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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 27 augustus 2011
• Kinder disco + 70's 80's The Party,
Raadhuisplein, Mijdrecht
• Welpenochtend, KV Atlantis, Mijdrecht
• Slotdag Feestweek Abcoude

Zondag 28 augustus 2011
• Doopdienst in de Wegwijzer, Mijdrecht
• Martin Brand in De Meijert, Mijdrecht

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

Abcoude weer bol van de gezelligheid tijdens jaarlijkse feestweek
Ook dit jaar heeft de Stichting feestelijkheden Abcoude gezorgd voor een afwisselend programma tijdens de traditionele
Abcouder Feestweek. De kermis in het dorp en activiteiten als De Ronde van Abcoude, de Autocross, het Tobbesteken, spellen rondom het kerkplein en het Slag- en Voetbaltoernooi brachten velen op de been en wie er niet bij kon zijn, kon genieten
van de vele live-verslagen van Rosa FM. Morgen is de laatste dag. Op het programma staan nog een viswedstrijd, een rondrit
door Abcoude en omgeving, ringsteken voor aanspanningen, het Abc'Oude' Muziekfestival en een optreden van Anita Meijer.
De week wordt afgesloten met een spectaculaire vuurwerkshow. Kijk op www.abcouderfeestweek.nl voor de nadere invulling
van de programma-onderdelen. 							
foto rob isaacs

Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen

voor websites met cms

•alarmopvolging

www.evagoesusa.nl
bijvoorbeeld

Verbouwing BSO De Klimboom in Vinkeveen gereed
good luck in The United States

Eva Straver

Maandag jl. nam De Klimboom, stichting voor kinderopvang, haar verbouwde onderkomen in gebruik voor alle kinderen van
de buitenschoolse opvang (BSO) Vinkeveen. De kinderen openden het vernieuwde onderkomen zelf, met het doorknippen
van een lint. Het pand aan het Tuinderslaantje is de afgelopen weken flink verbouwd en is voortaan in gebruik voor alle
kinderen - bovenbouw en onderbouw - en leid(st)ers van BSO de Parkieten en BSO de JozefSTEK, beiden van De Klimboom.
Lees verder op pagina 3.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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INSIGHT HYBRID EN CR-Z HYBRID
50/50 DEAL! Rij nu al een Insight of CR-Z vanaf
d 9.995,- en betaal de andere helft, rentevrij, over
een jaar. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

VOOR ALLE HONDA
HYBRIDE MODELLEN

JAZZ HYBRID
SPORT MODE

G 9.995,
-

Totale
kredietbedrag

Maandtermijn

Variabele effectieve
debetrente op jaarbasis

Jaarlijkse
kostenpercentage*

Totale door de consument
te betalen bedrag

Duur kredietovereenkomst
in maanden**

g 5.000,g 10.000,g 15.000,-

g 100,g 200,g 300,-

5,9%
5,9%
5,9%

5,9%
5,9%
5,9%

g 5.800,g 11.600,g 17.400,-

58
58
58

* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet.
Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.
** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan
uitgegaan dat:
• de kredietlimiet meteen geheel wordt opgenomen.
• geen verdere opnamen worden verricht.
• de kredietlimiet ongewijzigd blijft.
• de maandtermijnen vervroegd noch vertraagd worden voldaan.
• de rente ongewijzigd blijft.

A

* De rente kan gedurende de looptijd van de financiering wijzigen. De effectieve

rente op jaarbasis is de prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten
tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Kredietgever Ribank N.V.
te
Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 30095283 en is geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onder
vergunningnummer 12010739. Een prospectus en Algemene Voorwaarden
zijn
verkrijgbaar op www.ribank.nl. Ribank kent een interne klachtenprocedure en
is
aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

CIVIC HYBRID
TOT R
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G 1.000
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De INSIGHT HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 22,7 km - max. 1 liter op 21,7 km, CO2-uitstoot min. 101 g/km - max. 105 g/km. De CR-Z HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 20 km, CO2-uitstoot 117 g/km.
De CIVIC HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 21,7 km, CO2-uitstoot 109 g/km. De JAZZ HYBRID heeft een A-label: gemiddeld brandstofverbruik 1 liter op 22,2 km, CO2-uitstoot: 104 g/km.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

|

Making Dreams Come True
Alphen a/d Rijn • Amsterdam • Hilversum • Mijdrecht

k.k. vrij-op-naam actie bestaande woningen!
nu te koop:
Onderstaande woningen nu vrij-op-naam te koop!
Géén kosten koper, maar kosten Westhoek Wonen; Westhoek betaalt de overdrachtsbelasting!

Amstelhoek

Mijdrecht

Vinkeveen

Waverveen

Engellaan 8

Buitenkruier 49

Baambrugse Zuwe 35

Cliffordweg 12

Vraagprijs: € 225.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 158 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 237.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 121 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 399.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 72 m 2
perceeloppervlak: 405 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 365.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 100 m 2
perceeloppervlak: 948 m 2
aantal kamers: 4

Wilnis

Wilnis

Woerdense Verlaat

Woerdense Verlaat

Beatrixstraat 3

Wilhelminastraat 3

Korte Meentweg 9

Korte Meentweg 11

Vraagprijs: € 199.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 86 m 2
perceeloppervlak: 124 m 2
aantal kamers: 5

Vraagprijs: € 217.500,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 85 m 2
perceeloppervlak: 127 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 289.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 90 m 2
perceeloppervlak: 380 m 2
aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 279.000,– k.k. v.o.n.
woonoppervlak: 80 m 2
perceeloppervlak: 385 m 2
aantal kamers: 4

0%

0%

0%

Interesse? Kijk op www.westhoek.nl/kopen

0%

0%

0%

0%

tweed www.tweed.nl 2909-11

0%
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Weekend
weerbericht

Luistervink
Herderlijke dwaling

www.weerstationteraar.nl

Wordt het beter..?

Door de aanwezigheid van drie
luchtdrukgebieden zitten wij met
een schommelende beweging in de
bovenste luchtlagen. Dat geeft bij
ons steeds weer een ander weerbeeld. Zo ook het weekend: buien
en een temperatuur die net de 20
graden gaat halen. Maar zoals het
er uit ziet gaan we na het weekend
stabieler weer krijgen.
Zaterdag is het een aardig bewolkte dag met buien die vanuit het
westen naar ons toe komen. De
wind gaan we ook aardig voelen, we
krijgen een matige tot vrij krachtige
wind die uit zuidwestelijke richting
gaat komen. De temperatuur zal
overdag niet veel hoger worden dan
19 graden en in de nacht wordt het
rond de 11 graden.
Zondag is het wisselend bewolkt,
maar we houden wel de kans op een
bui in de middag. De temperatuur
zal overdag zo rond de 20 graden
gaan worden. 's Nachts rond de 11
graden. Ook de wind laat zich weer
goed voelen, er staan een matige tot
vrij krachtige wind die uit zuidwestelijke richting komt.
Maandag is er vrij veel bewolking,
maar de zon komt er wel tussendoor, de kans op een lokaal buitje
blijft voor de middag nog wel aanwezig. De temperatuur ligt overdag
zo rond de 18 graden en in de nacht
rond de 10 graden. De wind komt
uit zuidwestelijke richting en zal
matig van kracht zijn.
De dagen daarna zien er een stuk
vriendelijker uit, door een hogedrukgebied boven de Azoren dat
groter wordt, krijgen wij het een
stuk droger en zonniger; alleen de
temperatuur blijft wat achter. Dat
kan goed komen als het hogedrukgebied boven Scandinavië groter
gaat worden krijgen stabiel zomers
weertje die redelijk langer dan een
week kan gaan aanhouden.

Verkoop gebouw
Tumult in Abcoude
gaat niet door
Op verzoek van de gemeente De
Ronde Venen wordt het koopcontract met woningcorporatie Groen
West in zake het gebouw Tumult,
ontbonden. Het sterk verouderde
gebouw Tumult in Abcoude wordt
vooralsnog niet gerenoveerd. De
toekomst van het pand en van de
activiteiten die daarin plaatsvinden,
zullen opnieuw worden bekeken.
Het college van B&W besloot dinsdag 23 augustus 2011 de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen
met het advies om het koopcontract
te ontbinden. De gemeenteraad
zal naar verwachting in september
2011 het voorstel behandelen.

Sjaak van Beek, financieel directeur van Brouwer Transport en Logistiek B.V.

‘Transportdag’ op 10 september

Brouwer Transport en Logistiek B.V. viert 75-jarig jubileum
tekst en foto rob isaacs

Het was in september 1936 dat
Klaas Brouwer in Wilnis een bodedienst startte op Amsterdam en
Utrecht. Inmiddels zijn we 75 jaar
verder en is Brouwer Transport en
Logistiek uitgegroeid tot een gespecialiseerde en gekwalificeerde
distributeur binnen Nederland en
wordt bovendien een volledig logistiek dienstenpakket aangeboden.
Met de derde generatie Brouwer
aan het roer werd in 2008 het huidige pand aan de Vermogenweg in
Mijdrecht betrokken, waar men de
beschikking heeft over 15.000 m2
vloeroppervlak. Doordat er drie jaar
geleden rond de ingebruikname van
het nieuwe pand al veel feestelijke
activiteiten waren georganiseerd,
zocht men voor de invulling van het
75-jarig jubileum naar een andere
invulling. Die is gevonden in de vorm
van een ‘transportdag’, waarmee
de activiteiten van de Stichting
Sporten op Nivo (SON) worden
gesponsord.

Vervolg van voorpagina.
Het pand is door toename van het
aantal vierkante meters op thematische wijze modern en uitdagend
ingericht voor alle leeftijdsgroepen
van de BSO. Het biedt nu opvang
aan 70 kinderen en er blijft nog
voldoende ruimte over voor uitbreiding.
De basisscholen De Pijlstaart en
de Sint Jozefschool, kinderopvang
De Klimboom, peuterspeelzaal De

“Brouwer Transport en Logistiek
is een regionale speler. Onze roots
liggen hier in de omgeving. Vandaar
dat we er voor hebben gekozen
om iets voor die omgeving terug
te doen. De Stichting SON is een
Rondeveens initiatief, bedoeld voor
sporters met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Iedere
vereniging met een G-team kan
in principe een beroep doen op de
stichting. Wij maken het mogelijk
dat op 10 september een sportmiddag plaats vindt voor deze groep
sporters op het terrein van CSW.
G-sporters zullen daar de sportieve
strijd aangaan tegen tal van Rondeveense prominenten,” aldus de
uitleg van Sjaak van Beek, financieel directeur van Brouwer Transport
en Logistiek (foto).

natuurlijk: een lint van zestien
vrachtwagens door de gemeente.”
Toen Sjaak van Beek onlangs in Hilversum moest wachten op een stoet
van motoren met zijspan, die mensen met een beperking vervoerden,
was het idee voor de transportdag
snel geboren. “Als Brouwer hebben
we sowieso al een belangrijke band
met sport: we sponsoren diverse
lokale sportverenigingen. Daarom
vinden we het goed dat we nu iets
voor G-sporters kunnen doen. De
dag start met een ontvangst op
ons bedrijf voor de sporters en hun
begeleiders. Vervolgens gaat het
–zoals gezegd– in colonne naar het
terrein van CSW. Na afloop keert
het gezelschap hier ook weer terug
voor een versnapering en een aandenken,” besluit Sjaak van Beek.

Lint van vrachtwagens
“Wij zetten die dag zestien van
onze vrachtwagens in, die in colonne
–via een route door de gemeente–
zestien G-sporters naar het CSWterrein vervoeren en weer terug.
Dat wordt een prachtig gezicht

Volgende week vertelt voorzitter
Ronald van Eijk van de stichting
SON in deze krant meer over de
verdere invulling van het sportevenement op het CSW-terrein en
welke prominenten daar acte-deprésence geven.

Duikelaar van Stichting Speel Wijs
en de gemeente werden het in mei
eens over een complexe gebouwenruil. Met deze deal werden de huisvestingsproblemen van basisschool
De Pijlstaart opgelost. Ook voor
De Klimboom pakte de ruil gunstig
uit. De Klimboom heeft met deze
plek aan het Tuinderslaantje nu
alle activiteiten op één locatie. De
besluitvorming en het hele proces
van voorbereiding en implementatie
van dit nieuwe onderkomen wordt

gekenmerkt door een enorm korte
doorlooptijd, met dank aan de inzet
van alle betrokken partijen.
Een officiële opening van de
verhuisde BSO, met vertegenwoordigers van scholen, gemeente,
medegebruikers (Speelwijs), ouders
en kinderen volgt later dit jaar. Voor
meer informatie:

www.deklimboom.nl
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Ons leven is helaas eindig. Vaak
gaat dit einde gepaard met
ziekte die het lichaam verwoest
en uiteindelijk tot het definitieve
einde leidt. Soms is een simpele
hapering van het hart of een
andere ernstige storing de reden
van het verruilen van het heden
naar het hiernamaals. De grote
roerganger heeft bij zijn schepping
van de mens deze een mogelijkheid gegeven gezondheidsproblemen soms te kunnen verhelpen.
We hebben hersens gekregen die
ons in staat stellen ingenieuze
dingen te bedenken en toepassingen uit te dokteren. Een groot
goed. Zo worden er ingewikkelde
operaties uitgevoerd die een mens
vaak in staat stellen zijn of haar
leven weer op te pakken. Het is
vaak verwonderlijk waartoe de
medische stand in staat blijkt te
zijn. Ik zelf heb dat aan den lijve
mogen ervaren. Via een grote
ingreep, hak- breek en lijmwerk,
doet mijn hart weer wat het van
oorsprong behoort te doen. Geweldig. Het loopt ook wel eens anders
af. Er zijn ziektes die eenvoudigweg geen oplossing voor handen
hebben. Zo liggen de verzorgingstehuizen vol met mensen die als
gevolg van een herseninfarct als
kasplantjes leven. Jaren geleden
maakten we mee dat een sportieve collega na een flinke fietstocht achter het schuurtje werd
gevonden. Na reanimatie bleef de
man in coma en de verwachting
was dat dit nog jaren kon duren.
Na het stoppen van de antibiotica
gebeurde het onvermijdelijke. Tim
kreeg, geheel volgens de verwachting, een longontsteking en overleed binnen een paar dagen. Mijn
dementerende grootmoeder brak
op 93-jarige leeftijd haar heup en
zou een operatie niet overleven.
Hart, longen en andere organen waren op. In een Katholiek
ziekenhuis overleed ze binnen drie
dagen. Menswaardig! Een meneer
uit Liempde kreeg te horen dat hij
aan de gevolgen van maagkanker
binnen drie maanden zou overlijden. Uitzichtloos lijden. Er zijn in
Nederland procedures ontwikkeld
die de mens in staat stellen, op
meer dan verantwoorde wijze,
onder begeleiding van kundige en
integere artsen, onnodig lijden te
verkorten. Actief of passief. De
man werd dan ook, terecht, bewust
uit zijn lijden verlost. Hoe haalt
een pastoor uit Liempde het in zijn
hoofd deze man een Katholieke
begrafenis in het dorp waar hij zijn
geloof beleed te onthouden. Deze
man gaat terug in de tijd dat overleden kinderen, nog niet gedoopt,
in ongewijde grond achter de heg
werden begraven. Een schande die
de kerk inmiddels heeft toegegeven. Ik zag de foto van de man die
de plaats van de Schepper durft in
te nemen. Arrogant en irritant van
de uitstraling. Verdient zo'n man
straks een rustplaats op de dodenakker van zijn eigen parochie?
Luistervink

www.degroenevenen.nl
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Op zaterdag 20 augustus j.l. organiseerde de
Stichting 'Paraplu' haar jaarlijkse Open Dag
in haar eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Het mooie zonnige weer zette
zich voort in de twee zalen met een vrolijke,
gezellige stemming. Een groot aantal bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik
om zich te laten informeren door de ruim 35
aanwezige docenten en spelleiders die tijdens
het komende activiteitenseizoen een cursus,
workshop, activiteit of dagtocht verzorgen.

Zaterdag jl. organiseerde Stichting
WoeligWater voor de allereerste keer
Film aan de Plas op zandeiland 1 aan
de Vinkeveense Plassen. Het bleek een
daverend succes. Honderden bezoekers
hebben genoten van de mooie avond.
Het weer zat eindelijk mee en het eiland
was omgetoverd tot een magische setting. Helemaal toen de zon onder was en
het eiland prachtig werd uitgelicht, was
de sfeer betoverend.
Het festival was volledig uitverkocht en
tientallen bootjes lagen zij aan zij aangemeerd. Op het land zaten honderden
mensen op stoelen en kleedjes. Op de
website www.stichtingwoeligwater.nl en op Facebook
staan de foto’s van Film aan de Plas.

Gisteravond begon voor VIOS het nieuwe seizoen met een
optreden in de wijk Hofland-Noord. De Show- & Marchingband trok door de wijk met een grote finale op het grasveld
aan de Toermalijn. Er werd gestart vanaf het parkeerterrein
naast het Veenlandencollege aan de Diamant. Na een tocht
door de wijk werden er op het grasveld aan de Toermalijn
diverse optredens verzorgd door de leerlingen. Ook voerde
de Show- & Marchingband de U2 taptoeshow op. Op 22
september staat er een vergelijkbare rondgang door de wijk
Molenland. op het programma.

Zaterdagavond rond 21.20 uur werd
de brandweer gealarmeerd voor een
schuurbrand op de Zwaan in Mijdrecht.
Door nog onbekende oorzaak had een
tuinhuis vlam gevat. Toen de brandweer
ter plaatse kwam sloegen de vlammen
meters hoog uit de schuur. De brandweer had het vuur snel onder controle
en kon voorkomen dat het oversloeg
naar een woning. De oorzaak van de
brand is nog niet bekend.
foto peter bakker

DE GROENE VENEN
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Bedrijfscompetitie start op 30 september
Na een succesvolle start in 2010
krijgt de bedrijfscompetitie bij Tennishal De Ronde Venen dit jaar een
logisch vervolg. Vorig seizoen werd
gestart met een aantal bedrijven
uit de omgeving, waaronder onder
andere Rabobank Rijn en Veenstromen, van Walraven bv en Sigma
Coatings. Na een spannende en
gezellige competitie beginnen we
in september 2011 met een nieuwe
ronde, waardoor het mogelijk is
voor andere bedrijven om zich ook
in te schrijven.
Tijdens de tennis bedrijfscompetitie
speelt u in een team van minimaal
vier spelers per ontmoeting. De
wedstrijden zijn verspreid over
het hele winterseizoen. Het team
komt zes keer in actie tegen andere
bedrijven uit de regio. De wedstrijden worden altijd eens in de

maand op vrijdagavond gespeeld.
Iedereen speelt twee dubbels van
1 uur achter elkaar. De samenstelling van de teams kan verschillen.
Alle combinaties zijn mogelijk, het
maakt niet uit hoeveel dames of
heren er opgesteld worden. Tijdens
de tennis bedrijfscompetitie leert u
uw collega’s op een andere manier
kennen wat ten goede komt voor
de werksfeer. Nadat iedereen 2
dubbels gespeeld heeft, kan er
onder het genot van een hapje en
een drankje nog even nagepraat
worden. Tevens is dit een ideale
mogelijkheid om op een informele
manier in contact te komen met
bedrijven uit de omgeving.
Meer informatie: Tennishal De
Ronde Venen, Dr van der Haarlaan
3, Mijdrecht. Tel. 0297-285636 of

www.tennishalderondevenen.nl.

Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de
dakloze mens

BSO's sluiten vakantieperiode af
Vorige week dinsdag genoten 115
kinderen van de jaarlijkse buitenschoolse opvang (BSO)-dag voor de
locaties uit Mijdrecht en De Hoef
van De Klimboom, stichting voor
kinderopvang.
Dit jaar werd het feest gehouden op
BSO ’t Vlot in Mijdrecht. Het was
zonnig weer, dus dat beloofde veel
voor de rest van de dag! Tijdens het
ochtendprogramma konden de kinderen kiezen uit twee verschillende
workshops die aangeboden werden
door de pedagogisch medewerkers
van de locaties. De kinderen hadden
de keuze uit sporten, houtbewerking,
muziek maken, kleding pimpen,

kaarten maken of Zumba dansen. Na
de workshops hebben de kinderen
allemaal lekker patatjes gegeten.
Daarna genoten de kinderen van
diverse (water)spelletjes op het plein,
met als topper een echte buikschuifbaan! Aan het eind van de middag
presenteerden de kinderen hun resultaten van het ochtendprogramma aan
de ouders.
De BSO-dag is een jaarlijks terugkerend feest, aan het begin of aan
het einde van de zomervakantie. De
Klimboom organiseert deze dagen
voor verschillende vestigingen, om
samen op feestelijke wijze de vakantieperiode in te luiden of af te sluiten.

Gymnastiekvereniging Veenland weer van start
TVM Rabo Open Jeugd Toernooi groot succes
Van 15 tot en met 21 augustus jl.
organiseerde TVM weer het hoogtepunt van het jaar voor de tennisjeugd,
namelijk het Rabo Tennis OJT. Een
geweldige week met spannende
tenniswedstrijden maar daarnaast
ook de vele activiteiten voor de tennisjeugd. Dit jaar stond het toernooi
in het teken van het Jungle Thema.
De gehele week werden er activiteiten georganiseerd waarmee jungle
euro’s verdiend konden worden.
Deze konden aan het einde van week

ingeleverd worden voor loten voor de
loterij. Zondag 21 augustus werden
alle finalewedstrijden gespeeld en
naast de prijsuitreiking vond ook de
loterij plaats met vele mooie prijzen
die ter beschikking waren gesteld
door de sponsors. De gehele week
werden er mooie en spannende wedstrijden gespeeld. Het toernooi is een
K5 toernooi wat inhoudt dat er voor
de categorien t/m 12 jaar en 14 jaar
gespeeld werd om ranglijstpunten
voor de Nederlandse ranglijst.

Vinkeveense Sietske in finale Miss Callantsoog
De Vinkeveense Sietske van der Bijl staat aanstaande maandag in de finale
van de Miss Callantsoog verkiezing. Twee weken geleden berichtten we al dat
Sietske de halve finale bereikte. Het wordt nu echt spannend voor de Vinkeveense: behalve dat het gewoon een gezellige contest is, kan deze verkiezing
ook een serieuze
stap zijn naar het
professionele modellenwerk. Vele exmissen zijn inmiddels
model en hebben
de Miss Callantsoog Verkiezing als
springplank gebruikt
om in de wereld van
fashion te kunnen
duiken. Duimen voor
Sietske dus maandag!
foto's sanne swart

Zondag 28 augustus verdiept Horizon zich in het leven van de dakloze
mens. Er is daarom een gesprek
met pastor Bart van Empel, die als
straatpastor werkzaam is in de stad
Utrecht. Hoe komt het dat iemand
dakloos is en wat kunnen wij eraan
doen om het leven van een dakloze
meer leefbaar te maken? Medewerkers zijn Huub van Bemmelen, Nel
Pauw en Winnie van de Schraaf.
Horizon wordt uitgezonden van 9-10
en van 17-18 uur via Midpoint FM.

Mijdrecht

Martin Brand spreekt
en zingt in De Meijert
Zondag 28 augustus a.s. zal in een
dienst van de LEEF! evangelische
gemeente Mijdrecht Martin Brand
spreken en zingen.
Martin is een inspirator in hart en
nieren. Zingen, spreken, schrijven,
lesgeven, componeren, dirigeren en
presenteren; altijd zet hij mensen in
beweging. Zijn grootste passie is het
delen van zijn geloof en zijn leven
met God door persoonlijke liedjes
en eerlijke toespraken.De dienst
wordt gehouden De Meijert, Dr. J.
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Aanvang 10.00 uur.
Je bent van harte welkom; neem
familie, vrienden en kennissen mee!
Er is crèche en voor de kinderen
van 2 ½ t/m 12 jaar is tijdens de
dienst een eigen samenkomst.
Meer informatie: info@waaromleefje.nl (www.waaromleefje.nl). Check
www.martinbrand.nu voor meer
informatie over Martin Brand.

Mijdrecht
Aanstaande maandag 29 augustus
gaat gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis weer van start. De
trainsters maken zich weer klaar
voor een nieuw seizoen gezellig
en sportief bezig zijn. Op maandag begint trainster Anja met de
jongens vanaf 6 jaar en op dinsdag
start trainster Mariska met de
meisjes vanaf 6 jaar. Zij leren hier
oefeningen op de balk, brug, mat
en springplank. De jongens zijn
nog enthousiaster en voelen zich
de nieuwe Epke Zonderland. Soms
maken ze ook gebruik van een
tumblingbaan, wie durft kan zelfs
een salto oefenen. Voor de meisjes
met talent is er de mogelijkheid om

door te stromen naar de extra training op maandag en/of donderdag.
De woensdagmiddag is voor de
kleuters vanaf 4 jaar. Daar komen
zij bij trainster Sandra plezier maken en werken aan hun motoriek.
Er wordt bewogen op muziek en
geklommen, hollen en rollebollen
over de matten en diverse toestellen. Ook de allerkleinsten kunnen
bij Veenland trainster Märy terecht
op de vrijdag-ochtend. Bij alle lessen is nog voldoende plek en vinden
plaats in de Willisstee in Wilnis.
Uiteraard is er de mogelijkheid
om uw zoon of dochter het eens te
laten proberen. Kijk voor de juiste
tijden op www.veenland.nl.

Doopdienst in 'De
Wegwijzer'
Op zondag 28 augustus worden,
tijdens de morgendienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'de
Wegwijzer', Koningin Julianalaan
22, twee baby's van twee echtparen
uit de gemeente gedoopt. In de
dienst, die om 10.00 uur begint, zal
dominee Weststrate preken vanuit
de tekst in Psalm 100:3.
Belangstellenden zijn van harte
welkom. Kijk voor andere informatie op de website van de kerk:

www.cgkmijdrecht.nl.

Grote EHBO- en Brandweeroefening Veenweg in Wilnis
Op maandagavond 5 september is de
Veenweg ter hoogte van de Beatrixschool onderdeel van een rampscenario voor een grote oefening van
EHBO-vereniging Wilnis in samenwerking met de Vrijwillige Brandweer Wilnis. Het scenario speelt zich
af op de Veenweg waar een automobilist door een te grote snelheid de
macht over het stuur verliest. Deze
auto komt in botsing met een andere
wagen, terwijl er op het schoolplein

van de Beatrixschool een feest wordt
gehouden. Hierbij vallen er diverse
slachtoffers. Deze LOTUS-slachtoffers met diverse verwondingen zullen
geholpen worden door de vrijwilligers van de EHBO vereniging en de
brandweer.
Toeschouwers
De oefening start rond 20.00 uur op
maandagavond 5 september en staat
open voor toeschouwers.

Meer informatie
Kijk op www.ehbowilnis.nl voor meer
informatie over de afdeling Wilnis
en de opleiding en herhalingslessen
voor het officiële EHBO-diploma
inclusief verbandleer, reanimatie en
AED. De EHBO’ers worden ingezet
voor EHBO hulpverlening bij diverse
activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis Festival en sportevenementen. Meer informatie kunt u
opvragen via info@ehbowilnis.nl.
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Kunst- & Cultuurmarkt Abcoude /
Baambrugge 2011-2012
Aanstaande zondagmiddag 28 augustus wordt van 13.00 uur tot 16.00 uur de eerste
Kunst- & Cultuurmarkt Abcoude / Baambrugge
georganiseerd in het voormalige Gemeentehuis op het Raadhuisplein in Abcoude.
Herinnert u zich de open dagen nog die in
het verleden door Stichting De Bijenkorf
georganiseerd werden? Destijds presenteerden de docenten van Abcoude & Baambrugge
in het voorjaar en najaar hun cursussen voor
het nieuwe jaar. U kon de docent ontmoeten,
zijn/haar werk bekijken, demonstratielessen
bijwonen of vragen stellen. Wanneer een
cursus u aansprak, kon u zich direct bij de
betreffende docent inschrijven. Na de fusie
van Stichting De Bijenkorf met Stichting het
cursusproject Abcoude was er nog enkele
jaren een gezamenlijke cursuskrant en inschrijfdag, maar helaas verdween dit alles in
het najaar van 2010.
Een aantal Bijenkorfdocenten vond dat een
groot gemis. Na vorig najaar voor het eerst
gezamenlijk een advertentie in De Groene
Venen te hebben geplaatst, hebben Marjolein
Macrander, Astrid de Graaf, Ellen Meijer,
Linda van Nimwegen en Carla Redegeld
opnieuw de handen ineen geslagen. En met
resultaat!

Wat is er te doen op de Kunst- & Cultuurmarkt?
Alle kunst en cultuuraanbieders van Abcoude
en Baambrugge presenteren hun cursusaanbod voor het seizoen 2011-2012.
Er zal een markt zijn met kraampjes en
tafels waar de docenten met flyers, folders,
aankondigingen, posters, enz. hun aanbod
tonen. Maar daar blijft het niet bij. Een aantal ruimtes in het Gemeentehuis zal worden
gebruikt voor een interactief programma,
waarbij u bijvoorbeeld een workshop of
open les kunt volgen. In andere ruimtes
exposeren docenten werk of geven zij een
demonstratieles. Verder zal er een prikkelde
openingsspeech worden gehouden, is er een
spreekstalmeester aanwezig, kunnen kinderen geschminkt worden en is er live muziek.
Kortom: het lijkt ons een bruisende dag te
worden die u niet mag missen.

Klaverjassen bij stichting Tympaan
Bent u een beetje goed in klaverjassen? Lijkt het u leuk om mee te doen met de klaverjasgroep in de Angstelborgh in Abcoude? Dat komt dan goed uit want de klaverjasgroep zoekt
nieuwe spelers. Vanaf 1 september 2011 wordt er iedere donderdagavond geklaverjast
De zaal is open vanaf 19.15uur, vanaf 19.45 uur wordt er gespeeld. Een groot toernooi van
3 x 10 weken gaat op 6 oktober 2011 van start.De contributie bedraagt € 7,50 per maand.
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de sociaal cultureel werker van Stichting
Tympaan Annemarie Keja, tel 0294 284824.
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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 • robvandevelde.nl
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Groep voor kinderen van gescheiden ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt
ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend
zijn. Bij de spel- en praatgroep
KIES kunnen kinderen de scheiding
leren begrijpen, een plaats geven
en een manier vinden om te kunnen
omgaan met alles wat ze moeilijk
vinden van de scheiding. Onderzoek
door de universiteit Utrecht, heeft
aangetoond dat KIES helpt bij het
beter verwerken van de scheiding
en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en onder
begeleiding van speciaal hiervoor
getrainde begeleiders van KIESgroepen komen de kinderen 8 keer
1 uur bijeen. Ouders willen zeker
niet dat hun kind last heeft van de

scheiding. Maar hoe kun je een kind
hierbij begeleiden? De bijeenkomsten zijn voor het basisonderwijs
groep 4 t/m 8 en het Voortgezet
Onderwijs en starten in september
in Mijdrecht.
De training vindt plaats in Mijdrecht, Hoofdweg 1. De cursusdata zijn 28 september, 5, 12, 26
oktober, 2, 9, 16 en 23 november
van 15.30 – 16.30 uur. De kosten
bedragen € 30,-.
Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden kijken op
www.zuwezorg.nl/cursussen.
Aanmelden kan via de website of
via de Zuwe Informatielijn, tel.
0900 – 235 98 93 (€ 0,10 per minuut) of cursusbureau@zuwezorg.nl.

Leer opkomen voor jezelf

Start nieuwe schooljaar niet voor iedereen fijn
In oktober start Mirelle Valentijn
weer met twee nieuwe groepen de
Sta Sterk training, bedoeld voor
kinderen en tieners die te maken
hebben met het pestprobleem, niet
sociaal weerbaar zijn en/of niet
sociaal vaardig zijn, of faalangstig.
Deelnemers worden weerbaarder
tijdens de training. Ze veranderen
hun houding, bouwen hen zelfvertrouwen en eigenwaarde opnieuw
op, andere klachten nemen af en
ze worden niet meer gepest of veel
minder.
De deelnemers leren opkomen voor
zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. De deelnemers
leren omgaan met onaangename
situaties zoals: non-verbaal, verbaal
en digitaal pesten, buitensluiten,
negeren, chanteren, roddelen. Zij
leren hen angsten overwinnen.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training
horen ook een intakegesprek en
twee ouderbijeenkomsten. De
training voor 8 – 12 jarigen word
gegeven op de woensdagmiddag in
Mijdrecht. De training voor deelnemers van 12 t/m 17 jaar wordt
gegeven in Wilnis in samenwerking
met Stichting de Baat op dinsdagmiddag. Er zijn in beide groepen
nog enkele plaatsen vrij.
Voor meer informatie over de trainingen en yoga en aanmelden kan
men contact opnemen met: Mirelle
Valentijn 0297 – 27 46 05 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl. Ook
vind je informatie over pesten en
deze training op: www.omgaanmetpesten.nl, www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en www.stichtingdebaat.nl.

Nieuw seizoen van Club Durven & Doen

Echt waar!
Wim 50 jaar!
Liefs Richard, Francoise,
Maikel en Nicolette

25 augustus 40 jaar
getrouwd!
Van harte gefeliciteerd
Debby&Jacco,
Eric & Tessa,
Sepp, Marit

In september start het nieuwe
seizoen van de Club Durven &
Doen. Kinderen uit de groepen
5 t/m 8 die meer zelfvertrouwen
kunnen gebruiken zijn welkom op
maandagavond van 19.00 tot 20.00
uur in het speellokaal van OBS De
Trekvogel in Mijdrecht.
Bij de Club Durven & Doen wordt
toneelspelen gecombineerd met een
sociale vaardigheidstraining. In de
Club behandelen we heel spelenderwijs allerlei thema’s zoals stevig
staan, duidelijk praten, pesten,
opkomen voor jezelf, ergens bang

voor zijn, enzovooorts. Door toneelspelletjes en speciaal ontwikkelde
oefeningen leert je kind steviger
in zijn schoenen te staan en zich
te uiten. Op laagdrempelige wijze
krijgt je kind zo een steuntje in de
rug. De cursus is ook geschikt voor
kinderen die toneelspelen ‘gewoon
leuk’ vinden!Het cursusblok start
op 12 september en bestaat uit 10
lessen van een uur.
Meer informatie en/of aanmelden
bij de docente Astrid Millenaar via
telefoonnummer 06-40977903 of
via de website www.despeltuin.nl

SeniorWeb gaat weer van start
Ook dit seizoen gaat SeniorWeb
door met de succesvolle gratis
workshops. De eerste heet “Kennismaken met de computer.” Deze
workshop van twee uur is bedoeld
voor mensen die overwegen een
computer te kopen. Het gaat dan
om een laptop, een desktop of
misschien een tablet, ook wel iPad
genoemd. Wij vertellen u dan wat
u thuis met een computer allemaal kunt doen en laten u op het
projectiescherm daarvan beelden
zien. De tweede workshop heet ‘De
eerste stappen’. Voor mensen die er
pas een gekocht hebben, maar nog

niet goed weten hoe er mee om te
gaan. De derde workshop gaat over
beveiliging. Hoe houd ik indringers
buiten de deur en wat heb ik daarvoor nodig.
Op http://derondevenen.seniorweb.nl
(let op: géén www typen! -Red.)
vindt u het volledige cursusaanbod.
De lessen worden gegeven in ons
leercentrum Energieweg 107 te
Mijdrecht. De lessen worden gegeven in ons leercentrum Energieweg
107 te Mijdrecht. Aanmelden 0297272720 elke dinsdag- of donderdagmorgen tussen 10 en 12.
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Sportieve start van
Wilnisse Snackbar Alpha ‘Holland met een vleug Griekse zon’
schoolproject Fit4Kids “Toen we door Wilnis liepen en de ruimte bekeken voor onze nieuw te openen zaak viel het ons op dat Wilnis een gezellig dorp is. De mensen zegVandaag, vrijdag 26 augustus, is op
het nieuwe schoolplein van de Driehuisschool in Mijdrecht de aftrap
gegeven voor het project Fit4Kids.
Aan het begin van de schooldag
maakten de leerlingen hun spieren
los met een warming-up onder
leiding van Edith van Wijngaarden.
Vervolgens werd het docententeam
door groep 8 uitgedaagd voor een
wedstrijd ‘leerlingen versus docenten’. Wethouder Ingrid Lambregts
(Sport) gaf hiervoor het startsein.
Vier basisscholen in De Ronde
Venen starten per 1 september met
dit project. Fit4Kids is een leefstijlproject van tien weken, waarbij basisschoolleerlingen bewust
worden gemaakt van een gezonde
leefstijl door middel van theorie- en
praktijkles over beweging, voeding
en het maken van gezonde keuzes.
De gemeente De Ronde Venen
hecht veel waarde aan de gezondheid van haar inwoners. In lijn met
het gezegde ‘Jong geleerd is oud
gedaan’ voert Sportservice Midden
Nederland in opdracht van de gemeente De Ronde Venen het project
Fit4Kids uit.

‘Chi in Beweging’;
laat de energie weer
stromen
Vermoeid, lusteloos of toe aan een
moment voor jezelf? Met 'Chi in
Beweging' laat je de energie weer
stromen. Het Chinese woord Chi betekent energie. Overal om ons heen
is energie. We leven er van. Tijdens
‘Chi in Beweging’ word je bewust
hoe je jezelf kunt vullen met energie en de energie in het lichaam
kunt laten stromen, zodat je jezelf
vitaler voelt. Tevens leer je het
loslaten van stress. De les bestaat
uit energieoefeningen, stretching,
ademhalingsoefeningen en meditatie. Je leert o.a. een energieoefening die je ook thuis kunt doen.
Chi in Beweging is voor vrouwen en
mannen en de lessen worden gegeven door professioneel danseres en
dansdocent Yvonne de Vries. Ze is
al vele jaren actief in dans, televisie
en modeshows. Als dansdocente medeverantwoordelijk voor commerciële showproducties voor o.a. Coca
Cola, Miss Nederland, Hairdresser
of the Year, Eindhoven Airport,
Royal Agio Cigars, Maxi Cosi en
Quinny. Ze heeft haar rust gevonden
door het beoefenen van de elementen uit ‘Chi in Beweging’.
Interesse? Geef je dan op voor de
gratis proefles op 29 augustus a.s.;
aanvang: 19.45 uur. Vol is Vol!
Start cursus van 8 lessen: vanaf 5
september 2011 – aanvang: 19.45
uur.

Locatie: Piet Mondriaan Gebouw,
Broekzijdselaan 46, te Abcoude
Opgave en info: Dance & Design,
tel. 06 – 41 999 020;
e-mail:info@dancedesign.nl.

gen je goedendag, na een aantal keren herkennen ze je en je voelt je er gelijk thuis. Dat goede gevoel heeft er toe bijgedragen dat we stap durfden te zetten onze nieuwe zaak in Wilnis te vestigen. Nu na twee maanden lijkt het er op dat we een goede stap hebben gezet. We voelen ons hier
thuis.” Aldus Toela, het gezicht van Snackbar Alpha in Wilnis.						
door paul bosman foto patrick hesse
Als we aan een snackbar denken
denken we aan een patatje oorlog
en een kroketje. Een slaatje, een
berehap, nou ja vul zelf maar in.
In Wilnis is dat anders geworden.
Toela en haar man Kostos, bijgestaan door zoon Jorgos, hebben
de Griekse snackbar naar Wilnis
gebracht. Op de menukaart vind
je onder andere een Giros schotel, Suzuki, Kreta, Samos, Bifteki
en een spareribs menu. Nog voor
betaalbare prijzen ook. Je kunt de
gerechten afhalen en thuis genieten
van heerlijk Grieks eten en je eigen
betaalbare glaasje wijn, maar je
kunt ook aanschuiven in de zaak of
op het smaakvol ingerichte terras.
Kwaliteit is waar Alpha voor staat.
“We gebruiken het goede verantwoorde frituurvet van het beste
merk. Bewust hebben we gekozen
voor de formule zelf afhalen. De
klant kan zien waar het eten wordt
bereid en door wie. We voorkomen

dat de gerechten tijdens het transport per bromfiets omvallen, dat
kan zo maar gebeuren, waardoor
ons kunststukje een deuk oploopt.
Zonder dat we dit weten en dus ook
niet meer kunnen corrigeren.”
“Nu na twee maanden lijkt het er op
dat de Rondeveners
ons in hun hart
hebben gesloten.
Naast de klanten
uit Wilnis nemen
mensen uit Vinkeveen en Mijdrecht
de moeite om naar
ons toe te komen
en te genieten van
wat wij ze kunnen
bieden. Soms bellen de mensen na
het eten ons op. Ik
denk dan is er iets
misgegaan? Niets is

minder waar, ze bedanken voor het
lekkere eten. Daar ben ik best een
beetje trots op!”

Nederland Griekse Cafetaria Alpha
vind je in de Dorpsstraat op nummer
44 in Wilnis. Telefonisch bereikbaar

onder nummer 0297 – 750 827 Dinsdag
geopend van 16.00 tot 22.00 uur.
Woensdag tot en met zondag van 12.00
tot 22.00 uur. Haal ook de Griekse zon
eens in huis! Ga je voor een patatje kan
dat dus ook.
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ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker wekelijks cabaretiers en theatermakers die in
onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week Noël van Zanten, die samen met Emiel de Jong, het cabaretduo Schudden vormt.

Cabaretduo Schudden

‘We moesten de boel radicaal omgooien’
Noorderzon is jullie achtste programma. Ik las dat jullie geen herhaling van eerdere programma’s
willen maken.
“Bij dit programma is de werkwijze
anders geweest dan al onze eerdere
programma’s. Voorheen hadden we
een groot stempel op hoe het decor
er uit zou moeten zien, dat hebben
we dit keer losgelaten. We hebben
in dit programma ook veel meer
tekst, maar Schudden is Schudden
niet zonder visueel aantrekkelijke
scènes. Een goed voorbeeld hoe we
het decor van koffers gebruiken is
de scene over een Amerikaan op
een kameel, waarbij de tekst van
deze scene grappig is maar van
ondergeschikt belang. Het was een
blauwdruk hoe we de koffers, of
alleen een losse koffer, ook konden
gebruiken in andere scènes.”
Was het een voordeel dat jullie zo
goed op elkaar zijn ingespeeld om
deze koersverandering in het ma-

ken van programma’s te kunnen
doorvoeren?
“Emiel en ik vonden het heel spannend. We hebben echt op het punt
gestaan met het idee of we wel door
zouden moeten gaan. We hadden
een niet bevredigend gevoel, nu
stoppen voelde niet goed. Hierdoor
moesten we ook de boel radicaal
omgooien. Ik heb het gevoel dat dit
goed is gelukt.”
Noorderzon is jullie meest autobiografische programma. Is dat
een bewuste keuze?
“Dat is een half bewuste keuze. In
de schrijfperiode had Emiel privé
problemen (scheiding, red.), waarbij
we hebben gesproken om onze
nieuwe voorstelling eventueel uit
te stellen. Uiteindelijk hebben we
besloten om dit te gebruiken en door
de zure appel heen te gaan. Het
gevoel van afscheid nemen en elkaar
verlaten zit wel in het programma.
Ik vind dat wel mooi.”

Je hebt gezegd dat het theaterspel
van Schudden een grensgebied is
tussen cabaret en toneel.
“Noorderzon is meer toneel dan
cabaret, wij spelen niet rechtstreeks
op het publiek. En een cabaretier
speelt een uitvergroting van zichzelf
op het toneel. Wie wij zijn en hoe
we denken zit meer verstopt in de
personages die we spelen. Maar
je moet natuurlijk vooral opschrijven dat het cabaret is, want bij het
woord 'toneel' haakt, helaas, een
deel van het publiek af. Dus het is
cabaret op een toneelmatige manier
gedaan. Fysiek, visueel, toneelmatig
cabaret.”
Zijn er al plannen voor een nieuw
programma?
“Ja, maar er is nog geen basis idee.
Na een heel seizoen gaan we een
paar maanden uit elkaar, dat is bijna
noodzakelijk en gezond. Je kunt
niet na elke autorit, terug van een
voorstelling, even bevlogen zijn over

de
voorstellingen. Je
hebt dan
ook wel genoeg
van elkaars grappen. In de afgelopen zomerperiode
hadden we sporadisch contact per
sms. In september
hebben we dan weer
veel zin om samen
te gaan spelen en te
schrijven.”

Schudden speelt op 17 september in Theater Piet Mondriaan in
Abcoude en is op 7 oktober ook te zien in Schouwburg Amstelveen.

www.schudden.nu
www.ab-art.nl
www.schouwburgamstelveen.nl

Night of the ROM's

Projectleden gezocht voor nieuw zangproject
Het ROM-koor start, na het succes
van de jubileumuitvoering van
de operette “Im Weissen Rössl”,
een nieuw zangproject. Volgend
voorjaar staat een nieuw muzikaal
project op het programma: ‘Night
of the ROM's’.
Het Regionaal Operette- en Musicalkoor bestaat inmiddels al weer
25 jaar. Deze vereniging bestaat
uit ongeveer 45 enthousiaste leden
en kan zeker nog nieuwe mensen
gebruiken. Met name mannen zijn
meer dan welkom! Het project waar
het ROM-koor volgend jaar mee naar
buiten wil komen, onder de naam:
“Night of the ROM’s” bestaat uit een
avondvullend programma met veel
zang, dans en muziek.
Het ROM-koor heeft een uitgebreid
repertoire, bestaande uit operettemusical- opera- en filmmuziek maar

zingt ook graag ander repertoire.
Voor dit nieuwe project wordt een
oproep gedaan aan iedereen die
graag wil meezingen en zich niet voor
langere tijd wil binden. Vorig jaar is
dat een succes gebleken en dat heeft
er toe geleid dat er ook voor komend
jaar weer een beroep wordt gedaan
op jou als “projectzanger(es)”. En
wanneer het je bevalt mag je natuurlijk bij het ROM-koor blijven.
Sing-in
Op zondag 11 september a.s. wordt
een Sing-in georganiseerd in De
Meijert te Mijdrecht om je te laten
kennismaken met het ROM-koor,
haar leden en haar repertoire en
natuurlijk ook met Ferdinand Beuse,
de enthousiaste dirigent van het
ROM-koor. Aanvang van de Sing-in is
14.00 uur. Alle stemmen zijn welkom
en mannenstemmen in het bijzonder.

Daarin kan de vereniging wel wat
versterking gebruiken. Het ROMkoor is een geweldig leuke vereniging
in een gemengde samenstelling; dat
wil zeggen: sopranen, alten, tenoren
en bassen. Ga eens luisteren en/of
meezingen op 11 september of ga
anders gewoon eens langs tijdens een

van de repetitieavonden. Het ROMkoor repeteert op donderdagavond
tussen 20.00 uur en 22.30 uur in PC
Basisschool De Fontein aan de Johan
van Renessestraat in Mijdrecht.
Meer info: Wiebe van der Schaaf,
voorzitter Regionaal Operette- en
Musicalkoor, tel. 06-22561791

Tweedaagse expositie waskunst
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus wordt bij Galerie Fort aan de
Drecht een speciale expositie gehouden met werk van de in Mijdrecht
opgegroeide Sabina van Gemert. De
uitermate vrolijke en vooral kleurrijke werken van Sabina van Gemert
lijken voor elk interieur gemaakt
te zijn. Bevalt de kleurstelling niet,
dan kan zij de werken ‘op maat’ en
‘op kleur’ leveren. Alle werken zijn
te koop en geven u wellicht een idee
hoe u met zo’n werk uw eigen interieur een positief stempel kan geven.
Ook exposeert zij een aantal prachti-

ge natuurfoto’s waarbij te zien is wat
je normaal niet ziet of niet wilt zien.
Daarnaast zijn er beelden te zien die
gemaakt zijn door Sabina's moeder
Anneke Splinter, die laat zien wat
je zoal met zachtere steensoorten
zoals speksteen en met albast kan
doen. Deze expositie is slechts twee
dagen te zien en wel op zaterdag 27
en zondag 28 augustus van 14 tot 17
uur. De opening wordt op zaterdag
27 augustus om 15 uur verricht door
Frans Geldman.
Adres: Galerie Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50, Uithoorn.

Beeldhouwen in
Amstelhoek
Na de zomerstop begint het beeldhouwen in het atelier van Henny
Heijnen in Amstelhoek weer in de
eerste volle week van september.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
dinsdagochtend. Er wordt gewerkt
in zachte steensoorten, wat gemakkelijk zittend aan een tafel gedaan
kan worden. Uitgebreide informatie
kunt u lezen op: www.hennyheijnen.nl
Als u een keer verhinderd bent of
vakantieplannen hebt is dat geen
probleem. U betaalt namelijk per
keer. Inlichtingen en aanmeldingen:
henny.heijnen@hetnet.nl of tel.
0297-560767.

DE GROENE VENEN 		

11

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Mechanisatiebedrijf A.J. van Zijtveld

Vorkheftrucks in talloze uitvoeringen
Van Zijtveld is in 1960 gestart als mechanisatiebedrijf voor landbouw-, industrie- en tuin en parkmachines.
De laatste vijftien jaar heeft het bedrijf een sterke groei doorgemaakt in de verkoop, leasing, verhuur en onderhoud van vorkheftrucks. De gebroeders John en Rob van Zijtveld hebben inmiddels de dagelijkse leiding
van het bedrijf van hun vader overgenomen.
“In het begin waren we vooral een
landbouw mechanisatiebedrijf,” zegt
John. “De landbouwmachines maken
nog wel onderdeel uit van ons dienstenpakket. Vroeger ging het daarbij
veel om tractoren, die we verkochten of verhuurden. Dat is in de
loop der jaren wel een stuk minder
geworden. We leveren tegenwoordig
vooral shovels aan de boeren. Die
gebruiken ze voor grondwerk en het
verzetten van mest uit de stallen.
Door er een aparte grijpklem op te
zetten is het ook een ideale machine
om hooibalen mee te verplaatsen.
Die shovels gaan ook naar tal van
andere bedrijven zoals stratenmakers en hoveniersbedrijven. Vooral
die laatsten maken ook steeds meer
gebruik van machines. Nou heeft
een hovenier meestal een shovel
nodig wanneer hij een flinke klus
heeft. In zo’n geval kan hij dan voor
een bepaalde tijd zo’n apparaat bij
ons huren.”
Heftrucks
Eenmaal actief op de markt van de
heftrucks, heeft Van Zijtveld zich
inmiddels ontwikkeld tot een specialist op dit gebied. Men beschikt
over een breed assortiment van
vrijwel alle topmerken. Rob: “Een

machine is om mee te werken. En
in vrijwel elk bedrijf moeten regelmatig spullen verplaatst worden,
in magazijnstellingen geplaatst
worden of op vrachtwagens gereden worden. En voor al dat interne
transport kunnen wij een passende
heftruck leveren. Dat kan al klein
beginnen bij een pompwagen. Dat
is een steekwagen, waarvan de
vork handmatig naar boven of naar
beneden kan worden gebracht.
Maar tegenwoordig is men hier ook
steeds meer overgegaan op elektrisch bedienbare pompwagens. En
dan zijn er de echte vorkheftrucks
in vele uitvoeringen. We hebben
machines voor kleine bedrijven,
maar we kunnen ook heel geavanceerde heftrucks leveren voor grote
magazijnen. Vroeger waren dat
vaak trucks die met diesel werden
aangedreven. Maar uit oogpunt
van het milieu en arbeidsomstandigheden is men hier ook steeds
meer overgegaan op de elektrisch
aangedreven heftruck.”
Men kan bij Van Zijtveld een heftruck kopen. Maar ze kunnen ook
geleased of gehuurd worden. John:
“Zo’n heftruck moet aan allerlei
veiligheidsvoorschriften voldoen.
Niet iedereen kan zo maar op zo’n

heftruck rijden. Daar moet je een
opleiding voor volgen en een certificaat voor halen. Wanneer er eens
iets misgaat dan is dat vrijwel altijd
een gevolg van menselijke fouten.
Het is dus zaak dat de chauffeurs goed opgeleid zijn. Maar de
vorkheftrucks moeten ook voorzien
zijn van een veiligheidscertificaat.
De bedrijven moeten de heftruck
ook elk jaar laten keuren. Noem
het maar een soort jaarlijkse APKkeuring voor heftrucks. En sinds 1
januari 1998 zijn wij een door het
Vebit erkend keuringsbedrijf. Vebit
staat voor Verenigde Bedrijven
Intern Transport. Wij mogen die
jaarlijkse keuringen dus uitvoeren
en de veiligheidssticker uitreiken.
Die is dan één jaar geldig.”
Service
Onder het motto dat stilstand geld
kost, heeft men bij Van Zijtveld een
snelle service lijn opgezet. “We
realiseren ons dat bedrijven bij
een storing snel geholpen moeten worden om zoveel mogelijk
stilstand te voorkomen. Onze kracht
is dat we snel op een melding
kunnen reageren. We hebben een
speciale servicewagen die snel bij
de klant kan zijn. En wanneer een

Rob (links) en John van Zijtveld:
“Onze kracht is dat we snel op een storingsmelding kunnen reageren.”
						
reparatie onverhoopt wat meer
tijd gaat kosten dan kunnen wij
vrijwel altijd wel een vervangende
machine leveren.” “Je doet iets
goed, of je doet het niet,” zegt Rob
stellig. “Wanneer je niet optimaal
presteert kom je jezelf tegen. Maar
die motivatie is geen probleem. We
zijn met dit werk opgegroeid. Het is
heel gevarieerd werk. We doen hier
bijna niks standaard. Elke dag is
weer anders en dat maakt het juist
leuk.”
Vacature
Om het hoge niveau en de kwaliteit
te kunnen blijven garanderen kunnen John en Rob nog wel wat hulp

foto patrick hesse

gebruiken. John: “We zijn op zoek
naar een allround monteur en een
heftruckmonteur/keurmeester Vebit
voor de service en het onderhoud
en reparatie aan de heftrucks, de
shovels en de tuin- en parkgereedschappen. Wanneer iemand zich
aangesproken voelt dan is die bij
deze van harte uitgenodigd om
contact met ons op te nemen.”

Mechanisatiebedrijf A.J. van Zijtveld is
gevestigd aan de Oosterlandweg 23 in
Mijdrecht. Tel. 0297 593428. website:
www.vanzijtveld.nl. Bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 08.00
uur tot 18.00 uur en ook op zaterdagmorgen.

Onthulling op 24 oktober a.s.

Ondernemende vrouwen ‘starten’ De Ronde Venen Zakenvrouwen
“We zijn hier zo vol van,” klinkt
het unaniem uit de welbespraakte
monden van Lillian van der
Schaaf en Betty Okkerse. Eerstgenoemde is eigenares van lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit in
Mijdrecht; vriendin Betty stamt
uit een ondernemersfamilie en
runde jarenlang succesvol een
zonnestudio in Vinkeveen.
Als inspiratiebron voor het uitgeven van het nieuwe magazine in
De Ronde Venen geldt vooral de
uitgave Twentse Zakenvrouwen.
Betty: “Ik las de indrukwekkende
portretten van bevlogen zakenvrouwen. Hoe waardevol het is om
initiatieven te nemen, kansen te
pakken en dromen waar te maken.
Hoe mensen talenten benutten.
Zakenvrouwen moeten zichtbaar
worden. Kleur tussen grijze pakken. Ook in De Ronde Venen.”
Lillian is van mening, dat vrouwen
best wat minder bescheiden mogen
zijn. “Succesvolle zakenvrouwen
als Annemarie van Gaal of Marlies
Dekkers zijn een lichtend voorbeeld
en geliefde gasten in talkshows en
opiniebladen. Vier op de tien ondernemers is inmiddels een vrouw. En
het aantal succesvolle vrouwen in
deze regio blijft groeien. Van idee
naar praktijk, met zelfvertrouwen

aan de slag.”
De Ronde Venen Zakenvrouwen
wordt een magazine als statement,
als etalage, waarin lokaal prominente zakenvrouwen hun successtory vertellen. Geen bedrijfsportret,
maar een persoonlijke levensschets,
uiteraard wel in relatie tot het bedrijf. De exclusiviteit zit hem in het
maximaal aantal geselecteerde zakenvrouwen per jaarlijkse uitgave.
De linkerpagina als commerciële
uiting, de rechterpagina ingevuld
met ‘het verhaal van de vrouw
achter het bedrijf'. Het blad wordt
volledig in full color uitgevoerd.
Iedere zakenvrouw ontvangt 100

exemplaren om zelf te verspreiden
binnen hun business en social (media) network. Verder volgt nog eens
distributie van 3.000 exemplaren
op geselecteerde leestafels/locaties
in De Ronde Venen.
De introductie en presentatie van
de glossy, die tot stand komt in samenwerking met Wegener en Rodi
Media, zal tijdens een feestelijke
avond - 24 oktober - plaatshebben
in Hotel Mijdrecht Marickenland. Het eerste exemplaar wordt
overhandigd door een prominente
Nederlander, van wie de naam nog
even niet wordt onthuld.

Betty Okkerse (staand) en Lillian van der Schaaf bij Hotel Mijdrecht Marickenland:
“We zijn hier zo vol van.” 				
foto patrick hesse

12		

DE GROENE VENEN

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
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
met Roy
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp met Andy, Thijs & Eefje
Midpoint Muziekmix

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

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

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Oostrom On Air
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel & Anne
Midpoint Muziekmix

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Radioparade met 		
Patrick & Maarten
Midpoint Muziekmix

1

Titel: Herinner mij
Auteur: Ann Brashares
'Ann Brashares kende ik als
schrijfster van de serie '4 vriendinnen en een spijkerbroek' , die veel
tieners graag lezen. 'Herinner mij'
is haar tweede boek voor volwassenen, maar is ook prima te lezen
voor meiden vanaf een jaar of
vijftien. Het verhaal gaat over de
zeventienjarige Lucy, die zich onverklaarbaar sterk aangetrokken
voelt tot haar klasgenoot Daniel.
Daniel beweert dat hij haar al heel
lang kent: al ruim 1200 jaar. Hij
herinnert zich elke ontmoeting
uit al hun vorige levens, want hij
heeft 'het geheugen', de gave om
vorige levens te herinneren en de
zielen van dierbaren te herkennen.
Het is leuk om te lezen hoe de
levens van Lucy en Daniel elkaar
steeds weer kruisen, vanaf het
jaar 541 in Noord-Afrika tot in het
heden, en steeds weer op andere plaatsen. Ze zijn voor elkaar
bestemd, maar keer op keer staat
hen iets in de weg om hun leven
met elkaar door te brengen... Het
verhaal leest gemakkelijk, het zet
je aan het denken over thema's als
voorbestemming en reincarnatie,
en intussen krijg je een stukje
geschiedenis mee. En toch geen
zware kost. Een aanrader!'
gelezen
door

Donderdag
0:00 - 7:00
Midpoint in de Nacht
7:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
			
22:00 - 00:00

Boeken Tip 5...

margit
rechtuijt

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Midpoint On The Rocks 		
met Jan & Anne
Midpoint Muziekmix

de stad Québec in de ban van de
ergste sneeuwstorm aller tijden. De
ijsinvasie verandert het leven van
alle inwoners en zorgt uiteindelijk
voor een hartverwarmende verbroedering.

Het negende schrift van
Maya 			
Isabel Allende
De negentienjarige
Maya is
op weg
naar
Chiloé,
een
eiland in
het zuiden van
Chili. De
ogenschijnlijke rust van deze geïsoleerde plek steekt schril af tegen
het harde straatleven van Las
Vegas met zijn drugs en geweld dat
Maya gewend is. Haar oma heeft
haar naar Chiloé gestuurd en Maya
een schrift meegegeven waarin ze
haar dagboek kan bijhouden. Zo
kan ze erachter komen wat zij nu
echt wil met haar leven. Op Chiloé
woont Maya bij Manuel Arias, een
oudere, stugge antropoloog die
bezig is een boek te schrijven over
de mythologie van het Chileense
eiland. Ook hij worstelt met zijn
verleden.

Het was best een fijn leven
Gabrielle Zevin (15+)
'Sorry,
maar
ik heb
in mijn leven nooit
iets echt
belangwekkends
meegemaakt. Ik
ben een
meisje
dat een
keer vergat naar links en rechts te
kijken, voordat ze de straat overstak...' Liz is vijftien als ze bij een
verkeersongeluk om het leven komt.
Ze belandt in Ergens, een plaats
waar het leven eigenlijk gewoon
verdergaat zoals op aarde. Maar
met één belangrijk verschil: de
bewoners worden jonger in plaats
van ouder. Liz zal moeten leren
'leven' met de zekerheid dat ze
nooit zal trouwen en kinderen zal
krijgen. Maar ze sluit wel nieuwe
vriendschappen. En misschien vindt
ze in Ergens toch nog haar eerste
liefde...

2
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Vissen veranderen bij kou
van zwemrichting 		
Pierre Szalowski
Op een
winterdag hoort
de elfjarige held
van deze
roman
dat zijn
ouders
gaan
scheiden.
Zijn
wereld
stort in en hij bidt tot de hemel om
hulp – opdat de scheiding voorkomen wordt. De volgende dag is

3

Nicci's wil 			
Sam Baker
Nicci
Morrison
doet
altijd
alles eerder - en
beter dan haar
vriendinnen. En
nu ziet
het ernaar uit
dat ze ook als eerste dood zal gaan.
Voor het zover is, grijpt ze haar
laatste kans om iets te betekenen
voor de vriendinnen van wie ze

houdt. En dat heeft grote gevolgen.
Aan de vrijgezelle Mona vertrouwt
Nicci haar man David toe. Maar
eigenlijk heeft Mona haar ware allang gevonden. Aan Jo draagt Nicci
de zorg voor haar tweelingdochters
van drie jaar oud over. Jo vindt het
alleen al moeilijk genoeg om een
goede stiefmoeder voor de twee
zonen van haar man te worden.
Aan haar oud-huisgenoot Lizzie laat
Nicci haar tuin na. Maar Lizzie kan
de tijd die ze aan de tuin besteedt
misschien beter voor haar eigen
problemen bewaren.Tijdens haar leven vonden Mona, Jo en Lizzie het
soms irritant dat Nicci altijd alles
beter dacht te weten. Maar wat als
ze misschien toch gelijk had?

5

Sanctus 			
Simon Toyne
Een
oudtestamentische tak
van het
christendom
bewaakt
sinds
mensenheugenis
een groot
geheim
dat het wonder van al het leven op
aarde zou kunnen verklaren. Onthulling van dat geheim zou de hele
wereld op zijn kop kunnen zetten
– en de macht van deze groep, de
orde der Sancti, teniet kunnen doen.
Alle tekenen wijzen erop dat de
ontraadseling nabij is. Verschillende
religieuze groeperingen schuwen
geen enkel middel om dat te voorkomen óf juist te bespoedigen. De
politie, de geheime dienst, het leger
– tot op het hoogste niveau zitten
infiltranten. Niets is meer veilig,
niets is meer zeker. Te midden van
al dit geweld kan maar één jonge
vrouw het uiteindelijke lot van de
mensheid bepalen... Sanctus is het
eerste deel van de razendspannende
Sancti-trilogie.

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Sophie’s Choice
Midpoint Muziekmix

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953
Deze week in
2ThePoint,
Weer naar
school, Feestweek Wilnis, Historie midden
in Mijdrecht, Kursusmarkt
Paraplu en Kamerijcklassiek.
Deze week in
2TheSport, het
voorstellen
van de nieuwe
selecties van Argon, CSW en
FC Abcoude en Autocross
Abcoude.

Telefoon. Mijn collega neemt op en komt naar mij toegelopen.
“Périne,” zegt ze, “mevrouw X is aan de telefoon en wil jou spreken,
ze belt vanuit Italië.”
Meteen weet ik wie mevrouw X
is. Uiteraard ken ik mijn cliënten,
maar bij sommigen staat de eerste
kennismaking goed in het geheugen. Mevrouw X kwam tijdens ons
dagelijkse inloop-adviesuur en had
onder andere last van allergie in
haar gezicht.
De ogen waren opgezet, haar huid
was geïrriteerd en duidelijk belast
met veel zon(schade). Geen makkelijke huid dus; een alarmbel gaat
dan ook meteen bij mij rinkelen.
Mevrouw X vertelt haar verhaal.

naar een in huidproblemen gespecialiseerde schoonheidsspecialiste te
gaan en hij heeft ons adres gegeven.
Nu moet ik zeggen dat ik een prettige samenwerking met bepaalde
huisartsen heb. Naast diverse opleidingen binnen het schoonheidsvak,
heb ik (en mijn collega’s) namelijk
ook de basis- en de vervolgopleiding
Dermatologie voor Schoonheidsspecialiste gevolgd. Door deze opleiding, die door dermatologen wordt
gegeven, krijg je een goed beeld
van (ernstige) huidziektes. Hierdoor
hebben we inmiddels al enkele van
onze cliënten tijdig kunnen doorverwijzen naar een dermatoloog voor
een behandeling in verband met
huidkanker.

BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

Maar nu mevrouw X. Ik heb in
de afgelopen 20 jaar al heel wat
beschadigde huiden gezien. Maar
bij deze huid zegt iets mij, dat alles
wat ik doe te veel is. Zorgvuldig te
werk gaan dus. Als eerste raad ik
mevrouw aan om haar oogmake-up
weg te doen en niets te gebruiken.
Omdat haar ogen continu geïrriteerd
zijn, is de kans groot dat ze zichzelf
continu infecteert.

en is het bijzonder om te zien hoe de
huid en ogen al zijn opgeknapt.
En nu belt mevrouw X dus op. “Périne, ik heb onderweg naar Italië mijn
producten ergens laten staan. Wat
moet ik doen? Ik durf niets anders
meer op mijn huid te gebruiken en
ik ben hier nog drie weken...” Dan
sturen wij ze toch op. Lang leve de
pakketdienst! Heerlijk toch, dat je
iemand zo kan helpen!

BEAUTY
Ze kan geen producten meer op haar
gezicht verdragen (gebruikte allerlei
verschillende merken) en oogmakeup geeft irritatie. Tijdens een bezoek
aan haar huisarts is geadviseerd om

De huid is een ander verhaal. Ik leg
uit waarom het voor een huid niet
goed is om verschillende merken/
producten te gebruiken. Vervolgens
adviseer ik haar een neutrale reiniging en dagcrème met UV A en B
High van “Pascaud”. Een week later hebben we een controleafspraak

Beautysalon Périne,
salon voor professionele
huidverbetering

Hofland 4, 3641 GE Mijdrecht
www.perine.nl
Tel. 0297-273121
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Barbecueën in het
groot
Het bbq seizoen loopt op zijn eind.
Het begon allemaal voortreffelijk,
we hadden al erg mooi weer in
het begin van het barbecueseizoen
en rond Pasen werd er al volop
gebarbecued. Helaas is de zomer
daarna wat minder geweest voor
de barbecue. Toch zien we dat er
vaak wel een locatie voorhanden
is, waar min of meer overdekt kan
worden gegeten en het roosteren
zo door kan gaan. Natuurlijk hopen
we met u nog op een prachtig
nazomer voor de barbecue. Want
wat is er nu gezelliger dan om met
elkaar als club of vereniging met
een goede maaltijd het nieuwe seizoen in te gaan. Daarom willen we
u in dit laatste artikel wat meer
vertellen over het barbecueën in
een groter groepsverband en tot
slot nog wat leuke culinaire tips
geven.
Het barbecueën op locatie, zoals
bijvoorbeeld bij het bedrijf, straatfeest of clubgebouw vraagt een
behoorlijke voorbereiding. Het
maakt wel degelijk uit of je voor
10 of 100 personen de maaltijd
moet bereiden. Om te beginnen
heb je voldoende barbecues nodig
en bijna altijd kiezen we voor
de gasuitvoering, omdat je hier
het beste controle hebt over de
gaartijd en hoeveelheid. Verder is
het belangrijk om de vleessoorten
gescheiden te bereiden, dus niet
de drumsticks en de gambaspiesen
tegelijk op één plaat. Niet alleen
verschilt de garing, maar er vindt
ook smaakoverdracht plaats. Vaak
zetten we er ook een warmhoudschaal bij, om de gare producten
van de plaat te halen en niet alleen

warm te houden, maar ook op
buffer te werken. En tenslotte is
er ook nog de eerste en tweede
ronde. Dit houdt in dat als na de
eerste ronde iedereen is geweest,
je goed moet inschatten wanneer
de tweede ronde komt, zodat het
vlees hiervoor niet te vroeg maar
ook niet te laat klaar is en gasten
moeten wachten of dat het vlees
ligt te verpieteren. Uiteindelijk
is de barbecue pas echt geslaagd
als alles perfect op het bord komt.
Om u deze zorgen uit handen te
nemen, kunnen wij ook met een
of meerdere van onze mensen het
barbecueën verzorgen. Zodat men
zich alleen nog maar hoeft te richten op het gezellig samenzijn.
Hoeveel heb je eigenlijk nodig
per persoon? Meestal berekenen
wij dit voor u. Aangegeven wordt
hoeveel volwassenen en kinderen
er zijn en wat het eetmoment is
en welk budget er beschikbaar is.
We kunnen eigenlijk altijd wel een
passende offerte op maat maken,
die qua hoeveelheid ook klopt. Tenslotte heb je er niets aan om met
veel etenswaren te blijven zitten.
Nieuwe trend: de combi van een
complete barbecue met een warm
en koud buffetgedeelte. Met bijvoorbeeld een warmhoudpan met
witte rijst en kip stroganoff, of met
een lekkere Mexicaanse roerbakschotel bereid met kip – groente
en krieltjes.
Kortom, wij geven u graag een
deskundig advies zodat u na afloop
kan terugkijken op een geslaagde
barbecue!
In de vorige twee barbecueartikelen hebben we al veel verteld of
diverse manieren van barbecueën
en de vleessoorten. Hierbij geven
we nog wat verschillende aanvullingen op een geslaagde barbecue.

In Amerika is het barbecueën verheven tot een soort cultus, compleet
met wedstrijden, zelfs toegespitst
op een vleessoort zoals bijvoorbeeld
de sparerib of T-bonesteak.
Ook malle recepten, zoals een grote
braadkip die lekker wordt gemarineerd en vervolgens geplaatst op
een half vol blikje bier. Na ongeveer een 1 ½ tot 2 uur hebt u een
perfect gegaarde kip die bovendien
supermals is. Het heet beer can
chicken, diverse klanten van ons
hebben dit inmiddels uitgeprobeerd
en waren er erg enthousiast over.
Als wilt zien hoe het gaat, kijk dan
op YouTube met het trefwoord: beer
can chicken. Google ook eens op
barbecuerecepten, bijvoorbeeld uit
Amerika en u zult verstelt staan
wat die mannen (en vrouwen) daar
allemaal met een barbecue bereiden. Zo zagen we een heerlijke
bereiding van sparerib met bruine
suiker en whiskymarinade, je moet
er maar op komen. Schrijf bij het
zelf experimenteren altijd even op
wat u hebt gebruikt en hoelang het
op de barbecue ging, dan kunt u het
altijd weer terugkijken.
Een heerlijk gevulde pofaardappel is een heel mooi product en
aanvulling op de barbecue. Het is
ook makkelijk te maken, een grote
of pofaardappel even 15 minuten
koken en met een lepel een gaatje
maken. Daar doet uw wat kruidencrème in en dan in aluminiumfolie
30 minuten op de barbecue. Ook
word er vaak een suikermaïskolf
op de barbecue gedaan. Die kunt u
bij een groentezaak kopen en deze
hoeft u alleen met vloeibare boter
en zout en peper in te smeren
en dan rondom op de
barbecue te bakken
en goed draaien totdat
deze mooi bruin is.

Recept
van uw poelier

Pastasalade met
gerookte kip en
feta
Ingrediënten
voor 4 personen:
350 gram gerookte kipfilet
200 gram milde feta in blokjes
3 eetlepels kappertjes
150 gram gemengde sla
3 eetlepels pijnboompitten
Pasta voor 4 personen
Voor de dressing:
150-200 gram crème fraîche
2 eetlepels olijfolie
Peper & zout
Knoflookpoeder
Bereidingswijze:
De pasta koken en koud afspoelen en terug koelen in de koelkast, dit kan
ook een dag van te voren gemaakt worden. Snijd de gerookte kipfilet in
fijne blokjes of reepjes en doe deze in een mengschaal samen met de feta
en de kappertjes. Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar en
de afgekoelde pasta samen met alles door elkaar. Maak op elk bord een
bedje van sla en doe daar over de pasta salade en bak dan de pijnboompitten in een droge koekenpan en garneer deze over de pasta salade.
Eet smakelijk!
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Goudprijs stijgt naar ongekende hoogte

Juwelier Ed Koek: “Mensen realiseren zich niet wat hun
oude goud waard is!”
In een tijd dat de beurzen op hol lijken te slaan, kiezen velen voor het oude vertrouwde
goud. U kent het allemaal wel, de goudstaven die veilig opgeborgen in de kluizen van de
Nederlandse bank liggen, die waardevol blijven te zijn. Zonder het vaak te weten hebben
velen thuis ook kleine waardevolle goudstaafjes in bezit. Oud goud noemt Ed Koek van
het Mijdrechtse Juwelencentrum dit. Het is nu tijd om dit voor een hoog bedrag te in
klinkende munt om te zetten.
door paul bosman - foto patrick hesse
In veel Nederlandse huisgezinnen ligt een
kettinkje van weleer, ringen die je nooit meer
draagt of een armband die je destijds wel
heel erg leuk vond maar om een of andere
reden toch niet meer wilt dragen. Meestal
liggen die voorwerpen in een kast of lade
en kom je die zelden tegen. Nu de wereldeconomie in zwaar weer verkeert, beurzen
kelderen en de hang naar waardevolle zaken
steeds meer de overhand neemt, heeft Ed
Koek belangrijk en goed nieuws voor iedereen die goud in welke vorm dan ook in huis
heeft. Praktisch komt het er op neer dat de
prijs die voor de invoering van de euro voor
de sieraden werd betaald, vaak terug kan
worden gegeven bij de verkoop van de artikelen aan het Juwelencentrum. De sieraden
kunnen worden omgesmolten, maar het is
ook mogelijk om datgene wat u beslist niet
meer wilt dragen een tweede leven gaat leiden bij de nieuwe eigenaar. Omdat dit een totaal onbekende is, doet dit als het ware geen
zeer, er kunnen immers bepaalde emotionele
gevoelens aan het sieraad zijn verbonden,
maar u weet zich verzekerd van een eerlijke
opbrengst van een waardevol product. Het
handigst is om even een telefoontje te plegen
naar Juwelencentrum Mijdrecht en een
afspraak te maken langs te komen. In een

Pim en Mia en de gebruikte uitrusting. foto s. westerveld

Onderwater langs de eilanden in de Vinkeveen Plassen
Op maandagmiddag jl. hebben duikinstructeurs Mia Kenter en Pim Pols een unieke duik
gemaakt langs alle Zandeilanden in Vinkeveen. Bij Zandeiland 4 gingen zij te water om
vervolgens met speciale onderwaterscooters op een gemiddelde diepte van 8 meter de
hele plas te ronden. De duik duurde bijna drie uur en verliep volgens planning.
vertrouwde omgeving krijgt u dan een eerlijk
advies, waarna u zelf de beslissing neemt
wel of niet op het aanbod in te gaan. Neem
de proef maar eens op de som. Wellicht dat
u een flink bedrag kunt incasseren voor iets
wat u niet meer gebruikt. Overigens bestaat
er ook een mogelijkheid kostbare sieraden
via het Juwelencentrum te verkopen. De
sieraden worden dan gefotografeerd en via
internet discreet aangeboden aan mogelijke
belangstellenden. Dit betekent geen louche
figuren aan de deur, maar door een vraag- en
aanbodsysteem maximale verkoopprijs van
uw sieraad. Vraag naar de mogelijkheden,
telefoonnummer 0297 283456.

Pim en Mia werden begeleid door een
boot van PiMia-Diving om de veiligheid te
waarborgen. Er werd gestart aan de rand van
het duikgebied bij Zandeiland 4 en vandaar
werd koers gezet richting Eiland 3. Tijdens de
duik werd continu een diepte van ongeveer 8
meter aangehouden zodat de duikers niet per
ongeluk tussen de eilanden door zouden duiken. De totale afstand die werd afgelegd is
niet precies te berekenen, maar was in ieder
geval meer dan 6 kilometer. Na 2 uur en 52
minuten waren de beide duikers weer boven
aan de andere kant van het duikgebied. Om
geen andere duikers in gevaar te brengen,
besloten Pim en Mia niet door het duikgebied
te scooteren.
De beide duikers waren erg enthousiast over
de duik. Mia vertelde over de grote aantallen snoeken, baarzen en palingen die zij
onderweg gezien had. Pim vond vooral het
grote aantal kleine en grote wrakken die hij
onderweg gezien had indrukwekkend.
Aan de duik ging een uitgebreide voorbereiding vooraf. De voorraad Nitrox, een
mengsel van zuurstof en stikstof, bleek ruim
voldoende. Bij Zandeiland 8 moest er, na 2
uur duiktijd, gewisseld worden van scooter.

Beide duikers sleepten de hele duik een extra
scooter mee aan hun uitrusting zodat men
niet naar boven hoefde om te wisselen.
De beide duikinstructeurs zijn blij over
het succesvolle verloop van hun duik. “Het
is altijd maar weer afwachten of alles zo
uitkomt als je het hebt bedacht,” zei Pim na
afloop. Ook bedankten zij hun supportteam,
Sebastiaan Westerveld, Herman Knublauch
en Wim van Capel, hartelijk voor hun hulp.
“Zonder een goed team aan de oppervlakte is
het onmogelijk om veilig een dergelijke duik
te maken,” volgens Mia. Van het supportteam
ontvingen Pim en Mia een leuk aandenken
aan deze duik.
Volgend jaar wil PiMia-Diving een aantal
ervaren scooterduikers uitnodigen om deze
toertocht nog eens over te doen. Er zal dan
gezorgd worden voor voldoende boten om de
tocht vanaf de oppervlakte te begeleiden en
na afloop zal er een BBQ worden gegeven
voor de deelnemers.
Wil je meer weten over duiken met scooters
of duiken in het algemeen? Kijk dan eens op

www.pimia.nl.

De afgelegde route volgens de GPS van de volgboot.

Vier dagen genieten van Kameryck Klassiek
Tot en met zondag a.s. kunnen
liefhebbers van
klassieke muziek
en lekker eten
nog genieten van
Kameryck Klassiek. Kijk voor
het programma
en toegangskaarten op

www.kameryckklassiek.nl
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De Club van…

Door Piet van Buul

Leo Honkoop en Leo Driebergen

'De Kwinkslag' wil groter groeien
De Vinkeveense badmintonvereniging ‘De Kwinkslag’ is weer aan een nieuw seizoen begonnen. Dat doen ze met
veel enthousiasme, waarbij een goed evenwicht gezocht wordt tussen het serieus beoefenen van de sport en
het creëren van een gezellige sfeer. Veel mensen spelen tijdens de vakantie graag een spelletje badminton op de
camping. Voorzitter Leo Honkoop hoopt dat men die lijn doortrekt en ook buiten de vakantieperiode bij zijn vereniging komt badmintonnen.
Badmintonvereniging De Kwinkslag is opgericht op 16 april 1973.
Gedurende bijna veertig jaar wordt
er in Vinkeveen dus al in georganiseerd verband badminton gespeeld.
“Gedurende het seizoen spelen we
elke donderdagavond in De Boei,”
vertellen voorzitter Leo Honkoop
en bestuurslid Leo Driebergen. “We
hebben momenteel drieëndertig
seniorleden en vijftien junioren. Dat
aantal is al een aantal jaren redelijk stabiel. Maar om de vereniging
gezond te houden, zou er eigenlijk
wat meer groei in het ledenbestand
moeten zitten. We hebben een leuk
en actief bestuur en doen er alles aan
om de badmintonsport te promoten.
Op een of andere manier moet het
toch mogelijk zijn om de aansluiting
tot stand te brengen met de grote
groep recreatiespelers. We richten
ons daarbij heel sterk op de jeugd.
In september doen we mee aan de
actie ‘hart voor sport’. Deze actie is
er speciaal op gericht om scholieren
kennis te laten maken met verschillende sporten. We geven ook clinics
op verzoek van de schoolleiding van
het VLC en voor de bovenbouw van
basisscholen. Er is ook een opleidingsprogramma dat speciaal gericht
is op de jeugd.”

Opleiding en training
De opleiding en de trainingen zijn er
op gericht om het niveau te verbeteren. Leo Driebergen: “Er melden zich
mensen bij ons die het spelletje echt
nog moeten leren. Maar ook voor
mensen die al wel redelijk kunnen
badmintonnen zijn die trainingen
een voortreffelijke mogelijkheid om
de vaardigheid te verbeteren. Rob
Schardijk is momenteel onze vaste
trainer. Hij besteedt veel aandacht
aan de techniek. Wij spelen met
plastic shuttles. Wanneer je op de
camping badminton speelt dan
probeer je samen de shuttle zolang
mogelijk in de lucht te houden. Bij
ons is het zaak om er voor te zorgen
dat de shuttle bij de tegenstander
aan de andere kant van het net op
de grond terecht komt. Net als bij
tennis kennen wij ook verschillende
soorten slagen waarmee je probeert
de tegenstander te verschalken, zoals
de drop, de lob en de smash. En uiteraard wordt er in competitie gespeeld
om het geleerde ook in de praktijk te
brengen.”
Competitie
De Kwinkslag is aangesloten bij Badminton Nederland en ingedeeld in de
regio Midden Nederland. Die bestaat
uit een zestigtal clubs. De Kwinkslag

doet met twee seniorenteams mee
aan de externe competitie. Zo’n team
bestaat uit minstens vier spelers,
twee mannen en twee vrouwen. Er
zitten acht clubs in een poule. Tijdens
de competitie wordt dan zeven keer
uit en thuis gespeeld. Er zijn twee
competitierondes, één in het najaar
en één in het voorjaar. “Wij doen
alleen aan de najaarscompetitie
mee,” zegt voorzitter Leo. “Om ook
in het voorjaar nog zo’n competitie te
spelen vinden onze leden te veel van
het goede. Naast die externe competitie spelen we ook tal van interne
onderlinge wedstrijden tegen elkaar.
Die interne competitie spelen we het
hele seizoen door voor zowel senioren
als junioren. Je kunt allerlei formaties samen stellen. Je kunt single
spelen, één tegen één dus. Maar ook
dubbel. Dan heb je mannen dubbel en
vrouwen dubbel en je hebt gemengd
dubbel.”
Gezelligheid
De Kwinkslag is een vereniging waar
de gezelligheid hoog in het vaandel
geschreven staat. “Gedurende het
seizoen komen we elke donderdagavond bij elkaar in de sporthal bij De
Boei in Vinkeveen. Van 19.00 – 20.00
traint de jeugd en de senioren doen
dat van 20.00 tot 21.00 uur. Daarna

Leo Honkoop (links) en Leo Driebergen willen graag ook nieuwe leden enthousiast
maken voor de badmintonsport.			
foto patrick hesse
wordt er van 21.00 tot 23.00 vrij
gespeeld. En vervolgens komt het
sociaal gedeelte, waarvan de eindtijd
niet bepaald is,”zegt voorzitter Leo.
“Bij andere sporten heeft men het
nog wel eens over ‘de derde helft’. Bij
ons is die net zo belangrijk. Sporten
is gezond en sporten is plezier. Het is
leuk om samen een sport te beoefenen en het is ook leuk om elkaars
krachten te meten in een competitie
of in wedstrijden tegen elkaar. Maar
voor leden van een sportvereniging
is ook het sociale aspect belangrijk.
Elke donderdag lekker samen sporten en daarna nog een tijdje gezellig
kletsen en wat drinken met elkaar.
Dat vinden we bij De Kwinkslag erg
belangrijk. Traditioneel spelen we
verenigingstoernooien rond Sinterklaas, met Kerst, en met Pasen. En
we sluiten het seizoen af met het
‘komkommerfeest’. Twee van onze
leden hebben een komkommerkas
en die hebben een paar jaar geleden
de hele vereniging in hun kassen

uitgenodigd voor een barbecue als
seizoenafsluiting. Vandaar die naam.
Ook hebben we al eens een zeilwedstrijd gehouden en het afgelopen
seizoen zijn we geëindigd met ‘happen en trappen’ met daarin verwerkt
een leuke puzzeltocht. Kortom er zijn
naast het sporten ook tal van gezellige dingen te beleven.”
Aanmelden
De beide bestuursleden laten er geen
misverstand over bestaan dat ze
graag nieuwe leden welkom heten bij
hun vereniging. “Aanmelden is makkelijk. Men kan op onze site

www.badmintonverenigingkwinkslag.nl
meer informatie vinden en via de site
ook aanmelden. Maar men kan ook
gewoon op een donderdagavond naar
De Boei in Vinkeveen komen. Er is
altijd wel een bestuurslid die je dan
opvangt. En als je wilt kun je ook een
paar keer meespelen vooraleer echt
lid te worden.”

Sport Nieuws
Baambrugge

BEO weer van start
na zomervakantie
Nu de scholen weer van start
gaan, maakt BEO zich op voor
een nieuw sportseizoen. Iedereen
die de behoefte voelt om het luie
vakantiezweet eruit te sporten
kan vanaf 1 september bij BEO
terecht. Of je nou jong of oud
bent, van teamsport houdt of
meer individueel bent ingesteld;
BEO combineert sportiviteit met
gezelligheid. Bijna iedere dag van
de week is er een BEO-aciviteit in
de gymzaal van Dorpshuis ‘De Vijf
Bogen’ te Baambrugge. Volleyballen op dinsdag (recreatief) en vrijdag (competitie). Op dinsdag kan
de jeugd vanaf 5 jaar terecht voor
judo en op maandag en donderdag
wordt er door meisjes en jongens
geturnd. Op dinsdagochtend is er
conditietraining voor dames 40+
en op woensdagavond is er streetdance, zumba (voor dames) en
conditietraining (dames en dames/
heren). Wilt u meer weten over
de genoemde sporten, of wilt u
zich geheel vrijblijvend aanmelden

voor 2 gratis proeflessen, bel dan:
Turnen/gymnastiek/streetdance/
zumba/conditietraining: Jacqueline
Hogenhout, 0294-295477; Judo:
Wenny Vonk, 0294-295866 en
Volleybal: Dirk de Jong, 0294293040.
Overigens zoeken wij voor Zumba
en Judo nog trainers die onze
gelederen kunnen versterken. Is
het iets voor u of weet u iemand,
bel dan met BEO-secretaris Marian
van der Meer, 06-52228951.

Abcoude

Badminton-Instuif op
2 en 9 september
Op vrijdag 2 september start
het nieuwe badmintonseizoen in
Abcoude. Als badminton jou ook
leuk lijkt, kom dan een of beide
instuifavonden op 2 en 9 september
meespelen en ontdek dat badminton een veelzijdige sport is waarbij
het gaat om snelheid, behendigheid
en tactiek.

“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.

Iedere vrijdagavond kan je in de
Kees Bonzaal badminton spelen
bij Badminton Abcoude. Dit is een
kleinschalige, recreatieve vereniging met een afdeling voor de
jeugd en voor senioren. De jeugdafdeling is voor jongeren van 9 tot
16 jaar. Er wordt onder leiding van
trainer Kenneth van Leeuwaarde
gespeeld van 19.30 tot 20.30 uur.
Hij leert de jeugdleden op een
leuke manier de verschillende loopen slagtechnieken en de tactische
kneepjes van het badminton. Van
20.45 tot 23.00 uur spelen de senioren (vanaf 16 jaar). Het is handig

je van tevoren aan te melden, zodat
er voor de proefles een racket voor
je klaarligt. Jeugdleden kunnen
zich aanmelden bij Astrid Wintershoven via astrid.wintershoven@hetnet.nl of 0294 284791. Senioren
kunnen zich aanmelden bij Frans
Trautwein via trautwein-f@hetnet.
nl of 0294 281760.
Kijk voor meer informatie over
Badminton Abcoude op

www.badmintonabcoude.nl.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Suzuki TL1000 R

Met de R van Race
Na een motorcarrière van inmiddels ruim 30 jaar hoeft het racen voor
mij niet meer zo. Wel om naar te kijken, maar niet om zelf op de openbare weg te beoefenen. De laatste jaren schep ik er veel meer plezier in
door lekker laidback langs 's herenwegen te tokkelen. En mede omdat
ik graag met de vrouw op stap ga, rijdt dit ook voor haar een stuk
comfortabeler. Dit heeft overigens niets met leeftijd te maken, want
veel van mijn motormaten van hetzelfde bouwjaar denken daar heel
anders over en kennen maar één stand op de gashendel. Toch is het
zo nu en dan heerlijk om een beetje los te gaan. Dat gebeurt dan vaak
wanneer ik mag proefrijden op een motor waar ik niet direct zelf voor
zal vallen, maar die achteraf o zo leuk blijkt te zijn.
Een mooi voorbeeld daarvan is de
Suzuki TL 1000R. Ik pik de motor op
bij Ed Heining van Best Buy Bikes
te Mijdrecht. Ondanks de leeftijd van
11 jaar ziet de TL er nog patent uit
met opvallend weinig gebruik-sporen
voor een motor uit het millennium
jaar. Suzuki bracht in 1997 voor het
eerst een serieuze dikke twin op de
markt onder de naam TL1000S. Een
jaar later werd naast dit model een
nog sportiever uitvoering uitgebracht
in de vorm van deze R. De 1000cc
90graden V twin met vloeistofkoeling
perste er maar liefst 135 pk uit. En
dit is nog steeds een behoorlijke bak
vermogen. De hele fiets heeft een
echte race-uitstraling en windt er
geen doekjes om waar hem het om te
doen is: zo snel mogelijk van A naar
B te gaan. De kleurstelling (blauw,
zwart & wit) is een typische Suzuki
kleurstelling en kan mijn goedkeuring
zeker wegdragen.
Iets minder gecharmeerd ben ik van




het race-zitje dat over de duozitplaats
is gemonteerd. Volledig origineel
weliswaar, maar het heeft voor mij
een hoog Quasimodo-gehalte. Bij
aanschaf zou ik zeggen: meteen eraf
met dat ding, hij haalt de hele lijn uit
de fiets. Gelukkig is het een kwestie
van twee inbusboutjes.
Wanneer ik de motor start, komt er
vervaarlijk gegrom uit de twee laser
Hotcam dempers. Deze accessoires
zijn een ‘must have’ op zo'n dikke
twin racer. Met kleine toefjes tussengas (dat klinkt zo mooi!) ga ik op
pad. Het duurt even voordat ik delen
van mijn lichaam een plaatsje heb
kunnen geven op deze racer. Maar
wanneer een aantal spieren zijn opgerekt ga ik er even goed voor zitten,
de vloeistof temperatuurmeter geeft
de juiste bedrijfstemperatuur aan en
gaat kan gas er redelijk vol op. Als
een paard dat de hele winter op stal
heeft gestaan en voor het eerst weer

buiten mag, gaat de Suzuki los. Dat
hij al een behoorlijke leeftijd heeft,
is aan niets te merken. De Soes
heeft het duidelijk naar de zin, en ik
stiekem ook. Wat een racefeest. Bij
het fotograferen merk ik de mooie
carbondetails in de spatborden en de
stalen remleidingen op.
Na een half uurtje ben ik uitgewaaid
en lever de fiets weer in. Onder een
bak koffie mijmeren Ed en ik nog
even over een van onze favoriete
onderwerpen: klassieke Japanse
motoren. Ed meldt me op 28 augustus mee te zullen rijden tijdens de
Historische Motor Grand Prix in Eext
(Groningen). Ed zal dan rijden met
een van zijn eigen klassieke Yamaha
racers, samen met het officiële
Yamaha Classic raceteam. In dit
raceteam rijden de helden van weleer
met hun fabrieksmachines van toen.
Onder andere geeft vijftienvoudig
wereldkampioen Agostini acte-deprésence. Ook een van Ed’s en mijn
grote helden uit het verleden: Steve
Baker, de bescheiden en sympathieke
Amerikaanse coureur die furore
maakte in de jaren zeventig is van
de partij. Het leuke ervan is dat Ed
samen met Baker de baan op mag. Ik
ben niet snel jaloers, maar nu ...

Aluminium kozijnen  Carports  Dakkapellen  Dakramen  Deuren  Deurluifels  Garagedeuren  Gevelbekleding
Horren  Schuifpuien  Serres-lichtstraten  Terrasoverkappingen - schuifbare & vaste  Uitbouwen  Windschermen

KUNSTSTOF
GEVELBEKLEDING •

Kunststof gevelbekleding

In diverse kleuren mét en zonder houtnerf
Kunststof Dakkapel geplaatst in 1 dag
In iedere gewenste indeling en kleur

• KUNSTSTOF DAKKAPELLEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

Voku zorgt voor alle montage en bouwkundige werkzaamheden door eigen monteurs.

28

jaar in
u
regio w

Zetterij 1
• Amstelveen • 0297-284970 • di t/m vrij 10.00 - 17.30 uur en za 10.00 - 16.00 uur
Communicatieweg 4 • Mijdrecht • 0297-284970 • ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur en za 10.00 - 14.00 uur • www.voku.nl

De Suzuki TL1000R uit 2000 heeft
38.000 kilometer gelopen en dit
racemonster kost 4.250 euro; slechts
een fractie meer dan een Vespa snorscooter. Ik zou het wel weten...

Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht (route)
Tel: 0297-255076
E-mail: info@bestbuybikes.nl
www.bestbuybikes.nl
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Peugeot 308 SW

Opgefrist
Afgelopen jaar kon Nederland al kennis maken met de vernieuwde
Peugeot 308. De auto schitterde op de AutoRAI en staat nu in de lokale showroom. Tijd om de opgefriste familieauto aan de tand te voelen.
En wat is er zo wezenlijk anders
aan deze gefacelifte 308? Wat
direct opvalt is de LED-verlichting
in de bumper. Zowel de cabrio,
vijfdeurs als de station hebben rond
hun mistlampen een strook met
dagrijverlichting. Daarboven vinden
we de koplampen die qua vorm iets
zijn veranderd. Bij sportieve versies
krijg je zelf koplampen met donkere units, waardoor de auto meteen
een stoerdere look krijgt. De grille
is ook onder handen genomen. De
kenner zal opvallen dat de grille
veel gelijkenissen toont met die
van de Peugeot 508. De achterkant
van de station hadden de Fransen
wat mij betreft wat meer onder
handen mogen nemen. Dit hebben
ze wel gedaan bij de vijfdeurs. Op
de een of andere manier vind ik
de achterzijde van de SW niet bij
het merk passen. Andere wijzigingen vinden we in het interieur; de
belangrijkste wijziging is misschien
wel de achterbank. De vorige 308
werd geleverd met een achterbank
die bestond uit drie losse stoelen.
De huidige 308 SW is voorzien van
één bank, waarvan de rugleuning in
delen neerklapbaar is. Wil je per se
toch drie losse stoelen, dan moet je
voor de duurste uitvoering kiezen,
de Allure. En wil je van je 308
SW een zevenzitter maken? Dan
moet je ook voor de Allure (vanaf
€ 27.550,-) gaan, want alleen dan

kun je de optie aanvinken voor twee
extra stoelen op de derde rij, à 600
euro. Voor datzelfde bedrag kun je
bij Peugeot ook al naar binnen lopen voor de grotere 5008, ook met
zeven stoelen. En dat is precies wat
de marketingmannen willen.
In tegenstelling tot de 307 is de
308 geen groot succes geweest
voor Peugeot. Uiteraard hoopt het
merk met deze opfrisbeurt een
inhaalslag te maken. En dat proberen ze ook met de motoren. Bij
de benzinemotoren zien we B- en
C-labels. Je hebt keuze uit een 1.4
(98 pk) en een 1.6 zonder (120 pk)
en met turbo (156 pk). De Allure
is wederom een uitzondering; de
handgeschakelde bak zorgt voor
een C-label, de automaat voor een
D-label. Qua bijtelling maakt dat
niet uit, want alle benzinemotoren
vallen in de 25% bijtelling. Uiteraard kun je ook dieselen, waarbij
zakelijke rijders kunnen profiteren
van een bijtelling van 20%. Je hebt
dan keuze uit één motor, de 1.6
e-HDi met 112 pk, waarmee je een
A-label krijgt. Maar let op, als je
voor de Allure uitvoering gaat, stijgt
de bijtelling naar een iets minder
leuke 25% (B-label).
Wij reden met de 308 SW Premium, voorzien van de 1.6 VTi. Een
lekkere motor met redelijk wat pit

foto's patrick hesse

voor een station van dit formaat.
Verwacht geen sportieve ambities
van de station, dit is echt een familieauto. Hoewel de auto vrij direct
stuurt moet je een knappe coureur
zijn om kinderen misselijk te krijgen op de achterbank van deze 308
SW. Ben je toevallig op zoek naar
een auto waarmee je regelmatig
met de kinderen op pad gaat, dan
is het een idee om te kiezen voor
de Premium-uitvoering waarmee
wij reden. Naast de looks die papa
belangrijk vindt, zoals meegespoten bumpers, extra getinte zijruiten, meegespoten stootstrips en
een mooie set velgen, bevat het
Premium pakket onder meer een
glazen panoramadak met elektrisch

bedienbaar zonnescherm (normaal
een optie van € 580,-). Let op, als
je onder een boom geparkeerd hebt
en je opent het zonnescherm, kun je
voor een smerige verrassing komen
te staan als een aantal vogels iets
te enthousiast is geweest. Maar is
dat weggepoetst, dan hebben de
kinderen vanaf de achterbank een
ongelofelijk mooi uitzicht dat ze
uren bezig houdt. Daarnaast bevat
het pakket Connect Nav (kleurennavigatie, met radio/CD-speler met
mp3, Bluetooth carkit en Peugeot
Connect SOS in geval van nood)
en parkeerhulp voor en achter met
sensoren. Altijd fijn als de meegespoten bumpers wat extra bescherming krijgen.

De Peugeot 308 SW is lekker opgefrist aan de voorzijde, maar had
aan de achterzijde ook nog wat aandacht mogen krijgen. Verder is het
nog steeds een goede familieauto
voor een redelijke prijs, waar iets
op aan te merken valt. Voor mensen
die nog geen familieauto zoeken,
er is ook een stoer ogende vijfdeurs
308 GTi met 1.6 turbomotor te
krijgen (200 pk). Deze is de jouwe
vanaf ongeveer 30 mille.

Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 308

Gereden versie: Peugeot 308
SW Premium 1.6 VTi
Vermogen: 120 pk
0-100: 11,5 s
Top: 189 km/u
Gemiddeld verbruik: 1 op 15,6 /
6,4 l/100km
Prijs gereden model:
€ 25.660,Alternatieven: Ford Focus,
Hyundia i40, Opel Astra, Renault
Mégane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf Variant

Auto nieuws
Toyota wil elektrisch
record verbeteren

Porsche onthult
nieuwe 911

Toyota wil eind augustus het elektrisch record op de Norschleife van
de Nürburgring (22,8 km) verbeteren. Peugeot zette eerder dit jaar
met zijn EX1 elektro sportauto
een record van 9:01.338 neer. De
elektroracer van Toyota sprint in
3,9 sec naar 100 km/u en zoeft
door naar 260 km/u. Toyota wil met
deze recordpoging aantonen hoe
ver de elektrische aandrijftechniek
gevorderd is.

48 jaar oud en jonger dan ooit. Dit
is de nieuwe Porsche 911 Carrera.
Uiteraard is de 911 weer voorzien
van nieuwe snufjes, heeft het model
een lichtere carrosserie en is het
verbruik teruggebracht. De 911
Carrera S met PDK-bak schiet in
4,3 seconden naar 100 km/u. Prijzen starten bij € 112.911,- voor de
Carrera 2.
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Profiteer nu bij RegioBank van een jaar gratis
betaalpakket!
Alles bij één bank, dat is wel zo gemakkelijk en vertrouwd. RegioBank is een
complete bank met producten zonder
poespas en gedoe, met gunstige tarieven
en heldere voorwaarden. Of het nu gaat
om betalen, sparen, hypotheken of andere
financiële wensen, bij RegioBank
krijgt u een oplossing op maat en
nog altijd een persoonlijk advies!
Gratis pinnen in binnen – en
buitenland!
Stap nu met uw betaalrekening nu
over naar RegioBank en krijg ons
betaalpakket ‘Plus Betalen’ een
jaar lang gratis. Deze actie loopt tot
en met 31 december 2011.
Met Plus Betalen van RegioBank
krijgt u:
• Een Wereldpas met chipknip
waarmee u gratis kunt pinnen en
betalen in binnen- en buitenland;
• Gratis Internet Bankieren;
• Gratis betalen met iDEAL;
• Gratis papieren afschriften en
overschrijvingsformulieren.

Staand van links naar rechts:
Gina Reurings, Marieke Bach
en Elly Pauw. Zittend Harry
Schuurs.

gemakkelijk om van bank te veranderen. De Overstapservice regelt
de belangrijkste zaken voor u,
zodat uw betalingsverkeer gewoon
doorloopt. U heeft er geen omkijken
naar.
Wilt u met eigen ogen zien hoe
gemakkelijk overstappen is? Bekijk
het filmpje over de Overstapservice
op www.regiobank.nl.
Gewoon even binnenlopen bij uw
RegioBank in Wilnis kan natuurlijk
altijd!

Overstapservice: snel en eenvoudig overstappen
Met de Overstapservice is het heel

Dorpsstraat 7 in Wilnis. Telefoon: 0297289090. Graag tot ziens!

Vinkeveen

Mijdrecht

Klaverjassen

Start kinderyoga

Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2011 zal gehouden
worden op vrijdag 9 september in
Café de Merel, Arkenpark MUR no
43 te Vinkeveen. Het klaverjassen
start om 20.00 uur, zowel dames als
heren welkom. Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de kampioen of kampioene 2011 bekend. De kampioen
van verleden jaar Sonja v.d.Waa zal
dit jaar de te kloppen vrouw zijn.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook
zal er een tombola gehouden worden
met schitterende prijzen.

Annemarie Wouda organiseert het
hele jaar door kinderyogalessen in
Mijdrecht voor leeftijdsgroep van 5
t/m 12 jaar. Zij kunnen bij inschrijving van een gratis proefles kennis
maken met een yoga avontuur.
Ieder kind volgt zijn eigen reis,
waarbij geen goed of fout is en leert
spelenderwijs ontdekken welke technieken ze kunnen gebruiken om een
balans te vinden tussen drukte en
rust. Kinderyoga is goed voor ieder
kind! Bovendien is het goed voor
kinderen die problemen hebben met
o.a. slapen, concentratie, angsten,
ademhaling, hoofdpijn, buikpijn. De
lessen vinden plaats in de gymzaal
van OBS Molenland, Molenwiek 48
te Mijdrecht op maandagmiddag van
16.30-17.30 uur en op maandagavond van 18.30- 19.30 uur. Voor
meer informatie en aanmelden kunt
u contact opnemen met Annemarie
Wouda, tel. 0297-273765 of 0623256269 of kijk op

De data voor de nieuwe prijs-klaverjas competitie 2011/2012 zijn: 9 en
23 september, 7 en 21 oktober, 4 en
18 november, 2 en 16 december. In
2012: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 en 27
april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en
6 juli. Alle data onder voor behoud .

www.kiyo-kinderyoga.nl

Mijdrecht

Wilnis

Open dag Dansschool
Enjoy's

Alcoholcontroles

Wie al een hele lange tijd een
Streetdanceles wil volgen en een
grote passie voor dansen heeft, is op
zaterdag 27 augustus welkom op de
Open Dag van Dansschool Enjoy's.
Van 14.00 tot 16.00 uur kan men
een les komen bekijken en ook zelf
mee doen in Sporthal de Brug, Van
Wassenaerstraat 9 in Mijdrecht.
Dansschool Enjoy's wordt geleid
door Joyce Aarsman.Op jonge leeftijd volgde zij de vooropleiding aan
de dansacademie Lucia Marthas en
nu studeert zij aan de dansacademie
in Utrecht.
Mail voor meer info naar:
joyceaarsman1@hotmail.com

Afgelopen zaterdag heeft de politie
op twee plaatsen een alcoholcontrole
gehouden in Wilnis.Tussen 21.00
uur en 23.45 uur hebben agenten
op de Ing. Enschedeweg ter hoogte
van de Bovendijk gecontroleerd. In
totaal moesten 405 mensen blazen.
Er werden drie bestuurders betrapt
met teveel alcohol op. Daarna werd
de controle voortgezet op de Ing.
Enschedeweg ter hoogte van de
begraafplaats. Hier werden 189
bestuurders gecontroleerd. Hiervan
overtraden vijf personen de wet. Eén
beginnend bestuurder op een snorfiets had 165 ug/l terwijl er maar
0,88 ug/ is toegestaan. Vier andere
bestuurders hadden ook te diep in
het glaasje gekeken.

Sport Nieuws
Jaarlijkse G-toernooi
bij Argon
Op zaterdag 27 augustus vindt
weer het jaarlijkse G-toernooi bij
Argon plaats. Dit groots opgezette
evenement voor mensen met een
verstandelijke beperking, heeft een
gedegen voorbereiding, waarbij
vele vrijwilligers veel werk hebben
verzet. Maar liefst 16 teams uit
heel Nederland nemen deel aan het
evenement, en in totaal zullen ca.
260 G-spelers van het nodige eten
en drinken zullen worden voorzien.
Argon zal vertegenwoordigd zijn
met 2 G-teams in de B en C-categorie.
De opening wordt verricht door
Hen Hogervorst, coördinator
G-voetbal bij Argon, en de prijsuitreiking wordt verzorgd door
wethouder van Sportzaken Ingrid
Lambregts. Na afloop krijgt iedere
speler, begeleider en vrijwilliger
een waardevol aandenken aan deze
dag.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren wordt dit jaar het toernooi
gespeeld op veld 4, 5 en 6. Hier
vindt ook het gehele evenement
alsmede de prijsuitreiking plaats.

Nog plaats bij CSW
F-meisjes
Op 24 augustus zijn de trainingen
voor de meisjes F-pupillen van
CSW weer begonnen. Meisjesvoetbal is de snelst groeiende tak van
sport op dit moment en bij de Fpupillen gaat CSW dit seizoen van
start met maar liefst 4 teams. Er
zijn nog wel een paar plaatsen vrij,
dus als je interesse hebt, dan ben je
op 31 augustus om 15 uur welkom
op het kunstgras bij CSW. Het gaat
bij de F-pupillen om meisjes met
geboortejaar 2003, 2004 of 2005.
Je bent van harte welkom.

Inschrijvingen Open
Herfsttoernooi
geopend
Het Herfsttoernooi is een van de
toernooien waar Tennisvereniging
Wilnis om bekend staat. Met
enorm veel gezelligheid en ruimte
voor iedereen is dit altijd een
aantrekkelijk toernooi. Voorheen
was dit toernooi enkel voor leden
van TV Wilnis, maar vorig jaar is
het Herfsttoernooi opengesteld
voor leden van andere verenigingen. Dit bleek een succes te zijn,
zowel de eigen leden als leden van
andere verenigingen waren laaiend
enthousiast.
Van vrijdag 9 september tot en met
zondag 9 oktober 2011 worden
er in de weekenden dubbels en
mixdubbels gespeeld en opnieuw
kan worden ingeschreven door
zowel leden van TV Wilnis als
leden van andere verenigingen!
Iedereen dient zich in te schrijven
met partner en ook de partner
hoeft geen lid te zijn van TV Wilnis; een echt ‘Open’ herfsttoernooi

dus. Er wordt in poules van 5 of 6
koppels gespeeld, in de onderdelen:
damesdubbel, herendubbel en gemengddubbel. Speelt u nog niet zo
lang, schroom niet, want de poules
worden op sterkte ingedeeld. Op
vrijdagavond beginnen de wedstrijden om 18.30 uur; op zaterdag om
14.00 uur en op zondag om 10.30
uur.
Kijk voor inschrijven en nadere
informatie op www.tvwilnis.nl. Sluitingsdatum voor inschrijving is 29
augustus 2011.

Hockeyclub HVM
houdt Open Dag voor
jeugd vanaf 6 jaar
Hockey Vereniging Mijdrecht organiseert opnieuw een HVM Hockey
Open Dag voor jongens en meisjes
vanaf 6 jaar uit de gehele regio.
Wil je graag eens kennis maken
met de hockeysport, dan kan dit op
zaterdag 3 september aanstaande.
We starten om 10:00 uur op onze
velden aan de Proostdijstraat 41 te
Mijdrecht en uiterlijk rond 12:00
uur is het afgelopen.
Aanmelden voor de HVM Hockey
Open Dag is niet nodig. Deelname
is gratis en het enige dat je mee
moet nemen is sportkleding en
sportschoenen (en eventueel
scheenbeschermers). Na afloop
krijg je een informatiepakket mee
naar huis. Als je het leuk vindt en
je schrijft je in als lid van HVM tijdens de open dag dan hoef je geen
inschrijfgeld (à 30 euro) te betalen
HVM heeft tevens een enthousiaste G-hockey groep bedoeld voor
kinderen met een verstandelijke
beperking vanaf 8 jaar. Heb je interesse, kom gerust eens kijken. Ze
trainen elke zaterdag om 11 uur.
Ook is er tijdens de open dag meer
informatie over Trimhockey voor
de volwassenen hockeyliefhebbers
(hockeyervaring niet vereist).
Heb je vooraf vragen over de Hockey Open Dag dan kun je contact
opnemen met Ton Volmer op 0297
–285680. Kijk anders ook op

www.hvmijdrecht.nl.

Skateclinics voor de
jeugd
Op zaterdag 3, 10 en 17 september
organiseert IJsclub Nooitgedacht
skateclinics voor de jeugd van
De Ronde Venen en omstreken.
Hiermee wil men kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
kennis laten maken met deze tak
van sport. Tevens biedt dit een
uitstekende mogelijkheid om na te
gaan of schaatsen ook een sport is
die bij je past.
De skateclinics worden gehouden
op de skatebaan in Baambrugge
(IJsbaan 6, Baambrugge); een
veilige plek waar geen hinder is
van overig verkeer. De baan is 212
meter lang. Dat is weliswaar kleiner dan een ijsbaan, die doorgaans

400 meter is, maar daardoor veel
overzichtelijker.
De clinics worden gegeven van
16:00 tot 17:00 uur door deskundige jeugdschaatsbegeleiders
van Nooitgedacht. De aandacht
gaat vooral uit naar techniek en
veiligheid. Tevens zin de clinics een
mooie opstap naar het jeugdschaatsen, dat in oktober van start gaat.
Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname aan de skateclinics.
Wie wil komen skaten moet zelf
zorgen voor skates en een valhelm.
Een valhelm is absoluut verplicht.
Knie- elleboog en polsbeschermers
zijn zeer aan te bevelen. Aanmelden door je door een mail te sturen
naar: jeugdcoordinator@ijsclubnooitgedacht.nl, met daarin: vooren achternaam,
adres, postcode en woonplaats,
telefoonnummer, geboortedatum en
de data van de skatelessen die je
komt volgen.
Voor meer informatie zie:
www.ijsclubnooitgedacht.nl of bel
0297-282156

Welpenochtend bij
Kv Atlantis
Op zaterdag 27 augustus organiseert korfbalvereniging Atlantis
van 09.30 tot ca. 11.30 uur de
jaarlijkse welpenochtend voor de
jeugd van 4 tot 8 jaar. Met veel
verschillende spelonderdelen
krijgen de kinderen een indruk hoe
het erbij deze vereniging aan toe
gaat. Voor de jongste jeugd staan
plezier en beweging voorop. De
welpenochtend wordt gehouden op
het terrein van KV Atlantis aan de
Hoofdweg in Mijdrecht.
Korfbal is een binnen- en buitensport. Het zaalseizoen loopt
ongeveer vanaf de herfstvakantie
tot de voorjaarsvakantie. De rest
van het jaar spelen en trainen we
buiten op het (kunst)gras. Competitiewedstrijden worden op zaterdag
gespeeld. We spelen dan tegen
verenigingen uit de regio.Als je ook
zin hebt om lekker te gaan sporten
bij een groeiende jeugdafdeling,
dan is dit je kans om bij de basis te
beginnen. De allerjongsten trainen
iedere zaterdagochtend. Vanaf 8
jaar train je op een doordeweekse
avond en word je bij een van onze
teams ingedeeld, zodat je zo snel
mogelijk in de competitie mee kunt
spelen. Op 5 september kun je kennismaken met Atlantis en korfbal.
Daarna kun je nog vier weken een
keer in de week mee trainen.
Korfbalvereniging Atlantis is meer
dan korfbal alleen. Voor de jeugd
worden het hele seizoen door
nevenactiviteiten georganiseerd.
Zoals droppings, sinterklaasfeest,
talentenjacht, disco, strandfeest en
nog veel meer. Het seizoen wordt
traditioneel afgesloten met een
groots eindfeest per leeftijdscategorie. In de zomervakantie gaan
veel kinderen mee op het korfbalkamp.
Geef je op via www.kvatlantis.nl of
e-mail vragen naar: jeugdledenwerving@kvatlantis.nl.
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Ter versterking van ons team in Mijdrecht zijn wij op zoek naar een

Telefonische verkoper
De telefonische verkoper helpt onze klanten aan de telefoon. En dat
is ook echt helpen, onze klanten bellen voor de 18.000 artikelen die
wij op voorraad hebben en het bijna oneindige assortiment dat wij
verder voor hen regelen.
Wij geven antwoord op de vragen van de klant, zoeken iets voor hem
uit en zorgen dat hij de juiste spullen op tijd en op de afgesproken
plaats krijgt (en proberen natuurlijk nog wat extra te verkopen ook).
Kortom wij lossen zijn problemen op en de klant kan dan direct weer
aan het werk.
Je maakt ook grotere en kleinere offertes voor onze klanten. En als
je wilt doe je dat op een eigen creatieve manier.
Als jij commercieel bent en het commerciële
spel beheerst (of bijna beheerst) kijken
wij jou niet op de vingers en hanteer je
gewoon je eigen stijl!

Gerritse IJzerwaren BV is dé
groothandel voor bouwbeslag,
gereedschap en bevestigingsmiddelen in Midden-Nederland. Het bedrijf is opgericht in
1928. Met 28 vestigingen, een
in-house MBO-3 opleiding,
“het Gerritse College”, en een
uniek distributiecentrum richt
Gerritse zich op de bouw- en
installatiebranche.

Vind je het leuk om in een klein team
commercieel aan de slag te gaan en de
grote regelaar te zijn voor onze klanten,
reageer dan snel!

Voor meer informatie kun
je contact opnemen met
Janine Kanis,
(0348) 42 15 21

Heb je al (commerciële) ervaring in
een handelsbedrijf, en ben je toe aan
een volgende stap? Dan is dit je kans.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat
wij je helemaal opleiden aan onze
Spijkeracademie®

Stuur je brief of email
voorzien van CV naar:

Wat heeft Gerritse jou te bieden?
• Afwisselend werk binnen een gezonde,
groeiende onderneming
• Een prima salaris
• Diverse opleidingsmogelijkheden
• Gunstige eigen aankopen regeling

Gerritse IJzerwaren BV,
t.a.v. Mw. Janine Kanis,
Postbus 4,
3440 AA Woerden
of werken@gerritse.nl

EVEN...
BIJ GERRITSE SOLLICITEREN

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

Kruiswoordpuzzel week 34
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63

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes
van het oplossingsbalkje. Bij juiste invulling van de puzzel verschijnt daar de eindoplossing.
1

43

39

14

54

44

15

63

56

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

4

7

VERTICAAL:
1. Bikkelhard; 2. deel van het gebit; 3. spinnenwebdraad; 4. gele verfstof; 6. vrouwelijk zoogdier; 7. muurholte; 8. punt van een
lijst; 9. vrouwelijke abonnee; 12. tandglazuur; 13. de moeite waard zijn; 14. vorderen; 15. projectiel; 17. roem; 19. deel van
een schip; 21. vod; 26. mist; 27. ingetogen;
28. begroten; 29. schepper; 31. gevuld; 33.
deel van een gebouw; 36. onderhoud onder
vier ogen; 37. afgemat; 38. rivier in Frankrijk; 39. zuigbuisje; 40. devies; 41. beschaving; 43. vreemde munt; 45. groot water;
47. taxi (Eng.); 52. geestdrift; 53. kijkers;
54. catastrofe; 55. opgeld; 57. Spaanse uitroep; 59. deel van het lichaam.
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6 5
4 9

9 2
5 3
6
8
1
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4
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7
8
2 5 6 3 4 7
9
6
5
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35

37

51

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

HORIZONTAAL:
1. Grote braadpan; 5. melkwol; 10. vaartuig;
11. brander; 12. hemelgeest; 14. dager; 16.
kledingstuk; 18. Franse beeldhouwer; 20.
Zuidamerikaanse volksdrank; 22. papegaai;
23. landtong; 24. mosselnet; 25. onbesmet;
27. beslist; 29. eveneens; 30. bestaan; 32.
voegwoord; 34. lor; 35. gedwee; 37. broodsuiker; 39. zoutoplossing; 42. Europeaan;
44. familie; 46. ontvangstbewijs; 48. oppervlaktemaat; 49. boom; 50. dwaas; 51.
toespraak; 53. schande; 55. officium; 56.
lofrede; 58. slipje; 60. Engels bier; 61.
maand; 62. voortreffelijk; 63. handelaar.

Sudoku week 34

Oplossing puzzels week 33
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DE GROENE VENEN

LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN

|

OPEN HUIS IN MEERKIKKER (GEBOUW ALBA 15) IN LEGMEER WEST

Oplevering op korte termijn

ie
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KOOPSOM € 565.000,– v.o.n.

CASCO OPLEVERING TEGEN GEREDUCEERDE PRIJS MOGELIJ K

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker in Uithoorn
gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier die in de Randstad nauwelijks
te vinden is.
■

luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■

optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■

riante woonkamer/keuken variërend van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■

voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■

drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■

inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■

luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

www.uithoorn-waterrijck.nl

OPEN HUIS OP ZATERDAG 27 AUGUSTUS A.S. VAN 11:00 TOT 13:00 UUR
Route: Noorddammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Faunalaan, Meerkikker

Als u op deze dag verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar
Ontwikkelaar

T. (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T. (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

2 e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl

