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Vakantiewerk of
werkvakantie?
Vakantie.

Tijd

om

Actie en avontuur of
gewoon lekker luieren?

uw

bureau leeg te ruimen,
de deur dicht te trekken,
uit te rusten en nieuwe
energie op te doen. Maak
dit jaar eens echt werk
van

uw

besteed

vakantie
uw

en

vakantie-

werk uit aan de specialisten van Dock 15. Daar
werken ze de hele zomer
hard door aan uw projecten. Wij het werk en u
op vakantie! Is dat geen
ontspannende gedachte?
Bel ons voor uw vertrek
op 0297-38 52 52.
Prettige vakantie!

DOCK15.NL

zoek niet verder
Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht
T: 0297 - 38 52 52

Echtpaar Veerhuis-van der Wilt viert diamanten bruiloft
Hij was 17, zij was 15 en ze vielen als een blok voor elkaar op de kermis in Vinkeveen. En zo kon het dat woensdag jl. het echtpaar Veerhuis-Van der Wilt hun diamanten bruiloft vierde. “Ik zou het zo weer doen, nooit een dag spijt gehad,” vertrouwde
de inmiddels 82-jarige meneer Veerhuis burgemeester Maarten Divendal toe, die het paar in hun woning in Vinkeveen kwam
feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. Lief en leed hebben ze al die jaren trouw samen gedeeld en ze staan er beiden nog patent op. Woensdagmiddag is het feest gevierd in 't Kruytvat in Vinkeveen, in het bijzijn van vier kinderen, vijf kleinkinderen,
vrienden en familie. 								
foto rob isaacs

Kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg wordt aangepakt

‘Turborotonde’ voor probleemkruising
De kruising Rondweg/Industrieweg/Stationsweg is één van de belangrijkste kruisingen van Mijdrecht.
Bezoekers van het dorpscentrum, bevoorradend verkeer, werknemers en bezoekers van het Bedrijventerrein
Mijdrecht en vele anderen gebruiken de kruising intensief en dat leidt regelmatig tot oponthoud. Deze week
heeft het college het schetsontwerp vastgesteld van een rotonde, die voor een betere doorstroming van het
verkeer moet zorgen en die de bereikbaarheid van Mijdrecht als geheel en het Mijdrechtse bedrijventerrein
in het bijzonder moet verbeteren.
Het ontwerp, dat nog door de raad
moet worden goedgekeurd, gaat uit
van een rotonde met extra rijbanen
in de drukste richtingen. Er komt een
extra rijstrook vanaf Bozenhoven in
de richting van de Industrieweg en
vanaf de Industrieweg in de richting
van Dukaton. De rotonde krijgt daarmee meer verkeerscapaciteit dan een
'gewone' enkelstrooksrotonde.
Bij de nadere uitwerking zal zorgvuldig worden gekeken naar inpassing in
de omgeving, waaronder de realisatie
van een goede oversteeksituatie vanaf
de Nutslaan.

Situatieschets van de toekomstige rotonde

Rondweg/Hofland
Stationsweg/
Burg. Haitsmaplein

Industrieweg

Rondweg/Bozenhoven

zoek niet verder

LAATSTE NIEUWS

tot ziens bij

Veenweidebad
deze vakantie
toch beperkt
open!

tot ziens bij
hans winter brillen
hans winter brillen

Zie pag. 3 voor details!

Reisplezier
verzekerd!

ascol.nl
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DAG PILOOT!
Stichting Hoogvliegers stuurt chronisch en
ernstig zieke kinderen de lucht in. Als het
kan laten we ze zelfs het vliegtuig besturen.
Voor één dag piloot! Voor één dag je ziekte
helemaal vergeten!
Hoe doen we dat?
Verschillende piloten stellen belangeloos hun vrije tijd en helikopter of vliegtuig beschikbaar. We vliegen het hele jaar door,
vanaf elk vliegveld in Nederland. Enkele keren per jaar
is er een Grote Hoogvliegersdag. Dan maken we er met

veel kinderen tegelijk een feest van. We halen ze thuis op
en brengen ze - indien nodig met aangepast vervoer - naar
het dichtstbijzijnde vliegveld. Daar beleven ze een avontuur.
Met brandweer, politie, stoere vrachtwagens en vette auto’s.
Maar vooral met helikopters en vliegtuigen! We organiseren
overigens ook Individuele Hoogvliegersdagen.
Wat dat oplevert?
Een dag die zo bijzonder is dat onze gasten even vergeten dat
ze ernstig ziek zijn. Een geweldig avontuur, met als hoogtepunt
een vlucht van 30 tot 45 minuten.

Hoe kunt u ons helpen?
Wat ons helpt is geld. Vanaf 100 euro helpen we al een kind
de lucht in. Een bedrijf kan voor 25.000 euro hoofdsponsor
worden van een Grote Hoogvliegersdag.
www.stichtinghoogvliegers.nl

Wat ons helpt is geld.
13.72.80.637
Stichting Hoogvliegers
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Zomersluiting Veenweidebad

De wethouder is
er niet blij mee
Ook het College van B&W is niet
ingenomen met het besluit van
zwembadexploitant Optisport
om het Veenweidebad uitgerekend in de vakantieperiode vier
weken te sluiten. Wethouder
David Moolenburgh begrijpt de
commotie die hierover bij veel
inwoners is ontstaan. “We hebben er de contracten nog eens
zorgvuldig op nagekeken, en
daaruit blijkt dat we als gemeente geen juridische positie hebben
om opening af te dwingen,” stelt
de wethouder vast.
door piet van buul

Van verschillende kanten wordt er
bij de gemeente op aangedrongen
om er voor te zorgen dat het bad
alsnog open blijft. Ook enkele
raadsfracties hebben hierover
vragen gesteld. De fractie van
ChristenUnie/SGP meent zelfs dat
Optisport in strijd handelt met de
afspraken.
David Moolenburgh: “Dat blijkt
dus niet zo te zijn. Bij de onderhandelingen is
nadrukkelijk
bepaald dat
de exploitant
verantwoordelijk is voor
de exploitatie.
De gemeente
heeft daar
geen directe invloed op. Daar
staat tegenover, dat we als
gemeente in ruil daarvoor een relatief lage bijdrage in de exploitatiekosten betalen, wanneer ik dat
vergelijk met anderen gemeenten
met dergelijke zwembaden. Het
zwembad is vorige zomer wel
open gebleven, maar dat heeft volgens de exploitant een behoorlijk
verlies opgeleverd. Vandaar dat ze
besloten hebben om dit jaar vier
weken te sluiten.”
Indringend gesprek
Dat neemt niet weg dat het college naar mogelijkheden zoekt om
in de toekomst herhaling te voorkomen. Woensdagmidedag jl. heeft
er een gesprek plaats gevonden
tussen Optisport en de wethouder.

3

LAATSTE NIEUWS: Veenweidebad op woensdag- en vrijdagmiddag open
Vlak voordat deze krant gisteren naar de drukker ging, werd bekend dat het Veenweidebad de komende
drie vakantieweken toch -beperkt- open gaat voor recreatief zwemmen, namelijk op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag van 13 tot 16 uur. Op genoemde dagen en tijdstippen is de toegang GRATIS.
Dit is het resultaat van een ‘constructief gesprek’ dat wethouder Moolenburgh woensdagmiddag voerde
met de directie van Optisport. De vakantiesluiting van het zwembad zorgde voor een flinke deining en een
stroom van verontwaardigde reacties. Met de gratis openstelling maakt Optisport een mooi gebaar.

Raadslid Jac. Dekker (RVB) destijds betrokken bij opzet Veenweidebad:

“Deze sluiting is vreselijk. Daar
is het bad niet voor opgezet”
De afgelopen week is commotie ontstaan over de zomersluiting van het Veenweidebad in Mijdrecht. Vragen van CDA, PvdA/GL/LS aan het adres van verantwoordelijk wethouder Moolenburgh en ook de fractie
ChristenUnie-SGP geeft aan “al langere tijd bedenkingen” te hebben over de exploitatie van het zwembad.
Het huidige raadslid Jacques Dekkker was destijds als verantwoordelijk wethouder betrokken bij de opzet
van het Veenweidebad. Onze verslaggever Peter Schavemaker vroeg hem hoe hij aankijkt tegen de sluiting,
die overal tot een waterval van verontwaardigde reacties leidt.
door peter schavemaker

Je was destijds een van de architecten
van het zwembad Veenweidebad.
“Ik word nu dagelijks in het dorp
door mensen aangesproken waarom
het zwembad op dit moment dicht is.
Ik heb er jaren voor gestreden, maar
ben er nu als raadslid niet meer verantwoordelijk voor. Door het artikel
in De Groene Venen las ik dat het
zwembad dicht ging.”

Wat was je eerste reactie?
“Ik vind het belachelijk. In het verleden heb ik zware onderhandelingen
gevoerd rond de bouw van het zwembad, hierbij zijn ook de openingstijden
besproken. In mijn herinnering is
besproken dat het zwembad tussen
’s ochtends 7 en ’s avonds 22 uur open
zou zijn, inclusief het weekend.”

Wat vind je van de uitspraak, in deze
krant, van Tycho Knevel van Optisport
dat het financiële belang boven het
maatschappelijke belang staat?
Hij zegt het ook ‘onzin’ te vinden dat
het zwembad, na de een investering
van 13,3 miljoen belastinggeld, haar
maatschappelijke taak niet vervult.
“Hij heeft het zwembad toch niet
betaald? Optisport heeft alleen
maar een exploitatiebelang. Het is
ondernemersrisico dat het zwembad
vindt dat het financieel onverantwoord is om in de zomer op te gaan.
Meneer Knevel slaat hierbij de
plank volledig mis, zeker vanuit hun
maatschappelijke taak. Hoe kan hij
zijn uitspraak verantwoorden? Het
maatschappelijk belang is, in de opzet
van het zwembad, altijd het belangrijkste uitgangspunt en doelstelling
geweest. In het zogenoemde nota
van uitgangspunten (onderdeel van
het contract, red.) staat ook terecht

dat het zwembad ‘primair’ voor de
inwoners van De Ronde Venen is.
Mijn stelling destijds was dat iedere
Rondevener recht heeft om te kunnen
zwemmen, zonder voorwaarden van
openingstijden. Ik vind de uitspraak
van Knevel onzin, Optisport krijgt
een behoorlijk bedrag. Ik vind dat
Optisport de boeken maar moet
openen om financieel openheid te
geven. Ik rij ongeveer vier keer per
dag langs het zwembad, elke keer
staat de parkeerplaats vol met auto’s.
Ik denk dan vol trots: ‘Uiteindelijk is
een succesvol zwembad toch gelukt.’
Ik vind deze sluiting vreselijk, daar is
het bad niet voor opgezet. We hebben
er voor gevochten.”

Een ander argument voor deze zomersluiting is dat er in de afgelopen jaren in de
zomer bijna nul bezoekers zijn geweest.
“Deze sluiting is een voorbarige conclusie. Misschien is hij in de war met
het lage bezoekers aantal van het
zwembad in Tilburg, ik heb er altijd
mensen gezien. Er moet een andere
reden zijn, wellicht een verkeerde
vakantiespreiding voor het personeel.
Hij spreekt naar mijn oordeel absoluut niet de waarheid.”

De gemeente zit vast aan het contract,
ze staat buitenspel. Optisport heeft
blijkbaar alle recht om zelf de openingstijden te bepalen.
“In mijn onderhandelingen is deze
vrijheid en dit recht nooit besproken,
een exploitant moet je nooit zoveel
vrijheid geven. Er is nooit sprake geweest van deze carte blache. Ik vind
deze sluiting onsportief en onprofessioneel gedrag. Als deze opmerking
destijds in het contract had gestaan,
had ik mijn handtekening niet gezet.”

Lemmerzaal, Michael Reuling, Valérie
Sambrink Sanderink, Peter Schavemaker
en Anja Verbiest.

• Veiling Museum De Ronde
Venen, Herenweg, Vinkeveen
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• Workshop Schilderen in de
polder, Waverveen
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activiteiten leest u in dit nummer!

Wat moet er nu gebeuren? Het zwembad blijft dicht, ondanks alle commotie.
“Ik heb begrepen dat wethouder
Moolenburgh afgelopen woensdag
contact heeft gehad met de directie
van Optisport en niet met zo’n kwajongen als Knevel. Optisport zou alsnog zijn verantwoordelijkheid moeten
nemen om de resterende weken open
te gaan. Als ik nog wethouder was geweest dan had ik direct de directeur
van Optisport gebeld en gezegd: ‘Per
morgen zitten we bij elkaar en per
overmorgen is het zwembad weer
open.’ ”

Vind je het zwembad een kat in de zak
of anders gezegd wederom een lijk uit
de kast van het vorige college?
“Het is geen lijk uit de kast, ik vind
deze zomersluiting een incident. Het
zwembad is geen kat in de zak omdat
nu blijkt dat er te weinig bezoekers
zijn en er geld bij moet, maar als nu
wel blijkt dat we de komende twintig
jaar als de raad en het college niks
over het zwembad te zeggen hebben
dan vind ik het zwembad wel een kat
in de zak.”

Colofon

Agenda Kort
Dit weekend in De Ronde Venen:

Raadslid Jacques Dekkker

Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.
Druk: Dijkman Offset, Diemen

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

www.degroenevenen.nl
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Luistervink
Water naar de wei
dragen...
De vijfentwintig jaar die ik als
Mijdrechter in dit bijzondere dorp
heb mogen meemaken hebben
zich gekenmerkt door jarenlange
discussies over het zwemgenot
dat onze burgers kennelijk ten
deel moet vallen. Blijdrecht met
haar zonneweide, buitenbad en
instructiebad moest dicht. Nieuwe
woontorentjes, een mogelijk nieuw
te bouwen bad, talrijke voor- en
tegens zijn er de oorzaak van
geweest dat slechts de Mijdrechtse
badkuip bleef bestaan en dat de
sociale kant die het gezamenlijk
zwemmen en zonnen nu eenmaal
kent, teloor ging. Natuurlijk, Nederland kent een klimaat dat geen
garanties biedt voor zonnige dagen
met zwemjolijt. Maar had er echt
geen oplossing gevonden kunnen
worden om de kosten te drukken?
Zonder in detail te gaan is het
zwembad in Ter Aar een duidelijk
voorbeeld van hoe het ook had
gekund.
Vijfentwintig jaar politiek
geneuzel heeft er ook toe geleid
dat een perfect lopend bad als
het Vinkeveense Veenbad werd
gesloten. Het bestuur is er destijds
in geslaagd –voor de helft van
de kosten van de Mijdrechtse
Badkuip– een zwembad ook operationeel boven water te houden.
Alsnog hulde hiervoor. Wat 'we' er
voor terugkregen: een sportschool
die gebruik kan maken van een
zwembad dat voornamelijk wordt
gebruikt door doelgroepzwemmers. Een groep die wordt gesubsidieerd en niet echt bijdraagt tot
een verantwoorde exploitatie.
De kosten van de bouw zijn door
de gemeente opgehoest. 13.3
miljoen euro; deels betaald uit
de baten die de verkoop van het
gasbedrijf opleverde. Maar ook
de OZB werd met 10% verhoogd.
Jaarlijks draagt de gemeente
nu zo'n 140.000 euro bij aan de
exploitatie van het bad, verhoogd
met 117.000 euro groot onderhoud. Als ‘tegenprestatie’ betaalt
Optisport 30.000 huur per jaar.
Optisport is kennelijk niet in staat
bezoekersaantallen te produceren.
Deels komt dat omdat de sporters
in de gymzalen vrije toegang hebben tot het zwembad. Toch voelt
menigeen aan zijn of haar water
dat dit bedroevend laag is.
Toen ik vorige week hoorde dat
met name zwembaden goed garen
spinnen bij het slechte weer kreeg
ik opnieuw de kriebels. ‘Ons’ bad
is gedurende de zomervakantie
dicht. De grote financiële offers
die we met z´n allen brengen, zijn
onvoldoende om een ondernemer
op zijn verantwoordelijkheid te
wijzen. Integendeel. Die bepaalt
zelf de regels. Ik zou de lieden die
de afgelopen jaren naar hartenlust
geschreeuwd hebben dat er een
bad moest komen wel eens ter
verantwoording willen roepen.
Wie niet overigens…
		
Luistervink
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Gezellige zomerrit P.S.V. Troje

De Ronde Venen

Horizon over mens,
wereld en God
In de serie van acht afleveringen
van De Stem van de Roepende
volgt op zondag 22 juli het tweede
deel: “Denken over mens, wereld
en God – een interpretatie van de
werkelijkheid”. Aan de discussie
nemen deel:
Wim Bos (PKN Mijdrecht de
Rank), Jan Verboom (PKN
Mijdrecht Janskerk), Pastor Wim
Vernooij (RK Vinkeveen) en Ernst
Graveland (PKN Vinkeveen De
Morgenster). Gespreksleider is
Henk Oudshoorn. Horizon wordt
uitgezonden van 9 tot 10 en van 17
tot 18 uur op Midpoint FM.

Mijdrecht

Vitale economie in
De Wegwijzer
Zondagmorgen 22 juli leidt om 10
uur dominee Willem van 't Spijker
de morgendienst in de Christelijke
Gereformeerde Kerk 'de Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22 in
Mijdrecht. Alle tijden door vergapen
mensen zich aan de goden van hun
tijd. De één noemt het 'vitale economie', de ander noemt het 'kennismaakt-macht'. In het te lezen Bijbelgedeelte worden die beide goden
beschreven als Bel en Nebo, goden
van het machtige rijk Babylon, de
wereldmacht van die tijd.
Zondagavond leidt ouderling Henk
Warning de dienst. De preek gaat
over de betekenis van de zegen die
aan het einde van iedere dienst
wordt uitgesproken door de predikant. Dit is na te lezen in Numeri 6
vers 22-27. Nieuwsgierig hoe dat
moet? Kom dan zondagavond om
18:30 uur naar 'de Wegwijzer', alle
belangstellenden zijn van harte welkom. Meer over 'de Wegwijzer' is te
vinden op www.CGKMijdrecht.nl.

Zondag jl. stond bij Paardensportvereniging Troje in het teken van de
Zomerrit. De rit vertrok vanuit de
kantine van Stal Zadelpret in Waverveen, de clublokatie van Troje. Niet
alleen werden de paarden ingespannen of gezadeld, maar werden de
fietsen in gereedheid gebracht en de
skeelers aangetrokken. Een diverse
groep mensen die met zijn allen een
leuke tocht door de omgeving wilden
maken, met welk type vervoersmiddel
dan ook. En dat is zeker gelukt.
Inmiddels is P.S.V. Troje druk bezig
met het organiseren van een nieuwe
“Ride for the Roses”-rit op zondag
26 augustus. Elk jaar wordt er een
fietstocht georganiseerd met deze
naam, om geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding. Omdat
deze fietstocht dit jaar in Westland
plaatsvindt en het niet mogelijk is om
met paarden deel te nemen organi-

seert P.S.V. Troje voorafgaand aan de
jaarlijkse fietsrit een soortgelijke rit
over een deel van het parcours van
vorig jaar, met hetzelfde doel: zoveel
mogelijk geld bijeenbrengen voor
KWF Kankerbestrijding.
Iedereen kan aan deze rit deelnemen; koetsiers, ruiters/amazones
maar ook fietsers en wandelaars.
Men hoeft geen lid te zijn om deel
te nemen en tijdens de tocht zal er
een lunch worden verzorgd. Het is de
bedoeling dat men zich laat sponsoren voor deze rit, daarom is 25 euro
de minimale inleg om aan deze rit
deel te nemen. Uiteraard komt het
gehele bedrag dat wordt opgehaald
ten goede van het KWF.

Het Johannes Hospitium had hun
Buurhuis in Wilnis zeer gastvrij
beschikbaar gesteld aan een eetgroep
van ouderen. Dat was zo’n succes
en een gezellige boel dat zij heel
graag voor deze gastvrijheid wilden
bedanken. Vrijdagmiddag jl. heeft
Pim Jongsma van Stichting De Baat
namens alle kookvrijwilligers en niet
te vergeten alle deelnemers van de
eetgroep, een taart aangeboden aan
de medewerkers van het Johannes
Hospitium. Lyda ten Hove nam deze
taart in ontvangst. Samen met andere aanwezigen werd teruggeblikt op
de goede samenwerking. Zo konden
de kookgroep vrijwilligers altijd koffie krijgen bij het Hospitium. Was de
oven te klein of een pan te groot, de
deur stond altijd open. Bedankt voor
de gastvrijheid!
Deze maand verhuist de groep naar
een nieuw onderkomen aan de He-

renweg 253 in Vinkeveen in gebouw De Morgenster. Hier gaan de
vrijwilligers van de eetgroepen in de
oneven weken op maandag en vrijdag
weer lekker koken. De kosten voor
het mee-eten bedragen 10 euro met
vervoer of 7 euro zonder vervoer. Op
welke dagen er gekookt wordt kan
men navragen bij de servicepunten,
waar men zich ook kan aanmelden:
0297-587600.

Kijk voor meer informatie over deze
rit en over P.S.V. Troje op
www.paardensportverenigingtroje.nl of
wordt vrienden op Facebook.

deciBel Open Seniorplustoernooi
trotseerde de regen
Dat tennissers van 50 plus hun partijtje staan en slaan was te zien bij het
TVM deciBel Open seniorplustoernooi dat vorige week werd gehouden
bij Tennisvereniging Mijdrecht. In het
prachtige vernieuwde clubhuis, waar
deciBel een gehoortest had geplaatst
en men zelf kon controleren of het
gehoor nog in orde was, werd het
toernooi georganiseerd.
Toernooileider Jan van Bodegom kon
een – qua sterkte- interessant deelnemersveld opstellen in de categorieën
6, 7 en 8. Tot woensdag konden de
partijen tussen de regenbuien door
worden gespeeld, daarna gingen veel
wedstrijden naar de hal.
Op de finaledag op vrijdag vonden
eveneens vier partijen plaats in de
hal, maar de prestaties waren er niet
minder om.

Taart voor Johannes Hospitium

De prijsuitreiking werd ondersteund
door de voorzitter van TVM, Richard
van der Sluijs, die aangaf, dat dit
succesvolle toernooi zeker volgend
jaar weer op de toernooikalender zal
prijken. Het toernooi sloot af met
een heerlijke barbecue, verzorgd
door partycentrum De Meijert en
een verloting met leuke prijzen. Het
decibel toernooi zal nog lang in ‘het
gehoor’ blijven.

VakantieBijbelWeek in Wilnis:
“Steengoed en keigaaf”
In de afgelopen week vond de
VakantieBijbelWeek plaats in een
grote tent in het Speelwoud in Wilnis. Dagelijks bezochten ongeveer
150 kinderen de tent. Er werd erg
meegeleefd met Inspecteur Keigaaf,
die zijn best deed om de VBW VIP
te vinden. Uiteindelijk er zelfs twee:
Seda en Aiko. De meiden hebben een
middagje uit en een spandoek gewonnen. Wat waren ze blij!
De middagprogramma’s werden druk
bezocht en op zaterdag werd de week
afgesloten met het eten van pannenkoeken en een ballonwedstrijd. Maar
liefst 200 ballonnen gingen de lucht

in. In de herfstvakantie wordt bekend
gemaakt wie de ballonwedstrijd
gewonnen heeft.
Het thema van de week was Steengoed – Keigaaf. En dat was het ook
deze week. Op

www.hervormdwilnis.nl
zijn de belevenissen terug te
lezen en kan
men ook de
filmpjes van de
VBW-journaals
en de huldiging
van de VIP’s nog
een bekijken.

Meiden FC Abcoude
sluiten seizoen af in
Duitsland
Een reeds uiterst succesvol seizoen
(ME1 najaarskampioen, MD1
najaars-en voorjaarskampioen) werd
afgesloten met bijna alle meiden
en vele ouders in Duitsland. Voor de
derde achtereenvolgende keer waren
de Meisjes D1 en Meisjes E1 begin
juli te gast bij DJK GW Nottuln in de
streek Coesfeld. Daar vond een van
de grootste en sterkste tweedaagsemeisjestoernooien van Europa plaats
op een prachtige accommodatie met

als extra trekpleister het grote buitenzwembad met golfslagbad en het
slapen in de Jugendheim. FC Abcoude
heeft uitstekend gepresteerd op dit
toernooi. Het was een fantastisch
afsluitingsweekend met veel plezier,
uitstekende sfeer, gezellige ouders,
topweer en ook nog mooie prestaties!
Nu vakantie en tot komend seizoen,
waarin er een meisjes C1, meisjes
D1 en Meisjes E en F team is. De

Meisjes C1 komen uit in een interregionale competitie (hoofdklasse) met
clubs uit Houten, Hoorn, Nieuwegein,
Hoofddorp e.a.
Meisjes kunnen direct lid worden bij
FC Abcoude, er is geen wachtlijst. Er
is voldoende ruimte voor recreatief
en prestatief voetbal onder leiding
van ervaren trainers. Vanaf 20 augustus beginnen de trainingen weer. Voor
meer info: peterbon@upcmail.nl
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Fietsexpert helpt gastoudergezin Kort nieuws
Mijdrecht
met leenfiets

Openluchtzwembad Aarweide wél
geopend

De Mijdrechtse fietsexpert Blom & Blom leent een fiets aan een gastoudergezin uit De Ronde Venen. De fiets gaat gebruikt worden door Danielle, die via
Europa kinderhulp en het Franse Rode Kruis is geplaatst in De Ronde Venen.
Voor Danielle wordt het haar tweede vakantie in onze gemeente. Gerard
Blom: “Toen dit gastoudergezin met het verzoek kwam om een fiets uit te
lenen aan Danielle, hebben wij geen moment getwijfeld, dit zijn met uitstek
initiatieven die wij graag ondersteunen.” De ondersteuning van Blom & Blom
is opnieuw een mooi voorbeeld dat maatschappelijk verantwoord ondernemen
in ons land in de lift zit. Voor Danielle betekent de ondersteuning van Blom &
Blom, dat zij de komende drie weken op een mooie gele fiets door De Ronde
Venen kan rijden.

Trajectcontrole A2
start maandag

Happen en trappen bij De Kwinkslag
Jong, was er een gezellige barbecue
waarbij diverse leden de heerlijkste
gerechten hadden klaargemaakt.
Ook was er de prijsuitreiking van de
interne competitie met als winnaars
bij de dames : 1. Nel Kok en 2.
Jolanda Klinkhamer en bij de heren
1. Leon Bunschoten en 2. Jasper van
Peursem.
Vanaf 23 augustus begint het badmintonnen weer en is iedereen van
harte welkom in De Boei in Vinkeveen vanaf 20.00 uur.

Nieuw restaurant voor HEMA
De HEMA aan de Bozenhoven in Mijdrecht heeft een compleet nieuw
restaurant gekregen. De ruimte is vergroot en biedt nu samen met het
buitenterras plaats aan bijna 100 bezoekers. De uitbreiding is niet ten
koste gegaan van de winkelruimte. Donderdag jl. is het restaurant officieel
in gebruik genomen door het enthousiaste team.
foto peter bakker

Megan van Bruggen en Pauline
Oudijk clubkampioen 2012
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juli zijn
de jaarlijkse clubkampioenschappen
verreden bij LR&PC Willis. Clubkampioen wordt de combinatie die het
meest allround presteert in zowel het
springen als de dressuur. Naast de
titel clubkampioen wordt er ook gestreden om de titels spring- en dressuurkampioen zowel bij de pony’s als
bij de paarden. Ondanks de slechtere
weersvoorspellingen heeft iedereen
op beide dagen droog kunnen rijden
en goede resultaten kunnen neerzetten. Bij de pony’s werd Megan van

Bruggen met Wilgenhaar’s Samba
clubkampioen en bij de paarden kon
Pauline Oudijk met Chicago L gehuldigd worden. Beide dames ontvingen
de bijbehorende wisselbeker, een
mooi deken gesponsord door Bots
huisdiervoeders uit Wilnis en mogen
zich nu een jaar lang clubkampioen
van LR&PC Willis noemen.
Het volgende evenement van LR&PC
Willis is Willis Outdoor op 1 september aan de Molenland in Wilnis. Voor
meer info kijkt u op www.lrpcwillis.nl.

De volgende en laatste ronde van
de Zomerbridgedrive vindt plaats op
maandagavond 16 juli aanstaande
in Partycentrum De Meijert in
Mijdrecht. Zaal open om 19 uur en
aanvang om 19:45 uur. Zowel voor
gevorderde als beginnende bridgers
met wat ervaring een leuke en
afwisselende avond. De zesde ronde
was wederom druk bezocht Op
deze site is ook het parcours en het
programma te vinden.

Regio

De zomer lijkt nu toch echt in aantocht. In Ter Aar ligt openlucht zwembad de
Aarweide met drie bassins; een wedstrijdbad van 25 meter, een recreatie- en
een peuterbad, grenzend aan een heerlijke grote zonneweide. Ook is er voor
de oudere jeugd een voetbal- en volleybalveld en airtrampolines. Het peuterbad heeft een eigen zonneweide. Bij de kiosk die op warme dagen geopend is,
zijn snacks te koop.

Het seizoen van badmintonvereniging
De Kwinkslag werd afgesloten met
een jaarlijks evenement. Dat was dit
keer Happen en Trappen, georganiseerd door Corensa Rijders en Marco
van Putten. Het trappen zou deze
keer korter zijn dan het afgelopen
jaar en dat klopte inderdaad: in
plaats van de 51 kilometer van het
afgelopen jaar, was de tocht nu 50.5
kilometer! Erg knap. Behalve een
mooie zonnige route had Corensa
ook weer een geweldige stortbui
geregeld, zodat iedereen als verzopen katten aankwam. Het mocht de
stemming niet drukken. Ook moesten
er intelligente vragen worden beantwoord, zoals: wat zie je aan de overkant? Inderdaad, het antwoord was:
de overkant! Na het huldigen van het
winnende team Nel en Betty Kok,
Johan Donkervoort en Gonnie de

Laatste zomerbridge
drive op 16 juli

Van Rijn Racing naar vierde plaats
Met een vierde plaats sloot het
Mijdrechtse Van Rijn Racing zondag
15 juli jl. het NK seizoen af in
Nederland. Met nog twee resterende
wedstrijden in België deed het team
weer goede zaken op het Eurocircuit.
Niet alleen met het goede resultaat,
maar ook met de vooruitgang die het
team heeft weten te boeken met de
afstelling van de wagen. Deze aanpassingen lieten zich gelden tijdens
de Super 1600 finale, waar het team

zich al na twee manches voor wist
te plaatsen. Met een derde snelste
ronde tijd in deze A-finale, mag het
team toch tevreden terug kijken op
afgelopen weekend. In principe reist
het team 16 september en 7 oktober
nog af naar Maasmechelen om daar
de laatste punten voor het Nederlands Kampioenschap te verdienen.
Via www.vanrijnracing.nl vindt men
het laatste nieuws, foto’s en andere
achtergrond informatie terug.

Met ingang van maandag a.s. wordt
op de A2 tussen Holendrecht en
Maarssen trajectcontrole ingevoerd. Er wordt dan 24 uur per dag
gecontroleerd of automobilisten
over een afstand van 15,4 kilometer
niet harder dan 100 kilometer per
uur rijden. Er zijn drie verschillende
secties, zodat ook in- en uitvoegend
verkeer de controle niet ontloopt.
Wie in meerdere secties te hard
rijdt, krijgt een boete. Weggebruikers die vanaf volgende week worden betrapt op te snel rijden krijgen
meteen een boete. Automobilisten
worden onder meer met borden
langs de snelweg gewaarschuwd
voor de controles. De snelheidslimiet is het gevolg van een afspraak
met de omliggende gemeenten om
op de naar vijf rijstroken verbrede
A2 niet harder te rijden dan 100
kilometer per uur, om de geluids- en
milieuoverlast beperkt te houden.
Feitelijk leveren automobilisten
weinig tijd in. Wie tussen Amsterdam en Utrecht 130 kilometer
per uur zou rijden in plaats van de
toegestane 100, behaalt een tijdwinst van slechts ca. drie minuten,
gerekend over een afstand van 25
kilometer.
Later dit jaar wordt op het tegenoverliggende traject MaarssenHolendrecht ook trajectcontrole
ingevoerd.

Twaalf projecten in de
omgeving beloond
Twaalf projecten van verenigingen
en stichtingen in de regio krijgen
een steuntje in de rug van het
Rabobank Coöperatief Fonds van
Rabobank Amstel en Vecht. Aan de
twaalf aanvragen voor een bijdrage
tot € 2.500 is in totaal een bedrag
van bijna € 20.000 toegekend. In
Abcoude kwamen drie projecten in
aanmerking:
• Volleybalvereniging SV Abcoude,
voor het professionaliseren van de
talentengroep d.m.v. extra lessen
• Stichting Hulpfonds Vluchtelingen
Abcoude-Baambrugge, voor het
bevorderen van contact tussen
vluchtelingen en dorpsbewoners door het organiseren van
multiculturele maaltijden door
vluchtelingen
• AZ&PC De Meerkoeten voor een
bijdrage aan vernieuwing van de
zwemactiviteiten.

6		

DE GROENE VENEN

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Niels van Leeuwen beklimt drie maal de Mont Ventoux voor de stichting STOPhersentumoren:

“Ik voel mij verplicht zoveel mogelijk geld op te halen”
De datum 4 maart 2011 zal Niels van Leeuwen nooit vergeten. Niels, op dat moment 24 jaar, staat vol in het
leven, studeert, werkt er wat bij, is verliefd, heeft veel vrienden en vindt zijn ontspanning in het voetbal. Een
onbekommerd leven dat op die bewuste vrijdagochtend flink wordt verstoord. Niels krijgt een epileptische
aanval. De oorzaak: een hersentumor. Een slopende medische molen volgt, die een paar maanden later met
succes wordt afgerond. Niels is opgelucht, maar beseft dat hij geluk heeft gehad. Niels: “In Nederland overlijden 28 mensen per week aan een hersentumor. Onderzoek is nodig, maar dat kan niet zonder geld. Daarom
doe ik mee aan de actie Ventoux3 en zal ik samen met twee vrienden onder de naam ‘Troisbien’ op de fiets
drie maal de Franse berg Mont Ventoux beklimmen. Het wordt spannend en zwaar maar ik weet uit eigen
ervaring hoe belangrijk dit is.”
Stadium 2
Om 6.30 uur worden zijn moeder
en zusje wakker van gestommel. Ze
gaan naar Niels’ kamer en treffen
hem schuimbekkend in zijn bed
aan. Niels werd naar het ziekenhuis
afgevoerd en bleek een epileptische
aanval te hebben gehad. Een scan
volgt en dan heeft de arts een half
uur later nog slechter nieuws: Niels
heeft een hersentumor ter grootte
van een ei. Niels: “De arts gaf aan
dat de tumor waarschijnlijk goedaardig en langzaam groeiend was. Juist
bij zo’n langzaam groeiende tumor
weten de doctoren niet hoelang deze
er al zit. Het kan een paar maanden
zijn, maar ook een paar jaar. Toen ik
dit te horen kreeg, was dat natuurlijk een enorme schok, maar ik kon
het nog niet beseffen. Het is namelijk erg onwerkelijk om te horen dat
er iets in je lichaam zit dat daar niet
hoort, terwijl je tot dan toe nog niets
had gemerkt.”
Van de vier mogelijke stadia,
waarbij de vierde het ongunstigst
is, bevond Niels zich in stadium
twee. Niels: “Dit betekende dat de
tumor zonder chemokuur behandeld
kon worden. Omdat de tumor zich
bij mijn spraak- en emotiefuncties
bevindt, werd ik daar op getest. Ik
onderging verschillende MRI-scans
en kreeg een vier uur durend neuropsychologisch onderzoek. Op 29 april
2011 werd ik geopereerd. Gelukkig
had ik een goede, rustgevende arts

en kreeg ik enorm veel steun van
mijn vriendin Mandy, familie, vrienden, collega’s en kennissen. Ik denk
dat ik wel 300 kaarten heb gekregen, om maar niet te spreken over
de bezoekjes, sms’jes en belletjes.
Toch is het net voor zo’n operatie
even spannend, zeker omdat ik bij de
operatie bij bewustzijn was. Alleen
op die manier kon er zoveel mogelijk
weggesneden worden. Uiteindelijk
is er zo’n 80 tot 90 procent van de
tumor verwijderd. De rest was niet
mogelijk aangezien dit met mijn hersenfuncties verweven is. Nog steeds
raak ik sneller versuft dan voorheen, maar het grootste gevaar is
nu geweken. Wel bestaat een reële
kans dat de tumor weer zal groeien
en dat ik opnieuw geopereerd moet
worden. Ik blijf dus in onzekerheid
leven, moet elk half jaar ter controle
onder de scan, maar ik ben mezelf
weer. Ik kan weer studeren en werken, heb mijn leven weer opgepakt.
Sterker nog: ik ga zelfs fietsen!”
Troisbien
Veel ervaring heeft Niels namelijk
nog niet op de fiets. Toch hebben
Niels en zijn omgeving er alle
vertrouwen in. Niels: “Het idee komt
van mijn vriendin Mandy van Rossum. Zij hield tijdens de ziekte een
blog voor mij bij en zag op internet
deze actie met de naam Ventoux3
voorbij komen. Nog voordat ik ‘ja’
kon zeggen, had ze haar broer Bryan
en haar nicht Gina, die beiden in het

Gelderse Wijchen wonen, al gestrikt
om samen met mij aan deze actie
deel te nemen. Ontzettend gaaf
dat zij dit voor mij en alle andere
mensen met een hersentumor willen
doen. Er is namelijk al jarenlang
op het gebied van onderzoek naar
hersentumoren weinig voortgang
geboekt, in belangrijke mate door
geldgebrek. Daarom introduceert de
Stichting STOPhersentumoren dit
jaar deze actie die – in tegenstelling
tot andere evenementen – echt gericht is op hersentumoren. In totaal
mogen 300 deelnemers de berg
beklimmen. Deze hebben de keuze
om één, twee of drie maal de Mont
Ventoux op en af te gaan. Op wat
weekenden op de mountainbike door
Valkenburg na, heb ik weinig fietservaring. Toch wil ik tot het uiterste
gaan en op 8 september samen met
Bryan en Gina drie keer die berg
beklimmen. Ik heb een wielrenfiets
van een vriend te leen en daar ben
ik nu al flink op aan het oefenen.
Nu nog in Nederland, maar van de
zomer ook in Duitsland en misschien
in België.”
Statiegeld en cupcakes
Niels vervolgt: “Volgens de organisatie ben ik zeer waarschijnlijk
de enige Nederlandse (ex)patiënt
die deelneemt en daarom ben ik
vrijgesteld. Het verplichte bedrag
van 750 euro per persoon om deel
te mogen nemen, geldt dus niet voor
mij. Maar dat betekent niet dat wij

Jacques en Adriaan vertrekken uit De Hoef

Bijzondere kapsalon sluit deuren
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Mag er een discussie in den lande zijn ontstaan op welke leeftijd een mens van z´n oude dag mag gaan genieten, in De Hoef is die bij Jacques Saloon nooit gevoerd. Net
nog geen zeventig, maar voor Jacques is het moment aangebroken straks als oud gediende van het leven te
gaan genieten. Een moeilijk besluit maar Jacques’ gezondheid maakte de keuze makkelijker.

Jacques gaat nu samen met levensgezel Adriaan verdiend genieten.

Niels van Leeuwen heeft weinig fietservaring, maar wil op 8 september tot het uiterste gaan. “Al moet ik kruipend de finishlijn over, ik doe het!”
foto patrick hesse

voor veel minder die berg opgaan. Ik
weet hoe belangrijk onderzoek is en
voel mij verplicht om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te fietsen.
Voor de sponsoring ben ik in gesprek
met supermarkten om het statiegeld
van lege flessen als donatie te ontvangen. Daarnaast willen Mandy en
Gina tegen een leuke prijs cupcakes
voor bedrijven bakken en hebben
al diverse familieleden en vrienden
gedoneerd. Op zaterdag 16 juni is er
bij het feest Cream in De Fabriek in
Mijdrecht, gesteund door stichting
De Baat waar ik werk, ook 250 euro
opgehaald. Gezamenlijk hebben we
op die manier al een paar honderd
euro bij elkaar gesprokkeld, maar
het zou natuurlijk geweldig zijn als
we dat bedrag nog een stuk kunnen
verhogen. Met al die steun gaat het
ons zeker lukken die berg drie keer
te beklimmen, dat beloof ik je. Aan
mijn inzet zal het in ieder geval niet
liggen, want al moet ik kruipend de
finishlijn over, ik doe het!”

Heeft Niels’ verhaal uw interesse
gewekt en wilt u er meer over deze
actie weten, kijk dan op zijn blog:

midden van dat al stond Jacques met
schaar en foehn paraat om dames en
heren van een smaakvol kapsel te
voorzien. Slechts weinigen weten dat
Jacques wereldkampioen haarstylist
is geweest. Marco van Basten, Lee
Towers en vele anderen weten dat
wel. Die namen zonder vrees zitting
in de stoel om zich door Jacques te
laten knippen.

haar bestaan aan de dadendrang
van beide mannen. Ooit in de tuin
van de kapsalon begonnen trekt de
markt nu jaarlijks talloze mensen
uit de gehele regio.
Maar ook buiten de landsgrenzen is
het stel actief. In Thailand zorgden
ze er voor dat kinderen uit een door
het stel geadopteerd dorp naar
school kunnen gaan.

Modeshows
Samen met levensgezel Adriaan
organiseerde de dorpskapper grote
modeshows. In het Amstelveense
theater daalde hij van het plafond
neer op het podium. Zelfs in Carré
lieten de mannen hun modellen
showen. Adriaan lacht nog altijd als
een boer met kiespijn als hij terugdenkt aan de goochelaar die tijdens
een show een konijn uit zijn hoed
zou toveren. Dit knaagbeest was
op voorhand op de vlucht geslagen
en liep op een tafel sfeervol gedekt
met het mooiste kristal.

Niet zelden was het op zaterdagmiddag, bij het sluiten van de
markt, feest in de kapsalon. Menig
bevriend figuur dronk gezellig een
glaasje mee en genoot van de anekdotes die door de zaak rolden.

troisbien.blogspot.com.
Doneren kan op
de webpagina:
www.ventoux3.
nl/Niels-vanLeeuwen/
Elk bedrag is
welkom.

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

tekst en foto paul bosman

Wie heeft zicht nou nooit verwonderd
afgevraagd wat er toch wel allemaal
schuil ging achter de fraai aangelegde
tuin langs de boorden van de Kromme
Mijdrecht waar altijd wel beelden
staan die vragen aangekocht te worden. De uitstalling van ‘bijna’ antieke
hebbedingetjes waar de passant
altijd wel iets van zijn of haar gading
vond. Enige jaren geleden nog kon de
modebewust man zich naar hartelust
kleden. Een collectie bestaande uit
topmerken stond daarvoor garant. Tijdens de feestdagen werd de kapsalon
omgetoverd tot kerststal of voelde
de paashaas zich daar wel thuis. Te

De Hoefse kerstmarkt ontleent

Mooi geweest
Een ziekenhuisopname van zeven
weken zette Jacques aan het denken. “Het is mooi geweest, er is een
tijd van komen, gaan en genieten,
dat laatste ga ik samen met mijn
levensgezel Adriaan doen. Ik vind
dat we het verdiend hebben.” Voor
de Hoefse gemeenschap zal het
even wennen zijn.

DE WEEK IN BEELD
DE GROENE VENEN 		

Op zaterdag 14 juli kwamen twaalf inwoners van Baambrugge in actie. De
nieuwe speeltuin in de wijk IJsvogel dreigde volledig overwoekerd te worden
door onkruid. De inwoners, o.l.v. Bert van Walbeek, besloten het heft in eigen
hand te nemen. Gezamenlijk waren ze een ochtend bezig de speeltuin onkruid
vrij te maken en resultaat mag gezien worden. Met een kop koffie in het
ijsclubgebouw werd deze nuttige en bovenal gezellige ochtend afgesloten.
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Een korte maar felle
brand heeft zondagmorgen jl. twee
stacaravans en een
loods in Mijdrecht
verwoest. Om 5.15 uur
zagen agenten een
rookpluim en alarmeerden de brandweer. Bij aankomst
op de Nijverheidsweg
bleek het om een
uitslaande brand te gaan op een stuk grond dat in het bezit is van de gemeente. Zeker één van de
stacaravans, die onbewoond waren, is volledig uitgebrand. De loods was eigendom van Eneco. Wat in de
loods stond, is nog niet bekend. Om te voorkomen dat de brand over zou slaan naar een naastgelegen
pand, legde de brandweer een waterscherm aan. Vier jaar geleden is op het terrein een hennepkwekerij aangetroffen. Tijdens de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er wordt onderzoek
gedaan naar de oorzaak, de politie houdt rekening met brandstichting.		
foto: thijs van uden

Maandagochtend rond half 8 heeft opnieuw een voertuig vastgezeten onder het viaduct in Vinkeveen (N201/Herenweg). Het kraantje
stond op een trailer die achter een landbouwvoertuig was bevestigd.
De bestuurder had niet door dat het geheel niet onder het viaduct
door zou passen. De kraan raakte het viaduct en schoof hierdoor van
de trailer. De auto's die erachter reden konden op tijd remmen. Er
vielen geen gewonden. foto richard van der spoel

Eindelijk duidelijkheid voor bewoners
recreatiewoningen Groenlandsekade
De gemeente heeft acht bewoners van recreatiewoningen van het complex Veenderij 2 aan de Groenlandsekade
59, na jarenlang juridisch getouwtrek en advocaatkosten, eindelijk duidelijkheid gegeven dat zij permanent in
hun woning mogen blijven wonen. De bewoners ontvingen de afgelopen tijd verschillende (dreig)brieven van de
gemeente – met daarin dwangsommen– waarin werd gewezen op illegale bewoning. Hierbij werd in juridische
abracadabra verwezen naar wetgeving uit 1956, 2003 en 2006, bestemmingsplannen en uitspraken van de Raad
van State. Bewoner Bart Denekamp lichtte tegenover deze krant de jarenlange procedures toe en gaf inzicht in
de brieven.
tekst en foto peter schavemaker

Wat voor gevoel is er onder uw medebewoners?
“Acht mensen, waarvan zeker is dat
zij hier al vóór 2006 wonen, hebben
een brief gestuurd aan de gemeente
om in aanmerking te komen voor een
zogenoemde ‘objectgebonden overgangsrecht’ op permanente bewoning.
Inmiddels is bij deze acht bewoners
opluchting en duidelijkheid gekomen,
wij hebben van de gemeente te horen
hebben gekregen dit recht te krijgen.
Er is nu ook duidelijkheid gekomen
over verkoopbaarheid en eventuele
financiering van onze woningen.”

Wanneer bent u in Vinkeveen komen
wonen?
“In 1997 vanuit Loosdrecht, waar
ik eerder twee jaar in een vakantiewoning woonde. Zowel de gemeente
Loosdrecht als De Ronde Venen
vonden het destijds prima dat ik daar
woonde. Bij de gemeente zei men:
‘U mag zich hier inschrijven, formeel
mag u daar niet wonen, maar wij
bemoeien ons daar niet mee’. Er was
totaal geen sprake van een gedoogsituatie; het interesseerde ze gewoon

niet. Ik voelde me als een Koning in
Vinkeveen met deze prachtige stek
aan de plas.”

Wanneer begon de onrust dat de
gemeente toch plannen had om te
handhaven?
“De eerste brief stond niet op naam,
maar werd hier in alle brievenbussen
gestopt, dateert van 27 juni 2002,
Hierin schreef de gemeente: ‘Ons
beleid is er opgericht om illegale
bewoning en bouw tegen te gaan.
Wij zijn gestart (Plaswijk en
Montana Residence, red.) met het
projectmatig inventariseren van
alle bouwwerken op recreatieve
bestemming. Ook de percelen aan de
Groenlandsekade zullen worden geïnventariseerd.’ Ik werd toen wel een
beetje ongerust, na vijf jaar kreeg
ik in een keer een brief. Van de toon
werd ik niet vrolijk. Op 6 mei 2003
volgde een zelfde soort brief, maar er
werd nog steeds niet gehandhaafd. Ik
heb deze brieven daarom ook laten
liggen, omdat ik niet zo gauw onder
de indruk ben van dergelijke brieven,
zeker als deze achteraf helemaal

geen juridische basis hebben. Maar
dit gevoel geldt niet voor iedereen,
een van de bewoners heeft er zelfs
nachten wakker van gelegen.”

Voormalig minister Dekker (VROM)
besloot in 2003 dat iedereen die vóór
31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonde daar illegaal verbleef.
In een brief van de gemeente van 27
september 2005 werd aan bewoners
de mogelijkheid geboden om, tegen
betaling van 770 euro, in aanmerking
te kunnen komen voor een zogenoemde ‘permanente persoonsgebonden
gedoogbeschikking’.
“Een jurist, destijds ook bewoner
van ons park zei: ‘Hier gaan we niet
op reageren. De gemeente heeft dat
handhavingsbedrag zelf bedacht.’
Enkele bewoners hebben toen wel
eieren voor hun geld gekozen, om van
alle onrust af te zijn.”

U heeft dit destijds niet gedaan?
“Dat klopt. Voormalig burgemeester
Burgman liet ons op 6 februari 2006
in een brief weten dat het helemaal
niet nodig was om dat bedrag te

betalen om in aanmerking te komen
voor de gedoogbeschikking. Ze
schreef: ‘Een aangevraagde persoonsgebonden gedoogbeschikking
(pgb) heeft geen gevolgen voor een
eventuele latere registratie’. Hierom
moesten we als bewoners wel lachen.
Andere brieven hierna vonden we
flauwekul. Pas in 2008 werden de
brieven serieus van toon, waarin werd
gemeld dat vanaf 1 januari 2009 begonnen zou worden met handhavend
optreden.”

Bent u voor een generaal pardon voor
alle bezitters van recreatiewoningen in
De Ronde Venen?
“Dat is complex. De gemeente zit
gevangen tussen wat men zèlf wil en
de wensen van bewoners, bestemmingsplannen en overheidswetgeving.
Men kan niet zomaar alles legaliseren. Bovendien zijn er veel recreatiewoningen die op twee wielen staan
en een gaspit hebben, waarvan je
zou kunnen afvragen of mensen daar
permanent moeten wonen.”

Na zes jaar heeft u nu eindelijk duidelijkheid.
“Ik ben blij met deze uitkomst, maar
dit zou een signaal richting andere
bewoners moeten zijn. Bewoners
informeren elkaar onderling hoe je
ook in aanmerking komt voor een
objectgebonden beschikking.”

Waar pleit u voor?
“De gemeente zou een kader moeten
opstellen en bekend maken via de gemeentepagina, waar binnen bijvoorbeeld staat dat men sinds 2003 in
de woning verblijft en dat de woning
voldoet aan de milieuregels. Iedereen
die zich hierin herkent zou zich bij de
gemeente moeten melden waarna
een objectgebonden gedoogbeschikking toegekend zou moeten worden,
in plaats van het jarenlang sturen van
allerlei dreigbrieven en boetes. Dan
is er tenminste duidelijkheid. Anders
blijft men brieven ontvangen van
bewoners die ook hun recht willen
halen. De gemeente weet inmiddels
dat veel van hun dreigbrieven ongegrond en volstrekt onterecht zijn.”

Familieberichten
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Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.
Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800
pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen
Uitvaartverzorging
Met respect voor uw persoonlijke wensen
Volledig begeleid door één persoon
U kunt mij 24 uur per dag bereiken
0297 – 594345 / 06-26242126
www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl
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Veiling in Museum De Ronde Venen
Ervaar de weekendbeleving in Museum De Ronde Venen en neem aanstaande zaterdagmiddag 21 juli vanaf 14.30 uur plaats in de originele veilingbankjes van de kleinste
vaarveiling van Nederland. Ondervind de spanning als de wijzer van de authentieke klok
begint te draaien en houd de handen aan de knop. Druk je als eerste; dan is het product
voor jou! De veilingwaar, verse groente en bloemen, wordt je aangeboden door lokale
tuinders.
Ervaar de weekendbeleving in Museum De
Ronde Venen en neem aanstaande zaterdagmiddag 21 juli vanaf 14.30 uur plaats in
de originele veilingbankjes van de kleinste
vaarveiling van Nederland. Ondervind de
spanning als de wijzer van de authentieke
klok begint te draaien en houd de handen
aan de knop. Druk je als eerste; dan is het
product voor jou! De veilingwaar, verse
groente en bloemen, wordt je aangeboden
door lokale tuinders.
De Groente- en Fruitveiling heeft van 1917
tot 1980 een belangrijke rol gespeeld in het
leven van de bewoners uit de regio. Hier
werden de producten van tuinders uit de
omgeving geveild. De geschiedenis van deze
veiling ontdek je in de expositie van Museum
De Ronde Venen. Ook nu zijn diverse lokale
tuinderijen leverancier van de verse groente
en bloemen voor deze veiling, maar dit keer
zonder winstoogmerk. De opbrengst komt namelijk geheel ten goede aan het goede doel;
het behoud van Museum De Ronde Venen.
Speciaal voor deze gelegenheid is tuinder en
oud bestuurslid van de veiling Toon Bunschoten aangesteld als veilingmeester.

Op professionele wijze brengt hij de goederen aan de man. De veiling is een ware
beleving voor jong en oud!
Ontdek de geschiedenis achter de veiling in
de tijdelijke expositie ‘Vinkeveense Vaarveiling’. Het hele weekend staan de medewerkers van Museum De Ronde Venen voor je
klaar om je rond te leiden, meer informatie
te geven en je vragen te beantwoorden.
Museum De Ronde Venen, Herenweg 240
Vinkeveen, tel. 0297 - 262 223,

www.museumderondevenen.nl.
Geopend van april t/m oktober op woensdag
t/m zondag van 14-17 uur.

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

Hoe hou je het geheugen actief?

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

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

Politie waarschuwt voor tassen- en zakkenrollers
De politie heeft woensdag jl. een flyeractie gehouden in het centrum van Mijdrecht om
mensen te waarschuwen voor tassen- en zakkenrollerij.

Jara

Geslaagd
MBO

Vermist: poes Delos

Van harte!!!

Door het lawaai van een kleine verbouwing is
onze lieve poes Delos weggelopen en niet meer
thuisgekomen. Ze is weggelopen op 11 juni in
de omgeving van de Dodaarslaan/Pijlstaartlaan
te Vinkeveen. Delos is een overwegend witte
poes met grijze en lichtbruin rode vlekjes. Ze is
gechipped en is 7 jaar oud.

Mama,
Edwin en Mike

Als u weet waar zij is of haar na 11 juni gezien
heeft, horen wij dat natuurlijk erg graag. Voor de
tip die leidt tot haar thuiskomst, hebben we een
leuke verrassing. Bellen kan op 06 - 24320923.
Alvast bedankt!

In de afgelopen weken is er bij de politie
meerdere keren aangifte gedaan van tassenen zakkenrollerij. De buit bestond vaak uit
portemonnees met daarin naast persoonlijke
goederen ook bankpassen en creditcards. In
een enkel geval werd er korte tijd later met
de gestolen bankpas geld via een geldautomaat opgenomen.
De politie heeft naar aanleiding van de
aangiftes onderzoek gedaan. Daarbij zijn ook
camerabeelden bekeken, maar leidde niet in
de richting van de dader(s). Bovendien zijn er
ook geen signalementen bekend van de personen die zich bezighouden met deze vorm van
criminaliteit. Vandaar deze waarschuwing.
Het merendeel van de diefstallen vond plaats
op donderdag en vrijdag. Een verklaring kan
zijn dat op donderdag de weekmarkt is en
dat er op vrijdag veel mensen hun wekelijkse
boodschappen doen. Het dievengilde slaat namelijk toe op plaatsen waar men is afgeleid en
mensen niet letten op hun persoonlijke spullen
zoals in supermarkten. Als u boodschappen

gaat doen, neem dan alleen mee wat u daarvoor nodig heeft en zorg dat er geen pincode
bij de bankpas wordt bewaard.
Berg uw portemonnee op in uw binnenzak of
in een halstas en niet in een tas aan winkelwagen of in een rollator. Als u slachtoffer
bent, meldt dit direct via het alarmnummer
1-1-2 aan de politie. Geef, indien bekend, het
signalement door van de dader(s) zodat de politie met de opsporing kan starten. Doe altijd
aangifte! Voorkomen zakkenrollerij en kijk op
www.langevingers.nl voor meer preventietips.
		
foto's peter bakker
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Deelnemen aan een leerzaam festival boordevol muziek? Schrijf je nu in!

Snelle kunst in
bibliotheek
Vinkeveen

YouPlay Workshop & Improvisatiefestival

Altijd al met Marc Scholten van het Metropole Orkest willen samenspelen? Dat kan! Van
woensdagmiddag 26 september tot en met zaterdagavond 29 september organiseert Stichting SWING een tweede editie YouPlay Workshop & Improvisatiefestival, nu in samenwerking met De Hint.

In de bibliotheek aan het Tuinderslaantje 4 in Vinkeveen zijn t/m 10
oktober schilderijen te zien van
Vinkevener Wim Pauw.
In zijn huidige werk komt duidelijk
zijn interesse in auto- en motorsport
naar voren. Dit heeft hem geïnspireerd tot het maken van schilderijen
over dit onderwerp. Afbeeldingen
van bekende coureurs uitgevoerd in
acryl op canvas. Kom kijken en laat u
verrassen!
Kijk ook op www.wipainting.nl
en op www.bibliotheekavv.nl voor gewijzigde openingstijden van de bieb
tijdens de vakantieperiode.

Zomerpodium met verhalenvertellers en
musici op 20 juli
‘BinnensteBuiten’ -verhalen organiseert tijdens de zomermaanden in het
Zwanenpark achter het winkelcentrum
aan de Plevierenlaan in Vinkeveen
een klein en intiem zomerpodium met
verhalenvertellers en musici. Op 20
juli en 17 augustus kan men van ca
20.15 tot 21.45 uur genieten van het
zomerpodium ‘Onder de Linden’. Het
is de bedoeling dat u zelf uw zitplaats
meeneemt, evenals uw drankje, koffie
of sapje.
De Linde is zowat uitgebloeid, maar de plek in de schaduw van deze boom met z’n lichtgroene
blad is nog steeds inspirerend. Er kan zomaar een zomerbriesje de bladeren doen ritselen en u
meenemen naar verre en onbekende oorden en lang vervlogen tijden. U kunt in uw gedachten
daar nog blijven onder de klanken van de musici, die de verhalen afwisselen en ondersteunen.
De zomerpodia zijn vrij toegankelijk en er is gelegenheid een bijdrage te geven om de kosten
te dekken van deze unieke optredens.
Op 20 juli zijn er gastvertellers en ook Elza van Binnenste-Buitenverhalen vertelt. Eén van de
gastvertellers, Marieke van den Houten zal haar verhalen ondersteunen en begeleiden met eigen harpmuziek. Info: elza@binnenste-buitenverhalen.nl, tel. 0297-261316 of 06-23150498.

Ook Abcoude krijgt Repair Café
In navolging van het Repair Café in de Buurtkamer in Mijdrecht, krijgt ook Abcoude binnenkort een eigen Repair Café. Landelijk zijn er inmiddels al meer dan 40 en op de eerste vrijdag
van oktober begint er eentje in Angstelborgh.
Een Repair Café is een plek waar je met je
kapotte spullen naar toe kunt gaan om ze gratis
te laten repareren. Je neemt je broek met een
scheur erin of je kapotte lampje mee en in Angstelborgh zitten vrijwilligers die het leuk vinden
om ter plekke dingen te repareren. Dit alles is
gratis en onder het genot van een lekker kopje
koffie (hoewel je de koffie wel moet betalen).
Repair Café's zijn in de eerste plaats opgezet
om tegenwicht te bieden aan de wegwerpmaatschappij. We gooien met z’n allen veel te veel
nog bruikbare spullen weg. Dat is slecht voor
het milieu. Ten tweede zitten we in financieel
slechtere tijden, waardoor het loont om langer
met je spullen te doen. Ten derde zijn veel vaardigheden verloren gegaan doordat het toch veel
makkelijker was om maar iets nieuws te kopen.
Hoe vaak heb je niet de kreet gehoord ‘gooi het
maar weg en koop een nieuwe’?
Veel jongere mensen hebben nooit geleerd hoe

je moet naaien of een stekker aan een draad
zetten. In een Repair Café kan je dat leren. Er
zijn ook ouderen waarvan de vingers niet meer
zo goed werken waardoor ze zich afhankelijk
voelen van wanneer hun werkende kinderen
een keertje tijd hebben om die knoop aan te
zetten. In een Repair Café kan je dat laten
doen en het is nog een gezellig uitje ook.
Het Repair Café Abcoude opent de deuren op
de eerste vrijdag van de maand, vanaf 5 oktober. Het is geopend van 10-13 uur in Angstelborgh, Dorpszicht 22 in Abcoude.
Ook in Mijdrecht
In Mijdrecht kan men iedere 2e en 4e donderdag van de maand van 14-16 uur terecht in het
Repair Café in de Buurtkamer Mijdrecht, in
de G.v. Aemstelstr. 5. Na de zomer is er weer
een Repair Café op de volgende data: 9 en 23
augustus en 13 en 27 september.

Het Marc Scholten Sextet leidt
zowel de improvisatieworkshops als
de sectierepetities van het YouPlay
Orkest. De professionele leden
van dit sextet zullen tevens hun
medewerking verlenen aan het slotconcert van het YouPlay Orkest en
aansluitend zelf een exclusief concert verzorgen. Het festival wordt
voor drie doelgroepen opgezet:
• Het YouPlay4kids, een instaporkest voor jonge beginnende
muzikanten, onder leiding van Leon
van Mil (docent van Kunstencentrum De Hint).
• Het YouPlay Rhythm voor muzikanten die
slagwerk spelen onder leiding van de gerenommeerde muzikant/dirigent Jaime Rodriguez, die
zijn sporen heeft verdiend in de Zuid-Amerikaans muziekwereld.
• Het YouPlay Orkest voor gevorderde muzikanten onder leiding van de zeer bekwame
trombonist / componist, Ilja Reijngoud.
Voor al deze specifieke orkesten worden
passende arrangementen geschreven met
muziekimprovisatie als uitgangspunt. Het

inschrijfgeld voor deelnemende muzikanten
aan het YouPlay Orkest of het YouPlay Rhythm
bedraagt 25 euro per persoon. Dit is voor deelname aan alle improvisatieworkshops, tuttirepetities en concert inclusief lunch en diner op
de zaterdag. Het inschrijfgeld voor deelnemers
aan het YouPlay4kids voor de workshops en alle
repetities en concert is 10 euro inclusief diner
op zaterdag. Inschrijven bij voorkeur vóór 25
juli 2012 bij Stichting SWING of via

www.youplay.nu, www.swingweb.nl,
tel. 072 5615649.

Zomeren op nieuw terras buurtkamer
Met de komst van een terrasmeubilair is dan
eindelijk het nieuwe terras, met openslaande
deuren aan de achterzijde van de Buurtkamer
in Mijdrecht, in
gebruik
genomen.
Hopelijk
komen dan
ook deze
zomer veel
55-plussers

uit de wijk een terrasje pikken. Tevens ligt er
vlakbij een mooie jeu-de-boules baan die door
iedereen in de wijk gebruikt kan worden.
Elke dinsdag- en donderdagmorgen tussen
10-12 uur wacht een gastvrij onthaal met
koffie & thee aan de G.v. Aemstelstraat 5.
Mee-eten kan elke dinsdag en donderdag
vanaf 12 uur. Men krijgt een driegangenmenu
geserveerd voor 5 euro, als men de desbetreffende ochtend tussen 9.30 en 10.00 uur belt
met 0297-288466. De Buurtkamer is dus de
hele zomer ‘gewoon’ open.

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden
Dag en nacht bereikbaar
0297 - 32 58 65
De mensen achter
Uitvaartverzorging Finnema
Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en
De Ronde Venen staan wij garant voor het in
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.
Als er in uw directe omgeving iemand komt te
overlijden, kunnen wij alle zorg van een
begrafenis of een crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

DE GROENE VENEN 24 uur per dag online te lezen op:

www.degroenevenen.nl

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
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NEUS in DE BOTER

Door David Hague
foto's patrick hesse

't Zal mij een biet zijn!
Er wordt mij vaak gevraagd wat
mijn favoriete eten is van alles wat
ik kook. Nou, voordat ik naar De
Ronde Venen kwam, werkte ik in
een aantal restaurants in ZuidFrankrijk en hield toen erg van
carpaccio, omdat het gemakkelijk
te maken was, populair bij de klanten en een dikke winstmarge heeft.
Maar, nu ik volwassen aan het
worden ben en een meer verantwoordelijk lid van de samenleving
ben, word ik gedwongen te roepen;
rode biet!
De Latijnse benaming Beta vulgaris
is mijn nummer één geworden in
de keuze van sexy groente. Maar
wij houden er niet alleen van, zij
houden ook van ons! Vers gegeten,
is de rode biet één van de meest
gezonde dingen om te eten. Bomvol
vitamines en mineralen zijn ze
een goede bron van voedingsstoffen. Daarbij zijn er enkele studies
gedaan bij ratten en mensen die
laten zien dat de stof betaine –die
onder andere in bieten zit– ons
wellicht beschermt tegen nierziekte
en dan vooral de opbouw van vette
deposito’s die door alcolhol, proteïne deficiëntie of diabetes komen.
Niet slecht hè?
Er is uitgewezen dat rode bietensap
de bloeddruk verlaagt en dus helpt
bij cardiovasculaire problematiek.
Het effect wordt toegewezen aan
het hoge nitraatgehalte in rode bieten. Ik heb hier een citaat uit een
Amerikaans onderzoeksblad: “Nitraat uit voeding, zoals wat in rode
biet gevonden wordt, is waarschijnlijk een bron voor de biologische
boodschapper nitraatoxide, die gebruikt wordt door de endothelium

om een signaal te sturen naar een
gladde spier, waardoor deze spier
ontspant. Dit veroorzaakt vasodilatatie en verbetert de doorbloeding.”
Best een mondvol die rode bieten!
Andere studies hebben de positieve effecten van rode bietensap
uitgewezen bij sport en bewegen.
In studies uitgevoerd door Exeter
Universiteit vonden wetenschappers dat wielrennners, die dagelijks
een halve liter bietensap dronken
een paar uur voor ze gingen fietsen,
vaak bijna 20% langer konden fietsen dan degenen die, als placebo,
zwarte bessensap dronken.
Bieten zijn voor ons allemaal goed,
maar het geweldige nieuws is dat je
de beste bieten verbouwt in veengrond, zoals wij hier in De Ronde
Venen hebben! Er zijn één of twee
verbouwers in Vinkeveen en als je
even informeert, kun je de besten
zo hier in de buurt vinden.
In de keuken is het ook een
geweldig ingrediënt. Het enige
probleem is dat de sap een heftige
kleurstof is. Draag dus altijd plastic
handschoenen en een zwart schort.
Biet is erg veelzijdig. Het kan
rauw gegeten worden, geraspt met
vinaigrette. Gekookt en geserveerd
met een romige béchamelsaus of
geklaarde boter, peterselie, sinaasappelrasp of zoet als een ingrediënt
in chocolade brownies.
Deze week hoop ik jullie horizon te
verbreden met het wonder van rode
biet in een bizarre creatie; rode
biet tarte tatin.

Rode Biet Tarte Tatin
Voorbereiding: 30 minuten
Bereiding: 1 uur
Aantal personen: 4
(Biologische) Ingrediënten:
Bladerdeeg:
• 400g Bloem
• 200g koude,ongezouten boter, in
kleine stukjes gesneden Snufje zout
• 12 el ijswater
Vulling:
• 500g kleine bieten (niet groter
dan een golfbal), schoongemaakt
• 25g Boter
• 1 el olijfolie
• 1 el wijnazijn
• 1 el zachte bruine suiker
• Zeezout en vers gemalen zwarte
peper
Vinaigrette:
• Groene bovenkant van lenteuien,
fijn gesneden
• 1 tl Engelse mosterd
• 1 el wijnazijn
• 5 el koolzaadolie
• 1 el fijn gesneden peterselie

Zwemmen tijdens
de zomervakantie?
Dat kan bij Zwembad Aarweide
in Ter Aar.
Ruime openingstijden
Voldoende parkeergelegenheid.
Ook voor een middagje
de moeite waard.

www.zwembadaarweide.nl
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David

Aanwijzingen
Verwarm de olie en de boter in een koekenpan, die groot genoeg is om alle
bieten er strak in te laten passen. Voeg de bieten toe en schep om om ze te
bedekken met de olie en boter. Voeg de suiker en azijn toe, voeg peper en
zout naar smak toe en pas indien nodig het suiker of de azijn aan.
Bedek de pan met folie en plaats in een voorverwarmde oven van 190C voor
ongeveer 30-40 minuten of totdat de rode bieten gaar zijn. Meng de bloem
met het zout en voeg de gesneden boter toe. Voeg voldoende water toe om
er een redelijk stevig deeg van te maken. Plaats het deeg om een bebloemde
ondergrond en vorm het deeg in een vierkant. Rol het deeg uit tot het ongeveer 1 cm dik is. Vouw het deeg in driehoeken door steeds het stuk te nemen
die het verst van je verwijderd is en naar de hoek te vouwen die het dichtst
bij je is en vervolgens de hoek het dichtst bij je weer omvouwen naar de
bovenste hoek, zodat je weer een vierkant hebt. Draai je deeg een kwartslag
en herhaal het rollen en vouwen nog 5 keer. Doe het deeg in vershoudfolie en
laat 30 minuten koelen in de koelkast.
Als de bieten gebakken zijn, haal ze uit de oven en leg ze netjes in de pan. Rol
het deeg uit en snij een cirkel uit die iets groter is dan de pan.
Leg het deeg voorzichtig over de rode bieten en stop het overgebleven deeg
in de pan. Zet het geheel terug in de oven voor 20 -25 minuten tot het deeg
goudkleurig en opgepoft is.
Maak de vinaigrette door alle ingrediënten in een schone pot te doen het het
geheel goed te schudden. Als de taart klaar is, haal hem uit de oven en laat
hem een paar minuten rusten.
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IN VOL BEDRIJF
Hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu

Lekker los in het bos
Het uitlaten van de hond is voor elke hondenbezitter een dagelijks
terugkerend ritueel. Goed voor de hond en goed voor het baasje, dat
daardoor ook aan een dagelijks portie lichaamsbeweging toekomt.
David Brouwer laat zijn honden altijd met heel veel plezier uit. Regelmatig deden ook vrienden of kennissen een beroep op hem om ook
hun hond mee te nemen. Dat bracht David op het idee om van het uitlaten van honden zijn beroep te maken. Twee maanden geleden ging hij
in Abcoude van start met hondenuitlaatservice Uitgelaten.nu.
David heeft ruim vijfentwintig jaar in
de horeca gewerkt. Eerst in Amsterdam en de laatste tien jaar in Loosdrecht. “Ik heb zelf een paar honden,
die ik met veel plezier elke dag uit
laat. Ik vind het heerlijk om met de
honden buiten te lopen. Wat voor
weer het dan is, maakt me eigenlijk
niet zo heel veel uit. Het is altijd weer
leuk om te zien hoe honden uitgelaten kunnen rennen en ravotten. Dat
hebben alle honden ook eigenlijk wel
nodig. Vaak blijft het uitlaten beperkt
tot een rondje in de directe omgeving
in wandeltempo. Dat is prima en
geeft de hond ook de gelegenheid
om zijn behoefte te doen. Maar voor
de meeste honden is het goed dat ze
zich af en toe flink kunnen uitleven.
En ik vind het uitlaten ook goed voor
mezelf. Ik houd er van om buiten
te zijn en te genieten van de natuur
en de omgeving. Wanneer buren of
kennissen vroegen of ik ook hun hond
een keertje mee wilde nemen was
dat voor mij geen probleem. Ik liep
ook al een tijdje met het idee rond

om de horeca vaarwel te zeggen en
het roer eens om te gooien. Omdat ik
het uitlaten van honden zo leuk vind,
lag de stap naar een professionele
hondenuitlaatservice dan ook min of
meer voor de hand.”
David is er van overtuigd dat er in
Abcoude en omstreken voldoende
animo voor zijn uitlaatservice zal
bestaan. “Er zijn heel veel gezinnen
waar iedereen de hele dag werkt of
naar school gaat. En je kunt een hond
niet een hele dag alleen thuis laten.
Ik kan met mijn uitlaatservice in zo’n
geval een goede oplossing bieden, die
prettig is voor de hondeneigenaren en
fijn voor de hond.”
Het Amsterdamse Bos
Wanneer David met de honden gaat
lopen doet hij dat meestal in het
Amsterdamse Bos. David: “Daar zijn
verschillende mogelijkheden om een
ronde te lopen, zodat er ook enige
afwisseling in zit. En het voordeel
daar is, dat er voldoende ruimte is
waar je geen last hebt van fietsers

Door Piet van Buul

of brommers en waar de honden ook
geen overlast veroorzaken. Ze kunnen dan ook even heerlijk rennen en
met elkaar ravotten. Dat heeft elke
hond nodig. Ik loop van maandag tot
en met zaterdag ’s ochtends met een
groepje honden en ’s middags weer
met een ander groepje. Ik zorg er
voor dat er per uitlaatbeurt maximaal vijf à zes honden meegaan. Dat
stelt mij in staat om de zaak goed
te kunnen overzien om voldoende
aandacht aan de honden te kunnen
besteden. Inmiddels heb ik al een
aantal vaste klanten en dan leer je de
honden ook goed kennen en weet je
hoe ze zich gedragen.”
Sociaal gedrag.
Voordat David een nieuwe hond
aanneemt gaat hij eerst kennismaken
met de eigenaar van de hond. “Ik
vind het belangrijk dat mensen ook
weten wie er met hun hond op stap
gaat. Anderzijds wil ook zo goed
mogelijk geïnformeerd worden over
de hond. Ik vind het belangrijk dat de
honden die aan mij worden toevertrouwd zich sociaal gedragen en ook
luisteren. Ik ga ook altijd eerst samen
met de eigenaar de hond uitlaten.
Zo’n eerste kennismakingsronde is
vrijblijvend en wordt dan ook niet in
rekening gebracht. Belangrijk is ook
dat de groep honden waar ik mee
op stap ga, een beetje met elkaar
overweg kan.”
Contracten
David houdt van duidelijkheid.
Wanneer hij met mensen afspraken

David Brouwer kreeg regelmatig verzoeken om de honden van vrienden uit te
laten. Het bracht hem op het idee een eigen hondenuitlaatservice te starten.
Er is veel belangstelling. 				
foto patrick hesse
maakt over het uitlaten van de hond
dan sluit hij met hen een uitlaatcontract af. Daarin heeft hij nauwkeurig
vermeld wat hij doet en wat men van
hem mag verwachten. “Daar kan
men mij dan ook aan houden. Wanneer mensen overdag niet thuis zijn
krijg ik de sleutel van de woning. Ook
hiervoor heb ik een sleutelcontract
opgesteld zodat mensen de zekerheid
hebben dat ik zorgvuldig met dat in
mij gestelde vertrouwen om ga.”
David werkt met drie categorieën
uitlaatbeurten. Dat is de reguliere
uitlaatbeurt, waarbij er een uur met
de hond gelopen wordt. “Daarnaast
heb ik een seniorenrondje geïntroduceerd. Dat is speciaal bedoeld voor
de wat oudere honden voor wie een
bezoek aan het Amsterdamse Bos te
vermoeiend is. En tenslotte is er nog
‘het blokje om’. Dat is vooral bedoeld

De Flex-BV wordt op 1 oktober 2012 ingevoerd

Oprichten van BV wordt eenvoudiger
Op 1 oktober 2012 treedt de wet Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking. De bedoeling van
deze wet is het aantrekkelijker maken van de BV als ondernemingsvorm. De thans bestaande regels voor de
oprichting van een BV worden een stuk eenvoudiger en veel starre bepalingen en belemmeringen voor een
BV vervallen per 1 oktober a.s. Hieronder volgende belangrijkste wijzigingen.
bedoeld inbreng van goederen)
een beschrijving op te stellen van
hetgeen wordt ingebracht, blijft
wel bestaan.

Arjen Fanoy

foto patrick hesse

Afschaffing mimimumkapitaal
Het minimumkapitaal van 18.000
euro wordt afgeschaft. De oprichter kan voortaan zelf bepalen
welk bedrag bij de oprichting van
de BV wordt ingebracht. Voortaan kunt u al met 1 euro een BV
oprichten. Bij inbreng in geld is
geen verplichte bankverklaring
meer nodig en ook de verplichte
accountantsverklaring bij inbreng
in natura (bijvoorbeeld inbreng
van een onderneming) is komen te
vervallen. De verplichting om bij
inbreng in natura (hiermee wordt

'Uitkeringstest'
In de nieuwe wet is gekozen voor
een systeem waarin de geoorloofdheid van uitkeringen wordt
beoordeeld aan de hand van de
financiële positie van de BV. Dit
wordt de 'uitkeringstest' genoemd;
het bestuur beoordeelt of de BV na
het doen van de uitkering nog door
kan gaan met het betalen van haar
opeisbare schulden. Bestuurders
die hierbij onzorgvuldig hebben
gehandeld, kunnen privé aansprakelijk worden gesteld.
De verantwoordelijkheid voor de
kapitaalinbreng wordt hiermee
aan het bestuur overgelaten. De
uitkeringstoets geldt ook voor bestaande BV’s. Om de bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of
te beperken, is het belangrijk dat
het bestuur zowel de uitkeringstoets als de goedkeuring door het
bestuur goed documenteert. Het is
mogelijk dat het bestuur voortaan vaker advies zal vragen aan

de accountant in het kader van de
uitkeringstest.
Grotere vrijheid, sneller besluiten
Ondernemers krijgen meer vrijheid
bij de inrichting van de BV. Er
komen namelijk meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken
van bepalingen in de wet. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de procedure
voor benoeming van bestuurders
en commissarissen. Zo kan iedere
aandeelhouder het recht krijgen
om een ‘eigen’ bestuurder te
benoemen.
Ook wordt het mogelijk voor
aandeelhouders om op een
praktische manier buiten vergadering besluiten te nemen. Als
aan de voorwaarden van de wet
is voldaan, kan een bestuurder
simpelweg de aandeelhouders bellen en aantekeningen maken van
wat ze hebben besloten. Door een
snellere, praktische besluitvorming
kan de BV sneller veranderingen
doorvoeren.
Aandeelhoudersvergaderingen
mogen na 1 oktober ook in het
buitenland worden gehouden en de
regeling voor deelname van certifi-

caathouders aan de vergaderingen
wordt duidelijker.
Stemrechtloze en winstrechtloze
aandelen
Onder de nieuwe wetgeving ontstaat de mogelijkheid tot het creëren van stemrechtloze aandelen en
winstrechtloze aandelen. Wel blijft
als regel gelden dat aandelen niet
tegelijkertijd winstrechtloos én
stemrechtloos kunnen zijn.
Meer informatie of vragen?
Wij zijn u graag van dienst.
Fanoy Forsthövel Netwerk
Notarissen
Bozenhoven 115
3641 AD Mijdrecht
Telefoon 0297-288086

voor die gevallen waar de hond
alleen maar even naar buiten moet
voor een korte wandeling en om zijn
behoefte te kunnen doen. Ik hanteer
drie tarieven van respectievelijk acht,
tien en twaalf euro. Ik ga dan uit van
het gebied Abcoude, Baambrugge en
Vinkeveen. Daarvoor geldt dat mijn
reiskosten in de prijs zijn inbegrepen.
In principe wil ik ook wel klanten
helpen die iets verder wonen, maar
dan moeten we een aparte afspraak
maken over de prijs, waarbij ook de
reiskosten een rol spelen.”
Meer informatie is te vinden op
www.uitgelaten.nu. Tel: 06-46121929

Abcoude

Winkeldief
aangehouden
Op dinsdagmiddag 17 juli is in Abcoude een winkeldief betrapt. Hij
verzette zich bij zijn aanhouding.
Rond 13.45 uur zag een medewerker van een winkel aan de
Hoogstraat dat een man meerdere
goederen uit de stellingen pakte
en die in een trolleytas deed. Hij
liep langs de kassa zonder de
spullen af te rekenen. De medewerker hield de verdachte aan,
maar daarop werd hij agressief. Er
bleken vier personen nodig te zijn
om hem onder controle te krijgen.
De politie werd gewaarschuwd.
Agenten gingen ter plaatse en
boeiden de verdachte, een 48-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats. Hij bleek voor
meer dan 280 euro aan spullen
uit de winkel te hebben gestolen.
Zij brachten hem over naar het
politiebureau, waar hij voor nader
onderzoek is ingesloten.
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De keuze van...

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

Deze week op
Midpoint FM & TV

1

Zaterdag
00:00 - 07:00
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 in de Nacht
Midpoint Ochtend
Voorpremière CultuRa-dio
Amigos da Musica met Bart
Back to the 80’s
Midpoint Muziekmix
NieuwsPoint
Midpoint Muziekmix
Wzzp
Midpoint Muziekmix

Titel: Villa Triste
Auteur: Lucretia Grindle
Het zoveelste verhaal dat zich
ook tijdens de oorlog afspeelt: het
eerste wat ik dacht toen ik aan dit
boek begon. Ik was wel meteen
aangenaam verrast door het mooie
taalgebruik van de schrijfster.
Het duurde even voor ik door het
verhaal werd gegrepen.

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 - 20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 00:00

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

De zusjes Caterina en Isabella krijgen te maken met het feit dat hun
land bezet is door de Duitsers.
Isabella maakt al snel de keuze
zich aan te sluiten bij de partizanen. Haar zus Caterina is bang,
maar wordt ook betrokken in het
verzetswerk.
Dan maakt het verhaal een sprong
naar 40 jaar later.
Er is een
moord
gepleegd
op een
oude man.
Een verzetsheld.
Allessandro Pallioti
moet deze
moordzaak
oplossen. Tussen het bewijsmateriaal vindt Allessandro een dagboek
van Caterina.
Zo wordt er een link gelegd tussen
het verleden en het heden.
De mooie manier van schrijven en
het spannende verhaal zijn zeer de
moeite waard!

Maandag
00:00 - 07:00 Midpoint in de Nacht
07:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
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 - 19:00
19:00 - 21:00
21:00 - 23:00
			
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
Alive met Roel, Anne & Joris
Midpoint on the Rocks met
Jan & 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 - 19:00
19:00 - 21:00
			
21:00 - 23:00
23:00 - 00:00

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix
De Zomerparade met
Andy en Kiki
OnMusic met Elmar & Andrew
Midpoint Muziekmix

Dit is geen boek om even aan het
strand in een dag uit te lezen, maar
wel een heerlijk boek om mee op
vakantie te nemen.

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

Midpoint Ochtend
Midpoint Muziekmix
Tussen Twaalf en Twee
Midpoint Muziekmix

gelezen door carla burggraeve

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
Andy in de Lucht

Radio: 105.6 FM Kabel: 101.9 FM
TV kanaal 45 of 663,25 Mhz
Digitaal: Ziggo kanaal 41

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN
Het leukste uitje

WATER

Foto: Niels Lauwers

van Noord-Holland 2011
Bron: ANWB

2012

Boeken tip 5...

Vakantieverhalen (2)
Waar waren we gebleven? Oja,
ik was aardig op dreef met mijn
verhaal over het Tignanello Estate
en toen waren de woorden op!
De familie Antinori heeft de
nieuwe standaard neergezet in de
jaren zeventig toen Chianti alleen
smaakte als het toegevoegd werd
aan de uiensoep. Door deze nieuwe
standaarden werdvoor het eerst
bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon
in dit gebied aangeplant, die als

Mart Smeets biografie
Kees Sluys
Over Mart
Smeets
lopen de
meningen
uiteen; als
icoon van
de Nederlandse
sportjournalistiek is hij
even geliefd
als gehaat
- en dat weet hij. Tientallen jaren
was hij het gezicht van de uitzendingen van Studio Sport. Al bijna
40 jaar lang trekt hij mee met de
Tour de France en presenteert
hij de grote sport- en schaatsevenementen. Kees Sluys portretteert Smeets in zijn biografie als
een onvermoeibare workaholic,
perfectionist, verhalenverteller en
levensgenieter. Hij sprak uitgebreid met Smeets zelf, net als met
zijn familie, oud-collega's en vele
anderen uit zijn omgeving.

2

Brainwash 			
Carry Slee
Op de dag dat Naomi bij haar zus
Elise intrekt, ontmoet ze Jelle,
voor wie ze als een blok valt.
Gelukkig komt de liefde van twee
kanten, want het is voor Naomi de
eerste keer sinds Eric dat ze weer
verliefd is. Maar Jelle worstelt met
zijn verleden en dat heeft grote
gevolgen voor zijn leven nu. Ook
Elise worstelt met haar verleden.
Ze leidt een stil en teruggetrokken leven.
Wanneer ze
promotie op
haar werk
maakt, gaat
het helemaal mis.
Ze krijgt
last van
nachtmer-

tweede druif gebruikt zou worden in
deze tegenwoordig o zo mooie wijn.
Een nieuw recept was geboren,
Sangiovese, de druif die voor minimaal 70% in de Chianti aanwezig
moet zijn, krijgt nu gezelschap van
bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon of
Canaiolo. Zelfs syrah of merlot mag
in de wijn geblend worden, zolang
de boeren zich maar aan de standaarden houden die Piero Antinori
in de jaren zeventig vaststelde. De
mooiste wijnen van dit estate van
Antinori Tignanello (gelijknamig
aan het estate) en Solaia, de wijn
waar er naar opbrengst geproduceerd wordt. Is de wijn niet OK, dan
volgen er minder of zelfs helemaal
geen flessen voor de verkoop.
Alle wijnen worden met de eerder
genoemde druiven gemaakt, maar
ieder met een andere verhouding en
houtopvoeding. Voor de twee supertoscanen Tignanello en Solaia wordt
alles in harmonie met de druiven
gemaakt. Dus oogsten met de hand,

ries en wordt vaak hyperventilerend wakker. Pijnlijke herinneringen uit haar verleden dringen zich
aan haar op. Dan ontmoet ze Rafaël. Hij straalt een en al rust uit
en introduceert haar bij Jonathan,
die leiding geeft aan een groep
mannen en vrouwen die in de Ark
woont. Op een dag neemt Elise een
radicale beslissing, die gevolgen
heeft voor alles en iedereen in
haar omgeving...

3

De ooggetuige 		
Nora Roberts
Elizabeth is de dochter van een
obsessief strenge moeder. Wanneer ze zich eindelijk eens durft te
laten gaan en te veel drinkt in een
nachtclub, valt ze voor de charmes
van een vreemdeling met een
Russisch accent. De gebeurtenissen
die daarop volgen veranderen haar
leven voorgoed. Twaalf jaar later
woont een vrouw die iedereen kent
als Abigail
Lowery in
de buitenwijk van een
klein stadje
omringd
door natuurgebied.
Als freelanceprogrammeur
ontwerpt ze ingewikkelde beveiligingssystemen; haar eigen huis
is een soort gewapende vesting,
met een felle waakhond en een
ruim assortiment vuurwapens om
indringers op afstand te houden. Ze
is erg op zichzelf, zegt weinig, laat
niets zien. Abigails gereserveerdheid intrigeert politiecommissaris
Brooks Gleason. Hij vermoedt dat
ze bescherming nodig heeft - en
dat ze iets verbergt wat ooit zal
moeten uitkomen.

4

Op het oog
Hilary Reyl
Kate is negentien en net afgestudeerd. Het is tijd om haar vleugels
uit te slaan en ze vertrekt naar Parijs waar ze een felbegeerd baantje
vindt bij Lydia Schell, een wereldberoemde Amerikaanse fotografe. Kate

ontstelen en sorteren met de hand,
de RVS vaten zijn speciaal gebouwd
op de wensen van de druiven en ga
zo maar door! Hoe groot het bedrijf
uiteindelijk ook is, je voelt de liefde
en de passie die ze hebben voor het
wijn maken.
Heel anders was het toen we later
het tripje maakten naar Banfi. Het
allergrootste wijnbedrijf in Italië,
33 jaar geleden opgezet door twee
Amerikaanse broers. Het was op
z’n Amerikaans gezegd huge! Vier
megahallen met onder andere vaten
van 2.500 hectoliter, twee keer zo
hoog als mijn huis en dan tien van
die jongens op een rij. De ruimte
waar de wijnen aan het rijpen
waren op houten vaten was overweldigend groot en zeer indrukwekkend, maar ik voelde er niets bij.
Je voelde maar één ding: het gaat
daar om veel wijn maken en veel
verdienen. En dat is nu juist waar ik
niet achter kan staan. Wijn is voor

is verrukt
over het
flamboyante
leven van de
fotografe en
haar familieleden en ze
raakt nauw
betrokken bij
hun levens.
Lydia blijkt
een gecompliceerde en tirannieke
vrouw die enkel oog heeft voor de
spotlights; haar echtgenoot Clarence
daarentegen weet als universitair
docent zijn onderzoek naar mode in
de negentiende eeuw maar niet af
te ronden en zoekt zijn geluk bij een
aantrekkelijke studente. Kate, die hij
deelgenoot maakt van zijn overspel,
is inmiddels zelf tot over haar oren
verliefd op Olivier, de aanstaande
van Lydia's dochter Portia.

5

Er is hier niemand behalve
wij allemaal		
Ramona Ausubel
Roemenië, 1939. Voor een afgelegen
joods dorpje komt de oorlog steeds
dichterbij. Om het dreigende gevaar
af te wenden en zichzelf te beschermen besluiten de dorpelingen alle
banden met de 'oude' wereld te verbreken. Door de ogen van Lena, een
jonge vrouw, zien we hoe de dorpelingen hun lot in eigen hand nemen:
ze vergeten de tijd en de geschiedenis, en sluiten hun dorp, dat op een
schiereiland ligt, compleet van de
buitenwereld af. Maar uiteindelijk
haalt de realiteit hen in.Lena moet
haar dorp ontvluchten en begint aan
een helse tocht door Europa om aan
de oorlog te ontsnappen. Wat moet
zij opofferen om haar
leven en dat
van haar
kinderen
te redden,
op weg
naar een
hoopvolle
toekomst?

mij alleen wijn als het met passie
gemaakt is en laat ik daar nu twee
weken lang van genoten hebben!
Het harde leven is voor ons weer
begonnen, maar voor diegenen die
deze vakantie naar prachtig Italië
afreizen, geniet! En laat niet na om
een mooie (kleine) wijngaard op te
zoeken.

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

De Club van…

Door Piet van Buul

Multi Mondo
Bootcamp

Koos van der Weijde, Landschapwerkgroep Abcoude e.o.

Zorg voor de natuur
Ogenschijnlijk zijn de taken met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud van de landschappelijke elementen in onze leefomgeving duidelijk
verdeeld. In de meeste gevallen berust de verantwoordelijkheid bij de gemeente of bij de grondeigenaren. Desondanks zijn er tal van locaties
waar niemand naar omkijkt. De vrijwilligers van de Stichting Landschapwerkgroep Abcoude zetten zich vooral in voor het in stand houden van
dit soort kleine, vaak karakteristieke landschapselementen. Stichtingsvoorzitter Koos van der Weijde noemt ze ‘de weeskinderen van de natuur’.
Inzet van vrijwilligers bij natuurbeheer wordt steeds belangrijker. De
overheid ziet zich genoodzaakt om
steeds meer te bezuinigen. Noodzakelijk onderhoud wordt steeds
meer beperkt of zelfs gestopt. Ook
de agrariërs, die met name in het
buitengebied een belangrijke rol
spelen, zien steeds minder kans om
het noodzakelijke onderhoud zelf
uit te voeren. Ook zij doen vaak een
beroep op vrijwilligersorganisaties
als de Stichting Landschapwerkgroep
Abcoude. “Onze werkgroep is in
2002 opgericht en werd in 2003 een
stichting,” vertelt Koos. “Wij vormen
een voortzetting van de ‘Vereniging
Natuurwerkgroep Amstel- en Vechtstreken’ en de ‘Vereniging Leefbaarheid Abcoude’ die al vanaf de
zeventiger jaren actief waren. Onze
belangrijkste activiteit is het onderhoud aan knotbomen, hakhoutbosjes,
boomgaarden enzovoort. Het knotseizoen start traditiegetrouw in het
eerste weekend van november, tijdens
de landelijke natuurwerkdag. We
sluiten het seizoen af in het laatste
weekend van maart tijdens de landelijke opschoondag. In het knotseizoen
zijn we bijna elk weekend wel ergens
aan de slag. Gemiddeld genomen zijn
er elke keer zo’n vijftien mensen op
zo’n dag actief.”
Waardevol gebied
De buitengebieden rondom de
kernen van de gemeente De Ronde
Venen hebben tal van karakteristieke
kenmerken. Er is sprake van plassen
en tal van kleine riviertjes. Het agra-

rische landschap kenmerkt zich door
open weilanden waar een keur aan
weidevogels zich thuis voelen. De wegen, de riviertjes en de boerensloten
worden omzoomd door kenmerkende
landschappelijke elementen zoals
knotbomen, hakhoutbosjes, boomgaarden enzovoort. Koos: “Vroeger
waren de knotbomen ‘geriefhout’.
Het hout werd gebruik voor het
stoken van de kachel en van de takken werden bijvoorbeeld bezemstelen
gemaakt. De wilgentenen waren
uitermate geschikt voor het vlechten
van manden. Ook werden er schuttingen en afzettingen mee gemaakt.
Opgestapeld en in elkaar gevlochten
vormde men een houten wal die
weer plaats bood aan tal van vogels
maar ook aan andere dieren zoals de
wezel. Omdat deze gebruiksdoelen
inmiddels goeddeels zijn verdwenen
worden de bomen en struiken ook
vaak nauwelijks meer onderhouden.
En een wilg moet toch eigenlijk wel
om de drie à vier jaar geknot worden.
In de loop der jaren zijn er tal van gebiedjes die wij onderhouden. Er staan
hier in totaal meer dan tienduizend
knotbomen. Daarvan kunnen we er
jaarlijks maar zo’n zes à zevenhonderd aanpakken.”
De knotgroep uit Abcoude heeft ook
goede contacten met de groepen
uit Mijdrecht en Uithoorn. “We
komen twee keer per jaar samen
en komende winter gaan we ook op
elkaars werkgebied aan de slag. Hier
in Abcoude en omgeving werken we
ook nauw samen met de ‘vereniging
Spaar ’t Gein’. Ook zij zetten zich in

Koos van der Weide: “Het feit dat de gemeente afhaakt, betekent dat we een ernstig
probleem hebben. Waar blijven we met het houtafval?”
foto patrick hesse
voor het behoud van het karakteristieke landschap. Wij zijn de werkers
en zij leveren de brains,” zegt Koos
lachend.

plant. Aan het Indijkpad was ook zo’n
locatie waar niemand naar om keek.
We hebben er tachtig knotwilgen
aangeplant.”

Weeskinderen
De werkgroep wordt vaak te hulp
geroepen door de boeren, omdat die
er niet aan toekomen om hun bomen
te knotten. “Maar er zijn ook van die
typische stukjes waar niks aan gedaan
wordt. Ga je dan op zoek naar de
eigenaar, dan blijkt die vaak niet te
achterhalen. Ik noem dat de ‘weeskinderen’ waar niemand naar omkijkt.
Een opmerkelijk geval deed zich voor
bij het spooraquaduct. Wij wilden
het gebied weer wat aankleden door
er twintig fruitbomen te planten.
Toen we om toestemming vroegen
bij de gemeente, verwees men ons
naar ProRail en vervolgens stuurde
ProRail ons weer naar de gemeente.
We hebben zo toen toch maar ge-

Zorgen voor de toekomst
Koos maakt zich zorgen over het feit
dat de gemeente niet langer mee wil
werken aan het opruimen van de takken. “Tot nu toe legden wij de takken
keurig klaar en dan kwamen mensen
van de gemeente kwam met een versnipperaar. De houtsnippers gebruikte
de gemeente dan weer voor het ophogen van paden en dergelijke. Het
feit dat de gemeente afhaakt, betekent dat we een ernstig probleem
hebben. Waar blijven we met het
houtafval? We kunnen zelf geen
versnipperaar betalen. Dat zou ook
niet rendabel zijn. En een commercieel bedrijf inhuren gaat ook boven
onze begroting. We zijn nog wel
met de gemeente op zoek naar een
oplossing, maar ik maak we hier wel
zorgen over,” aldus Koos. Hij stelt
vast dat het overheidsbeleid ook niet
altijd even doordacht is. “Wanneer
je een knotwilg niet regelmatig knot,
worden de takken te zwaar, scheurt
de boom uit elkaar en dat kan een
gevaarlijke situatie opleveren.” Koos,
die zelf op een mooi plekje aan het
Gein woont, noemt het gedoe rond
de dijkverbreding ook een voorbeeld
van ondoordacht beleid. “Er worden
vanachter een bureau in het provinciehuis normen gesteld hoe hoog
dijken bij rivieren moeten zijn. Die
norm wil men dan onverkort op alle
situaties toepassen. Dat zou hier aan
het Gein tot idiote situaties hebben
geleid, met grote consequenties voor
de natuur. Er waren plannen om hier
vijfenveertighonderd bomen te kappen. Dankzij groot verzet zijn het er
maar vierhonderd geworden. Van de
twaalf kilometer dijk worden nu nog
maar achthonderd meter opgehoogd.
Betrokkenheid van de inwoners
is dus heel belangrijk. Je kunt er
zelf veel aan doen om de natuur te
beschermen.”

Na elf jaar weer een wedstrijd over de eilanden
Op zaterdag 4 augustus wordt op de Vinkeveense Plassen het Rondje Eilanden georganiseerd. Een uniek zwemloop evenement, met direct na afloop een gezellig avondprogramma, met culinaire en muzikale traktaties voor de
aanwezigen. Het geheel vindt plaats op Zandeiland 1; het met een brug aan land verbonden eiland aan de noordkant van de Vinkeveense Plassen. Hier vindt ook de start en finish van de wedstrijd plaats. Met Het Rondje Eilanden herleven oude tijden en keert in De Ronde Venen een bijzonder evenement terug, in een geheel nieuw jasje.
het hele land verdween het evenement niet uit de gedachten. Enkele
bevriende triatleten vonden afgelopen
jaar aansluiting bij Stichting Woelig
Water en zette een nieuwe formule
neer.

Jarenlang werd in en rond de Vinkeveense Plassen de 'Eilandentriathlon'
georganiseerd. Zowel toppers als
recreanten kwamen jaarlijks naar
Vinkeveen om al zwemmend en
lopend een ronde te maken over 12
eilanden. De unieke wedstrijd ging
over totaal 1500 meter zwemmen en
5 kilometer lopen, verdeeld in telkens
korte stukjes. Elf jaar geleden kwam
hier echter een abrupt einde aan na
de 9e editie, maar bij veel lokale
bewoners en ook onder triatleten uit

Geen Fietsen, maar Feesten
Van der Wal: "Bij de Eilandentriathlon werd na het zwem-loop rondje
ook nog 30 km gefietst. Uniek om
fietsend af te sluiten - dat zie je in
geen enkele andere triathlon - maar
al vrij vroeg hebben wij besloten het
fietsen er uit te laten. Met als reden
om het organisatorisch eenvoudiger
te maken en tegelijk laagdrempelig
voor deelnemers. Je hoeft geen racefiets meer te hebben en het zwemloop rondje was toch uiteindelijk
wat de eilandentriathlon echt uniek
maakte. Nu is het dus simpelweg
'Het Rondje Eilanden'. De mooiste
zwemloop van Nederland! Of ik zeg

Mijdrecht

zelf vaak 'aquathlon', zoals het internationaal genoemd wordt, want ik
vind 'zwemloop' een beetje oubollig
klinken. Maar zoals het ons nu voor
ogen staat wordt het zeker een mooi
evenement, want we sluiten af met
een diner en muziek voor deelnemers
en toeschouwers!”
Komende augustus is het dus zo ver.
Organisator Yordi de Bruin: "We zijn
de 200 aanmeldingen ruim gepasseerd. Er is op zich ruimte om
geïnteresseerden aan de startlijst toe
te voegen. We rekenen in ieder geval
nog op de nodige lokale deelnemers
én natuurlijk toeschouwers.”

Hét Rondje Eilanden vind plaats op
4 augustus op Eiland 1 – Vinkeveense
Plassen. Inschrijven kan nog op
www.hetrondjeeilanden.nl.
Hier is ook het parcours en het programma te vinden.

De Bootcamptraining van Multi
Mondo afgelopen seizoen is afgesloten. Bij de wekelijkse training op
maandagavond van zes weken hebben acht vrouwen hard gewerkt aan
hun conditie. Na de zomervakantie
wil de groep doorgaan en zijn er
enkele plaatsen open voor nieuwe
deelnemers. Wie interesse heeft:
meld je snel aan! Maandag vanaf
19.30 uur is de vaste avond en tijd
voor deze Boot Camp training.
Vrouwen die willen meedoen, kunnen voor meer informatie contact
opnemen via info@multimondo.nl,
of via stichting de Baat: tel. 0297 230 280 (ma. t/m do. 9.00 - 15.30
uur) of via 06 - 26 99 93 95 (vrijdag). Snel opgeven, luidt het advies.

Regio

Veenlopers actief
Woensdagavond 11 juli jl. was er
weer de baanwedstrijd (elke tweede
woensdag van de maand) van Atletiekvereniging Aalsmeer, 5 kilometer met elektronische tijdwaarneming. Zo kan je per ronde zien hoe
je race is opgebouwd. Er waren veel
deelnemers die ondanks de stevige
wind er flink tegenaan gingen. De
Veenlopers liepen goede tijden. De
man in vorm en snelste Veenloper
van deze avond was Jos Bunschoten
20:58 minuten; Bob Rijlaarsdam
– eerste keer op de baan - 21:55
min; Henny Kooijman – de kilometervreter - 21:55 min, Jos Snel
– traditioneel in een mooie - 23:21
min, Hans Leeuwerik – op weg
naar een PR op de baan - 24:23
min en Richard van der Weij – een
première op de baan - 24:26 min.
Allen werden aangemoedigd door
Evelien. Het is fantastisch mooi
om deel nemen aan deze wedstrijd.
Ontspannen en sportieve sfeer. Een
aanrader voor degenen die eens de
snelheid willen testen op de baan.

Tennis

Rabo Abcouder Open
afgesloten

Meer informatie over de activiteiten
en manieren waarop men de stichting kan steunen:

Was het de gehele week fantastisch tennisweer, zondag jl. lieten
de weergoden het Rabo Abcouder
Open in de steek! Met flinke
regenbuien was het helaas niet
mogelijk om op de gravelbanen te
spelen, maar moesten de finalisten aantreden in de hal. Toen het
rond 16 uur begon op te klaren,
stroomde het park alsnog vol met
vele nieuwsgierigen. De finale in
het koningsklassement HE2 tussen
Marcel Reuter en Steffan Kokkelink werd uiteindelijk in 3 sets
beslist met als terechte winnaar
Steffan Kokkelink. In de HD2
waren het Eric Haase en Bas van
Bentum die de titel in de wacht
sleepten. Als afsluiting van deze
geweldige week, kwam niemand
minder dan Monique Smit uit de
bosjes gedoken om jong en oud
nog even te vermaken met wat
Volendamse palingsound! Alle
uitslagen en winnaars staan op:

www.landschapwergroepabcoude.nl.

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

Rij-impressie Aprilia Shiver 750 ABS

‘Shiver me timbers’
Vandaag ga ik op pad met de Aprilia Shiver: een occasion uit 2011 van Roké Motors uit Mijdrecht. Ik ken
dit type motorfiets nog niet, maar vind het altijd leuk om iets nieuws te testen. De motor is van de Italiaanse
motorfabrikant Aprilia, die geweldige sport en enduro motorfietsen maakt, maar ook naked bikes (motorfietsen waar geen kuip omzit en waar het blok mooi zichtbaar is). De Shiver 750 ABS is zo’n naked bike. Hij toont
lekker stoer en ziet er best agressief uit.
De Shiver werd voor het eerst
geïntroduceerd in 2007 en zit nog
steeds in het leveringsprogramma
van Aprilia. De motor beschikt over
een laatste generatie 90° V2 motor,
die compact is en prestaties levert
die vergelijkbaar zijn met de vier
cilinders van de concurrentie. De V2
heeft een dubbele bovenliggende nokkenas, vloeistof koeling en brandstof
injectie. Met z’n vermogen van 95 pk
kan hij bijzonder vlot meekomen in
het verkeer. Door bij de bouw van het
frame aluminium en stalen buizen te

combineren, is er een optimale stevigheid en een laag gewicht ontstaan
met een enorm strak weggedrag.
Ik ben dol op die no-nonsens motorfietsen: What you see is what you get!
Met het uiterlijk van de Shiver zit het
ook wel goed. Wat een gave fiets. Als
ik de naam op de tank lees, moet ik
gelijk denken aan het nummer ‘Shiver
me timbers’ van Tom Waits. Vrij vertaald: koude rillingen over mijn rug.
Het is een oude piraten uitdrukking,
die gebruikt werd wanneer er iets
onaangenaams
gebeurde of wanneer men ergens
van schrok. Koude
rillingen zal de
Aprilia Shiver mij
niet bezorgen,
maar als ik opstap, krijg ik toch
een beetje kippenvel. Het voelt
meteen goed en

zowel Shiver als ik hebben zin om
een rondje te boenderen. Z’n geluid
doet mij beetje denken aan mijn Fiat
500 Twinair, alleen dan nog een stuk
vetter en agressiever. Met een perfecte rechtop houding kan je uren lol
hebben op de deze ras Italiaan. Zoals
altijd is het design wonderschoon en
doordacht. De uitlaten geef ik een
10 met een griffel, wat een beauty's.
De zilver met rode kleur en de glans
zwarte wielen maken de fiets helemaal af. De kilometerstand bedraagt
8671 in nog geen jaar tijd. Dat geeft
wel aan dat de vorige eigenaar met
heel veel plezier op de Shiver heeft
gereden en deze, gezien de geweldige
staat van de fiets, ook met liefde
heeft behandeld. Ik vind het een
beetje een concurrent voor de Aprilia
Dorsoduro 750, de supermotor met
hetzelfde blok uit eigen huis. De
Shiver is alleen meer gestyled, wat
strakker en meer een wegmotor.
Aan elk feest komt een eind dus ook
aan dit tweewielerbal. Noodgedwon-

gen neem ik afscheid van de Shiver.
Het is zeker een motorfiets die mij
kippenvel bezorgd, maar dan in
positieve zin.

Roké Motors
Ondernemingsweg 9, Mijdrecht
Tel.: 0297-285218 www.roke.nl

De Shiver 750 ABS is uitgevoerd
met een anti blokkeersysteem (een
must have tegenwoordig), een carbon
voorspatbord, carbon zijpanelen, valblokken en speciaal gestyleerde spiegels, die niet alleen prima werken,
maar ook een lust voor het oog zijn.
De Shiver is in nieuw staat (bouwjaar
2011) en heeft 8671 kilometer op
de teller. Hij staat te koop bij Roké
Motors in Mijdrecht voor 7.250 euro.
Daar koop je een zeer potente en
prettig handelbare fiets voor.

Kom proefladen (en rijden).

Ook na 1 juli

De ruime Prius Wagon nu in de showroom.
Vanaf € 30.990,-

Nederlands grootste auto met 14% bijtelling staat vanaf nu voor u klaar bij de
Toyota dealer. Kom proeﬂaden en ervaar zelf hoe groot 1.750 liter bagageruimte
is. Of neem uw familie mee en geniet van de 7 zitplaatsen tijdens een proefrit.
De Full Hybrid Prius Wagon verbruikt slechts 4,1 l/100 km en is BPM- en wegenbelas tingvrij. U least de Prius Wagon al vanaf € 439,- per maand. Kijk voor een
Toyota dealer bij u in de buurt op www.toyota.nl
Brandstofverbruik (566/2011J/EC) 4,1L/100km (24,4km/L) en CO2 96 gr/km.
Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf € 439,- per maand
o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km per jaar. Incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en
brandstof. Aangeboden door Toyota Financial Services. Afgebeeld: Prius Wagon Dynamic Business
(€ 37.500,-) met 17” accessoire velgen. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V.
Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk opwww.toyota.nl

Van Ekris

Maarssen, Kometenweg 2, 0346-557000
Mijdrecht, Industrieweg 48, 0297-230350
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Door Michael Reuling
foto's patrick hesse

Toyota Prius Wagon

Slimme zet
Toyota scoort al jaren met de hybride Toyota Prius. Een auto die niet
alleen in de Verenigde Staten erg populair is, maar ook hier in de lage
landen. Sinds 1997 hebben ze al ruim drie miljoen exemplaren verkocht. En nu? Nu doen ze er nog een schepje bovenop. Naast de Full
Hybrid en Plug-in (oplaadbaar via het stopcontact) variant komen ze
nu met een Full Hybrid stationwagon. Nou ja, stationwagon?
De Wagon combineert spaarzame
hybridetechniek (de Wagon heeft
een 1.8 viercilinder benzinemotor
en een elektromotor aan boord,
goed voor in totaal 136 pk) met
zeeën van ruimte. Eigenlijk is het
geen stationwagon maar een compacte MPV à la de Renault Grand
Scenic. Echter is de Wagon de
eerste zevenzitter die je wegenbelasting vrij of met 14% bijtelling
kunt rijden.
In een normale Prius zijn een hoop
accu’s weggewerkt die ervoor zorgen
dat je af en toe wel wat extra ruimte
kunt gebruiken. Reden voor Toyota
om met deze 15,5 centimeter langere Wagon te komen. Deze is ook
nog eens 8,5 centimeter hoger dan
de reguliere variant. Hoewel de Wagon de naam deelt met zijn kleinere
broeder, is de Wagon eigenlijk een
compleet andere auto als het aankomt op maten, design en doelgroep.
Een sterk punt van de Prius Wagon
is de flexibele indeling. De Wagon
is voorzien van drie zitrijen die in
totaal zeven zitplaatsen bieden. De
achterste rij (twee losse stoelen) kun
je in een handomdraai neerklappen,
waardoor je van 200 liter bagageruimte naar 505 liter groeit. Met alle
banken neer heb je maar liefst 1.750
liter bagageruimte tot je beschikking. Overal in de auto zijn handige

opbergvakken te vinden en bekerhouders. Onze demo was uitgerust met
een groot panoramadak (standaard
vanaf de Aspiration uitvoering). Een
consequentie hiervan is dat hierdoor
de hoofdruimte iets afneemt. Echter
valt dat in de Wagon behoorlijk mee.
De Wagon heeft overigens eenzelfde
daklijn als de standaard Prius, echter
is deze iets opgerekt. Dit betekent
dat je op de derde zitrij te maken
hebt met minder hoofdruimte dan op
de tweede rij. Voor volwassenen is
de derde zitrij eigenlijk niet aan te
raden.
Al rijdend in de Wagon krijg je het
idee dat deze met name voor de
Amerikaanse markt is bedacht. Het
rijcomfort doet Amerikaans aan,
gelukkig niet te soft, zoals bij veel
Amerikanen het geval is. Natuurlijk
schakel je niet zelf, maar doet een
traploze CVT-automaat het werk.
De Prius heeft allemaal knopjes
her en der op het dashboard en
de Wagon is daarin niet anders,
echter ziet het er iets strakker en
moderner uit en is het gebruikte
plastic vele malen beter. De hendel
om de automaat mee te bedienen is
nog steeds apart te noemen, maar
alles werkt super. En ja, ik ben nog
steeds fan van het touchscreen navigatiesysteem dat Toyota gebruikt,
uiteraard voorzien van kleuren-

beeldscherm waarop je ook de
beelden van de achteruitrijcamera
kunt zien. Optioneel kun je de Intelligent Parking Assist laten inparkeren, je hoeft dan alleen nog maar
bij te remmen. De auto is daarnaast
voorzien van een JBL stereo met
acht speakers en voortreffelijk geluid, maar die ook nog eens minder
energie verbruikt ten opzichte van
een normale stereo. De demo was
voorzien van een head-up-display
(standaard vanaf de Aspiration). Dit
projecteert de snelheid, verbruik
en navigatieaanwijzingen in de
voorruit, zodat je je ogen bijna niet
meer van de weg hoeft te halen.
Rijden doe je met de Wagon in drie
modussen. Voor de EV modus kun
je het beste kiezen als je te maken
hebt met stadsverkeer. In deze stand
rijd je ongeveer 2 kilometer alleen
op de elektromotor. Maar pas op,
geef je iets te veel gas dan springt de
benzinemotor bij en zit je niet meer
in de EV modus. Dan is er de Power
modus. Hierbij reageert de motor
iets feller. En in de Eco modus rijd je
eigenlijk standaard. Hierin reageert
de motor niet superfel en wordt bij de
acceleratie zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de elektromotor. Deze
laadt overigens altijd weer bij als je
remt of het gas los laat. Toyota heeft
de Wagon voorzien van Pre-Crash
Safety, waarbij een radar de weg

scant op mogelijke gevaren en eventueel als dat nodig is alle systemen
in werking zet om een aanrijding te
voorkomen.
De Wagon is een schot in de roos
voor Toyota. Dankzij de flexibiliteit
van het interieur, de ruimte en de
scherpe prijs en belastingtechnische
voordelen zal dit vele kopers over
de streep trekken. De Wagon is

Gereden versie: Toyota Prius Wagon Aspiration
Gecombineerd vermogen: 136 pk
Benzinemotor: 1.8 viercilinder (99 pk)
Elektromotor: 60 Kw (82 pk), 0-100: 11,3 s
Top: 165 km/u
Verbruik: 1 op 23,3 / 4,3 l/100km
Prijs gereden model: € 32.750,-

Bedreiging met steekwapen in Abcoude

Een van de laatste kavels grond in het stationsgebied van Abcoude is
verkocht aan het bouwkundig adviesbureau en aannemersbedrijf DCV
Groep B.V. uit Amsterdam. Dat heeft het college van B en W besloten.
DCV Groep gaat op de ruim 700 vierkante meter grond aan Bovenkamp
2 haar nieuwe kantoor bouwen. In de nieuw te bouwen kantoorruimte
komen ook enkele units voor verhuur.

Een 20-jarige jongeman uit Amsterdam is in de nacht van zondag 15 op
maandag 16 juli in Abcoude bedreigd
met een steekwapen en beroofd. Hij
liep rond 01.15 uur over de Broekzijdselaan en zag daar een man lopen, die
hij vlak daarvoor ook al op de Spoorlaan had gezien. De man liep met
hem mee, sprak hem aan en haalde
plotseling een steekwapen tevoorschijn. Zij liepen op dat moment op
de Broekzijdselaan ter hoogte van de
Achter de Kerken. De straatrover eiste
geld en ging er vervolgens met een
geldbedrag vandoor. Het slachtoffer
liep naar de woning van een familielid,

De kavel Bovenkamp 2 heeft een
kantoorbestemming. Het plan van
DCV Groep B.V. om hier haar
nieuwe kantoor te realiseren past
daarin. Ook de Welstandscommissie
heeft geen bezwaren tegen de bouw
van het kantoor op die plek. Met de
verkoop is een bedrag gemoeid van
288 duizend euro.

Toyota Van Ekris
Industrieweg 48, Mijdrecht
Tel. 0297-230350
www.vanekris.nl

Toyota Prius Wagon Aspiration

Grond bij stationsgebied Abcoude verkocht

Met de verkoop van de grond aan
DCV Groep B.V. is het bestemmingsplan Stationsgebied in
Abcoude voor het overgrote deel
gerealiseerd. De infrastructurele
werken zijn afgerond en de woningbouw is gerealiseerd. Alleen de
zogenaamde leisurekavel is op dit
moment nog te koop.

verkrijgbaar vanaf ca. € 30.000,voor de Comfort-uitvoering. De meest
complete uitvoering is te krijgen voor
€ 37.500,-. Daar tussen zit de gereden Aspiration. Alle modellen worden
geleverd als zevenzits uitvoering.

& Venen op telefoonnummer 09008844 of via Meld Misdaad Anoniem
op telefoonnummer 0800-7000.

waar hij de politie belde. Meerdere
politie-eenheden stelden een onderzoek in de omgeving in, maar troffen
de verdachte niet meer aan.
De verdachte is een blanke man van
ca. 24 jaar, ongeveer 1.80 meter, zeer
kort haar of kaal, stoppelbaard en een
ver vooruitstaande kaak. Hij had een
baseball-petje op en sprak met een
vermoedelijk Oost Europees accent.
Aan getuigen van de straatroof en
aan mensen die de verdachte op of in
de omgeving van de Broekzijdselaan
hebben gezien of hem menen te herkennen, wordt verzocht contact op te
Help hem
hem
blindengeleidehond
worden.worden.
Ganaar
naarGa naar
Help
hem blindengeleidehond
Help
blindengeleidehond
worden.
Ga
nemen met de politie van district Rijn

SAM
MOET
SAM
MOET
NOGNOG
VEEL
LEREN.
VEEL
LEREN.

adopteereenpup.nl
adopteereenpup.nl
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Nivo

u i t va a r t ve r z e k e r i n g e n
NIVO uitvaartverzekeringen N.V. behoort tot de sector Financiële dienstverlening.
NIVO heeft een hechte organisatie en een professioneel team van medewerkers.
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een

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: Senior Systeembeheerder
Organisatie: PIM, Werven, Selecteren & Detacheren
Plaats: Mijdrecht

Functie: Verkoopmedewerker
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

schoonmaakmedewerker

Functie: Commercieel/administratief medewerker makelaardij (24 uur)
Organisatie: Koop Lenstra Makelaars o.z.
Plaats: Uithoorn

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

WIJ VRAGEN

m/v parttime

Functie: SAP Architect
Organisatie: PIM, Werven, Selecteren & Detacheren
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: SAP Consultant
Organisatie: PIM, Werven, Selecteren & Detacheren
Plaats: Mijdrecht

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

Functie: Diverse uitdagende functies voor ambitieuze
professionals
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht

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

Een hardwerkende, serieuze en nauwkeurige schoonmaakmedewerker voor maandag
tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 10.00 uur om ons kantoor schoon te houden.
Van u wordt verwacht dat u de Nederlandse taal uitstekend beheerst.

WIJ bIEdEN

Een prettige werksfeer, een rookvrij kantoor, prima salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een premievrije pensioenopbouw, 13 e maand en een
bonusuitkering van 2%.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw sollicitatiebrief of email naar:
NIVO uitvaartverzekeringen n.v.
t.a.v. de directie, Mw M. Landwier
Dr. J. van der Haarlaan 9, 3641 JW Mijdrecht
T 0297 - 272001
E info@nivo-nederland.nl
I www.nivo-nederland.nl

Functie: Calculator / werkvoorbereider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager binnendienst
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

De maatschappij beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank en is lid van het Verbond van Verzekeraars.

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

Functie: Lijnrijder / standplaats Noord Amerika
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Aankomend financieel manager
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Binnenmelder/ Ingangscontroleur
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Allround medewerker bloemen
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
Sudoku week 29

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.

Zweeds raadsel week 29
viespeuk

ferm

mannelijk
dier

invloed

Franse
pausenstad

Engelse
taxi

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.
vrouw van
Aegir

scheepstrap
vies
ruiken
bijbelse
figuur

5

huisbediende
edel
kleur

las

hoop

land in
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appelsoort

geliefde
van Zeus

2

haren
verliezen

vaartuig

3

1

2

3

4

hoofddeksel

na de
middag
laatstgenoemde

zuil

4

7
Chinese
dictator

tweetal

navolger

3
7 5

6

NieuwZeelander
Chinese
deegwaar

bot

drug

ziektepatroon
een en
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doodmoe

rivier in
Frankrijk
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7
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9

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

Oplossing puzzels week 28
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1
4
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© Puzzelland
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