.e

“Oude Liefde roest niet”

De XC90 zal in de toekomst geen
directe opvolger krijgen, zo meldt
Volvo. De XC90 wordt indirect
opgevolgd door een zevenzits
crossover, hoogstwaarschijnlijk
luisterend naar de naar V90F. Het
nieuwe model is te vergelijken
met de Mercedes R-Klasse. Naar
alle verwachtingen kunnen we in
het najaar van 2011 iets te zien
krijgen van het nieuwe model.
De V90F zal voorzien worden
van vier- en vijfcilinder motoren
en een nieuwe V6. De V8 is dan
verleden tijd.

Deze week test Patrick Hesse een Vespa GTS250i.e uit 2007 bij Floor
Verbrugge Motoren uit De Hoef.
Het was de eerste motorscooter
waar ik ooit op reed zo'n 3 jaar geleden, ik was meteen verkocht. Zo
erg zelfs dat ik mijn in nieuw-staat
verkerende klassieke BMW K1 er
op inruilde.
Een jaar later moest hij min of
meer gedwongen weg om een
grotere droom te kunnen verwezenlijken. Maar vergeten ben ik hem
nooit, de Vespa gts250i.e. Vandaag
mag ik lekker een rondje op precies
zo een zelfde GTS rijden.
Jos van Verbrugge Motoren heeft
hem ingeruild, in perfecte nieuwstaat, slechts 6500km gelopen en
in de schitterde metallic blauwe
kleur. Met de originele bijpassende
topkoffer ook in kleur en het beige
zadel en chromen valbeugel een erg
chique geheel. Verassend genoeg
ook dezelfde uitlaat eronder die
ik ook had. Een LeoVince en uit
ervaring weet ik dat dit de beste
accessoire is die je kopen kunt
op de Vespa. Niet alleen een iets
stoerder geluid, maar ook wat meer
vermogen dat de GTS iets meer
“Bite" geeft. Met dit mooie weer is
het heerlijk toeven op de Vespa die
me met het hoge scherm prima uit
de wind houdt. Persoonlijk zou ik
voor het lage scherm gaan (lekker
de wind in het gezicht).

Wel of geen nieuwe
Alfa 166
De grote sedan van Alfa Romeo,
de 166, is inmiddels een aantal
jaren uit productie. Geruchten
gingen dat Alfa bezig was met
een opvolger voor dit model.
Een vakblad meldt nu dat we in
tegenstelling tot een nieuwe 166,
een kleine Maserati kunnen verwachten in 2014 (beide bedrijven
behoren tot hetzelfde moederbedrijf). Een sedan die onder de
Quattroporte geplaatst wordt
en moet gaan zorgen voor een
verkoopdoelstelling van 10.000
Maserati’s per jaar.
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weinig aan te merken, hij ziet er
werkelijk keurig uit en ik kan geen
beschadigingen of onevenheden
bespeuren. Ik weet zeker dat deze
fiets klaar is voor nog heel veel
kilometers rijplezier. En bent u een
heropstapper of gewoon opzoek
naar een kek en goedkoop vervoersmiddel: deze Vespa brengt u waar u
wezen moet, ook op de snelweg kan
hij met zijn top van 140 km/u met
gemak met het verkeer meekomen.

Deze mooie occasion staat bij Floor
Verbrugge Motoren voor, zeker
gezien de staat waar in hij zich
bevindt, een zeer scherpe ALL IN
prijs van €3.990,00.
Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
0297 593348

www.floorverbrugge.nl

Zweedse puzze

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de ge
balk. Daar verschijnt dan de

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
plaats in
limburg

specerij

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

Kruiswoordpuzzel week 30
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tekst en foto’s: patrick hesse (visionquest.nl)

herstel

naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

e

Maar als je ook met slecht weer op
pad moet is dit scherm bijna een
must. Iedereen die zich door de dagelijkse files worstelt zou eens een
dag deze Vespa mee moeten nemen,
gegarandeerd dat je verkocht zou
zijn. Met het speelse gemak waarmee je kunt manoeuvreren is dit het
snelste vervoersmiddel om de stad
mee door te gaan. Wanneer ik een
fotoklus in Amsterdam had ging ik
die fluitend maken, tas mee in de
ruime topkoffer en recht voor de
deur parkeren. Geen parkeerkosten
of plaats zoeken, foto maken en
snel weer verder. Qua styling lopen
de Italianen toch ook voorop want
ondanks de retro uitstraling is het
een hypermoderne motorfiets met
in de cockpit een motortemperatuurmeter, een buitentemperatuurmeter, benzinemeter, klok, toerenteller en dagteller en natuurlijk
de nodige controle lampjes maken
het een verzorgd totaal. Het hele
design is bewezen tijdloos te zijn
want de GTS lijkt nog sterk op de
Vespa’s uit de jaren 50 en 60. Met
zijn rechtstreeks aangedreven Variomatic automaat vraagt de Vespa
ook weinig onderhoud en is een
brandstofgebruik van 1 op 35 geen
uitzondering, weet ik uit ervaring.
Op deze prachtige motorscooter is

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.
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HORIZONTAAL
1 inspecteur 5 klucht 9 Javaanse dolk
13 landelijk 14 slang 15 gebalde hand 16 intern.
organisatie voor de luchtvaart 17 snelheid
18 naar beneden 19 kastplank 21 deel van de
mond 22 inleidend gedeelte 23 mistress
25 tropische vrucht 29 vordering 31 kubieke
centimeter 34 korte komische voordracht
38 fiets 40 plant 41 koordans 42 brede blik
43 bloem 44 verblijfplaats 46 meelproduct
47 wijfjesschaap 49 uitgegoten hoeveelheid
vocht 51 stopmechaniek 54 bouwmateriaal
56 roofdier 58 gepruil 61 Europese munt 62
bedaardheid 63 eerwaarde 64 behaalde wedstrijdpunten 65 noorderbreedte (afk.)
66 extremist 67 proef 68 gelijkmatig 69 aanvriezende regen.
VERTICAAL
1 nijlreiger 2 Bijbelse figuur 3 zoon van Adam
en Eva 4 vaartuig 6 zoon van Adam en Eva
7 room bevattend 8 warme drank 9 geslacht
10 grasachtige waterplant 11 rivier in Frankrijk
12 gedorste halmen 20 leerrede 22 in verband
met 24 Engelse titel 26 tennisterm 27 deel van
een vrucht 28 toegangsweg voor voertuigen
30 geroosterde kokos 32 tropisch gewas
33 ziekelijke aandoening 35 ijzerhoudende
grond 36 verhoogde toon 37 nieuw (in samenst.) 38 over 39 literatuur 42 insect 44 welke
persoon 45 stoot 46 miljoen (afk.) 48 tennisterm 49 grote deuropening 50 Zuid-Amerikaanse dans 52 gevoel van deernis 53 vogelnaam
54 uitstekend 55 scheepskabel 57 Bijbelse figuur
59 plaats in Frankrijk 60 mispunt.
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Oplossing puzzels week 29
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: 1e autotechnicus met APK
Organisatie: Autobedrijf Keizer
Plaats: Amstelveen
Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (
Plaats: Regio Mijdrecht
Functie: medewerker artikelbeheer (senior 55+)
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis
Functie: administratief/secretarieel medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: hulpmonteur luchtbehandeling
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
Functie: kraanmachinist
Organisatie: Betere Banen Maarssen
Plaats: Maarssen
Functie: Ervaren logistiek medewerker
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

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

UITVERKOOP
Wij m ak en pl aats voor de ni eu we co lle ct ie!
Korting tot

-70%

Kader model Imatra Jasmijn

Padona Jasmijn LAK

€ 4.350,-

€ 8.950,-

Afmeting: 312,5 cm. Inclusief: Ariston koeler, Whirlpool combimagnetron,
Pelgrim keramische kookplaat, Arriston vaatwasser, Grando afzuiger, 6 cm
dik kunststof werkblad en achterwand

Afmeting: 330 x 316.5 cm. Inclusief: Bosch koeler, Bosch fornuis, Siemens vaatwasser,
Bosch afzuiger, Dornbracht Tara kraan, Composiet Cafieto Anticato werkblad en
spoelbak

Meeneem
prijzen!!

Kolari Jasmijn hoogglans lak

Sisu Wit Hoogglans

Kolari Hoogglans Lak

€ 11.950,-

€ 12.950,-

€ 12.950,-

Afmeting: 371 x 341 cm + 244 cm. Inclusief: Miele
Koelvries combi, Miele oven, Atag gaskookplaat,
Siemens vaatwasser, Afzuiger, 2 X Mira wand, 3 cm
dik Graniet werkblad, kraan

Afmeting: 335,5 cm + Eiland: 266 x 95 cm. Inclusief:
AEG koeler (178 cm), Bauknecht Combimagnetron,
Bauknecht koffiecentre, Bauknecht oven, Bauknecht
gaskookplaat, Bauknecht vaatwasser, Grando eiland
afzuiger, Quooker en 3 cm dik Composiet werkblad

Afmeting: 185 cm + Eiland: 261 cm x 100 cm. Inclusief:
Miele koeler, Siemens oven, Siemens keramische
kookplaat, Whirlpool vaatwasser, Grando afzuiger
Quooker, 6 cm dik Composiet anticato werkblad.

LE - SALE
SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SALE - SA

- SALE

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

ALLE SHOWROOMKEUKENS STAAN
OOK OP WWW.GRANDO.NL

Vraag naar de voorwaarden.

