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Agenda Kort

Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 14 juli 2012
• Fort Abcoude geopend voor
publiek, Molenweg 19,
Abcoude
• Test Event Suppen, Topsurf,
Vinkeveen

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

kijkavond 17 juli 19.00 - 21.00 u.

Mijdrecht - C. Beerninckstraat 90
Vraagprijs:

€ 209.000,- k.k.

Garage optioneel.
Inhoud: 300 m³, perceel: 159 m², kamers: 5,
tuin: West, met vrije ligging aan park

Roemruchte tijden herleven morgen op Fort Abcoude
Fort Abcoude is morgen, zaterdag 14 juli, van 13 tot 17 uur weer geopend voor bezoekers. De laatste rondleiding start om
16 uur. Tijdens de rondleidingen worden onder andere de kruitmagazijnen, de expositieruimte, het gerenoveerde oostelijk
oreillon bezocht en een uitkijkplatform, waarmee men het inundatiegebied van het Fort Abcoude ten oosten van Abcoude tot
aan Fort Nigtevecht kan overzien. Ook de Saluutbatterij Amsterdam is morgen aanwezig en geeft tijdens de rondleidingen
elk heel uur een demonstratie met het kanon van de batterij. Fort Abcoude is het eerst gebouwde van de 42 forten van de
Stelling van Amsterdam en staat als monument op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO.
De komende maanden is het fort geopend voor bezoekers op zaterdag 11 augustus (van 13 tot 17 uur); op zaterdag en zondag
8 en 9 september tijdens de Open Monumentendagen (van 10 tot 17 uur); en op zondag 23 september, Fortendag (van 10 tot
17 uur). Adres: Molenweg 19 te Abcoude.

PvdA-GL-LS vindt sluiting “ongehoord” – CDA stelt vragen aan wethouder

Gemeente staat buitenspel bij zomersluiting Veenweidebad
Zomervakantie en zwemmen, ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. En met een beetje Nederlandse zomer
is het goed dat onze gemeente beschikt over een nog bijna gloednieuw, overdekt zwembad, inclusief ligweide.
Helaas pindakaas voor de vele inwoners die (nog) niet op vakantie gaan of niet kunnen, en de duizenden toeristen
die in en rondom onze gemeente vakantie houden. Exploitant Optisport houdt vanaf aanstaande maandag tot en
met zondag 12 augustus de deuren van het Veenweidebad ‘wegens vakantie’ gesloten. De zoveelste klucht rond dit
met 15 miljoen euro gemeenschapsgeld gerealiseerde zwembad is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten. Het
CDA stelde vragen aan verantwoordelijk wethouder Moolenburgh. De fractie van PvdA/GL/LS vindt het “onverteerbaar” dat een zwembad juist in de zomervakantie de deuren sluit en eist dat Moolenburgh snel orde op zaken stelt.
door rob isaacs

De gemeente is ernstig in verlegenheid gebracht door de sluiting, die
niet tevoren was aangekondigd. Het
beheer en de exploitatie van het
Veenweidebad blijkt voor een periode
van twintig jaar te zijn uitbesteed
aan Optisport, waarbij het risico voor
de exploitatie bij Optisport ligt en de
gemeente een vooraf overeengekomen bijdrage in het exploitatietekort
betaalt. Daarbij is overeenkomen, dat
het zwembad op een ‘evenwichtige
wijze’  — Lees verder op pagina 15.

2 HALEN,

Herenweg 45
3645 DE VINKEVEEN
www.LUTZ.nl
Facebook.com/Lutzfashion
Twitter.com/Lutzfashion

1 BETALEN*
*HET DUURSTE ARTIKEL WORDT AFGEREKEND,
GELDIG OP KOSTUUMS, POLO’S EN JURKEN
ZIE LUTZ.NL VOOR MEER VOORDEEL

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

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht
Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl
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profiteer van onze
zomeractie met bp

kijk voor open
tijden in de bo ingsop onze webs uwvak
ite

Zomeractie met BP

Bezoek tijdens de bouwvak onze vestiging en
profiteer nu van onze zomeractie in samenwerking
met BP-station Wilnis.

• Tussen de € 100 en € 250, ontvangt u een bon voor een Mars 2-pack of
Snicker 2-pack of Bounty trio.
• Vanaf € 500* ontvangt u een bon voor een gratis wasbeurt.
• Vanaf € 1.750* ontvangt u een tegoedbon van € 35 om te tanken.
• Vanaf € 2.500* ontvangt u een BouwCenter Filippo bouwbon van € 50.
(* totaal bedrag wordt berekend over de totale omzet per klant in de periode week 29 t/m 33.
De verrekening van deze acties vindt plaats in week 34 en 35 en wordt in week 36 op de vestiging
gepubliceerd. Let op in week 31 en 32 zijn wij gesloten.)

Filippo
Groot Mijdrechtstraat 37B - 3641 RV Mijdrecht - T: 0297 23 20 30 - www.bouwcenterfilippo.nl
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Sinds twee weken rijdt het mobiele kantoor van de Rabobank en
het Servicepunt wonen, welzijn en
zorg weer door de gemeente. De
afgelopen tijd heeft men de bus
moeten missen vanwege een technisch mankement.

Waar is Swiebertje?

Het Bestemmingsplan De Winkelbuurt Abcoude is per direct onherroepelijk. Doordat een tegenstander van
de plannen maandag jl. zijn beroepschrift introk, hoefde de Raad van State het beroepschrift tegen het bestemmingsplan De Winkelbuurt dinsdag jl. niet te behandelen.
Legenda
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Twee partijen hebben beroepschriften
ingediend die samen met een ver-

Plangrens
Bestemmingen

W

Voor de nieuwe wijk is een bestemmingsplan opgesteld en ter inzage
gelegd, waarop door belanghebbenden tot 1 maart jl. kon worden
gereageerd. Dat betekent dat de
gemeente toestemming heeft om de
wijk te realiseren. Het plan stond nog
wel open voor beroep.

Plangebied

W

“Het college is verheugd over deze
positieve wending”, zegt David
Moolenburgh wethouder Ruimtelijke
Ordening. “De gemeente hoeft nu
niet meer te wachten op de uitspraak
van de Raad van State, maar kan nu
meteen aan de slag met de verdere
ontwikkeling van De Winkelbuurt.”
Ten zuiden van Abcoude ontwikkelt de
gemeente een nieuwe woonwijk, De
Winkelbuurt. “Een mooi bouwproject
met potentie, zowel qua uitstraling als
qua opbrengst,” aldus de wethouder.
“Op het terrein van 15,7 ha. zijn
circa tweehonderd woningen gepland:
van sociale huur- en koopwoningen,
ééngezinswoningen, twee-onder-éénkapwoningen, vrijstaande woningen
tot vrije kavels. De wijk krijgt een
dorps hart met een landelijke rand
en vormt zo een mooie overgang van
Abcoude naar het buitengebied.”

W

Vragen
Men kan in de bus terecht met alle
vragen op het gebied van wonen,
welzijn en zorg, maar ook voor
zakken voor het inzamelen van uw
plastic. Ook kan men in het mobiele
kantoor terecht voor alle Rabobankzaken.
Elke dinsdagmiddag, in De Hoef
en Amstelhoek, is er ook een
medewerker van het Servicepunt
aanwezig.

Luistervink

Bestemmingsplan De Winkelbuurt
Abcoude kan worden uitgevoerd

W

Zomeractie
In juli en augustus is er een speciale
zomeractie. Wie de bus in deze
maanden bezoekt, ontvangt een
kaart. Op deze kaart kan men een
indruk van de eigen zomer geven.
Vanuit uw achtertuin of vanaf een
vakantiebestemming, vanaf de fiets
of vanuit de hangmat, uit eigen dorp
of een wereldstad, alles is mogelijk.
Dat kan op elke manier: met een
foto, een tekst, een tekening of misschien een aquarel? Alles mag!
De kaart kan weer worden ingeleverd bij de bus. Een jury beoordeelt
de inzendingen. De prijswinnaars
zullen worden beloond met een
vaartocht met het RABOotje. Zij
mogen elk drie introducés meenemen.

College verheugd over intrekking beroepschrift
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Vestiging Rotterdam
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weerschrift van de gemeente zouden
worden behandeld door de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Deze zogeheten beroepsbehandeling zou tot september duren
en de verwachting was dat de Raad
van State in november 2012 een
uitspraak zou doen. In een tussenuitspraak van april 2012 heeft de Raad
van State al een van de beroepschriften niet ontvankelijk verklaard. De
overgebleven partij heeft op 9 juli zijn
beroepschrift ingetrokken. Hiermee
komt de behandeling te vervallen en
is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat de gemeente
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George Hintzenweg 85
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In de afgelopen periode is de voorbelasting van het terrein ongewijzigd
doorgegaan omdat de gemeente hier
al toestemming voor heeft. In het najaar van 2012 is de grond voldoende
gezet en kan de vierde en laatste
fase van de ophoging/voorbelasting
starten.

deelnemer is een extra paar ogen
in de wijk of buurt. Word daarom
lid van Burgernet. Meer informatie
hierover over op www.burgernet.nl.
Hier kan men zich ook aanmelden
kan via de website. Voor vragen
kan men bellen naar tel. 0297-29
18 35 of mailen naar: burgernet@
derondevenen.nl.

v.l.n.r.: Burgemeester Divendal, Theije
met zijn vader en Britt Vermolen
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direct met de ontwikkeling van de
wijk kan starten: met bouw- en woonrijp maken, het contracteren van de
ontwikkelaar(s) en het ontwerpen van
de woningen. De verwachting is dat
medio 2013 gestart kan worden met
de bouw van de woningen.

De 15-jarige Britt Vermolen, is vorige week door burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen persoonlijk bedankt voor haar inzet
na een oproep van Burgernet. Dankzij de inzet van Britt, o.a. bezorgster van deze krant, kon de 3-jarige Theije, die op 27 juni korte tijd
was vermist, na een oproep van Burgernet snel weer met zijn ouders
worden herenigd.

Ongeveer 8 procent van de inwoners van De Ronde Venen is op dit
moment deelnemer van Burgernet.
Daarmee heeft deze gemeente het
hoogste aantal deelnemers in de
provincie. Maar hoe meer deelnemers, hoe effectiever Burgernet
kan worden ingezet, want elke

22.dec.2011
datum

A COMPANY OF

Bestemmingsplan
De Winkelbuurt 2011

Complimenten voor onze bezorgster Britt voor inzet na Burgernetoproep

Op de bewuste dag wist Theije
in een onbewaakt ogenblik aan
de aandacht van zijn ouders te
ontsnappen en via de tuindeuren
zijn woning te verlaten. Zijn ouders
belden daarop meteen 1-1-2 en de
gealarmeerde politie besloot daarop
een Burgernetoproep te doen uitgaan en deelnemers te vragen uit te
kijken naar de 3-jarige peuter. Een
van de deelnemers die met de oproep werd bereikt was de 15-jarige
Britt Vermolen. Zij aarzelde geen
moment om op zoektocht te gaan,
net als veel andere deelnemers.
Kort daarna trof ze Theije vlakbij
haar woning aan en kon hij met zijn
ouders worden herenigd.
De actie van de 15-jarige Mijdrechtse was voor de burgemeester
aanleiding om haar, in het bijzijn
van Theije, met een kleine attentie
te bedanken voor haar inzet.

BZW
accoord
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project

omschrijving

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57
© 2012 A-side Publishing B.V. Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Stomverbaasd kijk ik nog wel
eens naar TV-programma’s waar
kinderen die destijds naar Nederland zijn gekomen, hun drang om
hun echte ouders te ontmoeten
publiekelijk belijden. Ik kan me
daar iets bij voorstellen, wie wil er
nu niet weten wie zijn echte vader
of moeder is en of er mogelijk
broers en zussen in het spel zijn.
Het leidt vaak tot een storm van
ontroering die menig kijker trekt.
Boer zoekt vrouw vind ik er ook zo
een. Miljoenen kijken tot tranens toe geroerd hoe een aantal
klompendragers er eindelijk in
slaagt een echte partner te vinden.
Ik heb mijn ernstige twijfels of
het getoonde wel echt met de
werkelijkheid overeen komt. Het
zal me een bos hooi zijn, als het
verhaal maar is wat mensen graag
willen zien. Ik kijk al lang niet
meer naar het programma dat
Paul de Beer op de buis durft te
brengen. De manier waarop deze
man vaak mensen schoffeert, vind
ik persoonlijk stuitend. Ik ben al
helemaal niet geïnteresseerd in de
sterretjes van bekende Nederlanders. Zou ik dat wel willen, dan
kijk ik wel naar kanaal 714.
Wat ik ook erg vind, is dat er tien
omroepers/presentatoren zijn die
meer dan de Balkenende norm
verdienen. Er werken er vier bij
BNN die verdienen tot 210.000
euro. De VARA, de sociale omroep,
heeft er drie. Matthijs van Nieuwkerk en Paul de Leeuw verdienen
nog fors. Zij verdienen volgens het
jaarverslag 491.025 en 374.583
euro. De boer zoekt vrouw ster
verdient 199.780 euro. Bij de
TROS krijgt Antoinette Hertsenberg 376.000 euro, van wie dit
hoge salaris al eerder uitlekte. De
tweede TROS-presentator krijgt
285.423 euro; vermoedelijk Ivo
Niehe of André van Duin.
Maar ook de bestuurders kunnen er wat van. Drie bestuurders
verdienen nog wel boven de norm,
blijkt uit de cijfers van de NPO:
hier gaat het om de directeur
NCRV (208.000 euro) en twee leden van de Raad van Bestuur NPO
(zij verdienen 203.769 euro en
210.054 euro). Van twee bestuurders van wie de namen ook niet
bekend worden gemaakt, is er één
al geruime tijd ziek en doet de ander nog tot 2013 allerlei projecten
voor de omroep.
In het verkiezingsprogramma van
een aantal partijen staat de innige
wens te bezuinigen op de publieke
omroep. Er wordt zelfs een bedrag
van 600 miljoen genoemd.
Belastinggeld dat we met z’n
allen moeten ophoesten. Als dat
de ether schoont van tal van
onzinnige zaken en persoonlijk
winstbejag, juich ik dat van harte
toe. Al moet ik toegeven dat ik al
die shows en telefoon- en smsuitlokkertjes van de commerciële
zenders ook niet erg kan
waarderen.  
Luistervink
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Kort nieuws
De Ronde Venen

Horizon over
De Stem van de
Roepende
Vanaf zondag 15 juli volgen bij
Horizon acht gesprekken over ‘De
Stem van de Roepende’. In deze
serie wordt getracht duidelijk
te maken dat het geloof in God
en Zijn invloed op de wereld via
Jezus Christus zo gek nog niet is.
In dit eerste gesprek gaat het over
‘De Erfenis, een theologisch – en
cultuurhistorisch’. Aan de discussie
nemen deel:
Anton van Hilten (pastoraal medewerker PKN Uithoorn); Pastor
Wim Vernooij (RK Vinkeveen) en
Joop Winkel (Hervormde Gemeente
Waverveen). Gespreksleider is Henk
Oudshoorn. Horizon wordt uitgezonden van 9 tot 10 en van 17 tot 18
uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

'Onze Vader' in
De Wegwijzer
Zondagmorgen 15 juli leidt om 10
uur ds. W. Kok de morgendienst in
de Christelijke Gereformeerde Kerk
De Wegwijzer, Koningin Julianalaan
22 in Mijdrecht. De emerituspredikant van de gemeente in Soest
preekt vanuit 2 Korintiërs 2 en 3.
In de middagdienst van 17 uur leidt
dominee Henk-Jan Vazquez de
dienst. In het bekende gebed 'Onze
Vader' komen onder meer de woorden "Uw koninkrijk kome" voor. Wat
wordt daar nu precies mee bedoeld?
Waar bid je dan om? Vanuit zondag
48 uit de Heidelbergse catechismus
wordt het gebed om de komst van
het Koninkrijk uitgelegd. Meer over
De Wegwijzer is te vinden op
www.CGKMijdrecht.nl.

Mijdrecht

De Rank over
Singersongwriters
Een songtekst schrijven over wat
er in je omgaat, over hoe je dingen
ervaart; daarbij de muziek componeren en dan zelf zingen, het is
helemaal in. Dat is ook de gedachte
achter de zomerdiensten in De
Rank. Het gaat daar over teksten
die mensen schreven, toen ze heel
gelukkig waren, of zich juist totaal
verlaten en eenzaam voelden.
Prachtige teksten staan daarover
in de psalmen, aansprekend omdat
de schrijvers/zangers mensen
waren zoals iedereen. Ook al zijn
de psalmen al heel lang geleden
geschreven, toch gaan ze over
gevoelens en situaties die ieder nu
ook kent. Omgezet in de taal van
onze tijd hebben ze ons nog steeds
wat te zeggen. Ds. Kees Burger en
ds. Laura Nagelkerke zetten in elke
dienst zo’n psalm, zo’n singersong,
centraal. De zomerdiensten in De
Rank, Pr. Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, beginnen om 10 uur.

DE GROENE VENEN

Vinkeveense Plassen beleefde succesvol
Nationaal Regenboog Evenement

Meester Gerrit neemt afscheid van
de Pijlstaartschool

Vorige week zaterdag zeilden de vijftien Regenboogboten wedstrijden
op de Vinkeveense Plassen. De wedstrijden zijn onderdeel van het
tweede Nationaal Regenboogevenement, dat van 3 tot en met 8 juli
plaatsvond op respectievelijk de Kagerplassen, het Braassemermeer, de
Westeinderplassen, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. De zeilwedstrijden op de Vinkeveense Plassen werden georganiseerd door de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude (WVA).

Na 41 jaar (!) voor de klas gestaan
te hebben, heeft meester Gerrit
donderdag 5 juli afscheid genomen
van leerlingen, collega’s en ouders
van de Pijlstaartschool. Voordat
meester Gerrit naar Vinkeveen
kwam heeft hij 30 jaar voor de
klas in Amsterdam gestaan. Toen
hij het daar niet meer naar zijn zin
had, besloot hij te solliciteren op de
Molenlandschool in Mijdrecht. Dit
ging niet door, maar gelukkig kon
hij in Vinkeveen terecht bij OBS de
Pijlstaart.
Meester Gerrit heeft samen met
meester Bert voor groep 7 gestaan,
hierna ging hij samen met juf Linda
lesgeven aan groep 6. De laatste
vier jaar heeft hij samen met
meester Tom de kinderen in groep 6
les mogen geven. ICT en computers

Burgemeester Maarten Divendal
opende samen met de commissaris
van de Koningin van Utrecht, Roel
Robbertsen (rechts op de foto), het
evenement in Vinkeveen. Het was een
ideale zeildag. “Zon en wind, dat zijn
de perfecte omstandigheden om te
zeilen,” aldus één van de zeilers.
Veel lokale
bedrijven en
verenigingen
hebben zich
weer ingezet
voor een
mooi walprogramma. De
jeugd kon op
Zandeiland 4
de hele middag proeven van de meest spectaculaire activiteiten en populaire (water)
sporten. De activiteiten varieerden
van demonstraties en open lessen,
zoals sleepwakeboarden, jeugdzeilen, duiken, tumbling, activiteiten
van de scouting, zumba en capoeira.
Aqua Bubble was erg populair en de
demonstratie van de brandweer, een
reddingsactie op het water, trok veel
publiek.
De Zilveren Regenboog, de klasse-

mentsprijs van het Nationaal Regenboog Evenement, werd op zondag jl.
tijdens de afsluitende wedstrijden op
de Nieuwkoopse Plassen gewonnen
door team Het Groene Hart. Het
team van De Ronde Venen, met als
bemanning Wouter Pinckaers, Hans
van Drunen en Remko Boot, eindigde
op de vierde
plaats.
De activiteiten in
Vinkeveen
werden
mede mogelijk gemaakt
door Rabobank Rijn
en Veenstromen, Ondernemers Vinkevéén,
Stichting Recreatieondernemers van
Gein tot Venen, Van Schie Groep, G.
Klink-hamer Watersport, Café SteeInn en Recreatieschap Vinkeveense
Plassen. De hoofdsponsoren van het
Nationaal Regenboog Evenement
zijn: Rabobank Groene Hart Noord,
Rabobank Rijn en Veenstromen en
Rabobank Schiphol. Subsponsors
zijn: BMW, Gaastra, Spelt Bedrijven,
Kamer van Koophandel Leiden en
Feadship.
foto's wim haze

zijn echt ‘zijn ding’ en hij heeft met
plezier het ict-beleid op de Pijlstaart vormgegeven.
Meester Gerrit werd door alle leerlingen en leerkrachten toegezongen
op de melodie van ‘Bloed, zweet en
tranen’. Hierna overhandigden de
kinderen uit zijn klas hem allemaal
een zonnebloem met daaraan een
persoonlijke groet. Het laatste
lied dat voor hem werd gezongen
was geschreven op de melodie ‘De
laatste borrel’. Dit werd hem toch
allemaal iets te veel, het afscheid is
nu echt een feit. Iedereen is het er
over eens dat het jammer is dat er
wéér een meester uit het onderwijs vertrekt! We wensen meester
Gerrit en zijn partner Elly heel veel
geluk voor de komende jaren.

FC Abcoude presenteert het nieuwe
Unicef-tenue
FC Abcoude heeft het nieuwe tenue voor het komende seizoen gepresenteerd. Bijzonder daarbij is dat het tenue voor alle leden van
de vereniging beschikbaar is gesteld door twee sponsoren, te weten:
Ruitenheer BV en Borchland. Naast deze twee sponsoren prijkt ook de
naam van Unicef nadrukkelijk op de voorzijde van het nieuwe shirt van
FC Abcoude.

80 vrijwilligers maakten voor 300 sporters
De Hoef Sportief tot geweldig succes
Het nieuwe sportevenement
in De Ronde Venen, De
Hoef Sportief, heeft een
succesvolle start gehad. Op
het programma stonden
wandelen, zwemmen, fietsen
en hardlopen. Ook werd
gestreden om de "41 van De
Hoef", waarbij de deelnemers 1 kilometer moesten zwemmen, 30 kilometer fietsen en tien kilometer
hardlopen. Naast de sportieve onderdelen was er ook voor de kinderen vertier
rondom het kerkplein naast de
Strooppot: er was een luchtkussen, een waterbak, waterfietsen
in de Kromme Mijdrecht en ook
konden kinderen geschminkt
worden. Ruim 130 wandelaars
genoten van de prachtige routes
rondom de Kromme Mijdrecht
en Woerdense Verlaat op de 5,
10 en 20 kilometer.
Gezien alle positieve reacties
is er in het eerste weekend van
juli 2013 opnieuw De Hoef
Sportief.

Onder toeziend oog van Jan Bouke
Wijbrandi, directeur Unicef Nederland en voorzitter Karin Nijhuis van
Unicef Amsterdam, mocht burgemeester Maarten Divendal van de
Ronde Venen het nieuwe tenue tonen. Directeur Jan Bouke Wijbrandi
gaf aan bijzonder blij te zijn met dit
unieke initiatief van FC Abcoude.
Hiermee maken we kinderen ervan
bewust dat het niet vanzelfsprekend
is dat je het goed hebt.
Voorzitter Roy Blom liet desgevraagd weten dat het bestuur FC
Abcoude al langer de wens had
om de naam Unicef op het tenue

te tonen. "Maar ja, Unicef is geen
betalende sponsor en FC Abcoude
is financieel niet in staat om alle
leden zomaar in een nieuw tenue
met opdruk te hijsen."
Toen Ruitenheer en Borchland
zich respectievelijk als hoofd- en
subsponsor aandienden, werd het
ineens mogelijk om deze wens
in vervulling te laten gaan. "We
hebben toen geen moment meer
getwijfeld en direct contact gezocht
met Unicef Nederland", aldus Roy
Blom.
foto rob baarda
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Daar komt de bruid...

Dribbel, de Duikelaar en Duimelot in het
verkeer
Afgelopen periode werd op de
peuterspeelzalen Dribbel, de
Duikelaar en Duimelot gewerkt met
het thema verkeer. Een thema dat
wordt ondersteund door het ROV
(regionaal orgaan verkeersveiligheid) Utrecht. Ook met peuters kan
je al veel doen aan het besef van
veiligheid in het verkeer, 'jongleren in het verkeer'. Door met de
kinderen te spelen, lezen, knutselen,
wandelen en zingen kan je veel,

Vorige week donderdag is voor
bewoners en familie een bruidsmodeshow gehouden in Zuiderhof
in Vinkeveen. Fantastisch om
verschillende jurken te zien die
medewerkers op hun trouwdag hebben gedragen. Groot succes was de
collectie 2012 en 2013 van bruidsmode Giovanna uit Mijdrecht. Niet
alleen trouwjurken, maar ook gala
en avondkleding. Ook de moeder
van de bruid zag er prachtig uit.
Joke, eigenares van Giovanna heeft
enorm haar best gedaan om onze

voor peuters begrijpelijke, onderwerpen langs laten komen. Ook het
afsluitende zomerfeest stond in het
teken van het verkeer en de kinderen konden binnen en buiten spelen
met stoplichten, verkeersborden,
rotondes en even langs een wegrestaurant voor een ijsje. Een mooie
afsluiting van het speeljaar voor de
speelzalen van stichting Speel Wijs.
Voor informatie:

www.stichting-speel-wijs.nl.

bruiden te helpen met het aan en
uitkleden van de bruidskleding. Alles verliep heel rustig en soepel en
bij iedere jurk waren ook de accessoires zoals sieraden en schoenen
aanwezig. Met behulp van twee
vrijwillige kapsters en een schoonheidsspecialiste zagen de bruidjes
er prachtig uit. Ter afsluiting van de
bruidsshow heeft Joppe de Ree uit
Vinkeveen gezorgd voor gezellige
livemuziek. Bewoners en alle aanwezige hebben ontzettend genoten
van de middag.

fijne vakantie; veel plezier en rij
voorzichtig. Met ingang van het
nieuwe seizoen heeft Peuterspeelzaal
‘Kabouter Pinkeltje’ keuze uit twee
openingstijden: 08:30 – 11:45 uur
of 08:30 – 13:30 uur. Meer info op:

www.peuterspeelzaalkabouterpinkeltje.nl

PK Sport Dansuitvoering groot succes!
Het jaar is bij PK Sport weer
voorbij gevlogen! De meiden van de
kids swing en de Streetdance waren
op van de zenuwen en mochten
eindelijk aan iedereen laten zien
wat ze het afgelopen jaar allemaal
geleerd hadden. Op vrijdag 29 juni
werd dorpshuis ‘De Boei’ versierd
om op zaterdag 30 juni weer een
feestje te bouwen. De Streetdance
show, met het thema ‘feest’ was
weer een groot succes! De zaal zat
lekker vol met familie, vrienden en
zelfs schooljuffen van de danseresjes. Het was dit jaar een beetje
anders omdat de meiden van twee
juffen les hebben gekregen. Juf
Debbie ging met zwangerschapsver-

lof en Juf Carina heeft de dansjes
afgemaakt voor de show. De show
begon met de allerkleinste meisjes,
op nummers van de minidisco en K3
sierden zij het podium. De meiden
van 6 tot 8 jaar kwamen daarna
en dansten ook de sterren van de
hemel. De stoere streetdancers
van 9 en 10 jaar danste de Mambo
en gingen zelfs een stukje rappen.
Het dak ging eraf toen de grootste
meiden hun danskunsten lieten zien
en de finale was een groot tropisch
feest. De meiden zagen er prachtig
en feestelijk uit. Iedereen bedankt
voor de gezelligheid en tot volgend
jaar! Voor meer informatie over
Streetdance bel 0297-264666.

Vakantie op de Beatrixschool begint 'ijs'koud
De laatste week voor de vakantie
is op de Pr. Beatrixschool in Wilnis
altijd een leuke week. De kinderen
gaan alvast een kijkje nemen in hun
nieuwe klas tijdens het doordraaien.
Groep 8 voert de musical op voor
de hele school. De meeste lessen
zijn behandeld dus er is wat extra
tijd om te spelen. Iedereen kijkt uit
naar 6 vrije weken om leuke dingen
te gaan doen en lekker te luieren.
De ouderraad wilde dit jaar de vakantie extra feestelijk inluiden. Op
donderdagmiddag kwam een ijswa-

Mijdrecht

Laatste zomerbridge
drive op 16 juli
De volgende en laatste ronde van
de Zomerbridgedrive vindt plaats op
maandagavond 16 juli aanstaande
in Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht. Zaal open om 19 uur
en aanvang om 19:45 uur. Zowel
voor gevorderde als beginnende
bridgers met wat ervaring een leuke
en afwisselende avond. De zesde
ronde was wederom druk bezocht
en werd, mede door technische problemen, een spannende bridgeavond
met 50 paren. Door de inspanningen
van Caro, Hans en Peter kon de uitslag toch worden bekend gemaakt.
Er werd gespeeld in drie lijnen. Bij
Lijn A wonnen Theo Klijn en Jan de
Jong (69,64%); in Lijn B Jacques
Joossen en Jos Vlek (64,84%) en in
Lijn C behaalden Henk en Martha
de Vries de eerste plaats (70,15%).

Abcoude

Kabouterfeestje sluit seizoen af
Peuterspeelzaal Kabouter Pinkeltje heeft het seizoen toepasselijk
afgesloten met een kabouterfeestje.
Er was een poppenkast, een ijsje, er
werd een kaboutermuts geknutseld,
en wie geschminkt wilde worden
werd geschminkt. Natuurlijk was er
ook een vrolijk Kabouterdansje en is er gesmuld
van Kabouterbroodjes,
poffertjes en Pinkeltjessap. Van al dat feesten
word je moe, en dus
gingen alle kaboutertjes
lekker naar hun bedje
bij papa en mama toe.
Het Pinkeltjes team:
Ankie, Fabia en Jolanda
wenst iedereen een hele

Kort nieuws

gen van Portofino het schoolplein
oprijden en mochten alle kinderen
en leerkrachten uit diverse smaken
een heerlijk Italiaans ijsje kiezen.
Iedereen heeft op deze warme dag
heerlijk gesmuld van deze traktatie.
De kleuters gingen daarna meteen
genieten van hun vakantie. Voor de
andere groepen begon de vakantie op vrijdag om 12 uur. Op 20
augustus gaat de school weer open
en staat voor de ouders de koffie
en thee klaar en kunnen zij gezellig
bijpraten met elkaar.

Opruiming bij
Wereldwinkel
Bij Wereldwinkel Abcoude is het tijd
voor de zomeropruiming om in de
winkel weer ruimte te maken voor
nieuwe producten. Daardoor krijgen
meer producenten uit de Derde
Wereld een kans om op de westerse
markt een plaatsje te veroveren.
Voor U de kans om een aankoop
met een leuke korting te doen. Op
reizen naar andere landen ontdekt
men vaak ook andere eetgewoontes.
Het is leuk om daar terug thuis mee
te experimenten. Bij de Wereldwinkel kunt u tal van producten en
kookboeken vinden, die U daarbij
kunnen helpen. De Wereldwinkel
heeft een nieuwe Aziatische kooklijn en uit Zuid-Afrika verschillende
kruidenmolens met speciale peperof zoutmixen om uw gerechten een
exotisch smaakje te geven. Bezoek
de Wereldwinkel Abcoude voor een
buitenkansje of voor de sortering
aan (h)eerlijke foodproducten. Op
de website staan tal van recepten
waar producten uit de Wereldwinkel in gebruikt kunnen worden.
Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat
9, Abcoude.
www.wereldwinkel-abcoude.nl

Vinkeveen

Weer wedstrijd over
de eilanden
Historie herleeft in Vinkeveen
Zaterdag 7 juli was het smullen
voor de vele liefhebbers van oude
schepen en motoren: bij Museum
De Ronde Venen had het motorschip Damsterdiep uit Rotterdam
een plekje aan de kade gevonden.
De opduwer Ouwe Jaap uit Vinkeveen maakte het feest van bronsmotoren compleet, drie motoren van
15 tot en met 80 PK waren te zien,
te ruiken en te voelen. Opduwer
Ouwe Vos, Ome Henk en Ome Gijs
maakten de rij vol langs het ms.
Damsterdiep. Ms. Damsterdiep was

afgelopen week te gast op de Vinkeveense plassen en het is zeker uniek
te noemen dat er tijd was in hun
drukke reisschema.

Op 4 augustus wordt op de Vinkeveense plassen Het Rondje Eilanden
georganiseerd, een uniek zwemloop evenement, met direct na afloop een gezellig avondprogramma
met culinaire en muzikale traktaties
voor de aanwezigen op Zandeiland 1. Met Het Rondje Eilanden
herleven oude tijden en keert in de
Ronde Venen een bijzonder evenement terug, maar wel in een geheel
nieuw jasje.
Inschrijven kan nog op

www.hetrondjeeilanden.nl.
Op deze site is ook het parcours en
het programma te vinden.
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In juli en
augustus is er
in het gezondheidscentrum
Croonstadt
in Mijdrecht
een expositie
ingericht met
schilderijen van
Loeky SmithOussoren.
Loeky Smith
(1959) is
sinds 2005 lid
van Atelier
de Kromme
Mijdrecht.
Haar inspiratie
vindt zij in de
natuur, op het
water en tijdens
vakanties. De
vele kleuren van de lucht en het water
blijven boeien. Veel van haar werk
heeft een realistisch karakter maar op
het atelier is ze aangespoord om ook
abstract te gaan werken. Het penseel
werd dan vervangen door een paletmes. Een aantal van haar werken kunt
u bekijken in het gezondheidscentrum
Croonstadt. Entree: Croonstadtlaan
1-3, vlakbij Albert Heijn.

Schilderen in
Waverveen
Voor de workshop Schilderen in
de polder zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar op 14 en 21 juli. De
workshop is voor beginners en
gevorderden. Tijdens de workshop
wordt aandacht besteed aan compositie, vlakverdeling licht/donker en
kleurgebruik. Er kan zowel abstract
als figuratief geschilderd worden.
De workshop is een ‘open atelier’
in en met uitzicht over de polder. In
het atelier zijn de benodigde materialen aanwezig. Er zijn voldoende
kunstboeken en tijdschriften aanwezig voor inspiratie. Er wordt gestart
met een rondleiding, vervolgens
wordt een schets in houtskool op
doek gemaakt, daarna schilderen
met acrylverf. Bij voorkeur wordt
buiten geschilderd; zorg daarom
voor warme kleding en een oud
overhemd of schort.
Aanmelden, foto’s en informatie:

www.hennywoud.nl

Terugblik op Film aan de Plas 2011

luchtfoto peter bakker

‘Film is slechts de aanleiding’
Op zaterdag 25 augustus kan er
weer worden genoten van Film aan
de Plas, het filmfestival in buitenlucht met als decor de Vinkeveense
Plassen. De eerste editie vorig jaar
was compleet uitverkocht en honderden bezoekers hebben genoten
van een mooie avond film kijken.
Organisatie Stichting Woelig Water
laat weten er ook dit jaar een geweldig spektakel van te maken.
Film aan de Plas is meer dan alleen
film kijken en geeft je dat echte festival gevoel. Dat blijkt uit reacties

van bezoekers van vorig jaar:
Lida Muhl uit Weesp: “Ik had gewoon een avondje film kijken in de
buitenlucht verwacht, maar behalve
een immens groot scherm, klapstoeltjes en dekentjes om je warm
te houden waren er muziekoptredens, heerlijke wijn en biertjes bij
de bar en kraampjes met lekker
eten van de lokale restaurants.
Super!”
“De locatie was mooi aangekleed,
met onder andere grote gordijnen
bij binnenkomst (alsof je een toneel
binnenging) en medewerkers in
outfit die zo uit de film konden
komen!” aldus Emma Wouters uit
Amsterdam. Carla van de Meer uit
Vinkeveen was één van de vele festivalgangers die Film aan de Plas
bezocht per boot. Met maar liefst
twee boten, afgeladen met vrienden
en familie, kregen zij een plekje

Streetdance Centre Build Ya Skillz

Nieuwe dansschool in Mijdrecht is
gespecialiseerd in populaire streetdance stijlen
Mensen uit deze regio moesten voor
deze streetdance stijlen, zoals Popping, Locking of Hiphop naar Amsterdam of Utrecht. Sylvain Veldkamp,
zelf een echte hiphopper in hart en
nieren, heeft hier verandering in
gebracht. Vorig jaar september is hij
bescheiden gestart met vier uur les in
sporthal De Phoenix en sinds januari
werd, inmiddels op de nieuwe locatie
Diamant 6, acht uur breakdance en
hiphop lessen gegeven.
Sinds 1 juli is de dansschool geheel
in eigendom en vanaf eind augustus
start men groots met nieuwe dansschool Streetdance Centre Build Ya
Skillz, met wekelijks meer dan 40
uur aan diverse lessen.
Zelf startte Sylvain met groot succes begin jaren 90 als eerste met
breakdance lessen voor kinderen in
Amsterdam. Hij geeft nu al meer dan
foto marlies wessels

Expositie
Gezondheidscentrum

DE GROENE VENEN

20 jaar les en is nu Streetdance Centre Build Ya Skillz begonnen, samen
met zijn vrouw.
Streetdance is een verzamelnaam,
net als stijldans. Onder streetdance
vallen alle stijlen die zijn ontstaan
op straat en in de clubs van Amerika.
De meeste van deze stijlen kun je bij
Build Ya Skillz leren, zoals Hiphop,
Breakdance, Popping, Locking en de
nieuwste stijl house.
Naast lesgeven willen de docenten bij
Build Ya Skillz ook bepaalde waarden
en normen meegeven aan de jeugd.
Build Ya Skillz wil niet alleen een
sportaccommodatie zijn, maar veel
meer dan dat. Vanuit de Hiphop
brengen zij de boodschap Peace,
Unity, Love and Having fun. Vrij
vertaald naar respect, community, expressie en creativiteit. Sylvain: “Wij
willen graag een community creëren
voor de jongeren uit De Ronde Venen
en omgeving. Build Ya Skillz is een
plek voor expressie en inspiratie, een
plek om plezier te hebben, en waar je
je kunt ontwikkelen. Zo willen we onderling pest gedrag in de maatschappij voorkomen. Hier zullen we diverse
methodes voor gebruiken. En dit in
samenwerking doen met Mireille van

toegewezen tussen eiland 1 en de
wal om zo vanuit de boot de film te
bekijken. ”Ik vond de sfeer en de
beleving fantastisch!” aldus Carla
“en ik heb de avond ervaren als
heel bijzonder, origineel, relaxed,
imponerend en gezellig (en velen
met mij).”
Eén ding wordt duidelijk uit het

Praktijk voor levensgeluk en enkele
rappers. Ook zal er een huiswerkklas komen waar jongeren rustig hun
huiswerk onder begeleiding kunnen
maken en komen er regelmatig leuke
activiteiten voor de leerlingen.
Week lang gratis lessen
Van 27 augustus tot 1 september is
iedereen van harte welkom om kennis te maken met de diverse stijlen.
In deze week zijn alle lessen gratis te
volgen. Voor de snelle beslissers heeft
Build Ya Skillz zeer aantrekkelijke

enthousiasme van de bezoekers van
vorig jaar; Film is ‘slechts de aanleiding’ en brengt muziek, theater
en lekker eten bij elkaar. Een goede
combinatie die een top avond garandeert. Meer informatie over het
festival en de voorverkoopadressen
is te vinden op

www.filmaandeplas.nl

foto anton hartong

kortingen een aanbiedingen. Kijk
voor alle info op www.hiphoplessen.nl
en zie ook de advertentie in deze
krant op pag. 2.

Gezellig rondneuzen op Jaarmarkt Vinkeveen
Voor de 33e keer is woensdag jl. de traditionele Jaarmarkt Vinkeveen gehouden.
Op de Herenweg (tussen Kerklaan en Demmerik) en de Heulweg stonden weer
ruim honderd kramen opgesteld en de horeca stalde hun terrasjes uit. In de
ochtenduren werd de jaarmarkt, die tot 21.00 uur duurde, geplaagd door wisselvallig weer, maar 's middags werd het gezellig druk.
foto patrick hesse

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Ook dit jaar was de Grutto
Straatrace, georganiseerd
door drie buurtkinderen,
weer een geweldige
happening. De straat
werd afgezet en er werd
een heus rally parcours
nagebootst. Maandag begon met spelletjes, tosti’s
eten en een speurtocht,
gevolgd door de eerste
skelterraces. Dinsdag
werd er de hele dag geracet met fietsjes, steps en skelters (klein en groot) en tussendoor lekkere broodjes
knakworst! Woensdag eerst weer spelletjes en een potje bingo, daarna de laatste races. Na de races was er
patat en ijs en een prijsuitreiking met echte bekers! Drie superdagen voor 22 kinderen rondom de Grutto,
die onwijs genoten hebben, mede door het mooie race weer. 		
foto sandra verburg

In de nacht van
vorige week donderdag op vrijdag
moesten de hulpdiensten massaal
uitrukken naar
de Vinkenkade
in Vinkeveen. Op
een eiland in de
Vinkeveense Plassen werd door een aantal jongeren feestgevierd. Door nog
onbekende oorzaak sloeg een bootje met vijf opvarenden om. Alle jongeren
konden op het droge komen. Het ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt het
ongeval en of er alcohol in het spel is.		
foto peter bakker

Maandagavond jl. is op de Hoofdweg in Mijdrecht een scooterrijder aangereden. Een
30-jarige automobiliste uit Mijdrecht reed richting de Amstelkade, toen zij in een scherpe
bocht bij een manage een 20-jarige scooterrijder uit Noorden frontaal aanreed. De jongen
werd gelanceerd tegen een hekwerk en kwam vervolgens enkele meters verder in de berm
terecht. De scooterrijder is met onbekend letsel naar het AMC overgebracht. De Verkeers
Ongevallen Analysedienst doet onderzoek naar de oorzaak.
foto peter bakker

De groepen 8 van de St. Jozefschool in Vinkeveen speelden hun afscheidsmusical. Deze
musical nam het publiek mee naar een eeuw waarin veel is gebeurd. De kinderen hebben beleefd hoe het toen was en welke ontwikkelingen er allemaal geweest zijn. Van
Can Can tot EK-voetbal. Van grote Televisieshows tot Flower Power-tijd. Van Popidolen
tot Wereldoorlogen. Een leerzame musical, uit het leven gegrepen met een kleine traan
en een grote lach. Bedankt voor ieders fantastische inzet!

€ 3.500,VOORDEEL
40 JAAR HONDA CIVIC; NU TOT WEL

DASHBOARD: ULTRAMODERNE COCKPIT

OP DE CIVIC JUBILEUMEDITIE

DE RUGLEUNING OMLAAG...
MAGIC SEATS: TOVEREN MET BAGAGERUIMTE!

OF DE ZITTING OMHOOG!

MAGIC
SEATS
INSIDE!

De Civic viert zijn 40e
verjaardag! Dat vraagt om
een speciale jubileumeditie.
Uw voordeel is minimaal
€ 2.500,- en kan voor een Civic
met lederen interieur oplopen
tot maar liefst € 3.500,-!*

NU AL VANAF: € 17.490,-

* T.o.v. de consumentenprijslijst. Actie is niet combineerbaar met eventuele andere aanbiedingen. Registratie voor 31 juli 2012. Vraag naar de voorwaarden.

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

B-Label

|

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

Honda Civic vanaf B-label: gemiddeld brandstofverbruik min. 1 liter op 23,8 km - max. 1 liter op 15,6 km, CO 2-uitstoot min. 110 g/km - max. 150 g/km.
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Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
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

Sportief wandelen bij Spel en Sport DRV
Sportief wandelen is net weer iets anders als
een blokje om of een tochtje door de natuur.
Bij Spel en Sport De Ronde Venen zijn er
het hele seizoen lessen in Sportief wandelen, en nu ook in de zomer. Jos Kooijman,
sportdocente bij Spel en Sport legt uit:
“Bij Sportief wandelen worden je spieren
getraind, het houdt je gewrichten soepel en
je bouwt je conditie op. Het maakt je fit. En
het is natuurlijk buiten, dat is op zich al prettig. Alleen bij onweer en ijzel gaan we niet
wandelen, bij ander weer kan het altijd.”
Elke les begint met een warming up. Dan
volgt de looptraining. Het is belangrijk om
eerst je hakken neer te zetten, waardoor je
vanzelf grotere stappen gaat maken. Een tip
van Jos: “Kijk vijf meter vooruit, dan loop je
stevig en goed rechtop.”
De warming up en de looptraining duren een
kwartiertje en dan wordt er een route gelopen, met wat oefeningen ertussendoor.
“Het is belangrijk”, aldus Jos, “dat je je

eigen tempo houdt. Het is geen hardlopen,
gewoon wandelen en je moet niet proberen
bij de anderen te blijven door langzamer of
harder te gaan lopen.”
De deelnemers aan de zomercursus hebben
er zin in. Ook u kunt nog aansluiten. Elke
dinsdag tot en met begin augustus is er een
les Sportief wandelen, die om 11 uur begint
bij Sporthal de Phoenix in Mijdrecht.
Meer informatie tel. 06-21918353 of

www.spelensportdrv.nl.

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Rustig aan hardlopen binnen Gezond in Beweging

Conditie opdoen met laagdrempelige training
Het project Gezond in Beweging herbergt talloze sportkennismakingscursussen voor
40-plussers en senioren. Deze zijn zo laagdrempelig dat iedereen op zijn of haar eigen
niveau (weer) kan bewegen. Een activiteit die onlangs aan het aanbod is toegevoegd is
‘rustig aan hardlopen’. Voor deze en andere activiteiten kunnen geïnteresseerden zich
opgeven via www.sportinderondevenen.nl. De informatie betreffende Gezond in Beweging
staat op de beginpagina.

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

Hoe hou je het geheugen actief?

Alzheimercafé Abcoude 25 juli
Muziek en geheugenspellen zijn uitstekende
methoden om het geheugen actief te houden.
Ook zijn ze geschikt om op ontspannen wijze
samen een leuke tijd te hebben. Marianne
Gilde is auteur van het boek Kien en oprichter van een particulier dagverblijf voor ouderen. Zij vertelt erover op aanstekelijke wijze.
Vorig jaar was zij al eens in Abcoude en wegens succes komt ze nogmaals. U krijgt een
demonstratie van verrassend leuke nieuwe
geheugenspellen en uitleg wat zij voor u kunnen doen. Dit alles onder het genot van een
fris zomerdrankje. Deze bijeenkomst is voor

Are you a gourmet?

iedereen vrij toegankelijk, in het bijzonder
geschikt voor wie met geheugenproblemen
te maken heeft (zoals dementie, Parkinson,
beroerte), voor hun familie en andere verzorgers. U ontmoet zorgprofessionals met wie u
op ongedwongen wijze kunt praten en andere
mensen waarmee u ervaringen kunt delen.
Dit Alzheimercafé vindt plaats op woensdagmiddag 25 juli aanstaande van 14.00 tot
15.30 uur, Dorpszicht 22, Abcoude. Bel voor
meer informatie of vragen over vervoer met
Steunpunt Mantelzorg van Tympaan,
tel. 06-45103660.

BORUS Kinderopvang neemt
naschoolse opvang De Hoef
over
Met ingang van het nieuwe schooljaar
neemt Borus Kinderopvang uit Uithoorn de
naschoolse opvang op RK basisschool Sint
Antonius in De Hoef over.

And good with words, too?
For an interesting & fun but unpaid culinary
project we're looking for a bi-lingual culinary
translator, who has enough time on his/her
hands to translate approx. 1 A4 size text per
month.
No pay, but to return the favour, we can offer
free advertising of your own project(s) in this
paper.
Write to info@degroenevenen.nl and request a
sample text.

Onno Stokhof, directielid van de Antoniusschool: "Goede naschoolse opvang is voor
onze ouders en leerlingen van groot belang.
We zijn met Borus een programma overeengekomen, waarbij onze leerlingen gedurende
het gehele jaar op de schoollocatie worden
opgevangen. Dit betekent rust en stabiliteit
voor onze leerlingen en gemak voor onze ouders. Wij zijn erg blij met de samenwerking."
Borus Kinderopvang, opent in september een
nieuw kinderdagverblijf in Abcoude. Directeur
Stephan van den Oetelaar: "De naschoolse
opvang op de Antoniusschool betekent een
prachtige toevoeging aan ons aanbod van
kinderopvang in de regio.”

Hardlooptraining
Anja Lefeber geeft de hardlooptraining
met haar organisatie Vit4Life: “Ik begeleid
mensen met stress, overgewicht en andere
gezondheidsklachten. Omdat ik geloof dat de
basis onder een goede gezondheid bewegen
is, ben ik begin dit jaar gestart met het geven
van hardlooptrainingen aan mensen die vrijwel geen conditie hadden. De eerste groep
heeft in vijftien weken een goede conditie opgebouwd en kan dertig minuten achter elkaar
hardlopen in eigen tempo. Ze waren trots dat
ze dit bereikt hebben, en ik ook. Momenteel
ben ik met weer twee groepen bezig.”
Lol in bewegen
Veertigplussers en senioren zijn van harte
uitgenodigd om aan eenzelfde traject bij

Vit4Life mee te doen. De training vindt vanaf
6 september vijftien donderdagen plaats van
20 tot 21 uur en start bij het Piet Mondriaan
Gebouw in Abcoude. De kosten zijn tien euro
per les. ”De training bestaat uit spierversterkende oefeningen, training op looptechniek
en het lopen zelf,” vertelt Anja. “De training
is bedoeld om (weer) plezier in het bewegen
te krijgen en rustig aan conditie op te bouwen. Lekker lopen in de frisse lucht! Ik wil
dat mensen opnieuw lol krijgen in bewegen,
want dat zit in onze natuur.”
Meer informatie
Voor meer informatie over Gezond in
Beweging kan contact worden opgenomen
met coördinator leefstijlprojecten Leon van
Fraeijenhove van Sport in De Ronde Venen
via telefoon: 030-7513862 of e-mail: leon.
van.fraeijenhove@sportservicemiddennederland.nl.

Van harte gefeliciteerd met je 65e verjaardag
en je 50 dienstjaren bij Constructiebedrijf Börger!!!

Bea
Jessica en Johan
Brigitte, André en Scott
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Dr. Beeker

Terug uit het dierenhospitaal
Op woensdagochtend heeft Jolande onze hond Fuego opgehaald en thuis neergelegd; hij kon alleen op de vloer liggen. Ik was spreekuur aan het doen maar keek uit
het raam of ik ze langs zag komen, op weg naar huis. Toen ze er waren ben ik gelijk naar ze toe gegaan; iedereen was zo verdrietig!
Fuego keek ons een
beetje droevig
aan en slikte.
Wacht eens,
Fuego kon
niet slikken
volgens de
neuroloog.
Een plakje
worst
dan om
het uit te
proberen,
dat ging hap
slik weg. Hij
kan dus wel
slikken!
Opeens begon
het me te
dagen; in mijn
tijd maakten
co-assistenten
een differentiaal diagnose
(DD) met
daarin alle
mogelijke
oorzaken voor
deze ziekte. Als ze in het ziekenhuis
gedurende de opname van vier
dagen niet hebben gemerkt dat onze
hond wel kon slikken, hadden ze dan
wel een DD gemaakt?
In mijn humane geneeskunde is
het gebruikelijk dat je die maakt,
ik leer het mijn artsen in opleiding
ook altijd. Als er een ziekte is in de
hersenen, wat zou dat kunnen zijn?
Je begint met de tweedeling infectieus/niet-infectieus. Een hersentumor
was het niet en dus moest er sprake
zijn van een infectieus proces.
De volgende stap is dan het determineren van de verwekker; viraal/
bacterieel/parasitair.
Wat weten we verder nog?
Op de scan waren haardjes gezien
in de hersenen, dat betekent dat
de verwekker daartoe in staat
moet zijn. Tegelijkertijd bedacht ik
mij opeens dat de neuroloog het
had over een meningitis, maar dat
kon niet juist zijn want dat is een
ontsteking van de hersenvliezen en

bij Fuego zaten de ontstekingen
in de hersenen. Er moest dus een
verwekker zijn die in staat was om
een ecephalitis te veroorzaken (niet
menigitis).
Bij mensen ken ik er daar niet veel
van, op basis van ervaring kwam ik
op een parasiet of een bacterie.
Ik realiseerde me dat de neuroloog
maar wat had gedaan; ze had antibiotica tegen een bacterie gegeven en
dexamethason tegen een virus maar
dat was gebaseerd op nattevingerwerk, want er was geen enkele uitslag (van een onderzoek) om
die beslissing te staven.
Ik ben gelijk naar de apotheek
gegaan.
Uit eerdere ervaring weet ik dat
veel medicijnen voor honden gewoon
mensenmedicijnen zijn en dat,
hoewel de dosering vaak wel anders
is, de meestgebruikte antibiotica ook
voor dieren kunnen worden gegeven.
In de apotheek besloot ik een kuur
amoxicilline/clavulaanzuur te nemen
en voor de eventuele parasiet besloot ik metronidazol voor te schrijven. In een plakje worst gingen de
eerste pillen gesmeerd naar binnen.
Drinken kon Fuego nog niet, zijn
tong was erg dik en het water ging
dus niet mee naar binnen, maar
ijsklontjes slikte hij wel.
Die middag moest ik voor Jan (onze
jongste hond) bij de dierenarts zijn
en ik vertelde daar van de wonderbaarlijke opleving van Fuego. Op het
moment dat ik daar was belde de
dierenarts uit Utrecht. Ze kondigde
aan dat Fuego thuis was gekomen en
dat er euthanasie zou moeten
worden gedaan. Onze dierenarts
meldde daarop dat Fuego weer kon
slikken en lopen, maar dat werd in
Utrecht niet geloofd, dat was onzin.
Nu was het infuus met dexamethason natuurlijk gestaakt en ik weet
dat bij mensen dat niet zomaar
gestopt kan worden, de bijnieren
zijn door het medicijn onderdrukt

geraakt en beginnen niet gelijk weer
te werken. In overleg besloten we
daarom om ook weer dexamethason
voor te schrijven, niet in de belachelijke dosering van 8 mg maar in een
mildere hoeveelheid van 2 mg.
Op donderdag hebben we de katheter eruit gehaald, want Fuego begon
nu serieus te lopen en struikelde
over de slangen. Op vrijdag hebben
we hem weer meegenomen op de
gemeenschappelijke wandeling en
op zaterdag begon hij weer
achter de tennisbal aan te rennen en
ging zelfs weer het water in om te
zwemmen. Gedurende het weekend
merkten we nog wel dat hij een
beetje een afwijking naar links had,
maar die is nu ook weg.

Dit zal een prachtige invulling
worden van hopelijk een mooie
zomeravond. Na afloop kunt u onder
het genot van een drankje, dat u
wordt aangeboden, verder praten in
’t Trefpunt.
De Stichting Orgeltochten NoordHolland brengt op 21 juli een bezoek
aan de HH. Cosmas en Damianuskerk. Om 10.30 uur, die dag, bezoekt

•

•
• Toen de neuroloog sprak over
een meningitis in plaats van een
encephalitis hadden we eigenlijk
al aan de bel moeten trekken.
• De verwekker is onduidelijk , als
ik met mijn beperkte diergeneeskundige kennis een DD zou
moeten maken kan er nog steeds
sprake zijn van een bacterie, een
virus of een parasiet.
• Differentiaal diagnostisch denk
ik aan bijvoorbeeld Toxoplasmose (parasiet), ziekte van
Weil (Lepstospirose, een bacterie) of Hondenziekte (een Parvo
virus) of tekenbeetziekte
(Borrelia, een bacterie). Van al
deze ziektes is bekend dat ze
een encephalitis kunnen veroorzaken. Ook bij mensen!
• De dierenneuroloog had,
uitgaande van deze DD, een
ander beleid kunnen voeren.
Het medicamenteuze beleid
sloot niet aan bij de DD (is die
gemaakt?) en het diagnostisch
beleid sloot de ontdekking van
herstel uit (geen tweede scan).
• Achteraf gezien zijn de slikproblemen waarschijnlijk niet door
de ziekte, maar door de therapie

Een prachtig concert, waar u zomaar even naar toe kunt gaan: op vrijdag 20 juli om 20.00 uur in de HH.
Cosmas en Damianuskerk te Abcoude (Kerkstraat 23). Ines Maidre is de gast-organiste. En de eigen organist Stephan van de Wijgert is natuurlijk ook van de partij.
werken van Sweelinck, Buxtehude en
een spectaculaire fuga van Bach. Dit
concert wordt u van harte aanbevolen: de toegang is gratis. Na afloop
wordt u om een vrijwillige bijdrage
gevraagd.

•

Het wonderbaarlijk herstel van
Fuego, vrijwel uit de dood herrezen.
Wat kunnen we hiervan leren?

Orgelklanken midden in de zomer

Ines Maidre is een unieke organiste
uit Estonia (Estland). Zij reist, misschien wel als een van de bekendste
concertorganisten van deze tijd,
de wereld rond. Het mag wel heel
bijzonder heten dat zij dit jaar onze
kerk aandoet. Dat heeft alles te
maken met de vriendschap die is
ontstaan tussen Stephan van de
Wijgert, onze dirigent-organist, en
Ines. Een artistieke waardering voor
elkaar, die verder wordt voortgezet
in een muzikale samenwerking in
twee bijzondere werken: een fantasie
van Mozart voor 4 handen en samen
zullen ze ook een tango spelen van de
bekende Argentijnse componist Piazolla. Op het programma staan verder

•

men de Grote Kerk in Loenen a/d
Vecht, om 12.00 uur de Protestante
kerk in Vreeland. Omstreeks 14.30
uur wordt het Cosmas en Damianusorgel bespeeld door Christine Kamp,
waarna de groep van circa 80-100
gasten, ook nog de Dorpskerk bezoekt. De stichting organiseert deze
zomer vanaf 14 juli tot en met 18
augustus iedere zaterdag een orgeltocht, zie www.orgeltochten.nl.

•

veroorzaakt; de morfine is waarschijnlijk de boosdoener geweest.
De totale apathie was waarschijnlijk veroorzaakt door de
Dexamethason, maar die overweging is door de behandelend
arts niet meegenomen.
De neuroloog is na het initiële
onderzoek verder buiten beeld
gebleven, de signalen over de
verbetering van de ziekte (of
de verslechtering) bereikten
haar derhalve niet.
De artsen hielden te lang vast
aan een ingezet beleid, de dexamethason ophogen van 4 mg
naar 8 mg heeft de situatie van
Fuego dramatisch verslechterd,
maar de verslechtering werd
door de arts beoordeeld als
verergering van de ziekte, mede
doordat onze signalen haar niet
bereikten.
Overschrijdingen van de zorgkosten door overbodig onderzoek
(een punctie waarvan de uitslag
pas na de dood bekend zou
worden) zijn niet voorbehouden
aan de humane geneeskunde.
De communicatie verliep via een
dierenarts in opleiding, die
helaas niet in staat was om onze
overwegingen of die van de
neuroloog (die verantwoordelijk
was voor het beleid) op heldere
wijze te verwoorden.

In het nieuws was laatst een item
over de kwaliteit van zorg voor
sociaal zwakkeren. Het blijkt dat sociaal zwakkeren een slechtere zorg
ontvangen en derhalve dus minder
lang leven of in slechtere gezondheid dan sociaal weerbare mensen.
Verdien je genoeg en ben je mondig
dan leef je langer en gelukkiger. Dat
blijkt nu ook te gelden voor Fuego
en dat stemt me verdrietig.
Er waren voor Fuego drie ‘inslaap’
momenten;
- de verwijzing naar de neuroloog is
voor veel mensen een onbekende en
misschien onbetaalbare stap.
- de mri scan is een duur onderzoek,
ook dat is niet voor iedereen op te
brengen.
- nadat de ingestelde therapie niet
effectief leek te zijn, was het ‘enige’
alternatief inslapen.
Ik vroeg aan Jolande of ze niet blij
was dat ik huisarts ben?
Maar zij antwoordde dat ze verdrietig was over de honden en hun
baasjes die niet dat geluk hebben en
eufemistisch moeten inslapen.

Jaco Beeker
info@drbeeker.nl
www.drbeeker.nl
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Henk Koekoek verzamelt sigarenbandjes:

“De bandjes met vogels vind ik het leukst, misschien
omdat ik zelf een Koekoek ben”
In de supermarkten van Wilnis, Maarssen, Breukelen, Vleuten, Hazerswoude, Kockengen en Vinkeveen, Overal waar Henk Koekoek uit Nieuwer ter Aa boodschappen doet, hangt hij een briefje met een oproepje op.
Henk is namelijk fervent verzamelaar van postzegels en sigarenbandjes en grijpt elke kans aan om zijn verzameling uit te breiden. Vooral van de sigarenbandjes heeft hij inmiddels vele boeken, blikken en hobbydozen vol. Henk: “Ik zet ook berichtjes in plaatselijke kranten en laatst heb ik een berichtje naar het Algemeen
Dagblad gestuurd. Ik moest even wachten maar uiteindelijk hebben ze ook daar mijn oproepje in de krant
geplaatst. Nu hopen op veel reacties en gulle gevers die mij blij willen maken.”
Als zoon van een handelaar met een
kringkoopwinkel heeft Henk Koekoek in zijn jeugd al veel verzameld.
Henk: “Zo nu en dan mocht ik ook
mee naar de veiling. Alle waardevolle dingen die we tegenkwamen
gingen natuurlijk naar mijn vader,
maar de sigarenbandjes mocht ik
houden. Er kwamen genoeg deftige
heren met dikke sigaren langs bij
wie ik om het bandje kon vragen.
Dat was een prachtige tijd. Maar
ik werd ouder, ging aan de slag als
timmerman, werd verliefd, trouwde
en kreeg kinderen. Veel tijd voor
zo’n hobby was er niet meer. Inmiddels zijn de kinderen het huis uit
en zes jaar geleden overleed mijn
vrouw. Toen besefte ik dat ik weer
een hobby moest gaan zoeken, om
zo de tijd te verdrijven. Ik heb mijn
verzameling weer opgezocht en de
draad weer opgepakt.”

en van elk formaat. Het zoeken naar
nieuwe aanvullingen kost energie, ik
ben wel eens voor een pakket naar
Brabant gereden, maar de meeste
tijd zit in het ordenen van de bandjes. Vaak krijg ik de bandjes in bakjes of onvolledige mappen. Zodra ik
die binnen heb, begint het werk pas
echt. Ik leg alle bandjes op merk.
Vervolgens kijk ik naar het model
en de vorm - zijn ze rond of hoekig
- en daarna naar de afbeeldingen,
de kleur en het serienummer. Op die
manier maak ik allemaal pakketjes
waardoor ik ze later sneller in een
boek kan plakken. Dat is een karwei
waarmee ik elke dag wel een paar
uur zoet ben. Ik vind het heerlijk
om alle bandjes te bekijken en soms
zijn de verzameldoosjes waar je de
bandjes in kunt doen al prachtig om
even naar te kijken. Het houdt me
bezig en daar gaat het om.”

Ordenen
Door de oproepjes en bezoekjes
aan Kringloopwinkels en rommelmarkten komt Henk regelmatig met
nieuwe aanwinsten thuis. Henk: “Ik
wil de verzameling zo uitgebreid
mogelijk maken. Ik spaar alle zegels
van elk merk, met elke afbeelding

Vogels en familieleden
De grootste lol heeft Henk door de
series. Henk: “Ik heb zelf eigenlijk
geen verstand van de bandjes. Ik kijk
vooral naar de plaatjes. Verschillende merken hadden door dat
verzamelaars de bandjes bewaarden
en hebben daarom series uitge-

Vakantietijd
Onze vakantie zit er inmiddels op.
Wij zijn dit jaar vroeg gegaan,
genoten van prachtig weer en een
schitterende omgeving, gefietst,
gewandeld in de bergen, gelezen
en gezwommen. Dit jaar zaten
wij in het noorden van Italië, Zuid
Tirol. Nog steeds, ondanks dat Zuid
Tirol al bijna een eeuw Italiaans
grondgebied is proef je Oostenrijk.
Er wordt nog altijd Duits gesproken en de balkons hangen vol met
veelal kleurrijke Geraniums. Wat
ook opvalt is het openbaar groen,
langs de wegen en op de rotondes
alles even verzorgd, vol met de
meest mooie beplanting. De laatste
jaren wordt in ons land door veel
gemeenten enorm bezuinigd op
het groen, jammer want ik ben er
van overtuigd dat mensen liever in
een groene en verzorgde omgeving wonen en bedrijven zich daar
eerder zullen vestigen. Daarbij
komt ook nog eens dat allang aangetoond is dat als het ergens mooi
en verzorgd is mensen ook eerder
geneigd zijn dat zo te houden. In

sommige buurten zijn bewoners
zelf actief geworden om hun straat
een mooie groene uitstraling te
geven. Door (voor)tuinen mooi te
maken, gevels te laten begroeien
sla je twee vliegen in één klap,
een groenere buurt en een beter
burencontact.
Dus, tijdens de vakantie inspiratie
en ideeën opdoen en daarna thuis
heerlijk aan de slag! Wij hebben
vlak bij ons vakantieadres de tuinen van Trauttmansdorff bezocht in
Merano. Mocht je in de buurt zijn,
een echte aanrader.
Ook in eigen land zijn leuke dagtrips te maken naar bijvoorbeeld
de tuinen van Appeltern, de tuinen
van Mien Ruys in Dedemsvaart of
de Kijktuinen in Nunspeet. Zelf bezoek ik ook graag een kwekerij of
tuincentrum om de laatste trends
te volgen.
Tijdens de vakantie gaat thuis
de groei gewoon door, vooral het
onkruid schiet de grond uit. Een
vervelend klusje om dit te verwijderen, zeker tussen de voegen
van de bestrating. Door een zwart
stuk plastic over de bestrating te
leggen gaat het onkruid eronder

bracht. Die series zijn het leukst om
te verzamelen. Zo heb je bandjes
met afbeeldingen van landen en steden over de hele wereld, maar ook
honden, katten, insecten, voetballers,
zangers, politici, tv-series, klokken
en bloemen.” De vogels vind Henk
het mooist. Henk grapt: “Misschien
komt dat doordat ik met mijn achternaam Koekoek zelf een vogeltje
ben. Van de vogels bestaan verschillende reeksen die ik in een speciaal
boek plak. Ik vind het prachtige
dieren en het is leuk dat ik dit met
het verzamelen van sigarenbandjes
kan combineren.”
Ook bijzonder zijn de zegels van
Hendrik Koekoek, familie en naamgenoot van de verzamelaar. Henk,
die officieel Hendrik heet, legt uit:
“Hendrik Koekoek was landbouwer
en politicus. Hij was medeoprichter
van de Boerenpartij en lid van de
Tweede Kamer. Het was erg leuk
om hem op de bandjes te zien, want
het was een neef van mijn vader dus
we zijn familie. Ik heb het sigarenbandje met zijn foto ook in het groot.
Die leg ik voor het raam.” Lachend:
“Dan kunnen de buren meegenieten.”
Daarnaast is Henk ook trots op de

Henk Koekoek: “Mijn verzameling is nooit compleet en dat maakt de hobby juist
zo leuk.” 					
eigen foto
serie met het koninklijk huis. Henk:
“‘Die is zeldzaam,’ roep ik altijd als
grapje, maar eerlijk gezegd let ik
daar niet op. Het gaat mij om de
modellen en de afbeeldingen. Ik
wil zoveel mogelijk verschillende
bandjes hebben, al vind ik dubbele
exemplaren ook niet erg. Die bewaar
ik apart in blikjes. Wie weet kan ik
er iemand anders blij mee maken. Ik
heb ook nooit boeken over de bandjes bestudeerd en het is ook nog niet
voorgekomen dat ik een exemplaar
op het internet heb opgezocht. Ik
hoef niet perse zeldzame of waardevolle bandjes, alles wat ik tegenkom,
is mooi meegenomen. Mijn verzameling is nooit compleet en dat maakt
de hobby juist zo leuk.”

snel dood, misschien een idee voor
de vakantieperiode als u er toch
niet bent. Verder hebben kuipplanten veel water nodig,
vergeet niet iemand te
vragen tijdens de vakantie (nog bedankt
Fred). Nieuwe
aanplant natuurlijk regelmatig
en goed water
geven maar in
het algemeen
geldt dat je beter
zolang mogelijk
kan wachten. Wortels gaan dan wel
dieper op zoek naar
water. Beter één keer
veel water dan iedere
keer een beetje.

Met vriendelijke groet,
Hilda Visser

Voor nog meer tuininspiratie:

Tuinontwerp Het Groene Hart
www.tuinontwerphetgroenehart.nl

Heeft u nog sigarenbandjes op zolder of in een kast waar u geen interesse meer in heeft? Laat het Henk
Koekoek weten via h.koekoek@
casema.nl.

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

Golfers slaan 60.000
euro bijeen voor MS
De tweede editie van het Amsterdamse Bos Golf heeft dinsdag jl. maar
liefst 60.000 euro opgeleverd voor de
stichting MS Research. Het resultaat
van 47.500 euro van vorig jaar werd
daarmee ruimschoots overtroffen.  
Het totaalbedrag van ruim een ton
wordt door de organiserende Rotary
Club Aalsmeer-Uithoorn overgemaakt
aan de stichting MS Research.
Ruim honderd golfers liepen in 27
flights een vijf uur durende ronde
langs 18 speciaal voor deze dag uitgezette holes. Na afloop was er ook nog
een veiling om de totale opbrengsten
te verhogen. Dat lukte uitstekend,
waardoor later op de avond Robert
van Loo, organiserend voorzitter van
de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn,
de opbrengst van dit jaar bekend kon
maken.
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IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Topsurf Vinkeveen

Voortbouwen op basis van kwaliteit en service
Meer dan dertig jaar heeft Ward Elsenburg zich met hart en ziel ingezet voor zijn bedrijf. Topsurf in Vinkeveen, specialist in zowel watersport als wintersportartikelen, was min of meer zijn kindje. Het heeft hem dus
wel enige moeite gekost om er afstand van te doen. De wetenschap dat hij het bedrijf over kon dragen aan
twee van zijn medewerkers zal hem daarbij geholpen hebben. “Maar hij zal als een soort adviseur nog regelmatig hier aanwezig zijn,” verwachten Peter Boxhoorn en Eric Janssens.
“Het heeft Ward inderdaad wel
enige moeite gekost om aan het idee
te wennen,” zeggen Peter en Eric.
“Eind vorig jaar was het dan zover
en op 6 januari van dit jaar vond bij
de notaris de overdracht plaats. Voor
onze klanten is de overgang naar een
andere directie tamelijk geruisloos
verlopen. Voor hen zijn wij vertrouwde gezichten, die al jaren bij Topsurf
werkzaam zijn. We hebben in de zaak
geen opzienbarende veranderingen
doorgevoerd of grote ingrijpende
verbouwingen gepleegd. Het meest
ingrijpend is nog dat we de zomercollectie en de wintersportartikelen van
elkaar hebben gescheiden.
Op dit moment zijn de wintersportartikelen opgeslagen en treft men
alleen de zomer- en watersportartikelen aan. Dat leverde een duidelijk
ruimtewinst op, waarmee we de
presentatie en toegankelijkheid ook
hebben kunnen verbeteren.”

Surfen en suppen
Topsurf Vinkeveen is van oudsher de
specialist op het gebied van het windsurfen. Peter: “Toen aan het eind van
de jaren tachtig de belangstelling
voor het windsurfen wat inzakte, zijn
we er hier de wintersportartikelen
bij gaan doen. In 1995 bereikten we
een punt dat de omzet in wintersportartikelen voor het eerst groter was
dan die in de watersport. Maar de
belangstelling voor het windsurfen
neemt op dit moment weer toe. Veel
van onze klanten behoren tot de
groep van de veertigers, die vroeger
gesurft hebben en die nu, samen met
hun kinderen de draad weer oppakken.”“Naast het surfen is nu ook het
suppen sterk in opkomst,” vult Eric
aan. “Suppen zou je ook ‘stand-up
peddelen’ kunnen noemen. Je staat
op de plank en je beweegt je met behulp van een peddel voort. Het is een
ideale zomersport. Je hebt geen wind
nodig en doordat je op je board staat
kun je volop genieten van wat er

rondom je te zien is. Het leuke is ook
dat je op deze manier zowel op de
plas als ook in de kleine aftakkingen,
kreekjes en watertjes kunt komen.
Je kunt er ook grote afstanden mee
afleggen. Het suppen komt oorspronkelijk uit Amerika en is daar een
grote sport. Je kunt op een recreatieve manier suppen, maar er worden
ook wedstrijden georganiseerd. In
Nederland is deze vorm van watersport sterk in opkomst. Er worden
hier ook lange afstandswedstrijden
georganiseerd met als hoogtepunt de
Elfstedentocht in Friesland. Belangstellenden zijn van harte welkom op
ons Topsurf Test Event Suppen op
zaterdag 14 juli aanstaande.”
Zomercollectie
Peter en Eric hebben in de presentatie van de zomercollectie sterk de
nadruk gelegd op het surfen. “We
bieden een uitgebreide collectie
surfplanken van de bekende merken,
uiteraard met alles wat daar dan bij

Koos Eijs werkt vijftig jaar bij Konstruktiewerken Börger

“Hij lost alles op, hoe moeilijk een klus ook is”
Vijftig jaar bij een en dezelfde baas, waar vind je dat tegenwoordig nog? Bij Konstruktiewerken Börger in Vinkeveen. Een dag nadat Vinkevener Koos Eijs op 15 juli 65 jaar wordt, werkt hij daar precies een halve eeuw.
door anja verbiest

Koos Eijs was net een dag vijftien
jaar toen hij op 16 juli 1962 als
constructiebankwerker en lasser
aan de slag ging bij de smederij van
Ben Börger in Vinkeveen. Een dag
per week ging hij toen nog naar de
Ambachtsschool in Utrecht en de
rest van de week leerde hij aan de
Herenweg 19 de fijne kneepjes van
het vak dat hij tot op de dag van
vandaag met zo veel plezier uitvoert.
Helemaal stoppen met werken wil
hij dan ook eigenlijk niet, maar met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd lokt toch ook steeds
vaker de caravan op een mooi plekje
elders in het land…
Terwijl we in het huidige kantoor
van Börger aan de Provincialeweg
wachten op Koos Eijs, die nog even
de nieuwe spiltrap in de toren van
de H. Hartkerk in Vinkeveen aan
het inspecteren is, vertelt directeur
Willem Börger: “Koos is er altijd
als je ‘m nodig hebt. Voor elke klus
kun je een beroep op hem doen. Hoe
moeilijk die soms ook is, hij draait er
zijn hand niet voor om. Koos is een
echte vakman van de oude stempel. Geef hem een kladblaadje met
maten erop en hij maakt alles wat
je vraagt. En gaat er toch wel eens
iets mis, dan is dat geen probleem
als Koos in de buurt is want hij lost
alles op.”
Dat blijkt ook als Koos Eijs even
later het kantoor binnenkomt en

Peter Boxhoorn (links) en Eric Janssens: “Suppen, een soort ‘stand-up peddelen’,
is sterk in opkomst. Daarom organiseren we op zaterdag 14 juli het Topsurf Test
Event Suppen. Iedereen is van harte welkom.”
foto patrick hesse
hoort. Daarnaast kan men ons terecht
voor bad en strandmode, bikini’s,
zwemshorts, zomerkleding, strandjurken, slippers, badtassen en zonnebrillen. Doordat we de ruimte in de zaak
anders ingedeeld hebben is het voor
de klanten ook wat makkelijker om
rustig rond te kijken en hun keuze
te maken. En uiteraard staan we als
specialist op het gebied van watersport garant voor deskundig advies en
optimale service. Een overzicht van
onze collectie is te vinden op onze
site. Daar vindt men ook de speciale
aanbiedingen.”
Wintersport
Hoewel het echte zomerse weer
maar moeizaam op gang komt, gaan
Peter en Eric er van uit dat voor hen
het zomerseizoen toch zeker nog
tot in september gaat duren. Peter:
“Dan komt onze wintercollectie weer
binnen en gaan we de zaak inrichten
met de wintersportartikelen. Ook
op dit gebied hebben we inmiddels
een naam hoog te houden. Men kan
bij ons voor materialen en kleding
voor allerlei soorten van wintersport
terecht. Uiteraard is er een ruim aan-

bod aan ski's en snowboards. Maar
ook voor alle bijbehorende zaken
zoals kleding, airbags, lawine piepers,
Go-pro’s en speciale skibrillen kan
men dan bij ons terecht. We gaan ook
mee met de nieuwste ontwikkelingen. Dat betekent ook dat we onze
wintersporters kunnen voorzien van
perfect op maat gemaakte schoenen.
We hebben daar speciale apparatuur voor waarmee zowel de binnen
als de buitenschoen precies op maat
gemaakt worden.”
Vooralsnog gaan de twee enthousiaste nieuwe eigenaars van Topsurf
Vinkeveen er van uit dat er zeker nog
een aantal mooie zomerse weken
zullen komen, voordat er aan de
wintersport gedacht gaat worden.

Topsurf Vinkeveen is gevestigd aan de
Vinkenkade 31 in Vinkeveen. Telefoon
0294-291812. Internetsite
www.topsurf.nl. of facebook /Topsurf
Vinkeveen. De openingstijden: van
dinsdag t/m donderdag van 12.00 tot
18.00 uur. Op vrijdag van 10.00 tot 21.00
uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag en maandag is Topsurf Vinkeveen
gesloten.

Portemonnee gestolen bij babbeltruc

Koos Eijs (links) en Willem Börger zijn met een niet alledaagse klus bezig: een nieuwe spiltrap voor
de Vinkeveense kerktoren. 				
foto patrick hesse

de twee mannen vertellen over de
nieuwe trap voor de Vinkeveense
kerktoren. Bepaald geen standaardklus, onder meer door de hoogte
waarop gewerkt moet worden en
de geringe ruimte die er is om alles
veilig te monteren. Maar Koos Eijs
heeft wel meer uitdagende klussen
tot een goed einde gebracht, deze
kan er ook nog wel bij.
Wat vond hij in al die jaren zelf eigenlijk het allerléukste om te doen?
Koos Eijs: “Voor de luchtverkeersleiding op Schiphol heb ik behoorlijk
wat uiteenlopende klussen gedaan.
Nog altijd vind ik dat werken in
de verkeerstoren bijzonder, niet
iedereen mag daar immers zomaar
komen. Ik wel, dat is heel speciaal.
En het uitzicht dat je daar hebt!”
Willem Börger roemt Koos Eijs ook

in zijn contact met jongere collega’s.
“Toen ik in 1980 in de zaak kwam,
waren we met z’n drieën: mijn vader,
Koos en ik. Inmiddels werken we
hier met z’n twaalven. Koos heeft
zijn vak in een andere tijd, op een
andere manier geleerd, maar die
jongere jongens hebben duidelijk
ontzag voor hem. En het is mooi
om te zien hoe Koos, een man van
weinig woorden, ook voor hen altijd
klaarstaat.”
Morgen, zaterdag 14 juli, worden
Koos Eijs en zijn vrouw Bea nog
eens extra door de collega’s in het
zonnetje gezet tijdens een feestelijke middag en avond in Kamerik
met diverse sportieve activiteiten,
misschien nog wel meer verrassingen en een barbecue.

Maandag jl. werd op de Kerkelanden in Vinkeveen door een jongedame bij het
appartement van een 60-jarige vrouw aangebeld. De bewoonster deed open
en de jongedame wist met een smoesje binnen te komen. Binnen voerden zij
een gesprek, waarbij de jongedame in een onbewaakt ogenblik kans zag de
portemonnee van de bewoonster uit haar tas te stelen. Na het gesprek verliet
de verdachte de woning. De bewoonster merkte later dat haar portemonnee uit
haar tas was verdwenen. De verdachte is een lichtgetinte vrouw van rond de
20 jaar, slank postuur en zij had korte vlechtjes. Getuigen die de verdachte rond
het middaguur op of in de omgeving van de Kerkelanden hebben gezien of haar
aan haar signalement menen te herkennen, wordt verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.
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Verrassend schrijfdebuut
van Anne Tel:

DE GROENE VENEN

De keuze van...

Paaseitjes zoeken
in het AMC

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

1

Onder grote belangstelling is deze
week het boek ‘Paaseitjes zoeken
in het AMC’ ten doop gehouden; het
verrassende debuut van de Abcoudse
schrijfster Anne Tel. Het is een verhaal over liefde, reizen en vruchtbaarheidsproblemen. Eén op de zes ‘stellen’ heeft vruchtbaarheidsproblemen.
Anne en haar man Frank vormen zo'n
stel. Ze zijn levensgenieters en alles
gaat hen voor de wind. Alleen zwanger worden gaat niet vanzelf...
Anne Tel schreef een boek over de
impact die IVF had op haar dagelijkse leven. Met humor en liefde, want
het onderwerp is al zwaar genoeg.
Anne Tel (1975) durft te schrijven
over haar grootste onzekerheden en
geeft daarbij haar meest kwetsbare
kant bloot. Dat het onderwerp actueel
is, blijkt uit de vele reacties op
internet en de voorinschrijvingen die
al binnenstroomden voordat het boek
verscheen. Inmiddels heeft Moeders
voor Moeders dit ervaringsverhaal
omarmd en geeft deze zomer Anne's
boek als bedankje aan alle zwangere
vrouwen die gaan deelnemen aan
het programma. Jurie van den Elsen
van Moeders voor Moeders: “Het
verhaal van Anne is zo herkenbaar
voor veel vrouwen, voor wie zwanger
worden niet vanzelfsprekend is en is
heel positief en toegankelijk voor alle
lezers”

Titel: Het weeshuis
Auteur: Franck Thilliez
'Het weeshuis is een thriller, net
zoals de eerder thrillers die Thilliez
schreef, die nogal gruwelijk is. Dus
niet voor tere zieltjes...Het gaat
over de zoektocht van rechercheur
Lucie Henebelle en commissaris
Franck Sharko naar de herkomst
van een oude film met verborgen,
geweldadige scenes. Deze film
schijnt connectie te hebben met
een moordonderzoek, waarbij vijf
verminkte lichamen zijn opgegraven. De speurtocht leidt naar
Egypte en Canada, waar ze langzamerhand steeds meer ontdekkingen
doen. Aan het eind de verrassende
ontknoping met als toetje een open
einde, waarbij je je afvraagt wanner zijn volgende boek verschijnt.'
gelezen door hetty blom

2

Het boek kost €16,95, ligt in de boekhandel (ISBN 9789090268996) en
kan besteld worden via www.annetel.nl.
Aanstaande woensdag 18 juli wordt
het boek om 18.00 uur gepresenteerd
bij Boekhandel Sprey in Abcoude.
Op woensdag 25 juli om 19.30 uur is
Anne Tel te gast in het TV-programma WNL (dat gedurende de zomer
de plaats De Wereld Draait Door
inneemt). Deze datum markeert ook
de 34e verjaardag van de eerste IVFbaby Louise Brown. Inmiddels zijn
er vijf miljoen IVF baby's geboren,
onder wie Anne's dochter Felicia, die
vorige week haar eerste verjaardag
vierde.

Anne, Felicia en Frank Tel

Idolaat 			
Jeffrey Deaver
Kayleigh
is een
beeldschone en
wereldberoemde
singersongwriter, en
Edwin
Sharp
haar
grootste fan. Als Kayleigh een van
zijn vele brieven beantwoordt met
een standaardbrief, ondertekend
met 'kusjes, Kayleigh', weet Edwin
zeker dat ze ook van hem houdt
en dat ze haar nieuwe hit 'Your
Shadow' speciaal voor hem heeft
geschreven. Niets wat Kayleigh en
haar advocaten tegen hem zeggen
kan hem van het tegendeel overtuigen. Dan krijgt Kayleigh een
anoniem telefoontje. Het eerste
couplet van 'Your Shadow' klinkt in
haar oor en vlak daarna komt een
van haar crewleden op gruwelijke
wijze om het leven. Kayleigh schakelt de hulp in van Kathryn Dance,
die als kinesisch expert bij de
California Bureau of Investigation
werkt. Als er meer telefoontjes
volgen, en meer moorden, zet Kathryn al haar vaardigheden in om
de dader te vinden. Maar iets zegt
haar dat dit niet de gruweldaden
zijn van een doorsnee stalker...

Vakantieverhalen (1)
Dit is zoals het leven moet zijn! Het
is nu negen uur ’s avonds, en ik zit
op een muurtje met de laptop op
schoot, uitkijkend over de glooiende
heuvels van prachtig Toscane. Met
het warme avondbriesje is het nog
rond de 25 graden en we komen
weer bij van een fantastische dag.
Wij zitten in Chianciano terme, een
dorpje met zoals de naam al doet
vermoeden, veel termale oorden.

Eerste steen recht 		
Daryna Jones
De stoere
en sexy
Charley
Davidson is
een privédetective
met een
bijzondere
gave: ze
kan doden

Is het een spannend dorpje? Nee,
de gemiddelde leeftijd is hier 70
à 80 jaar en alles is ook op deze
doelgroep ingesteld. Waarom zijn
we hier dan voor de tweede keer op
rij? Niet voor de bingo en ‘disco’avonden, maar omdat het heel erg
centraal ligt voor alle dorpen en
steden die je moet bezoeken als
je in Toscane bent. Montepulciano
bijvoorbeeld, is het dorpje dat kenmerkend is voor de sfeer die hier
heerst. Rust, wijn, eten en drinken
zijn de vier sleutelwoorden waar
wij ons maar al te graag aan over
geven! En dat op een kwartiertje
rijden van ons huis! Florence op
anderhalf uur en Siena op een klein
uurtje rijden.
Deze vakantie ben ik aan het schrijven, leuk voor de columns en als ik
thuis ben, heb ik de eerst komende
weken geen last meer van een
writersblock. Laten we deze column
weer part one noemen!  

zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te
lossen.
Maar de laatste tijd is er nog iets
anders aan de hand: regelmatig
krijgt Charley in haar dromen
bezoek van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met haar doet
is met geen pen te beschrijven. Wie
is hij? En leeft hij echt of is hij ook
een dolende geest? Charley weet
niet wat ze op het spel zet als ze
zich aan hem overgeeft, maar hem
weerstaan kan ze ook niet!

3

Prinses van Perzie 		
Anita Amirrezvani

Na de bestseller Dochter van Isfahan verrast Amirrezvani opnieuw
met een exotisch en bijzonder mooi
geschreven roman. Dit keer neemt
zij haar lezers mee naar het hof
van het 16e-eeuwse Perzië, dat
gonst van de intriges over macht,
liefde en loyaliteit. Perzië is in
1576 een prachtig, rijk land waar
vrede heerst. Maar wanneer de
Shah sterft zonder een opvolger te
hebben aangewezen, breekt grote
onrust uit. Prinses Pari, de dochter
van de Shah, weet meer over
staatszaken dan wie ook, maar
haar pogingen om na de dood van
haar vader de orde in het rijk te
herstellen stuiten op enorme weerstand. Ze is immers een vrouw,
en haar mening en kennis tellen
niet. Pari en haar trouwe dienaar,
een eunuch die - in tegenstelling
tot Pari - in staat is om zich zowel
binnen als buiten de paleismuren

Ik schreef in mijn laatste column
voor ik naar Italië ging, dat één
van mijn grote vakantiewensen zou
zijn om een bezoek te brengen aan
het Tignanello estate van Marchesi
Antinori, een van de meest bekende
wijnhuizen van Italië en een van de
weinige huizen met zo veel historie
en mooie geschiedenisverhalen.
Tignanello ligt onder de rook van
Florence  en wat ik daar vandaag
heb gezien… it just took my breath
away! De rust, stilte maar vooral
de duizenden ranken die keurig
geordend staan, vallen direct op.
De familie Antinori is hier in de
jaren zeventig neergestreken om
eens en voor altijd af te rekenen
met de slechte naam die Chianti
wijnen toen hadden. Het was toen
heel normaal om witte, rode en wie
weet nog meer aan wijn bij elkaar
te mieteren en er het label Chianti
op te plakken. Ze wilden het anders

vrijelijk te bewegen, komen terecht
in een machtsstrijd met dramatische gevolgen.

4

De vrouw van Kahgar fietste
Suzanne Joinson
In 1923 reizen de Engelse zussen
Lizzie en Eva naar de Chinese stad
Kashgar. Onderweg helpen zij bij
een bevalling, worden van toverij
beschuldigd en gevangengenomen.
In het huidige Londen hoort de
eenzame, jonge Frieda dat ze de
erfgename is van een pas overleden
vrouw van wie ze nog nooit heeft gehoord. Het spoor wijst naar Kashgar.

5

Boer zoekt m/v 		
Rhijja Jansen

'Niet zeuren, hield ik mezelf voor.
Elke plek was beter dan Utrecht,
waar ik Bas en Philomea elk moment tegen het lijf kon lopen.'
Wanneer Fanna wordt gedumpt door
haar vriend Bas geeft haar vriendin
haar op voor het tv-programma
Boer zoekt m/v. Fanna schopt het
tot de laatste drie kandidaten en
mag op de boerderij van boer Loek
logeren. Maar het avontuur loopt
compleet uit de hand. Boer Loek is
biseksueel en Fanna's concurrenten
zijn een hoogblonde bitch en een
seksverslaafde homo. Wanneer een
bebloede kop van een koe in de stal
wordt gevonden, is dat het begin van
een reeks bizarre gebeurtenissen.
Maar er is geen weg meer terug...

aanpakken en hebben met hulp
van vele experts in de wijn en gastronomie een nieuwe stijl Chianti
kunnen ontwikkelen, die vandaag de
dag door alle boeren in de Chianti
Classico gebruikt worden.
De 400 woorden zijn weer op voor
deze week… Een saai einde, ik
weet het, maar dit is een ‘to be continued’ versie, tot volgende week!

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

De Club van…

Door Piet van Buul

Voordelig proeflidmaatschap bij TVM

Martien Pothuizen, Shantykoor 'de Turfschippers'

'We worden veel gevraagd'
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Shantykoor ‘De Turfschippers’ één keer per maand zou optreden. Inmiddels is dit aantal al verdubbeld
en voor dit jaar noteerde men al 24 boekingen. “We hebben in de korte tijd van ons bestaan een goede reputatie opgebouwd’ zegt Martien Pothuizen. ‘Het gevolg is dat we veel gevraagd worden. Daar zijn we erg trots op.”
Tijdens een jubileumviering van de
R.K. kerk in Vinkeveen in 2008 vond
een muzikale avond plaats waaraan door verschillende koren werd
deelgenomen. Dat bracht een aantal
vrijwilligers van de kerk op het idee
om een koor op te richten, dat zich
zou gaan richten op het bekende
repertoire van zeemansliedjes.
“Het koor is officieel opgericht op 1
september 2008,” vertelt Martien.
“We begonnen met 12 zangers. Al
snel werden dat er 21 en momenteel
bestaat het koor uit 29 zangers. De
muzikale begeleiding is in handen
van Wim Holla en Marjolein Voortwist op accordeon. Verder zijn er
Adri Kolenberg en Koos Vermaas op
trom en Henk Gruter op gitaar. Dan
zijn er twee dames, die zorg dragen
voor de kleding. Onze dirigent is Con
Huijbreghs. Hennie Versteegh en Jan
van der Linden verzorgen het geluid.
We zijn in korte tijd snel gegroeid en
het is zelfs zo dat we een wachtlijst
hebben moeten invoeren, omdat we
momenteel met het huidige aantal
zangers aan het maximum zitten van
wat we organisatorisch en financieel
aan kunnen. We hopen dat binnenkort op te lossen.”
Shanty
Als zeevarende natie kent Nederland een uitgebreid repertoire aan
zeemansliederen. Dat zijn liedjes
die iets met de zee en de zeevaart
te maken hebben. Dat varieert van
liedjes als ‘De klok van Arnemuiden’
en ‘het kleine café aan de haven’
tot ‘Ketelbinkie’. Daarnaast zijn er
de shanty. De shanty is een lied dat
vroeger tijdens het werk gezongen werd aan boord van de grote
zeilschepen. Bij dezelfde steeds
terugkerende werkzaamheden werd
dan ook steeds hetzelfde lied gezongen. Ook in hun vrije tijd zongen de
matrozen liederen die vaak gingen

Fietspad in het
centrum
Het fietspad door het centrum van
Mijdrecht; daar is al veel over geschreven en gesproken. Nog steeds
krijg ik mailtjes van bewoners dat
ze er helemaal niets van begrijpen.
En dat is logisch. Het vreemde is
namelijk dat iedere toegang zijn
eigen (verkeers) regeltjes kent. Het
kan niet verwarrender en ik zal proberen het u duidelijk te maken.
Globaal heeft dit fietspad drie
startpunten en gemakshalve heb ik ze
genummerd. Nummer 1 gebruikt u
wanneer u vanuit Hofland komt fietsen. Nummer 2 kunt u vinden aan het
Burgemeester Haitsmaplein en tenslotte geeft nummer 3 toegang vanuit
de Raadhuisstraat. Ik begin graag met

over verre oorden of over vrouwen.
Soms zijn de shantyteksten ook
wel een soort protestsong tegen
de slechte werkomstandigheden
en het optreden van de kapitein,
de stuurlieden en de bootsman. De
Shantyman zong de coupletten voor
en de bemanning zong het refrein.
Martien: “Veel shanty repertoire
komt uit Engeland en Canada en
ook uit Duitsland. De helft van onze
zangers komt voort uit kerkkoren
en zijn gewend liturgische liedjes te
zingen. Voor hen zijn het zeemanslied en shanty een leuke afwisseling.
Omdat veel van die zeemansliedjes
bij veel mensen bekend zijn leent
deze muziek zich ook heel goed om
mee te zingen. Daar spelen we ook
sterk op in. Ons optreden is er vooral
op gericht om een gezellige sfeer te
creëren en mensen te vermaken. Dat
betekent ook dat we een wisselwerking met ons publiek tot stand brengen en mensen uitdagen om mee te
zingen. We hebben zeven solisten in
ons koor en met name Guus Mom
is bij uitstek degene die met allerlei
grappen en grollen het publiek bij
het optreden betrekt. De Turfschippers hebben ongeveer vijfenenzeventig liederen op het repertoire. Vijftig
daarvan zijn gezellige meezingers en
we hebben zo’n vijfentwintig echte
shantyliedjes.”
Drukke tijden
Het shantykoor ‘De Turfschippers’
heeft inmiddels een goede naam
opgebouwd en wordt dan ook regelmatig uitgenodigd. “Soms gaat het
om speciale festivals. Zo zijn we in
Breukelen bij een festival geweest.
Ook Vreeswijk, waar we optraden
op een ponton in de Oude Sluis, was
erg leuk. Maar we treden ook op
bij jaarmarkten of bij het straattheaterfestival, het haringhappen
en op Koninginnedag in Vinkeveen.

de eerste toegang, die vanuit Hofland.
Daar staan bij de ingang twee borden.
De meest rechter zegt dat u te maken
heeft met een voetgangersgebied
en het linker geeft aan dat het een
fietspad is. Onder het (G07) rond/
blauwe voetgangersgebied bord hangt
een onderbord. Dit bord zegt: ‘m.u.v.
verzorgend verkeer’. Dat is prima,
maar verzorgend verkeer rijdt hier
vooral over het fietspad en niet over
het voetgangersgedeelte. Dan het
blauwe rechthoekige bordje
(G13) ‘Fietspad’. Voor de
zekerheid heb ik de juiste
betekenis nog even nagekeken. Wanneer uitsluitend
dit bordje wordt gebuikt,
mogen de gebruikers van
het fietspad er van uitgaan
dat er geen enkel ander
voertuig gebruik van maakt.
Om onze wegbeheerder

Martien Pothuizen verheugt zich al op het eerste lustrum van shantykoor ‘De Turfschippers’, dat volgend jaar op passende wijze wordt gevierd.
foto patrick hesse
Daarnaast zijn we regelmatig te
gast in de verschillende verzorgingstehuizen in De Ronde Venen en de
regio. Het komt zelfs voor dat we
worden uitgenodigd bij een gouden
bruiloft of bij een mevrouw die haar
negentigste verjaardag viert. Al die
belangstelling is natuurlijk erg leuk,
maar we proberen de zaak toch wel
een beetje in de hand te houden,”
zegt Martien. “De grote meerderheid van onze leden is dan wel
gepensioneerd, maar ze hebben het
tegenwoordig ook druk met allerlei
andere zaken. En het moet ook geen
al te zware belasting worden. Het
moet ook voor ons leuk blijven.”
Eerste lustrum
De Turfschippers hebben hun eigen
verenigingsorganisatie aardig op
orde. Martien: “We hebben een
bestuur van zes mensen. Ik combineer het penningmeesterschap met
het secretariaat. We zoeken nog
een secretaris. Het is goed dat je
de taken wat kunt verdelen want er
komt toch nog heel wat bij kijken
om de vereniging goed te laten
draaien. Maar dat gaat dus prima.
We repeteren een keer per veertien
dagen in basisschool De Schakel in
Vinkeveen. We hebben een stuk of

even te helpen verwijs ik naar de
beschrijving van het CROW-kennisnet. Daarin staat dat bord G13
alleen wordt toegepast als dit uit het
oogpunt van duidelijkheid gewenst
is of als andere weggebruikers (dan
fietsers of eventuele voetgangers) op
het pad nadrukkelijk geweerd dienen
te worden. U mag het nu zeggen.
Mag ik hier nu wel of niet verzorgend
verkeer aantreffen?
Bij de tweede toegang kunt u bord

Mijdrecht

zes jaarsponsors en een vijftigtal
donateurs. Nieuwe donateurs zijn
uiteraard van harte welkom. Voor
slechts vijftien euro per jaar steunt
men ons koor. Met deze extra
inkomsten hebben we wat kunnen
doen aan onze uniforme kleding.
Recent hebben we jacks aangeschaft
met ons eigen logo. Dankzij sponsorbijdragen hebben we ook een eigen
geluidsinstallatie. Momenteel zijn
we bezig met de aanschaf van een
flinke partytent, zodat we bij slecht
weer in ieder geval droog staan. Al
met al kan ik wel stellen dat we er
in zijn geslaagd om in korte tijd een
goed georganiseerde vereniging op
poten te zetten. Dat kan natuurlijk
alleen maar met de steun, de inzet
en het enthousiasme van je leden en
vrijwilligers.”
Volgend jaar viert het koor het eerste lustrum. Martien: “We hebben
nog geen afgeronde plannen maar
we denken wel dat we een mooi jubileumprogramma gaan samenstellen en dat we daarbij ook een stuk of
drie zeemanskoren uit de regio gaan
uitnodigen.”
Voor meer informatie over het
Vinkeveense Shantykoor kan men
terecht op www.deturfschippers.nl.

G13 ook vinden. Enkele meters
verderop (na een kruising van wegen)
treft u het bekende rond blauwe
voetgangersgebied bord weer aan.
Mogen u en ik daar nu wel of niet
fietsen? Tenslotte nummer drie. Niets,
maar dan ook helemaal niets wijst
er op dat u hier een fietspad op rijdt.
Uitsluitend het ronde blauwe bord
dat een voetgangersgebied aangeeft
treffen we aan. Wanneer u vanuit
hier het centrum inloopt, mag u er
als voetganger vanuit gaan geen
fietsers tegen te komen. Ik hoop
deze week nogmaals aangegeven
te hebben dat de bebording in De
Ronde Venen nattevingerwerk
is. Eén fietspad en drie verschillende bebordingen c.q. regelgevingen. Het lijkt er niet op dat
er met enige kennis van zaken
borden geplaatst of fietspaden
worden aangelegd. Ik hoop dat

Tennisvereniging Mijdrecht (VM)
heeft voor alle nieuwe leden een
scherp aanbod: een proeflidmaatschap voor slechts 15 euro t/m
einde van het jaar. Speciaal voor
junioren t/m 12 jaar, in combinatie
met het proeflidmaatschap, is er
een lesaanbieding: vijf lessen voor
15 euro. Ook alle overige nieuwe
leden kunnen komen lessen tegen
een zeer concurrerend tarief,maar
is de prijs voornamelijk afhankelijk van de groepsgrootte.
De lessen worden verzorgd door
Tennisschool Tennis Actief. Inschrijven via het inschrijfformulier
op www.tvm-mijdrecht.nl.

Abcoude

Beeld verdwenen uit
tuin

Eind juni is een beeld verdwenen uit
de tuin van een 86-jarige inwoonster
van Abcoude. Het materiaal is gebakken klei (rood/bruin). Het beeld
is ongeveer 45 cm hoog. Het is door
de bewoonster zelf gemaakt. Dat het
weg is, is voor haar een groot gemis.
Heeft u het beeld gezien of heeft u
een tip? Neem contact op met tel.
06-18201442 of met de politie in
Abcoude.

de politie bij de gemeente aandringt
op een juiste bebording voordat ze
overgaan op handhaving van welke
regel dan ook.
Heeft u ook een vreemde situatie in
uw omgeving, dan hoor ik het graag
voor een nieuwe column. Voor de
liefhebber zijn alle verkeersborden,
hun betekenis en toepassingen op te
vragen via mijn website: http://www.
petorverkeer.nl/borden.htm.
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Tekst en foto's Patrick Hesse

Rij-impressie Honda CBR1100XX Super Blackbird

Vliegen onder de radar
De Honda CBR1100XX Super Blackbird is een sport-toermotor en werd in 1996 geïntroduceerd. Op dat
moment, met een vermogen van 164pk en een topsnelheid van 300km/h, was dit de snelste productie-motor
ter wereld (die titel heeft Honda vast kunnen houden tot 1999, want in dat jaar werd de Hayabusa geïntroduceerd door Suzuki).
De geweldige naam Blackbird
dankt de motor aan de vergelijking
met het legendarische vliegtuig
de Lockheed SR-71 (een onbewapend tweepersoons militair verkenningsvliegtuig. Als bijnaam had dit
zeer kenmerkende toestel Blackbird).
Om te denken dat deze ‘straaljager
op de weg’ anno 2012 iets van zijn
klasse en kracht heeft ingeboet is
absoluut verkeerd. Nog steeds is het
een zeer indrukwekkende motorfiets met een brute uitstraling. Ik
rij met een CBR1100XX bij Motor
Service Uithoorn, eigenaar Frans
heeft de Honda al buiten gezet. Hij
“smoelt” geweldig in het zwarte
maatpak, alsof of hij gisteren uit de
fabriek is gerold, wat een schoonheid. Bij introductie in 1996 was
het de eerste Honda die uitgerust
was met DSBS (Dual Shaft Balancer System). Dit is een balanceersysteem met één balans-as vóór
en één achter de krukas. Ook werd

de motor standaard uitgerust met
DCBS (Dual Combined Brake System), een integraal remsysteem
waarbij door de bediening van
het remhendel twee van de drie
remzuigers in de voorste remklauwen worden geactiveerd. De linker
remklauw kantelt en bedient daardoor de achterrem. Met de voetrem
worden de middelste zuigers in alle
remklauwen bediend. Via hetzelfde
principe vergroot ook hier de linker
remklauw de werking van de achterrem. Dit zeer beproefde remsysteem van Honda zorgt voor uiterst
effectieve en gebalanceerde manier
van remmen.
De raket die ik vandaag test is
uit 2006 en heeft slechts 1.958
kilometer gelopen. Dat is ruim 325
kilometer per jaar; overdreven veel.
Weer is het Frans gelukt een scherp
geprijsde motorfiets te bemachtigen
met weinig kilometers. Als je plaats
neemt op de de Blackbird merk
je pas hoe groot hij is, je zit echt

‘in’ de machine, daar hou ik altijd
van: het geeft je het gevoel één te
zijn met de motor. Voorzichtig ga
ik op pad en na contact te hebben
gehad met de verkeerstoren, kan
ik los en ben ik binnen een mum
van tijd ‘airborn’. Wat een machine
zeg, geweldig om gedecideerd mee
te toeren langs kleine weggetjes.
Maar dan, als het gas erop gaat, als
een soort dr Jeckyll and mr Hyde
verandert de trouwe lobbes in een
venijnig monster en gaat hij er met
zevenmijlslaarzen vandoor. Voor je
ook maar met je ogen kan knipperen zit je op de invordergrens van
je rijbewijs. Na ruim drie kwartier
houd ik het voor gezien en breng
de Blackbird netjes terug. Wanneer
ik weer veilig geland ben, realiseer
ik me wat een geweldige motorfiets Honda heeft gemaakt 16 jaar
geleden. Ook vandaag kan hij nog
prima meekomen met de huidige
superbikes.
Bij het schrijven van dit artikel
kreeg ik bericht dat de Blackbird

RENAULT TWIZY. Vanaf € 6.990,-

Available at Arend Auto Amsterdam.
More to enjoy on: www.twizy.renault.com

WWW.ARENDAUTO.NL

FACEBOOK.COM/ARENDAUTOAMSTERDAM

TWITTER.COM/ARENDAMSTERDAM

AREND
AUTO
AMSTERDAM
WEST
(NIEUW)
AREND
AUTO
AMSTERDAM
WEST
(NIEUW)
DONAUWEG 11, 1043 AJ Amsterdam, TEL (020) 561 96 00
DONAUWEG 11, 1043 AJ Amsterdam, TEL. (020) 561 96 00

binnen een paar dagen al verkocht
was. Niet zo gek natuurlijk, maar
gelukkig heeft Frans nòg een
CBR1100XX staan. Deze is uit
2003 en heeft 19.349 kilometer

gelopen en is eveneens in uitstekende staat. Voor 5.995 euro kunt
u eigenaar worden van deze super
machine, maar...: zorg wel voor een
vliegbrevet!

DRIVE THE CHANGE
www.renaultvankalmthout.nl

RENAULT VAN KALMTHOUT
BOVENKAMP 8, 1391 LA Abcoude, TEL 0294-281206
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Renault Twizy

Wat is dit?
Er komen zo langzaam aan steeds meer elektrische voertuigen op de
markt. Na de Tesla en de Fisker, beide toch wel prijzig, komen er steeds
meer fabrikanten met elektrische auto’s op de markt. Denk aan de
Mitsubishi iMiEV, Nissan Leaf of het Renault Z.E. programma met
onder meer de Fluence. Nu komen de Fransen met een nieuwe elektrische auto. De Twizy. Maar is dit een echt volwaardig alternatief?
Op de dag van de proefrit komt het
met bakken uit de hemel. Omdat de
Twizy geen ramen heeft, besluit ik
Renault Van Kalmthout in Abcoude
te bellen dat ik wat later kom. Een
paar uur later druppelt het nog na en
is het tijd om in te stappen. Ik weet
het, eigenlijk had ik de Twizy gewoon
in de regen moeten testen, want
van de persoon die dagelijks in deze
Twizy rijdt, begrijp ik dat je al rijdend
geen last hebt van de regen. Althans,
weinig, bij een stevige wind zul je wel
wat spetters opvangen. Maar, Renault
levert een poncho, just in case!
Geen ramen? Dat is geen goede start.
Snap ik, maar blijf er nog even bij. De
Twizy kun je krijgen in twee uitvoeringen, als 45 km voertuig (Twizy45),
of als ‘volwaardige auto’ met een
top van 84 km/u. De Twizy45 mag je
rijden met bromfietscertificaat. Het
blijft een prijzig grapje, maar wel
cool! Één ding is zeker, na een paar
meter blijkt al dat iedereen omkijkt
als je geruisloos voorbij rijdt. Wat een
bekijks. Zo’n karretje valt toch op in
het verkeer en ook als je geparkeerd
hebt komen er mensen op af.
Moet ik de Twizy echt met een auto
vergelijken? Ja en nee. Ja, de Twizy
heeft vier wielen en een stuur, vleugeldeuren als een Lamborghini, maar
nee, de Twizy biedt niet hetzelfde
comfort als een Toyota Aygo of Skoda
Citigo. Zie het als een soort Piaggio
MP3 (motor met drie wielen geschikt

Vervolg van voorpagina.
beschikbaar en opengesteld dient
te zijn voor particulieren, leszwemmen, verenigingen en groepen uit de
gemeente. Optisport heeft voor het
overige algemeen gebruik contractueel de vrijheid om openstelling en
ingebruikgeving van het zwembad
te bepalen. Contractueel is overeengekomen dat uiterlijk 1 augustus
van ieder jaar het zwembad het
beoogde rooster voor het volgende
kalenderjaar ter goedkeuring indient
bij de gemeente. In het dit jaar ter
goedkeuring aangeboden rooster was
geen zomersluiting aangegeven. Ook

voor een autorijbewijs) of BMW C1
(motor met dak, ken je die nog). Een
kofferbak heeft de Twizy niet, alleen
een paar afsluitbare vakken. En dat
is maar goed ook, want, zoals gezegd,
de Twizy beschikt niet over ramen en
ook niet over sloten. De deuren kun je
van binnenuit zo openen. Je hebt dan
ook een sleutel zonder knopjes. Dat
is lang geleden! Zowel de linker als
rechterdeur draaien naar voren open.
Je zit in de Twizy niet naast, maar
achter elkaar. Het is dus ook een heel
smal autootje. Achterin zitten lijkt
mij niet heel prettig, maar in theorie
kan het. De deuren zijn onderin
voorzien van verduisterd plexiglas.
Hier kun je dus nog doorheen kijken
en zo zie je de wegmarkeringen
links en rechts voorbij schieten. Het
is oppassen met de achterwielen die
iets verder uitsteken, het autootje is
dus breder dan je in eerste instantie
denkt. Maar met zijn 2,34 meter
lengte en breedte van 1,24 meter
en superkleine draaicirkel, is dit een
uiterst wendbaar karretje in de stad.
En daar is deze Renault ook voor
bedoeld. Van Abcoude of Mijdrecht
naar Amsterdam, daar de hele dag
rond rijden, eventueel aan de oplader
en weer terug. En het mooie is dat
je met deze Twizy de snelweg op
mag. Met het pedaal op de vloer en
84 km/u op de teller is dat een vrij
bijzondere ervaring. Helemaal als
grote vrachtwagens tot op de bumper
oprijden en dan inhalen. Nee, sorry,
het mag, het kan, het is te doen, maar

in de periodieke overleggen met Optisport is dit niet ingebracht of aan de
orde geweest, zo blijkt uit antwoord
van het college op vragen van de
gemeenteraad hierover. Kort gezegd:
Optisport bepaalt, de gemeente
betaalt.
Een brief van de gemeente aan
Optisport om het besluit te heroverwegen, kreeg nul op het rekest. De
exploitant is van mening binnen de
gemaakte afspraken te handelen en
vindt het aan haarzelf om al dan niet
voor een zomersluiting te kiezen.
Na de zomer gaan gemeente en ex-

het is geen aanrader. In files zul je je
prima thuis voelen, maar on the go
mis je dat beetje extra power. En je
voelt je niet zo heel veilig met al dat
plastic om je heen en geen ramen.
Overigens, die deuren zijn een optie
van ongeveer € 600,-, maar dat is
een vinkje dat ik zeker zou plaatsen
op het optieformulier. Dit voorkomt
namelijk opspattend regenwater
en bieden wat meer veiligheid.
Airco, verwarming (uitgezonderd de
voorruitverwarming) en een radio
zijn niet leverbaar in de Twizy, een
bluetooth carkit met audio streaming
en speakers wel.

De bestuurder zit in een harde kuipstoel die in diepte verstelbaar is. Je
zit vrij rechtop, maar de stoel biedt
genoeg steun. Het stuur is helaas niet
te verstellen.

En hoe rijdt zo’n Twizy? Nou,
bijzonder. De elektromotor maakt
een zoemend geluid, maar je komt
redelijk vlot van je plek. Verwacht
geen Tesla prestaties. Tijdens de test
heb ik zoveel mogelijk geprobeerd
mijn eigen rijstijl aan te houden
die ik ook met een benzinemotor
zou hanteren. En ik stond er eerlijk
gezegd van te kijken dat de actieradius niet dramatisch snel terug liep.
In tegendeel zelfs. Met een normale
rijstijl kun je gewoon alledaags rijden.
De actieradius, zo claimt Renault, ligt
op ongeveer 100 kilometer. Eigenlijk
moet je het ‘gas’pedaal bijtijds los laten zodat de Twizy goed uitrolt en bij
remmen bouw je weer een energie
op. Wil je snel bijladen, dan kun je
met tien minuten laden alweer 50 km
vooruit. Veel vering heeft de Twizy
niet, dus je rijdt vrij spartaans, maar
dat heeft ook wel weer zijn charme.

Maar, wat kost zoiets nou? De
Twizy45 start bij € 6.990,- in de
Urban uitvoering. Voor de 84 km/u
versie starten de prijzen bij € 7.690,-.
De duurste uitvoering, de Technic
neem je mee vanaf € 8.490,-. Ho
wacht, er is nog één maar. Het accupakket. Waar je bij andere merken
het risico loopt dat je over een paar
jaar nieuwe prijzige batterijen moet
aanschaffen, lease je bij Renault de
accu’s. Afhankelijk van je kilometers
per jaar en de duur van de overeenkomst, betaal je per maand tussen
€ 50,- en € 72,- voor de batterijen.
Dit is inclusief service van Renault
in het geval dat er iets is met dit
batterijpakket . Hoe langer je least,
hoe goedkoper, echter; hoe meer kilometers, hoe duurder. Één ding staat
voorop; je hebt veel pret als je in een
Twizy rijdt. En je kunt, zonder dat je
je schuldig voelt over het milieu het

ploitant de 'invulling van de publieke
functie' van het zwembad nader met
elkaar bespreken. Een woordvoerder
van Optisport gaf tegenover onze
verslaggever Peter Schavemaker aan
dat het bedrijf in zijn recht staat om
het “financiële belang zwaarder te
laten wegen dan het maatschappelijk
belang”. Er wordt volgens hem in de
zomermaanden fors verlies geleden:
de bezoekersaantallen vallen de
zomermaanden zwaar tegen, terwijl
de kosten voor het inhuren van personeel de verkoop van zwemkaartjes
overtreffen. Hij gaf aan het “onzin”  
te vinden dat het zwembad haar

maatschappelijke functie, na een
investering van 15 miljoen belastinggeld, niet vervult door juist in de
zomervakantie dicht te zijn.
Hiermee wordt opnieuw voeding gegeven aan hardnekkige geruchten dat
de exploitatie van het Veenweidebad
in zwaar weer zit. In elk geval blijkt
dat de gemeente, ondanks het feit dat
een bijdrage in het exploitatietekort
wordt betaald, geen inzage heeft in
bezoekersaantallen.

Een tankbeurt? Een volledig opgeladen accu heb je na 3,5 uur opladen.
Je hebt dan 100 kilometer actieradius, in de praktijk ongeveer 85 km.
Toch zul je merken dat je hier bij
dagelijks gebruik voldoende aan hebt.
En de kosten van zo’n tankbeurt?  
Ongeveer een euro. Met de huidige
benzineprijzen klinkt dit aantrekkelijk nietwaar?

Onverteerbaar
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal
heeft geen begrip voor zomersluiting.

pedaal diep intrappen. Bij interesse
in Z.E. (Zéro Émissions) voertuig van
Renault wordt u geholpen door een
Z.E. specialist.

Renault Van Kalmthout
Bovenkamp 8
1391 LA Abcoude
Telefoon: 0294-281206
Website: www.renaultvankalmthout.nl

Renault Twizy
Gereden versie: Renault Twizy
Vermogen: 13 kW/ 17 pk / 57 Nm
0-45: 6,1 s
Top: 84 km/u
Vanafprijs: € 6.990,-

De raadsfractie van PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal vindt het onverteerbaar, dat een zwembad juist in de
grote vakantie de deuren sluit. Omdat
bij de fractie het vermoeden bestaat
dat er meer klachten zijn over het
Veenweidebad, heeft PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal een meldpunt
ingericht op www.lokaalsociaal.info
Deze zomer kunnen Rondeveners en
toeristen wél terecht in het Meerbad
(Abcoude), zwembad De Otter (Uithoorn) of het Kikkerfort (Breukelen).
www.meerbad.nl, www.aqua-uithoorn.nl,

www.kikkerfort.nl.
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VACATURES
Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures.
Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures
Functie: Lijnrijder / standplaats Noord Amerika
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Calculator / werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: .NET Developer (Senior)
Organisatie: SolidQ IT B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Assistent Horeca Manager
Organisatie: Golfcentrum Amsteldijk B.V.
Plaats: Amstelveen

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Aankomend financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Verkoopmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Binnenmelder/ Ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: PHP programmeur met ervaring
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Service Medewerker Tankstation - Buitendienst
Organisatie: Loogman Tanken en Wassen B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Krantenwijk lopen bij De Groene Venen in
Abcoude
Organisatie: De Groene Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: verkoopmedewerker Algemeen BBL
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: Wilnis

Functie: Medewerker Frontoffice
Organisatie: Flexibility Amstelveen-Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Part-time verkoopster Keurslagerij Bader
Uithoorn
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Uithoorn

Functie: Stagiair DTP / Grafisch Vormgever
Organisatie: Walraven Group
Plaats: Mijdrecht

Functie: Ondersteunend Begeleider
Organisatie: Amerpoort Vinkeveen
Plaats: Baarn

Functie: Productie medewerker Mengafdeling
Organisatie: Multifill
Plaats: Mijdrecht

Functie: Commercieel Medewerker Backoffice/Export
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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

Woordzoeker week 28

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

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links,
van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Streep alle woorden door. De
resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.
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Sudoku week 28

Allee
Amandelmelk
Ambtshalve
Arrogant
Bankwezen
Diorama
Etsen
Evenaar
Frigidaire
Hamsteren
Harlekijn
Iepenziekte
Kenia
Kringloop
Kundig
Limiet
Lokettist
Mimisch
Nazareth

Nijdig
Offer
Ontzag
Opaline
Plavei
Schetsen
Stagiair
Sympathie
Vermengd
Votum
Waskom

9

6
3

6

7

1
6
8 9 7

1
5

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

Oplossing puzzels week 27
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VERKLIKKEN
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