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Wel zo makkelijk:
alle verzekeringen

Straatrace in Mijdrecht
De 'Grutto straat raceweek' was weer een hele week veel plezier voor veel kinderen uit Twistvliet in Mijdrecht. Met skelter,
step en fiets werden de hele week rondjes geracet door de wijk. Verder waren er lekkere tussendoortjes zoals tosti’s, poffertjes, pannenkoeken, patatjes en als afsluiting een barbecue. Eerste prijs was voor Andre en Ismay. Tweede werden Frans en
Matthew en de derde prijs ging naar het team Lars, Ziva, Rachelle, Charlotte. Het was een geweldige week. Bedankt namens
alle kinderen.

Veel nieuws te proeven op Culinaire Venen 2011
Op zaterdag 10 september a.s. vindt op het Raadhuisplein in Mijdrecht voor de zesde achtereenvolgende keer het culinaire
evenement Culinaire Venen plaats. Opnieuw zullen tien restaurant- en horecabedrijven uit De Ronde Venen en omgeving de
bezoekers een gastronomische proeverij voorschotelen in de vorm van kleine hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes.
De participanten vormen dit jaar een gevarieerde mix van deelnemers van 'het eerste uur' en nieuwkomers.
Dit jaar kan men paviljoens verwachten van B&D Catering Hospitality Support, Boven Water, Brasserie De Waard, Corfu, II
Gusto, Le Virage, Lust!, Prinselijk Proeven, Rendez-Vous en s'Anders. Lees verder op pagina 3.
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Augustus 2011
Rabobank Rijn en Veenstromen

Starters een nog betere start geven.
Nu de overheid de overdrachtsbelasting verlaagt van 6% naar 2%, de huizenprijzen zijn gedaald en de rente
ook nog eens relatief laag is, is het kopen van een eerste huis wel héél aantrekkelijk. En de Rabobank doet hier
nog een schepje bovenop. Wanneer je nu als starter bij ons een hypotheek afsluit, betaal je de eerste 4
maanden geen hypotheekrente. Je adviseur van de Rabobank vertelt je er graag meer over. Starters een nog
beter start geven. Dat is het idee.

Nu de eerste vier maanden geen hypotheekrente.*
Rabobank. Een bank met ideeën.

*Kijk voor de actievoorwaarden op rv.rabobank.nl

Open nu een Rabo TopKid Rekening
en je krijgt je eigen Rabo Rugtas!
Met de Rabo TopKid Rekening wordt sparen en leren over geld hartstikke leuk. Want je
krijgt bij deze rekening een Rabo Rugtas met jouw naam erop! Ga direct naar
www.rv.rabobank.nl en vraag een Rabo TopKid Rekening aan. Want dan ga jij naar je
nieuwe klas met je eigen Rabo Rugtas!

Naar je nieuwe klas met je eigen Rabo
Rugtas! Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rv.rabobank.nl
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Vervolg van voorpagina.

Luistervink

“Prinselijk Proeven uit Mijdrecht
doet dit jaar voor het eerst mee,
Restaurant Boven Water uit Vinkeveen deed al eerder mee, maar
heeft een nieuwe eigenaar en een
nieuw team. Datzelfde geldt voor
Brasserie De Waard uit Wilnis. Zij
wisselen voortaan om het jaar van
plaats met Restaurant Meesters,”
aldus Jan Driessen, voorzitter van
de Stichting Culinaire Venen, die
ook dit jaar het evenement organiseert.
“Ook is er weer passend entertainment, waaronder Heavy Hoempa
(verrassende uitvoeringen van bekende rocknummers) en zangeres/
actrice Sandy Kandau. Bovendien
verzorgen acht plaatselijke modegelieerde bedrijven voor een spetterende modeshow.” Een aantal van
hen was verantwoordelijk voor de
succesvolle Fashion on Ice-mode-

Morgan

show in december jl. op de tijdelijke
schaatsbaan in Mijdrecht.
Het bedrijf dat zich op het evenement het best presenteert, krijgt de
‘Culinaire Nol’ uitgereikt, een eerbetoon aan de overleden Mijdrechtse restauranthouder Nol Vermeulen.

Vorig jaar ging de onderscheiding
naar Eet- en drinkgelegenheid
Rendez Vous uit Mijdrecht. Dit jaar
krijgt de jury versterking van de
bekende TV-kok Leon Mazairac,
onder andere bekend van het TVprogramma ‘Eet Smakelijk’ van
oproep Llink.

Slankbrood van Bakker Boonzaaijer
Consumenten die bewust letten op hun voeding én gezondheid hebben er sinds deze zomer een goed alternatief bij: Slankbrood. Dit speciaalbrood is de laatste tijd steeds meer in opkomst. Maar wat is Slankbrood
eigenlijk, wat doet het met ons lichaam en waar is het te krijgen?
Slankbrood is een broodsoort
gemaakt uit o.a. het oergraan Teff.
Slankbrood zorgt voor een verminderde vetvorming, een snellere
afbraak van opgeslagen lichaamsvet
en een verminderde eetbehoefte.
Slankbrood is verkrijgbaar bij Bakker Boonzaaijer in Winkelcentrum
Adelhof aan de Prinses Margrietlaan
24 in Mijdrecht. Maar hoe werkt
Slankbrood? En smaakt het wel?
Om het verschil tussen Slankbrood
en normaal brood beter te begrijpen,
dienen we eerst te weten dat de
traditionele meelsoorten die gebruikt
worden voor brood, voor zo'n 60%
uit 'simpele koolhydraten' bestaan.
Deze geven het
lichaam snel
energie, maar
wanneer ons
lichaam
in

korte tijd te
veel ener-

gie binnen krijgt, wordt dit omgezet
in vet. De koolhydraten in Slankbrood
zijn van complexere structuur. Dit
betekent in de praktijk dat het lichaam meerdere uren de tijd heeft de
koolhydraten om te zetten in energie.
Door het langzaam afgeven van deze
energie wordt niet alleen de behoefte
aan zoetigheid verminderd, maar ook
de vorming van vet in het lichaam.
Slankbrood bevat belangrijke
ingrediënten die, naast de hierboven
beschreven vermindering van vetvorming, tevens zorgen voor een snellere
vetafbraak in het lichaam. Voor het
bakproces van Slankbrood wordt het
oergraan Teff aan het tarwemeel toegevoegd. Teff bevat van nature veel
wateroplosbare vezels (de zogenaamde o-vezels) en complexe zetmeeldeeltjes die er samen voor zorgen
dat het lichaam veel meer tijd nodig
heeft dit om te zetten in bloedsuiker.
De energie komt heel geleidelijk vrij
als brandstof en het lichaam kan deze
direct gebruiken voor het ademen,
bewegen, het denken, het onderhoud
van het lichaam en/of om te groeien.
Doordat de energie uit de voeding
langzaam wordt vrijgemaakt zorgt
de lever ervoor dat het tekort aan
bloedsuiker wordt bijgemaakt vanuit
de vetreserves (lees: de eerder genuttigde te grote hoeveelheid aan 'snelle
energie'). Op deze manier wordt het
lichaamsvet sneller afgebroken en

valt het
lichaam
sneller
af.
Tevens
zorgt
Slankbrood voor een verminderde
behoefte aan eten. Dit hangt samen
met eerder beschreven reacties in
de spijsvertering. Het lichaam heeft
simpelweg minder behoefte aan eten.
De combinatie van bovenstaande
eigenschappen zorgt ervoor dat het
lichaam sneller afvalt dan wanneer
normaal (of zelfs koolhydraatarm)
brood wordt gegeten. Tevens is
Slankbrood van Bakker Boonzaaijer
van nature zoutarm, rijk aan eiwitten
en natuurlijke voedingsvezels dus
ook nog eens supergezond! En dan
de smaak. Die is wat u als consument van een brood van de (warme)
bakker zou mogen verwachten. Vers
en onovertroffen. Slankbrood is het
brood van de toekomst, ervaar het
nu zelf! Voor meer informatie of
verkooppunten in onze regio kunt u
terecht op

www.bakkerboonzaaijer.nl.

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Koomen, Astrid Lemmerzaal, Marlous van
Merkenstein, Michael Reuling, Valérie Sambrink Sanderink en Peter Schavemaker.

aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse
(visionquest.nl) en anderen.

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Vormgeving en opmaak:
Daniëlle Koomen, Rob Isaacs

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

Redactie en medewerkers:
Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul,
David Hague, Patrick Hesse, Daniëlle

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor

www.degroenevenen.nl

Druk: Dijkman Offset, Diemen

© 2011 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Goede doel: A Sister’s Hope
Net als andere jaren is van elk
verkocht hapje en drankje een deel
bestemd voor het goede doel. In 2011
is gekozen voor A Sister’s Hope, at met
diverse activiteiten geld inzamelt voor
onderzoek naar borstkanker.

Maatschappelijke
stages: aanbod voor
stagebieders
Vanaf komend schooljaar zullen alle
scholieren in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage
(MaS) gaan lopen. In totaal maken
de leerlingen 30 uur. Dit kan zowel
uit 1 als meerdere stages bestaan.
Tijdens de MaS maken leerlingen
nader kennis met de maatschappij
en vrijwilligerswerk in het bijzonder. Zij zetten zich in door vrijwilligerswerk te doen bij een stichting,
vereniging of club.
Voor organisaties is de maatschappelijke stage een mooie manier om
jongeren bekend te maken met hun
organisatie. De maatschappelijk
makelaar (MaSmakelaar) is in het
leven geroepen om organisaties te
ondersteunen bij het opzetten van
maatschappelijke stageplaatsen en
te bemiddelen tussen de organisaties
en de scholen. Hiervoor is onder
andere een website ontwikkelt voor
zowel stagebieders als leerlingen:
www.baatbijmas.nl.
Om organisaties te informeren over
de maatschappelijke stages en de
manier waarop er in De Ronde
Venen vorm aan wordt gegeven,
hebben het Veenlanden College en
de MaSmakelaar van Stichting De
Baat een informatieavond gepland
op donderdag 15 september van
19.00 uur tot 21.00 uur in het
Veenlanden College in Mijdrecht.
Geïnteresseerde organisaties en
(toekomstige) stagebieders, zijn van
harte uitgenodigd. U kunt zich vanaf
heden hiervoor opgeven.
Organisaties die behoefte hebben
aan meer informatie over het vinden
en binden van jongeren en het begeleiden van jongeren (bijvoorbeeld in
het kader van de maatschappelijke
stage), kunnen deelnemen aan de
training Jongerenparticipatie. Deze
training vindt plaats op 22 september, 29 september en 6 oktober
van 19.00 uur tot 22.00 uur in de
Meijert en deelname is gratis.
Meer informatie over en opgeven
voor een van bovenstaande activiteiten kan bij de maatschappelijk
makelaar, Dyanne van Tessel, van
Stichting De Baat via e-mailadres
d.vantessel@stichtingdebaat.nl of
0297 230280.

Toen ik vandaag het NOS Journaal
aanhoorde veerde mijn rikketik op
na het nieuws te hebben vernomen
dat Orka Morgan voorlopig lekker
in Harderwijk blijft. Een heuse
rechter heeft geoordeeld dat het
dier niet naar Tenerife mag verhuizen maar voorlopig in een speciaal
zwembadje in ons land mag blijven.
De Orka coalitie is voor deze
handelswijze verantwoordelijk. Dat
is een groep mensen die het wel
en wee van de orka hoog in het
vaandel hebben staan. Zij stapten
naar de rechter om ‘uitzetting’ van
Morgan te voorkomen. Al eerder
brachten ze de tweede kamer in
rep en roer toen het Dolfinarium
weigerde medische gegevens van
de orka vrij te geven. Het Dolfinarium deed dit omdat ook een orka
recht op privacy heeft. Medische
gegevens waaruit zou blijken of
de orka familie in een of andere
verre zee zou hebben. De orka is
een familiebeest dus men vond dit
de beste oplossing die voorhanden
was. Na een lange zoektocht en
verschillende oordelen van echte
wetenschappers bleek de familie
onvindbaar. Omdat de Tweede Kamer op vakantie is en de wens van
de Kamer, de medische gegevens
vrij te willen geven, niet zo maar
even geregeld kan worden, zag het
Dolfinarium haar kans schoon en
vroeg vergunning aan het dier te
transporteren. Naar een bak met
22 miljoen liter zeewater, omringt
door mede orka’s en een team
van enthousiaste medewerkers
die toezien op het wel en wee van
de dieren. Nadeel is dat het dier
geëxploiteerd gaat worden. Dat wil
zeggen dat mensen tegen vergoeding kennis kunnen maken met een
dier dat toch wel heel bijzonder
genoemd mag worden. Nu wil de
Orka coalitie dat het dier wordt
teruggezet in de Noordse wateren
waar het waarschijnlijk vandaan
komt maar je mag er op voorhand
vanuit gaan dat dit terugzet beleid
niet gaat werken. Het dier is niet
voor niets in de Waddenzee terecht
gekomen. Misschien wel ruzie thuis
gehad waarna z’n ouders zeiden:
“Zwem jij maar op.” Misschien
niet sterk genoeg te overleven in
de grote dierenzee, wie zal het
zeggen. Dagelijks verruilen horden
mensen en dieren dit leven voor
een voortzetting naar het hiernamaals. Dagelijks worden gigantische aantallen dieren gefokt en
geslacht die ons tot voedsel moeten
dienen. Vaak onder erbarmelijke
omstandigheden zonder dat er een
Kamer of wat dan ook ook maar
iets aan kan doen. Dagelijks sterven
er grote aantallen mensen ondere
andere in de Hoorn van Afrika.
Daar maken we ons minder druk
om dan om een orka die normaal
gesproken via een natuurlijke
weg aan zijn of haar einde was
gekomen. Het dier draagt, voorafgaand aan het kort geding, al een
prijskaartje van 18.000 euro om de
nek. Ik vind dat je goed met dieren
om hoort te gaan, maar gaat dit
niet veel en veel te ver?
Luistervink
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Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de
indruk van God
Zondag 7 augustus verzorgt Horizon
een uitzending met het onderwerp
De indruk van God op de mens in de
bijbel. God maakt soms een verpletterende indruk op een mens. In de
bijbel zijn verschillende voorbeelden
over deze zaak te vinden. Horizon
gaat in gesprek met pastor Tejo van
der Meulen. Horizon wordt uitgezonden van 9-10 en van 17-18 uur op
Midpoint FM.

Vinkeveen

Bezoek aan
100-jarige
Loco-burgemeester Pieter Palm
heeft op maandag 1 augustus 2011
een bezoek gebracht aan mevrouw
A. Verweij-Alberts. Mevrouw Verweij-Alberts vierde die dag haar honderdste verjaardag in Maria-Oord in
Vinkeveen. Ook namens De Groene
Venen van harte gefeliciteerd.

DE GROENE VENEN

AJOC sluit seizoen af en kijkt vooruit
Jongerenvereniging AJOC heeft het seizoen 2010-2011 afgesloten met
de grote evaluatie en een gezellige barbecue. Daarbij werd alweer volop
uitgekeken naar het nieuwe seizoen.
Met een gezellige barbecue voor
alle AJOC-leden en vrijwilligers is
het AJOC seizoen 2010-2011 nu
echt afgesloten. Afgelopen maand
is er nog druk geëvalueerd en zijn
er nieuwe plannen gemaakt. AJOC
kijkt terug op een gezellig seizoen
en een mooi (nieuw) AJOC Festival.
Het was een druk seizoen voor
de AJOCers: het AJOC Festival is
volledig opgefrist om het festival
nóg gezelliger en leuker te maken.
Immitsj was elke vrijdagavond open
voor het AJOCafé en er is elke
maand een feest georganiseerd
in Immitsj. Daarnaast heeft AJOC
een nieuwe voorzitter gekozen. De
‘oude’ voorzitter gaat zijn kennis en
enthousiasme gebruiken voor het
festivalbestuur.

Gelukkig duurt het niet lang
voordat het nieuwe seizoen van
start gaat. Tijdens de zomer zal ook
Immitsj opgefrist worden. Vanaf
september is Immitsj dan weer
iedere vrijdag geopend voor het
AJOCafé.
1 oktober start AJOC met de reeks
Immitsj Live!: iedere 1e zaterdag
van de maand een groot feest met
live bands. Tijdens de eerste editie
van Immitsj Live! staan de lokale
topbands Seeus en View Apart op
het AJOC podium. Zet bij 1 oktober
dus vast Immitsj in je agenda! Meer
informatie over Immitsj Live! vind
je binnenkort op onze website:
www.AJOC.nl. Of volg het laatste
nieuws via twitter: @immitsj.

Abcoudenaar
mishandeld

Mijdrecht

Fiets terug door
Burgernet
Maandagmiddag is een gestolen fiets
in Mijdrecht teruggevonden dankzij
een Burgernetdeelnemer.
De fiets was gestolen toen een
meisje een mevrouw hielp zoeken
naar haar weggelopen hondje. Het
meisje had de fiets even weggezet en
zag dat een jongen ermee vandoor
ging. Omdat zij een goed signalement van de jongen kon geven en
het een opvallende fiets was, is een
Burgernetactie opgestart. Een van
de deelnemers belde korte tijd later
dat hij de fiets had gevonden. De
fiets is inmiddels weer terug bij de
rechtmatige eigenaar. De jongen die
de fiets heeft meegenomen is niet
meer gevonden.

Op 17 augustus vertrekt Karlien
Veldhoen, woonachtig in Wilnis, per
trein naar Zuid-Frankrijk om vanuit
de plaats Saint Pied de Port aan
haar pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella te beginnen. Hiermee gaat een reeds lang bestaande,
diepgekoesterde wens in vervulling.
Karlien ziet haar tocht als een ‘rite
de passage’ op de drempel van een
nieuwe levensfase nu dit jaar haar
beide dochters het ouderlijk huis

hebben verlaten. De pelgrimstocht
is mede bedoeld om zich op deze
nieuwe levensfase te bezinnen.
In de Middeleeuwen kreeg je als
pelgrim een geloofsbrief mee en de
pelgrimszegen aan het begin van de
reis. De geloofsbrief is veranderd in
de ‘Çredencial del Peregrino’, een
stempelkaart die toegang verleent
tot de refugio (eenvoudig onderdak
voor de pelgrim) en bewijst dat je
de tocht hebt gemaakt. Daar zij dit
avontuur gezegend wil zien ontvangt Karlien de pelgrimszegen aan
het eind van de door het ‘Katholiek
Alternatief De Ronde Venen’ georganiseerde eucharistieviering. De
viering is op zaterdag 13 augustus
om 19.00 uur in de Veenhartkerk,
Grutto 2a, Twistvlied, Mijdrecht.

Videoverslag van buitenspeeldag
Op 8 juni j.l. organiseerde de
Stichtinge Buurtconciërgewerk De
Ronde Venen een buitenspeeldag in
de wijk Wickelhof in Mijdrecht. De
kinderen en hun ouders/verzorgers
alsmede de buurtbewoners hebben
door hun enthousiasme duidelijk
laten blijken hoezeer zij hebben genoten van het succes van deze dag.

Regio

Agenten hielden op donderdagavond
28 juli een jongen aan voor mishandeling van een andere jongen. Rond
22.40 uur bevonden een 16-jarige
jongen uit Harmelen en een 13-jarige jongen uit Abcoude zich met
meerdere jongeren in een horecagelegenheid in Leersum. De twee waren aanvankelijk wat aan het stoeien,
maar op een gegeven moment werd
de 16-jarige boos. Daarop gaf hij de
13-jarige jongen meerdere klappen
in zijn gezicht en een knietje in zijn
rug. Een agent in zijn vrije tijd zag
dit gebeuren en hield de 16-jarige
jongen aan voor mishandeling. De
verdachte werd even later overgedragen aan geüniformeerde agenten.
Zij brachten de verdachte over naar
het politiebureau. Het slachtoffer
deed aangifte van mishandeling.
Hij liep letsel in zijn gezicht en
nek op. Tegen de verdachte wordt
proces-verbaal voor mishandeling
opgemaakt.

Reiszegen voor pelgrim

Voor alle betrokkenen heeft de
stichting nu ook een dvd gemaakt
van deze gezellig dag. De dvd is
verkrijgbaar tegen een kostenbijdrage van € 2,00. Wilt u ook de dvd
ontvangen? Dat kan. Stort uw bij-

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden
Het telen van hennepplanten lijkt misschien onschuldig, maar is dat
niet. Het is niet alleen verboden, het leidt ook vaak tot levensgevaarlijke situaties. Telers knoeien met elektriciteit en wateraansluitingen,
waardoor er een grote kans is op brand en lekkage. De gemeente werkt
samen met politie, justitie, netbeheerder Stedin en Westhoek Wonen
om hennepteelt tegen te gaan en roept inwoners op bij het vermoeden
van een hennepkwekerij dit meteen te melden.
Nederland telt naar schatting veertigduizend henneptelers. Jaarlijks worden er rond de vijfduizend kwekerijen
ontmanteld. De meeste kwekerijen
worden opgerold na een melding van
omwonenden.
Het kweken van hennep gebeurt vaak
onder gevaarlijke omstandigheden.
Om de planten snel te laten groeien,
hebben de kwekers veel elektriciteit
en water nodig. Om niet te veel op te
vallen, tappen ze dit vaak illegaal af.
Wist u dat de meeste woningbranden
in Nederland ontstaan door illegale
hennepplantages, vooral als gevolg
van gerommel met de elektriciteit?
Daarnaast trekt een hennepkwekerij
mensen aan die niet in uw buurt thuis
horen. Vaak gaan er criminele organisaties schuil achter de kwekerijen
en dat brengt allerlei risico's met zich
mee.

Een hennepkwekerij herkennen
Henneptelers gebruiken vaak normale woningen, schuurtjes, kelders
en garageboxen. Dat maakt het lastig
om een kwekerij te herkennen. Toch
kunt u op een aantal zaken letten.
Hennep heeft een specifieke scherpe
‘kruidige' geur, vergelijkbaar met het
groen van een trostomaat. Andere
opvallende zaken die kunnen duiden
op de aanwezigheid van een hennepkwekerij zijn:
- Onveilige situaties door illegale
aanpassingen in de meterkast of
elektriciteitsaansluiting.
- Constant zoemend of ronkend
geluid (op vaste tijdstippen).
- Beslagen/afgeplakte ramen of
gordijnen die nooit open gaan.
Denkt u dat er een hennepkwekerij in
de buurt zit? Meld verdachte
situaties, bel de politie op
T. 0900 8844 of bel Meld Misdaad
Anoniem op T. 0800 7000.

drage van € 2,00 op 1486.66.256
onder vermelding van uw naam,
afleveradres. U heeft dan een mooi
aandenken aan deze speciale buitenspeeldag in de wijk Wickelhof.

Rabobank Rijn en Veenstromen voor 3 jaar verbonden
aan Woerdense Vakantieweek

Kom naar de Rabobank Spelenkermis tijdens de
Woerdense Vakantieweek

Denny van Drogenbroek, kantoordirecteur Woerden en Thorgerd van Veldhuyzen,
voorzitter Woerdense Vakantieweek bekijken de opbouw op het Exercitieveld
De leukste week van het jaar staat
weer voor de deur. Ook dit jaar
sponsort uw Rabobank de Spelenkermis op 11 en 12 augustus in
Woerden. Er staan weer heel veel
attracties voor je klaar en ook treden er een aantal artiesten op. De
toegang is gratis! Zeker aanwezig
zijn de draaimolen en de zweefmolen, maar ook de Rabobank

Klimtoren, het Rabobank Clown
Springkussen en de Rabobank
Glijbaan. De Rabobank Limonade
Clown deelt heerlijke limonade uit.

Rabobank Spelenkermis,
Exercitieveld Woerden
11 en 12 augustus van
09.30 u – 15.00 u
Gratis toegang.

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

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Vrijdagmiddag is er een ongeluk gebeurt op de A2 ter hoogte
van Abcoude. Een auto is door nog onbekende oorzaak met een
vrachtwagen in aanraking gekomen. De hulpdiensten kwamen
ter plaatse en er bleek niemand gewond te zijn. Wel zorgde
het ongeluk voor veel overlast op de A2. Tussen Breukelen en
Abcoude onstond een lange file, omdat er maar één rijstrook
beschikbaar was bij Abcoude.

Zaterdagmorgen stond de eigenaar van een auto wel even raar te
kijken toen zijn auto plotseling van de parkeerplaats de sloot in
reed. Dit gebeurde op de parkeerplaats van de Karwei aan de Industrieweg in Mijdrecht. Een vrachtwagenchauffeur heeft de auto weer
op de parkeerplaats getrokken.		
foto peter bakker

Ondanks het weer was er afgelopen vrijdage een grote opkomst voor het concert van het
Ricciotti ensemble bij Molen Delphine in Abcoude! Een uur voor het optreden kwamen de
eerste bezoekers picknicken in het weiland rond de molen! Rond 19.00 uur hield de stroom
bezoekers niet op. Ieder vond z'n plek. De 40 jonge muzikanten bruisden als altijd. Al gauw
klonken de prachtige klanken over het weiland en ontstond er een sprookjesachtige sfeer
rond de molen. Dirigent, Gijs Kramers, besloot om het tweede deel van het concert naar de
schuur van de buren, Familie Van den Anker, te verplaatsen in verband met het weer. Dat
werd een bijzonder gebeuren, want alle bezoekers liepen langs 't Gein, onder begeleiding van
de vrolijke klanken van de muzikanten.				
foto jan battem

Dinsdagmiddag rond 16.55 uur
werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeluk op de Oude
Spoorbaan. Een automobilist reed
achter een tractor richting Zevenhoven toen hij ter hoogte van de
Hogedijk wilde afslaan. De man had
de tegemoetkomende zilveren auto
vermoedelijk over het hoofd gezien
en er ontstond een aanrijding. De
bestuurster die rechtdoor reed is
met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van
de afslaande auto bleven ongedeerd.
Bij controle in het ziekenhuis bleek
de vrouw alleen lichte verwondingen
te hebben.
foto peter bakker

Woensdagmorgen rond 8.15 uur
heeft een vrachtwagen op de Herenweg in Vinkeveen een hoogtebord vermoedelijk over het hoofd
gezien. Het gebeurt regelmatig
dat vrachtwagens vast komen te
zitten onder het lage viaduct. Ook
vanmorgen dus. De politie heeft
met de chauffeur de banden leeg
laten lopen waardoor hij achteruit
weer onder het viaduct vandaan
kon rijden. De vrachtwagen
raakte licht beschadigd.
foto peter bakker
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Familieberichten

DE GROENE VENEN

Een businessplan wekt de illusie dat
we de wereld onder controle hebben

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

Familieberichten
Onze opa Jan
wordt vandaag
65 jaar!
Nog heel veel
gezonde jaren
toegewenst!
Een dikke knuffel
van Mark, Sam,
Iris, Thom en
Daniël

Emily
5 augustus

4 jaar

Luxaflex heeft in zijn programma
duettes, shades en plissé's. Deze
raamdecoraties zijn erg fraai.
Zomers komen hier vaak veel
muggen in te zitten. Het probleem
ontstaat dan ‘hoe verwijder ik
die’, want het geeft vieze vlekken

Jan van Schie
j.vanschie@edo.nl

www.edo.nl

DE GROENE VENEN IS 24 UUR PER DAGONLINE TE LEZEN OP:
Heel veel liefs van ome Peter en tante Patries

Luxaflex

Dit is een uitspraak van iemand
die het maken van een businessplan onzin vindt. De toekomst valt
niet te voorspellen, dus waarom
zou je een poging doen?
Veel MK B-ondernemers zijn
het hiermee eens. Diezelfde
ondernemers klagen dat hun bank
tegenwoordig veel te lastig doet
bij een financieringsaanvraag, dat
hun bank wel erg veel informatie
nodig heeft, zoals een prognose
of erger nog: een businessplan,
waarin ook alle veronderstellingen, overwegingen en gemaakte
keuzes zijn vastgelegd en onderbouwd. Zelf ben ik een groot
voorstander van businessplannen
als het gaat om een nieuwe onderneming of een nieuwe activiteit
van een bestaande onderneming.
Ik help een ondernemer dan graag
bij het opstellen van de financiële
toekomstprognoses en de kredietaanvraag. Maar dan moet ik
natuurlijk wel het verhaal kennen,
wat gaat de ondernemer precies
doen, waarom vindt hij dat dit een
succes kan worden, hoe groot is
zijn doelgroep, welke kosten denkt
hij te moeten maken, welke investeringen moet hij doen etc. etc.
Dat zijn zaken die de ondernemer
zelf eerst scherp moet hebben en
dat is voor een praktisch ingestelde MKB-ondernemer niet altijd
even makkelijk. Soms is er zelfs
de hulp van externe deskundigheid
nodig om de bestaande ideeën en
gedachtes van de ondernemer(s)
op een gestructureerde wijze vast
te leggen in een businessplan of
om deze op een businessplan te
laten schieten. Het einddoel moet
zijn dat er een goed doordacht
plan van aanpak komt te liggen
met een zo klein mogelijke kans

op onverwachte tegenvallers.
En ook niet onbelangrijk, dat de
betrokken ondernemers met elkaar tot op de finesses op één lijn
zitten. De uitwerking in financiële
prognoses is dan – even oneerbiedig gezegd- een relatief simpele
rekensom. Het best kan de prognose worden gemaakt met behulp
van speciale software, waarmee
het ook mogelijk is om alternatieve scenario’s door te rekenen.
Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
als de omzet 10% achterblijft,
de groei juist harder gaat of de
klanten niet allemaal stipt na 30
dagen betalen maar er gemiddeld
45 dagen over doen? Wat is de invloed hiervan op de geldbehoefte,
hoeveel omzet moet er minimaal
worden gehaald om winst te
maken (het break-even-point),
hoe hoog moet deze minimaal zijn
om alle schulden tijdig te kunnen
aflossen? Dit soort alternatieve
scenario’s geven inzicht in de
kwetsbaarheid van een onderneming. Ik raad aan om deze kwetsbaarheden in het businessplan te
beschrijven en als dat mogelijk
is om ook aan te geven hoe ze
worden beheerst. Banken zijn
bijzonder bedreven in het zoeken
en vinden van risico’s dus wees
daar transparant over. Het getuigt
naar mijn mening alleen maar
van goed ondernemerschap als u
zich kennelijk bewust bent van de
risico’s en kunt aangeven hoe u
ze gaat beheersen. Nu even terug
naar de kop van dit artikel. Is het
maken van een businessplan zinloos? Nee, het is misschien lastig,
als externe deskundigheid moet
worden ingehuurd kost het geld
en je weet inderdaad van tevoren
dat de uitkomsten anders zullen
zijn dan de prognose, maar de
faalkans is door het voorafgaande
denkproces tot een aanvaardbaar
minimum beperkt.

en ontsiert de decoratie. Veel
mensen gaan dit verwijderen met
doekjes, wattenstaafjes etc., en
hierdoor beschadigen ze vaak
heel veel.
De oplossing: een speciale
spuitbuis die te bestellen is bij de
woninginrichter die gevuld is met
lucht en voorzien is van een spuitlans. Deze verwijdert zeer snel de
insecten in deze systemen.
Deze tip wordt u aangeboden
door de duizendpoot van De
Ronde Venen.

Vrijwilligersprijzen 2011
Op 15 november vindt de prijsuitreiking plaats van de Vrijwilligersprijzen 2011. De burgemeester zal
's avonds na de vrijwilligersdag toelichten wie genomineerd zijn voor
de Prijs van Vrijwilliger van 2011
en welke organisaties geselecteerd
zijn om Vrijwilligersorganisatie van
2011 te worden.
Iedereen mag vanaf nu een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor de prijs. Dit kan door
het hiervoor bestemde formulier in
te vullen op de website

www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

WWW.DEGROENEVENEN.NL
(vrijwilligersdag en -prijs) of op te
halen bij één van de servicepunten
in De Ronde Venen. Aanmelden
voor de vrijwilligersprijzen 2011
kan tot en met 25 september a.s.
Een nominatie zorgt voor positieve
publiciteit voor de organisatie en
biedt de mogelijkheid het werk en
de activiteiten onder de aandacht
van de Rondeveense bewoners te
brengen. Bovendien ontvangen de 3
genomineerde organisaties mooie
geldprijzen. Dat is vaak een goede
stimulans om werkzaamheden uit
te breiden of de eigen vrijwilligers
eens in het zonnetje te zetten. De
vrijwilliger van 2011 ontvangt een

speciaal voor deze gelegenheid
gemaakt beeld. Alle genomineerden
ontvangen uit handen van de burgemeester een attentie.
Meer informatie is te vinden op
de website van de gemeente De
Ronde Venen: www.derondevenen.nl
en op de website van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Voor overige vragen kunt u op
maandag tot en met donderdag contact opnemen met Dyanne van Tessel, coördinator van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk (d.vantessel@
stichtingdebaat.nl of 0297 230
280).
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Dr. Beeker

Blindedarmontsteking;
opereren of niet?
Toen wij klein waren, en mijn vader huisarts was, heb ik ooit één keer een serieus medisch probleem gehad. Ik was op weg terug van sporten nog bij een vriendje langs geweest en ik moest daarna bij de Kerkvaartbrug op het voetgangerstrappetje omhoog
fietsen. Door het sporten was ik daar iets te moe voor en ik viel met fiets en al op mijn
zij. Thuisgekomen klaagde ik wel dat mijn arm pijn deed, maar daar werd geen acht op
geslagen. Mijn vader was druk met spreekuur en mijn moeder was het huishouden aan
het doen. Ik ben op de bank gaan liggen en viel in slaap, toen ik wakker werd deed die
rot arm nog steeds pijn, maar ja…

Aan het eind van de dag kwam een
collega van mijn vader binnen. Hij
moest iets met mijn vader bespreken. Ik lag daar dus nog en toen hij
naar mijn arm had gekeken, riep
hij mijn vader toe dat het beter
was om even een foto te maken.
Die arm was dus gebroken en ik
had al een uur of acht op de
bank gelegen.
O ja, dat was ik nog
vergeten; ik heb
vroeger meerdere keren
een holte
ontsteking
gehad
(achteraf
weet ik dat
dat kwam doordat mijn moeder rookte), dus
toch twee medische problemen.
Maar dat was het enige dat ik heb meegemaakt. Maar mijn broertje... dat was een
ander verhaal!
Die liep van oorontsteking naar oorontsteking (achteraf dus doordat mijn moeder
rookte) en kreeg toen een obscure ziekte,
waarvoor hij drie maanden het bed moest
houden, vervolgens een blindedarmontsteking
en daarna brak hij zijn been op drie plaatsen.
Ik begrijp wel dat er voor mijn gepiep weinig
ruimte was.
Maar dat stukje van de blindedarmontsteking
heb ik nooit begrepen. Want als je een holte
ontsteking hebt, krijg je antibiotica en als
je een blindedarmontsteking hebt zetten ze
gelijk het mes erin, waarom?
Ik heb altijd gedacht dat het een uitvloeisel
is van de grote medische ontwikkelingen in
de Gouden Eeuw en later het begin van de
twintigste eeuw. In die tijd waren er geen
antibiotica en was het defacto sterven of
opensnijden. De chirurgijns van toen werden
de chirurgen van de twintigste eeuw, opgeleid met maar één doel; het mes erin.
Nu is dat nog steeds zo, verwijs je iemand
naar de chirurg, dan komt die geopereerd
terug (of niet, maar meestal gaat het goed).
Is dat nou wel nodig?
Het komt regelmatig voor dat mensen een
blindedarmontsteking doormaken, zonder
dat ze daarvoor de arts bezoeken. Heftige
buikpijn is voor sommigen juist een reden
om thuis te blijven. Ik heb van die patiënten
die een afspraak afbellen omdat ze ziek zijn,
daar moet je wel de ironie van inzien, toch?
Maar toch gaat zo’n ontsteking dus blijkbaar
ook weer over.
De blindedarm ligt op een plekje waar de
dunne darm in de dikke darm uitmondt.
Rond die plaats zit een soort van walletje
(een terugslagklep), waardoor de eenmaal
aangevoerde ontlasting niet meer terug kan
floepen naar de dunne darm; het moet wel
naar boven richting de uitgang. Precies op
die plek hangt het wormvormig aanhangsel

(appendix, blinde darm) en je kunt
je voorstellen dat er daar nogal
wat druk kan ontstaan als de
dikke darm al wat voller zit met
ontlasting, het spul wil naar
boven maar dat kan niet, dan
maar terug, maar dat kan
ook niet. Blijft over de
blinde darm maar
die loopt dood.
En dus loopt de
blinde darm
vol met
poep en
dat gaat
daar
dan
lekker
ontsteken, zo
ongeveer gaat dat.
Tot zover geen nieuws. Waarom gaan veel
blindedarm ontstekingen weer over?
Uit onderzoek blijkt, dat veel blindedarmontstekingen géén blindedarmontstekingen zijn;
één derde van de blindedarmontstekingen is
wat anders. Obstipatie, ontstoken klieren en
nog wat andere zaken geven een vergelijkbaar beeld. Eenderde van de patiënten wordt
dus voor niets geopereerd. Maar, zeggen de
chirurgen, het risico van een blindedarmontsteking is dat die appendix uit elkaar ploft,
je krijgt dan een buikvliesontsteking en daar
word je niet vrolijk van, opereren dus!
Helaas is het wel zo dat er na zo’n operatie
vaak complicaties optreden; je krijgt vaak
verkleving van de darmen en littekenweefsel
in de buik met als resultaat continue buikklachten en vruchtbaarheidsproblemen, maar
waar gehakt wordt vallen spaanders!

Begraven
of
cremeren?

Daar is nieuw onderzoek over beschikbaar. In
Frankrijk hebben ze dat nu eens uitgezocht;
iedereen die binnen kwam met een verdenking blindedarmontsteking kreeg een scan
en werd daarna blind verdeeld in een groep
opereren en een groep niet opereren, maar
wel antibiotica.
Uiteindelijk was iedereen na een maand
van de klachten af. Vergis je niet: ook een
operatie en het herstel daarvan kosten
behoorlijk wat tijd. Maar goed, na een maand
was iedereen blij. Uiteindelijk kreeg 8% van
de met antibiotica behandelde mensen een
buikvliesontsteking, in de chirurgische groep
was dat 2% en dus vier keer zo weinig. Maar
op langere termijn was het weer zo, dat de
antibiotica groep minder complicaties had in
de zin van buikpijnen en vruchtbaarheidsproblematiek.

Een moeilijke keuze, omdat ik er
nooit met mijn moeder over gesproken
had. Uitvaartcentrum Finnema stond
mij hierin bij en regelde de uitvaart,
heel zorgvuldig en persoonlijk, zoals
mijn moeder dat zou hebben gewenst.

Voor directe hulp bij
overlijden altijd bereikbaar.
0297 - 325 865

Dus wat is wijsheid?
Vooralsnog is het pleit nog niet beslecht,
maar heb je nou een blindedarmontsteking,
dan valt het te overwegen om die met antibiotica te behandelen.

Uitvaartcentrum Finnema

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl

www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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Vereniging voor milieu- en natuurbescherming
Vinkeveen en Waverveen

Filmfestival is een hele avond uit
Al enkele keren berichtte De Groene Venen over het opkomende filmfestival Film aan de Plas, dat op zaterdag 20 augustus op zandeiland 1 zal plaatsvinden. De organisatie kondigde een openluchtfestival aan
waarbij de bezoekers zowel te voet als per boot de film kunnen komen bekijken. Daarnaast werd de titel van
de film bekend gemaakt en in een interview verteld over het ontstaan van het initiatief. Inmiddels is er een
plattegrond vrijgegeven en is daardoor goed inzichtelijk wat we nu echt kunnen gaan verwachten.

Postduif versus Havik
Enige tijd geleden stond er een artikel in een landelijk dagblad
waarin de postduivenhoudersorganisatie melding maakt van het
beklag van duivenmelkers over de eetlust van haviken en sperwers.
Deze roofvogels blijken zich vooral in de winter tegoed te doen aan
postduiven. Duivenmelkers zouden de roofvogels het liefst vangen
en naar Frankrijk brengen maar tussen de regels door lees je een
drastischer wens waarmee sommige mensen wellicht op verkeerde
gedachten worden gebracht.
Het zou niet de eerste keer zijn
dat roofvogels worden vergiftigd.
Onderzoek van Werkgroep Roofvogels Nederland wijst uit dat daders
van roofvogelmoord vaak te vinden
zijn onder duivenmelkers, sierpluimveehouders en jagers. Jagers zien
roofvogels als bedreiging voor 'hun'
wild terwijl jagers juist beweren dat
ze niet voor hun plezier jagen maar
slechts de wildstand reguleren. Ze
zouden dus juist blij moeten zijn
met alle roofvogelhulp die ze bij
hun 'beheersmaatregelen' krijgen.
Maar terug naar duivenmelkers.
Het is bekend dat duivenmelkers
soms onwaarschijnlijke bedragen
neerleggen voor een wedstrijdduif
in de hoop dat deze een veelvoud
zal opleveren na een succesvolle
vlucht van een losplaats naar hun
veilige warme duivenhok. Maar
daar zit natuurlijk een stukje bedrijfsrisico aan.
Postduiven staan nu eenmaal van
nature op de menukaart van de
havik net zoals houtduiven, lijsters,
kraaiachtigen, spreeuwen, fazanten
en konijnen. Ook vergrijpt de havik
zich wel eens aan een soortgenoot
én zelfs collega’s zoals sperwers en
ransuilen. In open veld laat hij zich
van grote hoogte als een baksteen
naar beneden vallen waarbij hij
zijn prooi in de lucht of op de grond
grijpt maar meestal opereert de havik in bosrijke gebieden alwaar de
prijsduif een minder vaak geziene
gast is.
De sperwer jaagt vooral op kleine
vogels zoals mussen, vinken en
mezen. Mevrouw sperwer durft ook
grotere vogels aan zoals spreeuwen, merels, lijsters en af en toe
inderdaad ook een (post)duif. Ze
vliegen laag en snel langs een haag,
over een heg of huis en verrassen
hun prooi. Bij hardnekkige achtervolgingen vliegt de sperwer zich
soms zelfs te pletter tegen ramen,
zo fanatiek kan hij achter zijn prooi
aanzitten.
Als er in bepaalde perioden van

het jaar te weinig voedsel is dan
moeten deze rovers op zoek naar
alternatieven en die vinden ze dan
soms in stedelijke gebieden. En
als dan uitgerekend jouw kostbare,
weldoorvoede, mooi glanzende,
gezonde, prijswinnende postduif onderweg is naar huis dan zal de havik
zich geen twee keer bedenken. Dat
de duif een ringetje om zijn poot
heeft maakt hem niet uit, dat spuugt
‘ie gewoon uit.
Meestal gaat het om jonge, afgedwaalde, verwilderde of verzwakte
postduiven die ergens zijn neergestreken om even bij te tanken. En
ja, dan is ‘ie letterlijk, zoals onze
zuiderburen zo mooi zeggen, ‘een
vogel voor de kat’. Duivenhouders
kunnen het risico beperken door
duiven midden op de dag in grote
groepen te lossen. De kans dat ze
ten prooi vallen aan een rover is
dan iets kleiner. Gebeurt het dan
helaas toch dan valt dat mijns
inziens onder het eerder genoemde
bedrijfsrisico.
En daarmee komen we aan de moraal van dit verhaal. We moeten de
natuur niet omdraaien. We moeten
de havik niet verhinderen om op zijn
eigen natuurlijke manier voedsel te
verschalken. We verwachten dat de
natuur zich schikt naar onze maatstaven maar zo werkt dat natuurlijk
niet. De mens neemt steeds meer
ruimte in door natuurlijke gebieden
te bebouwen of in te perken. Het is
niet meer dan logisch dat daardoor dieren terechtkomen in onze
wereld.
De oproep van duivenmelkers om
roofvogels uit Nederland te weren
kan dan ook alleen maar een
oproep zijn aan onze overheden om
meer natuurgebieden in te richten
en te beschermen of bestaande
gebieden uit te breiden door ze aan
elkaar te koppelen. Pas dan kun je
‘illegale jacht door roofvogels’ wellicht iets beperkkn hoewel niemand
garanties kan geven op een lang en
gelukkig postduifleven, ook de havik
niet.

www.degroenevenen.eu

Terrein
Als we naar de plattegrond kijken
valt als eerste het grote driehoekige vlak op; “Het gebied waarin de
bezoekers de film goed kunnen zien,”
aldus Rianne de Jong, vrijwilliger bij
Stichting Woelig Water en samen met
Sarah Reichenbach verantwoordelijk
voor de creatieve invulling van het
terrein. “Dat gebied is groot, omdat
het scherm ook erg groot is, namelijk
negen meter breed en vijf meter
hoog! De film is dus vanaf het eiland
op een kleedje of stoel te bekijken,
maar ook vanaf een boot op het water.
Het terrein is per boot toegankelijk
door onder de brug door te varen.
Onder de brug is ook een entreepost
waarvandaan kaarten gecontroleerd
worden en je een plekje toegewezen
krijgt. Omdat iedereen de film goed
wil kunnen zien, zullen de kleine en
lage boten vooraan mogen en voor de
grotere boten hebben we plekken die
iets naar achteren liggen.” Enthousiast
vult Sarah aan; “Evengoed kunnen zij
het ook goed zien hoor! In de tekening
zie je grote grijze schuiten, die dienen
als extra zitplekken voor de bezoekers die te voet komen, maar het wel
leuk vinden om tussen de boten te
zitten. Daarachter komen de grote
boten, maar het scherm is zo groot
dat de ondertiteling zelfs nog meters
daarachter te lezen is! Een ander
belangrijk aspect aan film is natuurlijk
geluid. Dit is pas echt leuk; op het
eiland staat een kleine geluidsinstallatie, maar op de boot kun je een zelf
meegebrachte radio afstemmen op de
juiste FM frequentie, zodat je zelf het
geluid aan boord hebt!” Op de vraag
hoeveel bezoekers er op het land
kunnen zitten, kunnen de dames kort
antwoorden: “Enkele honderden. We
hebben heel veel stoelen om uit te delen bij onze entree-caravan naast het
stenen toiletgebouw; die zitten bij de
entreeprijs inbegrepen. Verder hebben

we ook een aantal Film-aan-de-Plaszeiltjes om op de grond te zitten en
kun je een dekentje tegen eventuele
kou bemachtigen. Zodra je het terrein
oploopt is het dan het leukst als je zelf
een mooi plekje kan uitkiezen. Er zijn
acteurs die streng maar rechtvaardig
toezien op een eerlijke verdeling…”
Horeca
Als we verder kijken op de plattegrond
zien we vier food-tentjes, een bar en
een terras. Heeft dat te maken met
de vroege entreetijd? “Jazeker! We
presenteren één film, maar toch noemen we het een festival. De film is de
aanleiding van het festival, maar gedurende de avond kun je komen eten,
drinken, genieten van muziek, theater
en film, maar bovenal de sfeer. Met
het entertainment, de eetkraampjes,
het water en het eiland zetten we een
losse sfeer neer waarbij continu wel
iets te zien of beleven valt. We hebben
daarom ook gekozen om professionele
partners aan te trekken voor de horeca en het terrein al te openen vanaf
17.00 uur. Een patatje is net iets te
simpel dus vroegen we 5 horecazaken
om een specialiteit te bereiden en nog
eens 2 specialisten voor de dranken.
Het wordt alleen al genieten voor de
film begint! In de circustent schenken
we wijnen van Prinselijk Proeven uit
Mijdrecht en bieren van Vedett uit
België. Verder hebben we specialiteiten van Restaurant de Eetkamer
Vinkeveen, Grand Café Plux Uithoorn,
Partycentrum en Catering Roekz
Vinkeveen, Beachclub Restaurant Lust
Vinkeveen en IJssalon de IJsbeer Vinkeveen. Samen verkopen ze gerechten
voor zeer schappelijke prijzen, dus kun
je verschillende gerechten proeven!
Daarnaast is er natuurlijk ook gedacht
aan de lekkernijen tijdens de film,
zoals popcorn en candybars.

Entertainment
Jullie hebben het al over entertainment gehad en over acteurs, wat
kunnen de bezoekers op dat gebied
verwachten? “We kunnen hierover
niet al te veel los laten, maar we gaan
er zeker voor zorgen dat de bezoekers op een losse manier vermaakt
zullen worden. Met los bedoelen we
dat het er is, maar niet te aanwezig.
We hebben er bewust voor gekozen
om niet alles op een podium te laten
plaatsvinden, maar hier en daar op
het terrein. Er komt dus iemand naast
je zitten met z’n gitaartje of loopt al
spelend een rondje. Of een zangeres
wordt rondgevaren tussen de andere
bootjes door. Alles past in de sfeer van
het festival en zelfs dat van de film.”
Film
Twee weken geleden maakten jullie de film bekend, wat kan ik me
voorstellen bij die sfeer? “We gaan
de film Big Fish vertonen en sinds we
dat bekend maakten kregen we al
wat leuke reacties dat al wat over de
film zegt. Wie de film al eens eerder
zag, geeft aan het graag nog eens te
willen kijken, vanwege de fijne sfeer.
Voor wie de film nog niet eerder heeft
gezien, hebben we de officiële trailer
op onze website gezet, dat spreekt al
voor zich. Het is eigenlijk gewoon een
hele prettige film om te kijken, het is
fantasierijk, mooi en feel-good. Dat
proberen we dus ook in de sfeer en
aankleding van het festival terug te
brengen.” Naast de trailer kun je ook
andere leuke filmpjes en informatie
over het festival vinden op
www.filmaandeplas.nl.
De kaartverkoop is bij diverse voorverkoopadressen al begonnen en ook
online te koop. Kaarten kosten €5,per persoon. Het festivalterrein gaat
op zaterdag 20 augustus om 17.00
uur open en de film (met pauze) start
tijdens zonsondergang.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Dé Afrika expert BMS-Travellers

Afrika is een fascinerend
continent
Wanneer je maar twee continenten in je leven bezoekt, dan moet je twee keer naar Afrika gaan. Dat schrijft
Marcello Pacenti van BMS-Travellers in zijn brochure. Hij weet waar hij het over heeft. Ruim vijfentwintig
jaar woonde hij in Afrika en hij kent de vele facetten van het fascinerende continent. De prachtige gevarieerde natuur, de rijkdom aan flora en fauna en niet op de laatste plaats de kleurrijke bevolking. BMS-Travellers organiseert reizen naar oostelijk en zuidelijk Afrika, die volledig zijn toegesneden op ieders persoonlijke
wensen.
Afrika is een continent dat zoveel te
bieden heeft, dat je wel een keuze
moet maken uit het rijke aanbod.
Op safari in Afrika kan op verschil-

lende manieren. Om de wilde dieren
in hun natuurlijke omgeving te zien
kan men kiezen voor een gamedrive
per 4x4 safarivoertuig, een wandelof bootsafari. Men kan in specifieke
parken de fiets pakken of alles van
boven af bekijken tijdens een ballonvaart. Voor overnachtingen heeft
men de keuze uit luxe hotels, fraaie
bungalows, speciale resorts midden
in de natuur of in luxe safaritenten.
“Bij zoveel mogelijkheden is het
belangrijk om te bepalen waar de
voorkeur naar uitgaat,” zegt Marcello. “Vandaar dat wij ons gespecialiseerd hebben in het samenstellen
van reizen op maat. Daarbij spelen
we in op de specifieke wensen van
onze gasten. En het zijn juist de
veeleisende gasten die me aanspreken. Het zoeken naar bestemmingen, naar reismogelijkheden
en activiteiten ter plaatse maakt
elke reis voor ons ook weer tot een
nieuwe belevenis. En wanneer we
zo’n reis organiseren dan moet alles
tot in de puntjes geregeld zijn. We
laten niks aan het toeval over. De
routebeschrijvingen moeten klop-

pen, de accommodaties moeten in
orde zijn. Onze safarivoertuigen zijn
perfect onderhouden. We werken
samen met lokale mensen. Zo hebben we een eigen kantoor in Arusha
in Tanzania. En mocht er onverhoopt een probleem ontstaan dan
zijn we zeven dagen in de week,
vierentwintig uur per dag
bereikbaar. We kunnen
dan ook

meteen iemand sturen om te helpen
om het probleem op te lossen.”
BMS-Travellers, dé Afrika Expert
BMS-Travellers is opgezet door
Bernd Michaël Schötz van A-reizen.
Daar waren ze al in 1974 begonnen met het organiseren van reizen
naar Afrika. Met BMS-Travellers
werd een verdere specialisatie
ingezet. Marcello is al een groot
aantal jaren actief in de reiswereld.
“Vanaf begin jaren tachtig organiseerde ik vanuit een ander bedrijf
‘incentives’. Dat zijn specifieke reizen, meestal voor bedrijven. Soms
wilde men het personeel belonen
voor geleverde inzet, soms ging het
om teambuilding, of om marketing.
Geleidelijk ben ik me daarbij steeds
meer op Afrika gaan richten. Via de
Camel Trophy Off-Road Adventures
werkte ik in die tijd al veel met
Bernd samen, en in 2001 heb ik
BMS-Travellers van hem overgenomen. We organiseren nog steeds
reizen voor bedrijven, maar houden
ons hoofdzakelijk bezig met het
‘op maat’ samenstellen van een on-

vergetelijke reis voor families, een
groepje vrienden, een pas getrouwd
stel en voor individuele reizigers.
Of je nu met een eigen groepje op
stap gaat, of individueel
met een huurauto of een
auto met privé gids, of
je vliegt van locatie
naar locatie, het kan
allemaal.”
Wereldburger
Marcello is geboren in Italië
en groeide op in Zuid Afrika. Hij
maakte er de tijd van het Apartheidsregime mee. Zag de ontwikkelingen die de verschillende landen
meemaakten. Een weg van vallen
en opstaan. In de kwart eeuw die
hij in Afrika doorbracht leerde hij
er de ingewikkelde structuren van
de vele stammen kennen, met elk
hun eigen fascinerende culturele
achtergrond. En hij leerde de
overweldigende natuur van het
oostelijke en zuidelijke deel van
Afrika kennen. “Dat komt me nu
natuurlijk heel erg goed van pas.
Die verscheidenheid maakt het

heel boeiend, maar is soms ook wel
lastig. Ik werk graag samen met
plaatselijke mensen omdat ik het
van belang vind om bij te dragen
aan de verbetering van de economische situatie van de mensen daar.
Ik heb in de landen waar wij komen
ook zoveel mogelijk contact met
regeringen of plaatselijke autoriteiten. Het is zelfs zo dat ik hier en
daar wel eens gevraagd wordt om
lokale mensen op te leiden in het
zakendoen. De verbetering van de
leefomstandigheden van de mensen
gaat me zeer aan het hart. Ondanks
de sombere berichten die er vaak
uit dat werelddeel komen heb ik
veel vertrouwen in de toekomst van
het continent. Het gaat natuurlijk
allemaal langzaam, maar je ziet op
tal van plaatsen dat mensen meer
en meer het heft in eigen hand nemen. Neem de situatie in Zimbab-

Marcello Pacenti: “Of je nu met een eigen groepje op reis gaat, individueel met
een huurauto, een auto met privè gids of je vliegt van locatie naar locatie, het kan
allemaal! 				
foto's patrick hesse en peter bakker
we. Daar heeft het politieke geruzie
het land jarenlang in de greep gehad. Je ziet nu dat mensen, buiten

de politiek om, de zaak proberen op
te pakken en stappen voorwaarts te
zetten. Er wordt weer een middenstand opgezet, er zijn weer dingen
te koop. Dat bevordert ook de
individuele onafhankelijkheid.”

Marcello vindt het ook belangrijk
dat mensen die Afrika bezoeken
zich een beetje rekenschap geven
van de achtergronden. “Je moet
respect hebben voor de situatie
daar. Dat betekent niet dat je geen
onbezorgde vakantie zou kunnen
houden. Integendeel, door de dingen in het juiste perspectief te zetten geniet je nog meer van wat dat
continent te bieden heeft. Ik kom er
nu al zo lang en ik ontdek ook nog
steeds nieuwe dingen en nieuwe
plekken. Dat stelt ons in staat om
voor iedereen een volledig op maat
gemaakt vakantiereis samen te
stellen. Als touroperator stellen we
ook specifieke reizen samen voor
reisbureaus. En met enige trots kan
ik melden dat we klanten hebben
van over de hele wereld.”

BMS-Travellers is gevestigd aan de
Communicatieweg 11a in Mijdrecht.
Telefoon 0297 254455.
Internet www.bms-travellers.nl.
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Tik-tik-tik. Het is maandagavond
tien uur. Ik stap uit de douche,
maar blijf stilstaan. Dan zie ik
het: vanaf het plafond in de gang
drupt het op de grond. Water. Ik
mail direct mijn huisbaas, een
weinig behulpzame man en enkel
bereikbaar per mail. Ik leg uit dat
er een lekje in mijn waterleiding
is geslopen en dat het fijn zou zijn
als hij dat nog voor mijn vakantie
zou kunnen fixen. Ik druk op verzenden en zie dan dat het water
nu vanaf verschillende plekken
omlaag drupt. Ik loop een rondje
door het huis. Bij het raam in de
woonkamer is het menens; vanuit
de bovenkant van de kozijnen
sijpelt water in kleine straaltjes
door mijn nieuwe mahoniehouten
Luxaflex naar beneden. En zelfs
vanuit de meterkast daalt water
omlaag.
In pyjama bel ik aan bij de bovenwoning, waar een bedrijfje is
gevestigd. Geen gehoor. Ik luister
aan de deur en hoor het geruis
van stromend water. Ik ren terug
naar de computer en zoek het bedrijf op op internet. “Momenteel
hebben wij zomerstop...,” klinkt
het op de voicemail als ik het
nummer draai dat op de website
staat vermeld. Ik bel het noodnummer van de woningbouwvereniging. Even later kijk ik toe
hoe monteur Raymond vanaf zijn
ladder bij mijn bovenburen naar
binnen gluurt. “Natte boel daar,”
is zijn conclusie. We drinken koffie op mijn bank terwijl het water
inmiddels als een kleine waterval
neerdaalt langs het raam. We
wachten op de politie, zodat
Raymond onder toeziend oog van
Justitie het slot van de buurtjes
kan forceren met zijn freesmachine. Zodra hij de deur openzwaait,
komt een zwembadachtige walm,
vermengd met een zure rottingslucht, ons tegemoet. De gootsteen
blijkt een golf aan rioolwater te
hebben uitgespuugd, ontdekken
we. Negentig liter om precies te
zijn, zo weet het mannetje van de
reinigingsdienst ons te vertellen, die om drie uur ’s nachts de
slang van zijn waterstofzuiger
weer inrolt. Eindelijk in mijn bed
hoor ik het getik vanuit de gang
zelfs door de slaapkamerdeur
heen. Het dringt door tot in mijn
dromen. De volgende ochtend
struikel ik over een afwasbak.
Verschrikt kijk ik omhoog, maar
de regen is gestopt. Ik mail nogmaals de huisbaas: “Laat maar, ik
heb het al opgelost!”
door marlous van merkenstein

De keuze van...

Boeken Tip 5...
Boeken Top 10’s zijn er al genoeg.
Daarom tipt het team van Boekhandel
Mondria vijf boeken die je beslist moet
lezen.

1

Annabel Egbers
Titel: Piercings & Parels
Auteur: Maren Stoffels
'De andere twee delen van de
serie over Sofie en haar vrienden
en vriendinnen, 'Dreadlocks & Lippenstift' en 'Cocktails & Ketchup',
heb ik ook gelezen. Soms ben
ik na twee delen van een serie
wel uitgekeken, maar dat heb ik
bij deze niet! Ik vind dat Maren
Stoffels heel leuke boeken schrijft.
In de vakantie lees ik veel, maar
wanneer ik weer naar school
ga heb ik er minder tijd voor.
Het maakt me niet zoveel uit of
het boek van een Nederlandse
schrijver of van een buitenlandse
schrijver is. Als het maar spannend is! Voor de vakantie had ik
boekenbonnen van mijn moeder
gekregen om bij Mondria te gaan
winkelen, leuk hoor!'

Op de foto: Annabel (links) en Nina.

Darlah 172 uur op de maan
Johan Harstad (15+)
De Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie
NASA
organiseert een
wereldwijde loterij: drie
jongeren
tussen de veertien en achttien
jaar mogen een week – 172
uur – naar de maan. Miljoenen
jongeren melden zich aan, onder
wie Midori uit Tokyo en Antoine uit
Frankrijk. Ook Mia uit Noorwegen
is ingeschreven. Terwijl iedereen
reikhalzend uitkijkt naar de grote
trekking, raakt in een bejaardentehuis in Miami een gepensioneerde
conciërge in paniek. Door zijn
jarenlange post op een geheime
luchtmachtbasis weet hij dat een
nieuwe maanreis het einde van alles kan betekenen. Uit alle macht
probeert hij de wereld te waarschuwen. Maar het aftellen is al
begonnen...

2

Stravaganza Stad van maskers 			
Mary Hofman (15+)
De
doodzieke
Lucien
ontdekt
dat hij
een
stravagante is,
iemand
die naar
een
andere
wereld kan reizen. Hij gaat graag
naar het prachtige zestiende-eeuwse
Belleza, want daar is hij sterk en

Klimplanten
De ideale manier om een kleine
tuin toch groen te krijgen, hoogte
in de tuin te brengen door bijvoorbeeld een pergola te laten begroeien, een schuurtje op te leuken
of een lelijke muur aan het gezicht
te onttrekken? Klimplanten! Een
zitje onder zo’n natuurlijke parasol
zorgt ook nog eens voor flink wat
privacy in de tuin. Zon of schaduw,
er is voor iedere plek wel een
geschikte klimmer te vinden. Zelfs
als je helemaal geen tuin hebt,
kun je door enkele stoeptegels te
verwijderen en een paar klimrozen tegen de gevel te plaatsen, al
een prachtige sfeervolle entree
creëren. Zet er aan de voet nog
een aantal bloeiende vaste planten
bij en de minituin is compleet.
De klimroos wil wel graag een
steuntje in de rug, want hij is niet
zelfhechtend. Een wel zelfhech-

tende en één van mijn favoriete
klimplanten is de klimhortensia.
Deze schaduwminnende klimplant
kan prima gebruikt worden om
de muur aan de noord of oostkant
prachtig groen te krijgen. In de
winter als het blad gevallen is blijven de grote uitgebloeide bloemschermen en de afgebladderde
schors nog steeds zeer decoratief.
Plaats klimplanten niet strak tegen
de schutting of muur, daar blijft het
te droog. Als het even kan liever
tussen de 30 en 50 cm afstand.
Net als alle planten die je aanschaft moeten klimplanten net zo
diep worden ingeplant als dat hij in
de pot bij de kweker heeft gestaan.
De uitzondering op deze regel is
de Clematis (de bosrank). Deze
in vele variëteiten te verkrijgen
prachtige zomerbloeier is gevoe-

gezond en kan hij alles doen wat hij
wil. En in Belleza woont Arianna,
het vurige meisje met de violetkleurige ogen. Maar het onafhankelijke
Belleza is in gevaar. Er zijn mensen
die de stad liever ten onder zien
gaan. Lucien is de enige die de stad
kan redden. Terwijl hij in zijn eigen
wereld om zijn leven vecht, strijdt hij
in de andere wereld tegen levensgevaarlijke vijanden én voor de liefde.
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Copycat
Laura & Simon Burges
(13+)
Als Stefan
bij een
ongeluk
zijn voet
verliest, is
dat geen
ramp tenminste,
niet voor
hem. Van
zijn kloon
krijgt hij
een nieuwe voet. Maar als Stefan
ontdekt onder welke omstandigheden de klonen moeten leven, is hij
vastbesloten de zijne te bevrijden
en de waarheid aan het licht te
brengen. Een levensgevaarlijk plan,
want er staan gigantische belangen
op het spel...

te brengen bij haar vader en zijn
nieuwe gezin. Een zomer die vol
verrassende wendingen blijkt te
zitten en die Auden eindelijk een
stukje van haar jeugd teruggeeft.
Ze krijgt een baantje in een hippe
kledingboetiek en leert eindelijk
de wereld kennen die ze zo heeft
gemist: een meidenwereld vol
vriendschap, meidenpraat en liefde.
Ook ontmoet Auden haar soulmate Eli, een loner en voormalig
fietskampioen, die net als zij aan
slapeloosheid lijdt. Hij neemt haar
mee op nachtelijke tochten waarin
de twee eenzame zielen steeds
dichter tot elkaar komen.

5

Privilege
Kate Brian (15+)

4

Spring maar achterop
Sarah Dessen (15+)
Auden,
een stil en
vroegwijs
meisje,
woont
na de
scheiding
van haar
ouders
bij haar
moeder.
Om haar
pijnlijke jeugd te vergeten en
om te kunnen voldoen aan haar
moeders hoge verwachtingen heeft
ze zich volledig op haar school
gestort. Tot overmaat van ramp
lijdt ze ook nog eens aan slapeloosheid. Dan krijgt ze de kans om
een zorgeloze zomer aan zee door

lig voor verwelkingsziekte. Dit is
een schimmel die via de wortels
naar binnenkomt, de sapstroom
verstoort en uiteindelijk de hele
plant aantast en doet afsterven.
Door te kiezen voor een kleinbloemig soort en deze iets dieper te
planten, wordt het risico op deze
schimmel kleiner. Natuurlijk altijd
je tuingereedschap na gebruik
schoonmaken, om verspreiding
van deze en andere schimmels of
ziekten te voorkomen!
Op het moment is de Wisteria
(blauwe regen) enorm populair. De
blauwe regen is niet per definitie
altijd blauw, er zijn ook witte
en violette-roze variëteiten te
verkrijgen. Van de verschillende
soorten geurt de Wisteria sinensis
heerlijk. Niet alleen de prachtige
lange trossen bloemen maar zeker
ook het bad is de moeite meer dan
waard. Met een hulpje omhoog

Ariana Osgood was een van de
populairste meiden op de prestigieuze Easton Academy, tot ze
gearresteerd werd voor de moord
op Thomas Pearson. Al twee jaar
lang zit ze vast in de Branda T.
Trumbull Gevangenis voor Vrouwen, broedend op een plan; weg uit
de gevangenis en terug naar haar
oude luxeleventje. En Arianna doet
alles om haar zin te krijgen... 'Privilege' is deel één uit de nieuwe,
spannende chickthrill-serie over de
duistere kant van rijkdom, geheimen en privileges.

klimt hij op schuur of pergola
richting de zon, want de Wisteria is
een echte zonaanbidder.
Let bij aanschaf van de plant
goed op zijn eigenschappen en
behoeftes, zo voorkom je dat een
plant niet aanslaat omdat hij op
de verkeerde plaats staat. Veel
Tuinplezier!

Hilda Visser

www.tuinontwerphetgroenehart.nl
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www.davidhague.nl

Het varken is volgens mij het
meest veelzijdige dier voor
carnivoren en pond-voor-pond het
beste dier voor kleinere veehouderijen of hobby-boeren. Of het
nou spek, ham, salami, bloedworst, karbonaadjes, spare ribs of
worst is: varkens zijn gulle dieren
en verdienen het om met liefde
en respect gehouden te worden.
En als we dit aan iemand kunnen
toevertrouwen, dan zijn het de
Broeders van het Klooster Abdij
Lilbosch en hun Livar varkensvlees wel.
Geïmporteerd Limburgs
varkensvlees
Al negen eeuwen volgden de
bewoners van de Abdij Lilbosch
in het hart van Limburg eenzelfde levensstijl. Een levensstijl
die weliswaar met de omstandigheden van tijd en plaats
rekening houdt, maar wezenlijk
dezelfde is gebleven. De sobere
levensvorm die de broeders op
het klooster naleven getuigt van
respect voor plant en dier, past
bij het Limburgse landschap en
houdt de menselijke maat. En
het goede nieuws is dat dit vlees
nu verkrijgbaar is bij Bader’s
Keurslagerijen, naast de HEMA
in Mijdrecht.
Zodra Patrick en ik de winkel
binnenlopen, valt ons de waardering die de slagers voor dit vlees
hebben op. En terecht. Livar
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Liever Livar...
vertaling: adriana kegley www.a3ana.nu

door david hague en patrick hesse

is met recht het ‘neusje van de
zalm’ op het gebied van varkensvlees, en wat fijn dat het nu in
Mijdrecht verkrijgbaar is. Het
Livar-concept bestaat pas sinds
2000, maar is inmiddels een
favoriet bij de beste koks.
Livar is bijzonder varkensvlees
dat qua smaak en structuur doet
denken aan het varkensvlees van
vroeger. Het Livar varken is een
kruising van een aantal rassen
die de aanleg hebben om intramusculaire vetten te ontwikkelen
(marmering in het vlees). Het
varken is dus speciaal gefokt op
smaak. Om ook de juiste vetten
te ontwikkelen krijgt dit varken
alleen maar granen gevoerd
en wordt het een stuk ouder
en zwaarder dan een normaal
varken. Ook kunnen alle Livar
varkens buiten lopen in alle rust
en ruimte. Livar is de afkorting
voor Limburgs varken.
Terwijl ik daar ben, koop ik
prachtige grote karbonades en
speklapjes voor op de BBQ. Het
vlees is heerlijk mals en sappig,
en niet zo droog als het meeste
andere gefokte varkensvlees.
Verwacht echter niet teveel van
de smaak. Livar varkensvlees
smaakt gewoon naar varkensvlees, dus gebruik de reguliere
kruiden of je favoriete marinade.
De structuur is echter geweldig
en het is puur genot om te eten.
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Barbecue mini-ribs
In Spanje staan deze heerlijke ribben bekend als ‘Costillas’. Voor de
alcoholvrije variant kan in plaats van zoete sherry ook vers geperste
jus d’orange worden gebruikt.
Benodigdheden (6-8 personen)
- 1 stuk livar varkensribben (ongeveer 850 gram)
- 6 eetlepels zoete oloroso sherry
- 1 eetlepel tomatenpuree
- 1 theelepel soja saus, 1/2 theelepel tabasco Saus
- 1 eetlepel bruine suiker
- 2 eetlepels bloem
- zeezout
Bereiding:
Haal de ribben van elkaar met
een scherp mes. Mix de sherry,
tomatenpuree, soja saus, tabasco
en bruine suiker in een kom. Roer
er een halve theelepel zout door.
Doe de bloem in een sterke plastic

zak en vul deze vervolgens met
de ribben. Schud alles goed door
elkaar. Grill de ribben zo’n 30-40
minuten onder de grill. Regelmatig
omdraaien. Bestrooien met zout en
opdienen.

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

?
e koop
Waar t
Bader's Keurslagerijen
Bozenhoven 27
3641 AB Mijdrecht
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Door Michael Reuling

CarCam

Blik op de weg
Iedereen heeft wel eens een moment gehad tijdens een autorit waarvan
hij of zij dacht: had ik dat maar op video staan. Die keer dat je afgesneden werd, er een bal over de weg stuiterde, je nog net een kind wist
te ontwijken dat de straat op rent, of die keer dat iemand een ongeluk
veroorzaakte, maar er vlug vandoor ging. Het eerste waar je dan aan
denkt is zo’n cameraatje in de auto zoals je dat bij Blik op de Weg ziet.
En dat is nu mogelijk!
Zie hier de CarCam. Een compacte
camera met groothoeklens die je
achter je voorruit kunt plaatsen.
Verdekt weggewerkt achter je
binnenspiegel neemt de camera
alles op wat er onderweg gebeurt,
inclusief het geluid in de auto.
De camera start automatisch
met opnemen zodra je de sleutel
omdraait. Je kunt de camera voor
de lol gebruiken om mooie beelden
te maken van de meest prachtige
routes, of bijzondere momenten
vast te leggen (een prachtige
bliksemschicht naast de snelweg
bijvoorbeeld), maar de camera
is voornamelijk bedoeld om als
accident recorder gebruiken. Deze
blackbox is natuurlijk de beste ooggetuige bij een ongeluk. Je kunt de
politie en verzekeraar precies laten
zien (en horen) wat er voor je auto
heeft afgespeeld. Door alle emoties,
frustraties en jammer genoeg ook
agressie ontstaan na ongevallen

vervelende situaties, waarbij de
schuld al snel onterecht in iemands
schoenen wordt geschoven. Met de
CarCam heb je altijd een onafhankelijke getuige bij je die alles tot in
detail heeft vastgelegd.
De CarCam is een kastje van 11,8
bij 5,6 bij 2,1 centimeter en is
voorzien van een sticker waarmee
je de camera op de voorruit kunt
bevestigen. De voeding kun je netjes
wegwerken langs de raamlijsten,
waarna je de stekker in de 12 voltaansluiting kunt steken, of compleet
kunt laten inbouwen en aansluiten
op de accu. De camera is voorzien
van een SD-kaartlezer. Standaard
wordt de camera geleverd met een
SD-card van 1 gigabyte, maar uiteraard kun je ook grotere kaarten
kopen. Met het kaartje van 1 gigabyte kun je een uur opnemen, met
grotere kaarten kun je nog langere
ritten vastleggen (tot 8 gigabyte,

foto peter bakker

goed voor acht uur videomateriaal).
Nadat de camera een uur heeft
opgenomen, worden de oudste vijf
minuten overschreven. Valt door een
ongeval de stroom weg, dan neemt
de camera nog vijf seconden op
en schakelt vervolgens uit. Uiteraard kun je na een ongeluk ook
zelf de camera uitzetten (contact
uit), en kun je een nieuwe SD-card
plaatsen. De andere kaart bevat
videomateriaal dat je als ‘onafhankelijke ooggetuige’ mag gebruiken.
Jazeker, dat lees je goed. De opgenomen beelden gelden als officieel
en objectief
bewijsmateriaal
voor de Nederlandse wet.
Het is namelijk
toegestaan
om videobeelden
(met geluid) van
de openbare
weg te maken.
De CarCam
is dus 100%
legaal en heeft
de goedkeuring
van de politie
en een groot
aantal verzekeraars. Met deze
black box in de
auto kun je in
samenwerking
met CarCam
zelfs 15%
korting op je
verzekeringspolis krijgen.

Gemaakte videobeelden worden
opgeslagen in een formaat dat makkelijk in te lezen is op een computer. Je kunt de video’s dus ook heel
makkelijk doorsturen of doorplaatsen op YouTube. Het enige dat mist
is het droge commentaar van Leo
de Haas (sorry mensen, met het
commentaar van de Wegmisbruikers-presentator heb ik niet zoveel).
De beelden zijn van vrij goede kwaliteit, nog geen HD, en kentekens
zijn goed
afleesbaar.
Uiteraard
is het
verstandig om

de voorruit goed schoon te houden
voor nog betere kwaliteit van de
beelden.
Naast het vastleggen van de autorit
kent de CarCam nog meer toepassingen. Coureurs gebruiken de
camera tijdens races om hun ritten
te analyseren, transporteurs met
speciale ladingen leggen hun routes

ermee vast, rijscholen nemen de rijlessen van hun leerlingen op en geven de beelden mee naar huis voor
‘zelfstudie’. Daan Stots, importeur
van de CarCam voor Nederland:
“De beelden plaatsen de leerlingen
weer op hun Facebook-pagina.
Ze wijzen vrienden op de video,
waarop te zien is dat ze de motor
lieten afslaan, of dat de instructeur
moest ingrijpen. Geweldig leuk
natuurlijk en mooie promotie voor
de rijschool. Maar bovenal is de
CarCam een belangrijk middel
in het geval van ongevallen.
Het aantal ongelukken kan hij
niet verminderen, wel de nasleep
ervan.”
De CarCam is te koop bij diverse
winkels.
Kijk voor
een
verkoopoverzicht
op
www.carcamshop.com. Hier kun je de
camera overigens ook aanschaffen
voor € 199,- (incl. 1 gigabyte SDcard). Binnenkort mogen we de lezers van De Groene Venen namens
CarCam een mooie actie aanbieden,
dus houd deze autopagina in de
gaten! Nu nog een gewetensvraag;
lever je de geheugenkaart ook in als
je weet dat jij fout zat?

We hadden de CarCam twee weken op proef en hebben er diverse opnames mee gemaakt. Bij een eerste test om te kijken of het beeld goed
stond, was het na nog geen 100 meter al raak. Nou ja, gelukkig niet
‘raak’. Let niet op de datum in de video. Scan de QR-code in de foto
met je telefoon of zoek op YouTube naar CarCam Groene Venen.

Auto nieuws
Verrassingen op de IAA
Over een maand is het weer zover, dan openen de deuren van de IAA in Frankfurt, één
van de belangrijkste autoshows van Europa.
Diverse merken hebben al aangekondigd
aanwezig te zijn met nieuwe modellen. Jaguar toont bijvoorbeeld een nieuw conceptmodel, waarschijnlijk de XE, een klein broertje
van de XK, bedoeld als Porsche Boxster
concurrent. Daarnaast komt Lamborghini
met een nieuw model naar de beurs, maar
wat voor soort sportwagen dat wordt wil het

merk niet prijsgeven. Ford pakt ook flink uit
met 3200 vierkante meter. Zo introduceert
het merk een paar nieuwe producten en
kunnen bezoekers op het buitenterrein met
nieuwe modellen rijden. Mazda toont haar
nieuwe SUV op de beurs, de CX-5. Gerucht
gaat dat Volvo met een nieuw concept naar
Duitsland komt, met de naam V40. Mercedes
toont haar nieuwe B-Klasse aan het publiek
en Honda grijpt het moment aan om de
nieuwe Civic te presenteren. Renault zal de
‘nouvelle’ Twingo onthullen, een facelift van
het huidige model.
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De Club van…

Door Piet van Buul

Tineke Verheul

Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht

Linedance is echt leuk wanneer je het zelf doet

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

Tijdens de vele activiteiten die gedurende de zomer in tal van plaatsen
op straten en pleinen worden georganiseerd treft men vaak een Country
Dance Group aan, die een demonstratie verzorgd van Line Dance. Een
groep mensen die, veelal op country muziek, ritmische dansen uitvoeren.
Het plezier straalt er van af. Maar linedansen is pas echt leuk wanneer je
het zelf doet, zegt Tineke Verheul, bestuurslid en instructrice bij TBB Society Country Line Dance.

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

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

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

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

Line Dance is een mix van verschillende volksdansen. Waarschijnlijk
bestaat deze vorm van dansen al vele
eeuwen. De Lance Dance, zoals we
die hier in West Europa kennen is
afkomstig uit Amerika. Daar werd
veelal op countrymuziek gedanst.
En countrymuziek is in feite ook een
mengeling van verschillende stijlen
volksmuziek. In tegenstelling tot de
bij ons bekende klassieke stijldansen, waar men met een partner
danst, wordt Line Dance in groepen
gedanst. De dansers staan in rijen
achter en naast elkaar en ze maken
allemaal tegelijk dezelfde bewegingen en danspassen. “Het is in wezen
een tamelijk eenvoudig principe,”
zegt Tineke Verheul. “Het begint met
een pasje naar voren en een pasje
naar achteren, een pasje opzij en een
kwart slag draaien. De aardigheid zit
hem in het feit dat er ontzettend veel
variaties zijn. Ik heb hier instructieboeken, waar een paar honderd
verschillende dansen in beschreven
staan. Uiteraard begin je met de
eenvoudige figuren en naarmate je
meer bedreven raakt kun je ook de
wat meer ingewikkelde dansen aan.
En dat geeft juist veel voldoening en
plezier.”
Stichting TBB Society Country
Line Dance
De TBB Society is opgericht op 17
mei 1993 door het echtpaar Thea
Mons en Baan Batelaan. Na het
overlijden van Thea Mons heeft
Tineke Verheul de taak van Thea als
instructrice overgenomen. Samen
met Baan vormt ze het bestuur.
Haar man Kees verzorgt de muziek
tijdens de wekelijkse dansavonden in
Vinkeveen. “Wij komen elke maandagavond bij elkaar in De Boei in
Vinkeveen,” vertelt Tineke. “Daarnaast hebben we nog een groep in
Nieuwkoop die op woensdagavond bij
elkaar komt. Daar is Marja Hendriks
instructrice. Hier in Vinkeveen gaan
we ook gedurende de zomermaanden
gewoon door. In Nieuwkoop wordt
er dan even gestopt, maar sommige

mensen zijn zo enthousiast dat ze dan
naar Vinkeveen komen. We hebben in
totaal ongeveer honderd deelnemers.
Tachtig daarvan dansen in Vinkeveen
en in Nieuwkoop is er dan nog een
groep van een man of twintig.”
Elke week een avondje uit
“Plezier, saamhorigheid en gezelligheid vinden wij belangrijker dan
een perfecte beheersing van de
dansen,” aldus Tineke. “Daarom is
elke dansavond een avondje uit. Het
aardige van linedansen is het feit dat
deelname nauwelijks aan leeftijd
gebonden is. Zolang je nog redelijk
‘uit de voeten’ kunt, kun je aansluiten.
Je hebt ook geen vaste partner nodig.
We dansen als groep en je neemt
gewoon een plekje in de groep in.
We beginnen de avond altijd met het
leren van een nieuwe dans of we
herhalen nog eens een dans die we al
langer op het repertoire hebben. Niet
iedereen doet met alle oefeningen
mee. Wanneer een dans je te moeilijk
wordt of je wilt even uitrusten, dan ga
je gewoon even zitten, je drinkt wat
en kijkt toe. Na een korte pauze gaan
we dan vervolgens echt lekker dansen. Ik stel voor elke avond een lijst
samen met een stuk of twintig nummers. De muziek is heel gevarieerd.
Weliswaar vormt de countrymuziek
de oorsprong, maar we dansen tegenwoordig op allerlei soorten muziek.
Er is zelfs speciaal voor Line Dance
geschreven muziek. Het gaat vooral
om het ritme en er zijn snelle dansen
en langzame dansen, zodat vrijwel
iedereen mee kan doen.”
Optreden
Hoewel het niet de eerste doelstelling
van TBB is, zijn ze ook voor optredens in te huren. Tineke: “We hebben
hier bijvoorbeeld gedanst bij de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
We gaan ook wel naar straattheaterfestivals of buurtfeesten. Laatst
waren we nog in Nieuwer ter Aa. Op
de vaste avonden komt iedereen in
kleding die hij of zij lekker vindt. Bij
de demonstraties dragen we zwart

“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.

Tineke Verheul (midden): “Er is zoveel variatie, iedereen kan het leren! En het is
een mooie gelegenheid om contact met anderen te hebben.” foto patrick hesse
met witte kleding. Vroeger zag je
nog wel dat de linedansers een soort
cowboypak droegen, maar dat is al
lang achterhaald. Die optredens zijn
voor ons een mooie gelegenheid om
mensen kennis te laten maken met
het linedansen. We maken er dan
wel een leuke show van, zodat men
het leuk vindt om ons bezig te zien.
Maar het leukste is toch om het zelf
te doen. Je kunt er veel plezier aan
beleven. En het is ook nog eens goed
voor je lichaam. Je beweegt veel en
bouwt er een goede conditie mee op.
En er is zoveel variatie dat iedereen
het kan leren. Voor veel mensen is
zo’n wekelijkse avond daarenboven
een mooie gelegenheid om contact
met anderen te hebben.”
Uitnodiging

Het enthousiasme van Tineke straalt
ook op de hele groep af, die op
maandagavond present is. Tineke:
“Er zullen vast mensen zijn die ooit
een demonstratie gezien hebben en
die het eigenlijk ook zelf zouden willen leren. Die nodig ik van harte uit
om op een maandagavond naar De
Boei te komen. Ze zullen door onze
gastvrouw en erelid Jopie Kars, die al
van het begin lid is, hartelijk worden
ontvangen. Men mag twee keer gratis meedoen om te bekijken of men
het leuk vindt. Speciaal voor nieuwkomers is er op 5 september a.s. een
inloopavond, waar men kennis kan
komen maken met het Linedansen.
Vanaf half acht is men hiervoor welkom in De Boei in Vinkeveen. Meer
informatie is ook te vinden op onze
site: www.tbb-linedance.nl.”

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Moto Guzzi V11 Le Mans

So You Think You Can
Dance?
Van eigenzinnige types ben ik altijd wel gecharmeerd, mensen die niet
in de massa meelopen en hun eigen plan trekken, ik mag ze wel. Ze
kiezen misschien niet altijd de makkelijkste weg, maar wel hun eigen
en dat maakt het leven volgens mij een stuk interessanter. Hetzelfde
heb ik met motorfietsen, natuurlijk hou ik ook van een motor die helemaal klopt, fijn rijdt en super betrouwbaar is. Bijvoorbeeld een BMW
GS Adventure, deze is prachtig gemaakt, mooi afgewerkt en perfecte
kwaliteit. Je kan er zo drie keer de wereld mee rond, maar dat maakt
hem ook een klein beetje saai. Het is als of je op rondreis gaat en alles
ligt van dag tot dag vastgelegd. Niets mis mee, maar wel voorspelbaar.
Motorrijden moet toch een beetje avontuur zijn toch?
Mijn vriend voor vandaag is een stuk
individualistischer, je ziet hem dan
ook niet op elke hoek van de straat
staan en ik denk dat ik de laatste
jaren er maar een of twee in wild
gezien heb. De Moto Guzzi V11 Le
Mans. Een dikke Italiaan met een
dwars in het frame gemonteerde
luchtgekoelde V-twin die via een
droge koppeling in verbinding staat
met een zesversnellingsbak.
In de luchtgekoelde cilinderkoppen
wonen twee kleppen per cilinder die
worden aangedreven door lichtmetalen stoterstangen. Op dit beproefde,

traditioneel motorconcept, heeft
Moto Guzzi een elektronische brandstofinspuiting en een dito ontsteking
losgelaten. Het gevolg is dat deze
1064 cc grote tweecilinder, volgens
de fabriek een maximum vermogen produceert van 91 pk bij een
draaisnelheid van 7.600 omwentelingen per minuut. Het maximum
koppel van 94 Newtonmeter komt
bij 6.000 toeren vrij. Ik moet
toegeven dat in combinatie met een
rijklaar gewicht van 246 kilogram
dit niet meteen indrukwekkende
cijfers zijn, maar genoeg om lekker
een stukje mee te gaan boenderen.

De kleurstelling van de motorfiets
vind ik erg sjiek. Aad, eigenaar
van Roké Motors, heeft de fiets
net ingeruild. Voor mij weer een
buitenkansje om weer eens een fiets
te rijden die ik nog niet ken.
Zodra de fiets aanslaat staat het
blok te dansen en doet zo zijn best
alsof hij auditie doet voor het tvprogramma So You Think You Can
Dance. Altijd weer een bijzonder gevoel zo een dwars geplaatste V twin.
Wanneer ik de
koppelingshendel gebruik hoor
ik een behoorlijk mechanisch
geluid. “Dat
is de droge
koppeling,”
antwoord Aad
op mijn verschrikte gezicht.
Natuurlijk is dit
even wennen,
want bij een
natte koppeling
worden de frictieplaten schoon
gehouden en
gekoeld door de
olie, waardoor
ze geleidelijker
aangrijpen en
in principe ook
langer mee-

gaan. Nadeel is wel, dat al het
frictiemateriaal dat bij slijtage van
je koppeling vrijkomt in je blok
blijft recirculeren. Bij motoren
met een hoog koppel dient men
meer frictieplaten te voorzien om
overmatige slip te vermijden. Bij
keuze van motorolie moet ook een
compromis gemaakt worden tussen
smerende en grip, een droge koppeling zal vaak iets minder geleidelijk
aangrijpen en is niet happig om langdurig in slip gehouden te worden.
Teveel warmteontwikkeling en niet
echt goede koeling waardoor ze dan
overmatig gaan slijten en dus minder
lange levensduur.

meters. De vele fietsers onderweg
bemerken ook dat dit iets bijzonders
is, ik word opvallend veel nagekeken.

Wanneer ik wat lekkere bochtige
buiten weggetjes pak ben ik niet
meteen vrienden met de Guzzi, alles
gaat redelijk rauw en gepaard met
werkkracht. Maar dat maakt hem
in mij ogen juist zo interessant. Je
moet echt moeite doen om hem
te laten doen wat je wilt, een echt
werkpaard dus. Ik moet ontzettend
op mijn op mijn hoede zijn en dat is
wat motorrijden zo leuk maakt. Je
bent puur aan het motorrijden en er
is geen ruimte in je hoofd om weg
te dromen. Zelfs het mechanische
geluid van de koppeling begint me te
charmeren.
Het is een motor met alle moderne
snufjes, maar het blijft een authentieke motor met zijn analoge vintage

Roké Motors
Ondernemingsweg 9
3641 RZ Mijdrecht

Na een lekker ritje lever ik de dikke
Guzzi weer in bij Aad. Ik kan me
voorstellen dat de Guzzi zijn eigen
schare fans heeft, want je rijdt
tenminste geen ‘dertien in het dozijn
fiets’ en de motor heeft een race
historie. De motor schreeuwt om
een poets en onderhoudsbeurt, maar
voordat de Guzzi naar een eventuele
nieuwe eigenaar gaat wordt daar
door de mannen van Roké Motors
uiteraard zorg voor gedragen.

Telefoonnummer : 0297-285218
mijdrecht@roke.nl
www.roke.nl
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Teamleider Kliniek Somatiek
(32-36 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Een leerling medewerker
algemene dienst
Organisatie: Gemeente De Ronde
Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Customer Contact Medewerkers, Data Mail, Mijdrecht
Organisatie: Data Mail B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker HR (fulltime)
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verzorgende C (20-24 uur)
- Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Stagiair Visual Merchandise
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Ziekenverzorgende/Verzorgende IG (32-36 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Wijkziekenverzorgende (2432 uur) - Abcoude
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Abcoude

Functie: Verpleegkundige in de wijk
(24-28 uur) - Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: Stagiair(e) Assistent creative director
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verzorgende IG - vaste
wacht voor de nacht (16-36 uur) Vinkeveen
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Vinkeveen

Functie: REOB Servicemonteur M/V
Organisatie: Paraat bv
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stage: administratief
medewerkster
Organisatie: Active Group ICT B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Allround Administrateurs
Heijnes Adviesgroep BV
Organisatie: Heijnes Adviesgroep B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Assistent Financieel
Manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Backoffice medewerker
Benelux
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Servicemedewerker
HuurEenBox Fulltime (met doorgroeimogelijkheden)
Organisatie: Loogman Tanken en
Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Wijkziekenverzorgende (1628 uur) - Mijdrecht
Organisatie: Zuwe Zorg
Plaats: Mijdrecht

Functie: Financieel Medewerker(s)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: Onderhouds-/ Servicemonteur
Organisatie: H.I.S. Industrie Service
Plaats: Wilnis

Functie: Medewerker Backoffice
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer
Functie: Accountmanager New
Business
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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 31
1

2

3

4

5

6

10
13

17

14

18

22
26
30

19

20

27

28

31

32

29
33

35

37

38

43

39

44

48

40

45

46

49

51

52
56

21
24

34
36

9

15

23

25

42

8

11

12
16

7

41
47

50

53

54

57

58

55
59

60

61

62

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.
63

37

53

31

48

33

13

41

54

62

HORIZONTAAL:
1. Karakter; 5. gulhartig; 10. soort papegaai; 11. slaapgelegenheid; 12. de jonge
jaren; 14. vent; 16. Noorse godheid; 18.
vader of moeder; 20. droogplaats; 22. zonder moed; 23. blank; 24. ongebonden; 25.
god van de oorlog; 27. zuurdeeg; 29.
Schotse rok; 30. de moeite waard zijn; 32.
lijn; 34. bedrog; 35. dierenverblijf; 37. aanbeden figuur; 39. afwezigheid van oorlog;
42. vrouw; 44. aanstonds; 46. teug; 48.
ieder; 49. duw; 50. wilde haver; 51. grondsoort; 53. handelsterm; 55. opgeld; 56.
oude munt; 58. gouden tiendollarstuk; 60.
kledingstuk; 61. dof van geest; 62. vol rafels; 63. aanvaller.
VERTICAAL:
1. Lapje om de pen aan af te vegen; 2. gele
verfstof; 3. mannelijk dier; 4. palmmeel; 6.
kelner; 7. afgelegen; 8. denkbeeld; 9. achterste; 12. fijn; 13. dringen; 14. keukengerei;
15. bloem; 17. scharnier van een hengsel; 19.
tafel; 21. muzieknoot; 26. onbemand ruimtevaartuig; 27. opslagplaats; 28. welriekende gomhars; 29. seniel; 31. nieuw; 33.
ontkenning; 36. roofvogel; 37. bijenhouder;
38. deel van het bestek; 39. verschiet; 40.
lofrede; 41. maand; 43. Engels bier; 45.
nachtvlinder; 47. vrouwelijk dier; 52. eveneens; 53. Indonesisch gerecht; 54. vruchtbaar oord; 55. Griekse letter; 57. vis; 59.
goedgeefs.

Sudoku week 31
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.

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

Oplossing puzzels week 30
L
R
B
-

M
A
T
E
L
O
O
S

V
M
E
E
N

C
A
B
E
R
B
Ÿ

BLOEMEN

B
I
T
T
O
B

M
O
Z
E
S
R
A

E
T
M
A
A
L

B
E
T
R
A
P
T
-

S
A
A
R
G

L
T
D
K
I
W
I

R
O
B
L
E
F

B
A
L
I
E
V
V

D
I
N
H
E
R

L
E
K
K
E
R
N
Ÿ

9
7
6
2
3
4
8
1
5

1
3
2
8
9
5
4
6
7

5
4
8
6
7
1
9
2
3

2
1
5
4
8
3
6
7
9

4
6
3
7
5
9
1
8
2

7
8
9
1
6
2
5
3
4

3
2
4
5
1
6
7
9
8

8
9
1
3
4
7
2
5
6

6
5
7
9
2
8
3
4
1
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