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Grand Café Plux Uithoorn

Plux, een prima plek
Mmmm.... met Hesse
Patrick Hesse is geen chef-kok
of gediplomeerd keurmeester,
maar weet wél precies wat hij
lekker vindt. Daarom is hij regelmatig te gast bij diverse restaurants in de (wijde) regio en
maakt hij ons deelgenoot van
zijn culinaire ervaringen.

Ik ben op deze stralende (bijna) zomermiddag op pad mijn fotografenmaatje Jaap Maars. Ondanks dat wij beiden voor andere kranten
werken, zijn wij al meer dan 15 jaar vakbroeders. Vandaag gaan wij
lunchen bij Grand Café Plux in Uithoorn. Dit Grand Café is gevestigd
in de prachtige en hoog aangeschreven Sportschool Plux aan Johan
Enschedeweg 180 in Uithoorn. Deze sportschool, die binnenkort haar
vijfjarig bestaan viert, heeft vanaf het begin een eetgelegenheid gehad
maar deze stond sinds september 2009 leeg. Toen 'horecatijger' Danny
Braams hier lucht van kreeg, is hij samen met zijn vriendin Nicky
poolshoogte gaan nemen en zag de enorme potentie die de locatie te
bieden had. De beslissing was snel gemaakt en zo zijn Danny & Nicky
vanaf 1 april jl. de trotse uitbaters van de mooie locatie met de toepasselijke naam “Grand Café Plux”.
tekst en foto’s patrick hesse

Het is een beetje wennen: aan de
rand van het industrieterrein rij je
de parkeerplaats van een eigenzinnig stukje Uithoorn op. Het is
haast niet meer voor te stellen dat
je op een industrieterrein zit. Op
deze locatie is onder andere een
kinderdagverblijf gevestigd. Als je
het mooie gebouw van Sportschool
Plux inloopt, ligt links de droom
van Danny & Nicky, een stel zeer
geestdriftige jonge ondernemers
die bruisen van enthousiasme. Jaap
en ik maken kennis met dit duo.
Ondanks hun leeftijd zijn het door
de wol geverfde horecamensen.
Danny heeft een aantal jaren staan
koken bij Le Virage. Toen collega
Hans Venneman een paar jaar
geleden besloot Restaurant Lust! te
beginnen, is Danny meegegaan om
samen met Hans de keuken te gaan
bestieren. Danny heeft daar hard

gewerkt en veel ervaring opgedaan
en daarmee zijn sporen ruimschoots
verdiend. Maar de droom van een
eigen tent was aanwezig.
Jaap en ik nemen plaats op het
ruime terras achter het gebouw.
Dit terras grenst meteen aan het
Vlinderbos, een prachtig en uniek
stukje natuurgebied in Uithoorn.
Het terras staat dus midden in de
natuur en hier voelen Jaap en ik
ons volledig onthaast, alsof we even
op vakantie zijn. Ik kan het nog
steeds niet bevatten dat hier aan de
voorzijde een industrieterrein ligt.
Soms moet je verder kijken dan je
neus lang is.
We beginnen met een grote verrassing: Sushi! Prachtig gepresenteerd en met de zon op ons bolletje
genieten we van deze traktatie. Het
is ook mogelijk om sushi aan de bar
te bestellen als
kleine snack,
super gezond
zo na het
sporten.
Nicky brengt
ons het volgende gerecht
in de vorm van
een romige
Aspergesoep
die ons ook
uitstekend
smaakt. Tussen
de gangen door
loop ik met
Danny door het
restaurant, dat
ongeveer een
meter dieper
ligt dan de
rest van het
gebouw. Alles
is gehuld in het
onvermijdelijke
oranje en de
beamer en het
grote scherm
staan al klaar
voor de WKwedstrijd van
morgen.“We
zijn bezig met
verbouwingsplannen, zo wil
ik het restaurant dichter
maken door
middel van glazen wanden en
wil ik beneden
een bar laten
maken, zodat
het restaurantgedeelte iets

meer afgesloten is. Zo creëer je een
intiemere sfeer,” aldus Danny. Hij
laat ook de naast gelegen vergaderruimte zien, die apart te huur is.
“Het lijkt me prachtig om een aantal terugkerende avonden te organiseren, ook voor de jeugd. Er is bijna
niets in Uithoorn op dat gebied. Zo
hebben we vanaf 10 september één
vrijdag in de maand “Earplux”, een
lekkere mellow lounge club night
voor de jeugd vanaf 16 jaar. En
iedereen is welkom om de belangrijkste wedstrijden van de WK en
de Formule 1 op het grote scherm
te komen bekijken. Wij zorgen dan
voor een bittergarnituur.”
Even later zit ik weer aan het heerlijke terras als Nicky ons nog een
gerecht brengt die er wederom erg
smaakvol uitziet: de clubsandwich
vlees. Gelukkig begrijpt Danny dat
dit de lunch is en dus delen Jaap en
ik dit heerlijke gerecht in combinatie met een Mozzarella tomaatsalade. De clubsandwich is erg uitgebreid en samen met de frieten, die
heerlijk gekruid zijn, zou dit gerecht
voor één persoon ruim voldoen
zijn als lunch. Als ik de menukaart
bestudeer word ik blij verrast,
de prijzen zijn bijzonder gunstig.
Danny glimlacht: “Zo willen we
het doen; een uitstekende kwaliteit
voor een aantrekkelijk prijsje. Het
moet vooral laagdrempelig zijn,
iedereen moet zich thuis voelen. Als
het voor aan de bar gezellig druk is
op een vrijdagavond bijvoorbeeld,
dan laat ik kosteloos een schaal
Sushi of bittergarnituur rond gaan.
Hartstikke gezellig toch?”
Jaap en ik zijn meer dan voldaan
wanneer we afscheid nemen van dit
vriendelijke stel. Ondanks de moeilijke economische tijden, hebben ze
toch maar het lef gehad om zeer
gepassioneerd een eigen bedrijf
te starten en dit alleen al verdient
alle lof. Dat deze droom ook nog
uitmondt in een mooi bedrijf waar

lekker gegeten kan worden is natuurlijk fantastisch. Ik zou zeggen:
kijk net als ik eens verder dan je
neus lang is en maak het ritje over
het industrieterrein en neem plaats
in Grand Café Plux. Of ga bij mooi
weer eens lekker onthaasten op het
mooie terras.
Ik beloof Danny nog even te melden
dat er op 9 juli een Franse avond
is met een wijnproeverij en Franse
muziek. Deze avond staat volledig
het teken van een goed doel: de
kankerbestrijding. Hou ook voor
andere activiteiten de website in de
gaten: www.grandcafeplux.nl.

Grand Cafe Plux
Johan Enschedeweg 180
1422 DR Uithoorn
Tel 0297 521 511
www.grandcafeplux.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.00 tot 23.00 uur
zaterdag en zondag
9.00 – 16.00 uur
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De Club van… Sandra Offerman

Sport kort

Kleutergym is goed voor de motoriek

Atlantis ontvangt
top-korfballer

Omnisportvereniging Veenland is dit jaar precies veertig jaar actief in Wilnis en omgeving. Een belangrijk onderdeel van deze sportvereniging is de
afdeling gymnastiek. Daar kun je niet jong genoeg mee beginnen, vindt
Sandra Offerman, die al vier jaar les geeft aan vier- en vijfjarige kleuters.

Atlantis organiseerde een zeer
geslaagde bijscholing voor haar
trainers door Leon Simons, top
korfballer spelend bij PKC en het
Oranje team.
Leon gaf aan de B1 en A1 spelers
van Atlantis een training over de
juiste technieken van schot uit
beweging. Tijdens de gehele bijscholing werd de techniek voorgedaan,
daarna enkele verbeterpunten aangewezen en de trainers gevraagd
om rond te lopen en de spelers te
corrigeren. Tussendoor werden er
oefeningen gegeven, waarbij de balvaardigheid van alle spelers getest
werd. De trainers kregen hiermee
weer vele ideeën voor nieuwe oefeningen. De avond werd afgesloten
met een evaluatie en natuurlijk was
er even tijd om een handtekening en
een foto van Leon Simons te scoren.

- foto sandra offerman

Het kan nog vroeger, horen we van
Sandra Offerman. “We hebben bij de
vereniging een ‘ouder en kind’ groep
voor twee- en driejarigen, die samen
met één van de ouders of met opa of
oma gymles krijgen. Dat heeft natuurlijk een hoog spelgehalte. Maar
op die manier kun je al in een vroeg
stadium bijdragen aan een gezonde
en goede ontwikkeling van die kleine
lijfjes.” Sandra houdt zich bezig met
de kleuters. “De
kleutergroep
van Veenland is
jarenlang geleid
door Rina Koper.
Zij was voor
veel mensen
in Wilnis een begrip. Persoonlijk
kende ik haar ook uit de tijd dat
mijn eigen kinderen bij haar op les
zaten. Toen ze er na al die jaren mee
ging stoppen is haar een feestelijke
afscheidsreceptie aangeboden. Daar
hoorde ik dat er eigenlijk nog geen
opvolgster voor Juf Rina was gevonden. Ik heb toen laten merken dat ik
wel geïnteresseerd was om een keer
aan een proefles mee te doen. En
dan gebeurt wat zo veel vrijwilligers
overkomt. Voor je het goed en wel
door hebt, zit je er middenin. Met
veel plezier overigens. Ik ben een
cursus gaan volgen bij de landelijke
bond, de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU). Daar
moest je ook stageopdrachten doen.
Ik vond het heel leuk om te doen.”

en lopen over de balk ontwikkel je
het evenwichtsgevoel. Gymnastiek
is voor de kleuters een heel goede
sport om ook de motoriek goed te
ontwikkelen. Je ziet ook dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Vaak is het zo dat ze aanvankelijk
terughoudend en een beetje angstig
zijn. Als ze dan in de gaten krijgen
dat zo’n koprol helemaal niet eng is
of dat het best leuk is in het klimrek,
worden ze ook
wat zelfverzekerder. Daardoor
kunnen ze op
school vaak ook
beter mee.”
Na de kleutergymnastiek kunnen de kinderen
bij Veenland door naar de recreantenafdeling. Er zijn jongens- en
meisjesgroepen vanaf zes jaar.
Uiteindelijk is er de mogelijkheid om door te stromen naar de
selectieteams. Dan moet er wel
een keer extra getraind worden per
week. De vereniging doet ook veel
moeite om de opgroeiende jeugd bij
de vereniging te houden. Sandra:
“dat valt niet mee, want er is veel
concurrentie van andere sporten. De
kinderen kunnen tegenwoordig al
vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar
bij voetbalclub CSW terecht. Ik zie
dan ook herhaaldelijk kinderen die
ik op de kleutergym heb gehad, naar
CSW vertrekken. Nou is daar op zich
niks op tegen. Het is al belangrijk
dat ze blijven sporten en in beweging
blijven. En je merkt ook dat er bij
de naschoolse opvang steeds meer
aandacht voor sport is. Dat betekent
dat we die kinderen vaak ook kwijt
raken.”

“Bij elk spel ligt het
accent op een ander
aspect van de sport.”

Spelelementen
Sandra heeft twee groepen onder
haar hoede. Zo’n groep bestaat uit
zo’n vijftien tot twintig kinderen.
Er is een groep voor de vierjarigen
en eentje voor de vijfjarigen. “Voor
de jongste groep bevat de lesstof
veel spelelementen,” vertelt Sandra.
“Individuele oefeningen op muziek,
waarbij ook het ritmegevoel ontwikkeld wordt. En we doen ook veel
groepsspelletjes. In de groep van de
vijfjarigen gaan we een stapje verder. Met oefeningen als de radslag

Actieve vereniging
Sandra is geboren en getogen in
Wilnis. Ze was van haar zesde tot
haar elfde lid van de gymnastiekvereniging. “Ik ben er een tijdje
tussenuit geweest, maar heb het
later weer opgepakt. Het is toch wel
“mijn’ vereniging, vind ik. Ik tref er

Sandra Offerman: “Kinderen krijgen hier meer zelfvertrouwen. Als ze merken dat
zo’n koprol helemaal niet eng is of dat het best leuk is in het klimrek, worden ze ook
wat zelfverzekerder. Daardoor kunnen ze op school vaak ook beter mee.”
nog steeds mensen die vroeger ook al
actief waren. Veenland is een actieve
vereniging. We hebben een leuke
groep leidsters onder aanvoering
van Aartje Verkaik, die al sinds jaar
en dag de drijvende kracht bij ons
is. Het seizoen loopt van september
tot juni en naast het vaste lesrooster
worden er ook regelmatig bijzondere
dingen georganiseerd. We hebben
bijvoorbeeld in februari een Sport
en Spel instuif georganiseerd. Dat
is nu al twee keer een groot succes
gebleken. We hebben zo’n twintigtal
spelletjes bedacht waar kinderen aan
kunnen deelnemen. Bij elk spel ligt
het accent weer op een ander aspect
van de sport. Op die manier kunnen
de kinderen kennismaken met de vele
mogelijkheden die onze vereniging
biedt. Ik ga er van uit dat we hiermee
doorgaan.”
Sandra is ook op andere fronten
actief bij Veenland. “Ik draag ook een
steentje bij aan de PR. Ik schrijf over
onze activiteiten en onderhoud de
contacten met de pers. En uiteraard
ben je betrokken bij de verenigingsactiviteiten. Zo hebben we binnenkort
weer onderlinge wedstrijden. Ik help
mee met de organisatie. En het is wel
leuk dat ik met mijn groep vijfjarigen
de opening van dat evenement mag
doen. Omdat de sfeer in het team
vrijwilligers goed is, verloopt de organisatie van dit soort evenementen
over het algemeen heel soepel.”
Sandra doet haar vrijwilligerswerk
naast een baan voor drie dagen. Ze
is pas bij een nieuwe werkgever

Geslaagden bij Horangi Taekwondo
Zenuwachtige deelnemers, een zaal vol publiek en streng kijkende examinatoren, zondag jl. tijdens
de examens van Horangi Taekwondo Mijdrecht. De zenuwen waren niet voor niets, want er wordt
bij de examens streng gekeken of iedereen aan de exameneisen kan voldoen. Hierdoor hebben twee
kandidaten helaas net niet het examen gehaald, maar zij krijgen natuurlijk een herkansing. Tijdens
zo’n examen moet je bijvoorbeeld het poomse’s lopen. Dit is een vaste volgorde van technieken in
een schijngevecht. Hierbij wordt gelet op de juiste uitvoering van de technieken. Bij het sparren
moet de deelnemer laten zien dat er wedstrijdinzicht is. De sparringsvormen zijn van non-contact
tot en met full-contact, dit hangt af van de graduatie. Tijdens de stapssparring wordt een aanval en
een counter gemaakt op de partner. De technieken en afstand moeten correct zijn. En als laatste
de zelfverdediging, hierbij zijn
er aanvallen met een mes of
stok, die op een realistische
manier verdedigd worden door
de deelnemer. Voor de hogere
graduaties staat er nog een
breektest op het programma,
waarbij met de hand of met
een schop een houten plankje
wordt gebroken.

VERSE AANBIEDING

door piet van buul

Atlantis A2 toch nog
de beste
De Club van...
Elke sportclub of vereniging
heeft ze. Die stille krachten die
bescheiden op de achtergrond
een onmisbare schakel vormen
bij het reilen en zeilen van de
club. Die er altijd zijn en op wie
je altijd een beroep kunt doen.
Piet van Buul zoekt ze op en zet
er wekelijks één in het zonnetje.
Want dat verdienen ze...
begonnen, dus ze is zich volop aan
het inwerken. Verder heeft ze de zorg
voor haar gezin. “We hebben twee
puberende dochters, een tweeling van
13 jaar. Daar heb je wel wat mee te
stellen, kan ik je verzekeren. Maar
het zijn alle twee heel sportieve meiden. De een turnt ook en de andere
bij judoot en ze voetballen allebei.”
Meer informatie over omnisportvereniging Veenland kan men vinden op
www.veenland.nl. Bij Veenland zijn
ze naast gymnastiek ook actief met
badminton, tafeltennissen, biljarten,
volleybal en zaalvoetbal.

Het tweede A junioren team van
korfbalvereniging Atlantis is alsnog
geëindigd als kampioen van poule
A4D. Ondanks een wat minder goede start eindigde het door Scheenaart rioolservice gesponsorde team
op een gedeelde eerste plaats. Dat
betekent dat Atlantis A2 voor het
2e seizoen op rij kampioen is.

Sponsoractie jeugdhonk succes

De sponsoractie voor een nieuw
jeugdhonk voor de jeugd van de
protestantse gemeente Mijdrecht
was een succes, mede dankzij
diverse winkeliers in Mijdrecht die
spullen voor het rad van avontuur ter beschikking stelden. Alle
gulle gevers heel erg bedankt!
A.s. zondag om 10 uur is er een
jeugddienst in de Janskerk met als
thema: Toeval?! Welkom!

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

vrijdag en zaterdag
(18 en 19 juni)

Oranje Tompouce
5 halen
4 betalen

Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis

20		

DE GROENE VENEN

AUTO&MOTOR
Rij-impressie Kawasaki ER6F

ER6F:

Sportieve allemansvriend
Deze week test Patrick Hesse wederom een jonge Kawa, een Kawasaki
ER6F uit 2009 van Floor Verbrugge Motoren De Hoef, met de bijna
maagdelijke kilometerstand van 2.600; nog niet eens behoorlijk ingereden dus.
Deze lichte twin staat bekend als een
niets-aan-de-hand allround motor.
Een opstapmotor, bij uitstek geschikt
voor een breed publiek: ervaren of
minder ervaren, jong of oud, man of
vrouw. Dit is de meest luxe uitvoering
van de ER-serie. Hij heeft namelijk
een volledige kuip en dat smoelt goed,
moet ik zeggen. Ook de grijsmetallic kleur geeft hem een volwassen
uitstraling. De F-versie wordt net als
de ‘N’ aangestuurd door een twee in
lijnmotor, verwerkt in een smal, lichtgewicht chassis, waardoor de ER6F
buitengewoon makkelijk te manoeuvreren is. De motorfiets beschikt over
72 pk en heeft een drooggewicht van
178 kilogram schoon aan de haak. De
elektronische brandstofinjectie zorgt
voor een constante vermogensaanvoer
over het hele toerengebied. De ER6F
is milieuvriendelijk en voldoet aan
de strenge Euro III-emissie normen.
Tevens beschikt deze uitvoering over
het prachtige en veilige ABS-systeem
(eigenlijk een must-have voor alle
motoren).

De twin slaat direct aan wanneer ik
op startknop druk en na een minuut
of twee brengt de automatische
choke het toerental naar een acceptabele waarde. Ik kan de weg
op en de twin bromt tevreden in het
vooronder. Het valt me op dat de
fiets erg smal is, maar toch ook weer
niet iel, wel merk je dat het gewicht
erg meevalt. Het kost het dus totaal
geen moeite om de fiets tussen het
verkeer door te manoeuvreren. Ver
buiten het dorp geef ik de Kawa de
sporen, hoewel hij erg op toeren
moet komen gaat hij behoorlijk van
zijn plaats. Het devies is wel flink
op toeren houden. Dan komt er ook
uit de werkelijk schitterende ogende
uitlaatdemper (een stukje hightech
design van de bovenste plank) een
vette roffel en dat is toch belangrijk
bij de beleving van motorrijden.
Chapeau aan de Japanner die
verantwoordelijk is voor dit schone
ontwerp. Een prima motorfiets voor
degene die niet echt op een zwaar
racemonster zit te wachten, maar

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

gewoon lekker een straatje om wil
of voor woon-werkverkeer. Want
economisch gezien vraagt deze ER
niet veel en springt zeer zuinig om
met de brandstof. Geen minnetjes
dan? Ik vond de vering erg hard,
maar wellicht is dit een kwestie van
afstellen en uiteraard van smaak. Na
een heerlijk toertje loop ik nog eens
om deze leuke motorfiets heen en
kan niets verzinnen waarom iemand
hem niet zou kopen. Hij is werkelijk
in uitmuntende nieuwstaat en er zit
nog tot medio 2011 fabrieksgarantie
op.
De ER6F kost bij Floor Verbrugge
5.990 euro en dat is zoals bekend
bij Verbrugge
Motoren een
all-in prijs, dus
inclusief afleveringsbeurt,
overschrijven
en volle tank

benzine en fabrieksgarantie tot april
2011. Als ik eind van de dag naar
wat informatie op internet snuffel,
zie ik ook wat prijzen voorbijkomen
en merk dat voor een in perfecte
staat verkerende ER6F, zoals die
bij Floor te vinden is, dit een erg
scherpe prijs is.

Floor Verbrugge Motoren
Eerste Hoefweg 7
1426 AK De Hoef
tel. 0297 593348

www.floorverbrugge.nl

Oeverzwaluw heeft een nieuw zomerhuis
Momenteel nestelen oeverzwaluwen in een berg grond naast het
nieuwe zwembad. Het gaat om grond die is verwijderd in verband
met de bouw van het zwembad. Deze grond zou worden 'uitgevlakt' omdat het terrein waar de grond ligt, tevens de plaats is
waar mogelijk een discotheek komt.
Voordat het uitvlakken ter hand is genomen, is geconstateerd dat
er oeverzwaluwen broeden. De Algemene Inspectiedienst (AID)
heeft vervolgens de aannemer opdracht gegeven het terrein met
linten af te zetten. Dit is gebeurd, maar daarna is geconstateerd
dat, ondanks de linten, er toch kinderen speelden op de berg
grond. Daarna zijn op verzoek van de AID hekken geplaatst.

foto peter bakker
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AUTO&MOTOR
Autonieuws
Productie Volvo S60 gestart

En Route met Reuling
Michael Reuling is bezeten van
auto’s. Werkte voor TV-programma’s als Gek op Wielen en RTL
Autowereld en organiseerde de
tentoonstelling ‘Onze Auto’s,
Rijden door de Tijd’ in de Beurs
van Berlage. Voor De Groene
Venen test hij wekelijks een auto
uit het rijke aanbod van de
regionale dealers.

Volvo C70 2.0D

Au Naturel

Afgelopen dinsdag is in Gent de productie van de nieuwe S60 gestart.
De eerste week rollen er 300 stuks
van de lopende band, de komende
weken gaat dat aantal oplopen naar
900 auto’s. Na de zomervakantie
moeten er per week 1.500 stuks van
de band rollen. Volvo streeft ernaar
per jaar 90.000 S60’s te verkopen.

Rectificatie
De vaste lezers van onze autorubriek hadden het snel door:
in het artikel over de Peugeot
308CC is per vergissing de intro
van de week ervoor blijven staan.
Onze excuses hiervoor.

De vernieuwde Volvo C70 is uit. En om gelijk met de deur in huis te vallen: wij hebben er niet mee gereden.
Dit is namelijk het model van voor de facelift, au naturel.
door michael reuling  foto’s patrick hesse

Wat verschilt het gefacelifte model
dan met het vorige type? Niet veel,
de kop- en achterlichtunits daargelaten (de koplampen zijn ontworpen
op basis van de nieuwe S60 en zijn
ook terug te vinden op de vernieuwde
C30, waarmee we een tijd geleden
op weg waren). Reden om dus met
het vorige type eens een tochtje te
maken door de regio. Dit specifieke
model C70 is geproduceerd in het
Zweedse Uddevalla in 2009 en in
augustus van dat jaar op kenteken
gezet, kort voor de introductie van de
vernieuwde C70. En dat is jammer
voor de dealer, maar biedt mooie
kansen voor de klant. Inmiddels
staat er namelijk een kleine 15.000
kilometer op de klok, dus kun je
deze aangeklede C70 mee naar huis
nemen voor € 44.650,- (nieuwprijs
ligt rond de € 54.480,-).
Jaren geleden (1998) introduceerde
Volvo een C70 met softtop.
Dit succesmodel werd in 2006
opgevolgd door het afgebeelde type
C70. Gebaseerd op het onderstel
van de S40 en ontworpen door de
Nederlander Fedde Talsma, die de
scepter zwaait over de ontwerpafdeling van Volvo. De C70 is voorzien
van een driedelig klapdak; een waar
schouwspel wat zich ontvouwt zodra
je op de knop drukt om het dak te
openen of te sluiten. De huidige C70
is mede door dit dak razend populair.
Zoals bij alle cabrio’s met hardtop, is
dit een auto die je met gemak iedere

dag kunt gebruiken. Een telefoontje
plegen via het bluetooth-systeem
is geen enkel probleem, ook niet
met open kap. Het navigatiescherm
popt omhoog als je de weg even niet
weet. Jammer genoeg werkt Volvo
nog met een afstandsbediening. Voor
een merk dat veiligheid hoog in het
vaandel heeft staan zou je verwachten dat ze liever met een touchscreen
navigatie-systeem zouden werken.
Desondanks werkt de afstandsbediening wel intuïtief.
Het interieur is zoals we dat van alle
Volvo’s kennen. Degelijk, voorzien
van goede materialen en logisch
ingedeeld. In het midden vinden we
de platte middenconsole, waarachter
je spullen kunt wegleggen. Dit model
is uitgevoerd met een High Performance Audio-pakket, niet geheel
vervelend, maar realiseer je wel dat
iedereen kan meegenieten van je muziekkeuze. Gelukkig heb je daarvoor
altijd een neutrale CD achter de hand
in de 6 CD-wisselaar.
De C70 is een echte vierzitter.
Achterin vinden we veel ruimte,
zodat je ook echt met vier mensen
op pad kunt, zonder dat de twee
passagiers achterin na tien minuten
al last hebben van kramp. Reis je
vaak alleen, dan kun je kiezen voor
een windschot. Die-hard cabriorijders
haken hier af, anderen willen niet dat
hun kapsel door de war raakt na een
kort ritje. Voordeel van dit windschot

is dat spullen veilig op de achterbank
kunnen blijven liggen als je met 120
km/u over de snelweg blaast. Dit
windschot is voorzien van handige
ritsopeningen, zodat je makkelijk bij
de spullen kunt. In de achterbak heb
je (als de kap opgevouwen is) nog genoeg ruimte voor een reistas. Wil je
meer kwijt, dan kun je met een druk
op de knop het dak omhoog tillen,
waarna je andere spullen onder het
dak kunt leggen. Totaal beschik je dan
over 200 liter. Met eenzelfde druk
op de knop zakt het dak weer terug
in zijn positie. Met het dak gesloten
beschik je over 404 liter bagageruimte, waarmee je de C70 prima kunt
inzetten voor vakantieritten.
De C70 is een grote auto, maar toch
heeft Fedde er een nette auto van
weten te maken (het moet gezegd:
in samenwerking met het Italiaanse
designhuis Pininfarina, maar of dat
nou nodig was). Zowel gesloten als
dicht ziet de C70 er goed uit en
dat is niet altijd bij alle cabrio’s het
geval. Persoonlijk vind ik het tweede
zijraam te groot, waardoor de lijn
niet helemaal mooi doorloopt, maar
fotograaf Patrick heeft daar een
andere mening over. Hoe het komt
dat deze auto er goed uitziet? Fedde
is begonnen met het design van de
coupé, waarna uit de coupé-lijnen de
cabrio is ontworpen.
Volvo is toch het merk van de veiligheid? Klopt. Hoe zit dat dan met een

geopend dak? Maak je geen zorgen.
Aan de zijkant vinden we inflatable
curtains, zodat je bij een aanrijding
van de zijkant goed beschermd bent.
Dreig je over de kop te vliegen, dan
schieten achter de achterste hoofdsteunen twee rolbeugels omhoog.
Inmiddels zien we vandaag de dag
deze noviteiten op bijna alle cabrio’s
terug.

De 2.0 diesel zit op iets meer dan
tien seconden op de 100 km/u. Daar
tegenover staat dat je een verbruik
hebt van 1 op 15. Kan het verbruik je
niets schelen, dan kan je ook kiezen
voor de überdiesel, de D5. Vergelijk
die motor maar met een kernreactor.
Petrolheads kiezen dé Volvo-motor,
de T5, een vijfcilinder turbo benzinemotor.

Onder de motorkap vinden we de 2.0
dieselmotor. Een zeer fijne motor,
overduidelijk een keuze voor de wat
meer zakelijke rijder die veel kilometers aflegt. Immers kies je bij een
cabrio eerder voor een benzinemotor,
voor wat meer sportieve aspiraties.
De C70 is echter geen sportwagen,
maar een luxe cruiser. Uiteraard
hoort daar een automatische zestraps transmissie bij. Een slagschip
waarmee je achterover geleund
van A naar B toert. De dieselmotor
biedt voldoende pit en koppel om
dat vlot te doen, maar met de kap
open ontkom je er niet aan dat je er
iedere keer aan herinnerd wordt dat
je met een diesel onderweg bent.

De vraag blijft: ga ik voor de gefacelifte C70 of ben ik slim en kies ik
voor een model waar de kop vanaf
is? Het nieuwe model is uiteraard op
alle punten even wat beter, het vorige
model biedt interessante opties voor
je portemonnee. Uiteindelijk ga jij
over de financiën.
Volvo Bangarage
Communicatieweg 9
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-281495
Website: www.bangarage.nl

Volvo C70 2.0D
Gereden versie:
Volvo C70 2.0D Powershift
Summum
Vermogen: 136pk
0-100: 11,1 s
Top: 205 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,9 / 6,3 l/100km
Prijs gereden model:
€ 44.650,Alternatieven:
Audi A5 cabriolet, Ford Focus CC, Lexus IS250C, Opel
Astra Twintop, Peugeot 308 CC,
Renault Mégane CC, Saab 9-3,
Volvo C70
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Op de dagen dat het Nederlands elftal speelt, ziet het er bij OBS De
Eendracht in Mijdrecht weer traditioneel oranje uit: kinderen én leerkrachten dossen zich vrolijk uit. De klassen zijn prachtig versierd door
de kinderen en de resultaten van de wedstrijden worden bijgehouden.
Tijdens de eerste wedstrijd van ons elftal maandag jl. kropen diverse
klassen gezellig bij elkaar om dit te bekijken op het smartbord of via de
tv. Dat onze KANJERS met 2 – 0 wonnen, is een prachtig begin van een
hopelijk langdurig toernooi voor Nederland. Aan De Eendracht zal het
niet liggen, daar staan ze ‘Eendrachtig’ achter het Nederlands elftal!
Afgelopen maandag opende het Holland House in
Vinkeveen voor het eerst haar deuren en dit was een
groot succes. In een gezellig ingerichte feesttent op
het Hertha terrein in Vinkeveen kunnen de voetbalverrichtingen van het Nederlands elftal worden
gevolgd op maar liefst drie schermen.

Zweedse p

foto’s richard vogels

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar d
balk. Daar verschijnt da
titel

soort
mandarijn

uitverkorene

oude maat

loopvogel

veldvrucht

PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS PUZZELS
langer
worden

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

Kruiswoordraadsel

Kruiswoordpuzzel week 24

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

1

ken 14 conflict

en van Amerika
27 fiasco

37 toverkunst
plaats 44 be-

ad (Chinees)

2

3

19

18

25

27

32

28

29

30

37
40

41
44

47

48
54

53

45

49

50

55

51

59

58

61
63

62

43

50

2

27

Horizontaal 1 kreet 7 zweefrek 11 kleine baai 12
schipperskreet 13 deelteken 14 conflict
18 klanknabootsing 19 gebonden (muziek)
21 Verenigde Staten van Amerika 22 atmosfeer
(afk.) 23 inhalig mens 24 plaats in Italië
25 strak 27 fiasco 29 groet 32 familiestuk
34 op het kantje 35 smekend verzoek 37 toverkunst 38 Bijbelse reus 39 deel van Afrika
42 inwendig leeg 43 grote plaats 44 behoeftige
47 Bijbelse figuur 48 onvergelijkelijk 50 het
rechte pad (Chinees) 52 lofdicht 54 dooier
56 zeilschip 57 kunstdicht 59 militair hoofddeksel 60 ver-bond 61 gebergte in Zwitserland 62
kunstmatige bedwelming 63 vergoeding voor
onderricht.

46

56

60

mist 51 water-

17

34

43

wikkelingsvorm

16
21

33

39

werktuig

57

15

36

42

arssoort 37 bin-

10

24

26

38

52

9

20

23

22

p 31 plaats in

8

14

35

uropeaan

7

13

31

zienswijze

6
12

g 63 vergoeding

ng 7 ambts-

5

11

fddeksel 60 ver-

voertuigen 3 ri-

4

Sudoku week 24
ingeregen

13

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

Verticaal 1 pad dat naar een openbare weg
leidt 2 toegangsweg voor voertuigen 3 rivier in
Engeland 4 groot ongeluk 5 grootmoeder
6 verworpeling 7 ambts-gewaad 8 Zuid-Afrikaanse antilope 9 kunststof 10 landbouwwerktuig 15 langlopend tv-feuilleton 16 tegenwoordig 17 diepte 19 ontwikkelingsvorm van
een insect 20 venijn 23 snel 26 mijt 28 zin
30 vrouwtjesaap 31 plaats in de VS 33 Bijbelse
figuur 34 reputatie 35 de toehoorders
36 harssoort 37 binnenste van beenderen
39 beoefenaar van de zedenkunde 40 zienswijze 41 spoorstaaf 43 machinepistool 45
dagmars 46 dampend 49 mist 51 watergeest
53 donkere kamer 55 aanwijzend voornaamwoord 56 Europeaan 58 Zuid-Afrikaanse partij
(afk.) 59 betaalplaats.

editie

4

blijmoedig

plaaggeest

Sudoku

cilinder

plaats in

limburg
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke
kolom e
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 t
en met
Vul het diagram zo in dat in elke rij, elke kolom
en 9 precies één keer voorkomen. v
ke
elk vierkant van 3 bij 3 vakjes alle cijfers van 1 tot
bi
en met 9 precies één keer voorkomen.

Sudoku

e

achter

6

insgelijks

1

gereedschap

7
ongekunsteld

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

soort
heuvel

plaats in
antwerpen

7

6
7
9
3 5

2

1
6 3 8
2
9
7
3
5 4
3
3
8
1
2
2 7
9 3
© DENKSPORT PUZZELBLADE
werelddeel
middeleeuwen

franse burgemeester

1
2
© DENKSPORT PUZZELBLADEN

3

4

Oplossing puzzels week 23
; C; I ; ; K; O; O; P ; ;
; L E N G E N; U I T G A V E
W E L G E M O E D; T ; D; N
;6M9
; 8
; R
L ;2 E3L 5
E N
4O1
7; S G
G E S N O E R D; P R E M I E
2
7
3
6
9
5
1
8
4
; N A; E ; A; E G; K I E L
; 6
K ;9N R ;
S T1R 4
I P7T8
A3
N G2
5
; I ; T E R P; AM E R I K A
1
8U5
; 7
M A9I 3
R 2
E; A R
I N4G 6
E N
;9E3
; 5
ME
H4
E L6E 7
N ;8O M A
1C2

782 936 541
deugen
861 349 725
329 578 416
457 261 893

landbouwwerktuig

9 3
4 5

6

7
1

6

handigheid

127 563 498
693 184 752
845 792 316
239 451 687
751 638 249
486 279 135
962 345 871
378 916 524
514 827 963

5

6
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De Oranje-auto is aangekomen in Denemarken

Vrouwen zwemmen af

Al ruim 20 jaar volgt het Oranje-auto het Nederlands elftal tijdens een WK of EK, mits dat in Europa
is. Ook dit jaar volgt de auto onze jongens tijdens het WK. Ter gelegenheid van de eerste poulewedstrijd
tegen Denemarken reisde het Oranjeauto af naar het Deense Laasby. De zes heren: Vinkevener René
Rebel, Nico Kerssens, Jos Kroon, Rick Huygen, Piet Neeft en Wim van Gelderen gingen samen met
de inwoners van Silkeborg de wedstrijd kijken. Aangekomen in het hotel werd de voorgevel gelijk van
heldere oranje accenten voorzien. En de inzittenden van het Oranje-auto kon zich voorbereiden op de
wedstrijd die in de plaatselijke pub werd gekeken.
Er stond ook een aantal culturele uitstapjes op het programma, zoals een bezoek aan het Deense
Openluchtmuseum, Gamele By, in Arhus en aan het Munthuis, met zijn bijzondere dakconstructie. Wellicht reist het Oranje-auto tijdens de achtste finales nog een keer af, maar dat hangt van de prestaties
van onze jongens af. Het Oranje-auto is op de voet te volgen via de website: www.oranjebusje.nl

Een groep van 13 buitenlandse dames
is geslaagd voor hun zwemdiploma A,
B of C. De dames hebben het afgelopen jaar hard getraind voor deze
dag. Het examen bestond uit verschillende onderdelen zoals duiken door
een gat heen, koprol onderwater en
hurksprong. Nog niet iedereen van
de groep was er klaar voor om af te
zwemmen, maar dat komt wel goed in
het nieuwe zwembad.
De volgende deelnemers hebben hun diploma
behaald:
A-diploma: Mimount Farhat, Sara Asafiati
B-diploma: Saduman Kurt, Terhas Abrha, Halise
Akyol, Saadet Yasar en Najat Zaimi.
C-diploma: Naima Aananu, Safiya Mohamed
Sutro en Khadija Mousaoui.
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie zwemdiploma!
Nieuwe zwembad
7 juni jl. is de groep vrouwen naar het nieuwe
zwembad geweest en heeft een rondleiding gekregen van de projectleidster van de gemeente
en de projectleidster van de exploitant.

Nieuw: de bibliotheekbon
Bij de Regionale Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen
zijn bibliotheekbonnen te koop in twee varianten: een halfjaarabonnement voor € 20,- en
een jaarabonnement voor € 40,-.
De bibliotheekbon is onbeperkt geldig en de
ontvanger kan de bon gebruiken voor een
abonnement bij alle bibliotheken in de provincie Utrecht (met uitzondering van Nieuwegein
en Veenendaal).
De cadeaubon zit in een feestelijke geschenkverpakking en de ontvanger kan de cadeaubon
op ieder gewenst moment inwisselen. Het
abonnement is vanaf dat moment een jaar
geldig.

Onderzoek brandstichting Mijdrecht
De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van drie conifeerbranden en een schuttingbrand aan de Smaragd en de Turkoois. De politie heeft dinsdag 15 juni een buurtonderzoek
gedaan. Een getuige kon een goed signalement geven van twee jongens die vermoedelijk bij een
van de branden betrokken zijn. De eerste jongen is ongeveer 15 à 16 jaar oud, licht getint uiterlijk,
kort krullend zwart haar, tenger postuur en hij droeg een zwart t-shirt zonder mouwen. De tweede
jongen is ook 15 à 16 jaar oud, blanke huidskleur, lichtblond haar waarvan de zijkanten kort
geschoren waren. Hij droeg een oranje t-shirt (nederlands elftal) zonder naam op de rug. Heeft
u meer informatie over deze jongens, belt u dan met het politiewijkteam De Ronde Venen, via
0900-8844.
Verdachte situatie? bel 1-1-2.
De politie vraagt bewoners om extra alert te zijn en bij verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen.
Ook is het van belang melding te maken indien er bij u brand gesticht is. Alle informatie kan van
belang zijn in het politieonderzoek. Deze informatie kunt u doorgeven via het algemene
telefoonnr. 0900-8844 of via email derondevenen@politie.utrecht.nl
foto: peter bakker

Als er nog vrouwen/dames zijn die interesse hebben om mee te doen zijn ze van harte welkom
en kunnen ze zich opgeven bij Quassima Asafiati
E-mail: mevrouwtje_q@hotmail.com,
tel: 0297-230280.

VACATURES

Geef de bibliotheek eens cadeau!

Op zoek naar een leuk eindexamengeschenk,
wilt u een jarige verrassen of is er een jubilaris
op het werk. Geef de bibliotheek dan eens
cadeau!
Met een bibliotheekbon geeft u ontspanning,
inspiratie, verleiding en verdieping! Want een
bibliotheekabonnement geeft toegang tot
meer dan 2 miljoen boeken, dvd’s, cd’s cd-roms,
games, luisterboeken en tijdschriften. Dat is
bijvoorbeeld bijna 40 kilometer boekenplank,
25 jaar, ieder uur van dag luisterplezier, of
films kijken van Gooische Vrouwen tot De
Gelukkige Huisvrouw. En daarnaast geeft de
bibliotheekpas allerlei kortingen op voorstellingen en activiteiten in de hele provincie
Utrecht.
Kortom, met een bibliotheekbon geeft u een
schat cadeau.

De opkomst was enorm groot. De groep vond
het resultaat erg mooi en kon niet wachten om
een duik te nemen in het bad.
Tijdens de rondleiding werd er ook verteld
hoe de aanpassingen eruit zullen komen te
zien en er was gelegenheid om vragen te
stellen. Na de zomervakantie maken we een
nieuwe start en gaan we weer lekker verder
zwemen in het nieuwe bad.

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: Boekhouder M/V 24 uur (verantwoordelijk voor
de financiële administratie)
Organisatie: Life & Garden (www.lifeandgarden.com)
Plaats: Regio Mijdrecht

Functie: Slagerij medewerker
Organisatie: C1000 Wilnis De Ronde Venen
Plaats: wilnis

Functie: Havenmeester echtpaar
Organisatie: Jachthaven Omtzigt BV
Plaats: Vinkeveen

Functie: Autobedrijf in Hoofddorp zoekt diverse
medewerkers
Organisatie: Van Kouwen B.V.
Plaats: Amsterdam-Zuidoost

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

Functie: Beleidsmedewerker sociale zaken
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Vakantiewerker Afdeling Group Marketing
Communications
Organisatie: J. van Walraven B.V.
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker risicomanagement/planning
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht

Functie: Netwerk Specialisten (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Verkoop Binnendienst Medewerker (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: NET Ontwikkelaars / Programmeurs (m/v)
Organisatie: Advisor ICT Solutions
Plaats: Mijdrecht
Functie: Vakantiekracht Alles in 1 Boodschappen
Bezorgservice
Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice
Plaats: Vinkeveen
Functie: Administratief medewerker in- en verkoop
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Inkoper
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht
Functie: Projectleider
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Plaats: Mijdrecht
Functie: Distributiechauffeur vrachtauto
Organisatie: Brouwer Transport en Logistiek B.V.
Plaats: Mijdrecht
Functie: Medewerker Technische Dienst
Organisatie: Multifill Mijdrecht
Plaats: Mijdrecht

Functie: (Beginnend) Assistent-Accountant
Organisatie: Van Dort & Partners
Plaats: Mijdrecht

Functie: Medewerker financiële administratie
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: Accountmanager Magazijninrichting Midden
Nederland
Organisatie: Constructor Dexion Holland BV
Plaats: Mijdrecht

Functie: Secretarieel medewerker P&O
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

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

Functie: Bandleider
Organisatie: Antenna
Plaats: Aalsmeer

Functie: (Online) Marketing Coördinator (OMC) - (24-32
uur)
Organisatie: Daan B.V.
Plaats: Uithoorn
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