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Lipdub 'Leef' levert OBS De Eendracht hoofdprijs op
De lipdub ‘Leef‘ die basisschool De Eendracht uit Mijdrecht enige tijd geleden heeft gemaakt, is als eerste uit de bus gekomen bij een wedstrijd waaraan zestien basisscholen hebben deelgenomen. De lipdub is een videoclip van het nummer ‘Leef’
van Han van Eijk, die in één take is opgenomen en waaraan alle 272 leerlingen van De Eendracht hebben meegewerkt. De
jury was onder de indruk van de kwaliteit van de clip, de originele, geheel eigen invulling en van de keuze van het nummer.
Woensdag jl. is de prijs uitgereikt aan het winnende team: v.l.n.r.: leerling Merel Aufenacker, juf Marloes Mooijman en juf
Manja van Buul. Lees verder op pagina 3 						
foto roos uithol

Samenwerkingsovereenkomst
Molenhof
ondertekend
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25 t/m 28 augustus 2011
Presentatie Bram van der Vlugt

www.kameryckklassiek.nl
of bel (0348) 400771

De gemeente heeft woensdag jl.
een samenwerkingsovereenkomst
met Hoogvliet Beheer getekend.
Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd waarop Hoogvliet het
complex Molenhof in het centrum
van Mijdrecht ontwikkelt.
De komende maanden wordt het
plan uitgewerkt. In oktober 2012
moet de eerste schep de grond in.
“Vandaag hebben we een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
met een eigenaar met lef,” sprak
wethouder Pieter Palm. “Een
partner die bereid is te investeren.
De komende maanden gaan we
samen een slag maken met ontwerp
en vergunningen, zodat we in 2012
hier kunnen staan om de start van
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Homan Beveiliging B.V.
•beveiligingsystemen
•camera systemen
•alarmopvolging

Pal voor de ingang van het winkelcentrum Molenhof overhandigde burgemeester
Marianne Burgman een bouwhelm aan directeur Cor Jan Schreuder van Hoogvliet
foto patrick hesse
met het verzoek om snel aan de slag te gaan. 		
de bouw van de Molenhof aan te
kondigen.” Topman Cor Jan Schreuder van Hoogvliet Beheer gaf met
gepaste trots aan, blij te zijn nu aan
de slag te kunnen.

De samenwerkingsovereenkomst
met Molenhof is de eerste mijlpaal
in het project Haitsmahof/Molenhof.

Lees verder op pagina 3.

Uw beveiligingszorg
is onze uitdaging!

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

HOFSTAETE

12 luxe appartementen aan het
Hofland in Mijdrecht

Zie pagina 18
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Rabobank Rijn en Veenstromen

Ruud Lubbers spreekt op
algemene vergadering 28
september

ROUTE MOBIEL SERVICEPUNT WIJZIGT VANAF 4 JULI
Wanneer komen wij bij u langs?

Het Mobiel Servicepunt brengt elke week of één keer in de twee weken een bezoek aan de kleine
kernen en verzorgingshuizen. In De Hoef en Amstelhoek is ook een medewerker van Servicepunt
De Ronde Venen aanwezig.
De genoemde tijden en plaatsen gelden vanaf 4 juli 2011
Naam kern

Adres\Locatie

Dag

Tijdstip

Cliffordweg
Avondlicht
Veenstaete
Oostzijde
Piet Heinlaan

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

09:00 – 09:30 uur
09:45 – 11:15 uur
11:30 – 12:00 uur
13:00 – 15:00 uur
15:15 – 17:00 uur

Maria-Oord
Zuiderhof
G. Majella
Oostzijde
Piet Heinlaan

dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

09:30 – 09:50 uur
10:00 – 10:30 uur
10:45 – 12:00 uur
13:00 – 15:00 uur
15:15 – 17:00 uur

EVEN WEKEN

Onze leden zijn van harte welkom!

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt
gehouden op woensdagavond 28 september
2011 in de sporthal van Gasterij De Milandhof,
Middenweg 2 in Zegveld.
Op het programma staan onder andere de
jaarcijfers en verkiezingen. Verder hebben wij
het voornemen om uiterlijk 1 januari 2012 over
te stappen naar een nieuw bestuursmodel: het
Rabo-model. Onze leden hebben hierin het laatste woord tijdens deze algemene vergadering.
De avond wordt afgesloten met een boeiende
lezing van de voormalig minister-president Ruud
Lubbers. Alle leden ontvangen begin september
de uitnodiging.

Bent u wel klant, maar nog geen lid van
onze bank?
Kijk dan op www.rv.rabobank.nl onder
lidmaatschap.

Hoe beoordeelt u onze
dienstverlening?
Om inzicht te krijgen in hoe u als klant onze
dienstverlening ervaart, houdt uw Rabobank
een klanttevredenheidsonderzoek via internet.
Het onderzoekbureau Miles Research voert
dit onderzoek uit. Heeft u binnenkort een
adviesgesprek met een van onze collega's, dan
kan het zijn dat u per e-mail een uitnodiging
voor het onderzoek ontvangt. We stellen uw
deelname bijzonder op prijs

Waverveen
Mijdrecht
Mijdrecht
De Hoef
Amstelhoek

ONEVEN WEKEN
Vinkeveen
Vinkeveen
Mijdrecht
De Hoef
Amstelhoek

Vragen over het Mobiel Servicepunt? Bel (0348) 42 70 00, of loop even bij ons binnen.

Nieuwbouwproject Westerheul IV
In het voorjaar van 2012 start de ontwikkeling van Westerheul IV, een nieuwbouwproject ten
Zuidwesten van Vinkeveen. In de komende jaren worden er in fases ruim 250 woningen gebouwd.
Zodra de verkoop van dit nieuwbouwproject start, biedt uw Rabobank u een zeer aantrekkelijke
projectaanbieding. Houd daarom onze website www.rv.rabobank.nl en deze pagina goed in de
gaten.

Vrijblijvend advies?
Wilt u alvast weten wat uw mogelijkheden zijn in Westerheul IV? Bel dan naar (0348) 42
70 22 en maak een afspraak met een van onze financieel adviseurs!

Volg ons op Twitter
twitter.com/RabobankRV

Rabobank en Jazz en Showballet Nicole
verlengen sponsorcontract

Succesvol 8e Rabo
Straatvoetbaltoernooi De Ronde Venen
Zaterdag 25 juni heeft uw Rabobank in samenwerking met voetbalvereniging Argon voor de 8e keer het Rabo Straatvoetbaltoernooi georganiseerd
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Ondanks de regenachtige dag hebben in
totaal 22 teams genoten van sportieve partijen voetbal!
Het toernooi was opgedeeld in zeven verschillende poules. Elke poule had
een eigen prijsuitreiking. De medailles van de eerste ochtendpoule zijn
uitgereikt door onze wethouder Sport, Ingrid Lambregts. Ook de nieuwe
trainer van Argon zondag
1, Jimmy Simons en één
van de nieuwe aanwinsten
van de zondag 1, Justin
Sporkslede hebben prijzen
uitgereikt aan de talenten
uit De Ronde Venen.
We kijken terug op een zeer
sportieve en geslaagde dag.

Rabobank kantoordirecteur Ronald Meijer en Nicole van Spengen,
eigenaresse van Jazz en Showballet Nicole verlengden onlangs de sponsorovereenkomst voor een periode van 3 jaar. Onder toeziend oog van de enthousiaste jongste leerlingen van de school werd het contract ondertekend.

Met kantoren in Mijdrecht en Vinkeveen. Met servicepunten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
En met een Mobiel Servicepunt dat bij u langskomt in Amstelhoek, De Hoef, Waverveen en bij verschillende verzorgingstehuizen.
Kijk voor de dienstverlening op www.rv.rabobank.nl.

Rabobank Rijn en Veenstromen

Postbus 2035, 3440 DA Woerden
Telefoonnummer (0348) 42 70 00

E-mail: info@rv.rabobank.nl
Internet: www.rv.rabobank.nl
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Weekend
weerbericht

www.weerstationteraar.nl

Een redelijk weekend
Het weekend ziet er redelijk uit
dankzij een zone van een hogedruk,
die net ten westen van ons land ligt.
De atmosfeer blijft onstabiel, maar
voor een groot gedeelte houden we
het droog. Zaterdag is de beste dag
van het weekend. De temperatuur
loopt op en komt rond de 20 graden
te liggen, op zondag krijgen we met
meer wolken te maken en lokaal
komt er een buitje voor.
Zaterdag is het een dag waarop zon
en wolken elkaar stevig afwisselen,
maar de zon heeft wel de meeste
kans. De temperatuur overdag ligt
rond de 20 graden en in de nacht
koelt het af naar een graad of 10.
De wind is wel goed aanwezig met
een matige wind die uit noordelijke
richting zal komen.
Zondag is een dag met vrij veel
bewolking. We zullen de zon wel
zien, maar de wolken hebben nu
de overhand. De temperatuur ligt
zondag iets lager en zal rond de 19
graden en in de nacht rond de 9 graden. De wind komt uit noordelijke
richting en zal matig van kracht zijn,
ook neemt de wind vochtige lucht
mee en daar kan lokaal een bui uit
gaan vallen.
Maandag hebben we met vrij veel
bewolking te maken, waaruit soms
een buitje komt. De temperatuur
overdag ligt rond de 19 graden en
in de nacht rond de 11 graden. Er
blijft een matige wind staan die
uit noordwestelijke richting gaat
komen.
Vanaf dinsdag worden de regenkansen groter. Maar wel met een
lichte temperatuurstijging.
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Vervolg van voorpagina
Dit project richt zich op de vernieuwing van het noordelijk deel van
het Mijdrechtse centrum. Het winkelcentrum Molenhof, het parkeerterrein en de omliggende woningen
worden afgebroken. Hoogvliet
Beheer bouwt vervolgens een nieuw
complex met verschillende winkels
en een Hoogvliet-supermarkt. Er
worden ongeveer 40 woningen
gebouwd. Onder het winkelcentrum
wordt een parkeergarage aangelegd met ongeveer 150 plekken.
De ingang komt aan de Kerkvaart.
Deze straat wordt verbreed en de
inrichting wordt aangepast.
De gemeente heeft intentieovereenkomsten gesloten met twee andere
ontwikkelaars in het centrumgebied
en is in gesprek om ook met deze
partijen samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten.

Lipdub in de prijzen
Vervolg van voorpagina
De wedstrijd was georganiseerd
door de organisatie Schooldub, een
initiatief van Michiel Masselink,
Aafje Meerbeek, Ronald de Moor,
Tanja van Bergen en Michel Boer.
Zij promoten bij zowel basisscholen
als middelbare scholen het fenomeen van de lipdub. Het aantal
scholen die zich aan een dergelijk
project wagen, neemt toe. Van
de zestien inzendingen van basisscholen, waarvan er één van een
school uit België kwam, werd de
lipdub van OSB De Eendracht als
beste aangemerkt. Het feit dat alle
klassen van de school er aan hebben
meegewerkt, er gekozen was voor
een heel eigen, originele invulling in plaats van een imitatie van
Amerikaanse lipdubs én de keuze
voor het lied 'Leef', met een tekst
waarin op een positieve manier over

Wie is Hoogvliet?
Het concern Hoogvliet bestaat uit
twee bedrijven:Hoogvliet Super,
het winkelbedrijf en Hoogvliet
Beheer, dat zich richt op vastgoed.
Hoogvliet Beheer zoekt nieuwe
locaties voor Hoogvliet Supermarkten en exploiteert een eigen
vastgoedportefeuille. Daarnaast
worden nieuwbouwprojecten ontwikkeld, zoals nu in Molenhof. Al
deze projecten hebben een rechtstreekse link met de 60 Hoogvliet
Supermarkten. De komende jaren
wil het bedrijf verder groeien naar
100 supermarkten in de regio.
Directeur Cor Jan Schreuder
over wat voor soort supermarkt
er straks in Mijdrecht komt: “In
Mijdrecht komt een volwaardige
supermarkt op 1800 m2 met een
breed en diep assortiment tegen
de laagste prijzen. Onze ondertitel is niet voor niets ‘bewezen de
goedkoopste’. Die uitspraak wordt
regelmatig bevestigd door testen in
consumentengidsen. Maar tegelijkertijd zijn wij ook een full-service
supermarkt.”

Luistervink
Traditie

Cor Jan Schreuder,
directeur Hoogvliet Beheer
Naast Hoogvliet Supermarkt zijn
er nu natuurlijk meer winkels in de
Molenhof waar veel mensen winkelen, zoals bijvoorbeeld Blokker. In
de plannen die Hoogvliet nu maakt,
komt Blokker gewoon terug.
Hetzelfde geldt voor de DA, hoewel
Hoogvliet geen eigenaar is van
het pand waar DA is gevestigd. De
invulling van de overige winkelunits
zal in een later stadium worden
bepaald. Voorlopig geeft topman
Schreuder aan de handen vol te
hebben aan een voorlopig ontwerp,
definitief ontwerp en alle procedures die daar omheen hangen.

Dwarsdoorsnede van het nieuwe Molenhofcomplex

vriendschap en samenwerking met
elkaar wordt gezongen, waren voor
de jury reden om de eerste prijs toe
te kennen.
Prijzenpakket
De producenten van de lipdub,
Manja van Buul en Marloes Mooijman, beiden leerkracht van groep
7, mochten een toepasselijk pakket
prijzen in ontvangst nemen. Voor
het hele team van De Eendracht is

Weinig problemen door noodweer

er een introductieworkshop ‘digitale
media’. Verder krijgt de school
een jaar lang gratis toegang tot
Leskompas voor het smartboard.
En tenslotte kreeg de school een
pocket video camera, waarmee
heel gebruiksvriendelijk filmpjes
gemaakt kunnen worden, die men
dan op internet kan zetten.
De lipdub is te bekijken op

www.a-url.nl/eendracht.

Het noodweer dat afgelopen dinsdag over ons land trok
heeft in De Ronde Venen voor weinig overlast gezorgd.
De brandweer kreeg dinsdagavond alleen wat meldingen
van afgewaaide takken en omgevallen bomen.
Op de Burgemeester Padmosweg was een boom omgevallen die de weg versperde. De brandweer kreeg bij het opruimen hulp van een omstander, die een kraan ter beschikking stelde. Hierdoor kon de weg weer vrijgemaakt worden
voor onder andere de lijnbussen. Ook was er op de N212
in Wilnis een boom op de weg gevallen. Deze werd snel
van de weg gehaald waarna de brandweer doorreed naar
de Bovendijk. Hier was een grote boom over het fietspad
gevallen en in de tuin van een woonhuis terechtgekomen.
foto peter bakker

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:
Zaterdag 2 juli 2011
• Nationaal Regenboog Evenement,
Vinkeveense Plassen
• Bouwdag Rap & Ruig Race, 		
diverse locaties De Ronde Venen
• Expositie, Woonark, Demmerik 33a,
Vinkeveen

Zondag 3 juli 2011
• Jeugddienst 'Vet', CGK, Mijdrecht
• Rap & Ruig Race, Zandeiland 1, Vinkeveen

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

Colofon
De Groene Venen is een uitgave van
A-side Publishing B.V.
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl
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Nog even en meer dan half
Nederland hijst zich in de auto om
met tenten, stokken of caravans
naar verre oorden te vertrekken.
Een lang lint van automobielen
verspreidt zich via de Europese
snelwegen naar zonnige(r) oorden.
Dijkwijls is de weg naar het verre
oord lang en warm. Voorafgaand
aan dit volksfeest moet er nog wel
heel wat gebeuren. Meestal valt
deze eer ten deel aan de vrouw
des huizes. Tijdens de laatste
werkdag van manlief stapelt zich
de enorme berg zakjes, bakjes,
eet- en drinkgerei, kleding om de
meest bizarre omstandigheden het
hoofd te kunnen bieden en meer
zaken die een comfortabel verblijf
garanderen, zich in de gang op.
Thuisgekomen aanschouwde
ik dan het geheel en kreeg de
neiging alsnog ter dealer te gaan
voor een bestelbusje. Ik heb me
altijd verwonderd hoe we er toch
in slaagden alle vakantiezooi in
de auto te krijgen. Meestal was
dat dus passen en meten, een
zakje er in, er toch maar weer uit,
een beetje proppen, een beetje
schuiven tot uiteindelijk iedere
vierkante centimeter auto was
benut. Zo leerde je dat het inpakken van schoenen geen optie is.
Een schoen laat zich makkelijk
wegproppen. Toen we tijdens de
reis een lekke band kregen en het
benaderen van het reservewiel van
onze Renault van destijds slechts
toegang tot dit essentiële deel van
de auto bood via de bodem van de
kofferbak, kon de zo zorgvuldig
ingepakte vakantievreugde er in
z’n geheel uit. Het is louter een
kwestie van ervaring opdoen. De
eerste keer dat we in de Dordogne
bivakkeerden, hadden we een
ruime selectie warm spul aan
boord. Drie weken lang scheen de
zon en driekwart van de kleding
kon gestreken en wel weer mee
naar huis. Het jaar daarop hadden
we onze les geleerd. Met dien
verstande, dat de zon niet scheen
en we ter plekke ijlings warme
truien konden aanschaffen. Vink Jr.
gaat dit jaar mee met vriendin en
familie. Toen ik afgelopen zondag
het gesprek tussen hem en zijn
vriendin aanhoorde, grinnikte ik
in mijzelf. ‘Ja, we gaan om vier
uur ’s ochtends op pad. Pappa wil
opschieten en we eten dan ook
op de parkeerplaats. Mamma
heeft die avond daarvoor broodjes
gemaakt. Die gaan mee in een
koelbox. Ze bedoelt het goed
hoor, maar de kaas wordt klef en
de broodjes ook. De eerste week
gaan we wandelen in de bergen.
Niks uitslapen maar met een flesje
water op je heup de bergen in.
Doen we al jaren.’ De uitingen van
vakantievreugde die hierop nog
volgden, onthoud ik u van harte.
Dat alles behoort tot een voorpret
die vrijwel iedereen kent. Maar
gaat u op pad, doe dan voorzichtig.
Geniet van de vrije dagen en kom
weer heel thuis.
		

www.degroenevenen.nl

Luistervink
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Kort Nieuws

Meerbad Abcoude beleefde Zwemvierdaagse

Mijdrecht

Van 20 juni tot en met 24 juni jl.
zijn er gigaveel meters gezwommen
door jong en oud tijdens de Zwemvierdaagse in Abcoude. Er was
weer een gezellig en gevarieerd
programma verzorgd door Michiel
Vervoort en andere vrijwilligers.
Maandag stonden de echte fanatiekelingen al te popelen om als
eerste het water in te duiken. Na
20 banen (500 meter) was er
geen houden meer aan en vooral
de kinderen wilden meer banen
zwemmen en enkele haalden er wel
60! Dinsdag was helemaal in het
thema Glitter en Glamour. Bente,
Daan en Odette Janssen Groesbeek
zagen er geweldig uit met hun grote
zonnebrillen met veel 'bling bling'.
Volgend jaar zien we ook graag
pruiken en gepimpte badmutsen….
De woensdag werd gesponsord door
het Sportfondsenbad en stond in het
teken van Hollandse smartlappen.
Veel meezingers en blikken gooien

Thema jeugddienst:
Vet!
Jongeren hebben hun eigen taalgebruik met daarbij allerlei trendy
termen: Relaxed! Te ziek! Chill!
Vet! Weird! etc. Dit winterseizoen
werd er in de jeugddiensten aan
de hand van het hoofdthema “The
Real Thing” stilgestaan bij een
aantal van deze kreten en ook is
er gekeken of er in de Bijbel een
link is met deze woorden.
De vijfde en laatste jeugddienst
van dit seizoen wordt gehouden
op zondag 3 juli en het thema
van deze dienst is “Vet!”. In de
Bijbel heeft het woord vet een
hele andere betekenis, bijvoorbeeld als teken van welvaart. De
dienst begint om 18.30 uur en
dominee Arnout Weststrate leidt
de dienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie, thee of wat
fris en misschien wel iets ‘vets’
als versnapering! Iedereen is
van harte welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de
Koningin Julianalaan 22. Neem
buren, vrienden en/of kennissen
gewoon mee! Voor meer informatie: bel met ds. Weststrate op
0297 – 274847, of jeugdouderling G. Kroese 0297 – 263390.
Bezoek ook eens de website van
de kerk:

voor de kinderen. Donderdag was
de dag van de luchtbellen en het
verloren geld. Er was namelijk
stuiver duiken. Tegelijkertijd
werden bij de entree in de hal de
eerste medailles uitgereikt met
wel één heel bijzondere: Willeke
Verhoef (40) uit Hoofddorp kreeg
haar 38ste medaille uit handen van
Niels Schoenmaker. De vrijdag was
ook een enorm succes; naast de
vele zwemmeters was het de dag
van het bommetjes kampioenschap
2011. In het clubhuis van de Meerkoeten kregen alle deelnemers hun
medaille overhandigd. Ook werden
de winnaars van de gekke bekkenwedstrijd bekend gemaakt. Tot
slot kon iedereen een pannenkoek
versieren om de week feestelijk
af te sluiten. Voor leuke foto's of
informatie over de Meerkoeten kun
je kijken op www.demeerkoeten.nl.
Hopelijk tot volgend jaar of eerder
bij de Meerkoeten.

Zonnige Open dag bij Manege Maria Hoeve
Ze hadden het niet beter kunnen
treffen met het weer; de Open Dag
ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van Manege Maria Hoeve
in Mijdrecht werd dan ook een geweldige dag. De springers maakten
er meteen een goede show van
en ook de dressuurkinderen lieten
zich van hun beste kant zien. De
meiden van de voltige (turnen op
een galopperend paard -Red) deden
hun kunsten op Pipi en de IJslanders waren adembenemend mooi
en verbaasden de toeschouwers met
hun telgang en tölten (een wijze
van lopen die vooral bekend is van
het IJslandse paard -Red). Bente
met haar prachtige paard Vanessa
liet heel wat mensen stil vallen,
omdat het zo mooi was. Aan het

einde van deze prachtige dag kwam
nog de carrouselploeg, die al heel
wat weken had geoefend om een
mooie show neer te zetten. Dat is
zeker gelukt! Veel te vroeg naar
de zin van deelnemers en belangstellenden was het afgelopen. Een
geslaagde dag en een dankwoord
aan alle vrijwilligers en sponsors,
waaronder de Ruitershop in Harmelen die een mooie cadeaubon gaf en
Mimiko die een makeover en een
make-up advies cadeau gaf.
Uitslag loterij: nummer 648: Bon
Ruitershop Harmelen, nr 657:
Makeover, nr 585: Leskaart 10
lessen. Als je nummer erbij zit kun
je contact opnemen met de Manege
Maria Hoeve.

Rovémij vernieuwt wagenpark van Advisor

www.cgkmijdrecht.nl

De Ronde Venen

Horizon over het hart
van het Christendom
Zondag 3 juli zendt Horizon het
zesde en tevens laatste deel uit
van de serie gesprekken over het
thema: Het hart van het christendom. Deze keer is het onderwerp:
Zonde en vergeving. In deze serie
bespreken en vergelijken we
modern en orthodox geloof. Aan
de discussie nemen deel:
Ernst Graveland, Protestantse
Gemeente Vinkeveen en Waverveen, Vinkeveen; Ds. Gerbram
Heek, Veenhartkerk, Mijdrecht;
Pieter Koopmans, Protestantse
Gemeente, Mijdrecht en Pastor
Wim Vernooij, parochie St. Jan
de Doper, geloofsgemeenschap H.
Hart van Jezus, Vinkeveen.
Presentatie: Riet Ramp. Gespreksleider: Henk Oudshoorn.
Horizon wordt uitgezonden van
9-10 en van 17-18 uur op Midpoint FM.

Openbare voetbalkooi voor Vlinderbosschool
Vandaag, vrijdag 1 juli, wordt tijdens het eindfeest van Jenaplanbasisschool
Vlinderbos in Wilnis een voetbalkooi geopend. Dat gebeurt door wethouder Erika Spil. De afgelopen weken is hard gewerkt om de voetbalkooi
te realiseren. Eigenlijk kun je beter van een sportkooi spreken, omdat er
meerdere sporten beoefend kunnen worden. Het doel van deze sportkooi
is dat iedereen hier gebruik van kan maken, dus ook de jeugd uit de buurt.
Natuurlijk is de sportkooi tijdens schooltijden bedoeld voor de leerlingen
van Vlinderbos, maar na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties kan
en mag iedereen hier gebruik van maken. Het project kon worden gerealiseerd dankzij de Gemeente De Ronde Venen en financiële bijdragen van de
Vlinderbos, het Rabo Dichtbijfonds en SC Johnson Europlant BV.

Met de levering van vier Škoda Octavia Ambition Businessline personenwagens door Rovémij uit Mijdrecht,
is een groep Netwerk Specialisten
van Advisor weer uitgerust met
hagelnieuwe, representatieve en comfortabele bedrijfsauto’s. De gunstige
bijtelling, de complete uitrusting
en de uitstekende prestaties waren
doorslaggevend om voor dit model te
kiezen.
Advisor ICT Solutions levert ICToplossingen aan Midden- en Kleinbe-

drijven met tijdkritische processen,
zoals bijvoorbeeld software voor de
sierteeltsector. Steeds meer medewerkers van bedrijven willen tijd- en
plaats onafhankelijk kunnen werken.
Met ruim 50 medewerkers begeleidt
Advisor bedrijven in het maken van
de juiste ICT keuzes. Door samenwerking met deskundige en betrouwbare leveranciers zoals Rovémij
kan het bedrijf ook in de toekomst
professionele dienstverlening aan hun
klanten blijven bieden.

Hoflandschool overhandigt cheque aan goede doel
Onlangs is op de Hoflandschool in Mijdrecht het jaarlijkse Kinderen helpen
Kinderen feest gevierd. De gehele avond waren er tal van activiteiten waar
voor een kleine bijdrage aan meegedaan kon worden. Bingo, rad van avontuur, spelletjes, sleutelhangers maken, hair extensions, kunstverkoop en –
nieuw dit jaar– een veiling van schilderijen die door de leerlingen zelf waren
gemaakt. De opbrengst van de avond, een bedrag van maar liefst 1.500 euro,
is woensdag jl. overhandigd aan Annet Senft (links) en Marrie Versluis van
Stichting Derde Wereld Hulp. De opbrengst gaat naar het tehuis Tulip Garden in India, waar kinderen wonen die besmet zijn met HIV pos/Aids. Van
het geld kan het tehuis een koe en twee schapen aanschaffen.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje sluit verkeersproject af
Op Peuterspeelzaal Klein Duimpje in
Mijdrecht hebben de kinderen de afgelopen
weken gewerkt aan een project over verkeer.
De kinderen weten nu wat ze moeten doen
bij een stoplicht en een zebrapad. Tijdens
het buiten spelen mochten de kinderen met
karren en auto’s het geleerde in praktijk
brengen. Er was een rotonde, stoplicht en
een zebrapad. Om het geheel extra leuk af te
sluiten is agent Job langs geweest om samen
met de kinderen een stukje te lopen en te
letten op alle verkeerstekens die ze tegenkomen. Een geslaagd en leerzaam project dus!

DE GROENE VENEN 		

5

Jamie Peek winnaar stenen raden
op braderie Wilnis
Op woensdag 22 juni was de
Braderie in Wilnis-Dorp. Ook het
Servicepunt Wonen, Welzijn en
Zorg had een kraam voor haar pand
ingericht. Er is informatie gegeven
over producten en diensten van de
Gemeente De Ronde Venen, Westhoek Wonen en Rabobank Rijn en
Veenstromen.
Het thema in deze kraam was dit
jaar ‘wonen’, omdat jong en oud bij
het Servicepunt terecht kan met
vragen over wonen. Vanwege dit
thema stond er een huisje van Lego
in de kraam. Bezoekers konden raden hoeveel legoblokjes er gebruikt
waren voor dit bouwwerk.
Ondanks het soms slechte weer hebben 135 mensen hun best gedaan.
De geschatte aantallen lagen ver
uiteen, van 85 tot 1666. Het juiste

Uitreiking bon aan de prijswinnares op
het Servicepunt in Wilnis.
aantal was 507 steentjes en Jamie
Peek zat met 506 het dichtste bij
het goede antwoord. Inmiddels
heeft Jamie haar prijs, een cadeaubon van Karwei, opgehaald.

Prijswinnaars bij Karwei in Mijdrecht
Zaterdag jl. vond bij Karwei de
Zomermarkt plaats. Ondanks het
regenachtige weer werden alle
klanten verwelkomd met een
tropisch drankje, werden er tijdens
een demonstratie barbecueën
gratis broodjes hamburger uitgedeeld en er was een groot aanbod
van zomerse artikelen. Bovendien
waren er prijzen te winnen: tegen
inlevering van de mooiste foto van
een object, geschilderd met een
Cetabever product, kon een complete BBQ-set met vleesbon t.w.v.
125 euro gewonnen worden. Voor
kinderen was er een kleurwedstrijd
waarbij mooie prijzen te winnen
waren. Aan het eind van de middag waren alle winnaars bekend:
de BBQ-set werd gewonnen door
Thom Brabander. De kleurwedstrijd
werd gewonnen door Iris (4 jaar),
Lukas (6 jaar), hier beiden op de

foto, en Kim (9 jaar). Karwei wenst
alle winnaars veel plezier met hun
prijzen!

om gehangen. Ouders en trainster
waren zeer trots op deze geweldige
prestatie. Volgend jaar gaan Demy
en Imara weer hard trainen om in
de volgende leeftijdscategorie uit te
komen, de A junioren.
Wil jij ook deel uit maken van ons
Acrogym team? Je kunt altijd via
onze site informatie opvragen. Kijk
op www.gvm79.nl Na de schoolvakanties zullen de trainingen weer
beginnen en er is nog plaats voor
nieuwe enthousiaste acrobaten.

Golfclub Veldzijde gastheer van NK Strokeplay
Kampioenschappen
Rowin Caron en Charlotte Puts
mogen zich Nederlands Strokeplay
Kampioen 2011 noemen. Zij wonnen de felbegeerde titel afgelopen
zaterdag op Golfpark Wilnis, waar
door 72 deelnemers in leeftijden
t/m 18 jaar, 48 jongens en 24 meisjes, uit geheel Nederland gestreden
werd om de Nationale titel Strokeplay kampioen 2011. Kampioen
wordt degene die over 2 rondes
van 18 holes het minst aantal
slagen maakt. De Nederlandse Golf
Federatie (NGF) had de nieuwe 18
holes baan van Veldzijde uitgekozen
als wedstrijdlocatie; een hele eer.
Met man en macht was de afgelopen weken gewerkt om de baan
in topconditie te krijgen en ook de
verbouwing van het clubhuis kreeg
hoge prioriteit en was op de laatste

dag voor de wedstrijd inderdaad
klaar! Een waar huzarenstukje
van de bouwers en toeleveranciers,
want op zaterdagmorgen was de
verf nog maar net droog. Dat kon
over het weer niet gezegd worden.
De spelers kregen te maken met
een herfstachtige dag met behoorlijk veel regen en wind.
Veldzijde werd door de NGF hartelijk bedankt voor het gastheerschap
en de uitstekende assistentie van
de NGF officials. Deze dag had ook
niet zo fantastisch kunnen lopen
zonder de medewerking van Golfpark Wilnis en haar medewerkers
en alle clubleden die als vrijwilliger
de hele dag de elementen getrotseerd hebben en veel assistentie
hebben verleend. Wat Veldzijde betreft was dit voor herhaling vatbaar.

LR&PC Willis scoort
LR&PC Willis heeft zondag jl.
tijdens de kringkampioenschappen
in Breukelen maar liefst vijf titels
binnengesleept. Een zeer succesvolle dag voor LR&PC Willis, dat met
veel combinaties in verschillende
klassen vertegenwoordigd was.
Behalve kringkampioenschappen
dressuur vonden er tevens selectiewedstrijden voor de provinciale kampioenschappen voor kring
Utrecht-West plaats.
Bij de pony’s werd er door twee
combinaties erg goed gereden. Megan van Bruggen is de laatste tijd
zeer goed op dreef met haar jonge
pony Wilgenhaar’s Samba en scoort
de ene na de andere prijs. Zo ook
zondag, want met twee 1e plaatsen
is deze combinatie zeer verdiend
kampioen geworden in de klasse B.
In de Z1 wist Milou van Wieringen
met haar pony Virgil kampioen te
worden door tweemaal de 1e prijs
te behalen. Bij de paarden wisten 3
combinaties met de titel kringkampioen naar huis te gaan. Pauline
Oudijk en haar paard Beijing nu

Vinkeveen

Collecte voor de
Maag Lever Darm
Stichting
De Maag Lever Darm Stichting
heeft in de collecteweek van 13
t/m 18 juni 2010 in Vinkeveen een
bedrag van 808,68 Euro opgehaald.
Voor wetenschappelijk onderzoek
en voorlichting is de bijdrage en
inzet van gevers en vrijwilligers
onontbeerlijk. De Maag Lever
Darm Stichting wil iedereen die
een bijdrage heeft geleverd aan de
collecte bedanken voor de inzet.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten
op giro 2737 t.n.v. Maag Lever
Darm Stichting te Nieuwegein.

Demy en Imara brons op NK Acrogym
Afgelopen weekend waren de
Nederlandse Kampioenschappen
Acrogym op C, B en A-niveau. Deze
werden georganiseerd door sportvereniging Hellendoorn. Demy en
Imara waren het enigste team dat
zich op deze dag mocht presenteren
namens GVM’79. De concurrentie
was sterk, maar Demy en Imara
wisten met 27,3pnt voor de tempooefening toch de derde plek te behalen. Tijdens de prijsuitreiking kregen zij dan ook de bronzen medaille

Kort Nieuws

Lan wisten precies op het juiste
moment te pieken. Ze eisten met
twee 1e plaatsen zeer overtuigend
de kampioenstitel in de klasse L2
op. Net zo succesvol was Simone
Oudshoorn in de klasse M2. Simone
reed met haar Zidalgo twee nette
proeven die werden gewaardeerd
met hoge punten, wat hen twee 1e
plaatsen en ook de titel opleverde.
Ook in de hoogste klasse van de
dag, de Z2, was het een Willis lid
die de titel wist op te eisen. Rinske
Steenhuis heeft met haar paard
Winston Sollenburg heeft nog maar
net de overstap gemaakt naar een
hogere klasse maar scoorde direct
al een 1e en 2e plaats, wat ook hen
de kampioenstitel opleverde. Al met
al een zeer succesvolle dag voor
LR&PC Willis.
Aangezien het ook een selectiewedstrijd betrof mogen bovenstaande
combinaties zich gaan opmaken
voor de provinciale kampioenschappen welke worden verreden op 12
en 13 augustus in Hoogland.

Mijdrecht

Nog een keer terug in
de tijd op de Driehuis
De Driehuissschool gaat nog één
keer terug in de tijd en wel vandaag,
vrijdag 1 juli. Op deze dag sluit de
school het jubileumjaar af met een
spetterend zomerfeest: ‘Terug in de
tijd; 140 jaar Driehuis’. Het wordt
weer een gezellige avond met o.a.
spelletjes van toen, schminken,
bloemschikken, enveloppen trekken en met vele lekkernijen zoals:
hamburgers, saté, poffertjes en
ijs. De ouderraad organiseert het
geheel voor alle leerlingen, (oud)
leerkrachten, oud leerlingen en
ouders. Vorig jaar september begon
het 140ste schooljaar met een
jubileumweek: de kinderen werden
gefotografeerd in kleding van toen,
ze gingen op schoolreisje naar het
Openluchtmuseum in Arnhem en
deden mee aan het groot schoolpleinorkest, wat een groot succes
was. Door de geweldige opbrengst
van het zomerfeest van vorig jaar
kon de ouderraad het hele jaar door
alle activiteiten extra opleuken, met
als afsluiting straks nog nieuwe duikelrekken voor op het vernieuwde
schoolplein.

Vinkeveen

Prijsklaverjassen
in De Merel
Op vrijdag 8 juli is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen in Café
de Merel, Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om 20.00 uur stipt
en uiterlijk om 20.15 uur starten
met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. We spelen vier maal zestien giffies, de punten worden bij
elkaar opgeteld, en de winnaar of
winnares is bekend. Ook is er op
deze avond een grote tombola. Dit
is voorlopig de laatste klaverjasavond. Wij gaan verder in september; lees het t.z.t. in deze krant.
Tijdens de Vinkeveense feestweek
is er let wel, niet op donderdag
middag maar op woensdagmiddag 13 juli prijsklaverjassen voor
iedereen. Aanvang 13.30 uur,
inschrijven vanaf 13.00 uur in de
feesttent aan de Demmerik.
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CASA DI CARIN

Door Carin van Kouwen

Huizen kijken in De Ronde Venen

Vossenlaan 13, Vreeland
Deze week ben ik in Vreeland uitgenodigd om een woning te komen bekijken
aan de Vossenlaan 13. Je rijdt er altijd langs via de N201 op weg naar Hilversum
of Loenen aan de Vecht, maar eigenlijk ben ik nog nooit echt in Vreeland zelf
geweest. Als ik door het dorpje rijd word ik al helemaal enthousiast.
Overal staan verschillende leuke woningen, en het oogt echt als een gezellig dorp. Aangekomen op de Vossenlaan zie ik de sfeervolle deels riet gedekte
hoekwoning al snel liggen. Wauw dit huis is echt een plaatje, ik ben ontzettend
nieuwsgierig naar de binnenkant.
De bewoonster geeft me graag
een rondleiding door het huis waar
zij altijd met veel plezier hebben
gewoond. In de hal vind je een
ruime vaste garderobekast en het
toilet. Verder de toegang tot de
woonkamer die er heel sfeervol
uitziet, mede door de open haard,
de houten vloer en de grote ramen
waardoor het lekker licht is. De
aangrenzende open keuken, waar
nog een origineel glas in lood raam
in zit, past perfect bij de stijl van
het huis. Hij is lekker ruim en onder
de trap is een bergkast geplaatst
waar ook de aansluiting voor de
droger zit. Je kunt hier een behoorlijke voorraad in kwijt.
Vanuit de keuken loop je zo door
naar de eetkamer die net als de
woonkamer erg licht is door de
vele ramen en waar je ’s ochtends
heerlijk in de zon van je ontbijtje
kunt genieten. Als je dan de openslaande deuren open zet en je hoort
de schapen in het weiland achter de
woning blaten kan je dag toch niet
meer stuk. Vanuit de eetkamer heb
je nog toegang tot een slaapkamer
die nu in gebruik is als kantoorruimte. Ook deze kamer is voorzien van
openslaande deuren naar de tuin.
De tuin ligt gunstig ten opzichte van
de zon want je kunt de hele dag van
de zon genieten. Achter in de tuin
staat nog een ruime schuur en er is
een deur waardoor je met je fiets
ook achterom de tuin in kunt.
De badkamer, die onlangs gerenoveerd is, vind je ook op de begane
grond en deze is voorzien van een
ruime inloopdouche, een wastafel
en een designradiator.

We gaan naar de bovenverdieping,
waar net als beneden veel ramen
zijn geplaatst en waar je de master
bedroom vindt. De slaapkamer is
heel ruim en je hebt hier enorm
veel bergruimte. Er is hier een
leuk hoekje waar je eventueel een
bureau neer kunt zetten om een
werkplek te creëren. Het uitzicht
hier boven is in ieder geval fantastisch.
De hele woning is ontzettend goed
onderhouden. Recentelijk zijn de
buitenmuren gestuukt en geschilderd, is het pannendak vernieuwd
en is alles geschilderd. Ook binnen
ziet alles er ontzettend netjes uit
en zijn het toilet en de badkamer
onlangs helemaal gerenoveerd.
De omgeving is een waterrijk
gebied en erg rustgevend. Toch zit
je in no-time op de snelweg naar
Amsterdam of Utrecht.
Ik ben echt gecharmeerd van dit
huis en je ziet gewoon dat de bewoners het huis met liefde hebben bewoond. Echt een aanrader om hier
eens een kijkje te komen nemen.
Afstand tot:
Supermarkt
Snelweg A2
Bushalte
Basisschool
Sportcomplex

Aantal km:
0,3
4,5
0,8
0,8
0,2

Facts & Figures
Vossenlaan 13, Vreeland
Vraagprijs € 395.000,- k.k.
Perceelsoppervlakte 127 m2
Inhoud 275 m3
4 kamers (2 slaapkamers)

Van der Helm Woningen Bedrijfsmakelaars b.v.
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
Tel.nr: 0297 – 591996
info@vanderhelmmakelaardij.nl

www.vanderhelmmakelaardij.nl




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

Firma F.A. Ruizendaal & Zonen

KUNSTSTOF
DAKKAPPELLEN •

Boom / fruitkwekerij - Aanleg & Onderhoud van tuinen

Kunststof dakkapellen

in iedere gewenste indeling, geplaatst in 1 dag.

Houten serres

bekijk dit prachtexemplaar bij de geitenboerderij
in het Amsterdamse bos.

• HOUTEN SERRES

KUNSTSTOF KOZIJNEN
ALUMINIUM - HOUTEN SERRES

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

26

jaar in
u
regio w

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

Poeldijk 2a

3646 AW Waverveen

Tel: 0297-281122

www.firmaruizendaal.nl
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DE WEEK IN BEELD

Dinsdagmiddag rond 15.20 uur is er een fietser gewond geraakt op de
Industrieweg in Mijdrecht. Een man wilde de Industrieweg oversteken
naar de Ondernemingsweg. Hierbij keek de man wel naar links en naar
rechts maar had de auto die op de Ondernemingsweg stond niet gezien.
Zowel de fietser als de auto staken tegelijk over en een aanrijding was
niet meer te voorkomen. De fietser is door het ambulancepersoneel
nagekeken. 				
foto peter bakker
Ruim 120 HAVO-leerlingen van het Veenlanden College namen woensdag jl. afscheid van school en met een diploma
op zak. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, in aanwezigheid van een groot aantal ouders en andere familieleden,
werd iedere leerling persoonlijk toegesproken. Twaalf leerlingen haalden de eindstreep niet en acht hoorden diezelfde ochtend dat ze via de herkansing alsnog het begeerde papiertje in ontvangst mochten nemen. Proficiat!
									

Ondanks kou en regen wisten zaterdag jl. een recordaantal van ruim 1500 bezoekers
het Vogelvrij Festivalterrein te vinden. Zij genoten van een geweldig feest en zijn de
vakantie al dansend Vogelvrij ingegaan. Hét open air dance evenement van de regio
ontving dit jaar meerdere nationale top dj’s als Erick E, D-Rashid en Baggi Begovic.
In samenwerking met zangeressen, mc’s en regionale talent zorgden zij voor een
fantastische sfeer. Billy The Klit moest wegens fysieke ongemakken helaas afzeggen. Dit loste de organisatie prima op door last-minute één van Nederlands grootste
muzikale talenten Jaz von D in te vliegen, die voor de ultieme afsluiting zorgde. De
Beatbird wenst iedereen een Vogelvrije zomervakantie toe! foto's peter bakker

Maar liefst 22 straatvoetbalteams streden zaterdag jl. om het
kampioenschap van het 8e Rabo Straatvoetbaltoernooi, dat samen
met Argon werd georganiseerd op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Het
regenachtige weer deerde de jonge spelers niet, die in zeven verschillende poules tegen elkaar uitkwamen. Elke poule had een eigen
prijsuitreiking.				
foto jorn collé

foto paul bosman

Afgelopen zaterdag lieten Bert Klinkhamer en Visserijbedrijf
van Eeuwijk uit Reeuwijk circa 25.000 stuks poot-aal te
water in de Vinkeveense Plassen. De heren van Eeuwijk en
Klinkhamer zijn sinds vorig jaar weer actief met beroepsvisserij op de Vinkeveense Plassen en gingen voor het eerst
sinds vele jaren weer over tot het uitzetten van aal. De
komende jaren zullen de aaltjes van circa 20 centimeter
groot uitgroeien tot echte vette Vinkeveense paling. Menig
palingliefhebber zal zich daar op voorhand op verheugen.
				
foto paul bosman

Opera Ice Cream is de
naam van een nieuwe
ijssalon in de Dorpsstraat
in Mijdrecht. Pal naast
modewinkel El Fuego is
op nummer 63 een trendy
ijssalon geopend, waar
liefhebbers (en wie is dat
nu niet?) een keuze kunnen maken uit maar liefst
24 verschillende smaken
schepijs in diverse hoorntjes en bakjes. Opera is
van maandag t/m zaterdag
geopend van 12 tot 22 uur.
foto rob isaacs
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Familieberichten
Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 300 dpi of 1800 x 1200
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon

DE GROENE VENEN

Avondbezoek aan de Waverhoek
Op woensdag 6 juli a.s. organiseren
gidsen van het IVN een avondbezoek aan de nieuwe natuur in Waverhoek. Het natuurgebied Waverhoek is allang niet meer zo nieuw.
Maar nog wel zo nieuw dat het niet
op de kaart staat. Vogels en mensen
weten het evenwel sinds een jaar of
vier prima te vinden.
Er is volop activiteit in het gebied.
Veel waadvogels als lepelaars en
plevieren, maar ook kieviten, kemphanen en grutto’s. Dat leeft prachtig
samen en broedt ook door elkaar
heen. Het naastgelegen Botshol
biedt veel broedgelegenheid en is
tijdens het broedseizoen gesloten.
Het natuurgebied Waverhoek blijft
wel toegankelijk.

De meeste kuikens zullen inmiddels wel uit het ei gekropen zijn.
Maar om de dieren niet al te veel
te storen in hun natuurlijk gedrag
gaan we niet het hele gebied doorlopen en bij ons avondbezoek de
vogels vooral met verrekijkers en
telescoop bekijken. Wel kijkers mee
en laarzen of ander goed schoeisel
aan. Het gebied kan drassig zijn. Er
wordt verzameld op woensdag 6 jull
om 19.00 uur op het parkeerterreintje van de Waverhoek aan de
Botsholsedwarsweg, aan de kant
waar je op de dijk lang de Botshol
uitkijkt. Aanmelden kan bij Ria
Waal tel. 0297 256089 of Patrick
Heijne tel. 0297 230890.

U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

De MEEbus komt weer naar Abcoude

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

Afsluiting Piet van Wijngaerdtlaan in Abcoude
Het college van B&W van de voormalige gemeente Abcoude heeft op 27 april 2010 een verkeersbesluit genomen om de Piet van Wijngaerdtlaan, ter hoogte van de verkeersdrempel tussen de Papehof en de Sluyterstraat, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
De afsluiting is onderdeel van een
pakket maatregelen om de verkeersstructuur in de kern Abcoude te
optimaliseren en de leefbaarheid en
verkeersveiligheid te bevorderen. Het
besluit over de Piet van Wijngaerdtlaan zou ten uitvoer worden gebracht
na aanleg van de ‘Derde Brug’ en is
dan ook geconcretiseerd. Hiertegen
is echte door verschillende omwonenden bezwaar aangetekend. Verscheidene omwonenden hebben te kennen
gegeven juist wel achter het primaire
besluit (afsluiting) te staan.
Het college heeft vorige week besloten dat de belangen van de bezwaarden niet opwegen tegen het belang
van de overige belanghebbenden/om-

wonenden. De verkeersveiligheid en
de milieutechnische aspecten op de
Piet van Wijngaerdtlaan Noord acht
het college namelijk van meer belang
dan de ingebrachte bezwaren.
Voor weerlegging van de bezwaren
verwijst het college naar de nota ‘Inhoudelijke beantwoording bezwaren
besluit d.d. 27 april 2010’ en de notitie ‘Verkeerskundige analyse Piet van
Wijngaerdtlaan’ van het adviesbureau
Goudappel Coffeng. Beide documenten zijn te downloaden op de site
van de gemeente www.derondevenen.
nl. Ook het advies van de Commissie
bezwaarschriften gemeente Abcoude
en Breukelen d.d. 15 december 2010

Cinema Plus: naar de film dichtbij huis
Donderdag 7 juli draait er weer een
bioscoopfilm voor ouderen in de
welzijnszaal van Zuwe Maria-Oord.
De zaal gaat open vanaf 14:00 uur
en de film start
om 14:30 uur.
Vrijwilligers
van Stichting
De Baat staan
klaar om u
gastvrij te

mogen ontvangen. In de pauze wordt
gezorgd voor een kopje koffie en is
er de gelegenheid om met anderen
te praten.
Nieuwsgierig welke film we draaien?
Vraag naar de filmtitel bij één van
de servicepunten, telefoonnummer:
0297-587600.
De kosten bedragen 4 euro p.p. voor
het bioscoopkaartje, inclusief een
kopje koffie.

en de verkeerstellingen zijn hier
beschikbaar. Daarnaast liggen de
stukken tijdens de beroepstermijn op
het gemeentehuis ter inzage.
Beslissing op bezwaar
Het college van B&W laat het besluit
d.d. 27 april 2010 in stand, met dien
verstande dat de motivering van het
primaire besluit d.d. 27 april 2010
wordt aangevuld met de voornoemde
nadere motivering, inclusief de
daarbij behorende nota ‘Inhoudelijke
beantwoording bezwaren besluit
d.d. 27 april 2010’ en de notitie
‘Verkeerskundige analyse Piet van
Wijngaerdtlaan’ van het adviesbureau
Goudappel Coffeng.

Wie graag vaker naar de film wilt,
kan ook in één keer een vijf film rittenkaart kopen voor 15 euro.
Wie problemen heeft met vervoer
naar Maria-Oord kan meerijden met
de Plusbus of de Buurtbus. Aanmelden voor de Plusbus kan bij één van
de servicepunten, telefoonnummer:
0297-587600.

Volgende Cinema Plusdata zijn: 4
augustus, 1 september, 13 oktober, 10
november en 8 december.

De MEEbus staat maandag 11 juli uur in Abcoude. Iedereen met een
beperking, handicap of chronische ziekte kan in de MEEbus terecht
voor informatie en advies. Een gratis gesprek met een professionele
consulent van MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt in de bus terecht
met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of
dagbesteding.
Het unieke van de bus is dat je
mensen die nauwelijks weten wat
er mogelijk is, in korte tijd gratis
tips kan geven waar ze ook daadwerkelijk iets mee kunnen.
Terwijl ze op weg zijn naar de winkel, loopt een echtpaar langs de
bus waarvan de vrouw chronisch
ziek is. Zij zijn door de chronische
ziekte van mevrouw al jaren niet
meer op vakantie geweest. De
consulent vraagt wat voor wensen

ze hebben. Gezamenlijk wordt er
een gids bekeken. Het echtpaar is
duidelijk onder de indruk van wat
de mogelijkheden zijn. Ze gaan
met informatie weg en komen
zonodig nog terug als ze er niet uit
komen.
Nieuwsgierig geworden? De MEEbus komt op maandag 11 juli in
Abcoude, op de Hoek Hoogstraat/
’t Markvelt van 13.30 tot 15.30
uur.

Op vakantie? Denk aan uw reisdocument
Een ongeldig paspoort of identiteitskaart kan uw vakantie behoorlijk
in de war sturen. Zonder geldig reisdocument komt u vaak - in ieder
geval op een luchthaven- het land niet uit of in. Zorg daarom dat uw
documenten in orde zijn voordat u op reis gaat.
Paspoort of identiteitskaart aanvragen: maak een afspraak
U kunt een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de balie
Burgerzaken in het gemeentehuis.
U kunt hiervoor tijdens openingstijden binnenlopen. Wilt u niet
wachten? Maak dan van te voren
een afspraak via de website van de
gemeente: www.derondevenen.nl.
U wordt vervolgens op de afgesproken tijd geholpen. Wist u trouwens
dat de balie Burgerzaken op maandag open is tot 20.00 uur en ook op
zaterdag open is van 10.00 uur tot
13.00 uur?
Kinderen hebben straks een eigen
reisdocument nodig
Door gewijzigde Europese wet- en
regelgeving hebben kinderen vanaf
26 juni 2012 een eigen reisdocu-

ment nodig. Het is vanaf die datum
niet meer mogelijk om kinderen
bij te schrijven in het paspoort van
een van de ouders, of om zonder
eigen paspoort of identiteitsbewijs
te reizen.
Het paspoort van de betreffende
ouder blijft nog wel geldig. Wij
adviseren ouders een reisdocument
aan te vragen voor hun kind wanneer zij dit jaar op vakantie gaan.
Overigens heeft ieder kind voor
sommige landen (bijvoorbeeld de
V.S.) een eigen paspoort nodig.
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Resultaat kluswerk Rotary mag er zijn

Zorgboerderij Amstelkade is
fraaie volière rijker

Medewerkers Bayer maken zich sterk voor
vrijwilligerswerk

Vrijdag jl. is de volière, die door de Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude in zeven maanden tijd is gebouwd, feestelijk geopend. Sponsors, leden van de club en natuurlijk alle werknemers van zorgboerderij Amstelkade
waren daar bij aanwezig. De openingshandeling werd door Locoburgemeester Ingrid Lambregts verricht.
Tijdens een oriënterend bezoek van
Rotaryleden Vinkeveen en Abcoude
aan de zorgboerdij, viel het de leden
op dat er een flink aantal vogelkooitjes op het terrein te vinden waren.
De werknemers, allen in meer of
mindere mate verstandelijk gehandicapt, verzorgen deze gevederde
vrienden zelf. Bij het verversen van
voer en water kwam het nogal eens
voor dat er deurtjes open bleven
staan, waarna de vrolijke fluiters de
vleugels uit konden slaan en voor
hun vrijheid kozen. Dat liep meestal
niet goed af.
Vandaar dat dan ook het plan werd
opgevat de handen ineen te slaan en
volgens een strak ontwerp een fraaie
volière te bouwen. De werkhandschoenen gingen aan en de handen
werden uit de mouwen gestoken.

Maar liefst zevenhonderd arbeidsuren gingen in het project zitten.
Maar het resultaat mag er zijn.
Mevrouw Lambregts vertelde tijdens
de opening dat ze de problematiek
van de wegvliegende vogels maar
al te goed kent. Tijdens de vakantie
van de buren zorgden buurkinderen
voor drie kanaries, die op dezelfde
manier de vrijheid verkregen als die
op de zorgboerderij. Twee konden
nog worden gevangen, maar de
derde werd door de kat van huize
Lambregts smakelijk verorberd.
Het werk is uitgevoerd door de
Rotaryleden, onder leiding van Nico
Veenman en praktisch alle materialen zijn door sponsors geleverd. Dank
hiervoor aan de bedrijven Kroese en
Mulckhuyse aannemers, schildersbedrijf van Asselen, De Rooy zand en

Medewerkers van Bayer collega's hebben dinsdag jl. een feestdag voor en met
bewoners van Zorgcentra De Ronde Venen georganiseerd. In de ochtend was een
fotopuzzeltocht door Mijdrecht uitgezet, die werd afgesloten met een ijsje in de
Dorpsstraat. Aansluitend vond een heerlijke lunch plaats bestaande uit pannenkoeken met appel en spek. In de middag werd een bingo georganiseerd en en
konden bewoners leuke prijsjes winnen.
grint uit De Hoef, HUBO Jan Boellaard, en anderen. De dakplaten zijn
zelfs bij een bedrijf tegen de Duitse
grens weggehaald.

Sansevieria Woonplant van juli

Gezond samenwonen met ijzersterke Sansevieria
Een robuuste plant waar je op kunt bouwen en vertrouwen. De Sansevieria, Woonplant van de maand juli,
heeft zich volledig vrijgevochten van zijn tuttige imago. Vol trots presenteert hij zich aan zijn eigenaar, om
zonder moeite vele jaren samen te leven in een fris en gezond huis.
De Sansevieria met zijn zwaardvormige
bladeren is bijna onverwoestbaar. Niet zo gek,
want oorspronkelijk moest hij in de droge en
hete woestijn zien te overleven. Zijn tuttige
imago heeft deze stoere plant terecht van zich
afgeschud. Of je nou kiest voor een groene,
geelgroene of grijsgetinte variant, met spitse
punt, rozetvormig of gekruld blad, elke Sansevieria zal zich innig aan je hechten.
Koninklijke achtergrond
Zijn trotse houding heeft de Sansevieria
wellicht overgenomen van zijn naamgever, de
18e-eeuwse prins Raimondo di Sangro uit het
Italiaanse San Severo. Maar ook al heeft hij
een koninklijke achtergrond, hij zal zich nooit
uit de hoogte gedragen. Dit is een royalty
die zich het liefst onder de ‘gewone’ mensen

bevindt, en hard zijn best zal doen om zich voor
de rest van zijn leven aan hen te binden.
Zuurstof en luchtvochtigheid
Zijn herkomst uit de woestijn heeft ervoor gezorgd dat de Sansevieria ijzersterk is. Maar hij
heeft nog andere bijzondere karaktertrekjes.
Niet alleen zuivert hij de lucht en verhoogt hij
het zuurstofgehalte in huis, hij gaat bovendien
de strijd aan met droge lucht. Hij krikt de
luchtvochtigheid op, zodat jij geen droge huid,
geïrriteerde lenzen of kriebelende keel meer
hebt. In zo’n gezond huis komt je geest eindelijk echt tot rust.
Partner in crime
Voor mensen die wel samen met een plant in
huis willen genieten, maar de verzorging liever
achterwege laten, is de Sansevieria
dé partner in crime. Zelfs de meest
erbarmelijke verzorging doorstaat
deze doorzetter met verve. Droge
lucht, schaduw, felle zon, het maakt
hem niet uit. Zolang hij maar eens
in de twee, drie weken wat water
krijgt. En af en toe een royale
buiging of koninklijk saluut zal hem
nog een beetje harder laten groeien.
Woonplant van de maand
De Sansevieria staat deze maand
centraal als Woonplant van juli.
‘Woonplant van de maand’ is een
initiatief van Bloemenbureau
Holland. Maandelijks kiest het in
overleg met vertegenwoordigers uit
de sierteeltsector een plant die het
opvallend goed doet bij de consument, of juist (nog) niet zo bekend
is, maar wel potentie heeft om het
goed te doen in de Nederlandse
woonkamer.
Voor meer informatie zie
www.ikenmijnplant.nl.
Ken je iemand die de woonplant
verdient? Op de website kan je hem
winnen!

Na het grote succes van de afgelopen
jaren organiseerde Bayer van 22 juni
tot 29 juni jl. voor het derde jaar een
grote vrijwilligersactie in De Ronde
Venen en omgeving en bij verschillende Ronald McDonaldhuizen in
Nederland. Het bedrijf stelt hiervoor
zijn medewerkers één werkdag ter
beschikking om vrijwilligerswerk
te doen. Circa 100 medewerkers
steunden diverse projecten in de
regio Ronde Venen en omgeving
en boden een helpende hand. Eén

van de hoogtepunten was de dag bij
Zorgcentra De Ronde Venen (NieuwAvondlicht in Mijdrecht) die dinsdag
jl. plaatsvond. Ook vonden klus- en
schoonmaakwerkzaamheden plaats
bij o.a. de Ronald McDonaldhuizen
in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Leeuwarden, het Johannes
Hospitium, Inloophuis 't Anker en
een aantal basisscholen en werd een
aantal projecten ondersteund met
Bayer's deskundigheid op het gebied
van marketing en communicatie.
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Geslaagden laten zich
horen tijdens zomerconcert Viribus Unitis

7 t/m 10 juli
Cultuur nieuws Van
Circus Belly Wien

Expositiefeest in
Vinkeveen

Een ontmoeting op de Art Amsterdam tussen Menna Kruiswijk
van stichting Yellow Fellow en
kunstenaar Mark Kramer leidde
ertoe dat een project dat hij
maakte voor de Art Amsterdam,
‘a moment between insanity and
enlightenment’ tijdelijk onderdak
heeft gevonden op een boerderij
aan de Demmerik 33a in Vinkeveen. Deze winter nog ingepakt,
nu uitgepakt in de prachtige
buitenruimte van Vinkeveen.
Ter gelegenheid daarvan wordt
tevens in een onwaarschijnlijke
binnenruimte (een woonark) het
werk van Mark Kramer tentoongesteld. In de ark toont Kramer
zijn recente werken: Farewell
Figurines (2011), een verzameling kleine (wand)sculpturen,
ontstaan als moment van afscheid, in de ontwikkeling van figuren naar abstractie. Daarnaast
Nebulae (2010-2011). Wandobjecten, witte panelen waarin met
boorperforaties structuren en
vormen zijn gecreëerd.
Locatie: ‘Woonark’ Demmerik
33a Vinkeveen, zaterdag 2 juli
201 van 14.00 tot 24.00 uur.
Daarna tot 8 augustus alleen op
afspraak.

Spelletjesmiddag
met zomerbuffet toe
Op woensdag 6 juli a.s. om 14.00
uur organiseert Tympaan een
spelletjesmiddag! Wie kent ze
nog? Spellen als sjoelbakken,
blik gooien, ganzenborden en
diverse andere typisch Nederlandse spellen van vroeger. Ook
nu nog heel leuk om samen te
doen. Aansluitend is er in plaats
van de gebruikelijke lunch een
heerlijk zomerbuffet bij Tympaan, Dorpszicht 22, Abcoude.
De kosten zijn 9 euro.
Voor deze gezellige middag
kan men zich aanmelden bij
YourHome, tel 0294-280990 op
werkdagen van 09.00 tot 12.30
uur.

komt naar Mijdrecht
Hooggeëerd publiek! Van 7 t/m 10
juli komt het bekende Oostenrijkse
Circus Belly Wien van de familie
Zinnecker op bezoek in Mijdrecht.
Bij Sportpark Argon worden de
tenten opgeslagen voor een aantal
dagen volop circusattracties voor
jong en oud, onder het motto: circus
zoals circus hoort te zijn, compleet
met bloedstollende acts van acrobaten en jongleurs, afgewisseld door
dolkomische capriolen van onze
clowns en ook is er een keur aan
dieren in diverse shows.
Circus Belly Wien presenteert
tevens als één van de weinige circussen in Europa een keur van acts
waarin de dieren op een diervriendelijke manier de hoofdrol spelen.
Zo is er een indrukwekkende
vrijheidsdressuur van prachtige
gitzwarte Friese paarden, Indische
olifanten, Siberische tijgers en een
unieke groep exoten bestaande uit:
kamelen, Watusi runderen, lama's,
zebra's en onze mascotte: giraffe
Kenay (om de dieren niet teveel
te belasten doen niet alle dieren
in alle voorstellingen mee, maar
kunnen wel op het circusterrein
gratis worden bekeken). Circus
Belly Wien is een van de modernste
circusondernemingen van Europa.
Het 2½ uur durende programma
wordt gepresenteerd in een geweldig mooie, nieuwe viermasten
circustent met 800 comfortabele
zitplaatsen.
Locatie: Sportpark Argon aan de
Hoofdweg 85b

Kijk op www.a-url.nl/belly voor tijden
van de middag- en avondvoorstellingen.
Wie in het bezit is van een reductiekaart (verkrijgbaar bij winkels met
een Belly Wien raamposter) betaalt
10 euro per persoon voor de avondvoorstelling (Loge uitgesloten) of

krijgt 2 euro per persoon korting op
de middagvoorstelling. Kaartverkoop uitsluitend aan de kassa van
het circus. Tevens zijn kaarten voor
de logeplaatsen te reserveren door
tussen 11.00 en 13.00 uur te bellen
met 06 – 20872388.

Muziekvereniging Viribus Unitis gaf
een zomerconcert op de parkeerplaats van winkelcentrum Veenzijde
aan de Molmlaan in Wilnis. Niet alleen het fanfareorkest was vertegenwoordigd, maar ook alle jeugd was
aanwezig. Het concert werd geopend
door de jonge blokfluitertjes. Daarna
was het de beurt aan het jeugdorkest.
Dat de jeugd van VU goed aan de
muzikale weg timmert werd snel
duidelijk.
Op 18 juni jl hebben 7 leerlingen
deelgenomen aan het HaFa examen.
Geslaagd voor hun A diploma zijn:
Emma Rietveld (saxofoon), Bram
Rietveld (euphonium), Mark den
Teuling (bariton), Maaike Stam
(trompet) en Felicia van Schie (trompet). Stefan van der Wilt (bugel) en
Gerjanne Meijers (bugel) slaagden
allebei voor hun B diploma. Na het
optreden werden alle geslaagden nog
even in het zonnetje gezet.
Het fanfareorkest mocht de avond
afsluiten en trakteerde het winkelende publiek op een mix van
verschillende muziekstijlen. Eerder
die week liet het fanfare orkest zich
al horen tijdens het straattheater
festival in Mijdrecht. Beide optredens
gemist? Het orkest is nog éénmaal te
horen deze zomer tijdens de Wilnisse
braderie op zaterdag 10 september
om 13.30 uur.

Zomerexpositie in Gezondheidscentrum
Onlangs is de permanente expositie van Atelier de Kromme Mijdrecht
in het Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht weer vernieuwd. De expositie biedt een gevarieerd overzicht van het werk van
leden van het atelier. Het werk van een tweetal leden staat centraal.
Daarnaast worden nog werken van een tiental andere leden geëxposeerd. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. De huidige expositie duurt tot half oktober 2011.
In de expositie is een centrale
plaats ingeruimd voor het werk van
Riet Kraak en Cock Stouten, die
beiden een vijftiental werken laten
zien. Cock Stouten werkt zowel in
aquarel als in acryl. Er hangen een
aantal kleurrijke doeken waarbij
vooral de bloemen opvallen. Riet
Kraak laat zich sterk inspireren
door haar omgeving. Ook zij werkt
zowel in aquarel als in acryl. Naast
de twee hoofdexposanten is er werk
te zien van een tiental andere leden
van Atelier De Kromme Mijdrecht.

Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van
amateurkunstenaars. AKM verzorgt
cursussen en workshops onder deskundige leiding van professionele
kunstenaars. Dagelijks wordt er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier dat gevestigd is aan
de Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten van AKM vindt men op de site
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Daar kan men ook terecht voor
informatie over het lidmaatschap en

Toeloop bij KleurT'op

de mogelijkheden om cursussen te
volgen.
De kunstwerken die thans door
Atelier de Kromme Mijdrecht in het
gezondheidscentrum worden geëxposeerd zijn ook te bekijken op de
site www.atelierdekrommemijdrecht.
exposeert.com. Ook de twee vorige
exposities zijn hier nog te zien.

Afgelopen zaterdag vierde Dorpsacademie Mus & Muzen haar derde
KleurT'op, dag van het optimisme
en het creatief geluk. Ruim 250
bezoekers uit het hele land (Arnhem, Zuid-Limburg, Rotterdam,
Amsterdam en de regio) genoten
van optredens van singer-songwriter
Aafke Romein en rapper Fantast,
lieten zich masseren, keken kunst
en mooi ambachtswerk. Speelden,
proefden heerlijkheden, leerden de
spuitbus hanteren en bezochten het
Kindermuseum.
Dorpsacademie Mus & Muzen
bedankt alle vrienden, leerlingen,
artiesten en creatieve zzp-ers voor
hun bijdrage aan deze onvergetelijke dag!

Lancering laatste Space Shuttle te zien bij Holland Space Center
Ter gelegenheid van de laatste lancering van de Space Shuttle worden
belangstellenden uitgenodigd op op
8 juli a.s. deze live op een groot
scherm bij te wonen in het Holland
Space Center in Mijdrecht. Het
centrum wil deze speciale
gebeurtenis niet stilletjes
voorbij laten gaan. In
afwachting van de
lancering zal Holland
Space Center u in vogelvlucht de geschiedenis
van dit bijzondere tijdperk

uit de doeken doen.
De lancering wordt vervolgens live
in High Definition vanuit Amerika
uitgezonden, inclusief het officiële
NASA commentaar.
Wij zullen ter plekke vertaling verzorgen. Na afloop
van de lancering
zal er nog een
drankje klaar staan,
aangeboden door Holland Space Center, om
samen te proosten op
een geslaagde lancering.

Datum: 8 juli, tijd: 16.00 uur, lancering: 17.26 uur.
Indien door (weers)omstandigheden
de lancering niet doorgaat, worden
zij die zich hebben aangemeld per email/ telefonisch op de hoogte gehouden worden. Aanmelden kan via een
e-mail aan: info@hollandspacecenter.
nl óf telefonisch via 0297-257435
(indien er niemand aanwezig is,
graag even naam en telefoonnummer
in te spreken). Adres: Croonstadtlaan
4-J. Mijdrecht (tegenover Albert Heijn en achter Scapino).

Er werd aandachtig geluisterd naar de optredens en speeches.
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DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Dion van Leeuwen

“Ik wilde pastoor worden, maar die mogen geen vriendin hebben”
Monstrans, kazuifel, psalm en acoliet. Veel mensen hebben Wikipedia of een woordenboek nodig om de betekenis van deze woorden te achterhalen, maar de 17-jarige Dion van Leeuwen uit Wilnis kan deze begrippen
haarfijn uitleggen. Hoewel hij het Speciaal Onderwijs volgt, pakt Dion alles wat met de katholieke kerk te
maken heeft razendsnel op. De jonge katholiek is misdienaar en heeft thuis een grote verzameling aan kerkspullen. Dion: “Ik ben blij dat ik katholiek ben in plaats van protestants. Nu kan ik al die mooie spullen verzamelen.”
Van die mogelijkheid maakt Dion
dan ook volop gebruik. In zijn slaapkamer pronkt een prachtig altaar.
“Zelf gemaakt,” zegt hij trots.
Veel van zijn spullen heeft hij
gekocht of via familie, bekenden of
zelfs de kerk gekregen, maar een
deel ervan heeft hij zelf gemaakt.
Dion verzamelt al vanaf zijn achtste.
Dion: “Ik was bij de eerste communie van een kennis en zag dat hij een
hele verzameling had. Dat wilde ik
ook. Het begon met wat beelden en
kaarsen, maar inmiddels staat mijn
slaapkamer vol en heb ik ook een
vitrinekast in de woonkamer gevuld.
Elk jaar komt er weer iets bij. Zo
heb ik onder andere tientallen
beelden van Jozef, Maria en Jezus,
maar ook verschillende bijbels,
een kniebankje, een paaskaars,
kerkmuziekplaten, rozenkransen en
een miskelk. De miskelk heb ik van
mijn ouders en mijn broer voor mijn
verjaardag gekregen. Deze mag je
namelijk niet zelf kopen. Ook bijzonder is het wierrookvat. Daarbij heb
ik ook een schelpje waar de korrels
inzitten. Soms steek ik het vat aan,

maar dat mag alleen als mijn ouders
erbij zijn. Als je teveel van die korrels gebruikt, staat namelijk het hele
huis blauw van de rook! Soms krijg
ik beelden of andere voorwerpen
waarvan een stukje afgebroken is.
Deze probeer ik dan met klei of
andere materialen te restaureren.
Ook maak ik zelf spullen voor mijn
verzameling. Zo heb ik een standaard voor de monstrans gemaakt.
In zo’n monstrans wordt de hostie
–het stuk brood dat de pastoor
tijdens de mis in stukken breekt–
getoond. Officieel is zo’n monstranshouder van metaal, maar ik heb
deze van hout gemaakt. Dat kon ik
gemakkelijker een kleurtje geven.
Verder heb ik verschillende afbeeldingen van het laatste avondmaal
van Jezus in mijn kamer hangen en
heb ik zelf schilderijen van Jozef,
Maria en Jezus gemaakt. Tot slot
heb ik een kledingkast vol met
kazuifels - de kleden die de priester
draagt -, misdienaartogen en stola’s.
Ik heb zelfs een bisschops-mijter.
Soms trek ik deze kleding ook aan.
Gewoon thuis, voor mezelf en mijn
familie.”

Monumentendag
Dion spreekt vol trots over zijn
verzameling en vindt het geweldig
om deze aan anderen te laten zien.
“Ik kan wel een museum beginnen,” grapt hij. Daarom doet Dion
dit jaar voor de tweede keer mee
aan de Open Monumentendagen.
Dion: “Hierbij neem ik een deel
van mijn verzameling mee naar de
Parochiekerk tussen de Bozenhoven
(Mijdrecht) en de Herenweg (Wilnis). Daar kunnen bezoekers mijn
spullen bekijken. Ik zet er bordjes
bij waarop beschreven staat wat elk
voorwerp is. Uiteraard kan ik er wat
uitleg bij geven. Dit jaar vinden de
Open Monumentendagen plaats op
zaterdag 10 en zondag 11 september 2011, maar ik ben er nu al druk
mee bezig.”
Misdienaar
Ondanks dat Dion thuis al volledig in
kerkelijke sferen kan komen, vindt
hij het erg belangrijk om ook in de
kerk te komen. Niet alleen als bezoeker, maar vooral als misdienaar
of acoliet, zoals hij zich vanaf zijn
zestiende mag noemen. Inmiddels

Dion van Leeuwen staat met zijn verzameling op de Open Monumentendagen op 10 en
11 september. Hij is nu al druk met de voorbereidingen bezig. foto patrick hesse
bekleedt hij deze functie zo’n zeven
jaar. Dion vertelt enthousiast: “Ik
ga naar school en werk op verschillende boerderijen. Dat is soms best
druk, maar daar wil ik de kerk niet
voor laten schieten. Mijn vader was
vroeger ook misdienaar. Ons hele
gezin is gelovig, maar mijn moeder
zegt dat ik het actiefst ben. Elke
dinsdag sta ik rond 18.45 uur in de
kerk. Om 19.00 uur begint daar de
mis. Daarbij help ik onder andere
met het dragen van de kaarsen
en het processiekruis. Een andere
misdienaar leest de psalmen voor,
maar misschien mag ik dat over een
tijdje ook. Daarnaast word ik ook
vaak ingeroosterd voor de zaterdag-

Met stichting Les Vaux werken aan je innerlijke kracht

Leren leven met kanker in Frankrijk

Onder de boom van hun achtertuin
in Abcoude ontstond het idee; een
stichting oprichten die hulp en
begeleiding biedt aan mensen die te
maken hebben met kanker. En dan
niet vanuit een spreekkamer in een
ziekenhuis, maar op een landgoed
in de Franse natuur. Zo startte
psycholoog Elly de Bruin samen met
haar man Jan Ligthart in 1993 met
Les Vaux en helpen zij mensen om
van binnen krachtiger te worden. De
hele zomer lang ontvangt het stel
groepen van maximaal acht personen op het Franse landgoed Les
Vaux. Hier volgen zij een week lang
een uitgebreid programma met yoga,
schilderen, tekenen en gesprekken.
Ook is er ruimte om te wandelen,
zwemmen, uit te rusten en buiten te
eten. Partners van kankerpatiënten
komen ook vaak mee. “Relaties
raken vaak verstoord,” meent De
Bruin. “Zo’n week kan dan enorm
helpen. Behalve de partner gebeurt
het ook vaak dat een naast familielid
of vriend meekomt.”
Aan het begin van de week maakt
De Bruin een lijst met punten waar

Politie zoekt
getuige Vinkeveen

foto patrick hesse

mensen mee zitten. “Vaak gaat het
over relaties, maar het kunnen ook
jonge mensen zijn die zich zorgen
maken om hun kinderen,” legt ze uit.
Na het ontbijt en de yoga houdt ze
een groepsgesprek met onderwerpen
die iedereen aangaan. In de middag
kunnen mensen kiezen of ze een activiteit willen doen samen met Ligthart
of dat ze een individueel gesprek
willen. De Bruin: “Alle deelnemers
willen eigenlijk wel praten. Ze komen
niet om zomaar vakantie te houden,
maar om iets te leren. Ze zijn vaak
blij dat er eindelijk eens iemand naar
hen luistert.”
Opbloeien
De Bruin en Ligthart zien de mensen
tijdens zo’n week helemaal opbloeien. De Bruin: “Aan het begin zijn ze
vaak heel verdrietig en bang, maar
ze krijgen echt meer levenslust en
minder angst. Het is een intensieve
behandeling, die veel effect heeft.”
Zo herinnert Jan Ligthart zich nog
de vrouw die aan het begin van
de week erg somber was. “Ze zat
helemaal in elkaar gedoken. Tot er

Dions volgende doel is koster
worden. Hij vertelt: “Eerst wilde ik
pastoor worden, maar die mogen
geen vriendin hebben. Ik heb nu al
ruim twee maanden een vriendin,
dus dat kan niet meer. Bovendien is
die studie te zwaar voor mij. Vooral
de vele talen die je moet kennen
zoals het Latijn zijn voor mij toch
lastig om aan te leren. Dus nu word
ik misschien wel koster. Maar dat
duurt nog wel even. Eerst ga ik van
de zomer op vakantie naar Brabant.
Daar zijn ze heel gelovig, dus wie
weet wat ik daar voor mijn verzameling kan vinden.”
Heeft u thuis een mooie kerkelijk
voorwerp en denkt u dat u Dion hier
blij mee kunt maken, laat het hem
weten via gr-36@hotmail.com.

Leven met kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee. Stichting Les Vaux organiseert weken op haar landgoed in Frankrijk waarbij
mensen om leren gaan met hun ziekte. “Mensen leren genieten van de
tijd die ze nog hebben.”
door marlous van merkenstein

of zondagmis, eerste communies en
een huwelijksmis. Eén keer heb ik
een uitvaart gediend, dat was bij het
overlijden van mijn oma. Dat was
fijn om te doen, maar ik heb liever
feestelijke dagen of zondagen.”

Jan Ligthart en Elly de Bruin van Stichting Les Vaux helpen kankerpatiënten een
evenwicht hervinden.
tijdens een muzieksessie een tango
voorbij kwam. Ze vroeg me ineens
ten dans,” vertelt hij. “De volgende
dag verscheen ze met lippenstift op
en gekleed in een kleurige jurk aan
het ontbijt.”
Veel van de gasten van Elly de Bruin
en Jan Ligthart zijn later iets in de
hulpverlening rond kanker gaan doen.
Zo zette de in 2007 overleden Karel
Kruithof uit Mijdrecht in 2004 Inloophuis ’t Anker op, waar mensen
met kanker, hun naasten en nabestaanden een luisterend oor, een
schouder en lotgenotencontact
vinden.

niet. “Wel hervinden ze bij Les Vaux
een evenwicht, dat hen helpt om
behandelingen en chemokuren beter
te doorstaan,” vertelt Elly. “Ze leren
te leven bij het moment. Gevoelens
worden bepaald door gedachten. Als
je geen nare gedachten meer hebt,
dan slaap en eet je beter en heb je
meer plezier. Beleving van tijd wordt
anders; het duurt langer als je bezig
bent met de dingen die er zijn.”
Jan: “Als je dat bereikt, dan kun je
genieten van de tijd die je hebt. Ik
heb zelfs mensen gekend die juist
die periode de mooiste van hun leven
noemden.”

Genezen kunnen De Bruin en Ligthart de mensen die bij hen verblijven

Voor meer info en de aankomende
vertrekdata zie www.lesvaux.nl.

Woensdag 22 juni 2011 werd er een
woningoverval gepleegd in Amstelveen waarna een wilde achtervolging
volgde. Deze eindigde in Vinkeveen
bij het Winkelcentrum Zuiderwaard.
Een man bij een groentekraam zag
de verdachten na de crash wegrennen
richting de Futenlaan/Talingenlaan.
De man pakte één van de verdachte
direct beet en de politie kon vervolgens de man aanhouden.
De politie is op zoek naar deze man.
Bent u dit, of kent u deze man? Bel
dan met het wijkteam van politie De
Ronde Venen via 0900 8844.
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Politie Nieuws
Waverveen

Auto op z'n kop te
water

Zaterdagmorgen jl. rond 7.15 uur
heeft een eenzijdig ongeval plaats
gevonden op de Veldweg ter hoogte
van de Tweede Velddwarsweg in
Waverveen. Een automobilist reed
over de Veldweg richting Nessersluis, toen hij door nog onbekende oorzaak de macht over het
stuur kwijt raakte. De bestuurder
kwam in de linkerberm terecht en
reed vervolgens de sloot in. De auto
kwam hierbij op z'n kop terecht.
De bestuurder kwam er zonder
kleerscheuren vanaf.

Mijdrecht

Baambrugge

Auto vat vlam na
Dodelijk ongeluk
parkeren bij apotheek
Dinsdagmiddag jl. is brand uitgebroken in de auto van een bezoeker
van de apotheek aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. Toen de automobilist
uitstapte, zag hij opeens vlammen en rook onder de motorkap
vandaan komen. Een voorbijganger
haalde direct emmers water binnen
bij de apotheek en begon met blussen. De gealarmeerde brandweer
hoefde enkel nog een nacontrole
te doen.

naar eventuele andere slachtoffers
gezocht, maar deze niet aangetroffen. Bij de onwel geworden bestuurster, de 76-jarige vrouw, bleek
sprake van natuurlijk overlijden.

Abcoude

Gewonde bij ongeluk
A2
Op vrijdagavond 24 juni jl. is een
personenauto met drie inzittenden
op de Rijksstraatweg in Baambrugge in het water terechtgekomen, nadat de bestuurster onwel
is geworden. De bijrijder heeft het
stuur gepakt en heeft het voertuig
nog tussen een wegversmalling
door kunnen sturen. De voet van de
onwel geworden bestuurster kwam
echter op het gaspedaal, waardoor
de auto het water in reed.
Een 41-jarige man uit Amsterdam
heeft de drie inzittenden uit het
voertuig gehaald. Het ging om een
73- en een 76-jarige vrouw en een
76-jarige man uit Baambrugge. De
brandweer heeft met duikers nog

Maandagmorgen rond 11.30 uur
heeft op de A2 richting Amsterdam
een ongeval plaatsgevonden ter
hoogte van Abcoude.
Een automobilist kwam door nog
onbekende oorzaak me hoge snelheid in botsing met een andere
automobilist. Hierbij raakte de
bestuurder van een auto bekneld.

Er werden meerdere rijbanen
afgesloten waardoor er een lange
file ontstond in de richting van
Amsterdam.

Amstelhoek

Illegaal gevangen
vogels
Vorige week vrijdag is een aantal
illegaal gevangen vogels aangetroffen. De politie nam poolshoogte
bij een woning aan de Amstelkade
in Amstelhoek, na informatie te
hebben ontvangen dat hier illegaal
gevangen vogels zouden zitten.
Agenten zagen in de buurt van
de woning drie klepkooien. In de
woning werden veertig illegaal
gevangen vogels aangetroffen. Het
gaat onder andere om fazanten,
groenlingen, vinken, roodborstjes, ringmussen, heggemussen,
een frater en een putter. Tegen
de 71-jarige bewoner is procesverbaal opgemaakt. De vogels zijn
opgevangen in een vogelopvangcentrum.

Mijdrecht

Jongen (15) gewond
na val van minibike
Zondag jl. is een 15-jarige jongen
gewond geraakt bij een ongeval
met een minibike (klein soort
motortje -Red). Hij reed met een
minibike over de Viergang in Mijdrecht, kwam met ten val en botste
tegen een geparkeerd staande
auto. Politie en ambulance gingen
ter plaatse. De jongen bleek schouder- en heupletsel op te hebben
gelopen en is per ambulance naar
het Hofpoortziekenhuis in Woerden
gebracht.
De politie nam de minibike in
beslag. Het voertuig was niet
verzekerd. Tegen de jongen wordt
proces-verbaal opgemaakt voor het
rijden zonder verzekering, zonder
rijbewijs en voor het in gevaar
brengen van het overige verkeer.

Mijdrecht

Kleine hennepkwekerij gevonden
De politie heeft op zondagochtend
26 juni een kleine hennepkwekerij opgerold in Mijdrecht. Bij
een identiteitsonderzoek bij een
woning aan de Anselmusstraat
roken zij een sterke henneplucht,
waarop een onderzoek in het pand
werd ingesteld. In een kamer troffen zij een hennepkwekerijtje met
36 hennepplanten aan. De politie
nam de planten en kweekapparatuur in beslag en maakte tegen
de 33-jarige Mijdrechtse huurder
proces-verbaal op.
foto's peter bakker
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De Eendracht wordt Grand Café Restaurant

Kort Nieuws

Betere kwaliteit en meer allure

Mijdrecht

Zomerbridgedrive
blijft populair

Gelegen aan het water van De Angstel is het monumentale pand van
café-restaurant De Eendracht een soort toegangspoort tot het oude
dorpscentrum van Abcoude. Op zomerse dagen is het terras een bekend rustpunt voor de vele fietsers en wandelaars. Voor veel inwoners
van Abcoude en omgeving is het ook een soort tweede huiskamer. Het
bedrijf is onderdeel van de HME-groep, waarvan topkok Ron Blaauw
culinair directeur is. Onlangs trad mede-aandeelhouder Aernoud van
der Meulen aan als bedrijfsleider in Abcoude. Hij gaat het bedrijf omvormen tot een Grand Café met een restaurant, waar chef-kok Nico
Vos de gerechten op een hoger niveau gaat brengen.
door piet van buul

De Eendracht heeft de laatste jaren
nogal wat wisselingen in de leiding
van het bedrijf gekend. “Wij vinden
het belangrijk dat er nu wat rust
komt en dat we een lijn uitzetten
naar de toekomst,” zegt Aernoud.
“De Eendracht is van oudsher
bekend. Maar je kunt niet in het verleden blijven steken. We willen met
de tijd mee. We gaan er dan ook een
Grand Café van maken met een restaurant waar kwaliteit voorop staat.
Het terras blijft uiteraard en men zal
daar dus ook in de toekomst terecht
kunnen voor een kopje koffie en een
appelgebakje. Maar er is meer. De
lunch en dinermogelijkheden worden
uitgebreid. Met de installatie van
een buitenbar willen we bereiken
dat mensen op een mooie avond ook
op het terras gezellig een borrel
komen drinken. Het Grand Café zal
altijd wel een soort kroegfunctie
blijven behouden, maar ik wil met
nadruk stellen dat we geen kroeg
zijn. We streven naar een entourage,
waar het huiskamergevoel en de
gezelligheid de boventoon voeren.
Dat moet wel allure en stijl hebben.
We gaan het pand niet ingrijpend
verbouwen, maar we knappen de

foto patrick hesse

zaak wel op. De vloeren en wanden
worden behandeld en het meubilair
wordt vernieuwd en aangepast.
Daarbij blijven we recht doen aan
het historische karakter van het gebouw, dat een eigentijdse uitstraling
krijgt. Vanaf september aanstaande
is ‘De Hanebalk’ te reserveren. Dat
is een aparte ruimte waar men kan
vergaderen of een feestje vieren.
Het is ideaal voor recepties en
partijtjes, maar verenigingen kunnen
er ook vergaderen.”
Nieuwe aanpak in de keuken
Aernoud van der Meulen en zijn
chef-kok Nico Vos willen zich ook
meer gaan richten op het restaurant.
“We gaan ook hier de zaak nieuw
leven in blazen,” zegt Nico. “Dat
betekent ook dat we de kaart gaan
aanpassen en uitbreiden. Naast de
gebruikelijke kaart komen we met
een drietal nieuwe soorten vleesgerechten. Onze vaste vleesleverancier,
de firma Hesseling, levert ons vlees
van het Noord-Amerikaanse ras
Black Angus. We gaan daar gerechten mee bereiden volgens het
steakhouse idee, zoals een Côte de
Boeuf voor twee personen of een

Bedrijfsleider Aernoud van der Meulen (links) en zijn chef-kok Nico Vos hebben
grootse plannen met De Eendracht.
entrecôte New York Striploin. Daarnaast blijven we ook de gekende
gerechten bereiden en kan men dus
ook vis bestellen of vegetarisch eten.
Ook onze lunchmogelijkheden zullen
worden uitgebreid.” In de komende
maanden mogen de gasten ook een
bijdrage leveren aan de keuze van
de huiswijn voor de winterkaart.
Nico: ”We doen dat in samenwerking met de plaatselijke wijnclub.
Samen met onze klanten bepalen we
de voorkeur voor de huiswijn.”
Live Music
De Eendracht speelt ook een belangrijke rol tijdens de jaarlijkse feestweek in Abcoude. “Dat willen we
ook graag blijven doen,” zegt Aernoud. “We organiseren hier dan ook
concerten. Ook bij de keuze van de
artiesten streven we naar kwaliteit.
Dan mag je denken aan bijvoorbeeld
George Baker of de Dutch Swing
College Band. Daarnaast gaan we

ook in de winter één keer per week
live optredens verzorgen. Die zullen
vaak in de sfeer van de jazz liggen.”
Aftrap op 1 juli
Vandaag, vrijdag 1 juli, wordt de
aftrap verricht, waarmee de nieuwe
aanpak formeel van start gaat. De
lunch en het diner krijgen dan een
extra feestelijk tintje.
De Eendracht is open van zondag tot
en met donderdag van 10.00-01.00
uur en vrijdag en zaterdag van
10.00-02.00 uur. De keuken is open
van 11.00-16.30 uur en van 17.3022.00 uur.

Grand Café Restaurant
De Eendracht
Hoogstraat 37, Abcoude
Telefoon: 0294 287211
www.deeendracht-abcoude.nl

Ongedwongen ongecompliceerde mode

Just Es, welkome aanvulling modebeeld Mijdrecht
Midzomer Grutto
avond groot succes!
Donderdag 23 juni jl. was het druk
op de bouwplaats van nieuwbouwproject ‘De Grutto’. De bouw van
dit project is reeds in volle gang en
deze avond konden kopers, omwonenden en andere belangstellenden
een kijkje komen nemen op de
bouwplaats om zelf te zien hoe het
project vordert. Uit de vele bezoekers bleek wel dat hier veel animo
voor was.
Iedereen was blij verrast door de
ruime opzet van het nieuwbouwproject, de ligging en de indeling van
de woningen en appartementen.
Kortom; een zeer geslaagde avond!
Nieuwbouwproject ‘De Grutto’ is
gelegen in Mijdrecht, op de hoek
Hoofdweg / Roerdomp. Er zijn nog
diverse woningen en appartementen
beschikbaar. Kiest u voor een eengezinswoning met tuin, een appartement of een combinatie in de vorm
van een maisonnette? In De Grutto
kan het allemaal. Verkoopinformatie
via Vida Makelaars og, tel. 0297 212987. www.vidamakelaars.nl

Sinds een aantal weken is het
Mijdrechtse koopcentrum uitgebreid met een bijzondere modewinkel. Just Es, gerund door
Esther den Dekker. Het is een
winkel waar je niet alleen als
zestienjarige kunt slagen, maar
zeker ook vrouwen die de dertig
of veertig al gepasseerd zijn. Je
kunt er zo maar even binnenlopen
en rondneuzen of er iets van je
gading is te vinden.

Inschrijving kerstmarkt van start
Het lijkt nog heel ver weg, maar
voor het kerstmarktcomité De
Hoef is de organisatie van de
kerstmarkt 2011 in volle hevigheid losgebarsten. Er zijn grote
plannen die er voor gaan zorgen
de de zesde editie van deze
sfeervolle markt opnieuw een succes gaat worden. Nieuw dit jaar
zijn de Sing In en een speciaal
ingerichte tent waar tweedehands
kerstspullen gekocht kunnen worden. Voordeel dus tijdens de toch
al dure decembermaand.
Grote koren, muziekensembles
en andere optredens zijn inmiddels vastgelegd. Het Rabootje,
dat vorig jaar de harten stal, is
ook dit jaar weer van de partij.
Werknemers van Zorgboerderij
de Amstel zullen u vanaf de brug
naar het marktterrein brengen.
Nu al kunnen kunstenaars, kraamhouders en mensen met culinaire
ideeën zich aanmelden voor een
kraam. Inschrijfformulieren kunt u
aanvragen bij: Adriaan de Horde,
telefoon 0297-593391 of reageren op onze website

Wilnis

door paul bosman

De collectie die ze voert, beschrijft
ze als “Ibiza Stijl”. Ongedwongen
en ongecompliceerde mode voor
haar. Een collectie die je breed mag
noemen. Eigenlijk is er altijd wel

De Hoef

www.kerstmarktdehoef.nl

Vakantie Bijbel Week

foto patrick hesse

Het runnen van een eigen modewinkel stond al een tijdje op het
verlanglijstje van Esther. Toen het
reclamebureau waar ze werkte
in zwaar weer terecht kwam en
ze naar een nieuwe invulling van
haar carrière ging zoeken, was het
besluit dan ook snel genomen. Haar
oog viel op de fraaie winkel in de
Mijdrechtse Dorpsstraat. Licht,
ruim en centraal gelegen in het
Mijdrechtse, omringd door leuke
gezellige winkels.

Op 27 juni is onder tropische
temperaturen de derde zomerdrive
van Bridgevereniging Mijdrecht
gespeeld met 48 paren verdeeld
over 3 lijnen.
Voor enkele paren was de tropische temperatuur reden om thuis
te blijven, maar de meeste bridgers
genoten van de airco in De Meijert.
Bij de A-lijn wonnen HenkJan
van de Bosch en Leo Zandbelt
(64,32%); Hermien de Jong en
Margreet Eshuis wonnen de B-lijn
(59,90%) en bij de C-lijn eindigden Hubertien van Buul en Julie
Meijering (61,00%) op de eerste
plaats. Ook de volgende maandagen (t/m 18 juli a.s.) kunt u weer
meedoen. Deelname slechts € 5
per paar. Plaats: De Meijert in
Mijdrecht. Inschrijven aan de zaal
vanaf 19:15 uur. Vol is Vol. Ook
beginnende spelers zijn welkom in
de C-lijn.

Esther den Dekker in haar nieuwe winkel Just Es.
iets te vinden voor de modieuze
moderne vrouw, die er net even
anders dan anders uit wil zien. En
dan nog betaalbaar ook. Voor de
jonge vrouw zijn er volop instappertjes. Heel erg leuke, maar zeker
ook betaalbare mode. Voor de
vrouw die hecht aan merken is er
eveneens volop keuze. Saint Tropez,
Miss Me, BLAF en vele andere.
Je vindt er een breed assortiment
in maten. Van klein naar groot en
altijd slechts één exemplaar, zodat
het niet voorkomt dat je buurvrouw
of goede vriendin in dezelfde outfit
verschijnt.

Maar er is meer te vinden in Just
Es: tassen, riemen, schoenen, fraaie
spiegels, op maat gemaakt, handgemaakte tafels die op maat gemaakt
worden. Kortom een bijzondere
winkel op een fraaie locatie.
Je kunt er vrijblijvend binnenlopen,
de deur staat altijd open, lekker
rondneuzen en zo nodig om advies
vragen. Mijdrecht is een gezellige
modewinkel rijker.
Just Es, Dorpsstraat 62, Mijdrecht,
Tel. 0297- 241844. www.justes.nl
Maandag gesloten.

Bij jij tussen de 13 en 17 jaar?
Dan is zijn er dit jaar voor jou
(weer) speciale tieneravonden.
Wanneer: Dinsdag 12 juli tot en
met vrijdag 15 juli. Waar: Speelwoud in Wilnis (achter brandweerkazerne). Wat: Volleybaltoernooi,
Boys & Girls event (Girls: Beauty
Queens, Boys: Survival parcour),
Bijbelstudie ‘Vertrouwen’ , Hamburgerfestijn en nog veel meer.
Zie voor meer info en tijden de
posters binnenkort in het dorp
Wilnis. Neem je vriend/vriendin
mee! Ben je gelovig of niet, dat
maakt voor ons niet uit! Wij kijken
uit naar je komst! Het VBW
tienerteam.
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De nieuwe Aveo!
Vanaf 27 juni in onze showroom

De nieuwe Aveo combineert goede looks met uitstekend rijgedrag en een gunstige prijs.
De nieuwe Aveo is zeer praktisch met zijn grote laadruimte en zuinig brandstofverbruik
en is leverbaar als 4- en 5-deurs.

Nu met

1ro.-v7o5or0dE,E-l!
€
iNt
Er is al een Chevrolet Aveo

vanaf € 11.695,label

www.vankouwen.nl

Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Het gemiddelde brandstofgebruikt varieert van 4,3l/100 km tot 7,7l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 119gr/km tot 159 gr/km.
De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, exclusief metalliclak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag onze verkoopadviseurs naar alle volledige voorwaarden.

DE GROENE VENEN 		

15

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

HGT Geveltechniek

Hangend toilet

Spouwmuurisolatie met duurzame inblaaswol

Een steeds vaker voorkomend
probleem is het zelf monteren
van hangunits. Deze worden
dan met dunwandige flexibele
slangen aangesloten die snel
stuk gaan of niet goed gemonteerd worden. Het monteren
en aansluiten van een hangunit
is een precies klusje waarvoor
geldt: schoenmaker hou je bij
je leest!
Er zijn nu in de handel speciale
aansluitstukken verkrijgbaar
van Geberit, deze zijn dikwandig, makkelijk te monteren en
óók flexibel. Dus geen lekkages
meer als u ze goed monteert!

Een van de manieren om in woningen energie en stookkosten te besparen is het isoleren van de buitenmuren. De meeste woningen die
na 1975 gebouwd zijn hebben inmiddels zo’n isolatie. Maar bij de wat
oudere woningen ontbreekt spouwmuurisolatie. Overeenkomstig de
geldende voorschriften op het gebied van energie en milieu moeten
nog zo’n 1,3 miljoen huizen in Nederland geïsoleerd worden.
HGT Geveltechniek doet dat met een duurzame inblaaswol,
vertelt eigenaar Michel Hengeveld.
Volgend jaar is het precies twintig
jaar geleden dat Michel Hengeveld
zijn bedrijf in geveltechniek startte.
Inmiddels is HGT uitgegroeid tot een
professionele specialist op het gebied
van gevelonderhoud. Het bedrijf is
VCA-gecertificeerd, hetgeen borg
staat voor deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. “Bij gevelonderhoud staan een drietal categorieën van werkzaamheden centraal. Dat
zijn de gevelreiniging, de renovatie en
het impregneren. Afhankelijk van de
staat waarin de muren zich bevinden,
kan gekozen worden uit twee methoden om de gevels te reinigen: door
middel van stoomcleanen of door
middel van stralen. Bij de toepassing
van stoom wordt onder druk met
behulp van een hogedrukreiniger de
muur schoongemaakt. Diep ingedrongen vuil moet wat steviger worden
aangepakt en daarvoor gebruiken
we dan meestal de straalmethode.
Door het reinigen van de gevel zien
de stenen er weer als nieuw uit. En
dat verbetert natuurlijk het aanzien
van de woning. Maar het is niet altijd
alleen een kwestie van een mooie
gevel. In de loop der jaren heeft zo’n
muur ook flink te lijden van de weer-

sinvloeden en van luchtvervuiling. En
vooral het voegwerk krijgt het hard
te verduren. Daarom hoort bij de
verzorging van de gevel ook het herstellen van het voeg- en metselwerk.
En voor een langdurig behoud zorgen
we er ook voor dat de gevel geïmpregneerd wordt. Dat doen we met
een waterafstotend middel. Daarmee
houdt je het vocht buiten.”
En de geveltechnici van HGT doen
nog meer. Michel: “We worden ook
ingeschakeld voor het verwijderen
van graffiti. Dat is ook een vak apart.
Je moet er namelijk wel voor zorgen
dat de ondergrond niet beschadigd
wordt Soms zijn de muren van een
gebouw of een woning helemaal geschilderd. Wij kunnen desgewenst ook
zo’n verflaag vakkundig verwijderen.
En bij ons werk hoorde ook het isoleren. Dat besteedden we in het verleden uit aan gespecialiseerde bedrijven. Maar sinds enige tijd doen we
dat zelf waarbij we gebruik maken
van de meest moderne technieken.”
Spouwmuurisolatie
“Er zijn verschillende goede redenen
om je woning goed te isoleren,” zegt
Michel. “Om te beginnen bespaart

het flink wat energiekosten. Naast
het feit dat er ook een maatschappelijke behoefte is om het gebruik van
schaarse energie terug te dringen,
scheelt het je als privé persoon ook
meteen in je portemonnee. Doordat
je de warmte in huis houdt, spaar je

Deze tip werd u aangeboden
door Ronald van Eijk, de enige duizendpoot in De Ronde
Venen.

Michel Hengeveld: “Heeft je woning geen spouwmuurisolatie, of is die isolatie van
vóór 1989, dan is na-isoleren zeer de moeite waard.”
foto patrick hesse
daarnaast ook het milieu en het verhoogt het wooncomfort aanzienlijk.”
Wanneer Michel het heeft over het
isoleren van gebouwen en woningen
dan gaat het vooral om de spouwmuren. Onder een spouwmuur wordt
verstaan de buitenmuur van een huis,
die is opgebouwd uit twee stenen
muren met een tussenruimte, de zogenoemde spouw. Die tussenruimte
is bedoeld om vochtdoorslag van buiten te voorkomen. Maar een spouw
voorkomt niet dat er warmte van
binnen verloren gaat. Daarom moet
er geïsoleerd worden. Woningen van
vóór 1975 hebben van huis uit geen
spouwmuurisolatie. Een deel van de
woningen is achteraf voorzien van
isolatie. “Maar heeft het huis geen
spouwmuurisolatie of is die isolatie
van vóór 1989 dan is na-isoleren zeer
de moeite waard,” verzekert Michel.
Inblaaswol
Voordat de specialisten van HGT aan
een isoleerklus beginnen doen ze
eerst onderzoek. Michel: “We kunnen
met speciale cameraatjes in de spouw
kijken om te zien hoe het er bij staat
en of de spouw goed schoon is. Ook
kunnen we met speciale infrarood
apparatuur de koude in de spouw meten. De kwaliteit van het voegwerk
moet wel goed zijn om na-isoleren
te kunnen toepassen. Indien nodig

verwijderen wij dan eerst het oude
voegwerk. Dan boren wij gaten in de
gevels en via deze gaten wordt de wol
in de spouw geblazen. En vervolgens
voegen wij de gevels weer dicht en
niemand ziet dan de oorspronkelijke
boorgaten. De inblaaswol heet Supafil en is ontwikkeld door Knauf, een
bedrijf dat zijn sporen al had verdiend
op het gebied van glaswol. Supafil
bestaat voor 98% uit heel fijn glas
dat tot een zachte wollen substantie
is verwerkt. Het spul is onbrandbaar
en het neemt geen vocht op. Door het
hoge thermische vermogen levert het
ook een flinke energiebesparing op.”
Subsidie
Wanneer men de woning goed wil
isoleren is de spouwmuurisolatie een
deel van de oplossing. Michel: “Je
moet dan uiteraard ook zorgen voor
dubbele beglazing. En ook aan de
vloer en het dak is vaak nog heel wat
te verbeteren. En een mooie bijkomstigheid is het feit dat je nog subsidie
kunt krijgen via de gemeente, wanneer je aan kunt tonen dat je woning
op en top geïsoleerd is.”

HGT Geveltechniek is gevestigd aan
de Communicatieweg 9-5 in Mijdrecht.
Telefoon 0297 254009.
www.geveltechniek.nl.
Kantoortijden van maandag t/m vrijdag
van 09.00-16.00 uur.

Rap en Ruig Race
Komend weekend vindt weer de Rabobank Rap en Ruig Race plaats. Op
zaterdagmorgen halen de deelnemers
hun bouwmaterialen op en gaan de
hele dag aan de slag om hun vaartuig
te bouwen. Alle teams krijgen
dezelfde materialen en hebben tot
22:00 de tijd om er iets moois van
te maken. Of de boten daadwerkelijk
blijven drijven weten we zondag pas.
Dan start namelijk op Eiland 1 de
Rabobank Rap en Ruig Race.
Vanaf 12:00 bent u welkom om dit
spektakel te aanschouwen.
Nieuw is dit jaar de Makelaardij
Witte Rap en Ruig Fietspuzzeltocht
waarmee diverse waardebonnen te
winnen zijn. Op www.rapenruig.nl
is vanaf vandaag de puzzeltocht te
downloaden, waarmee u op zaterdag
een reis langs alle bouwplaatsen van
de Rap en Ruig Race kunt maken.
U vindt het formulier ook op pag. 22
van deze editie. Als u alle antwoorden
in heeft kunnen vullen dan kunt u op
zondag tussen 12:00 en 14:00 de
puzzeltocht inleveren bij het EHBO
gebouw op Eiland 1.
Na afloop van de race zal tijdens de
prijsuitreiking ook de winnaar van de
puzzeltocht bekend worden gemaakt.

Slank de zomer in!
Bozenhoven 19

3641 AB Mijdrecht

Tel:06-10903050

Slank worden & Slank blijven
1e consult (± 30min.) gratis en vrijblijvend!
Maak nu 1 afspraak en bel: 06-10903050

www.slimness.nl
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De keuze voor... 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.

Extreme barbecue

Een plakkerige dinsdagavond in
Mijdrecht. Ik stap de achtertuin
in van Leonie en Vincent. Ik loop
onder een boom door, waarin
flessen gevuld met bloemen
zacht heen en weer wiegen. Op
het grasveld scharrelen kippen.
Er staan een perenboom en
een kersenboom, die volhangt
met knalrode kersen. In een
rookwalm liggen worsten in een
vleesklem te garen. Even later
zit ik in een stoel, met in mijn
ene hand een koud drankje en
in de andere een stuk stokbrood
met kruidenboter. De zon zit
al een tijdje achter de wolken,
maar dan is het er ineens: een
korte, maar krachtige windvlaag.
Lege vleesverpakkingen waaien
op. Het begin van het einde.
Joris gooit snel de zalmpakketjes
op het vuur. Wolken beginnen
zich inmiddels samen te pakken
tot een grijze lucht, geel zelfs
bijna. De wind neemt toe. Twee
flesjes in de boom slingeren rinkelend tegen elkaar aan. We blijven stug zitten. Net als de dieren
worden we onrustig vanwege het
slechte weer dat op komst is, al
heeft dat bij ons te maken met
de felgekleurde vlekken die we
op Buienradar over het land zien
trekken.
Ik loop naar de voorkant van het
huis. Fietsers en automobilisten
zie ik voorbij scheuren. Het
lijkt een scène uit Armageddon, waarin de wereld vergaat.
Een vrouw wandelt langs in een
zwarte zomerjurk. Ze roept iets
naar me, maar haar stem komt
niet boven de wind uit.
Dan vallen er ineens grote druppels razendsnel naar beneden en
we horen de eerste donderslagen. In de verte flitst het. Leonie
steekt een vissersparaplu op,
waar we met vier man op een rij
onder blijven zitten. Bestek en
borden zijn al weggevlogen, as
waait in ons gezicht en de rook
verstikt ons. We happen om de
beurt van een nat stokje speklap
en een hamburger. Extreme
barbecue, noemen we dit. Een
nieuwe extreme sport, die het
midden houdt tussen basejumpen
en wakeboarden, besluiten we.
En wij zijn er goed in! Als de
regen ook eindelijk overmacht
heeft over ons vuur en we net
zo doorweekt en zompig zijn als
de burgers in de klem, vluchten
we met de zalmpakketjes naar
binnen. Naar schone handdoeken, een comfortabele bank en
de contactgrill voor als we nog
honger hebben.
marlous van merkenstein

Voor de middelbare scholieren uit de regio is de vakantie
(bijna) aangebroken... Deze
week vijf boekentips voor Young
Adults:

1

...Sharona Godee
Titel: Het nieuwe Haagse
Kookboek
Auteur: F.M. Stoll en W.H. de
Groot
'Mijn (pleeg-)dochter Sharona is
geslaagd voor een vooropleiding
in de horeca. Ik ben heel erg trots
op haar. Ze heeft koken altijd al
heel leuk gevonden en ze kan
het ook goed. Tijdens haar stage
werkte ze in een chic restaurant
en ze werkt nu als vakantiekracht
in de keuken van een groot conferentieoord. Ze kan zalm fileren,
kreeft en escargots klaarmaken
en bij het tafeldekken weet ze
precies welk glas bij welke wijn
hoort. Ze kan bedienen met drie
borden op haar arm en lacht
iedere klant stralend toe. Ze gaat
nu een vervolgopleiding doen.
Voor haar diploma-uitreiking wil
ik haar een degelijk kookboek
geven, met daarin veel informatie,
bijvoorbeeld over welke groentes
in welk seizoen, over hoeveelheden en maten, over de werking
van een snelkookpan, een hooikist
en een magnetron, over het
invriezen en inmaken van voedsel. Maar ook hoe je nu eigenlijk
andijvie moet koken of hoe lang
rode kool moet koken, want een
mens eet nu eenmaal niet elke
dag kreeft of escargots... Daarom
voor Sharona dit naslagwerk.
Lieve Sharona,
GEFELICITEERD!'
door clary hutten

Tot op de bodem 		
Jill Hucklesby
Het leven van de 13-jarige Amy
draait om trainen en wedstrijdzwemmen. De dag nadat ze de plaatselijke
zwemkampioenschappen wint, krijgt
ze samen met haar vriendin Sophie
een ongeluk. Dagen later komt
ze bij in een ziekenhuisbed: haar
rechterbeen is tot vlak onder de knie
geamputeerd. Haar zwemcarrière
lijkt voorgoed voorbij. Er breekt een
moeilijke tijd aan, waarin Amy niet
alleen moet leren omgaan met een
kunstbeen, maar ook met het verlies
van Sophie, die bij het ongeluk is
omgekomen. Als haar fysiotherapeut
ontdekt dat Amy vroeger wedstrijden
zwom, rust hij niet tot hij haar heeft
overgehaald haar passie nieuw leven
in te blazen. Maar kan Amy wel
zwemmen zonder haar rechterbeen?
En is zwemmen nog leuk nu ze nooit
meer de allerbeste kan zijn?

2

Virus			
Kathy Reichs
Tory Brennan, nichtje van gerenommeerd forensisch antropoloog Temperance Brennan, is de leider van

op Hofland 4 en per begin volgend
jaar dus in een nieuw pand.
Er is de afgelopen 19 jaar veel
veranderd in de schoonheidsbranche. Was de schoonheidsspecialiste
voorheen vooral prettig en ontspannen om naar toe te gaan; tegenwoordig kiezen sommige specialistes er voor om een stapje verder
te gaan. Dit heeft geleid tot een
tweedeling binnen onze branche.
Dat komt voor cliënten soms wat
verwarrend over, maar het geeft
het ook een bepaalde duidelijkheid.

de strijd zal moeten gooien om April
terug te vinden...

4

Joël			
Carry Slee
Luna, Eva,
Nathalie en
Fleur zijn
vriendinnen
en wonen
in hetzelfde
studentenhuis.
Op een dag voltrekt zich een
drama: Luna
valt uit het raam van haar kamer en
is op slag dood. De drie vriendinnen
blijven ontredderd achter. Luna's
dood heeft grote gevolgen voor hun
vriendschap. Nathalie stort zich in
een onmogelijke liefde, Fleur wil
het liefst zo ver mogelijk weg van
de de plek des onheils en Eva begint
steeds meer te twijfelen aan de ware
toedracht van Luna's dood. Was het
wel een ongeluk?

5

3

Het is alweer 19 jaar geleden dat ik mijn schoonheidssalon opende.
Op naar de 20 jaar dus, een jaar waarin voor mijn bedrijf veel dingen
gaan gebeuren. Want buiten het feit dat we (uiteraard) iets speciaals
doen voor het 20-jarig bestaan, gaan we begin 2012 ook verhuizen
naar een ander pand, om te zorgen dat we nòg beter tegemoet komen
aan de wensen van onze (nieuwe) cliënten. Ik vind het dan ook erg
leuk om u vanaf heden elke maand mee te nemen in de boeiende wereld van mijn schoonheidsinstituut en de schoonheidsbranche.
Na het behalen van mijn basisdiploma in 1989, ben ik, naast het
werken in een schoonheidssalon,
begonnen met de 2-jarige voortgezette opleiding. Het behaalde
diploma gaf mij o.a. de mogelijkheid om bepaalde behandelingen te
verrichten voor de ziektekostenverzekeraar. Inmiddels zijn er vele opleidingen en cursussen bijgekomen,
waaronder all-round, dermatologie
en anti-ageing specialisatie.
In 1992 ben ik met een eigen praktijk begonnen. Eerst aan huis, vanaf
1998 met personeel, in een pandje

een groep tiener-`sci-philes' die op
een afgelegen eiland aan de kust van
South Carolina wonen. Wanneer ze
een hond redden die voor medische
experimenten zou worden gebruikt,
worden ze blootgesteld aan een
onbekend virus. Niet lang daarna
merken Tory en haar vrienden dat
ze verscherpte zintuigen hebben
en dat hun reflexen megasnel zijn.
Ze moeten hun wetenschappelijke
nieuwsgierigheid combineren met
hun nieuwgevormde fysieke gaven
om een verjaarde misdaad op te
lossen die plotseling volop in de
belangstelling staat. Alleen moeten
ze daarvoor wel lang genoeg in leven
blijven...

De ontvoering 		
John Grisham
Het tweede deel in de Kid Lawyerserie.
April Finnemore is een van Theo
Boone’s beste vrienden. Ze komt
uit een niet erg gelukkig gezin en ’s
avonds is ze vaak alleen thuis. Dan
belt of chat ze meestal met Theo,
zodat ze zich niet zo eenzaam voelt.
Wanneer April op een nacht plotseling verdwijnt en de politie geen idee
heeft wat er aan de hand is, weet
Theo dat hij zelf op zoek moet gaan
naar zijn vriendin. Dan wordt bekend
dat April kortgeleden contact heeft
gehad met een verre neef, die net
ontsnapt is uit de gevangenis. Theo
beseft dat hij al zijn slimheid, overredingskracht en juridische kennis in

Style			
Lauren Conrad
Top adviezen van stijlicoon Lauren
Conrad! STYLE, de nieuwste
titel van bestsellerauteur Lauren
Conrad, mag je niet missen! Lauren
Conrad is bekend van de MTV-serie
The Hills, en megapopulair onder
de doelgroep. STYLE geeft door
middel van de prachtige foto's en de
handige tips en adviezen, handvatten voor iedereen die er stijlvol en
trendy uit wil zien!

BEAUTYSALON
SALON VOOR PROFESSIONELE HUIDVERBETERING

Of de cliënt kiest voor wellness, of
de cliënt kiest voor behandelingen
en begeleiding, die een bepaald
resultaat voor ogen hebben. Voor
elk richting is uiteraard wat te zeggen en het is vooral aan cliënt en de
specialiste zelf, waar deze de focus
op wil leggen.
In mijn praktijk is gekozen voor
huidverbetering en Anti-ageing.
Alle opleidingen en cursussen die
wij hebben gevolgd en nog steeds
volgen, zijn hierop gericht. Het is
een zeer boeiend onderdeel uit
het vak. De ontwikkelingen gaan
razendsnel en we moeten telkens
de afweging maken of iets nieuws
is, of dat het al bestod en nu onder
een andere naam opnieuw op de

markt wordt gebracht. Het belangrijkste binnen de huidverbetering
en Anti-ageing is de zogenoemde
“beautydriehoek”. Dit wil zeggen,
dat er een balans moet zijn tussen
de inside, outside en zen beauty. In
het kort komt het erop neer, dat als
de driehoek niet in evenwicht is,
je nooit het optimale resultaat zal
halen. Het is dus een samenwerking
tussen de cliënt en ons als huidspecialist om een zo goed mogelijk
resultaat te kunnen behalen.
Beautysalon Périne, salon voor
professionele huidverbetering
Hofland 4
3641 GE Mijdrecht
www.perine.nl
Tel. 0297-273121
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Laat de zomer maar komen!
De zomer is weer aangebroken dus tijd voor de barbecue! Ook bij uw poelier-traiteur van
Egmond is er weer volop keuze uit een groot assortiment barbecue producten. Barbecueën
wordt vaak aangegrepen voor een sociaal gebeuren, gezellig met elkaar de tuin in of op het
balkon, genieten van het mooie weer en lekker een hapje eten; vaak met gasten erbij.
De combinatie van het buiten eten, zomers weer en bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat veel
mensen barbecueën als een aangename bezigheid ervaren.
Deze week gaan we het daar eens over hebben met tips,weetjes en recepten.
De barbecue is weer eens een
andere bereiding van het eten,
namelijk het roosteren met veel
leuke mogelijkheden. Lekker in de
tuin met goed weer, lekker stukje
vlees, broodje, salade en een goed
glas wijn. Een trend van de laatste
jaren is om een deel van de woonkamer bij de tuin te trekken, denk aan
serres, de opkomst van de buitenkeukens, skottelbraais, grillplaten, maar
vooral barbecues. Het heeft allemaal
tot gevolg dat we eerder en vaker
buiten eten. Uw poelier-traiteur is
u daarbij graag van dienst met een
uitgebreid assortiment.

ook heerlijke vleesspiesen, zoals de
mixed grill en biefstukspies. Verder
hebben we ook diverse lamsvlees en
visproducten en onze super lekkere
spareribs. Wie voor gemak kiest,
gaat voor de kant en klare spiesen,
maar natuurlijk kan men ook kipfilet- of kalkoenfiletblokjes –al dan
niet gemarineerd– nemen, om zelf
de heerlijkste spiesen te maken.

Na afloop van het wildseizoen eind
februari, beginnen wij al aan de
voorbereiding van de barbecueperiode. Hiervoor bezoeken we
beurzen, testen nieuwe recepten uit,
selecteren kruiden en marinades
en voegen elk jaar weer een paar
nieuwe smakelijke producten toe
aan het barbecue-assortiment, zodat
er opnieuw een gevarieerde keus
gemaakt kan worden.

Maar het stopt natuurlijk niet met
vlees en houtskool; een barbecue
wordt pas compleet met een paar
lekkere salades. U vindt bij ons altijd
zes veschillende salades zoals kipsalade/brunchsalade en groene pesto
salade. Diverse sauzen, stokbrood
wit/bruin en kruidenboter maken
de barbecue compleet. Ook dit jaar
hebben we weer een aantal nieuwe
spiesen uit onze eigen keuken, zoals
een lamsspies met olijven en zongedroogde tomaat; een kalkoenfiletspies met een Italiaanse marinade
en een vleesfakkel; dat is een dun
speklapje lekker gekruid en op een
spies geregen.

Moest je in de jaren ’60 genoegen
nemen met satés, shaslicks en
gemarineerde kipdelen en ging het
er vaak om hoeveel er in één keer op
de barbecue gestapeld kon worden.
Vandaag de dag bieden wij een veel
groter assortiment, zoals kip en kalkoen, waarin de toppers nu kipsaté
en de kip-pesto-steak zijn, maar

Een nieuwe pasta salade met groene
pesto en zongedroogde tomaat,
brunchsalade met aardappel, ei,
ui, augurk en gerookte kip. Voor
de grotere partijen verhuren wij in
combinatie met uw vleesbestelling
grote gasbarbecues, met een rooster
of een bakplaat. Ook bent u bij ons
aan het juiste adres voor diverse

barbecueartikelen, zoals een klein
houtskoolbarbecue, houtskool, briketten, aanmaakblokjes en aanmaakvloeistof.

Barbecue tips van uw poelier
Laat u goed informeren over de
mogelijkheden voor een geslaagde
barbecue!
Wilt u gebruik maken van een houtskool barbecue:
Tenminste 1 uur van tevoren
beginnen met het aansteken van de
houtskool en briketten, plaats eerst
de houtskool in de barbecue en
daarboven op de briketten.
Als de houtskool en de briketten
gloeien is de barbecue klaar voor
tenminste 1 tot 1 ½ uur barbecueën, als u langer gaat barbecueën
vul dan tijdig de briketten bij.
Gun het vlees de tijd om te garen
draai het niet teveel om en om,
afhankelijk van het product is de
bereidingstijd. Gebruik altijd een
barbecue tang.
Let op de veiligheid: Plaats de
barbecue altijd op een plek waar
geen kinderen kunnen spelen,
als u een elektrische
barbecue gebruikt let
er op dat het snoer
droog ligt en bij de
gas barbecue de gasfles
dicht wordt gedraaid na
afloop.

•

•

•

•

RECEPTEN!
+ HEERLIJKE

Recept
Kip. ‘t Meest veelzijdige
stukje vlees. Ook op de
barbecue!
Boodschappenlijstje:
voor 6 personen:
6 halve kipfilets
12 kipgehaktballetjes
6 voorgegaarde kippenpoten en
drumsticks
6 voorgekruide kippenvleugels
6 kiphamburgers of gekruide,
platte kipgehaktballen
1 grote rode en groene paprika in
stukjes
- olie om te bestrijken
Nodig voor in de keuken:
Spiesen metaal of hout, snijplank,
scherp mes en een barbecue.

Bereiding:
Maak kipspiesen van 2 kipfilets in
stukjes, de kipgehaktballetjes en de
paprika's. Steek de barbecue tijdig
aan en bak alle kip gelijkmatig
goudbruin en gaar. Keer regelmatig
en gebruik de olie om te bestrijken.
Serveer er diverse sausjes, salades,
broden en een lekker dessert bij.
Lekker voor een zomerse barbecue!
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Patrick wint verhalenwedstrijd

Voortuinenkeuring 2011 in Baambrugge

De afgelopen weken zijn de kinderen van de groepen 7 en 8 van De
Fontein (locatie Hoeksteen) in Mijdrecht druk bezig geweest met de
forten in onze gemeente. Een verhalenwedstrijd hierover werd gewonnen door Patrick. Hij werd woensdag jl. in het zonnetje gezet. Maar
laten we dit verhaal beginnen waar elk verhaal begint; bij het begin...

Om het tuinieren te stimuleren en woonwijken een fraaier aanzien te geven, wordt in een aantal Nederlandse
gemeenten jaarlijks een voortuinenkeuring georganiseerd. In 2003 werd in De Ronde Venen voor het eerst
ook een voortuinenkeuring gehouden. Dit was zo’n succes dat besloten is om hieraan een vervolg te geven.
Dit jaar wordt inmiddels voor de negende keer de voortuinenkeuring georganiseerd.
Jaarlijks wordt één wijk of kern
gekozen waarin de voortuinen
gekeurd worden. Dit jaar is het
de beurt aan Baambrugge. De
voortuinenkeuring is een wedstrijd waarvoor men zich niet kan
opgeven. Ruim twintig enthousiaste
juryleden, die zich elk jaar vrijwillig inzetten, gaan tussen 24 juni en
8 juli op pad om de voortuinen te
beoordelen. Hierbij letten zij onder
meer op onderhoud, aanleg en plantenkeuze. Uiteraard speelt ook de
smaak van de juryleden een rol.

Het project begon in de bibliotheek.
Daar was Martine Letterie. Zij
schreef het boek “Oorlog zonder
vader”, dat ook op school is voorgelezen. Dit boek gaat over de oorlog.
In onze gemeente is nog een aantal
forten bewaard gebleven. Binnen
de gemeente is een groepje mensen
actief om deze forten voor publiek
open te stellen. De kinderen hebben,
net als veel andere scholen, het fort
aan de Amstel bezocht.
Daar kregen de kinderen een brief te
zien, waarin het verhaal van Manus
de molenaar stond. De molen moest
worden afgebroken om plaats te maken voor het fort. De molenaar moest
dus met zijn gezin de molen verlaten.
De opdracht voor de kinderen was:
schrijf een dagboekfragment over een
van de personen uit dit verhaal. Of

maak een tekening over dit verhaal.
Elke school mocht het beste verhaal
en de mooiste tekening insturen. Een
jury, gevormd door mensen van Kunst
Centraal, de historische vereniging
en een verhalenverteller, ging aan het
werk en Patrick's verhaal over een
dag uit het leven van de dijkgraaf, die
de nare boodschap aan de molenaar
moest vertellen, werd gekozen als
beste verhaal. Alle verhalen van alle
deelnemers zijn bijeengebracht in
een boekje. Afgelopen woensdag was
de prijsuitreiking. Patrick werd in het
zonnetje gezet, zijn winnende verhaal
werd door een verhalenvertelster
verteld en alle kinderen uit de groep
kregen een exemplaar van het boekje
mee.
Beelden van de uitreiking zijn dit
weekend te zien bij Midpoint TV.

In de voorgaande jaren waren de
juryleden afkomstig van Groei
& Bloei afdeling Aalsmeer. Nu
Abcoude en Baambrugge ook tot
De Ronde Venen behoren, zijn ook
Groei & Bloei-leden van de afdeling
Vechtstreek vertegenwoordigd.
In juli zal de jury de scores naast
elkaar leggen en de winnaars
kiezen. Omdat de diversiteit van
de winnende tuinen groot is, wordt
er geen eerste, tweede of derde
prijs toegekend. Er is voor gekozen
om dertig tuinen te belonen met
dezelfde prijs.
In het najaar zal in de raadzaal van
het gemeentehuis de feestelijke
prijsuitreiking plaatsvinden. De
prijswinnaars ontvangen hiervoor te
zijner tijd een uitnodiging. Tijdens
deze bijeenkomst worden de prijswinnaars in het zonnetje gezet. De

Prijzen vanaf € 179.000,- v.o.n.

HOFSTAETE

12 luxe appartementen aan het
Hofland in Mijdrecht

Korver Makelaars
Stationsweg 12
3641 RG Mijdrecht
T: (0297) 25 04 21
E: welkom@korvermakelaars.nl
www.korvermakelaars.nl

Van der Helm Makelaardij
Herenweg 46
3648 CJ Wilnis
T: 0297 - 59 19 96
E: info@vanderhelmmakelaardij.nl
www.vanderhelmmakelaardij.nl

prijs bestaat onder andere uit een
cadeaubon die kan worden besteed
bij Tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht. Daarnaast kan kennis gemaakt worden met Groei & Bloei.
Tijdens de prijsuitreiking zullen
foto’s van de winnende voortuinen
worden getoond.

De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door Tuincentrum
De Huifkar, Groei & Bloei afdeling
Aalsmeer en afdeling Vechtstreek
en de gemeente De Ronde Venen.
De prijswinnaars zullen per brief op
de hoogte worden gesteld.

Verkeershinder Baambrugse Zuwe Vinkeveen
Op 2 juli a.s. vanaf ca. 10.00 uur arriveren op Zandeiland
4 in Vinkeveen de Regenboogboten die in de middag de
zeilwedstrijd varen. Dit kan enige overlast bezorgen voor
het overige verkeer. Naar verwachting duurt dit tot uiterlijk
11.00 uur. Excuses voor het ongemak.
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Deze week op
Midpoint FM & TV
Zaterdag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 08:00
08:00 - 10:00
			
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 953

foto wim haze
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De Club van…

Door Piet van Buul

Susan Postma

Natuur en milieu belangrijk voor de levenssfeer
Het NME-centrum De Woudreus in Wilnis is het kloppend hart van de
Natuur en Milieu Educatie in De Ronde Venen. Met een breed aanbod
aan projecten en activiteiten worden de scholen gesteund bij hun natuuronderwijs. Maar ook volwassenen kunnen bij het NME-centrum
ervaren hoe gevarieerd en waardevol de natuur in ons gebied is. Susan
Postma is een van de vaste NME medewerkers, die zich gesteund weten door veel vrijwilligers.
NME De Ronde Venen is belast met
de uitvoering van het gemeentelijk
beleid op het terrein van natuur en
milieu educatie. “Wij zijn onderdeel
van de Milieudienst Noord-West
Utrecht,” zegt Susan Postma. “Binnen dat verband werken we samen
met de NME-centra in Breukelen,
Maarssen en Woerden.” Susan is bij
het NME centrum De Ronde Venen
belast met de coördinatie van algemene activiteiten en het voortgezet
onderwijs is haar speciale aandachtsgebied. Haar collega Conny van Kruysbergen richt zich naast algemene activiteiten vooral op het basisonderwijs.
Samen met Anouk Andreae en Nicole
Coppiens vormen zij het professionele
team van centrum De Woudreus.
Susan: “We kunnen gelukkig rekenen
op een groep van zo’n vijfentwintig
enthousiaste vrijwilligers die zich
op tal van terreinen inzetten en hier
wekelijks actief zijn. Daarnaast zijn
er ook bij de speciale activiteiten
nog meer vrijwilligers inzetbaar.
Zonder vrijwilligers zou ons werk niet
uitvoerbaar zijn.”
De scholen
Een van de belangrijkste taken
van het NME-centrum is de ondersteuning van de scholen bij hun
natuuronderwijs. Susan: “Dat begint
uiteraard al bij het basisonderwijs.
We voorzien de leerkrachten van
speciaal lesmateriaal en we hebben
een aantal leskisten samengesteld
die ze daarbij kunnen gebruiken. Die
kisten zijn zo samengesteld dat ze bij
de verschillende leeftijdsgroepen passen. De scholen kunnen ook speciaal
materiaal bestellen voor specifieke
onderwerpen als ‘kracht van kruiden’
of ‘bollen en knollen’. Daarnaast
organiseren we hier in de Woudreus
tenminste drie keer per jaar een spe-

Nationaal Regenboog
Evenement
Op zaterdag 2 juli varen vijftien
zeilboten uit de Regenboogklasse
een wedstrijd op de Vinkeveense
Plassen, als onderdeel van het
eerste Nationaal Regenboogevenement, dat van 29 juni tot
en met 3 juli 2011 plaatsvindt
op verschillende plassen in het
Groene Hart.
Een groep enthousiaste recreatieondernemers heeft voor deze dag in
samenwerking met de Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude
(WVA), diverse (sport)verenigingen,
Recreatie Midden-Nederland en de
gemeente een gevarieerd programma
samengesteld, zowel op het water als

ciale tentoonstelling. We hebben net
een heel leuke tentoonstelling ‘Een
Bos Vol Geheimen’ afgerond.”
Voor het middelbaar onderwijs
organiseert het NME een aantal
projecten i.s.m. het VLC. Susan:
“Zo is er het adviesbureau ‘VLCDesign’ waarmee we al het achtste
jaar in gaan en dat uitgevoerd
wordt door leerlingen van 3VMBO.
In VLC-Design voeren leerlingen
opdrachten uit die door maatschappelijke organisaties kunnen worden
ingediend. Voor 4HAVO en VWO is er
‘Bureau Diamant’ dat zich specifiek
richt op ruimtelijke ordening. Voor de
leerlingen van 3VMBO-t loopt er een
onderzoeksproject over water.”
Activiteiten voor iedereen
Naast de ondersteuning van de lessen
op de scholen worden er ook in en
rond het NME-centrum De Woudreus
tal van activiteiten georganiseerd.
“Het gaat er ons om dat we zoveel
mogelijk mensen bewust maken
van het grote belang van natuur en
milieu voor het leefklimaat,” zegt
Susan. “Daarvoor hebben we veel
verschillende methoden ontwikkeld.
Vooral voor kinderen is het leuk om
ze op een speelse manier bij het
thema te betrekken. We hebben
hier in het gebouw bijvoorbeeld op
woensdagmiddag tal van activiteiten.
Ook zijn er van tijd tot tijd speciale
themamiddagen en er is een vaste
inloopmiddag op woensdag. Kinderen
komen hier om de dieren te verzorgen, die we hier hebben. Dan gaat
het om konijnen, cavia’s, schildpadden
en dergelijke. Soms gaat een dier
een weekje bij een van de kinderen
thuis logeren. Zo leren ze met dieren
om te gaan. En het is ook een mooie
manier om er achter te komen of
het wel verstandig is om zelf een

op de wal. Er zijn jeugdactiviteiten, tal
van demonstraties om naar te kijken
én om aan mee te doen, er is muziek;
kortom: voor elk wat wils. Op Zandeiland 1 staat een groot scherm waarop
bezoekers de zeilwedstrijd kunnen
volgen, inclusief commentaar van een
echte verslaggever. Midpoint FM doet
de hele dag verslag vanaf het water en
de eilanden.
Jeugdactiviteiten
De WVA organiseert in samenwerking
met Zeilschool Vinkeveen op 2 juli een
jeugdzeilevenement op zandeiland 4.
Gedurende de hele dag kunnen kinderen tussen 8 en 14 jaar kennismaken
met zeilen. Dit onder deskundige begeleiding van gediplomeerde instructeurs. Er liggen verschillende zeilboten
klaar, van optimisten tot catamarans.

Susan Postma: “Zonder vrijwilligers zou ons werk niet uitvoerbaar zijn. We kunnen
gelukkig rekenen op een groep van zo’n vijfentwintig enthousiaste vrijwilligers
die zich op tal van terreinen inzetten en hier wekelijks actief zijn.” foto patrick
hesse

dier aan te schaffen. Verder hebben
we hier buiten een educatieve tuin
die ook door kinderen en vrijwilligers wordt bijgehouden. We laten
hier zien op welke manier je milieu
en natuurvriendelijk kunt tuinieren.
Met Pinksteren hadden we hier een
open dag. Binnenkort hebben we een
thema-avond waarin Elza Vis verhalen vertelt in de NME tuin. Met haar
werken we vaker samen.”
Voor informatie over vele activiteiten
en programma’s verwijst Susan naar
de website www.nmederondevenen.nl.
In verband met de naderende vakantieperiode zoekt het NME Centrum
nog vakantieadressen voor de dieren.
Mensen die bereid zijn een of meer
weken een van de dieren te verzorgen kunnen contact opnemen met
Anouk.
Het Paviljoen
Het NME-Centrum is intensief betrokken bij de besprekingen over het
Paviljoen dat in Marickenland moet
komen. Susan: “We werken hier
nauw samen met Museum de Ronde
Venen, met IVN afdeling Uithoorn/
Mijdrecht en met de Historische Vereniging Proostdijlanden, de toekomstige bewoners van het Paviljoen. We
hebben hoge verwachtingen van dat
Paviljoen. Het biedt straks nog veel
meer mogelijkheden om samen met
onze partners de natuurhistorische

Je hoeft geen zeilervaring te hebben
om deel te nemen.
Ook is op Zandeiland 4 gelegenheid
om kennis te maken met andere
watersporten, zoals kanovaren, wakeboarden en duiken. Ook de scouting
is aanwezig met een gevarieerd programma voor de jeugd. Voor de jonge
kinderen staat er een luchtkasteel.
Inschrijven voor de jeugdactiviteiten
op 2 juli kan op de kramenmarkt op
zandeiland 4. Meer informatie is te
vinden op www.wvavinkeveen.nl.
Watertaxi
Omdat de parkeergelegenheid bij
Zandeiland 4 beperkt is, worden
bezoekers verzocht zoveel mogelijk
op de fiets te komen. Wie toch met
de auto komt, kan prima parkeren
bij Zandeiland 1. Tussen eiland 1 en

en cultuurhistorische aspecten van dit
bijzondere gebied onder de aandacht
te brengen. De plannen beginnen al
aardig vorm te krijgen, maar er is
nog een lange weg te gaan vooraleer
het paviljoen ook echt geopend kan
worden. Maar de eerste winst van
het project is er al doordat we als
deelnemende organisatie veel dichter
bij elkaar zijn gekomen. Los van het
paviljoen worden er nu al gezamenlijke activiteiten georganiseerd waarin
ook de vrijwilligers van de verschillende organisaties zoals het museum,
het IVN en onze mensen samen
werken,” stelt Susan vast.
Inmiddels is bekend geworden dat de
Raad van State een deel van de plannen voor Marickenland, inclusief die
voor het Paviljoen, heeft afgewezen.
De komst van het Paviljoen wordt
hierdoor erg onzeker, zo niet onmogelijk. Provincie en gemeente zullen
moeten bezien wat er nu verder moet
gebeuren.
NME-Centrum De Woudreus is
gevestigd aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis, achter de Willisstee.
Behoudens de vakantie periode is het
centrum elke woensdagmiddag van
13.30 tot 16.30 te bezoeken.
Verder kan men tijdens kantooruren
altijd bellen met 0297 273692, of
een mailtje sturen naar
info@nmederondevenen.nl.

4 vaart tussen 10.00 en 18.00 uur
minimaal 1x per uur een watertaxi
(capaciteit: 80 passagiers).
Regenboogteam De Ronde Venen
De Ronde Venen is gastheer van
het Nationaal Regenboogevenement, maar heeft ook een ‘eigen’
Regenboogboot die aan de wedstrijd
deelneemt. Wouter Pinckaers, Hans
van Drunen en Remko Boot vormen
de bemanning en zij zijn vastbesloten
om voor de gemeente een topklassering te veroveren. Aan hun prachtig
gerestaureerde historische boot is de
leeftijd van 75 jaar niet af te zien.
Aan de prestaties ook niet: in april
jongstleden wonnen zij de ‘Battle of
the Lakes’, een tweedaagse wedstrijd
op de Reeuwijkse Plassen.
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MOTOR&AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

...Motor Service Uithoorn

Machtig Mooie
Motorzaak
Toen ik een paar weken terug bij Albert Pannekoek van AMR motorfietsen op bezoek was voor een test, vertelde hij me over zijn nieuwe
plannen. Er stond een verhuizing naar Uithoorn op stapel en een nauwe
samenwerking met Motor Service Uithoorn. Dit maakte me natuurlijk
nieuwsgierig. Een motorzaak in Uithoorn waar ik nog geen bezoekje
aan had gebracht? Hoog tijd dus om op bezoek te gaan bij de eigenaar
van Motor Service Uithoorn, Frans Diepgrond.
Dat ik er nog nooit geweest was
is niet zo heel gek, hij is bijna niet
te vinden. Het bedrijf zit namelijk
helemaal achteraan op het industrieterrein in Uithoorn. Gelukkig weten
de klanten van Frans de weg wel
makkelijk te vinden: nadat Frans in
augustus 2010 zijn deuren opende
is het pand nu al veel te klein. Dus
gaat Frans dit weekend over naar
een waanzinnig mooi pand aan de
Amsterdamseweg 13B in Uithoorn,
waar op dezelfde locatie AMR
motorfietsen na de zomer ook naar
toe verhuist.
Sinds hij zich kan herinneren is
de amicale en goedlachse Frans
bezeten van motorfietsen. Sinds hij
een paar jaar terug bij de KLM in
wisseldiensten werkt, beschikt hij

over veel vrije tijd. Stil zitten is niets
voor hem en hij komt in gesprek met
een zojuist gestart motorbedrijf dat
wel wat hand- en spandiensten kan
gebruiken. Al snel ontpopt Frans zich
tot een rasmotorverkoper. Zowel
Frans als de eigenaar zijn helemaal
in hun nopjes, de zaak floreert en de
toekomst ziet er geweldig uit, totdat
de economische crisis toeslaat en de
motorzaak Frans tot hun spijt niet
meer kan betalen.
Na lang wikken en wegen besluit
Frans gesteund door het thuisfront
zijn droom te verwezenlijken: een
eigen motorzaak . Met veel enthousiasme start Frans samen met zijn
vrouw Motor Service Uithoorn aan
de Ondernemingsweg. Een bedrijf
waar men terecht kan voor zowel

nieuwe als tweedehands motorfietsen, scooters en motorkleding. De
persoonlijke en no nonsens aanpak
van Frans leidt er toe dat de zaak
snel groeit. Ook het juiste gevoel van
inkoop van motorfietsen heeft Frans
in de vingers. Hij schroomt dan ook
niet het hele land door te crossen
voor de juiste motorfietsen, en ook
een trip over onze landgrenzen deert
hem helemaal niet.
“Kijk, deze Pan European bijvoorbeeld,” wijst hij naar een werkelijk
schitterende metallic Blauwe toerHonda, “die
vond ik in België. Uit 1999
met slechts
21.000 km op
de teller. De
motor is smetteloos. Toen ik
bij de RDW
aankwam voor
de kentekenkeuring, kon de
keurmeester
die nota bene
zelf een Pan
had, zijn ogen
niet geloven.
Hij is zodra hij
in de showroom stond
dezelde dag
nog verkocht
en wordt straks
afgeleverd aan
een dolgelukkige nieuwe
eigenaar!”
Frans zit niet
vast aan bepaalde merken
en ruilt daarom
ook alle
merken in. Of
het nu gaat om
een Intruder uit
1988, of een
nieuwe Suzuki
GSX1100, alles
is mogelijk bij
Frans.
Nieuwsgierig
geworden naar
het nieuwe
pand, vraag
ik of we niet

even een kijkje kunnen gaan nemen.
Natuurlijk! Aan het zojuist totaal
gerenoveerde bedrijvencomplex
aan de Amsterdamseweg wordt op
13b nog keihard aan de inrichting
gewerkt. Het is een race tegen de
klok want vandaag, op 1 juli, moet
er verhuisd worden. Bij binnenkomst
valt mijn mond open: wat een prachtige, enorme ruimte en licht! Ik ben
diep onder de indruk wanneer Frans
mij bevlogen en met gepaste trots
rondleidt. In het zelfde pand, maar
met eigen ingang, komt ook AMR
motorfietsen. Frans: “Ik ben zo blij
dat deze samenwerking tot stand is
gekomen. Albert is een geweldige
techneut en aan gezien ik het veel te
druk heb met de verkoop, kan hij het
technische deel voor zijn rekening
nemen. Ik zie echt uit naar deze
samenwerking.”
Terug op de Ondernemingsweg
vertelt Frans met veel passie over
de kledingmerken die hij gaat
vertegenwoordigen. “We zijn dealer
geworden van twee top A-merken
het Duitse Held en Neerlands
motorkleding-trots Evolution. Uiteraard verkopen we ook helmen, onder
andere de merken Scorpion, Shark
en Nau.

eigenaar. De motor is overjarig in
2003 op kenteken gekomen en is
geleverd door De Jong BMW dealer
in Alphen aan den Rijn en is compleet met boekjes. Het is een lust
voor het oog dat er mensen zijn die
zò met een stalen ros omgaan. Er is
dan ook weinig op de BMW aan te
merken. Een echte ‘must see’ met
slechts 73.000 km op de teller. Een
beetje motorrijder weet dat dit voor
een echte BMW een lachertje is. De
Beemer is voorzien van de volgende
opties: ABS, handvatverwarming,
Hyperpro achtervering, BMW complete kofferset.
De prijs voor deze sportieve toerkanjer is € 5.495,00.

Inmiddels is het veel te laat geworden voor een motortest, maar ik wil
er toch even een motor uitlichten.
We besluiten voor een BMW te
gaan, een mooie doorsnee van wat
Motor Service Uithoorn te bieden
heeft.
Een wederom schitterende occasion,
een BMW R 1100 RS, die wordt
verkocht in opdracht van de eerste

www.motorserviceuithoorn.nl

Nieuwsgierig geworden naar Motor
Service Uithoorn? Vanaf aanstaande
maandag 4 juli gaan de deuren open
van het nieuwe pand. De feestelijke
opening zal eind september plaats
vinden. Dit wordt een feestweek met
heel veel leuke acties en activiteiten. Ik zal u hierover tijdig op deze
pagina over berichten.
Motor Service Uithoorn
Amsterdamseweg 13 B
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297-268852

Geopend:
maandag t/m donderdag 09.00 18.00 uur.
vrijdag 09.00 - 21.00 uur.
zaterdag 09.00 -17.00 uur.
Buiten de openingstijden om kunt
u op werkdagen 's avonds volgens
afspraak terecht.
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AUTO&MOTOR

Door Michael Reuling

Nieuwe Chevy

Afgelopen week kreeg ik een belletje van Van Kouwen. De nieuwe
Chevrolet Aveo is binnen. Eerlijk gezegd wist ik niet dat dit model nu
al opgefrist zou worden, dus misschien is het maar eens goed om deze
week de spotlights op dit nieuwe model te richten.
Laten we beginnen met de rangorde
in de familie Chevrolet. De Aveo is
gepositioneerd tussen de Spark (vanaf € 8.495,-) en de grotere Cruze
(vanaf € 18.995,-). Vanaf € 11.695,kun je wegrijden met deze vijfdeurs
Aveo, voor € 500,- meer mag je met
de sedan-uitvoering naar huis. Ik ben
blij om te zien dat Chevrolet zo langzamerhand afscheid neemt van de
erfenis van het Koreaanse Daewoo.
Bij het vorige model Aveo viel direct
op dat de neus net niet helemaal lekker stond. De stijl van Daewoo sloot
nou eenmaal niet helemaal aan bij de
Chevy-look. Bij de nieuwe generatie
staat de neus een stuk stoerder en
vormen alle lijnen één geheel. Hoewel ik mijn twijfels heb of Chevrolet
mensen heeft weggekocht bij Mitsubishi, want je kunt er niet om heen dat
het front erg veel weg heeft van de
Lancer en Outlander. Om meteen een
nadeel van deze neus te noemen; de
lampen bestaan uit vier losse spots en
knipperlicht units. De vraag is hoe je
alle vliegen die je op een zomeravond
vangt daar tussenuit poetst. Maar
het geeft de auto wel een hele stoere
look, waarmee de Chevy zich onderscheidt van de wat minder gewaagde
Europese modellen.
Maar over naar belangrijkere zaken.
Hoe rijdt deze auto? We gingen op
pad met deze metallic Boracay Blue
1.4 LTZ met benzinemotor. Dat is
de duurste uitvoering, voorzien van
wat extra’s als lichtmetalen velgen,
airconditioning, ABS, remassistent,
spoiler en anti-diefstalbeveiliging.
Je kunt ook een 1.2 benzinemotor
bestellen, die leverbaar is met een
handgeschakelde vijfbak of zestraps
automaat. De verwachting is dat in de
nabije toekomst ook een 1.6 benzineen een 1.3 dieselmotor leverbaar
worden. De 1.4 beschikt over een
vermogen van 100 pk, de 1.2 over
86 pk. Voor een Fiat 500 is 85 pk
voldoende, maar voor de 100 kilo
zwaardere Aveo zou ik toch afscheid

nemen van het A-label en gaan voor
de iets zwaardere (en duurdere) 1.4
met C-label. Om op gang te komen
moet de 1.2 vrij hard werken wat het
verbruik niet ten goede komt. Met de
1.4 merk je dat je zonder al te veel
inspanning op snelheid komt, waardoor het verbruik dichtbij de 1 op
16,9 uit zal komen. Waar Amerikaanse Chevy’s nauwelijks sturen, doen de
Europese varianten doen dat gelukkig wel. De vering en demping zijn
redelijk comfortabel afgesteld, maar
bieden genoeg stijfheid om goed de

bochten door te gaan. Doordat de motor voorin iets zwaarder is dan de 1.2,
merk je ook dat de voorwielen wat
meer grip hebben, wat de wegligging
ook ten goede komt. Al met al zorgt
de afstelling ervoor dat de Aveo een
fijne auto is om mee te rijden en zelfs
wat sportiever is om mee door het
verkeer te gaan. En draait de auto
stationair, of rijd je eenmaal op snelheid, dan is het vrij stil binnen; zowel
motor, banden als rijwind dringen
nauwelijks door.
Ondanks dat de auto nog steeds in
Korea gebouwd wordt, is het een goed
teken dat er steeds meer Opel-onderdelen gebruikt worden. Met name
van de Corsa. Geen wonder, want
met deze Aveo mikt Chevrolet op het

Fiat 500 TwinAir ‘International Engine of the Year’
De belangrijkste prijs op het gebied van automotoren is de ‘International Engine of the Year Award’. Fiat dealer Vermeij, onderdeel van de Van
Kouwen Automotive Groep, ontving deze felbegeerde award voor beste èn
meest groene motor: die van de sportieve TwinAir motor van de Fiat 500.

foto's patrick hesse

publiek van de Corsa. Onder meer de
stoelen, draaiknoppen, ventilatierooster, stuur (zowel in hoogte als lengte
verstelbaar), raambediening en nog
een aantal zaken komen bekend voor.
Er zijn weliswaar andere materialen
gebruikt, maar alles voelt degelijk
aan. Jammer is wel dat Chevrolet
voor de toerenteller en snelheidsmeter in het onderdelenmagazijn van
de Spark heeft gesnuffeld. Bij een
volwassen model als de Aveo hoort op
die plek gewoon een uniek klokkenhuis. Uiteraard vind je in de Aveo zaken als aansluiting voor je USB-stick
of iPod. Achter het stuur is ook voor
lange mensen een goede rijpositie te
vinden, waarbij er nog makkelijk iemand achter de bestuurder kan zitten.
De bagageruimte beschikt over een

capaciteit van 290 liter en is verder
uit te breiden naar 653 liter.

De tweeecilinder Fiat TwinAir
motor kreeg meerdere onderscheidingen toegekend, waarmee hij in
alle categorieën waarin hij deelnam
de motoren van de concurrentie
versloeg. De 76 leden tellende
internationale jury van journalisten,
riep de TwinAir motor niet alleen
uit tot ‘International Engine of the
Year 2011’, ook won de innovatieve
krachtbron de awards in de categorieën ‘Best New Engine 2011’ en
‘Best Green Engine 2011’.

de overheid ze beloont. De Fiat
TwinAir tweecilinder motor heeft
zich gevestigd in de geschiedenis
van de ‘International Engine of the
Year Awards’ en is het bewijs dat
agressieve ‘downsizing’ niet hoeft te
resulteren in beperkte prestaties.
Volgens de Fiat rijders biedt de
sportieve motor verrassend veel
koppel, is hij indrukwekkend en
betaalbaar zuinig.

De jarenlange investeringen van
Fiat in duurzame mobiliteit werpen
nu hun vruchten af. Fiat is al ruim
4 jaar het merk met de laagste
gemiddelde CO2-uitstoot en heeft
dankzij slimme, schone en zuinige
technieken maar liefst 4 modellen
die zo schoon en zuinig zijn, dat

Voor mensen die aan het rondkijken
zijn voor een vergelijkbare auto als
de Opel Corsa, Fiat Punto of Skoda
Fabia, is het aan te raden om ook
zeker naar deze Aveo te kijken. De
concurrentie is zwaar, maar de Aveo
heeft zeker zijn sterke punten. Door
bepaalde touches in het interieur en
de rij-eigenschappen zorgt de Aveo
ervoor dat dit een leuke, stoere en
praktische rijdersauto is.
Van Kouwen Mijdrecht
Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Telefoon: 0297-272272
Website: www.vankouwen.nl.

De bekroonde TwinAir motor is leverbaar in de 85 pk turbo uitvoeringen van de schone en zuinige Fiat
500. Deze staat in de showroom bij
Vermeij en is verkrijgbaar vanaf
€ 14.495. De 500 is standaard
onder meer voorzien van 7 airbags,
radio/cd/mp3 speler met 4 speakers
en 2 tweeters, elektrische ramen en
15 inch lichtmetalen velgen.

Chevrolet Aveo

Gereden versie: 			
Chevrolet Aveo 1.4 LTZ
Vermogen:
100 pk
0-100:
12,2 s
Top:
177 km/u
Gemiddeld verbruik: 		
1 op 16,9 / 5,9 l/100km
Prijs gereden model:
€ 18.076,Alternatieven:
Fiat Punto, Hyundai i20, Opel
Corsa, Skoda Fabia, Toyota Yaris,
Volkswagen Polo

Ook andere Midreth
bedrijven failliet
Op 28 juni heeft de Rechtbank
Utrecht Beheermaatschappij Leliveld
B.V. , MEMID Investments B.V., Midreth Galgenwaard B.V., en Midreth
Real Estate B.V. failliet verklaard,
nadat op die datum het verleende surseance van betaling was beëindigd.
Mevrouw mr. Marie José Cools
van De Advocaten van Van Riet uit
Utrecht en mr. Frank Somers van
La Gro Advocaten uit Gouda, zijn
tot curator van de failliete boedels
benoemd. De faillissementen vloeien
voort uit de deconfiture van Bouwbedrijf Midreth uit Mijdrecht. Midreth
Galgenwaard B.V. is eigenaresse van
Stadion Galgenwaard, het stadion
waarin FC Utrecht speelt.
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MAKELAARDIJ WITTE RAP EN RUIG FIETSPUZZELTOCHT 2011
Fiets(puzzel)tocht langs de bouwplaatsen van de deelnemers aan de “Rap en Ruig race” 2011.
Als u langs alle bouwlocaties wilt fietsen, dan is dat een afstand van ongeveer 40 km. Op enkele plaatsen wordt u de keuze gelaten één of enkele ver weg gelegen locaties niet aan te doen en kan de
route met vele kilometers ingekort worden. Wel is het dan mogelijk dat u een of meer puzzeltochtvragen niet kan oplossen, het geen de kans op een prijs(je) kleiner maakt. Deelname aan de puzzelvariant is geheel aan u, de route verandert er niet door. De antwoorden op de vragen vindt u altijd op enig moment rechts van u. De bouwlocaties worden afgekort tot de letters BL. Als er een letterlijke tekst
of getal in de routebeschrijving staat, dan wordt dat in hoofdletters of cijfers, tussen aanhalingstekens weergegeven. Voorbeeld: “VINKEVEEN 7”. Rijd altijd rechtdoor tot de volgende aanwijzing. Voor
de start kan je ook willekeurig in de
route beginnen bijvoorbeeld bij een
bouwlocatie.
1.
De start is bij het Kloosterplein tegenover het terrein van
de Zeilschool aan de Herenweg in
Vinkeveen. Hier vindt u meteen de
eerste 2 bouwlocaties.
2.
U rijdt vervolgens over de
Herenweg in de richting van de R.K.
Kerk. Na het AH pand rechtsaf. BL 3
(kan vervallen zijn).
3.
Verder over de Kerklaan.
Voor de brugoprit rechts de stoep op
voor BL 4
4.
Even het steile voetpad
omhoog en dan over de fietsstrook
verder
5.
Zoek bij WC Zuiderwaard
de bouwlocatie van de olifant. BL 5
6.
Verder richting bushalte.
A.h. eind van deze laan linksaf
a.
Hoeveel ton is het hijsvermogen?
7.
Bij huisnr. 9 linksaf
8.
Eerste weg links en tussen
de zware stenen door naar rechts.
Voor de hoofdingang langs en na
“VINKENOORD” vindt u BL 6 en 7
9.
Vervolg de route tussen
de bouwhekken door; op de weg
rechtsaf
a.
Welk kledingattribuut
past echt bij die mannen?
10.
Rijd verder naar een explosieve bouwplaats BL 8
a.
Wat getuigt nog van de
vroegere zelfstandigheid?
11.
Na de brug is bij het 1e
perceel links BL 9

12.
Na het spoorhuis 2e weg
rechts. Helemaal a.h. eind van deze
laan vindt u BL 10 van uitsluitend
natuurlijk materiaal.
13.
Terug rijden we over het
bruggetje naar links en voor het
speelveldje linksaf over de houtsnippers en op het onverharde pad naar
links.
14.
Na de brug rechts en meteen weer links
15.
Rechtsaf over het houten bruggetje, links aanhouden en
linksaf langs “B 34 T/M 44” , daarna
rechtsaf
16.
Bij einde woonerf links.
Rijd deze weg in z’n geheel af, steek
a.h. eind de weg over en rijd rechtsaf
het fietspad op.
17.
Voor de bushalte links. BL
11
18.
Terug over het fietspad.
Vervolg verderop rechtdoor uw weg
via een oversteek
19.
Bij lantaarnpaal 040 970
links en na 100m BL 12
a.
Waar zouden deze bouwers eigenlijk moeten zitten?
20.
Terug via dezelfde weg.
Bij de kruising ziet u rechts BL 13.
Gebruik weer de oversteek. Aan de
overkant nu links aanhouden.
21.
Verder op deze weg blijven.
Na rotonde weg vervolgen
22.
Voor “WESTHOEK” rechts
a.
Wat hebben de meeste
bouwers vanavond wel? Een …. ..
Routeverkorting:
Deze weg uitrijden, bij de stoplich-

ten oversteken, dan rechtsaf en
1e weg links. U rijdt dan al gauw
langs BL 16, u mist 2 bouwplaatsen.
23.
Na “ENZO” links.
24.
Bij het familiebedrijf is BL
14 te bezoeken
a.
Wat ligt trouwens ook in
Europa?
25.
Verder rechtdoor en daarna
de doorgaande fietsroute volgen
26.
Na de rotonde weer rechtdoor
27.
Na bushalte “KOGGER”
links
28.
In de bocht rechtsaf het
fietspad op
29.
Na supermarkt rechts, de
weg oversteken en dan rechtdoor
30.
Einde weg rechts via het
fietspad
31.
Na een kleine knik in de
weg, het 2e pand links: BL 15
32.
Weg vervolgen
a.
Welke sport is met deze
naam verbonden?
33.
A.h. eind in de tegenovergestelde richting van “52” rijden
34.
Bij de grote roofvogel links
en na de oversteek links aanhouden.
Na enige tijd ziet u links BL 16
35.
Weg vervolgen
a.
Hoe heet zo’n oude werkplaats ook wel?
36.
Na oversteek op nr. 14
vindt u links BL 17
37.
Na een weiland om eens
heerlijk te bruinen BL 18
a.
Waar lusten zij wel pap

Het antwoordenblad, inleveren op zondag 3 Juli tussen 12:00uur en 14:00 uur bij eiland 1, EHBO gebouw.
Daar is tevens de Rap en Ruig Race tussen de deelnemende bouwteams. Na afloop van de race zal tijdens de prijs
uitreiking ook de winnaar bekend worden gemaakt van de puzzeltocht.

van?
38.
Na plaatsnaambord nog
1 km rechtdoor naar BL 19 en ook
weer 1 km terug naar dit bord. (De
keuze is aan u)
39.
U fietst dan weer richting
dorp. Voor grote wijzerplaten is links
BL 20
a.
Welke woorden gelden
morgen zeker niet?
40.
Even verderop vindt u links
2 bouwplaatsen; BL 21 en 22
41.
150 Meter na de brug is
BL 23 bij het restaurant
42.
Rijd verder tot ANWB
bord. Dan richting “BAAMBRUGGE
5”
a.
De bal moet op .. ….
43.
Na een parkeer- en recreëerverwijzing linksaf. Op dit eiland
zijn BL 24 en 25 actief
a.
Om welke trofee wordt nu
tussen 15 gemeenten gestreden?
b.
Welke heilige heeft hier
baat bij het werk?
44.
Terug op de Zuwe: weg
vervolgen
a.
Wat wordt hier niet door
de kapper gedaan?
45.
De borden “ARKENPARK”
verwijzen naar BL 26
46.
Na bezoek weg vervolgen
en voor restaurant links
47.
Bij huisnummer 6 vindt u
BL 27
48.
Rechts van de weg bij
“PLASWIJK” links. Aan het eind
van deze kade uw fiets in de stalling
parkeren en op zoek naar BL 28.
49.
Terug het onverharde pad

naar links nemen en na o.a. “BOTSHOLROUTE” rechtsaf, weer over
een onverhard pad
50.
Na bezoek aan BL 29
doorrijden en voor geluidscherm
links
Vanaf dit punt kunt u zelf besluiten om nog verder te gaan of via
de zojuist bereden route naar Vinkeveen terug te keren. Het scheelt
u 5,5 km fietsen.
51.
Na bruggetje links aanhouden en dan 1e weg rechts (tunnel)
52.
Bij splitsing links aanhouden
53.
Rijd verderop de buitenwijk
in en voor kunstige vogel rechts
54.
Over de brug na 100 m
rechts naar soldatenverblijf: BL 30
We rijden nu terug via een landelijke
route
55.
Na de brug links aanhouden
en vervolgens linksaf
56.
Bij knooppunt 29 links
aanhouden
a.
Welke munten zijn geen
betaalmiddel meer?
57.
Bij de kerk rechts aanhouden
58.
Voor de doodlopende weg
rechts
59.
Na de tunnel, einde weg
rechts en dan links
a.
Wat is géén vogel?
60.
Einde weg links en na 250
m bereikt u weer BL 1.

Antwoordenblad
6a …………………………………

37a………………………………...

9a………………………………….

39a………………………………...

10a………………………………...

42a………………………………...

19a………………………………...

43a………………………………...

22a………………………………...

43b………………………………...

24a………………………………...

44a………………………………...

32a………………………………...

56a………………………………...

35a………………………………...

59a………………………………...

Vergeet niet je naam en adres in te vullen op het antwoorden blad.
Nummers van de bouwlocaties met de bijbehorende ‘bedrijven’:
BL 		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Bedrijf/sponsor 					
Soïchi kappers					
Brandweer Vinkeveen				
Albert Heijn Vinkeveen				
Café ’t Slokje					
Jumbo Vinkeveen					
Carnavalsvereniging De Steupels			
De 2 Heertjes					
Eetcafé ’t Kruytvat				
W. Pothuizen Bouw- en verbouw			
100% Hout					
Cor van Wijk					
Autoservice Veenhof				
De Kroon Dakkapellen				
SC Johnson Europlant				
Celieplant					
Fa Ruizendaal					
Transportbedrijf PJ. de Dood			
P. van Rijn					
Richard’s grond- en waterwerken 			
Koos Zwarts watersportservice 			
Café Restaurant De Veensteker			
Hendrikx en Thomas Advocaten			
Restaurant Gewoon Lekker				
A-side Media					
Rabobank Rijn- en Veenstromen			
MCR De Plashoeve				
P.N. Boele Bouw					
Xander van Dijk Machineservice			
Camping “De 80 Morgen”				
Dagblad Sp!ts					

Teamnaam
Soïchi Tours
Brandweer Vinkeveen
De Blauwe Tornado’s
Café ’t Slokje
Jumbo Vinkeveen
Carnavalsvrienden De Steupels
De 2 Heertjes
’t Kruytvat
W. Pothuizen Bouw- en verbouw
100% Hout
Scouting Eliboe
’t Oude Dorp
Triple R racing team
SC Johnson
Meiden in De Jungel
Fa Ruizendaal
Het Hok Waverveen
Carnavalcoholisten
Richard’s grond- en waterwerken
Koos Zwarts watersportservice
Café Restaurant De Veensteker
Hendrikx en Thomas Advocaten
Gewoon Lekker
Sinterklaasactie Uithoorn
Rabobank
MCR De Plashoeve
Boele Bouw
Xander van Dijk Machineservice
Camping “De 80 Morgen”
Sp!ts boot

Naam:		

………………………………......................…………

Adres:		

………………......................…………………………

Telefoonnr:

......................…………………………………………

1e prijs Dineer bon beschikbaar gesteld door Rendez Vous Mijdrecht
2e prijs Waardebon beschikbaar gesteld door Koeleman elektro
3e prijs Waardebon beschikbaar gesteld door Jumbo Vinkeveen
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VACATURES
Functie: Balie/magazijnmedewerker m/v
Organisatie: Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Plaats: MIJDRECHT

Functie: Vacature Thuiszorg Medewerkster
Organisatie: Van Oostveen Medical
Plaats: Wilnis
Functie: (Leerling)slager / (Leerling)kok
Organisatie: Keurslagerij Bader
Plaats: Mijdrecht
Functie: Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken
B.V.
Plaats: Uithoorn
Functie: Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)
m/v
Organisatie: Schijf Houthandel en Sloopwerken
B.V.
Plaats: Uithoorn

Functie: welzijnscoach/voedingscoach (parttime/fulltime)
Organisatie: Art of Life International; Onafhankelijk Herbalife Distributeur
Plaats: De Ronde Venen e.o.
Functie: Bloembind(st)er Boutique des Fleurs
Organisatie: Boutique des Fleurs
Plaats: Abcoude
Functie: Logistiek Medewerker uitgaande
goederen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

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: Verkoopmederkster juwelierszaak
Organisatie: bekend bij redactie
Plaats: regio Mijdrecht
Functie: Servicemonteur / Back-up Magazijnmedewerker
Organisatie: Spangenberg International B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Chauffeur bakwagen
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Reachtruckchauffeur
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer
Functie: Stagiair(e) Marketing
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Delivery Service
Plaats: Mijdrecht

Functie: Stagiair(e) voor DTP & Grafische
Vormgeving
Organisatie: Rivièra Maison B.V.
Plaats: Aalsmeer

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Uithoorn
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: Keuken/Afwas hulp (v)
Organisatie: Restaurant Corfu
Plaats: Mijdrecht

Functie: Accountmanager Uitzenden & Teamleider Elektromonteur
Organisatie: Matchez Personeelsbemiddeling
Plaats: Amstelveen

Functie: Logistiek medewerker (schoolverlater)
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek
B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Schoonmaakmedewerker (parttime)
Mijdrecht
Organisatie: Onderhoudsbedrijf R. de Wit v.o.f.
Plaats: De Hoef

Functie: allround cv-monteur/loodgieter
Organisatie: Van Zijtveld Technisch Installatieburo
Plaats: Mijdrecht

Functie: Lijnoperator
Organisatie: Randstad Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: Enthousiaste postsorteerders
Organisatie: Regiopost de Linge en Mike's

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

Kruiswoordpuzzel week 26

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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© Puzzelland

Beta
Bottelen
Boud
Brevet
Deeg
Doetje
Edoch
Eindoordeel
Emelt
Enormiteit
Geknoei
Glasschade
Heroveren
Herziening
Midi
Montana
Omlopen
Opsnit
Parttime
Plakzegel
Preadvies

Sudoku week 26

Proclameren
Protest
Sierra
Takelauto
Temperen
Ultiem
Vaarboom
Vrijlaten

8
1
4 9
2 4

6
9

6 3

5
7 3

8

3

8

1

1
7

2
7
2 4

2

5
9
5

6

6
9 4

Oplossing puzzels week 25
E
E
N
S
P
A
N
A
A
L
V
L
U
G

L
O
O
K
D
U
O
E

L
T
O
N
E
R
G
E
W
E
I
B

E
P
O
S
R
E
B
E
L
R
E
D
E

P
A
T
N
O
K
D
A
L

FLEGMATIEK

ÿ
D
E
L
F
E
E
K
S
B
E
R
G

P
M
A
A
R
T
O
T
T
E
R
D

A
R
E
O
I
R
-

F
V
R
A
A
G
D
E
N
I
M
E

L
U
I
S
K
A
V
E
L
L
A
N
S

O
U
D
J
A
S
M
E
T

B
R
E
M
N
E
T
E
L
A
M
O
R

E
O
A
S
I
S
M
O
K
K
A
A

R
N
A
P
O
O
T
D

T
A
N
D
R
A
D
A
N
T
E
N
N
E

3
8
5
1
7
4
9
2
6

1
7
2
8
6
9
3
4
5

9
4
6
2
5
3
1
7
8

7
9
4
6
1
2
8
5
3

5
6
8
3
9
7
4
1
2

2
1
3
5
4
8
6
9
7

8
5
1
9
2
6
7
3
4

6
2
7
4
3
1
5
8
9

4
3
9
7
8
5
2
6
1
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DE GROENE VENEN

De stilste airco ter wereld.
Daikin wandmodel voor (slaap)kamer
of kantoor compleet gemonteerd al

5 jaar

garan
tie

vanaf € 1.950,incl. BTW

Aaftink Verwarming Airconditioning B.V.
Bovenkamp 5
1391 LA Abcoude

T (0294) 28 12 43
E info@ava-bv.nl
I www.ava-bv.nl

