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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen
Zaterdag 17 juli 2010
• Feestweek Vinkeveen
• Bezichtiging H. Hartkerk,
Vinkeveen
• Vaarexcursie Botshol, Natuurmonumenten
Meer over deze evenementen en
activiteiten leest u in dit nummer!

Genieten van de zomer...
Heerlijk verkoeling zoeken aan het water. Jong en oud zoeken deze dagen het water op, in de hoop hier verkoeling te vinden.
Het warme weer van de laatste weken lijkt maar voort te duren. De enkele regen- en onweersbuien zorgen slechts voor tijdelijke overlast. Veel Rondeveners zijn inmiddels op vakantie naar elders vertrokken, maar gewoontegetrouw zijn deze weken ook
veel mensen van buiten De Ronde Venen tijdelijk te gast in onze gemeente. Er valt genoeg te genieten deze zomer!		
										
foto patrick hesse

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

Culinaire Venen dit jaar op zaterdag 11 september
De voorbereidingen voor de Culinaire Venen editie 2010 zijn in volle gang. Onder de noemer 'Al 5 jaar een smaakmakend
evenement', wordt dit jaar het eerste lustrum gevierd. Opnieuw zullen 10 deelnemende restaurants hun culinaire visitekaartje afgeven en valt er op het Raadhuisplein weer veel te genieten op het gebied van eten, drinken en entertainment. De
organisatie is in handen van de Stichting Culinaire Venen, Event Station, Homan Elektrotechniek en Lionsclub MijdrechtWilnis. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan het goede doel. Dit jaar is dat de Stichting Jongeren Actief, die
het mogelijk maakt dat jongeren tussen de 4 en 16 jaar in De Ronde Venen lid kunnen zijn van een sport- of spelclub, als daar
foto rob isaacs
thuis geen geld voor is. 								
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Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

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

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

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

Komkommerkrokodil

rrecept

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

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

Roergebakken
komkommer met
varkensvlees
Hoofdgerecht voor 4 personen

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

Gegratineerde
komkommer

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

Het geheim van dit smakelijke
gerecht schuilt in de komkommer.
Bak hem niet te lang: hij moet zacht
maar nog steeds knapperig zijn en
een heldergroene kleur hebben.
Ingrediënten:
1 middelgrote komkommer
2 eetlepels plantaardige olie
½ bosje lente ui, in schuine plakjes
2½ cm gember, geschild en fijngehakt
500 g varkenshaas, in smalle
plakjes
peper
Voor de saus:
1 eetl maizena
1½ dl koude kippebouillon of water
3 eetl lichte sojasaus
2 eetl rijstwijn of droge sherry

O

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

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

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

Roergebakken komkommer met varkensvlees

¾ liter melk
1 vanillestokje
snufje zout
2 theel. vanillesuiker
1 theel. zonnebloemolie
2 eetl. gepelde amandelen
50 gram boter
6 eetl. bruine suiker
3 theel. kaneelpoeder
Bereiding:
Maak de ananas schoon. Verwijder
de schil en de pitten. Snijd een stukje
van de boven- en onderkant. Snijd de
ananas in de breedte in dikke plakken. Vang het sap op. Snijd de harde
kern uit de plakken. Snijd de geschilde komkommer in blokjes. Er zijn
veel soorten dessert- of paprijst te
koop, die een verschillende gaartijd
hebben. Let op de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Dit is het
basisrecept voor een smeuïge rijst
die als nagerecht wordt gegeten.
Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking,
in melk waaraan een snufje zout en
een opengesneden vanillestokje worden toegevoegd. Schraap het merg
uit het stokje en roer door de melk/
rijst. Bewaar het vanillestokje.
Roer vanillesuiker door de rijst. Verwarm de olie in een kleine koekenpan en rooster hierin de amandelen
aan beide zijden lichtbruin. Schep de
amandelen uit de pan. Smelt in een
sauspan de boter en roer de suiker
erdoor. Voeg ongeveer 4 eetlepels
water en de kaneelpoeder toe. Roer
tot een siroopachtige saus ontstaat.
Pas op voor het verbranden van de
suiker. Doe de stukjes komkommer
in de saus en roer even om. Leg in
het midden van de borden een schep
lauwe rijst. Leg de ananasplakken
schuin tegen de rijst aan. Schep
komkommerstukjes er omheen. Giet
de bruine saus over rijst en ananas.
Knip het vanillestokje in vier stukjes.
Garneer het gerecht met de vanillestokjes en met amandelen.
bronnen: wikipedia, smulweb, pinkbullets e.a.
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Kookpunt kent
geen zomerstop
Ook deze zomer kan men elke
eerste en derde vrijdag van de
maand lekker gaan eten bij het
Kookpunt. Op 20 augustus echter
gaat het Kookpunt niet door. In
plaats hiervan wordt op 27 augustus een ‘Kookpunt zomerfeest’
gehouden, zoals altijd om 17.00
uur. Deze avond krijgt een zomers
en feestelijk tintje. Nieuwsgierig
geworden? Meldt u dan aan bij een
van de servicepunten in uw buurt of
bel met 0297-587600.
Het Kookpunt is een kleinschalige
eetgroep voor ouderen. Door vrijwilligers wordt er een heerlijk
menu met meerdere gangen geserveerd.
Men wordt om 17.00 uur ontvangen met een glaasje wijn en een
hartig hapje. Aan tafel komen vaak
de meest boeiende gesprekken op
gang. Rond 19.45 uur keert iedereen weer voldaan huiswaarts.
Deelname € 7,- alles inclusief, ter
plekke te voldoen. U kunt ook gebruik maken van Het Kookpunt met
vervoer voor € 10,-. Het Kookpunt
heeft als thuisbasis Allround aan de
Rondweg in Mijdrecht.
Aanmelden per keer kan bij de
servicepunten 0297-587600.
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• Reizigersaantallen uit De Ronde Venen dramatisch gedaald • Bus 130 blijft via Breukelen rijden

Provincie doof voor protesten reizigers
Buslijn 130 blijft ook volgend jaar via NS station Breukelen rijden. Protesten van reizigers uit De Ronde
Venen zijn door de Provincie Utrecht aan de kant gelegd. Daarmee lijkt een rechstreekse busverbinding vanuit onze gemeente met Utrecht definitief van de baan. NS en Provincie hebben in een één-tweetje besloten
de cijfers van station Breukelen kunstmatig te willen opkrikken.
door peter schavemaker

Uit gesprekken van deze krant met
ambtenaren van de Provincie Utrecht
en functionarissen van Connexxion
blijkt dat buslijn 130 ook in 2011
via NS station Breukelen zal blijven
rijden. Het dagelijks bestuur van de
provincie Utrecht heeft op 6 juli jl.
een besluit genomen, op voorstel
van Connexxion, over de dienstregeling voor 2011. In een reactie zegt
een woordvoerder van de Provincie
Utrecht: “Ten aanzien van buslijn
130 zitten daarin geen wijzigingen.
Dit betekent dat de planning erop is
gericht om deze buslijn, net als nu het
geval is, vanaf december aanstaande
door te laten rijden tot station Breukelen. Vandaar is er een goede en
snelle overstap mogelijk op de trein
naar Utrecht CS, die elk kwartier
in Breukelen aankomt. Provincie
Utrecht heeft daarover afspraken
gemaakt met de NS en die afspraken
willen we in stand houden. Dit is overigens ook bekend bij de gemeente
De Ronde Venen die het vervoerplan
van Connexxion voor 2011 vooraf
van ons heeft gekregen.”
Klachten verzameld
Begin 2009 werd door de raadsleden
Youssef Rasnabe en Emiel Hoogendijk zelf een onderzoek gehouden
naar de veelgehoorde klachten over
buslijn 130, die een directe busverbinding met Utrecht Centraal
deed verdwijnen. Via Hyves en een
speciaal e-mailadres werden zo enkele honderden klachten verzameld.
Volgens wethouder Dekker zijn deze
hierna direct persoonlijk overhandigd
aan de provincie: “De provincie was
dus zeer tijdig op de hoogte van de
evaluatie. Later is een en ander nog
eens officieel kenbaar gemaakt via
een brief.”
Uit gemeentelijke correspondentie

V.l.n.r. Dekker, Rasnabe en Hoogendijk
met de verzamelde reizigersklachten.
blijkt dat de Rondeveense klachten
echter pas op 21 december 2009 per
brief zijn verstuurd aan het College
van Gedeputeerde Staten. “Erg
laat”, volgens de woordvoerder van
de provincie Utrecht, die overigens
ook tegenspreekt dat de klachten
hiervoor persoonlijk zijn overhandigd.
Wethouder Dekker in een reactie:
“Het al dan niet ‘laat’ versturen van de
brief is mijns inziens geen valide argument, gezien het feit dat de provincie
Utrecht reeds op de hoogte was van
de ontevredenheid onder reizigers van
gemeente De Ronde Venen.”
Teleurgesteld
Wethouder Dekker is teleurgesteld
in het besluit om de route van buslijn
130 naar Breukelen te handhaven en
reizigers naar Utrecht te verplichten
daarvandaan de trein te nemen. “Wij
hebben al meerdere keren aangegeven het opheffen van de vroegere
buslijn 140 te betreuren. Aan de hand
van een gehouden evaluatie, op eigen
initiatief van de gemeente, is gebleken dat veel bewoners dit ook vinden.
De gemeente heeft dit meerdere
keren bij GS kenbaar gemaakt en
haar wens uitgesproken voor het behoud van buslijn 140. Naar nu blijkt,
heeft de provincie hier geen rekening
mee gehouden. Voor De Ronde Venen
is dit dan ook aanleiding om, samen
met de gemeente Abcoude, op te

trekken en te kijken wat nog mogelijk is om dit besluit terug te draaien.”
Volgens de woordvoerder van de provincie werkt deze overstap van bus op
trein in de praktijk goed. “Vergeleken
met de oude situatie, toen dit nog
niet mogelijk was, is er steeds meer
gebruik van station Breukelen voor
een in- en uitstap vanuit bus, fiets of
trein. Waren er op een gemiddelde
werkdag in 2005 nog 1969 in- en
uitstappers op dit station, in 2009
is dit aantal inmiddels meer dan
verdubbeld naar 4669. Provincie ziet
daarin een bewijs dat we met deze
aanpak op het goede spoor zitten.
De combinatie van bus + trein levert
voor gebruik van station Breukelen
meer reizigers op. En meer gebruik
van het OV, of het nu in de bus is of
in de trein, daar was deze opzet ook
voor bedoeld.”
Dramatisch gedaald
Uit cijfers en vertrouwelijke gesprekken met chauffeurs, blijkt dat het
reizigersaantal vanuit De Ronde Venen van buslijn 130 juist dramatisch
is gedaald ten opzichte van de ‘oude’
buslijn 140. Er worden vraagtekens
gezet waarom de provincie de grote
dure bussen heeft aangeschaft, terwijl
de bussen vaak maar weinig reizigers
vervoeren. Chauffeurs zeggen deze
overstap ‘onbegrijpelijk’, ‘onvoorstelbaar’ en een ‘gemiste kans’ te vinden.
De ‘gedwongen’ extra overstap is
een uitwerking tussen de provincie
Utrecht, Gemeente Utrecht en het
Bestuur Regio Utrecht in het kader
van de ontwikkeling van het Randstadspoor netwerk, met als doel om
meer reizigers in de treinen tussen
Utrecht Centraal en Breukelen te
realiseren. Geen wonder dus dat de
provincie zich juichend uitlaat over de
stijgende cijfers van Breukelen.

Voortaan één wijkcomité in Proostdijland
Door de fusie van de stichtingen Buurtwerk Proostdijland Zuid en Proostdijland Noord heeft deze Mijdrechtse wijk nu één wijkcomité. Het comité
draagt officieel de naam Stichting Wijkcomité Proostdijland. De stichting
zet zich in voor het welzijn van de bewoners van Proostdijland.
De voorzitters Réne Borst en Ruud
van Herpt (van respectievelijk de
Stichting Buurtwerk Proostdijland
Zuid en Stichting Proostdijland
Noord) hebben inmiddels bij notaris
Kroes de officiële fusiedocumenten
ondertekend.
De besturen van de voormalige
stichtingen hebben afgelopen maanden intensief overlegd over de wijze
waarop een goede samenwerking tot
stand kon komen. Uiteindelijk is het
besluit genomen om samen te gaan.
De besturen denken dat ze daardoor
de belangen van de bewoners van
Proostdijland beter kunnen behartigen. Hun beslissing om de krachten
te bundelen wordt door de gemeente
toegejuicht.
Communicatie
De gemeenteraad heeft ingestemd
met de kadernota Wijkgericht Werken en Proostdijland als één van de

‘proeftuinen’ daarvoor aangewezen.
Voor het bestuur van de nieuwe stichting is het raadsbesluit een extra stimulans om samen met de gemeente,
De Baat, Westhoek Wonen, de politie
en bewoners te werken aan een wijk
waar het nog prettiger wonen is.
Allereerst wil het bestuur werken
aan een betere communicatie met de
bewoners. Het voornemen is om een
website en een nieuwsbrief op te zetten, zodat de bewoners op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen in hun
wijk. Het bestuur zoekt nog enkele
mensen die aan deze communicatiemiddelen willen meewerken.
Wijkgesprekken
Na de vakantie wil het bestuur samen
met de professionals van de nieuw
geformeerde wijkteams starten met
de zogeheten wijkgesprekken. Tijdens
deze gesprekken kunnen bewoners
van Proostdijland van gedachten

Voorzitter Ruud van Herpt bij de
ondertekening van de fusiedocumenten
bij notaris Kroes.
wisselen met het stichtingsbestuur,
de politie, Westhoek Wonen en de
gemeente over mogelijke verbeteringen in hun wijk.
Wijkbewoners die geïnteresseerd
zijn in de plannen van het wijkcomité, kunnen bellen met voorzitter Ruud van Herpt, tel: 0297285798 of een e-mail sturen naar:

info@proostdijlandnoord.nl.

Luistervink
Brood en spelen
“Hallo Eberhard met Bernhard,
wat jammer dat ze nou net niet dat
doelpunt maakten dat onze stad
weer eens extra op de kaart zou
gaan zetten. Heb samen met collega’s gekeken naar het spektakel.
Moesten nog twee dienders met
ferme dwang staande houden. Die
wilden na het zien van de karatetrap
van Nigel in actie komen. Toch maar
even duidelijk gemaakt dat een karatetrap op straat niet kan, maar dat
de wetten op een voetbalveld anders
geïnterpreteerd moeten worden. Zo
hebben we meer latere acties op het
veld kunnen afdoen. Nou ja afdoen,
normaal gesproken vallen dit soort
zaken buiten ons gezichtsveld, alleen
nu even niet. Een intocht, ja daar
kunnen we niet om heen. Er is nogal
wat gerstenat in voorraad genomen
en daar moet de branche toch ook
vanaf. Zie het maar als een extra
Koninginnedag en dat gaat toch
normaal gesproken ook wel goed
toch. We zetten gewoon wat extra
personeel in, die halen we gewoon
weg bij het normale huis- tuin- en
keukenwerk. Ik heb er al een stel
uit De Ronde Venen, die we van
het bureauwerk af gaan halen. Een
mevrouw uit Vinkeveen die klaagt
over de Herthatent? Laat maar mooi
even in haar soppie gaar koken. Die
moet niet zeuren, we hebben immers
vooraf duidelijk de regels opgesteld
waar de vergunning aan moet
voldoen. Is een hoop tijd ingestoken,
dan moet iedereen ook begrijpen dat
we niet ook nog op het naleven er
van kunnen toezien.
Die gasten die de gang van zaken
binnen het openbaar vervoer normaal gesproken in de gaten houden,
zetten we ook op ander werk. Gewoon de hele dag gratis trein, bus en
metro. Dat we nooit eerder aan zo'n
oplossing hebben gedacht. Geniaal.
Mooi hè, hoe die twee helikopters
het spul invlogen. Hup, op de boot
en genieten. Wat een zooi gepeupel
langs de grachten. Het woord Oranje,
veelal flink hard gescandeerd, brengt
nogal wat los. Met je blote borsten
op de vaderlandse buis of gewoon
met je blote reet volop in de camera’s. Laten we maar doen alsof het
op de voetbalvelden plaatsvindt, daar
gelden immers andere wetten. Dat je
vijf doelpunten kunt scoren, waarvan
er ook een aantal met je kop zijn
gemaakt, geeft geen garantie dat er
inhoud in je kop zit. Ja Eberhard, ik
heb het over Wesley, als de Minister President tot je spreekt kun je
gewoon met je handen in je zakken
staan luisteren. Effe lekker tongen
met Jolanthe mag ook op de buis.
Dat belooft wat als ze straks serieus
gaan oefenen voor hun eerste kindje.
Hoe we al dat geld terug gaan verdienen? Vrij simpel. Gewoon meer
blauw op straat. Meneer u mag hier
niet fietsen, mevrouw dat is tien
kilometer te hard. Geen vergunning
of niet goed nageleefd, da's een
prent. Eberhard, ik heb genoten. Ik
ben en blijf een man in en met bonus.
We hebben het goed gedaan, voor
jou betekent dat een goede start,
voor mij een eerste aanzet voor een
topbonus. Na het zien van de beelden
kwam ik wel tot de conclusie dat er
meer loslopen dan we kunnen
bergen. Maar dat heeft niks met
voetbal te maken. Proost!!”
Luistervink
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Eerste maatjes voor
jong dementerenden
staan klaar

Kort Nieuws
De Ronde Venen

Horizon over de
verzoeningsleer
Zondag 18 juli zendt Horizon het
vierde deel uit van de serie ‘Ultiem
geluk’. Dit gedeelte gaat over de
verzoeningsleer.
Aan de discussie nemen deel: Wim
Bos, Protestantse Gemeente (De
Rank), Mijdrecht; Jan Verboom,
Protestantse Gemeente (Janskerk),
Mijdrecht; Pastor Wim Vernooij,
Het Heilig Hart van Jezus Parochie, Vinkeveen; Piet Wedzinga,
Protestantse Gemeente (de Rank),
Mijdrecht.
Presentatie: Cobie Oudshoorn.
Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon is te beluisteren op Midpoint FM.

Mijdrecht

Laatste winnaars
zomerbridgedrive
Maandagavond jl. werd voor de
zevende en laatste keer dit jaar de
Zomeravonddrive gespeeld bij de
Bridgevereniging Mijdrecht (BVM).
Deze vrije (inloop)avonden blijken
in een behoefte te voorzien! Ook
deze avond kregen de paren die als
eerste en tweede eindigden in hun
lijn weer een fles wijn mee naar
huis. De organisatie had tevoren
gemeld dat het paar dat het dichtst
de 49% zou benaderen ook in
aanmerking kon komen voor een
prijs. Deze werd gewonnen door de
dames Röben en Nieboer. Dagprijzen in A-lijn: 1. heren v. Beek en
Block – 2. heren Zandbelt en v.d.
Bosch; in de B-lijn: 1. de heren in
’t Veld en Morssink – 2. het paar
Dillions en Hermans.
De prijs voor de zomerkampioen ging naar de heren v. Beek
en Block; zij hadden over zeven
avonden de hoogste gemiddelde
score. De overige spelers die ook
alle zeven avonden hadden gespeeld
werden verrast met een kleine
attentie.
De reguliere speelavond van de
Bridgevereniging is op maandag.
Er is nog plaats voor enkele nieuwe
leden. Verwacht wordt een minimaal speelniveau. Voor opgave
neem contact op met onze secretaris Hans Leeuwerik 0297- 281787
of Agnes Kroes tel. 0297-286469.

Geslaagd TVDRV OPEN
Van 3 t/m 11 juli 2010 heeft het
TVDRV Ruijgrok Makelaars Open
plaatsgevonden. Het open toernooi
staat in de regio goed bekend en dit
jaar waren er ook weer vele deelnemers die de strijd om de eerste
plek wilden aangaan. De weergoden
brachten dit jaar sidderende hitte
en een heel klein beetje regen, die
nauwelijks voor verkoeling zorgde.
Alleen zaterdagavond moest tijdens
een kleine wolkbreuk worden uitgeweken naar de hal. De deelne(e(e)
m(st)ers die in de stralende zon
en temperaturen van 34 graden
hun wedstrijden hebben gespeeld,
verdienen bewondering. Ook het
veteranentoernooi was dit jaar
weer een succes met een fantastische brunch tijdens de finaledag op
vrijdag.

In het finaleweekend was het zo
warm dat er op advies van de
KNLTB, zaterdag geen wedstrijden
konden aanvangen tussen 12.00
uur en 15.30 uur. Toch heeft de
wedstrijdleiding het weer voor
elkaar gekregen om deze week 350
wedstrijden te laten spelen. Winnaars in de hoogste categorie deze
week zijn Mick van Meines in de
heren enkel 3 en Hester Ooijvaar
in de dames enkel 5. De winst in de
heren dubbel drie ging dit jaar naar
(wederom) Mick van Meines en
Menno van Parreeren.
Tennisvereniging De Ronde Vener
kijkt terug op een gezellig en
geslaagd toernooi en maakt zich
alweer op voor het oktober weekenden toernooi. Inschrijven kan binnen enkele weken via www.tvdrv.nl.

Vierde NK wedstrijd voor Van Rijn Racing
Het Mijdrechtse team van Van Rijn Racing doet zondag 18 juli weer een
gooi naar een finale plek. Na een eerdere lichte startcrash in de B-finale
en een diskwalificatie na de race, is het team erop gebrand dit keer met
meer punten huiswaarts te keren.
De diverse schades zijn weer hersteld en de voorschermen zijn aangepast,
zodat de wagen zonder problemen door de keuringen heen moet komen.
Aanstaande zaterdag reist het team af naar Brabant om zich daar verder
voor te bereiden op de wedstrijd van zondag. Vanaf 11.30 uur gaat de eerste manche van start op het Eurocircuit te Valkenswaard. Omstreeks 16.30
uur zal Van Rijn, als deze zich gekwalificeerd heeft, starten in een van de
finales. Voor het laatste nieuws en foto’s kunt u terecht op

Om enige verlichting te brengen in
het leven van deze jong dementerende en zijn (of haar) directe omgeving, heeft Alzheimer Nederland
aan Handjehelpen regio Utrecht
gevraagd maatjes op te leiden en te
begeleiden. Maatjes die aandacht
hebben voor wat de ziekte voor een
jong dementerende en zijn directe
omgeving betekent. En die samen
met hem activiteiten onderneemt
die hij alleen niet meer kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan wandelen, fietsen, biljarten, winkelen,
vissen, museabezoek etc.
De afgelopen weken heeft Handjehelpen de eerste vijf maatjes
opgeleid. Aan de hand van gedegen informatie, documentaires
en rollenspelen zijn de cursisten
voorbereid op de praktijk, waarbij
het respect voor de medemens
centraal staat. De maatjes hebben
een heel verschillende achtergrond
maar hebben één ding gemeen: ze
willen graag een lichtpuntje zijn

Een jong dementerende met zijn
maatje. Het is moeilijk om te onderscheiden wie de jong dementerende is
en wie het maatje: precies zoals men
dat in de praktijk ook tegenkomt.
voor een jong dementerende. Elk
maatje wordt gekoppeld aan een
hulpvrager die het best bij hem of
haar past. Handjehelpen blijft ze
daarbij ondersteunen met supervisie
en coaching.
Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie voor informele zorg
aan kinderen en volwassenen met
een handicap of chronische ziekte.
Bent u op zoek naar een maatje of
hebt u belangstelling om maatje te
worden, mailt of belt u dan met
Angelique Heerdink:
aheerdink@hhru.nl
telefoon 030- 2632957.
Voor meer informatie kunt u ook
terecht op www.hhru.nl.
foto alzheimer nederland

www.vanrijnracing.nl.

Zomertentoonstelling 'Kunst van binnen uit'
Tot en met 15 augustus is de zomertentoonstelling “Kunst van binnen uit”
weer te bekijken. Traditioneel exposeren de vrijwilligers van Galerie Fort
a/d Drecht gedurende de zomermaanden hun eigen werk in de galerie.
Deze zes editie biedt opnieuw een grote verscheidenheid aan werk van:
Hans van den Bosch, Cor Meijer, Gon Hageman, Greet Niederländer, Ria
Rugge, Betty van Roessel, Jeannet Vermeij, Cathy Troost, Ineke van der Aa,
Catharina Jensen en Janny Burggraaf. Daarnaast is er prachtig keramiek
van Paula Schulte en zijn er mooie sieraden te zien van Do de Graaf. De
exclusieve foto’s van Max from Holland maken deze expositie compleet.

Mijdrecht

Veel overtredingen
Op 14 juli j.l. zagen agenten dat
een automobilist op de Industrieweg door rood verkeerslicht
reed. Zij gingen achter hem aan
en constateerden dat hij met een
snelheid van 90 km/u over de
Rondweg reed, terwijl daar een
maximumsnelheid van 50 km/u
geldt. De agenten gaven hem een
stopteken. Bij het aanspreken van
de automobilist, een 30-jarige
man uit Vinkeveen, roken de
agenten een sterke alcohollucht.
Uit de blaastest bleek dat hij te
veel had gedronken en zij hielden
hem aan. Tegen de verdachte is
proces-verbaal opgemaakt.

In de provincie Utrecht lijden zo’n
800 mensen voor hun 65ste levensjaar aan een vorm van dementie.
Deze ziekte beïnvloedt werkelijk
alle aspecten van hun dagelijks
leven en maatschappelijk functioneren. Hun wereld wordt steeds
kleiner en steeds opnieuw moet er
afscheid worden genomen: van het
werk, autorijden, bepaalde vrijetijdsactiviteiten, sociale netwerken,
etc.

De expositie is te zien op vrijdagen van 14.00-17.00 uur en op zaterdagen
en zondagen van 12.00-17.00 uur. Adres: Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer info: www.galeriefortaandedrecht.nl

Scootmobiel picknick op 20 juli

Spoedreparatie aan brug
De Rondweg in Mijdrecht was deze week ter hoogte van de brug over de
Ringvaart afgesloten voor automobilisten, fietsers en voetgangers.
De afsluiting was noodzakelijk in verband met een noodreparatie aan de
brug. Het verkeer is omgeleid via de Stationsweg, Croonstadtlaan en
Bozenhoven. Woensdagmiddag was de brug weer open. foto peter bakker

Gezellig op stap met de scootmobiel of elektrische fiets. Op 20 juli wordt om
9.30 uur verzameld in Zuiderhof Vinkeveen. Vertrek om 10.00 uur voor een
gezellige picknick. Wij regelen de picknick, u hoeft zich alleen maar aan te melden. Vorig jaar was de picknick zo’n succes dat niemand naar huis wilde. Hou er
rekening mee dat deze tocht met mooi weer wel tot 14.00 uur in de middag kan
duren. Denk dus ook aan zonnebrand e.d. De tochten zijn bedoeld voor 55+ met
een scootmobiel of elektrische fiets. Kosten zijn € 5, - (incl koffie met wat lekkers). De volgende tocht is een Picknicktocht op dinsdag 20 juli. Aanmelden vóór 16 juli bij de servicepunten. De volgende tochten zijn 17 augustus
en 21 september. Voor info en aanmelding, servicepunten 0297-587600.

DE WEEK IN BEELD
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Op het strand van Kijkduin
was Cor Tabak getuige van
deze bijzondere ontmoeting
tussen hond en zeehond.
foto Cor Tabak

Deze week is voor de 29e keer de Feestweek Vinkeveen van start gegaan. Tijdens
de traditionele Jaarmarkt was het een gezellig drukte op het marktterrein. De
Feestweek wordt morgen afgesloten met een bingo (in de tent) en een Nederlandstalige Avond, van 20.30-02.00 uur. 		
foto rob isaacs
De zware regen- en onweersbuien die de afgelopen week
over ons land trokken, hebben
ook in De Ronde Venen tot
schade geleid. De brandweer
hielp om de weg vrij te maken
van afgescheurde takken.
Persoonlijke ongelukken hebben zich voor zover bekend
niet voorgedaan.		
foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl.
Bij plaatsing ontvangt u een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!

Hedy Jagtman maakt collages:

“Vaak besef ik pas achteraf wat ik
gemaakt heb”
Na de scheiding van haar man begon het te kriebelen. Hedy had behoefte aan creativiteit, aan een manier om haar
emoties tot uiting te brengen. Inmiddels maakt ze al twaalf jaar bijzondere collages van (eigengemaakte) foto’s en
knipsels uit tijdschriften. Hedy:“Soms knutsel ik wekenlang achter elkaar en soms heb ik een pauze van een paar
weken. Nu ben ik er weer heel actief mee bezig. Ik doe mee aan een expositie in Nieuwkoop. Een nieuwe uitdaging
waar ik me volop voor inzet.”
door valérie sambrink sanderink foto patrick hesse

Hedy: “ In mijn werken komt de
natuur veelvuldig naar voren. Ik ben
gek op de natuur! Het zien van kleine
dingen als een rode paddenstoel of
een fladderde vlinder kunnen mij,
zelfs als ik in een nare periode zit, een
moment van geluk brengen. Het liefst
zou ik vanuit mijn huis zo de wijde
natuur in stappen. In de sociale wijk
in Mijdrecht waarin ik woon kan dat
helaas niet, maar de mens heeft ook
haar charmes. Ik ben zelf erg verzorgend en dat zie ik in mijn werken
terug. Vaak besef ik pas nadat een
collage af is, wát ik nu daadwerkelijk
heb uitgebeeld. Vaak gaat het over een
proces dat ik meemaak. Ik ben zelf
creatief en spiritueel. Als ik naar mijn
eigen werken kijk, herken ik mezelf
daarin. Ik zie dan ineens dat er in een
van mijn collages een vogel naar het
licht vliegt. Die zoekt het licht, de positiviteit, op. Ook heb ik eens een collage gemaakt met in het midden twee
crèmekleurige bloemen. Daaromheen
heb ik allerlei andere knipsels geplakt.
Achteraf zie ik dat je met de bloemen
als startpunt vijf verschillende paden

kunt bewandelen. Het ene pad leidt
naar een water, maar als je een ander
pad volgt, kom je bij een gesloten
deur of knal je met je hoofd tegen een
muur. Ik heb hiermee de keuzes in het
leven uitgebeeld. Het is mooi om zo
naar je eigen werk te kunnen kijken.”
Collage over moeder
Eigenlijk zit er achter elke collage
wel een verhaal, maar één kunstwerk
blinkt hier zeker in uit: de collage over
Hedy’s moeder. Hedy: “ Toen mijn
moeder was overleden, kwamen we
in haar huis een stapel tijdschriften
tegen. Eenmaal thuis, bedacht ik dat
ik een collage over mijn moeder wilde
maken met daarbij de moeilijke eis
dat ik alleen die stapel tijdschriften
mocht gebruiken. Hierbij stuitte ik
op zoveel toeval, dat ik niet meer
kan geloven dat dit echt toeval was.
In die tijdschriften stonden allemaal
afbeeldingen die mij aan mijn moeder
deden denken. Ze was gek op dolfijnen, vogels en olifanten. Enkele van
deze dieren kwamen meerdere malen
in de tijdschriften voor. Ook vond ik

afbeeldingen van stranden. Niet heel
bijzonder, maar mijn moeder bracht
in haar jeugd de zomervakanties door
in een huisje in Zandvoort en zo had
ik alweer een link. Maar het meest
bijzondere vind ik, dat ik stuitte op
een afbeelding van het amulet ‘de
hand van Fatima’. Tijdens een dagje
uit kocht mijn moeder, inmiddels licht
dementerend, deze hanger spontaan
voor mijn jongste zusje. Zij wist toen
niet dat mijn zusje deze al heel lang
wilde hebben.”
Kunst op de Hoge Dijk(en)
Hedy kiest bij haar werken altijd voor
een bepaald thema of een kleur. Toen
zij werd benaderd voor de expositie
Kunst op de Hoge Dijk(en) was het
thema al voor haar bepaald. Nieuwkoop en haar omgeving moesten in
het werk terugkomen. Hedy: “Ik
vind het ontzettend leuk om aan dit
project mee te werken. Ik werk vaker
in opdracht van anderen, dus zo’n
opdracht was voor mij totaal geen
belemmering. Ik had besloten dat de
collages gemaakt moesten worden

van foto’s van Nieuwkoop en haar
omgeving. Geen tijdschriftknipsel
mocht eraan te pas komen. Wekenlang
kon je mij in Nieuwkoop en Zevenhoven spotten. Overal stond ik met een
fotocamera in de hand. Ik heb wel 280
foto’s gemaakt. Vooral van de natuur,
maar ook van details zoals beelden,
een waterpomp en een bijzondere
tegel bij de watersluis. Inwoners en
kenners van Nieuwkoop zullen deze
elementen herkennen en dat maakt
het zo leuk. In heb voor deze expositie
twee collages gemaakt. Omdat foto’s
erg dik zijn om over elkaar te plakken,
heb ik de digitale bestanden naar een
drukker opgestuurd. Deze heeft de
foto’s afgedrukt op glanspapier. Nu zie
je geen lelijke witte randen door hoogteverschillen en zijn de foto’s wel veel
mooier dan een printje op normaal
papier. Mijn collages hangen inmiddels
al in de Oude Stal bij het VVV-kantoor
van Nieuwkoop. Tot eind september
zijn deze nog op deze plek te bewonderen. Vanuit de stal begint er een
speciale fietsroute. Langs deze route
zie je geen werken van mij, maar wel

van andere kunstenaars. Een echte
aanrader!”
Ambitie
Nu geeft Hedy ongeveer één keer per
maand een workshop en maakt ze af
en toe een collage in opdracht. Graag
zou ze haar hobby willen uitbreiden
en misschien zelfs een deel van haar
inkomsten met de collages verdienen.
Hedy: “Ik zou voor bedrijven en particulieren collages op maat willen maken. Daarnaast wil ik meer workshops
geven. Het is leuk om mensen tijdens
zo’n workshop te begeleiden. Ik geef
ze tips en rijk –als ze dat willen- bepaalde afbeeldingen aan. Na afloop
krijgen de deelnemers hun eigen werk
ingelijst mee. Het is niet moeilijk
om een mooie collage te maken. Als
mensen aangeven dat ze iets moeilijk
vinden, zeg ik vaak: “Wat als het nou
makkelijk was?” Dan heb je een heel
andere instelling, want uiteindelijk zit
het antwoord altijd in jezelf.”
Meer informatie: hedy@hadja.nl of

www.hadja.nl.
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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

DE GROENE VENEN

'Hufterigheid' in De Ronde Venen neemt toe
Agressie, verbaal geweld, vernielingen. Dat mensen door het aanhoudende warme weer over een korter lontje beschikken is tot daar aan
toe, maar de afgelopen week vond een aantal incidenten plaats, waaruit
blijkt dat we op een hellend vlak zijn beland.
Zo werd vrijdagavond jl. op de
Vinkeveense plassen een havenmeester mishandeld nadat hij
iemand aanspraak op zijn vaargedrag. De havenmeester sprak een
groepje mensen in een rubberbootje
aan omdat de boot te snel vaarde.
De bestuurder legde de boot aan,
stapte uit en gaf de havenmeester
een aantal klappen. De bestuurder
van de rubberboot voer vervolgens
weg richting het eiland. "Ik vind het
niet vreemd", verklaarde de havenmeester tegenover RTV Utrecht.
"Het wordt steeds drukker op de
plassen, er wordt alcohol gebruikt
en als mensen 's middags uitvaren is
er niets aan de hand, maar als ze
's avonds laat terugkeren, gaat dat
vol gas en met veel geluidsoverlast."

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
Een inwoner van Vinkeveen die
lang na afloop van een voetbalwedstrijd naar de WK-tent op het
Hertha terrein belde om te vragen
of de muziek iets zachter kon,
kreeg botweg te horen: 'We hebben
een vergunning, dus u hebt pech."
Dinsdag jl. was het raak in het
Veenweidebad. Hier kregen zes

jongeren een zwembadverbod nadat
zij zich in het zwembad misdroegen.
De politie kreeg de melding dat
jongeren op de Ontspanningsweg
personeelsleden van het zwembad
zouden bedreigen. Agenten troffen
ter plaatse een groepje van zes
jongens en twee personeelsleden
van het zwembad aan. De personeelsleden verklaarden dat de
jongens zich in het zwembad hadden misdragen en dat zij vervolgens
werden verzocht het zwembad te
verlaten. Daarbij hadden de jongens
een grote mond gegeven en waren
zij door meerdere zwembadmedewerkers het terrein afgezet. Zij
bleven daar echter ook verbaal
agressief, waarop de politie was
gewaarschuwd. De manager van het
zwembad gaf de zes jongens, 16/17
jaar oud en afkomstig uit Mijdrecht,
een zwembadverbod voor een half
jaar.
De mishandeling van de havenmeester heeft de politie nog in onderzoek. Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie
van district Rijn & Venen via
telefoonnummer 0900-8844.

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

De bibliotheek tijdens de zomer
In de zomervakantie van 12 juli t/m 8 augustus zijn de vestigingen van de
Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen beperkt open. De 'bieb' in
Mijdrecht is open op maandagmiddag, dinsdagmiddag en -avond, donderdagmiddag, vrijdagmiddag en -avond. Wilnis is open op maandagavond,
woensdagmiddag en vrijdagavond en Vinkeveen is open op maandagavond, woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Vanaf maandag 9 augustus zijn
de openingstijden weer normaal.

Hans van Vliet 70 JAAR!
Gefeliciteerd
Houkje en Jan

Langer Lenen
Tijdens de zomer van 26 juni t/m 1 augustus, worden boeken, luisterboeken, tijdschriften, dvd’s, cd’s en cd-roms automatisch voor zes weken uitgeleend. De uitleentermijn voor sprinters blijft één week. En blijft u langer
van de zomer genieten dan zes weken, dan kunt u altijd verlengen via de
website: www.bibliotheekavv.nl. Neem wel uw pasje mee op reis, u heeft
het pasnummer nodig om de materialen te verlengen.
Leen deze zomer eens een e-book
Wilt u niet slepen met stapels boeken, leen deze zomer dan eens een
e-book. Als lid van de bibliotheek kunt u gratis e-books downloaden. Hiervoor moet u zich eenmalig aanmelden voor een e-portalaccount. Dit kunt
u doen in uw bibliotheekvestiging. De e-books blijven drie weken op uw
laptop of e-reader staan en verdwijnen daarna vanzelf. Na drie weken kunt
u het e-book weer opnieuw lenen en downloaden.
E-reader
Sinds een aantal maanden leent uw bibliotheek ook e-readers uit. Het succes is
overweldigend, veel klanten staan inmiddels op de wachtlijst voor het lenen van een
e-reader. Om de wachttijd niet nog meer te
laten oplopen, is besloten de uitleentermijn
te verkorten van 3 weken naar 1 week. U
heeft dan 7 dagen de tijd om de e-reader uit
te proberen. Op dit leenexemplaar kunt u
geen e-books downloaden via de e-portal.
Meer informatie over openingstijden, e-readers en e-books op:

www.bibliotheekavv.nl.
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Vakantiestress
Laatst had ik het met de redacteuren van De Groene Venen over mijn vakantie. Voorgaande jaren was
het altijd zo, dat de krant in de zomer stopte en ik dus ook. Maar nu gaat het gewoon door! Schrijf gewoon wat stukjes vooruit, was hun idee. Nou is dat voor mij niet zo simpel, ik schrijf gewoon op wat ik in
een week tegenkom. Dus zeiden ze: schrijf wat over vakantieprobleempjes of zomerkwaaltjes. Nou, over
vakantie-irritaties kan ik wel wat vertellen.
De afgelopen weken heb ik waargenomen voor twee collega’s, we
hadden dus onze eigen praktijk
en nog twee praktijken erbij, in
totaal 7.000 patiënten. Om die
drukte op te vangen, hadden we
een extra telefoniste ingezet
en de vrouwelijke arts bij ons
werkte ook extra.
En wat krijg je dan?
Het begint maandagochtend
gelijk met commentaar: “Ik kon
jullie helemaal niet bereiken,
de telefoon was in gesprek” (we
hebben vier buitenlijnen en de assistentes nemen de eerste lijn op
en zetten de tweede in de wacht),
“en daarom dacht ik, ik loop maar
even langs”. Nu zitten er dus twee
assistentes met vier buitenlijnen
aan de telefoon en staan er aan de
balie ook nog mensen te wachten,
die geholpen willen worden, dat
wordt chaos.
Ik spring tussen mijn consulten nog
wat bij, de praktijkondersteuner
probeert zoveel mogelijk mensen
te helpen. “Want” (en nu komt
ergernis twee:), “ik moet nog op
vakantie”.
"Ik moet nog op vakantie", je kunt
je niet voorstellen hoe vaak we
dat horen. Iets deprimerenders
is er niet, want als het moet, ga
je toch gewoon niét? Mensen
gebruiken dat ‘moeten’ als
een uiting van dwang: “Het is

belangrijk dat ik geholpen word,
want ik moet nog iets.”
Bij drukte hebben patiënten altijd
het idee dat ze iets moeten doen
of zeggen om meer gewicht in de
schaal te leggen. Laatst ook weer,
iemand had zich in het been gesneden en normaal zou dat (voor ons)
genoeg reden zijn om er naar te
kijken, maar nu zeggen ze er dan
voor de zekerheid bij, dat het tot
op het bot open ligt. Of ik hoest en
er komt bloed bij, mijn kind heeft
oorpijn en hoge koorts, mijn rug
doet pijn en het loopt helemaal tot
in mijn voet. Nou ja, dat soort dingen dus, men maakt het allemaal
nog een stukje erger, want... “ik
moet nog op vakantie”.
En ergernis drie; om het allemaal
nog wat aan te dikken; “Ik heb al
weken last en nou moet ik op vakantie.” Als je ergens al weken last
van hebt, ga je toch al eens eerder
vragen aan de dokter hoe dat verder moet? Wij als dokters weten
dat de statistische kans dat er iets
ernstigs aan de hand is, afneemt
naarmate mensen langer klachten
hebben. Met andere woorden, het
feit dat het al weken duurt, pleit
sterk tegen de noodzaak voor een
bezoek aan de dokter!
Het bijzondere is dat, waar men
anders rustig nog een weekje
zou afwachten, er nu gelijk door

de dokter moet worden gekeken
want anders kan je niet met een
gerust hart op vakantie. En waar
gaan je dan naar toe, vraag ik wel
eens. “Naar Drenthe lekker op de
camping”. O ja, en daar hebben ze
geen dokters natuurlijk.
Laatst las ik daar eens een onderzoekje over. Ik heb wel eens
beschreven dat de meeste hartinfarcten voorkomen om vier uur ’s
ochtends en dat dit komt, doordat
het lichaam dan alle controlemechanismen heeft uitgeschakeld; het
is volledig in rust en het hart wordt
niet meer strak aan de teugels
gehouden. Zo is het met vakanties
ook, iedereen loopt zich op te fokken voor de vakantie, nog even dit
en nog even dat, de auto inpakken
en op het werk nog even de laatste
dingetjes regelen. Op weg naar de
bestemming de verkeerde afslag
en de kinderen zitten te jengelen.
En dan aangekomen op de bestemming de tent opzetten, de spullen
uitpakken en alles op orde? Het
eerste biertje kan komen.
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Nu blijkt uit dat onderzoek, en
verrassend is het eigenlijk niet, dat
de meeste psychische problemen
zich openbaren tijdens de vakantie.
Want na al die pre-vakantiestress
komt het lichaam tot rust, maar
de geest rent nog even door en
de teugels zijn los. Slaapstoornissen op de camping, door de drank
(want dat geeft bij overvloedig
gebruik een doorslaapstoornis)
en door de herrie van de buren,
emotionele stress want je man die
anders altijd lekker aan het werk
is blijkt een behoorlijke vervelende
vent te zijn en je vrouw waar je op
het werk weinig last van had zit je
de hele tijd achter je broek aan dat
je wat met de kinderen moet gaan
doen en die kinderen blijken best
wel vervelend te zijn, misschien
hebben ze wel ADHD?
Alle bovenstaande voorbeelden zijn
zuiver fictief, overeenkomsten met
bestaande personen of gevallen
berusten op toeval.
Uit dat onderzoek bleek vakantie
vieren één van de meest ongezonde momenten in een mensenleven
te zijn. Na vakanties blijkt er een
significante stijging van het aantal
scheidingen en het aantal behandelingen door psychologen, enz.
Mijn advies; doe het jezelf (en ons)
niet aan en blijf thuis!
Jaco Beeker

www.drbeeker.nl info@drbeeker.nl

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

Wordt marktkoopman Pieter van Vliet
de 'Beste Groenteman van Nederland'?
Wekelijks vind je op donderdag de schitterende verkoopwagen van Pieter van Vliet op de markt in Mijdrecht.
Ook staat hij in Wassenaar, Roelofarendsveen en Voorburg en op zijn vaste standplaats op het winkelcentrum in Koudekerk a/d Rijn. Pieter is één van de vijf bedrijven die de halve finale hebben bereikt in de
verkiezing van de Beste Groenteman van Nederland. Tijdens de voorrondes werden alle deelnemende marktkramen en groentespeciaalzaken in Nederland meerdere malen bezocht door zogenaamde mystery shoppers. Deze beoordeelden de winkels o.a. op uitstraling, hygiëne, klantvriendelijkheid- en vakkennis van de
medewerk(st)ers.
Pieter van Vliet is de tweede
generatie die op de markt staat.
Zijn vader begon ermee in de jaren
vijftig. 28 jaar geleden, toen Pieter
20 jaar oud was, begon ook hij als
zelfstandige. Een beslissing waar
hij nooit spijt van heeft gehad.
“Wij houden van de ruimte dus wij
passen niet in een winkel.
Vroeg op pad
Tussen 3 en 4 uur 's ochtends gaan
we op pad om de mooiste en lekkerste producten te kopen. Ik kan
niet telefonisch inkopen, want ik
moet zien en proeven wat ik mijn
klanten aanbied. 80% van onze
klanten zijn vaste klanten, die één
keer in de week bij ons komen om
voor de hele week verse aardappelen, groenten en fruit te kopen.
Wij moeten dus wel topkwaliteit
bieden.” stelt Pieter.

Vergeten groenten
In zijn verkoopwagen treffen we
een ongekend totaalassortiment
verse aardappelen, groenten en
fruit aan. Van Vliet: “Wij krijgen
mensen die van koken en lekker
eten houden en zorgen ervoor, dat
ze bij ons alles kunnen kopen wat
nodig is om een goede maaltijd
te bereiden. Zo hebben we een
assortiment van 30 verschillende
soorten kruiden en alle soorten
aardappelen. Koken vinden wij zelf
ook een kunst en recepten uitdelen is het mooiste wat er is. Als
mensen ons advies vragen, geven
we ze tips hoe je met gebruik van
bepaalde producten of kruiden de
smaak van vlees of vis beter tot
zijn recht kunt laten komen. Vergeten groenten zijn bij ons nooit
vergeten geweest. Wij hebben
schorseneren en pastinaken nooit

uit het assortiment gehaald. We
verkopen zelfs rauwe augurken.”
Milieubewuste teelt
Bij de bedrijfsvoering wordt
rekening gehouden met het milieu. Pieter van Vliet is erg voor
milieubewuste teelt. Ook het afval
wordt gescheiden. Van Vliet: “Dat
mes snijdt aan twee kanten. Het
is milieubewust èn voordeliger om
GFT, karton en plastic gescheiden
af te voeren.”
Verkoopwagen
De verkoopwagen van Pieter van
Vliet is 13,60 m. lang en beschikt
over een gekoelde opslag. Door
steeds één kistje van een bepaald
product uit te stallen en als het is
verkocht het volgende uit de gekoelde opslag te pakken, wordt een
supervers en mooi product aan-

Het team van Pieter van Vliet toont vol trots de speciaal gemaakte t-shirts in de
verkoopwagen. Op 5 oktober a.s. wordt bekend of ze de beste zijn.
geboden. Zoon Casper (20) werkt
sinds vier jaar mee en wil de zaak
voortzetten. Vader en zoon houden
elkaar scherp als het aankomt op
het inkopen van de mooiste producten die tegen scherpe prijzen
verkocht kunnen worden.
Finale
Op 13 september zal bekend
worden gemaakt welke van de vijf

halve finalisten doorgaan naar de
drie beschikbare finale plaatsen.
Deze zullen op 5 oktober 2010,
tijdens de vakbeurs AGF Detail
te Houten tegen elkaar strijden
om de titel “Beste Groenteman
van Nederland” onder leiding van
Meesterkok Rudolph van Veen.
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Uitslag WK Poule
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam			

Plaats

Jack Lauwers		
Christian Winkel		
Dave de Groot		
Jim Voorn		
Peter van Putten		
Frank van der Kroef
Martijn Horstman		
Irene Wierenga		
Niels Faessen		
Michiel Roosendaal
Daan Hogenboom		
Ferdi Rademaker		
Monique Clement		
Sylvia & Rik		
Jan Maanen		
Emiel Albers		
Cirina van t Hart		
Florus Harrewijne		
Michel Baars		
Hans de Jonge		
Jessica Zaal		
Willem de Groot		
Ingrid Felthuis		
Maikel Aarsman		
Bart Niessen		
Fred Heikens		
Rutger van der Velden
Jan van der Moolen
Rein Kroon		
Basjan Visser		
Jan L. van der Ploeg

De Kwakel
Mijdrecht
Mijdrecht
De Kwakel
Mijdrecht
Mijdrecht
Wilnis		
Uithoorn		
Best		
Mijdrecht
Mijdrecht
De Hoef		
Mijdrecht
Vinkeveen
Vinkeveen
Kudelstaart
Wilnis		
Wilnis		
Wilnis		
Mijdrecht
Mijdrecht
Wilnis		
Uithoorn		
Mijdrecht
Weert		
Mijdrecht
Mijdrecht
Vinkeveen
Wilnis		
Wilnis		
Mijdrecht

Punten
356		
352		
350		
344
339		
335		
335		
331		
327		
322		
318		
318		
318		
316		
313		
309		
308		
308		
307		
306		
306		
306		
305		
304		
303		
303		
302		
299		
298		
295		
294		

Prijs							
Gratis vaatwasser bij aankoop van een nieuwe keuken		
Teddy Camera (babyfoon met camera in Teddybeer		
Tivoli Model One tafelradio
Koeleman 		
Waardebon voor kostuum					
Waardebon van Lingerie speciaal zaak			
Waardebon 						
BBQ Pakket 						
BBQ Pakket					
BBQ Pakket						
BBQ Pakket 						
Bittergarnituur 						
Waspas 						
Waspas 						
Waspas 						
Waspas 						
Waardebon 						
Waardebon 						
Waardebon 						
Waardebon 						
Waardebon 						
Taart voor 20 personen					
Taart voor 20 personen					
Taart voor 20 personen					
Dinerbon 						
Dinerbon 						
Dinerbon 						
Dinerbon 						
Dinerbon 						
Oranje bureaulamp 'Touch me'				
Boek 'Hiddink - Dit is mijn wereld'				
Boek 'Je moet schieten, anders kun je niet scoren'		

Aangeboden door
Grando Keukens Mijdrecht
Expert Mijdrecht
Elektro Mijdrecht
Prego Mannenmode Mijdrecht
Bonne Nuit
Trends Only
C1000 Wilnis
C1000 Wilnis
C1000 Wilnis
C1000 Wilnis
De Corner
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Blauw Autoverhuur
Marsman Caravans
De Huifkar
Prinselijk Proeven
Swaab Juweliers
Poelier van Egmond
Bakkerij de Kruyf
Bakkerij de Kruyf
Bakkerij de Kruyf
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
De Veensteker
Boekhandel Mondria
Boekhandel Mondria
Boekhandel Mondria

Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen dat zij hun prijs kunnen afhalen. We bedanken alle deelnemers en sponsors! Bij de eerstkomende EK in 2012 zullen we opnieuw een Poule uitschrijven!

www.0297-online/wk • www.0297-online/wk • www.0297-online/wk
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IN VOL BEDRIJF
Uitvaartverzorging Rob van de Velde

“Uitvaartverzorging is vooral meeleven”
Negen jaar geleden begon Rob van de Velde zijn eigen praktijk in de uitvaartverzorging. Hij had toen al bijna
twintig jaar bij een begrafenisonderneming in Bilthoven gewerkt. Dat bedrijf was in de loop der jaren sterk
gegroeid. Met zo’n 1.500 begrafenissen per jaar vond Rob dat wel een beetje veel worden. Toen hij dan ook
de kans kreeg een bedrijf in Vinkeveen over te nemen, zag hij daarin de kans om een persoonlijke invulling te
geven aan de uitvaartverzorging. Rob is een representant van een jonge moderne generatie begrafenisondernemers.
door piet van buul

Een begrafenisondernemer heeft
in zijn werk vooral met verdrietige
mensen te maken, die afscheid
moeten nemen van een dierbare.
Maar juist dat gegeven is voor
Rob van de Velde het mooie van
zijn beroep. Rob: “Het is juist heel
inspirerend en het geeft je heel veel
voldoening, dat je mensen in een
heel moeilijke periode kunt bijstaan.
Wij willen er aan bijdragen dat het
laatste afscheid plaatsvindt op een
manier die past bij de overledene en
die de familie een goed gevoel geeft.
We komen inderdaad meestal in
verdrietige en emotionele situaties
terecht. Maar juist onze ervaring
en rust kan voor die mensen een
enorme steun betekenen. Ik leef met
de mensen mee, probeer ze op hun
gemak te stellen en samen met de
familie de uitvaart te verzorgen. In
mijn visie is uitvaartverzorging dan
ook een kwestie van ‘meeleven’. We
werken niet met een standaardpakket. Het is de familie die bepaalt hoe
de begrafenis dient te verlopen en
niet de begrafenisondernemer. Het
is onze taak om er voor te zorgen
dat die wensen zoveel en zo goed
mogelijk vervuld worden.”
Nadenken over het afscheid
De uitvaartverzorging is heel
persoonlijk en elke keer opnieuw
weer maatwerk legt Rob uit. Hij
komt bij families waar zelden met
elkaar gesproken is over doodgaan
en begrafenis. Maar vaak heeft men
al een duidelijk beeld van wat er na
het overlijden moet gebeuren. “Bij je
eerste bezoek aan de familie begin
je met luisteren. Ik geef mensen de
ruimte om hun emoties de vrije loop
te laten en probeer er achter te komen om wat voor persoon het gaat.

foto patrick hesse

Wie was het en weten we wat hij of
zij zelf wilde. En hoe kijkt de familie
er tegen aan. Tijdens een begrafenis
moet juist de persoon van de overledene herkenbaar een plek krijgen.
Een dierbare begraven is een trieste
gebeurtenis. Maar als je het goed
doet, dan kan het ook heel mooi
zijn. Ik vind het belangrijk dat de
nabestaanden met een goed gevoel
op dat afscheid terug kijken. Het is
mijn taak om er voor te zorgen dat
alles vlekkeloos verloopt.”

is standaard. Neem dus de tijd om
allerlei zaken goed te overdenken.”

De kosten
Volgens Rob zijn er nog steeds mensen die denken, dat de begrafenisondernemer alles wel zal regelen en
dat met de verzekering alle kosten
gedekt zijn. Rob: “Heel veel mensen
hebben niet eens een uitvaartverzekering. Dat is ook niet erg wanneer
je het kunt betalen. Ben je wel verzekerd dan zijn er doorgaans twee
mogelijkheden. Je hebt een verzekering in natura of in geld. Bij natura
Begraven of cremeren
is er inderdaad een pakket waarin
Veel voorkomend is de vraag of er
zaken als de kaarten, de auto, de
begraven moet worden of gecrevolgauto’s, het crematorium, en de
meerd. Daar kan binnen een familie
koffie met de cake zitten. Maar je
verschillend over gedacht worden.
kunt buiten dat pakket nog allerlei
“Wanneer er binnen de familie
aanvullende dingen afspreken. En
discussie over is, moeten we daar
een verzekering
in goede harmonie
uit zien te komen.
Af en toe heb je ook een in geld keert
een bepaald
Af en toe heb je een
bemiddelende rol.
bemiddelende rol. Je bent een buitenstaander bedrag uit. Ook
daarbij kun je
Je bent een buitenmet begrip.
het zo uitgebreid
staander met begrip.
maken als je zelf wilt. Je ziet ook
Dat helpt wel. Gelukkig lukt het ook
steeds meer dat er een hapje en
altijd wel om tot een bevredigend
een drankje aan te pas komt. Niks
resultaat te komen. Maar ik vind
mis mee lijkt me, zeker als dat in
het wel belangrijk dat mensen zich
de sfeer van de overledene is. Is de
uitspreken over wat ze willen. Niets
is vervelender wanneer achteraf zou uitkering niet toereikend dan betaal
je bij.”
blijken, dat men het eigenlijk anders
had gewild. Dat is niet nodig. En je
Nieuwe ontwikkelingen
doet zoiets maar één keer, je kunt
Ook een begrafenisondernemer
het niet nog een keer overdoen. Het
gaat met zijn tijd mee. Rob van de
moet meteen goed. Kom daarom
Velde heeft zich aangesloten bij de
met je ideeën en we kijken hoe we
organisatie ‘Requiem Uitvaartzorg’.
dat kunnen regelen.
“Dat is een landelijk netwerk van
Belangrijk is dat je als familie van
uitvaartverzorgers, die zijn toegeelkaar weet wat je in ieder geval
laten op grond van criteria als perniet wilt. Dan ontstaat er vanzelf
soonlijke aandacht, tijd voor mensen,
ruimte om beslissingen te nemen
transparantie, lokale bekendheid en
over wat je wel wilt.
Er kan heel veel tegenwoordig. Niks deskundigheid. Heel bijzonder is ook

Rob van de Velde: “Ik vind het belangrijk dat mensen zich uitspreken over wat ze
willen. Niets is vervelender wanneer achteraf zou blijken, dat men het eigenlijk
anders had gewild."
de uitgave van het tijdschrift ‘toBe’.
Het is een echt glossy magazine van
132 pagina’s met heel veel artikelen
over leven en sterven. Veel praktische zaken worden er in behandeld,
maar ook mooie interviews met
mensen die over het leven en de
dood vertellen. toBe is geen blad dat
alleen maar over de dood gaat, maar
juist over het leven. Je kunt het bij
de boekhandel kopen. Ik zorg altijd
dat er een aantal exemplaren liggen
in de verzorgingstehuizen en bij het
hospitium. Ik denk dat mensen er
veel inspirerende artikelen in kunnen vinden.”
Verder heeft Rob een nieuwe service
ingevoerd in de vorm van speciale

Carla Westerbeek-Sikkes schrijft boek op
eilandje in de Vinkeveense plassen

'Ik was een kind en wist niet beter,
dan dat het nooit voorbij zou gaan',
aldus de Vinkeveense Carla Westerbeek-Sikkes, schrijfster van het
komische, maar ook ontroerende
boekje Zand, Zeep & Sodaverhalen.
Daarin grijpt ze terug naar de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw,
toen haar ouders een zomerhuisje
hadden in de duinen van Egmond
aan Zee.
Carla verhaalt op een bovenal toegankelijke, herkenbare en humoristische wijze over de vakanties die

zij en haar eeneiige tweelingzusje
Conny beleefden. Vakanties die
haar nog duidelijk voor de geest
staan.
Doppinda's eten boven een krant.
Draadjesvlees dat op een oliestelletje staat te pruttelen en op de
achtergrond het holle geluid van
de transistorradio. Tantes die met
hun veel te grote koffers gratis en
volpension komen logeren. Vader
Sikkes die met ontbloot bovenlijf
voor zijn huisje zit en daarvoor een
bekeuring krijgt van de duinwachter. En vanuit het stapelbed verhalen horen die eigenlijk helemaal
niet voor de oortjes van Carla en
Conny bestemd zijn. 'Wat waren we
rijk', mijmert de schrijfster. De bin-

Uitvaartverzorging Rob van de Velde,
Voorbancken 3, 3645 GV Vinkeveen,
telefoon 0297 583448.
www.robvandevelde.nl.

Baat bazaar

“Zand, Zeep en Soda verhalen”

Een klein groen huisje met witte raampjes, meeuwen die krijsend over
het huisje vliegen. Een vlinder die op haar hand gaat zitten, een dikke
hommel die zoemend om haar hoofd vliegt, net als toen, in Egmond aan
Zee...

websites. Daarop kunnen mensen
alle praktische informatie over de
begrafenis van de overledene vinden.
Denk aan de routebeschrijving, uitleg over de gang van zaken enz. “Als
de familie dat wil, zetten we dat op
een kaartje bij de rouwcirculaire
of in de rouwadvertentie. Mensen
kunnen op die site ook een tekstje
achterlaten met een condoleance,
een herinnering aan de overledene
of iets dergelijks. De eerste reacties
zijn erg positief.”

Carla Westerbeek-Sikkes
ding met Egmond aan Zee is altijd
gebleven. De as van Carla’s moeder
is op de plek waar het zomerhuisje
heeft gestaan verstrooid…

Zand, Zeep & Sodaverhalen telt 274
bladzijden en is voor € 19,50 te verkrijgen bij The Read Shop te Vinkeveen,
de boekhandels Mondria en Primera te
Mijdrecht. ISBN: 978-90-9025488-3.

Op zondag 25 juli houdt Stichting
De Baat van 10.00 tot 15.00 uur
een gezellige bazaar in de voetbalkooi aan de Rondweg 1a in
Mijdrecht. Er is een rommelmarkt.
een loterij met leuke prijzen en
spelletjes voor de kinderen. De
opbrengsten van de Baatbazaar
gaan naar activiteiten van het
jongerencentrum Allround. Heeft
u nog spullen staan die wij op de
bazaar kunnen verkopen? Neem
dan contact op met Wendy de
Waal (w.dewaal@stichtingdebaar.
nl) of met Thijmen Klinkhamer
(t.klinkhamer@stichtingdebaat.nl,
tel. 06-47492834).

DE GROENE VENEN
ZOEKT
VAKANTIEBEZORGERS
MELD JE AAN OP
INFO@DEGROENEVENEN.NL
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
0:00 - 9:00
9:00 - 12:00
			
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
			
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
			
20:00 - 22:00
22:00 - 00.00
			

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

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

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

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

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

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

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

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

... Annemarie Wouda
Titel:
How2talk2kids
Auteurs: Adele Faber en
Elaine Mazlish
'In je denken en handelen en
reageren doe je vaak dingen die
je zelf als kind hebt meegekregen.
Ik zie dat er ook andere manieren zijn en daarin ben ik mijzelf
heel bewust aan het ontwikkelen.
Mijzelf bewust worden van wat ik
doe, van wat ik zeg, waarom ik het
zeg en hoe ik het zeg. Voor mezelf,
maar ook in relaties, waaronder
die met mijn kinderen. Dat doe ik
met behulp van boeken en cursussen. Dit boek werd me aangeraden
door mijn zus. Het gaat om een
andere, heel respectvolle, manier
van communiceren met kinderen.
In 'How2talk2kids' staan heel
praktische effectieve communicatievaardigheden, die toepasbaar
zijn op elk kind van 2 tot 20 jaar.
Daar heb ik thuis zeker plezier
van. Maar ook in de lessen Kinderyoga, die ik vanaf september in
Mijdrecht ga geven, komen deze
vaardigheden van pas!'

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

Kwetsbaar 			
Tatiana de Rosnay
Op een middag in Parijs
wordt Justines dertienjarige zoon
Malcolm geschept door
een auto
en raakt in
coma. De
bestuurster
van de auto rijdt door, alleen een
buschauffeur heeft een glimp
opgevangen van het kenteken.
Justine is vertaalster en getrouwd
met de Engelse architect Andrew
en behalve Malcolm hebben ze
nog een dochter, de negenjarige
Georgia. Na het ongeluk raken
Andrew en Justine van elkaar
verwijderd: hij vertrouwt op het
politie-onderzoek en probeert het
normale leven door te laten gaan,
zij raakt totaal ontregeld en gaat
zelf op onderzoek uit. Via een tip
van een politieman komt Justine
op het spoor van Eva, moeder van
een autistische zoon en eigenaresse van een schoonheidssalon
in Biarritz. Justine zoekt haar op
en ontdekt de pijnlijke waarheid
achter Malcolms ongeluk.
'Kwetsbaar' is een ontroerend
en spannend verhaal waarin De
Rosnay met warmte en humor de
tekortkomingen schetst van menselijke relaties in een wereld die
draait om hoop en verlangens.
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Donderdag
0:00 - 8:00
8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 24:00

Boeken Tip 5...

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

De eerste dag		
David Nicholls
‘Ik kan wel
bedenken
hoe jij bent
op je veertigste,’ zei
ze, met een
vleugje venijn. ‘Ik heb
er nu al een
beeld van.’
Hij glim-

lachte zonder zijn ogen te openen.
‘Kom maar op.’
15 juli 1988: Emma en Dexter
ontmoeten elkaar voor het eerst
op de avond van hun afstuderen.
Morgen scheiden hun wegen zich
weer. Waar zullen ze zijn op deze
ene dag volgend jaar? En het jaar
daarna? En elk jaar dat daarop
volgt?

3

De onzichtbare brug		
Julie Orringer		
Parijs, 1937.
Andras Lévi,
een Hongaars-joodse
architectuurstudent, arriveert met één
koffer, een
studiebeurs
en een mysterieuze brief
die hij heeft beloofd af te leveren
bij een onbekende vrouw. Rond
dezelfde tijd gaat zijn oudere broer
geneeskunde studeren in Italië en
sluit zijn jongste broer zich aan
bij een theatergezelschap. Hoopvol beginnen zij aan hun nieuwe
levens. Maar de tijden zijn aan het
veranderen. De naderende oorlog
maakt het voor de broers steeds
moeilijker om een normaal leven
te leiden. Julie Orringer neemt
de lezer mee naar het Hongaarse
dorpje Konyár, naar de opera van
Boedapest, naar het artiestenleven
van Parijs en uiteindelijk naar
de keiharde overlevingsstrijd in
de werkkampen. 'De onzichtbare
brug' is een boek over de kracht
van kunst, talent, vriendschap en
broederliefde. Een aangrijpend
verhaal over een joodse familie die
zich verwoed staande probeert te
houden, terwijl de wereld zoals ze
die kent langzaamaan vergaat.

het gezin
naar Limburg
voert, waar
ze warm
worden
onthaald door
de katholieke
gemeenschap.
Wanneer
David op
zakenreis
naar Israël gaat, lijkt een oude
vijand zich te willen wreken en slaat
hij op de vlucht. Er ontrafelt zich een
mysterieus en verbijsterend complot
waarbij het gezin van David de inzet
wordt bij de verwezenlijking van een
eeuwenoude profetie.
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De weg van het hart
Danielle Steel
Fotografe
Hope Dunne
gaat naar
Londen om
een beroemde schrijver
te fotograferen. Daar
aangekomen
valt ze als
een blok voor
deze briljante, charmante man
en ze krijgen een hartstochtelijke
relatie. Maar dan ontdekt Hope iets
vreemds, hij lijkt niet altijd de waarheid te spreken. Stukje bij beetje
ontdekt ze steeds meer leugens en
begint aan haar liefde voor hem
te twijfelen. Wie is hij? Wat heeft
hij voor haar te verbergen? Hopes
innerlijke strijd tussen de liefde voor
hem en zijn duistere, ongrijpbare
kant, kost haar bijna haar leven.
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De tweede verlosser
Tomas Ross
De jeugdige, ambitieuze advocaat
David Cohen heeft net een geruchtmakende rechtszaak gewonnen en
leidt samen met zijn vrouw Sarah
en hun elfjarige dochter Marije een
gelukkig leventje in Den Haag. Totdat een reeks bizarre gebeurtenissen

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

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

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

Tour du Vin
De afgelopen maand is een maand
van uitersten geweest. Zinderende
hitte en hoge voetbalkoorts hebben
het land in hun greep gehouden. Het
was een maand vol van spanning,
waarbij het af en toe een beetje
te hoog opliep. Afgelopen zondag
bereikte het in ieder geval de climax
waarbij Nederland helaas aan het
kortste eind moest trekken. Wat was
het verlies van ons elftal jammer

zeg… iedereen had natuurlijk al
een gereserveerd gevoel, sommigen
zeker na de uitspraak van Paultje
de octopus, maar wat hadden we het
graag gewild! Na een half uur aan
de hartbewaking te hebben gelegen,
kwam dan die tegengoal, was de
tijd om en zijn er heel wat traantjes
gelaten. Ik heb nog nooit zo’n zin
gehad in gebakken inktvisringetjes!
Om de mannen toch te bedanken
voor die onwijs mooie, spannende
maand zijn we dinsdag naar de huldiging in Amsterdam geweest. Het
oranjegevoel dat er die dag heerste,
in combinatie met weer dat heerlijke
zomerzonnetje, zorgde ervoor dat
het verliezende gevoel snel plaats
maakte voor euforie. Ik kan het niet
goed uitleggen, daar hadden jullie
echt zelf bij moeten zijn.
Met dit super spektakel is deze
voetbalmaand afgesloten en gaan we

op naar de nieuwe maand met weer
nieuwe kansen! De kans is groot
dat u nu gaat omschakelen van het
voetbal naar de Tour de France. Hier
maakt de Zuid-Afrikaanse wijn dus
plaats voor onze omfietswijn, Les
Petites Jamelles van het wijnhuis
Les Jamelles in de Pays d’Oc uit,
jawel, Tour-land Frankrijk. De Pays
d'Oc, dat in het wijngebied Languedoc-Roussillon ligt, is de grootste
wijnregio van de wereld. De reden
waarom veel wijnboeren hier graag
zitten is de grote grond- en klimaatverschillen in de regio. Van zonnige
stranden aan de Middellandse Zee
tot de vlakten bij de Rhône en de
Franse Pyreneeën, allemaal verschillende gebieden waar veel verschillende wijn vandaan komt. Zo wordt
wijn verbouwen natuurlijk nooit saai!
De wijnen van Jamelles worden
allemaal gemaakt van hetzelfde
druivenras grenache en zijn alle lek-

ker fruitig, niet te droog en perfect
in combinatie met temperaturen van
25 graden en hoger! Ik zou dus, als
ik u was, de voetbal en alle oranje
items opruimen tot 2012 en de fiets
pakken voor uw eigen Tour du Vin!
Stokbroodje bij de bakker, kaasjes bij
de kaasboer en de wijn? Daar hoeft
u niet te ver voor om te fietsen…

Dorpsstraat 44 • 3641 ED Mijdrecht
Tel 0297-274750
www.prinselijkproeven.nl
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Vis op de barbecue		 Arno’s vis (bewaar)tips
Eerlijk gezegd een beetje onderbelicht in mijn afgelopen stukjes, maar
het mag eigenlijk niet ontbreken in het thema Barbecue. Dan heb ik het
natuurlijk over vis, een product dat zich uitstekend leent voor de barbecue.
Let wel goed op de stevigheid van de vissoort.
Stevige vis is goed direct te bereiden op de grill, mits licht ingesmeerd met een beetje olijfolie,
aangezien vis erg snel vastplakt
aan het rooster. De stevige soorten
zijn tilapia, zalm en tonijn, van
deze soorten kun je goede visspiesen maken. Snij hiervoor
stukjes van circa 2,5 cm en rijg ze
vervolgens op een grote stevige
prikker. Zachte vissoorten kunnen
beter verpakt worden in aluminiumfolie, zodat ze lekker kunnen
garen in een pakketje. Voeg naar
smaak kruiden en wat fijn gesneden groenten toe, die dan lekker
kunnen meegaren.
Als je vis zegt, moet je ook aan
vegetariërs denken. Daarom ook
enkele adviezen voor

groenten op de barbecue.
De meeste groenten kunt u
rechtstreeks op het rooster leggen.
Grote groente zoals aubergine,
wortel en courgette snijdt u eerst
in plakken. Gebruik een kwastje
om de groente met een laagje olie
te bestrijken en draai de groente
tijdens het roosteren regelmatig
om. Maar, eerlijk is eerlijk, het is
makkelijker gezegd dan gedaan.
U kunt de groente echter ook in
een pakketje van aluminiumfolie
op de BBQ garen, waarbij de kans
op mislukken een stuk minder is.
Handig is om de groenten heel
licht voor te koken voor een beter
resultaat, vooral indien deze
direct op het rooster wordt
geplaatst. Ook zijn er speciale
wokschaaltjes verkrijgbaar, die u
simpelweg op het

• Zet vis direct na thuiskomst in de koelkast of diepvriezer. Wanneer de vis
dezelfde of de volgende dag wordt genuttigd kan het in de koelkast worden
bewaard.
• Haal ingevroren vis de avond tevoren uit de diepvries en laat het in de koelkast ontdooien.
• Houd vis zo lang mogelijk in de koelkast. Zo voorkomt u dat het onnodig lang
in de (warme) buitenlucht ligt.
• Leg vis nooit in de zon.

barbecuerooster zet.
Zoals u weet hebben bijna al mijn
collega supermarkten een echte
vakkundige slager in dienst. Een
van mijn collega's is sinds kort
TV-slager en dagelijks om 20.00
uur te zien in het RTL4-programma
'Ik kom bij je Eten'. Tja, een beetje
jaloers ben ik wel, want helaas ben
ik niet door de casting gekomen. In
plaats daarvan kunt u mij natuurlijk
dagelijks live in actie zien achter de
toonbank!
Ik hoop dat er weer wat inspiratie
is opgedaan, en mocht er iemand
zijn die zijn gouden tip wil delen,
stuur deze op naar
smo.suyten@c1000.nl t.a.v. Arno.
De komende weken zullen we in de
winkel wat extra assortiment toevoegen speciaal voor de barbecue.
Wist u trouwens dat het mosselseizoen weer begonnen is?
Vanaf volgende week weer
verkrijgbaar bij C1000 en
binnenkort is er een een
spectaculaire actie met
deze delicatessen.

OEKZ
PART YCENTRUM

Barbecue
voordeel!
C1000 De Ronde Venen,
uw barbecuespecialist.

Zeeuwse mosselen
OP = OP

Zalmrecept
BENODIGDHEDEN:
• 300 gram zalmfilet,
• 8 rauwe gamba's gepeld,
• courgette,
• gele paprika,
• olijfolie,
• oregano.
BEREIDING BBQ:
• Snijd de zalm in stukken.
• Maak de courgette en paprika
schoon.
• Snijd de courgette in 12 plakken
van ca. 2 cm dik en de paprika in
12 stukken.
• Vet vier lange metalen spiesen in
met wat olie en steek om en om
de zalm, gamba’s, courgette en
paprika aan de spiesen.
• Pers de citroen uit en klop de

C1000 Stokbrood

Wit & Tarwe

BAK 2 KILO

2 STUKS

3.49

1.48

6.99

1.98

Sangria

Galia Meloenen

Penasol

2e gratis
FLES 1,5 L

2 STUKS

2.49

1.79

2.99

3.58

Week 28 2010

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

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

ROEKZ.NL

C1000 De Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK WILNIS

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
Gesloten

Slim bezig.

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

•

•

olijfolie, oregano en peper door
het sap.
Bestrijk de spiesen met deze
dressing en rooster ze op een
gloeiende barbecue in ca. 6-8
minuten mooi bruin en net aan
gaar.
Serveer de spiesen met tzatziki.
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MOTOR&BOOT
En toen was er stilte
Na vorige week een groene sportwagen en ook een groene fiets getest
te hebben, zoekt De Groene Venen deze week het water op, want we
gaan met een ‘groene’ boot de natuur in, de Vinkeveense Plassen op om
precies te zijn.
“Je gaat komende zomer boten
testen,” kwam hoofdredacteur Rob
enthousiast naar me toe, nadat ik dit
ooit had geopperd in een redactievergadering. Patrick Hesse en ik stelden
voor om een vaarbewijs te halen,
maar hier zaten toch wat meer haken
en ogen aan dan we verwacht hadden. Na het opperen van botentests
realiseerde ik me pas dat ik geen
verstand heb van boten. Wat moet ik
er over vertellen? De boot ligt goed
in de bochten, de boot vertoont geen
nerveus vaargedrag bij volle acceleratie, het dashboard is goed geordend, de zwemvesten zijn voorzien
van een mooi gestikt randje? Je kunt
mij alles wijs maken.
E-center
We zijn op bezoek bij Scheepsbouw
Achterbos Theo Kok aan de Herenweg in Vinkeveen. Eigenaar Henk
Jan Kok verwelkomt ons op de werf
achter de Hubo in Vinkeveen. Hier
heeft Henk Jan een immense loods
waar hij en zijn team schepen onderhoudt, restaureert en bouwt. Sinds
kort is Henk Jan officieel partner
van Mastervolt, wat inhoudt dat zijn
bedrijf officieel een E-center is. Het
E-center van Henk Jan Kok bedient
een vrij grote regio die reikt van de
provincies Noord-Holland, Utrecht en
een deel Zuid-Holland. Het Nederlandse Mastervolt kiest niet zomaar
partners uit door heel Nederland.
Nee, een E-center is een werf met
veel ervaring op het gebied van ijzer,
poleyester, hout en elektro-aandrijving. En voor dat laatste zijn we in
Vinkeveen, daarover zo meer.
Hybride
De werf van Henk Jan is al actief
sinds 1754. Henk Jan is de achtste
generatie die zich bezig houdt met
het bouwen van schepen en sinds
anderhalf jaar ook het hybride maken
van vaartuigen. Dat betekent dat aan
boten met bijvoorbeeld een dieselmotor een elektromotor met accu's
toegevoegd kunnen worden. Henk
Jan: "Ik merkte dat veel mensen het
idee hadden dat hun boot niet voorzien kon worden van accu's en een
elektromotor. Het mooie is echter dat
deze techniek toegepast kan worden
op iedere boot met bestaande motor."

Om dit te demonstreren bouwde
Henk Jan een bestaande dieselboot
om en besloot ook gelijk een 100%
elektrisch aangedreven boot te bouwen. Na flink wat maanden zwoegen
is de sloep ‘Stil Vermogen’ een feit.
Voorzien van acht platte accu’s, weggewerkt in de bodem van de boot en
voorzien van een elektromotor die
niet meer ruimte inneemt dan een
koffiezetapparaat.
Testvaart Stil Vermogen
We besluiten om ‘Stil Vermogen’ mee
te nemen op de plassen. Hoe noem je
dat in scheepvaarttermen? Volgens
mij iets in de trant van: we kozen het
ruime sop. Met zo’n 25 graden en
een stralende zon een boot uitproberen. Er zijn vervelendere manieren
om de zaterdag door te brengen. Het
eerste wat opvalt, net als bij de Tesla
van vorige week: je hoort niets, maar
dan ook helemaal niets van de elektromotor. Alleen het geklotst van het
water tegen de boeg en wat gekolk
bij de schroef. Doordat deze boot zo
stil is, zou je theoretisch gezien ook in
het Botshol gebied mogen varen. De
tocht voert ons langs wat ligweiden,
waar waterhoentjes rustig zwemmen
rond hun nesten, de futen duiken
en waar wat ganzen lawaai maken.
Henk Jan vertelt dat hij pas geleden
nog langs een paar futen was gevaren
die geen krimp gaven. Dan valt mijn
oog op een waterslang. Iets wat ik
nog niet eerder heb gezien, maar
de anderen in de boot ook niet. We
kunnen verbazingwekkend dichtbij
komen, zonder dat de slang wegsnelt.
Wendbaarheid
Deze sloep is ontzettend wendbaar.
Waar een normale sloep nog wel
eens wat stuurmanskunsten vraagt,
stuurt Henk Jan de sloep in één keer
in de juiste richting. Ook al zou ik
deze boot zonder vaarbewijs mogen
besturen, laat ik Henk Jan al het
manoeuvreerwerk verrichten. Ondertussen schiet Patrick er op los met
zijn camera, en ontpopt zich zowaar
als natuurfotograaf. De waterslang is
nog niet verdwenen en de volgende
duikt op, achterna gezeten door een
waterhoentje dat van mening is dat
de slang te dicht bij het ouderlijk
nest kwam. Beiden lijken totaal niet

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

gestoord te worden door de boot.
Met een normale dieselmotor zou
dit allang wel gebeurd zijn. Nog even
terugkomend op de wendbaarheid, de
boot is ook achteruit zeer wendbaar
in een rechte lijn en in bochten. Waar
andere schepen moeite hebben hun
neus in lijn te houden met de achterkant, vaart ‘Stil Vermogen’ stabiel
achteruit.
Combi diesel én elektromotor
Om ons het verschil tussen het ouderwetse varen met een diesel en met
een elektromotor te tonen besluit
Henk Jan terug te keren naar de
werf, om de tweede sloep te pakken.
Een hybride boot, voorzien van een
diesel- en elektromotor. We stappen
aan boord, de dieselmotor start en
direct is het verschil merkbaar. De
boot trilt en het geronk verstoort de
rust die we kort daarvoor hadden.
Nadat we zijn weggevaren wordt
de dieselmotor afgezet en gaan we
verder op elektromotor. En wederom:
ultieme rust. Henk Jan legt uit dat
de meeste mensen die een testrondje
varen direct overstag gaan en de
mogelijkheid van een elektromotor
in hun sloep willen bespreken. Met
een elektromotor kun je behoorlijke afstanden afleggen. Zo kan
de hybride diesel- en elektroboot
gemakkelijk 15 tot 20 uur varen op
de accu's, maar gaf een klant aan dat
hij maximaal 5 uur elektrisch wilde
varen. Henk Jan kijkt naar de wensen
van de klant en bepaalt dan hoeveel
accu's er in de boot gebouwd kunnen
worden. De grap is om de juiste snelheid te vinden, waarbij je zo weinig
mogelijk stroom verbruikt. Één toefje
meer gas en je hebt al een uur minder actieradius. Terwijl je in snelheid

bijna geen verschil merkt. En zijn de
accu’s leeg, dan schakel je gewoon
weer over op de dieselmotor.
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid
om een kleine (diesel)generator in
te bouwen, die de accu’s in een noodgeval oplaadt. Op die manier weet je
zeker dat je nooit op het water stil
zal komen te liggen. Aangelegd aan
de kade laad je de boot op door simpelweg de stekker in het stopcontact
te steken. Na één nachtje opladen
zijn de accu’s weer klaar voor een
volgende tocht.
Subsidie
In tegenstelling tot bij auto’s, wordt
het hybride of volledig elektrisch
varen nog niet volop gestimuleerd.
In verschillende delen van het land,
bijvoorbeeld Friesland, krijg je subsidie als je je boot hybride of elektrisch
laat varen. Voorwaarde is wel dat je
een vaste ligplaats hebt in Friesland.
Het maakt dan niet uit waar je het
systeem in laat bouwen. De subsidie
is net zo lang van toepassing totdat
de pot op is. Maar een ligplaats in
Friesland is natuurlijk nog een stuk
rijden. Misschien een puntje voor de
gemeente en provincie om over na te
denken? Immers lijkt de gemeente
pro-groen, gezien de vele laadpalen
voor elektrische auto's, de proefrit
van Jacques Dekker in de Tesla en de
elektrische fiets die de gemeentewerf
inzet. Henk Jan is in ieder geval
bereid te tonen wat het verschil is en
hoe elektrisch varen de natuur (en de
rust) ten goede kan komen.
Dus ik zou zeggen: gemeenteraad:
nodig uzelf uit voor een middagje
vertoeven op de plassen. Dan komt
het helemaal goed.

Roeien met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto's. Werkte voor tv-programma's als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling 'Onze Auto's,
Rijden door de Tijd' in de Beurs
van Berlage. Deze week testte hij
bij hoge uitzondering iets zonder
wielen.

VOF Scheepsbouw Achterbos
Theo Kok
Herenweg 259A
3645 DM Vinkeveen
Telefoon: 0297-261877

www.scheepsbouwachterbos.nl
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De Club van… Michel en Riek

Sport kort

Ze doen het voor de dieren

TVM mixteam t/m 10
jaar kampioen van
Utrecht

Letterlijk dag en nacht staan Michel van der Laan en Riek Voet
paraat voor dieren in nood. Als coördinatoren van de Dierenambulance
De Ronde Venen / Amstelland zijn zij het aanspreekpunt wanneer er
ergens een dier in nood opgevangen moet worden. Hun liefde voor de
dieren maakt, dat ze goed kunnen omgaan met het vele dierenleed dat
op hun pad komt. Maar waar ze het heel moeilijk mee hebben is het
onverantwoorde gedrag waarmee sommige mensen met hun dier omgaan. Hun vertrouwen in de mensheid heeft er in de afgelopen jaren
dan ook wel een deuk van opgelopen. “We doen dit werk voor de dieren, niet voor de mensen.’

door piet van buul

Met nadruk stellen ze vast dat de
meeste mensen met veel liefde en
plezier voor hun huisdier zorgen. Maar
als vrijwilliger op de dierenambulance
krijg je te maken met de schaduwkanten van het huisdierenwereldje.
En nog steeds is het zo, dat er mensen
zijn, die in de vakantietijd geen
fatsoenlijke opvang voor hun huisdier
regelen maar hun hond of kat zo maar
ergens dumpen. “Het is onvoorstelbaar
dat dit nog steeds gebeurd,”zegt Riek.
“Ze binden hem rustig aan de hondenhaak bij de supermarkt en verwachten
kennelijk dat er dan altijd wel iemand
is die zich over het beest ontfermt.
Laatst hadden we er eentje met een
briefje erbij hoe de hond heet en wat
voor brokjes hij moet hebben. Dat hou
je toch niet voor mogelijk. Wat voor
mensen zijn dat toch”, vraagt Riek
zich af. “Ook komt het regelmatig voor
dat mensen geconfronteerd worden
met een nest jonge katjes waar ze
dan kennelijk geen raad mee weten.
Die zetten ze dan gewoon in een doos

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

- foto patrick hesse
langs de straat. Meestal worden wij
dan gebeld en moeten we maar zien
waar we die dieren onderbrengen. En
de capaciteit van de dierenasiels kent
ook zijn beperkingen. Over het algemeen is ons werk heel afwisselend en
het is ook wel dankbaar werk. Maar
de manier waarop sommige mensen
met hun dieren omgaan, daar word je
niet vrolijk van”.
De organisatie
De activiteiten van de dierenambulance zijn ondergebracht in de Stichting
Dierenambulance De Ronde Venen /
Amstelland. Riek is daar voorzitter
van en haar partner Michel is secretaris/penningmeester. De stichting is
aangesloten bij de landelijke Federatie
van Dierenambulances Nederland
(FDAN). “Ons bestuur bestaat uit vijf
personen en ons werkterrein strekt
zich uit van de A2 tot de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart in Aalsmeer.
Dat is best wel een groot gebied. We
hebben twee wagens in bedrijf, een
busje en een kleinere bestelwagen.
We zijn in principe 24 uur per dag bereikbaar gedurende zeven dagen in de
week. We komen gedurende de nacht
van ’s avonds tien uur tot ’s ochtends
acht uur alleen in actie bij ernstige
spoedgevallen. Dat wil dus zeggen dat
we gedurende die nachtelijke uren wel
oproepen beantwoorden maar alleen
uitrijden als het heel erg dringend is.
We hebben het kantoor hier aan huis
en dat betekent dat je er ook dag en
nacht mee bezig bent. Dat gaat wel
erg zwaar wegen”, verzucht Riek. “Je
hebt in feite nooit eens een dag vrij en
we zijn al drie jaar niet op vakantie
geweest. Het zou me dan ook een lief
ding waard zijn wanneer zich wat
nieuwe vrijwilligers zouden melden.”
De activiteiten
Michel legt uit dat de dierenambulance wordt ingezet voor de opvang van
gewonde dieren. “Dan gaat het vooral
om huisdieren. Koeien, kippen en

Riek Voet: "Er zijn nog steeds mensen die in de vakantietijd geen fatsoenlijke
opvang voor hun huisdier regelen, maar hun hond of kat zo maar ergens dumpen."
of het vervoer naar het dierencremaschapen en dergelijke vallen onder de
torium in Stompwijk
categorie vee en dat valt buiten onze
Wij hebben een zorgplicht van maxicompetentie. Het gaat bij ons vaak
maal veertien dagen. Dat kost ook
om honden die gewond zijn geraakt.
geld. En er moet ook geld zijn voor
Dat kan in het verkeer gebeurd zijn,
overige activiteiten. Het valt dus niet
maar ze kunnen ook ergens bekneld
altijd mee om de zaak ook financieel
zijn geraakt of zo. Maar we hebben
draaiende te
ook te maken met
“Het is dankbaar werk, houden. Af en toe
loslopende dieren
maar de manier waarop heb je een meevalzoals honden of
katten. Vaak krijgen sommige mensen met hun lertje. Zo sponsort
we een seintje dat
dieren omgaan, daar word BP station Bakker
in Wilnis een deel
er een verwaarje niet vrolijk van.”
van onze brandloosde kat of hond
stofkosten. De grote ambulance hebal een tijdje ergens rondloopt. Die
ben we verkregen uit een erfenis en de
pikken we dan op, waarna we op
kleine hebben we geleased. En van de
zoek gaan naar de eigenaar. Zolang
gemeente hebben we nu een ruimte
die zich niet meldt, verblijft zo’n dier
gekregen waar we een paar diepvriein het asiel in Amstelveen, waar we
zers hebben staan voor de opslag van
mee samenwerken. Met gewonde
overleden dieren”.
dieren gaan we langs de dierenarts.
Die bepaald of ze nog levensvatbaar
zijn en verzorgd kunnen worden of dat Liefde voor het dier
Als vrijwilliger op de dierenambulance
ze beter afgemaakt kunnen worden.
moet je wel wat met dieren hebben.
Dat hoort niet bij de taak van de
ambulancemedewerker om hierover te Riek: “Het geeft veel voldoening
wanneer je er op tijd bent zodat een
beslissen. Wij werken dus veel samen
met de dierenartsen. Maar we werken gewond dier verzorgd kan worden en
weer geneest. Of wanneer er voor een
ook met deurwaarders en politie,
zwerfhond of kat een goed onderkowanneer er bijvoorbeeld sprake is van
een huisuitzetting waar ook huisdieren men is gevonden. Of wanneer je een
verloren katje weer bij het baasje
bij betrokken zijn. En uiteraard is ook
terug kunt bezorgen. Dat gevoel houdt
de Dierenbescherming een partner
ons ook op de been. En dat maakt het
waar we veel mee samen werken. De
ook mogelijk dat je het vreemde gedierenbescherming betaald ook onze
drag van sommige mensen dan maar
ritten. Particuliere ritten moeten betaald worden door de eigenaar van het voor lief neemt.” Michel en Riek
raken niet uitgepraat over de vele
dier. Dat geld ook voor ritten naar de
avonturen die je in het werk bij de diedierenarts of naar het ziekenhuis. Op
renambulance mee maakt en die dat
verzoek van de eigenaar kunnen wij
werk heel boeiend maken. Naast het
ook de begrafenis van een dier op het
feit dat je er van alles leert over het
dierenkerkhof in Zevenhoven regelen

16,6 miljoen euro voor ontsluiting veiling Aalsmeer
Nieuwsbrieven,
personeelsbladen,
brochures, presentaties,
tekstproducties,
persberichten,
webcontent,
DTP en pre-press

dvertentie50x63.indd 1

De ministerraad heeft op voorstel van
minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met een
investering van 16,6 miljoen euro om
de bloemenveiling Aalsmeer (Flora
Holland) beter en zo ongestoord
mogelijk te ontsluiten voor Schiphol
en omgeving. Doel is een snelle, betrouwbare en veilige verbinding voor
vrachtverkeer van en naar de veiling
en Schiphol, ontlasting van het omliggende wegennet en verbetering van
het leefklimaat in de woonkernen.
Om dit te bereiken zal de omgeving
van Beech Avenue en de N201 wor-

22-7-09 19:21

den aangepast zodat het aansluit bij
de vrije baan voor het vrachtverkeer.
Er komt een nieuwe verbinding naar
de achterzijde van het veilingterrein
en de verkeerslichten zullen worden
aangepast waardoor vrachtverkeer

voorrang krijgt.
Het project sluit aan bij Amsterdam
Connecting Trade (ACT) dat beoogd
het meest innovatieve en duurzame
logistieke knooppunt van Europa
te ontwikkelen, strategisch gelegen

Het jeugd mixteam tot en met 10
jaar van Tennis Vereniging Mijdrecht
is erin geslaagd om het districtskampioenschap van Utrecht binnen
te slepen. Na in de competitie al
ongeslagen te blijven en ook de
halve finale wedstrijd winnend af te
sluiten, vond de finale plaats bij de
Doordraaiers in Houten tegen het
altijd sterke team van de Spieghel
uit Hilversum. Onder moeilijke
omstandigheden, een brandende zon
en maar liefst 27 graden, startten
Lisa Post en Martijn Kooijman met
de meisjes single en de jongens
single. Martijn zorgt voor 1-0 voor
Mijdrecht, maar helaas lukte het
Lisa Post niet om haar single te
winnen. Kortom 1-1. Na de single
partijen startten de dubbels. Helaas
wisten de TVM meiden Julia Govers
en Sophie Berger er geen derde set
uit te slepen. 1-2 voor De Spieghel.
Floris en Martijn hielden echter het
hoofd koel en wonnen hun partij. Een
spannende 2-2. De mixdubbel van
Lisa Post en Floris Berkelder moest
nu de doorslag geven. Met name
door op beslissende punten hard in
de hoeken door te slaan, maakten
Lisa en Floris het verschil. Mijdrecht
had de winst binnen en mag zich nu
kampioen van het District Utrecht
noemen! Kijk voor meer informatie
op www.tvm-mijdrecht.nl.

wel en wee van de dieren krijg je ook
een aardig beeld van de medemens.
En daar word je niet altijd vrolijk van.
Toch hopen Riek en Michel dat er
mensen zijn die willen komen helpen.
De dierenambulance draait nu al drie
jaar heel goed. Michel: “Dat niveau
willen we graag handhaven, maar dat
kan alleen als er meer vrijwilligers
komen. En er zijn vast wel mensen
die nog een paar uurtjes over hebben,
die parttime werken, gepensioneerd
zijn of zonder vaste baan zitten. Het is
geen makkelijk werk maar het geeft
wel veel voldoening.”
Meer informatie over de dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland is te vinden op:

www.dierenambulancera.nl.

op en nabij Schiphol en dichtbij het
centrum van Amsterdam.
De voorgestelde verkeersaanpassingen versterken de bereikbaarheid
en betrouwbaarheid van Mainport
Schiphol en de bloemenveiling. Het
project verstevigt de internationale
concurrentiepositie van deze twee
mainports en draagt daardoor bij aan
het internationale vestigingsklimaat
van de regio. De totale investering
bedraagt 16,6 miljoen euro. De helft
van het geld is afkomstig uit het
Fonds Economische Structuurversterking. De regio zal de andere helft
voor haar rekening nemen.

14		

Auto Nieuws
Vakantiegangers
tanken teveel op
Autoroute du soleil
Wie deze zomer met de auto op
vakantie gaat, kan bijna de helft
aan extra brandstofverbruik
voorkomen door te letten op
het eigen rijgedrag en de luchtweerstand van de auto. Op een
retourrit van bijvoorbeeld De
Ronde Venen naar Nice via de
Autoroute du Soleil bespaart dit
al snel honderdvijftig euro voor
een gemiddelde benzineauto, zo
heeft voorlichtingsorganisatie
Milieu Centraal berekend.
Een hogere luchtweerstand van
de auto zorgt namelijk voor meer
brandstofverbruik, zeker bij
hogere snelheden. Milieu Centraal
raadt daarom het gebruik van
dakkoffers af. Niet het gewicht
van extra bagage in de auto, maar
de luchtweerstand van dakkoffers
levert extra brandstofverbruik
op. Bagage in, in plaats van op,
de auto vervoeren scheelt twintig
procent aan brandstof.
Gaat de dakkoffer er toch op, dan
is het in ieder geval aan te raden
om hem op de plek van bestemming weer van het dak te halen.
En de keuze tussen fietsen op het
dak of achterop de trekhaak? De
trekhaak pakt beter uit, namelijk
tien procent zuiniger dan de fietsen op het dak.
Vakantiegangers die slim rijden,
kunnen veel geld besparen. Wie
100 kilometer per uur rijdt in
plaats van 120, bespaart twintig
procent brandstof. Met Het Nieuwe Rijden kan er nog wat extra
brandstof worden bespaard. In de
bergen kunnen niet alle regels van
Het Nieuwe Rijden worden toegepast. Vooral bij het bergop rijden
met caravan kan de belasting van
de motor bij te lage toerentallen te hoog worden. Bergop iets
hogere toerentallen aanhouden is
dus veiliger voor de motor.
De caravan, zeer populair bij
Nederlandse vakantiegangers, verhoogt het brandstofverbruik met
maar liefst zestig procent door
de verhoogde luchtweerstand. Ter
plaatse een caravan huren spaart
veel brandstof uit.
Mensen die willen weten hoe
zuinig hun rijstijl is, kunnen dit
testen op www.testuwrijstijl.nl
(en zo vele euro's besparen op hun
brandstof).

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR
Test Boom Trike Family F4i

Driewielfeest in
familieverpakking
Deze week test Patrick Hesse een Boom Trike Family bij Trike Centrum
Vinkeveen.
Eindelijk kan ik eens een Trike testen met weersomstandigheden waar dit voertuig voor bedoeld is. Lekker
de zon op je bolletje en wind in de haren. Het onderwerp vandaag is een Boom Family Trike F4i van het
bouwjaar 2004. Het leuke van dit model is, dat je er
met drie mensen op kan rijden: voorop de bestuurder
en achterop twee plaatsen naast elkaar. Het is zelfs
mogelijk een kind mee te nemen, want een stevige beugel zorgt dat de passagiers geen kant op kunnen (dus
zoals de naam al zegt: voor het hele gezin).
Het is een hele complete Trike in de kleur zwart, maar
met een mooi rood glittereffect erin. Hij heeft het
beproefde, simpele maar zeer betrouwbare, VW1600
injectieblok achterin, dus met de krachtbron zit het wel
goed. Ook heeft hij schijfremmen rondom, een dik stuur
en een vette beenbeugel.
Het is weer even acclimatiseren als ik opstap. Ik
heb met het prachtige weer van de afgelopen weken
behoorlijk veel motor gereden en dit blijft toch iets
heel anders. Ik heb zin om eens een lekker stuk te

gaan rijden. Dit is de derde Boom Trike die ik rijd en
persoonlijk vind ik de Boom echt een top driewieler en
in deze uitvoering met drie zitplaatsen biedt het leuke
mogelijkheden. Ik moet meteen aan mijn grote gabber
Erwin denken, mijn gehandicapte zwager, die helemaal
gek is op motoren en auto´s. Met zijn beperking is
achterop de motor zitten helaas geen optie, maar deze
Trike biedt die mogelijkheid wel. Als ik dit met Yehudi
deel, biedt hij spontaan aan om eens een middagje met
de Trike met vrouw en zwager op pad te gaan. Yehudi
heeft geen idee wat hij los gaat maken bij mijn zwager.
Vandaag, de dag dat deze krant uitkomt, is hij namelijk
jarig en ik kan me geen mooier cadeau voorstellen! Om
het feest compleet te maken, krijg ik voor Erwin een
Boom Trike T-shirt om hem alvast te geven.
Dan ga ik eindelijk op weg. Dit keer maar ’ns naar Kamerik en dan via De Hoef weer terug. Uit de zes vette
einddempers komt een heerlijke brul en zo hoort het!
Hij schakelt lekker door de versnellingen en als inmiddels ‘Trike Die Hard’ durf ik wat sneller op het gas te

gaan en later te remmen. De zeer
relaxte zit kun je uren volhouden
en met dit weer is dat uiteraard
een feest. De beenbeugel is wel een
must, vind ik. Als je in druk verkeer
rijdt, houd je de benen in het eerste
gedeelte om goed bij de remmen
en de koppeling te kunnen. Heb je
eenmaal lekker opgeschakeld en is
de weg voor je vrij, dan ga je heerlijk ontspannen onderuit zitten, met
de benen in het verste gedeelte.
Optimaal.
Zo'n machine is volgens mij uitermate geschikt voor de vakantie,
topkoffer vol, zijtassen eraan, tentje
achterop en vamos a la playa, here
we come! Helaas stop het voor
mij na een goed half uur. Er moet
tenslotte ook nog gewerkt worden.
Met weemoed neem ik afscheid van
de Boom, maar in de wetenschap
dat ik op korte termijn weer een
ritje mag maken met mijn zwager
Erwin, stap ik toch blij in de auto.
Deze Boom Family F4i kost 15.950
euro, inclusief 3 maanden garantie.
Yehudi heeft diverse nieuwe en
occasion Trikes staan. Nieuwsgierig hoe een Trike rijdt? Het is ook
mogelijk Trikes te huren. Geloof me,
dit is echt een aanrader.
TCV
Constructieweg 23a
Mijdrecht
Tel 0297-255546

www.trike-centrum.nl

Eurlings opent verbrede A2 bij Abcoude Nachtelijke afsluiting Industrieweg
Dinsdag jl. heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de A2
tussen Abcoude en Holendrecht opengesteld. Op dit stuk zijn nu voor
het verkeer 5 rijstroken in elke rijrichting beschikbaar.
Het weggedeelte maakt deel uit van
een spoedproject om de A2 van Holendrecht naar Maarssen te verbreden tot 2x5 rijstroken. In september
van dit jaar kan het verkeer op dit
hele traject gebruik maken van vijf
rijstroken.
Tussen Maarssen en Abcoude vinden
nog werkzaamheden plaats. Vanaf
a.s. woensdag 21 juli wordt de A2
vanaf afrit 7 (Het Zand, Parkwijk)
tot knooppunt Holendrecht vijf rijstroken opengesteld voor het verkeer.
De werkzaamheden tussen Holendrecht en Maarssen in zuidelijke
richting duren tot september 2010.
De maximumsnelheid op het traject
wordt 100 km/u. Deze snelheid is
onderdeel van een pakket maatregelen bij de verbreding van de A2. Een
maximum snelheid van 100 km/u
veroorzaakt minder verkeersgeluid
en draagt bij aan een schonere lucht
door minder uitstoot van uitlaatgassen. Daarnaast is op dit traject dubbellaags ZOAB toegepast.
foto rijkswaterstaat

Komende week (van 19 t/m 23
juli) wordt een gedeelte van de
Industrieweg in Mijdrecht, tussen
de Constructieweg en de Genieweg,
van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Ook worden werkzaamheden
uitgevoerd op de kruising tussen
de Industrieweg met de Constructieweg en de Nijverheidsweg. Om
de overlast te beperken wordt de
kruising afgesloten tussen 21.00
uur 's avonds en 06.00 uur
's ochtends. Gedurende deze tijden
is de huidige omleidingsroute ook

niet bereikbaar en geldt een nieuwe
omleiding via de Rondweg en de
N201. Bedrijven blijven bereikbaar.
Overdag is de huidige omleidingsroute wel beschikbaar.
De werkzaamheden aan de Industrieweg omvatten het creëren van
opstelstroken voor links- en rechtsafslaand verkeer. Vanaf 26 juli a.s.
is de weg weer geopend voor alle
verkeer, het fietspad blijft mogelijk
tot na de bouwvak gestremd.
foto peter bakker
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: 1e automonteur bij Van Kouwen Aalsmeer
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Diverse schoonmaakmedewerkers
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: Systeembeheerder
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

Functie: 1e verkoopmedewerker houdbaar
Organisatie: C1000 De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Distributiechauffeur bestelauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Service Coördinator
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Supervisor Webdevelopment
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker Artikelbeheer (senior 55+)
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Inpakker (oproepbasis)
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerk(st)er Brood
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Sales support medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Backoffice medewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Medewerker reparatieafdeling
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Reachtruck chauffeur met ervaring opzetten
van magazijn
Organisatie: Uitzendburo Most Wanted
Plaats: Mijdrecht

Functie: Expeditiemedewerker
Organisatie: LIEVERS HOLLAND B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: (Beginnend) Assistent-Accountant
Organisatie: Van Dort & Partners
Plaats: Mijdrecht
Functie: Customer Service Medewerkster (part-time)
Organisatie: Raceland N.V
Plaats: Mijdrecht
Functie: Export planner SC Johnson Mijdrecht
Organisatie: Seacon Logistics
Plaats: Venlo
Functie: Vakantiekrachten krantenwijk
De Groene Venen
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Office Manager parttime
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Algemeen Medewerker voor zomermaanden
Organisatie: Autoverhuur Blauw
Plaats: Mijdrecht
Functie: Pedagogisch Medewerker voor diverse BSO
Locaties
Organisatie: De Klimboom
Plaats: Breukelen
Functie: Baliemedewerker / chauffeur m/v (fulltime)
Organisatie: Van Walraven Bouw/ Installatiematerialen
Plaats: MIJDRECHT
Functie: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (www.lifeandgarden.com)
Plaats: Regio Mijdrecht
Functie: Melker voor de avonden
Organisatie: AB Vecht en Amstel
Plaats: Mijdrecht
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Kleurwedstrijd
De kindertelevisiezender JimJam
heeft iets te vieren! De populaire
serie Pingu is nu dagelijks te zien
(07:35, 12:35 en 17:35 uur) op
JimJam.
Daarom organiseert JimJam
samen met De Groene Venen een
kleurwedstrijd.
Meedoen is eenvoudig.
Maak de mooiste kleurplaat en
win een van deze lieve Pingu of
Pinga knuffels!

Wat moet je doen?
Stuur je kleurplaat voorzien van je
naam, leeftijd en telefoonnummer
op voor 10 augustus a.s. naar:
De Groene Venen,
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Over JimJam

Breng de letters uit de
opluchting
noord-europese vrouw

docentschap

JimJam is een themakanaal gericht
op kinderen in de leeftijd van 1 tot
6 jaar, ouders en verzorgers. De TVzender is een ideale ondersteuning
Zweedse
voor ouders en voorziet in een educatieve, vrolijke en veilige
omgeving
genummerde
vakjes
over naar
voor baby's enbalk.
peuters.
JimJam
is bij
Daar
verschijnt
d
Ziggo in De Ronde Venen te bekijken
op het digitale kanaal
308.
inademing
rijstbrandewijn

het omliggende land

vis

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 we in de volgende editie.

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordpuzzel week 28

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

regering 14 open

cie Namen

srest 23 vrolijk

dstad van Peru

6 grondsoort

an Londen

1

2

vleesvervanger

gde toon 38 be-

m 48 grootte

6

18

17

27

35

71

chtstuk 67 bevel

76

32

40
43

46
50

47

51

52

56

55

57
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Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijkgenummerde
vakjes van de oplossingsbalk. Daar verschijnt dan de oplossing.

Horizontaal: 1 traditioneel, ouderwets 7 snel
verslijtend 13 de pauselijke regering 14 open
strook in een bos 16 muziekinstrument
17 plaats in de provincie Namen 18 deelnemer
aan een motorcross 21 in orde 22 verbrandingsrest 23 vrolijk feest 24 dun metaal 26 voormalig Europees verbond 27 hoofdstad van Peru
29 spil van een tol 31 orgaan 33 Europeaan
35 eikenschors 36 grondsoort 37 mat, flauw
39 leer van het heldendicht 41 brand 42 deel
van Londen 43 ontastbare stof 44 glazen
bedekking 46 hoofdstad van Senegal 49 sportterm 50 aquariumvisje 52 voorzetsel 54 korf
56 licht bruinrood 58 wijnsoort 60 Verenigde
Naties 61 insecteneter 63 palm 65 naschrift
66 grote bijl 68 apensoort 70 vierhandig zoogdier 71 zuiver gewicht 73 heks 74 gebonden 76
delver 77 onbrandbare stof.
Verticaal: 1 guit 2 in schijn 3 aarden vaas 4 tussentijds 5 ontvangstbewijs 6 mistress 8 halfaap
9 erbium 10 ik (Latijn) 11 sein 12 houten hamer
14 vleesvervanger 15 rokersgerei 19 rijtoer
20 priem 23 stadium 25 grondsoort 28 melkvat
30 leesstof 32 tuinkruid 34 verbouw 36 voegwoord 37 verhoogde toon 38 bedekking 39 slot
40 voertuig 45 bejaarde 47 deel van een atoom
48 grootte 50 voorspoed 51 luister 53 onderbreking 55 deel van een dynamo 56 golfterm
57 papegaai 59 kleinigheid 62 soort antilope
64 verhalend dichtstuk 67 bevel 69 totaal
70 wees gegroet 72 televisie 75 noorderbreedte (afk.).
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Sudoku week 28
rustbank

Sudoku

Sudoku

Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1
Vulstuk
hetstof
diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
oude maat
enen
met 9 precies één keer voorkomen.
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot
hersens
en met 9 precies één keer3 voorkomen.
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Oplossing puzzels week 27
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