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Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY 

JACK & JONES
CARS

GARCIA
VERO MODA

BIG L. MAAK JE KEUZE
VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 OKTOBER

JEANSACTIE

40% - 50%
KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

O.A. G-STAR - ONLY
PALL MALL

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Slim bekeken!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Dorpsstraat 7  Wilnis tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 t/m 4

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

Soulparty
31 oktober aanvang 21.00 uur                               
Dress to impress 
en win diner voor 2

U kunt ook telefonisch bestellen op telefoon 0297-568911
Amstelplein 57  Uithoorn

De overheerlijke
specUlAAsvlAAi is er weer...

De Ronde Venen - De jury van 
de Nationaal Groenfonds Natuur-
prijs heeft deze week de nomina-
ties bekendgemaakt. Uit 150 in-
schrijvingen werden elf projecten 
geselecteerd die meedingen naar 
de hoofdprijs van 5.000 euro. Daar-
onder is ook het project: Verwerving  
en herinrichting van het Natuur-
gebied Veenwater, De Hoef. Naast 

de hoofdprijs worden er op 26 no-
vember tijdens de Kennisdag ‘Sa-
men voor Natuur’ ook een tweede 
en derde prijs uitgereikt. Het publiek 
kan tevens zijn eigen favoriet belo-
nen met een cheque van 1.000 euro.  
Dit jaar wordt voor het eerst ook de 
Aanmoedigingsprijs van 500 euro 
voor het meest veelbelovende pro-
ject voor de toekomst toegekend. 

’Het Veenwater’ genomineerd voor 
de Nationaal Groenfonds natuurprijs

Kennisdag ‘Samen voor Natuur’
De ‘Samen voor Natuur’ Kennis-
dag is op 26 november van 10.00 tot 
17.00 uur. De Kennisdag is georgani-
seerd door SBNL, Hogeschool Van 

Hall Larenstein en Nationaal Groen-
fonds bij de Hogeschool in Velp. 
Voor informatie over aanmelden en 
programma kunt u de website www. 
samenvoornatuur.nl raadplegen.

“Gewoon gezellig”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

TALENTENJACHT
29 oktober aanvang 20.00 uur*
*Voor meer informatie kijk op de website: 
www.plashoeve.com
0294-291 381

Mijdrecht – “Bezoekers en bewo-
ners van het centrum van Mijdrecht 
voelen zich sinds de invoering van 
cameratoezicht ’s avonds en ’s 
nachts veel minder onveilig. Dat 
blijkt uit een evaluatie die is gehou-
den in opdracht van de gemeente 
naar de effecten van het camera-
toezicht. Op basis van camerabeel-
den zijn sinds de invoering twin-
tig personen aangehouden”, zo la-
ten burgemeester en wethouders 
per persbericht weten. “In novem-
ber 2007 heeft de gemeenteraad 
besloten voor een periode van drie 
jaar cameratoezicht in te voeren in 
het centrum van Mijdrecht. Afge-
sproken is toen ook de effecten van 
het toezicht na twee jaar te evalu-

eren. Dat is nu gebeurd en de re-
sultaten daarvan staan in de ‘eind-
rapportage effectevaluatie camera-
toezicht Mijdrecht’ “, zo vervolgt het 
bericht. “Uit de evaluatie blijkt dat 
sinds de invoering van cameratoe-
zicht in het centrum van Mijdrecht 
de situatie in dit gebied sterk is ver-
beterd. Zowel bewoners/onderne-
mers als bezoekers/passanten voe-
len zich ’s avonds en ‘s nachts veel 
minder onveilig. Zo is het percenta-
ge bewoners/ondernemers dat zich 
‘s avonds wel eens onveilig voelt ge-
daald van 54 procent naar 33 pro-
cent. Bij bezoekers/passanten is dit 
percentage gedaald van 77 procent 
naar 21 procent. Sinds de invoering 
is 23 procent van de bewoners/on-

dernemers wel eens slachtoffer ge-
worden van overlast en criminaliteit. 
Dat betekent een afname van 12 
procent ten opzichte van de situatie 
van voor invoering. Bij bezoekers/
passanten is het percentage licht 
gestegen van 6 procent voor invoe-
ring naar 14 procent na invoering 
van cameratoezicht. De beelden die 
de camera’s maken worden weke-
lijks op vrijdag- en zaterdagavond 
en -nacht live uitgekeken door ob-
servanten in Utrecht. In 17 maan-
den tijd zijn er in de toezichtcen-
trale 147 incidenten geregistreerd 
wat neerkomt op gemiddeld 9 inci-
denten per maand. Op basis daar-
van zijn 20 aanhoudingen verricht, 
is 17 maal verbaliserend en 79 maal 

Bezoekers voelen zich veiliger:

Cameratoezicht in 
koopcentrum Mijdrecht werkt

corrigerend opgetreden. De mees-
te mensen weten inmiddels dat er 
cameratoezicht is en het overgrote 
deel van de bewoners/ondernemers 
en passanten/bezoekers is posi-
tief over de verschillende aspecten 
van de maatregel. Het bovenstaan-
de leidt tot de eindconclusie dat de 
situatie in het cameragebied is ver-
beterd. Op basis van deze evaluatie 
kan echter niet worden vastgesteld 
wat de exacte bijdrage van camera-
toezicht daarbij is geweest. Als ge-
keken wordt naar de objectieve ge-
gevens over veiligheid is niet vast te 
stellen in hoeverre dit door de ca-
mera’s beïnvloed wordt. Daarvoor 
zullen ook andere vragen beant-
woord moeten worden. Dit kan door 
middel van een procesevaluatie. 
Door het college is besloten om die 
procesevaluatie in 2010 uit te voe-
ren. Eind 2010 zal de gemeenteraad 
beslissen over wel of niet voortzet-
ten van cameratoezicht”, aldus het 
persbericht. Het rapport en het be-
sluit van het college worden tijdens 
het Ronde Tafel Gesprek van 10 no-
vember besproken.

Elf genomineerden
De genomineerde projecten zijn (in alfabetische volgorde):
- Nét werken in het grenspark, Benego/Grenspark de Zoom  

(Noord-Brabant/België)
- Atelier De Stal Natuureducatie, Atelier De Stal (Sevenum, Limburg)
- Connect Your Nature, Landschap Noord-Holland (Noord Holland)
- Heemtuin en natuurpark Tussen de Venen, St. Menterheem 

(Muntendam, Groningen)
- Behoud en verbetering woon- en leefomgeving Zeijen, St. 

Zeijerwiek (Drenthe)
- Gorsselse heide, St. IJssellandschap (Overijssel)
- De Nieuwe Wildernis, Ver. De Nieuwe Wildernis (Drenthe)
- Natuurgolfbaan Gaasterland, St. Golfclub Gaasterland (St. 

Nicolaasga, Friesland)
- Natuurlijk contact met het Curringherveld, St. Curringherveld 

(Kornhorn, Groningen)
- Verwerving en herinrichting van het Veenwater, De Hoef,  

Stichting De Bovenlanden (Wilnis, Utrecht)
- Parknatuur.nl, De Heer & Co (Utrecht)



SERVICELIJN
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het serviceformulier 
op de website, of via tel. 
(0297) 29 18 00.

SERVICEPUNTEN
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor fi nanciële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AFVALBRENGSTATION
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

SPREEKUUR COLLEGE
Als u iets aan de burgemeester 
en/of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 
Bel voor een afspraak (0297) 
29 17 10.

MELDPUNT ZORG & 
OVERLAST
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT 
HUISELIJK GEWELD 
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

REDACTIE
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

pagina 2 Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009

UITGELICHT
Voor de zomervakantie werd wekelijks op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad nader belicht. 
Waarom is hij of zij actief in de lokale politiek en wat moet er 
in ieder geval nog voor de verkiezingen worden gerealiseerd? 
Stef Koorn is op 12 oktober toegetreden als nieuw lid van de raad, als 
opvolger van Paul Hageman. Ook hij stelt zich nu voor in deze rubriek.

Stef Koorn is lid van Ronde Venen Belang, 29 jaar en woont in Mijdrecht. 
Stef is geboren in Amsterdam, maar getogen in Wilnis. Hij is getrouwd 
met Petra en heeft sinds 14 juli 2009 met haar een zoon, Lucas.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Geen. Nu het boek van Anke Kranendonk ‘Alles is weg’, waar een deel van mijn jeugd in 
beschreven wordt, is uitgelezen, wordt het wel weer tijd voor een Youp van ’t Hek bundel.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
In 2002 ben ik met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen, met mijn net 
22 jaar jong. Ronde Venen Belang zette hiermee een toon in de politiek. 
Jongeren worden dus wél gehoord en deze lijn zet zich vooralsnog door. 
Verjonging en vernieuwing wordt altijd gestimuleerd door Ronde Venen Belang.

Waar maakt u zich druk over?
Bijna nergens. Ik ben een realistisch en optimistisch mens, elk voordeel heeft zijn 
nadeel en vice versa. Maar ongewenst in een bepaalde richting gepusht worden, 
valse beloftes en een slechte communicatie komen wel dicht in de buurt.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
NOS Journaal, De Wereld Draait Door, Paul & Witteman, Netwerk e.d., om daarna 
heerlijk op de bank weg te zakken voor één van de vele detectives/criminals. 

Waarom zit u in de raad?
Om een uitgesproken mening te verkondigen en daarbij de praktijk te betrekken om 
realistisch te kunnen blijven. Dat wordt nogal eens vergeten.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Een goede balans vinden tussen vaderschap, werk en politiek. Lichtvervuiling 
verminderen, invulling geven aan de bestaande en komende leegstand van 
kantoren en gebouwen door middel van tijdelijke bewoning e.d.

Wie is uw politieke idool?
Niemand, maar inspirerend zijn wel grondleggers Clisthenes ‘democratie’, Oppenheim en 
Marchant ‘vrouwenkiesrecht’, Owen ‘werk(leef)tijden/scholing’, Holyoake ‘secularisme’ 
en Fortuyn ‘populisme’. En ik verafschuw met name lafaards als De Geer (CDA, CHU) 
en Wilders, (PVV, VVD) die weglopen als zij er voor het volk hadden moeten staan. 
Of dat nu een mobilisatie of een jaarrekening betreft.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Samen sterk mét de inwoners, ofwel een goede communicatie tussen inwoners en 
gemeente, want ‘Samenleven doe je niet alleen.’

Lievelingsplek in De Ronde Venen?
Irenestraat Wilnis, oever Ringvaart. Hier stond ik op het moment van de dijkverschuiving. 
Wat een mooi stukje vaart en natuur met ecologische oevers was, is door de 
herstelwerkzaamheden verloren gegaan. Helaas door het onnodige beton ziet het er nu 
uit als een industrieel kanaal. Het heeft de recreatie in de zomer hier wel bevorderd. 
Leuk en jammer zo’n dubbel gevoel, maar daarom voor mij extra speciaal.

Stef Koorn aan de oever van de Ringvaart: 
“Hier stond ik op het moment van de dijkverschuiving”

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan 
ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien 
u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij 
de griffi e via 0297-291752 of via de email griffi er@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
vrijdag 30 oktober 2009.

AGENDA RONDE TAFEL GESPREKKEN SAMENLEVING, 
MAANDAG 9 NOVEMBER 2009, 
AANVANG 19:30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffi er: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Geen onderwerpen. 

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Ontwikkelingen rondom cultuurhuis (45 minuten)
 De fractie van De Combinatie verzoekt het college in de ronde tafel 

gesprekken Samenleving de raad te informeren over de ontwikkelingen 
betreffende het beoogde cultuurhuis zoals locatiekeuze, vormgeving, timing 
etc. Een en ander conform de oproep aan de leden van de gemeenteraad 
gedaan door alle direct en indirect betrokken instellingen via brief 
d.d. 22 september 2009.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten).
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.

AGENDA RONDE TAFEL GESPREKKEN 
BESTUUR & MIDDELEN DINSDAG 10 NOVEMBER 2009, 
AANVANG 19:30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffi er: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Nieuwe verordening en regelingen met betrekking tot de weekmarkt 
 (raadsvoorstel nr. 0061/09) (30 minuten)
 De aanleiding voor een nieuwe marktverordening inclusief bijbehorende 

nadere regels, branche-indeling en beleidsregels is de verplaatsing van 
de weekmarkt en de nieuwe modelmarktverordening en -reglement van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

B. Eindrapportage Effectevaluatie cameratoezicht (45 minuten)
 Ter behandeling biedt het college de eindrapportage aan. Voorgesteld 

wordt de eindrapportage voor kennisgeving aan te nemen, de conclusies 
een aanbevelingen uit het rapport over te nemen en, teneinde in december 
2010 tot een defi nitief besluit te komen over wel of niet voortzetten van 
cameratoezicht, een procesevaluatie uit te voeren.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen 
te doen.

 
AGENDA RONDE TAFEL GESPREKKEN OMGEVING, 
OP WOENSDAG 11 NOVEMBER 2009, 
AANVANG 19.30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffi er: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Geen onderwerpen. 

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Memo doorstart Zuiderwaard (45 minuten)
 Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP wordt verzocht de memo 

doorstart Zuiderwaard in het ronde tafel gesprek te bespreken.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

Overzetbrug overgedragen aan 
de gemeente
De Overzetbrug is vanaf 1 november niet meer 
in beheer bij de provincie Utrecht maar bij 
gemeente De Ronde Venen. Vanaf dat moment 
kunnen storingen en calamiteiten gemeld 
worden bij de servicelijn van de gemeente tel. 
(0297) 29 18 00.

De Overzetbrug is de fi ets-voetgangersbrug over de 
Kromme Mijdrecht tussen De Hoef en Woerdense 
Verlaat. De brug is in 2002 aangelegd met de bedoeling 
om, ter bevordering van recreatieve voetgangers en 
fi etsers, een verbinding tot stand te brengen tussen 
beide oevers. Om hinder voor het vaarverkeer zoveel 
mogelijk te beperken, werd er voor gekozen om de 
brug in ruststand omhoog te laten staan. Fietsers of 
voetgangers konden het brugdek laten dalen door op 
een knop te drukken. 
Door de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen 
en de voormalige gemeente Liemeer is voor de aanleg 
van de brug al afgesproken, dat de brug zou worden 
overgedragen aan de gemeente De Ronde Venen. Na 
de ingebruikname van de brug zijn er veel storingen 
geweest. De brug is hierdoor door de provincie buiten 
gebruik gesteld. 

Bij de overname van de brug zijn er door de provincie 
en de gemeente enkele afspraken gemaakt. Zo wordt 
het brugdek van een slijtlaag voorzien waardoor de 
planken ook bij nat weer en vorst voldoende stroef 
blijven. Ook wordt de brug geschilderd en wordt 
onderzocht of de bediening kan worden veranderd. 
Het is dan de bedoeling, dat de brug alleen omhoog 
gaat als er een boot wil passeren. Voor fi etsers en 
voetgangers blijft de brug de resterende tijd beneden. 
Voor de bediening kan worden veranderd, moet er een 
vergunning worden verleend en moeten er nog een 
aantal aanpassingen plaatsvinden. Zo komt er voor de 
scheepvaart een drukknop om de brug in werking te 
stellen en wordt de bedieningssoftware aangepast.

Als tijdelijke oplossing is de brug nu zo ingesteld, 
dat het brugdek tijdens de spitstijden (van 7.00 tot 
9.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur) omlaag is zodat 
voetgangers en fi etsers niet hoeven te wachten. De 
resterende tijd staat de brug omhoog zolang er geen 
voetgangers of fi etsers op de knop hebben gedrukt. 
Tussen 19.00 en 7.00 uur is de brug buiten werking en 
staan de brugdekken omhoog. Voetgangers of fi etsers 
kunnen dan geen gebruik maken van de brug.

Berichten voor de scheepvaart
Stremming Oude Waver
In verband met baggerwerkzaamheden gelden de 
volgende beperkingen:
-  Stremming op werkdagen t/m donderdag 

15 april 2010.
In verband met herstelwerkzaamheden is de 
Waverbrug tot nader bericht gestremd. 

De brug kan niet worden bediend. 
Voor nadere informatie kan contact worden 
opgenomen met Waternet via tel. 0900 93 94. 
De meest actuele informatie over de vaarwegen 
binnen het beheergebied van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht vindt u via de link: 
www.waternet.nl/actueel/scheepvaartberichten
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Aanpak onderwijsachterstanden in De Ronde Venen

De Ronde Venen steunt 
initiatieven op gebied 
ontwikkelingssamenwerking

De gemeente De Ronde Venen is een 
Millenniumgemeente en geeft daarmee aan de 
doelen van de Verenigde Naties op het gebied 
van armoedebestrijding en ontwikkeling te 
ondersteunen. In het jaar 2000, aan het begin van 
het nieuwe millennium, zijn door de Verenigde 
Naties acht doelen geformuleerd om armoede, 
ziekten en honger voor 2015 aanmerkelijk terug te 
dringen

Een van de manieren waarop De Ronde Venen inhoud geeft aan 
het bereiken van de millenniumdoelen, is door lokale initiatieven 
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, die aan een aantal 
voorwaarden voldoen, te subsidiëren. De gemeenteraad heeft 
hiervoor een budget van € 35.000 per jaar beschikbaar gesteld, een 
euro per inwoner.

Met nog ruim twee maanden te gaan dit jaar, kan nog een beroep 
worden gedaan op deze subsidie. Voorbeelden van activiteiten waar 
al subsidie aan verstrekt is zijn het Chazz (Charity Jazz) festival, 
Desert Cops (politieagenten brengen auto’s en motoren voor 
dokters naar Afrika), Rommelmarkt 
Hervormde Kerk Wilnis (opbrengst 
voor ziekenhuis in Nepal) en stichting 
Roki (armoedebestrijdigsproject in 
Roemenië). 
Voor meer informatie over 
de subsidieregeling kunnen 
belangstellenden contact opnemen 
met Nanda Verveen, (0297) 29 16 75 
of n.verveen@derondevenen.nl.

Hoe veilig is 
De Ronde Venen?  
Maakt u ’s avonds voor het slapen gaan nog met een 
gerust hart een ommetje in uw buurt? Bent u de afgelopen 
12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe 
tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen uit de 
Veiligheidsmonitor waar ruim 2200 inwoners van De Ronde 
Venen is gevraagd aan mee te werken. 

De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens 
van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook zaken als de leefbaarheid in de 
buurt, respectloos gedrag, het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het 
functioneren van de politie worden gemeten. Het onderzoek wordt zowel op 
landelijk als gemeentelijk niveau uitgevoerd. 
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende 
onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. In 
De Ronde Venen draagt het bureau Dimensus zorg voor de uitvoering van 
het onderzoek. 

Deelnemers aan het onderzoek hebben in september een brief 
thuisgestuurd gekregen waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op 
internet in te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, kan 
deze desgevraagd thuisgestuurd krijgen. Vorige week zijn alle inwoners 
die eerder zijn benaderd en nog geen enquête hebben ingestuurd opnieuw 
benaderd met het verzoek dit alsnog te doen. Vanaf volgende week worden 
mensen die nog niet hebben gereageerd of te kennen hebben gegeven 
telefonisch te willen meewerken telefonisch benaderd. De resultaten van 
het onderzoek worden in maart 2010 verwacht. Het gemeentebestuur vindt 
het heel belangrijk dat inwoners die benaderd worden ook meedoen en de 
enquête invullen. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de 
veiligheidssituatie in onze gemeente.

Informatie
Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden op www.
veiligheidsmonitor.nl. Heeft u vragen over het onderzoek in De Ronde 
Venen, dan kunt u contact opnemen met Marlise van Aerde, afdeling 
Integrale Veiligheid, tel. (0297) 29 17 09. 

Voortgang 
bestemmingsplan 
De Driehoek
Op 13 oktober 2009 hebben Burgemeester en Wethouders van De Ronde 
Venen besloten om de procedure voor het bestemmingsplan De Driehoek 
tijdelijk op te schorten. Dit besluit is ingegeven vanwege het standpunt 
van de gemeenteraad, dat in verband met de migratiesaldo nul discussie 
eerst meer planologische duidelijkheid moet worden verkregen over de 
woningbouw op de vrijkomende locaties Argon en CSW *
 
Als gevolg van deze aanpak is de tijdsdruk die tot op heden zat op de 
vaststelling van het bestemmingsplan De Driehoek, komen te vervallen. 
De tijd die door het opschorten ontstaat, zal worden gebruikt voor het 
verder uitwerken van het gebied, op deze manier ontstaat een concreter 
ontwerpbestemmingsplan. Het besluit tot opschorten betekent in de 
praktijk, dat de procedure voor het bestemmingsplan De Driehoek 
enkele maanden wordt opgeschort en dat de procedure zal worden 
hervat op basis van een concreter ontwerpbestemmingsplan. Op dat 
moment wordt gestart met de ter inzage legging van een aangepast 
ontwerpbestemmingsplan, waartegen opnieuw zienswijzen kenbaar 
gemaakt kunnen worden. 

Op korte termijn wordt nu gestart met de bestemmingsplannen voor 
de locaties Argon en CSW. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels 
in gang gezet. Het is de bedoeling dat de bestemmingsplannen De 
Driehoek, locatie Argon en locatie CSW, allen in dezelfde periode worden 
vastgesteld, waardoor het besluit tot opschorten niet leidt tot vertraging.
De indieners die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp 
bestemmingsplan De Driehoek dat in mei 2009 ter inzage heeft gelegen 
zijn over dit besluit geïnformeerd en worden op de hoogte gesteld als de 
procedure van dit bestemmingsplan weer wordt vervolgd.
 
*  Migratiesaldo nul is Rijksbeleid. In de nota Ruimte van 2005 heeft het Rijk 

bepaald dat binnen de Nationale Landschappen zoals het Groene Hart, 
ten hoogste ruimte is voor extra nieuwe huizen om de eigen bevolking te 
huisvesten. Migratiesaldo nul is een rekenmethode daarvoor. 

Sinds 2006 werkt de gemeente De Ronde Venen met de 
Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Dat is een plan voor 
de periode 2006-2010 met concrete doelstellingen en 
activiteiten om onderwijsachterstanden te voorkomen 
en bestrijden. De doelstellingen komen enerzijds van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en anderzijds van de gemeente, maar zijn er allemaal 
op gericht om onderwijsachterstanden effectief en 
vroegtijdig aan te pakken. 

Het plan is opgesteld met vertegenwoordigers van (school) 
besturen, scholen en betrokken maatschappelijke instellingen 
zoals de bibliotheek, het consultatiebureau en organisaties 
voor peuterspeelzalen en kinderopvang. Dat zijn dus zowel de 
organisaties die ervoor zorgen dat de activiteiten daadwerkelijk 
ingevoerd worden als de organisaties voor wie de activiteiten 
bedoeld zijn. Deze betrokken partijen hebben intensief contact met 
elkaar en dagelijks werken velen met de activiteiten uit dit plan ten 
behoeve van de kinderen. 

Deze week en volgende week besteden we uitgebreid 
aandacht aan de belangrijkste successen tot nu toe uit het 
LEA programma. Naast wat korte uitleg over de onderwerpen, 
vertellen verschillende betrokken partijen over hun ervaringen 
met de programmaonderdelen. In deze publicatie belichten 
we de onderwerpen logopedie, peuters naar voorscholen en 
bewegingsonderwijs. 

In algemene zin merken de betrokken partijen dat door de intensieve 
contacten de samenwerking tussen alle organisaties toeneemt. Er is 
voor iedereen meer inzicht in de expertise en “core business” van de 
andere organisaties ontstaan. Hierdoor ontstaat begrip voor standpunten 
en handelswijze. Door deze samenwerking wordt de doorlopende leerlijn 
van kinderen (van voorschool via basisschool naar voortgezet onderwijs) 
verbeterd. En dat is goed want daar is het uiteindelijk allemaal voor 
bedoelt. 

Jan van Breukelen (wethouder Onderwijs)
“Ik ben ontzettend blij met de aandacht in onze gemeente voor 
het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente De Ronde 
Venen onderscheidt zich met het uitgebreide LEA plan en 
de gezamenlijke aanpak van andere gemeenten. Daar is de 
intensieve aandacht voor onderwijsachterstanden meestal 
niet vanzelfsprekend. Wat dat betreft pakken wij het heel 
vooruitstrevend aan. Wij hebben al mooie successen geboekt, 
daar ben ik echt trots op en het is belangrijk dat we dit werk blijven 
voortzetten.” 

LOGOpEDIE

De gemeente De Ronde Venen zorgt op een bijzondere wijze voor 
een sluitende aanpak van kinderen met logopedische stoornissen. 
Er zijn namelijk vier logopedisten in gemeentelijke dienst. Zij observeren, 
screenen en behandelen de kinderen op de peuterspeelzalen en 
de eerste twee groepen van de basisscholen. Vanwege het LEA 
programma is er ook geld beschikbaar gesteld voor het aantrekken 
van een extra logopedist. Deze logopedist observeert de kinderen 
op de kinderdagverblijven en adviseert ouders van kinderen met een 
logopedische stoornis over de aanpak en behandeling. Het resultaat 
hiervan is dat kinderen in het basisonderwijs minder ernstige problemen 
hebben, omdat ze in het vooronderwijs al geobserveerd zijn. De kinderen 
voelen zich zekerder, omdat ze beter verstaanbaar zijn en een grotere 
woordenschat hebben.

De leerkrachten van de scholen die door de logopedisten worden 
bezocht zijn tevreden over de screening, de begeleiding en 
de ondersteuning. Het contact tussen de leerkrachten en de 
logopedisten is laagdrempelig en dat werkt in het voordeel van 
de kinderen die deze begeleiding nodig hebben. De leerkrachten 
geven aan dat zij resultaten zien van de logopedische adviezen 
die in de voorschoolse periode gegeven zijn. 

Zie je verschil in kinderen die wel/geen 
voorschool hebben bezocht met logopedie?
“Indien er logopedische behandeling heeft plaatsgevonden komt het 
kind met een betere verstaanbaarheid op school en kan het zich beter 
verwoorden. Ook merk je dat het kind zekerder is van zichzelf” 
Vivian Menheere & Liesbeth Kooistra (logopedisten).

pEutERS NAAR VOORSCHOLEN

Eén van de doelstellingen van het ministerie van OCW is om 
zoveel mogelijk kinderen te bereiken die aan de definitie van het 
onderwijsachterstandenbeleid voldoen. Nog steeds bezoeken te weinig 
peuters de voorscholen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven). 
Kinderen die de voorscholen niet bezoeken, beginnen op de basisschool 
met een taalachterstand. Daarom is in de LEA nota ook een activiteit 
opgenomen met als doel om zoveel mogelijk kinderen de voorscholen 
te laten bezoeken. Het consultatiebureau levert hieraan een heel 
belangrijke bijdrage. De jeugdverpleegkundigen en artsen brengen 
tijdens een consult het belang van een voorschool extra onder de 
aandacht bij alle ouders. Daarnaast promoten de voorscholen zelf de 
LEA activiteiten en proberen hiermee ouders te enthousiasmeren om hun 
kind(eren) in te schrijven voor een voorschool.

De voorscholen merken een toename van de belangstelling 
van ouders van allochtone afkomst. Omdat er in de thuissituatie 
vaak naast Nederlands ook een tweede taal wordt gesproken, is 
het belangrijk om deze kinderen op zo jong mogelijke leeftijd in 
aanraking te laten komen met een Nederlands taalrijke omgeving. 
De toename van het aantal kinderen is zichtbaar in de jaarlijkse 
monitoring. 

Wat doet het consultatiebureau eraan om ouders te 
attenderen op het nut van een voorschool?
“Tijdens alle consulten wordt er aandacht besteed aan het belang 
van voorlezen en communicatie met je kind. Het project “Boekenpret” 
ondersteunt hierin. De jeugdverpleegkundigen en artsen brengen tijdens 
het 14 en 18 maanden consult het belang extra onder de aandacht bij de 
ouders. Vervolgens is dit een terugkerend bespreekpunt bij de volgende 
consulten en bieden wij waar nodig ondersteuning”. 
Wilma van Leusden (jeugdverpleegkundige).

BEWEGING Op SCHOLEN (BOS)

Met de bosregeling kunnen basisscholen vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs inhuren. Deze vakleerkrachten zijn specifiek 
opgeleid op het gebied van gymnastiek, daar waar de huidige generatie 
leerkrachten van de opleidingsinstituten deze bevoegdheid niet meer 
hebben. De Bosregeling is in de Lea nota opgenomen om de inwoners 
van de gemeente en met name de schoolgaande jeugd aan het 
bewegen te krijgen en om ze een gezondere levensstijl aan te leren. 
Bijkomend voordeel is dat deze vakleerkrachten door de school behalve 
bij gymnastiek, ook worden ingezet bij projecten ter bevordering van 
beweging en sportevenementen zoals sportdagen. 

De vakleerkrachten zien een verbetering van de motoriek van de 
basisschoolleerlingen die van hen les krijgen. Zij merken dat de 
leerlingen steeds meer plezier krijgen in het sporten.

Sommige scholen hadden uit eigen financiële middelen een 
vakleerkracht aangesteld en kunnen met deze regeling de 
continuïteit van het bewegingsonderwijs garanderen.

Hoe reageert het basisonderwijs op de Bos regeling?
“Erg positief. Álle scholen doen mee aan de verschillende projecten. En 
een viertal scholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 
gymdocent aan te stellen.”
Maurits van Tubergen Lotgering (beleidsadviseur sport)



De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de 
website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

29 oktobER 2009
3e beursvloer De Ronde Venen 
Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren 
zijn aangemeld en toegelaten, worden tijdens deze Beursvloer zo 
veel mogelijk met elkaar gematcht.  De aanbieders, maximaal met 
twee personen vertegenwoordigd, zijn op de Beursvloer herkenbaar 
aan hun blauwe badges. Locatie: Hotel Mijdrecht Marickenland, 
Provincialeweg 3 in Mijdrecht.

31 oktobER 2009
knotgroep Uithoorn
Locatie: Westzijde 22a in De Hoef. 
Aanvang: 9.00 uur tot 13.00 uur. Informatie: 06 20724497.

1 NoVEMbER 2009
Zilveren turfloop 2009
Locatie: Sporthal Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 
Aanvang: 10.00 uur.

3 NoVEMbER 2009
Lezing “Werkt de evolutietheorie ook nu nog?”
Locatie: NME centrum de Woudreus in Wilnis. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: €3,00 (leden en donateurs gratis).

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

oFFICIELE bEkENDMAkINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen 
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, 
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AANVRAGEN boUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. ontvangst  
    datum

Mijdrecht
Grutto 14 Plaatsen van een dakkapel op het Lichte bouwvergunning 2009/0494 16-10-2009 
 voorgeveldakvlak van de woning
Korenbloem 5 Vergroten van een woning met een Reguliere bouwvergunning 2009/0500 20-10-2009 
 dakopbouw
Lepelaar 47 Vernieuwen van kozijnen en  Lichte bouwvergunning 2009/0496 19-10-2009
 gevelbekleding (woning en schuur) 
Rietveld 46 Plaatsen van een dakkapel op het Lichte bouwvergunning 2009/0505 21-10-2009 
 voorgeveldakvlak van de woning
Gijsbrecht van  Vergroten van de badkamer Lichte bouwvergunning 2009/0499 20-10-2009
Stoutenborghstraat 67

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141H Vernieuwen van een brug en  Reguliere bouwvergunning 2009/0502 20-10-2009
 onderheien van een oprit
Baambrugse Zuwe 128b Vergroten van de entree en een balkon  Reguliere bouwvergunning 2009/0497 19-10-2009
 aan de woning
Heulweg 50 Plaatsen van een dakopbouw Reguliere bouwvergunning 2009/0507 22-10-2009
Plaswijk 72 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2009/0495 19-10-2009
 aanbouw en een dakopbouw

Wilnis
Herenweg 279 Veranderen van een bestaande  Reguliere bouwvergunning 2009/0501 20-10-2009
 bergruimte

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

 
VooRNEMEN tot oNthEFFING bEStEMMINGSpLAN

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ontheffingen 
met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. opm.

Mijdrecht
Waverveensepad 5 Oprichten van een tijdelijke directiekeet  Reguliere bouwvergunning 2009/0461 A
 en 3 containers tbv riolerings-
 werkzaamheden (nabij nr. 5) 

Vinkeveen
Achterbos 36 Realiseren van een betonnen  Reguliere bouwvergunning 2009/0469 B
 toegangspad en brug (achter) 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:

-   Onder A te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de 
periode van 5 jaar.

- Onder B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mon-
deling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

VERLEENDE boUWVERGUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Mijdrecht
Ringdijk 2e bedijking 19 Vergroten van een recreatiewoning Bouwvergunning fase 2 2009/0467 19-10-2009
Westerlandweg 1 Realiseren van een beschoeiing  Bouwvergunning 2009/0478 22-10-2009
 dmv een damwand (nabij nr.1) 

Vinkeveen
Achterbos 115, 117 Vernieuwen van bergingen en bijkeukens Bouwvergunning 2009/0472 21-10-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum 
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is 
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 
VERLEENDE boUWVERGUNNINGEN IN CoMbINAtIE MEt oNthEFFING

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 137 Oprichten van een woning Bouwvergunning 2009/0156 19-10-2009
Baambrugse Zuwe 149 Realiseren van een insteekhaven Bouwvergunning 2009/0378 21-10-2009
Demmerik 66 Plaatsen van betonnen schoeiing, Bouwvergunning 2009/0459 20-10-2009 
 betonvloer en hardhouten steiger
Groenlandsekade 10 Wijziging van atelier tot woning en  Bouwvergunning 2009/0364 21-10-2009
 woning tot schuur

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan 
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. 
Dit jaar is op donderdag 12 november de tweede takkendag 
van 2009. tijdens deze takkendag kunt u uw grof tuinafval 
gratis aanbieden langs de openbare weg.

Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, 
zijn voor deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de 
 openbare weg ligt, want dan begint de inzameling. 
 Bied het pas op de inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het 
 over de weg waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot 
 hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. 
 Los tuinafval wordt NIET meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; 
 de inzameldienst neemt het afval dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm. 
 en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval 
 en tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gft-container. 
 Dit kunt u op takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.

het belgebied
In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is 
aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk 
woensdag 11 november vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn, 
tel. (0297) 29 18 00. Op de afvalkalender 2009 kunt u zien welke straten tot 
het belgebied behoren.

tAkkENDAG op DoNDERDAG 12 NoVEMbER 2009

Nieuwsbrief 
Dorpscentrum Uithoorn
De omlegging van de N201 komt steeds dichterbij. Binnen een paar jaar 
zal de grote stroom doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn 
verleden tijd zijn. Daarom maakt de gemeente Uithoorn momenteel 
plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn. Eerst een ‘masterplan’ 
voor het hele gebied, daarna uitgewerkte plannen voor onderdelen van 
het dorpscentrum. De gemeente Uithoorn verspreidt één dezer dagen in 
Amstelhoek een nieuwsbrief over het dorpscentrum Uithoorn. Dit omdat 
bewoners van Amstelhoek veel gebruik maken van voorzieningen in 
Uithoorn. De inwoners van Amstelhoek zijn ook uitgenodigd voor de 
inloopbijeenkomst die op 12 november wordt gehouden in de Thamerkerk 
en die door de gemeente Uithoorn wordt georganiseerd. Meer informatie 
over plannen voor het dorpscentrum van Uithoorn is te vinden op 
www.uithoorn.nl. De in Amstelhoek verspreidde nieuwsbrief is ook op deze 
website te vinden.

handhaving 
permanente bewoning 
recreatieverblijven
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in 2005 vastgesteld hoe 
om te gaan met de permanente bewoning van recreatieverblijven, zoals 
vakantiehuisjes, chalets en caravans. Permanente bewoning was tot 
dat moment verboden. De raad heeft besloten, onder een aantal strikte 
voorwaarden, permanente bewoning te gedogen door middel van een 
persoonsgebonden gedoogbeschikking (pgb) De raad heeft tevens 
besloten dat als niet aan de voorwaarden van de pgb kan worden voldaan, 
er handhavend wordt opgetreden en er dus een einde wordt gemaakt aan 
(illegale) permanente bewoning. Meer informatie hierover en de exacte 
voorwaarden zijn te vinden op www.derondevenen.nl.

Sinds het besluit van de raad zijn de bewoners van recreatiewoningen 
over dit beleid geïnformeerd en in staat gesteld duidelijk te maken of 
ze aan de voorwaarden voldoen. De afgelopen maanden is tijdens een 
grootscheepse inventarisatie bij alle 1500 recreatieverblijven gecontroleerd 
of er sprake is van permanente bewoning. Uit de inventarisatie blijkt dat 
het overgrote deel van de permanente bewoners aan de voorwaarden 
voldoet. Helaas heeft de gemeente ook moeten vaststellen dat in sommige 
gevallen er hoogstwaarschijnlijk sprake is van illegale permanente 
bewoning. Bewoners waar het om gaat ontvangen binnenkort een brief 
van de gemeente waarin staat dat ze de illegale bewoning moeten staken 
en binnen welke termijn dit gerealiseerd moet zijn. Als hieraan geen 
gehoor wordt gegeven, dan zal de gemeente een dwangsom opleggen 
om een einde te maken aan het illegaal permanent bewonen van het 
recreatieverblijf. 

FASE 4: GRoot oNDERhoUD AAN DE 
DR. J. V.D. hAARLAAN EN RoERDoMp

In de week van maandag 9 november wordt gestart met fase 4 van de 
onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren t/m vrijdag 
27 november, afhankelijk van de weersomstandigheden. Fase 4 betreft 
onderhoudswerkzaamheden aan de Dr. J.v.d. Haarlaan vanaf de 
Roerdomp tot aan de Oosterlandweg. Gedurende de werkzaamheden 
is de rijbaan afgesloten voor verkeer. Bewoners die normaliter via de 
Houtduif/ Aalscholver de wijk verlaten, moeten dit nu via de Roerdomp 
doen. De T-splitsing van de Dr. J.v.d. Haarlaan met de Oosterlandweg zal 
in verband met asfaltwerkzaamheden 2 dagen zijn afgesloten. Op deze 
dagen zal de Oosterlandweg bereikbaar blijven via een omleiding over de 
Westerlandweg. Vanaf half augustus is gestart met het groot onderhoud 
aan de Dr. J.v.d. Haarlaan en Roerdomp, vanaf de v.d. Haarlaan tot aan 
de Watersnip. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd waardoor 
de aansluitende woonwijken altijd bereikbaar zijn. Voor het doorgaande 
verkeer zal tijdens de duur van het gehele project een vaste omleiding 
worden ingesteld. Voor direct omwonenden zal afhankelijk van de lopende 
fase een omleiding worden ingesteld. Aangelegen bedrijven en direct 
aanwonende worden tijdig geïnformeerd. Fase 3 zal in de week van 9 
november afgerond zijn, waarna de vierde fase start. Wij vragen uw begrip 
voor de werkzaamheden en de overlast die u hiervan zult ondervinden. 
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden dan kunt u 
contact opnemen met de heer R. Veenendaal, tel. (0297) 29 18 68 of de 
heer D. van den Boogert, tel. (0297) 29 18 55.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBodE.nl

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 fax 
0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uitslui-
tend voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

de Ronde Venen/uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons klin.
psychol./psychotherap. en medew. 
0297-285371 of 0297-568866; www.
simons-psychologische-
begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. Rap, 
tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
de Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. 
Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 10.00-
16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-13.00 
u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 u/13.30-
15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg). Voor info over 
allerlei mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of aan-
melding voor thuiszorg, verpleegthuis-
zorg, opname in een verzorginghuis of 
verpleeghuis kunt u contact opnemen 
ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen:
Thuiszorgwinkel Mijdrecht, Hofland 6, 
tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen vrijwil-
lige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor 
info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De Ronde 
Venen’, Croonstadtlaan 1a, 3641 AL 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. inschrijf 
spreeku. ma. 16.30-18.00 u. en di. van 
13.30-14.30 u. Spreeku. vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
de Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woerden, 
tel. 0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, tel: 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 8.30-
12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 57, 
tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, Hoofd-
weg 6a, tel: 0297-285163. Open: ma t/m 
vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Kerstpakketten juist nu!
Wilnis - Het jaar 2009 gaat niet de 
geschiedenis in als een vrolijk jaar, 
de economische groei laat zeer te 
wensen over en menigeen is ge-
dwongen zijn toekomstperspectie-
ven bij te stellen. Bedrijven en par-
ticulieren maken een sobere, moei-
lijke tijd door en proberen op aller-
lei gebied de kosten te beperken. In 
deze zware tijd, waar al zoveel tradi-
ties verloren dreigen te gaan, is dé 
mogelijkheid om personeel een blijk 
van waardering te geven, het tradi-
tionele kerstpakket. Voor veel werk-
nemers is dit iets om naar uit te kij-
ken en voor menigeen is het ein-
dejaarsgeschenk van de werkgever 
een vast onderdeel van de maand 
december. Een met zorg samenge-

steld pakket geeft bedrijven immers 
de kans hun personeel een hart on-
der de riem te steken en een positief 
gevoel mee te geven in de aanloop 
naar de decemberfeestdagen. 

Wijn- en drankenhandel De Zwart/
Henri Bloem’s wijnkoperij  biedt ook 
dit jaar weer een ruime keuzemo-
gelijkheid om uw ideale kerstpak-
ket samen te stellen. Uw wens staat 
centraal, waarbij naast een keuze uit 
de traditionele producten, het as-
sortiment kwaliteitswijnen enorm is 
toegenomen. Hun jarenlange erva-
ring staat borg voor een correcte af-
handeling en levering van uw pak-
ketten. Voor meer info zie adverten-
tie elders in deze krant.

Cursus Tekst Schrijven bij 
Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - De cursus “Tekst 
Schrijven” wordt door de Stichting 
‘Paraplu’ voor diegenen georgani-
seerd die regelmatig teksten schrij-
ven of willen gaan schrijven, bijvoor-
beeld voor het maken van een scrip-
tie, werkstuk of een presentatie. 
Maar ook voor degenen die als se-
cretaris of notulist actief zijn of wil-
len worden in hun vereniging.
Er wordt gebruik gemaakt van de 
nieuwste techniek “mind mapping”. 
Tekstschrijven is ook zeer geschikt 
voor het schrijven van een speech, 
vandaar dat er ook een avond aan-

dacht wordt besteed aan het hou-
den van een speech.
De cursus wordt gespreid over 5 
dagdelen op maandag van 20.00 tot 
22.00 uur op 16, 23 en 30 november 
en 7 en 14 december.

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Boottrailerhelling op
Zandeiland 4 in Vinkeveen
Vinkeveen - Uit onderzoek van het 
Recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen blijkt dat er behoefte is aan 
een nieuwe boottrailershelling en 
dat Zandeiland 4 in Vinkeveen daar 
een geschikte plek voor is. Het col-
lege van B &W van De Ronde Ve-
nen besloot op dinsdag 20 oktober 
om opdracht te verlenen aan het re-
creatieschap voor de realisatie van 
een nieuwe helling en daarvoor een 
eenmalige bijdrage van 40.000 euro  
beschikbaar te stellen.
De gemeenteraad van De Ronde 
Venen heeft eind vorig jaar middels 
een motie het college opgedragen 
een trailerhelling voor boten te re-
aliseren bij de Vinkeveense Plassen. 
Op verzoek van de gemeente heeft 
het Recreatieschap Vinkeveen-
se Plassen een onderzoek verricht 
naar de behoefte, locatie en kosten 
van een nieuwe aan te leggen boot-
trailerhelling. Volgens het recreatie-
schap is er behoefte aan een nieu-

we helling aan de noordzijde van 
Zandeiland 4 in Vinkeveen. 
Met een nieuwe boottrailerhelling 
wordt tegelijkertijd een aantal be-
heersproblemen opgelost van het 
schap, zoals een slecht functione-
rende visvijver en de overbelasting 
van de bestaande boothelling. Ook 
wordt de recreatieve infrastructuur 
en de toegankelijkheid van de Vin-
keveense Plassen verbeterd door 
een nieuwe helling.
Zandeiland 4 bevindt zich op grond-
gebied van het recreatieschap. Het 
schap wordt daardoor eigenaar en 
beheerder van de nieuwe helling. 
Om die reden ligt het voor de hand 
dat niet de gemeente, maar het 
schap de uitvoering van het project 
verzorgt. Het recreatieschap heeft 
zelf geen financiële middelen om 
een boottrailerhelling te realiseren 
maar zij nemen wel de kosten voor 
beheer en onderhoud op in het ei-
gen beheersbudget. 

Vrijdag a.s. open avond 
jongerenvereniging Gida
Uithoorn - Gida is een jongerenver-
eniging voor jongeren vanaf 15 jaar. 
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur heb-
ben ze eerst een programma, varië-
rend van een discussie tot iets cre-
atiefs. Vanaf 22.30 uur wordt er ge-
zellig bijgepraat onder het genot 
van een drankje en soms een spel-
letje gespeeld. Verder organiseert 
Gida ook feesten en gaan de jon-
geren weekendjes weg. Op vrijdag-
avond 30 oktober houden ze een 
open avond. Alle nieuwsgierige jon-
geren zijn welkom om te komen kij-

ken bij de Gida. Op deze avond gaan 
ze met nieuwe ervaringen een nieu-
we weg in. 
Ben je op zoek naar nieuwe con-
tacten in Uithoorn?  Wil je iets meer 
dan dat oppervlakkige gesprek tij-
dens de pauze?
Schroom niet en kom komende vrij-
dag 30 oktober om 21.00 uur kijken 
in het trefcentrum van de Burght aan 
het Potgieterplein 4 in Uithoorn.
Meer info op  www.gida-jikes.nl of 
bel Martine 0297-870294 / Marco 
0297-525097.

Start nieuw seizoen van
kinderbijbelknutselclub
Uithoorn – Vandaag is het nieuwe 
seizoen van de kinderbijbelknutsel-
club weer van start gegaan. Vanaf 
nu is er elke woensdag weer een 
gezellige clubmiddag. Om half twee 
begint het met het zingen van leuke 
kinderliedjes. Daarna is het tijd voor 
een verhaal, waarnaar de kinderen 
meestal ademloos luisteren. Na de 
pauze wordt de groep in tweeën 
verdeeld. De jongste kinderen doen 
een eenvoudig werkje. De ouderen 
mogen wat ingewikkelder knutsel-

werk proberen. Er wordt met groot 
enthousiasme getekend, geverfd, 
gezaagd en nog meer geknutseld. 
Vol trots worden de werkstukken 
om drie uur mee naar huis genomen 
om aan papa of mama te laten zien. 
De kinderbijbelknutselclub draait al 
jaren met veel succes. 
De club wordt gehouden in het ge-
bouw van de Evangelische Christen 
Gemeenschap aan Herman Gorter-
hof 3. Alle kinderen tussen 4 en 12 
jaar mogen komen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

‘Onze’ school in
Tanzania

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

“Onze” school in Tanzania heet officieel de Debrabant Secondary School. 
Klinkt behoorlijk Hollands. Debrabant was een Fransman, uit het noorden 
van Frankrijk, die de congregatie van onze samenwerkingspartner Sr. An-
nette heeft gesticht.

De omheining van het schoolterrein van de Debrabant School is een muur, 
gefinancierd door SOS en mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van on-
ze donateurs. In september 2009 was ik op werkbezoek (op eigen kosten) 
bij de Debrabant School en heb kunnen constateren dat deze omheining 
een heel indrukwekkend bouwwerk is. Een zeer degelijk gebouwde mooie 
muur waar nu al bougainville en mimosa tegenaan groeit. Prachtig om te 
zien. Aam de muur is een workshop gebouwd waar kinderen een ambacht 
kunnen leren: tapijt knopen. Ook is er een kantoortje voor de bewaking en 
een opslagplaats aan de muur gebouwd. Het is de bedoeling dat er in de 
toekomst meer workshops voor ambachtonderwijs aan de muur worden 
gekoppeld.

Natuurlijk is de omheining in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid 
van de leerlingen en van de eigendommen van de school. Maar de extra 
nuttigheid door de workshops is welkom.
Kortom: het is  een prachtmuur!!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Bingoavond
Amstelhoek - De tweede bingo-
avond dit seizoen van de Buurt-
vereniging Amstelhoek staat weer 
voor de deur.
Deze vindt komende zaterdag 31 
oktober plaats en begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf ca. 19.00 

uur. Er worden 10 ronden gespeeld 
met mooie prijzen.
De organisatie rekent op een net 
zo grote opkomst als alle voor-
gaande keren. 
Tot zaterdag. Adres: Engellaan 3a 
Amstelhoek
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Volop plezier bij het 
Vakantie Bijbel Feest
Mijdrecht - Basisschool De Fontein 
was ook deze herfstvakantie weer 
geopend voor het Vakantie Bijbel 
Feest. Van woensdag tot en met vrij-
dag kwamen gemiddeld 33 kinde-
ren. Zij waren afwisselend heel stil 
en gezellig druk. Ze lieten duidelijk 
merken dat ze met veel plezier heb-
ben gespeeld, gezongen en geknut-
seld. 
Het thema was dit jaar ‘Reken maar!’ 
De kinderen konden er in elk geval 
op rekenen dat Kim en Rob elke 
keer weer iets bijzonders meemaak-
ten in de poppenkast. Op woensdag 
bleven ze maar zoeken naar Kwispel, 
want hij telt ook mee. ‘Jij telt mee’ 
zongen en hoorden de kinderen ook 
in het themalied ‘Reken maar!’ 
Die boodschap kwam regelmatig op 
allerlei manieren terug in het pro-
gramma, met als basis verhalen uit 
de Bijbel. Woensdag zagen de kin-
deren een jongen die wegging en 
later wel weer mocht terugkomen 
bij zijn vader die niet boos was. 
Daar had die zoon niet op gerekend. 
Donderdag hoorden ze het verhaal 
van de weduwe van Sarfath. Haar 
kruik raakte maar niet leeg omdat ze 
erop rekende dat God ervoor zorg-
de dat zij genoeg te eten zou heb-
ben. Vrijdag ging het over een man 
die helemaal niet goed kon rekenen. 
Hij had een heel grote schuld, maar 
die hoefde hij zijn koning niet terug 
te betalen. Toch eiste hij van iemand 
anders dat die zijn kleine schuld aan 
hem wel zou aflossen. 

Iedere morgen
Als vast onderdeel was er iede-
re morgen ‘Knabbel & Babbel’: 
met wat eten en drinken even ge-
zellig met elkaar praten. In diezelf-
de kleine groepjes (te herkennen 
aan de kleuren) trokken de kinde-
ren en hun begeleiders met elkaar 

op tijdens de rest van het program-
ma. Daar hoorden buiten spelen en 
knutselen ook bij. 
Op een zonnig schoolplein kwamen 
de groepjes woensdagmorgen in ac-
tie bij het spelletjescircuit. De kinde-
ren deden hun best om zo snel mo-
gelijk water over te brengen, of een 
spijker aan een touwtje in een fles-
je te krijgen. Verder waren er spelle-
tjes als zaklopen, spekkies happen 
en touwtrekken.
Donderdag hebben de kinderen van 
deeg pepernoten gedraaid. Voor 
vertrek kregen ze die versgebak-
ken mee naar huis. Vrijdag bleven 
ze ook na het middaguur voor de 
pannenkoeken en een spannende 
speurtocht door de omgeving van 

de school. Samen met (groot)ouders 
beleefden ze het muzikale slotpro-
gramma. 
Een gezinsdienst in CGK ‘De Weg-
wijzer’ vormde het definitieve slot 
van het Vakantie Bijbel Feest deze 
herfstvakantie. Daar lieten de kinde-
ren horen welk themalied en welke 
tekst ze hebben geleerd. Ook hin-
gen er enkele knutselwerkstukken 
en veel kleurplaten. Ieder kind met 
een kleurplaat mocht bij het Vakan-
tie Bijbel Feest direct al een prijsje 
uitzoeken. Een jury buigt zich nog 
over die platen om te bepalen wie 
als uiteindelijke winnaars nog een 
prijs zullen krijgen. Kijk voor foto’s 
van het Vakantie Bijbel Feest op de 
website  www.cgkmijdrecht.nl

Genomineerden voor de 
Vrijwilligersprijzen 2009
De Ronde Venen - De afgelopen 
maanden mocht iedereen vrijwilli-
gers of vrijwilligersorganisaties aan-
melden voor de Vrijwilligersprijzen 
van 2009.
De Vrijwilligersprijzen zijn bedoeld 
als waardering van en stimulans 
voor het vrijwilligerswerk in De Ron-
de Venen. Elke vrijwilliger is van 
belang voor de samenleving. Elke 
vrijwilliger draagt zijn/haar eigen 
steentje bij en verdient daarvoor 
waardering. Als u bedenkt dat zo’n 
1 op de 4 Nederlanders vrijwilligers-
werk doet bij een vereniging, kerk 
of stichting, dan kunt u zich wellicht 
ook voorstellen wat dit voor de sa-
menleving betekent. 

Om de Rondeveense vrijwilligers te 
bedanken is ook dit jaar weer een 
Vrijwilligersdag gepland. Deze keer 
is het extra speciaal, omdat de Vrij-
willigersdag in De Ronde Venen al 
voor de 20e keer plaatsvindt. De ge-
meente heeft voor dit jubileum ex-
tra budget ter beschikking gesteld. 
Er kan deze keer dan ook flink uit-
gepakt worden. Het programma 
blijft nog tot de dag zelf geheim, 
maar vrijwilligers kunnen rekenen 
op iets speciaals gevolgd door een 
overheerlijk buffet in de Meijert. In-
schrijven voor de Vrijwilligersdag is 
niet meer mogelijk.

Uitreiking
Aan het eind van deze feestelijke 
dag is het tijd voor de uitreiking van 
de Vrijwilligersprijzen 2009. Burge-
meester Burgman zal vanaf 20.00 
uur in de Meijert het woord ne-
men teneinde de winnaars bekend 
te maken. De presentatie van de 
prijsuitreiking is in handen van Ma-
jorie van Vliet, die al meerdere ke-
ren aan deze avond een feestelijke 
draai heeft gegeven. Uit de aanmel-
dingen, 11 voor de Vrijwilliger van 
het Jaar en 9 voor de Vrijwilligers-
organisatie van het Jaar, heeft een 
onafhankelijke Commissie van Aan-
beveling een selectie gemaakt voor 
3 genomineerden per categorie. Het 
College van Burgemeester en Wet-
houders heeft met deze selectie in-
gestemd, waarop de genomineer-
den zijn uitgenodigd voor de uitrei-
king op 3 november.

Genomineerden
Mevrouw Tiny Tijssen-Griffioen 
Mijdrecht.
Gedurende meer dan 25 jaar ver-
richt zij dagelijks veel werk ten be-
hoeve van haar medemens. Dat ge-
beurt zowel in georganiseerd ver-
band binnen het verenigingsleven 
als in hulp aan individuele geval-
len op sociaal terrein. Zij doet dit 
met grote inzet en plichtsbetrach-
ting. Zij is voor iedereen een vraag-
baak. Door haar blijmoedigheid en 
onbaatzuchtigheid een graag gezie-
ne persoon.    

De heer Huub van Bemmelen 
De Hoef.
Als vrijwilliger verzet hij al meer 
dan 40 jaar zeer veel werk binnen 
de kerk, verenigingen en op sociaal 
terrein. Er is nagenoeg geen activi-
teit in de Hoefse gemeenschap waar 
hij geen bijdrage aan geleverd heeft. 
Daarnaast is hij ook actief bij ande-
re verenigingen in De Ronde Ve-
nen. Hij stimuleert anderen om eve-
nementen van de grond te krijgen 
door zelf de handen uit de mouwen 
te steken. Door zijn openbare optre-
den binnen de kerk en tal van acti-
viteiten kent iedereen hem, maar de 
meeste tijd besteedt hij aan zaken 
die minder voor het voetlicht komen, 
maar zeker niet minder dienend zijn 
aan de gemeenschap.

De heer Thijmen Klinkhamer 
Mijdrecht.
Gedurende ruim acht jaar is Thijmen 
actief in het jongerenwerk in De 
Ronde Venen met name bij Stichting 
De Baat/JC Allround. Door zijn gro-
te inzet en veelzijdigheid is hij van 
onschatbare waarde voor alle activi-
teiten die voor jongeren in De Ron-
de Venen georganiseerd worden. 
De Commissie is van mening dat hij, 
juist door zijn leeftijd en de keuzes 
die hij maakt ten behoeve van de 
jongerengemeenschap, een voor-
beeld is voor andere jongeren.

Voor de Prijs van Vrijwilligersorgani-
satie van het jaar 2009 zijn genomi-
neerd:
De Rommelmarkt Commis-
sie van de Jeugdvereniging “Op 
Weg”- Wilnis

Deze commissie organiseert al ge-
durende 35 jaar een rommelmarkt. 
Een activiteit die niet meer is weg te 
denken uit Wilnis en een groot deel 
van het dorp en ook mensen van 
daarbuiten trekt.

Wij hebben niet alleen waardering 
voor het feit dat de opbrengst be-
stemd is voor een goed doel maar 
ook dat de 7-tallige commissie kans 
ziet om vele andere vrijwilligers te 
werven om actief en onbaatzuchtig 
bij te dragen aan de voorbereiding, 
de rommelmarkt zelf en de afbouw- 
en opruimingswerkzaamheden.

Midpoint FM & TV
Al 25 jaar zet deze organisatie zich 
met vele vrijwilligers in om het loka-
le nieuws via radio en TV onder de 
inwoners van de gemeente te ver-
spreiden.

Ook op het gebied van entertain-
ment worden veel programma’s ge-
maakt. De dit jaar verworven lande-
lijke award voor een uitgebrachte 
Sinterklaasfilm getuigt van vernieu-
wingsdrang en professionaliteit.  

Het Hoefse Jeugdkamp
Het jeugdkamp is al generaties lang 
een fenomeen in De Hoef. Veel vrij-
willigers organiseren jaarlijks het 
kamp voor alle kinderen die op een 
of andere wijze met De Hoef te ma-
ken hebben.
Zij hebben niet alleen als doel een 
gezellige en actieve week te organi-
seren, maar ook om sociaal gedrag 
van kinderen positief te beïnvloe-
den en tevens om jonge begeleiders 
goed te laten organiseren en op de 
juiste manier met jeugd te leren om-
gaan. Er gaat een stimulans van uit 
voor alle betrokkenen.

Aanwezig zijn bij de uitreiking 
van de vrijwilligersprijzen 2009?
In verband met de grote belangstel-
ling is aanmelden voor deze avond 
noodzakelijk. 

Of er nog plaatsen beschikbaar zijn 
en of u aanwezig kunt zijn bij de 
prijsuitreiking, kunt u navragen bij 
Hanno Zaal van Stichting De Baat 
via telefoonnummer 0297 230280.

Zonnebloem afd. Mijdrecht 
viert haar 15-jarig bestaan
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 24 
oktober vierde de Zonnebloem afde-
ling Mijdrecht het derde lustrum van 
haar bestaan in partycentrum de Me-
ijert. Ruim 150 gasten werden uitge-
nodigd om dit feest bij te wonen. Na-
tuurlijk waren alle vrijwilligers ook 
aanwezig. De gasten die niet zelf-
standig konden komen werden door 
diverse vrijwilligers thuis opgehaald. 
Een hele organisatie om dit vlekke-
loos te laten verlopen. 
Om 13.00 uur begonnen de activitei-
ten. De gasten werden getrakteerd 
op koffie met een klein taartje. Daar-
na begon het feestprogramma. Aller-
eerst een optreden van een shanty-
koor, dat veel liedjes zong uit de ou-
de doos. De gasten zongen uit vol-
le borst mee.
Daarna werd een film vertoond van 
de Dikke en de Dunne. Een echte 
klassieker: De pianoverhuizers.
Vervolgens weer een optreden van 
het shantykoor. Bij de traditione-
le bingo werd als eerste gespeeld 
om de hoofdprijs: een midweek naar 
het bungalowpark Eureka. De bun-
galows in dit park zijn speciaal aan-
gepast voor mindervalide mensen. 
Daarna konden de mensen die een 

goede bingo hadden een prijs uit-
zoeken. Een speciale bingocommis-
sie had bij  diverse ondernemers veel 
prijzen voor de bingo in de wacht we-
ten te slepen. Tot slot kregen de gas-
ten een optreden van een dans- en 
zanggroep. Er werd een aantal dan-
sen uitgevoerd in verschillende kle-
derdrachten en oude Hollandse lied-
jes gezongen.

Omstreeks 17.00 uur werd het feest 
afgesloten en werden de gasten weer 
naar huis gebracht. 
De Zonneboem bedankt de ve-
le ondernemers uit Mijdrecht die de 
prachtige prijzen beschikbaar heb-
ben gesteld voor de bingo. Wat zou 
de Zonnebloem zijn zonder de vrijwil-
ligers? Dankzij hen werd deze feest-
dag een succes.

Venen Literair ontvangt
Jan Brokken
Vinkeveen - Venen Literair heeft 
voor de tweede avond dit seizoen 
Jan Brokken uitgenodigd, schrijver 
van romans, reisverhalen en literai-
re non-fictie.

Vrijdag 13 november komt hij naar 
De Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen. 
Aanvang 20.00 uur. Met de kaart-
verkoop wordt vrijdag 30 oktober 
van start gegaan. De kaarten kos-
ten 7,50 euro en zijn alleen in voor-
verkoop te krijgen bij de Openbare 
Bibliotheken in De Ronde Venen en 
bij The Read Shop in Vinkeveen en 
boekhandel Mondria in Mijdrecht. 
 
Wie is Jan Brokken? Ondanks dat 
veel van zijn romans zijn verfilmd 
en in diverse talen zijn vertaald is hij 
wellicht bij een groter publiek min-
der bekend.

Jan Brokken werd in 1949 geboren 
als zoon van een Nederlands Her-
vormde predikant. Na een aanvan-
kelijke wens een studie aan de Film-
academie te volgen belandde hij op 
de School voor de Journalistiek in 
Utrecht, daarna volgde een studie 
politieke wetenschappen in Frank-
rijk. Hij werkte bij dagblad Trouw en 
bij de Haagse Post en schreef vele 
portretten van schrijvers en musici.  
Zijn eerste roman was “De provin-
cie”. In dit boek wordt de terug-
keer beschreven van de hoofdper-
soon naar een gesloten protes-
tantse dorpsgemeenschap nadat 
een jeugdvriendin van deze hoofd-
persoon is vermoord. In 1991 volg-
de een verfilming van dit boek met 
Thom Hoffman en Pierre Bokma in 
de hoofdrollen.
Veel van zijn volgende boeken 
speelden zich af in Afrika, hetgeen 
in de titels tot uiting komt. In West 
Afrika speelt “Zaza en de president”. 
Ook het reisdagboek “De moorde-

naar van Ouagadougou” en “De Re-
genvogel” spelen zich in Afrika af. 
 
Daarnaast heeft Brokken een fas-
cinatie voor de schrijfster Jean 
Rhys. Samen met Jan Louter maak-
te hij over haar de filmdocumentaire 
“They destroyed all the roses”.
Het jaar 2004 was het jaar van “Zo-
als Frankrijk was” en de autobio-
grafische roman “Mijn kleine waan-
zin” waarin Brokken zijn eigen jeugd 
beschrijft met een vader, die na te-
ruggekeerd te zijn uit het voorma-
lige Nederlands Indië, lijdt aan een 
kampsyndroom.
In 2005 verschijnt “Waarom elf An-
tillianen knielden voor het hart van 
Chopin”, een verslag van zijn na-
speuringen naar de invloed van de 
Europese muziek, in het bijzonder 
Chopin, op de Antilliaanse muziek. 

Brokken heeft affiniteit met klassie-
ke muziek, blijkend uit het in 2008 
verschenen eerbetoon aan zijn 
overleden vriend , de Russische pia-
nist Youri Egorov  en vervat in “In het 
huis van de dichter”.
 
Feininger voorbij (voorjaar 2009) 
is een novelle over de confrontatie 
tussen Oost en West.
 
Deze maand verschijnt de verha-
lenbundel “Zeedrift”. Verhalen die 
spelen op zee en in diverse landen 
en gaan over het verlangen naar of 
over de ontkenning van het onmo-
gelijke.
 
Voor informatie over Venen Literair 
kunt u bellen met Anneke van Ges-
sel, tel. 0297-261382 of met Erwin 
Horwitz, tel. 0297-263195

Bejaarde vrouw beroofd 
van pinpas
Mijdrecht -  Vorige week dinsdag 
is een 92-jarige vrouw uit Mijdrecht 
slachtoffer geworden van een bab-
beltruc. 
Omstreeks 15.20 uur kreeg de politie 
een melding dat er op de Helmstraat 
een pinpas en pincode ontvreemd 
was van het slachtoffer. De pinpas 
is vermoedelijk ontvreemd door een 
man in de leeftijd van 19 tot 22 jaar 
oud. De man deed zich voor als een 
werknemer van de thuiszorg. Hij 
vertelde de vrouw dat zij geld terug 
zou krijgen. De vrouw moest haar 
pincode intoetsen op een apparaat-
je. De verdachte is met de pinpas 
naar buiten gegaan en vertelde de 
vrouw dat hij binnen vijf minuten te-
rug zou zijn met een bevestiging. De 

verdachte is vervolgens hierop niet 
mee teruggekeerd.
De politie is op zoek naar getuigen 
die de man hebben gezien op 20 
oktober omstreeks 15.20 uur in de 
Helmstraat.
 
Het signalement van de man is als 
volgt:
- tussen 19 en 22 jaar
- blanke huidskleur
- vermoedelijk Nederlands
- kort stekelig donkerblond haar
- spijkerbroek, blauw sportjasje, lan-
ge kniekousen
 
Getuigen kunnen bellen naar 0900-
8844 of voor anonieme meldingen 
naar 0800-7000.

Wintersluiting Museum 
De Ronde Venen
Vinkeveen - Het eind van het mu-
seumseizoen 2009 staat weer voor 
de deur. Op 31 oktober a.s. is Muse-
um De Ronde Venen tussen 14.00 en 
17.00 uur voor de laatste keer geopend 
dit seizoen!

Laatste kans!
Ook is het uw laatste kans om de ex-
positie “Tot de bodem uitgezocht…” 
te bezichtigen. Om deze speciale dag 
een extra feestelijk tintje te geven, 
wordt de unieke 80pk Brons diesel-
motor van de veensteekmachine ge-
start. Een hoop rook, geronk en de ty-
pische geur van de machine zullen 
dan weer te zien, te horen en te ruiken 
zijn! Heeft u de tijd nog meegemaakt 
dat de veensteekmachine op de plas-
sen voer? Of bent u juist benieuwd 
hoe de veensteekmachine werkt? 
Bent u dit seizoen nog niet in Muse-
um De Ronde Venen geweest en heeft 
u de tijdelijke expositie “Tot de bodem 
uitgezocht…” nog niet gezien?  Dan 
is dit de laatste kans! Het museum is 
deze dag gratis toegankelijk. Dus mis 
het niet! Het museum is geopend in de 

maanden april tot en met oktober, het 
oude turfseizoen. Van november tot en 
met maart bereidt het zich voor op het 
nieuwe seizoen en wordt er gewerkt 
aan o.a. de collectie, een nieuwe tij-

Mooie opbrengst collecte 
Dierenbescherming
Regio - Ondanks de economische 
crisis, hebben de enthousiaste col-
lectanten van de Dierenbescher-
ming een mooi bedrag opgehaald in 
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen. Dit jaar werd 
een bedrag van 13.769,64 ingeza-
meld, meer dan vorig jaar. 
De opbrengst van de collecte vormt 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor de Dierenbescherming. Met 
het opgehaalde geld kan zij haar ta-
ken nog beter vervullen. Zo onder-
houdt de Dierenbescherming on-
der andere een telefonische hulp-

lijn voor dieren in nood, beschikt zij 
over een inspectiedienst, geeft zij 
voorlichting betreffende dierenwel-
zijn en stuurt zij een dierenambu-
lance aan. Ten slotte heeft de Die-
renbescherming Aalsmeer e.o. een 
eigen afdeling van de Kids for Ani-
mals en een eigen hondenschool.
De Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken wil alle collectanten én 
(gulle) gevers bedanken. Zij hoopt 
volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen. Meer informatie 
is te vinden op de website:  www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl

delijke expositie en de ontwikkeling 
van de plannen voor het nieuwe Pa-
viljoen de Venen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Jeugd-
ActiviteitenPas

met nieuwe
activiteiten!

Uithoorn - Vanaf maandag jl. 
is het weer mogelijk om in te 
schrijven voor de JAP activitei-
ten. Blok 2 start in januari. 
Nieuw in dit blok: de scouting 
Admiralengroep die een aan-
tal kinderen kan plaatsen bij 
de welpen en zeeverkenners en 
Kaasboerderij Clara Maria die 
op twee middagen kinderen laat 
kennismaken met het boerderij-
leven. Verder is het voor de ba-
sisscholen nu mogelijk om in 
te schrijven voor een clinic yo-
ga onder schooltijd voor hun 
groepen 3 t/m 8. Ook bereiden 
de volleyballessen bij KDO voor 
op het jaarlijkse schoolvolley-
baltoernooi in januari voor een 
aantal Uithoornse scholen.
Kinderen kunnen verder deel-
nemen aan één van de volgende 
activiteiten: bandzappers (mu-
ziekmaken), kids fit (fitness), 
koken, schaatsen, schaken, de 
natuurknutselclub, tennis, tur-
nen, volleybal en yoga.
Inschrijven voor de nieuwe ac-
tiviteiten van de JAP kan via  
www.uithoorn.nl/jap . De aan-
meldingsperiode voor het eer-
ste blok eindigt vrijdag 27 no-
vember.
Bent u actief in één van de deel-
gebieden (cultuur, natuur en 
sport) en heeft u interesse om 
met uw organisatie deel te ne-
men aan de JeugdActiviteiten-
Pas, dan kunt u op de site kijken 
of contact opnemen met pro-
jectleider Saskia van der Meer 
via  jap@uithoorn.nl of 020 
3473459 (ma t/m do).

Actie schoenendoos 
wederom heel geslaagd
Uithoorn – Deze maand brach-
ten  de kinderen van basisschool de 
Springschans een prachtig versier-
de schoenendoos op school.
De schoenendozen zijn bestemd 
om de kinderen op het eiland Cebu 
van de Philipijnen als het ware fij-
ne kerstdagen te bezorgen. Zij le-
ven daar in grote armoede, veelal in 
weeshuizen.
Onze kinderen maken een mooi ca-
deau door de schoenendoos te vul-
len met allerlei praktische en leu-
ke dingen. De praktische dingen 
zijn bijvoorbeeld een tandenborstel 
en tandpasta, een stukje zeep, een 
schrift, pen en potlood. Wat voor 
onze kinderen zo gewoon is, is voor 
de kinderen daar een cadeau. De 
leuke dingen zijn natuurlijk speel-
goed, een knuffel, iets voor in het 
haar, een gave auto en noem maar 
op. Er zijn weer heel mooie dozen in 
de grote container dozen gegaan en 
deze zijn nu onderweg op het schip 
naar Cebu. Dat duurt ongeveer zes 
weken en we hopen dan ook dat ze 
voor de kerst daar zijn. We hebben 
341 schoenendozen opgehaald en 
verscheept. Een prachtig resultaat.
Ik wil langs deze weg een aantal 

winkeliers heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage, want zonder hun 
steun kunnen wij dit niet doen. 
Van het Amstelplein zijn dit Al-
bert Heijn-Jos van den Berg, Slage-
rij Stronkhorst-de heer Gert Stronk-
horst, Kaas en Zo-de heer Stijn Me-
lenhorst, Juwelier Sparnaaij-de heer 
Diderick Sparnaaij, Otto bloemsier-
kunst, Blok Mode-familie Röling, 
Bruna boekhandel,  van het oude 
dorp Drogisterij  Stoop-Madelon 
Stoop en uit De Kwakel de E-markt 
de heer Berry Schalkwijk. Zelfs uit 
Amsterdam van drogisterij Boog-
aard kreeg ik respons.
Het was overweldigend om toch ook 
in deze tijd van economische crisis 
te zien dat deze mensen ons project 
ieder jaar een warm hart toedragen. 
Nogmaals dank.
Ook de kinderen die via de krant ge-
reageerd hadden en mij aan huis de 
doos kwamen brengen heel harte-
lijk dank, en ook de mensen van het 
Potgieterhof, dank voor jullie inzet.
Sanne Pronk en ondergetekende 
hebben ons weer graag voor jullie 
ingezet om deze actie weer te laten 
slagen. Tot volgend jaar!
 Margret Endhoven

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
- Burg. Padmosweg in Wilnis, rood/cyperse kater met witte bef
 en wittepootjes. Hij is 5 jaar oud en heet “Banjer”. 
- Scholeksterlaan in Vinkeveen, een lapjespoes, ze draagt haar  
 staart omhoog en ze heet “Nina”.
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
 en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.  
 Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood/witte kater met witte bef en witte
 sokken. Zijn naam is “Monty”.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die  
 tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte vlek
 op kop.
- Parkeerplaats Elzenlaan in Uithoorn, grijs-cyperse poes met
 4 witte voetjes en witte bef.
- Aan de Amstel in Uithoorn, broodmagere cyperse lapjespoes. 
- A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, wit/grijze kat
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol met  
 klitten.
- Meerwijk Uithoorn, jong zwart katje, 4 witte voetjes, wit vlekje op  
 lip en buik, witte bef.
- Amstelkade in Wilnis, zwart-bruin-grijs gestreept katje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.

   Leenders richt zich op de 
toekomst
De Kwakel - Dit jaar viert Business 
& Partycatering Leenders het heu-
gelijke feit dat men twintig jaar ‘Pri-
vilege Supplier’ is van het Concert-
gebouw in Amsterdam. Gedurende 
al die jaren hebben directeur Ad en 
zijn echtgenote Joke Bocxe samen 
met hun team op meer dan uitste-
kende wijze belangrijke festivitei-

ten, recepties en ontvangsten voor 
het Concertgebouw verzorgd. Een 
en ander in de vorm van catering, 
aankleding en entertainment in de 
breedste zin van het woord. Dit al-
les op topniveau met als uitgangs-
punt ‘Tickle your senses’. In het 
verlengde daarvan hebben meer 
(muziek)theaters, musea en ook 
congrescentra door heel Nederland 
en zelfs in België gekozen voor de-
ze vorm van dienstverlening door 
Leenders. Die wordt altijd tot in de 
puntjes verzorgd en uitgevoerd. Een 
dergelijke catering en presenta-
tie kan op verzoek ook bij bedrijven 
en grote (particuliere) party’s wor-
den uitgevoerd. Alle gerechten wor-
den in eigen beheer vers gekookt, 
voorbereid en op locatie afbereid. 
Daarvoor beschikt men bij Leenders 
over een uitgebreide keuken, als-
ook over een omvangrijk catering-
transport, waaronder een complete 
mobiele keukenuitrusting, inclusief 
ovens en koelcellen. Een deel daar-
van kan ook worden ingezet bij eve-
nementen in ruw terrein voor wo-
ningbouwcorporaties, bouwbedrij-
ven en gemeenten. Bijvoorbeeld als 
het gaat om het slaan van een eer-
ste paal, of feestelijke oplevering 
van een complex waarbij bovendien 
voor een (grote) partytent wordt ge-
zorgd. Ook al is er niets aan voor-
zieningen, toch tracht Leenders op 
locatie altijd dezelfde hoge kwali-
teitsnorm neer te zetten. Al met al 
zien Ad en Joke Bocxe de twintigja-
rige relatie met het Concertgebouw 

als een van de hoogtepunten uit het 
bestaan van het 122 jaar oude be-
drijf. Bovendien is dat als de baker-
mat te zien van de door Leenders 
verzorgde catering. Want vanaf dat 
moment heeft men zich daarop ver-
der toegelegd. Anno 2009 heeft de 
thuisbasis van Leenders een update 
ondergaan waardoor het een dege-

lijke en stijlvolle uitstraling heeft ge-
kregen. Dat alles is te vergelijken 
met een goede whisky: hoe ouder 
hoe beter!

Zakelijke markt
Ad Bocxe is sinds 1987 de vier-
de generatie die ‘Leenders’ in bezit 
heeft, zo genoemd naar de familie-
naam van zijn moeders kant. Leen-
ders heeft vandaag de dag twee lo-
ten aan de stam: Leenders Business 
& Partycatering en Leenders Par-
ty- en Congrescentrum. Enkele ja-
ren geleden is men gestopt met de 
exploitatie van het bijbehorende à 
la carte restaurant Jasper’s. Dit tot 
verdriet van de vele trouwe bezoe-
kers die er regelmatig te gast waren. 
“Omdat wij onze aandacht meer wil-
den richten op de zakelijke markt en 
gezelschappen, hebben we geruime 
tijd geleden besloten ons restaurant 
niet voort te zetten.
Die ruimte behoort inmiddels tot 
het zalencomplex in ons pand aan 
de Drechtdijk waar geregeld fees-
ten, partijen en bijeenkomsten wor-
den gehouden. In het voormalige 
restaurant serveren we onder meer 
lunches voor gezelschappen vanaf 
10 personen. Daaronder een 3-gan-
gen menu voor 49,50 euro p.p. incl. 
bubbels, wijn, water en koffie. Om-
dat wij onze pijlen nu meer op de 
zakelijke markt hebben gericht, krij-
gen we uit die richting ook steeds 
vaker aanvragen.” Aldus Ad Bocxe 
die voor meer informatie over wat 
het ‘vernieuwde’ Leenders tegen-

woordig allemaal te bieden heeft, 
verwijst naar de website: 
www.leenders.com.

Familiefeesten en partijen
Kleine en grote gezelschappen kun-
nen uitstekend terecht bij Leen-
ders in een van de vier zalen (in-
clusief die van het voormalige res-

taurant). De aankleding kan varië-
ren van sfeervol voor een intiem fa-
miliefeest of bruiloft tot spectaculair 
voor een bruisende party. Leenders 
biedt ook verenigingen en service-
clubs onderdak, terwijl bijeenkom-
sten voor de zakelijke markt, zoals 
recepties, eveneens tot de moge-
lijkheden behoren. Voor dit alles zijn 
er verschillende arrangementen te 
boeken tegen aantrekkelijke prijzen. 
Dat alles vergezeld van optimale 
service en kwaliteit. Leenders kent 
een platte organisatie waardoor het 
niet alleen gemakkelijk is afspraken 
te maken, maar ook in te spelen op 
allerlei wensen of last minute ver-

anderingen. ‘Ouderwets’ nog is de 
persoonlijke aandacht en service 
voor de gast die men bij Leenders 
tot in de kleinste details ervaart. Dat 
weerspiegelt zich ook in de inrich-
ting van het pand waar alles tot in 
de puntjes is verzorgd, tot aan gas-
tendoekjes in de (zeer schone) toi-
letten toe.

Verrassend
Wat meer is, onlangs is het pand ge-
heel onder handen genomen en op-
nieuw ingericht. Kleuren als antra-
ciet, roomkleur en metallic geven 
het pand met het vernieuwde interi-
eur een gedistingeerd en enigszins 
verrassend nieuw aanzien.“ Omdat 
er grenzen aan de uitbreiding van 
ons pand zijn, hebben we kort over-
wogen om ergens anders in de re-
gio iets nieuws neer te zetten. In de-
ze economisch wat mindere tijden 
vonden wij dat niet verantwoord, 
ondanks het feit dat wij een toene-
mende vraag constateren naar onze 
producten en dienstverlening. Aan 
de andere kant zou het bestaan-
de pand dan wel een opknapbeurt 
verdienen en voor dat laatste heb-
ben we gekozen. Leenders kan op 
die manier weer een hele tijd mee. 
Gereed voor de toekomst, zo zou je 
het ook kunnen noemen,” haakt Jo-
sé in op de woorden van haar echt-
genoot Ad.

Qua Kunst & Ambacht
Belangstellenden kunnen zelf gaan 
zien en ervaren of zij gelijk heeft. 
Dat kan op zaterdag 31 oktober van 
12.00 tot 17.00 uur. Dan kunt u een 
kijkje komen nemen bij Leenders. 
Daar is bovendien beeldende kunst 
te bewonderen van bekende kun-
stenaars terwijl het geheel wordt 
omlijst door passende achtergrond-
muziek. Party- en Congrescentrum 
Leenders haakt met deze activiteit 
in op het evenement Qua Kunst & 
Ambacht, dat in hetzelfde weekend 
wordt georganiseerd en waaraan 
nog 10 bedrijven in De Kwakel deel-
nemen. Zie daarvoor www.kunstin-
dekwakel.nl. Wie op zaterdag is ver-
hinderd kan dat op zondag 1 no-
vember ook nog doen. Los hiervan 
kan men op die dag eveneens boe-
ken voor een heuse High-Tea tus-
sen 15.00 en 17.00 uur, nu onder 
het genoegen van live muziek. Kos-
ten: vanaf 17,50 euro (per 2 perso-
nen). Wie op deze dagen bij Leen-
ders te gast wil zijn, wordt vriende-
lijk verzocht hiervoor te reserveren, 
tel. 0297-561001 of via e-mail: 
info@leenders.com.

Mededeling gemeente Uithoorn:

Asbest op voormalige 
begraafplaats Zijdelveld
Uithoorn - Vrijdag 23 oktober 2009 
is asbest gevonden op de voormali-
ge begraafplaats aan het Zijdelveld. 
Graven werden in het verleden afge-
dekt met een plaat van asbest voor 
extra stabilisatie. Het op een veili-
ge manier verwijderen van asbest is 
de eigen verantwoordelijkheid van 
de eigenaar. Afgelopen vrijdag is bij 

het ruimen van een graf het verwij-
deren van de afdekking met asbest 
niet goed verlopen. De gemeente 
heeft toen ingegrepen en heeft een 
zogenoemde spoedsanering laten 
uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij op 
kosten van de eigenaar van de be-
graafplaats de asbest door een ge-
certificeerd bedrijf heeft laten ver-

wijderen. Voor het ruimen van an-
dere graven is een stop ingesteld. 
Hiervoor moet eerst een vergunning 
worden aangevraagd. Doorgaans 
duurt het verlenen van zo’n vergun-
ning ongeveer een werkweek. Voor 
het verwijderen van asbest zonder 
vergunning wordt een dwangsom 
opgelegd van 5000,- euro.

Prijs bij C1000 Visser in 
Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen vrijdag haast-
te Natashja van Haar Kapsalon zich,  
samen met haar echtgenoot en kin-
deren, om haar prijs in ontvangst te 
nemen van Gerda Bruines, slager en 
eigenaar Piet Visser van de C1000 in 
het Oude Dorp van Uithoorn. 
De fiets zal zeker goed van pas ko-
men voor Natashja daar zij veel goed 
werk doet in de Amstelhoek voor de 
locale bewoners als vrijwilligster. 

Momenteel spant zij zich in voor 
de bingo waarvoor zij nu met haar 
nieuwe fiets op pad kan gaan om de 
organisatie nog beter te laten ver-
lopen.

Hopelijk beleeft zij nog jarenlang 
plezier van haar tweewieler, zodat 
zij nog vele malen de brug over kan 
steken naar Uithoorn waar de Am-
stelhoekers graag bij willen horen.
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Uithoorn – Vrijdagmorgen om ze-
ven uur in de ochtend, nog donker 
en zeer mistig, betreden twee be-
stuursleden van de R.-K. parochie 
het kerkhofje aan Zijdelveld in Uit-

Nabestaanden ontdekken asbest bij slopen kerkhof

Leeghalen kerkhof Zijdelveld 
door gemeente stilgelegd

hoorn. Samen met een drietal werk-
nemers van een ‘gespecialiseerd 
bedrijf’ gaan zij grafmonumen-
ten ruimen. “Als een stel dieven in 
de nacht”, aldus enkele nabestaan-

den die al maanden vechten om dit 
kerkhof te behouden om er een ge-
meentelijk monument van te maken. 
“We wisten dat het kerkbestuur het 
deze week wilde gaan doen, maar 
we hadden vorige week nog con-
tact gehad met het bisdom en hen 
op verzoek een brief gestuurd met 
wat er nu allemaal aan de hand was 
(de brief vindt u elders in deze krant, 
red). Gezien de inhoud van deze 
brief hadden we gehoopt dat deze 
sloop uitgesteld zou worden, maar 
helaas, het antwoord is nu duide-
lijk: ze begonnen gewoon heel stie-
kem met het slopen. Wij hielden het 
echter in de gaten en met zijn zes-
sen gingen wij het kerkhof op om te 
voorkomen dat de heer van Bem-
melen (de vicevoorzitter van het 
kerkbestuur, die zelf ook hard mee-
werkte om de grafmonumenten van 
de graven te slopen) zich misschien 
zou vergissen in grafnummers, wat 
hij al maanden doet, en zo toch nog 
de graven van onze familieleden zou 
slopen.” 

Ook onze redactie werd gebeld en 
was aanwezig toen de heer van 
Bemmelen iedereen die aanwezig 
was op het kerkhof sommeerde het 
kerkhof te verlaten. Toen hier geen 
gehoor aan werd gegeven belde hij 
de politie. Al snel werd echter dui-
delijk waarom het kerkhof verlaten 
moest worden, er lag iets wat niet 
gezien mocht worden: asbest. Maar 
het werd gezien en het werd direct 
gemeld aan de gemeente. Toen was 
het snel afgelopen met de sloop-
werkzaamheden: de werkzaamhe-
den werden direct stilgelegd.

(Zie voor een uitgebreid (foto- en 
tekstverslag elders in deze krant).

IVN-gids met de herfst-
koffer in Gerardus Majella
Mijdrecht - Donderdagochtend jl.  
kwam de natuurgids met een mand 
vol kastanjes, eikels, beukennootjes, 
bladeren in de mooiste kleuren en 
foto’s naar de mensen in Majella. Ze 

gingen praten, kijken, ruiken, voelen 
en proeven van de herfst.
De bolster van de tamme kastan-
je leek wel een egeltje, zo prikte hij 
ook. De veer was kriebelig, de kas-

tanjes waren glad. Ondertussen had 
ISA, de kleindochter van een van de 
IVN gidsen. toastjes met bramenjam 
gesmeerd, daar hebben ze heerlijk 
van gesmuld.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

 Ja! Ja! 

Rug recht gehouden in plaats 
van 180 graden gedraaid

Graag willen wij als fractie van 
Ronde Venen Belang onderstaan-
de reactie geven naar aanleiding 
van het artikel in De Nieuwe Meer-
bode van afgelopen week met be-
trekking tot de Raadsvergadering 
d.d. 15 oktober over de Herinde-
ling. 
Ronde Venen Belang heeft in de 
hele herindelingsprocedure voort-
durend een consequent beleid ge-
voerd. Wij hebben de feiten op een 
rij gezet. Dit in tegenstelling tot wat 
in de Nieuwe Meerbode vermeld 
stond. 

Feit: Ronde Venen Belang is al-
tijd tegen herindeling geweest, 
omdat dit slecht is voor onze in-
woners

Vanaf het begin in 2006 heeft Ron-
de Venen Belang gewezen op de 
kosten, die een herindeling met 
zich meebrengt en de lastenver-
zwaring als gevolg van gelijktrek-
king van de gemeentelijke lasten, 
zoals de OZB. Bij het bekend wor-
den van het Herindelingsontwerp 
heeft Ronde Venen Belang een 
presentatie gegeven in de Raads-
zaal, waarbij de stijging van de las-
ten werd aangetoond. De meeste 
politieke partijen deden dit af als 
“dat kan je nooit berekend heb-
ben” en gingen over tot de orde 
van de dag

Feit: In 2007 hebben we in de 
Raad de volgende voorkeur 
weergegeven als er sprake zou 
zijn van herindeling:
1. geen herindeling
2. kleine variant ( Ronde Venen sa-
men met Abcoude)
3. grote variant (Ronde Venen, Loe-
nen, Breukelen en Abcoude)

Feit: Ronde Venen Belang heeft 
ingestemd met een ONDER-
ZOEK naar de consequenties 
van de grote variant.

Ronde Venen Belang was er van 
overtuigd dat, indien correct en 
objectief uitgevoerd, onderzoek 
naar de grote variant het volgende 
zou opleveren:
- geen samenhang tussen ener-
zijds De Ronde Venen en ander-
zijds met name Loenen en Breu-
kelen
- de grote variant zou als duurste 
uit de bus komen
- geen draagvlak onder de bevol-
king en gemeenten
- onvermijdelijkheid zou NOOIT 
kunnen worden aangetoond
Echter de Provincie heeft geen on-
derzoek gedaan, maar dit verzoek 
tot ONDERZOEK aangegrepen om 
direct te komen met een Herinde-
lingsadvies, waarbij:
- geen gegevens bekend werden
- onvermijdelijkheid niet is aange-

toond. Citaat uit Herindelingsad-
vies: “Het betrekken van De Ronde 
Venen bij een herindeling is onver-
mijdelijk om draagvlak te creëren.”
- de mening van de inwoners niet                     
is gevraagd
- draagvlak niet gemeten is, met 
uitzondering van draagvlakmeting 
onder de Colleges
- de ARHI-procedure onwettig is 
opgerekt. Hierover loopt nog een 
procedure bij de Bestuursrechter. 

Feit: Ronde Venen Belang heeft, 
door ontbreken van het ON-
DERZOEK en het ontbreken van 
onvermijdelijkheid TEGEN de 
grote variant gestemd.  

In tegenstelling tot andere frac-
ties was Ronde Venen Belang ont-
stemd en onthutst over het acteren 
van de Provincie en de beroeps-
bestuurders. Ronde Venen Belang 
heeft zich daarom niet mee laten 
slepen om te kiezen voor de gro-
te variant. 

Feit: Ronde Venen Belang is bij 
Provinciale Staten, de Minister 
en de Tweede Kamer ten strijde 
getrokken tegen het Herinde-
lingsadvies, dus tegen de gro-
te variant

Ronde Venen Belang heeft met di-
verse berekeningen en met behulp 
van diverse rapporten de Twee-
de Kamer weten te overtuigen dat 
er geen noodzaak, maar ook geen 
draagvlak bestond voor de gro-
te variant. Gedurende 2 jaar heeft 
Ronde Venen Belang samen met 
Gemeentebelangen en met gelijk-
gestemden in Loenen en Breuke-
len hiervoor gevochten en haar ge-
lijk gekregen. De Tweede Kamer 
verwees het voorstel naar de prul-
lenbak, heeft de rol van de Provin-
cie veroordeeld en heeft de staats-
secretaris opdracht gegeven om 
haar werk over te doen en te zoe-
ken naar een oplossing, waarvoor 
meer draagvlak bestaat. 

Feit: Ronde Venen Belang heeft 
voortdurend geijverd voor in-
spraak van de inwoners

Ondanks diverse malen aandrin-
gen in de Gemeenteraad heeft de 
bevolking alleen maar informatie-
avonden gekregen. Een opiniepei-
ling of enqute werd door de Raad 
afgewezen. Inspraak wordt door de 
meerderheid in deze Raad niet ge-
wenst. Wel door Ronde Venen Be-
lang. 

Feit: Stemgedrag op 15 oktober 
jl. Ronde Venen Belang geheel 
in lijn met bovenstaande

Ronde Venen Belang heeft over de 
stemming van de 2 voorkeursvari-

anten consequent haar lijn gehou-
den:
1. geen herindeling
2. herindeling met Abcoude
Ronde Venen Belang is nog steeds 
tegen herindeling, omdat dit geen 
voordelen, maar alleen nadelen 
voor de inwoners oplevert. Van-
daar de eerste voorkeur: Geen her-
indeling.
Gezien de opdracht van de staatse-
cretaris om 2 voorkeursvarianten 
te kiezen en een bijdrage te leve-
ren voor de zogeheten BAL-pro-
blematiek, heeft Ronde Venen Be-
lang noodgedwongen als 2e voor-
keur voor herindeling met Abcou-
de opgegeven. Het niet uitspre-
ken van de 2e voorkeur voor Ab-
coude zou automatisch het gevolg 
hebben dat de staatssecretaris we-
derom met de grote variant op de 
proppen zou komen. Dit moest te 
allen tijde voorkomen worden, ge-
heel in lijn met de consequente op-
stelling in de gehele herindelings-
procedure. 

Conclusie gebaseerd op feiten: 
De berichtgeving in de Nieuwe 
Meerbode is onjuist en tenden-
tieus

Ronde Venen Belang is en blijft te-
gen herindeling. Als het toch moet 
dan de minst slechte oplossing, 
namelijk herindeling met Abcoude. 
Met deze gemeente werken we al 
op veel fronten samen. Bovendien 
is dit voor onze inwoners de goed-
koopste oplossing. 
Ronde Venen Belang zet zich in 
voor de eigen inwoners. Daar-
voor neemt zij deel aan de Raad. 
En hierin is Ronde Venen Belang 
steeds consequent, ook ten aan-
zien van de herindeling.
De Nieuwe Meerbode meent ech-
ter te moeten schrijven dat Ronde 
Venen Belang 180 graden is ge-
draaid. Wij vragen ons af op wel-
ke feiten de Nieuwe Meerbode dit 
baseert. 
Een op feiten gebaseerd artikel zou 
een heel ander beeld en wel het 
echte beeld gegeven hebben. 
Wij vragen ons echt af welke be-
doeling de Nieuwe Meerbode heeft 
of heeft gehad. Zeker niet het juist 
en correct informeren van de inwo-
ners. En dat zou toch de motivering 
en taak van elke journalist en krant 
moeten zijn. Indien een redactie 
een mening wil geven, dan zou zij 
gebruik moeten maken van een re-
dactioneel commentaar en niet fei-
ten moeten verdraaien en deze als 
objectief nieuws in een artikel ver-
melden. 

Namens de fractie van 
Ronde Venen Belang,

Anco Goldhoorn,
fractievoorzitter 

Het milieu, ons 
leefmilieu, blijft mij 
boeien. Ik hou mij 
daar al meer dan 
33 jaar echt mee 
bezig. Dat betekent 

dat je altijd nadenkt over de gevolgen van 
bepaalde beslissingen van onze bestuurders. 
Onze politieke vertegenwoordigers. Daarvoor 
is er een Europees Parlement. Die vaardigt 
milieuregels uit voor heel Europa. Dan hebben 
wij ons Nederlands Parlement en regering die 
maken milieuregels en wetten op Nederlands 
grondgebied. Eén organisatie ben ik vergeten, 
dat is G7 of G20 waar wij als Nederland ook bij 
mogen zitten, die doen allerlei voorstellen om 
de milieuschade te beperken. Die kijken over 
alle grenzen heen en zeggen bijna met z’n allen 
dat er minder CO2 uitstoot moet komen. Dat is 
mooi. Dat is heel mooi. Toch? Want anders gaat 
onze wereld naar de verd……. Wij kennen de 
verhalen wel over rampen die over ons komen 
die elke, bijna elke dag in onze kranten staan. 
Ja! Ja! Een grote bijdrage van de uitstoot wordt 
geleverd door de auto’s. Ons groen en met 
name bomen en bossen nemen CO2 op, die 
hebben wij dus nodig om ons milieu in stand te 
houden. Bossen en bomen en ander groen zijn 
dus heel belangrijk. Ook, en niet in de laatste 
plaats voor ons levensgevoel en onze rust. 
Verder is overal stress. Ja! Ja! wat filosofisch, hè. 
Welke kilometers zijn het meest schadelijk voor 
het milieu. Wanneer levert de auto de meest 
vuile lucht op. Dat weet iedereen wel. Dat zijn 
het starten en de korte afstanden. Altijd maar 
weer dat starten van de motor. Wat wordt ons 
gevraagd? Ons wordt gevraagd om minder auto 
te rijden en meer de fiets en de benenwagen te 
gebruiken. Toch? Dat weet iedereen. Dat is nog 
gezond ook. Ja! Ja! Nu komen wij bij de laagste 
bestuurslaag. Onze eigen gemeentepolitici. 
Wat doen die voor het milieu. Hoe ziet hun 
milieuparagraaf eruit. Wat doen zij voor het 
milieu. Hoe ziet het milieubeleid van ons 
gemeentebestuur eruit? Welke doelstellingen 
hebben onze B&W naar voren gebracht om 
te bereiken dat er in onze gemeente minder 
CO2 vrijkomt. Welke bijdrage willen onze B&W 
leveren in hun beleid? Ik zie het niet. Welk 

beleid stellen onze politieke partijen voor om 
de CO2 te verminderen. De gordijnen dicht? 
Dat doen wij al vanaf 1973 tijdens de oliecrisis. 
Wat nog meer? Spaarlampen gebruiken? Blijkt 
dat uit beleid. Krijgen wij via B&W bijvoorbeeld 
korting op de aanschaf van led-lampen? Nee! 
Wat dan? Gewoon niks. Gewoon geouweklets. 
Ja! Ja! Wat doen ze om het autoverkeer naar 
de scholen te beperken? Niks. Wat doen ze 
om het autoverkeer naar de winkelcentra 
te beperken? Niks. Helemaal niks. Ja! Ja! 
Helemaal niks. Iedereen moet naar Mijdrecht 
komen omdat er voor de rest geen behoorlijke 
winkelvoorzieningen zijn. Ja! Ja! Iedereen moet 
naar Mijdrecht komen. Nu is er een ondernemer 
die een behoorlijke Albert Heijn in Vinkeveen 
wil vestigen en wat doet ons gemeentebestuur, 
tegenwerken. Het is goed voor het milieu dat 
er Jumbo en daarnaast een AH komen in 
Vinkeveen. Dat scheelt heel wat onnodige 
meest vervuilende autoritten naar Mijdrecht. Ja! 
Ja! Dat scheelt ook een heleboel parkeerstress 
en gedonder op het Haitsmaplein.
Dat levert grote CO2 besparing op. Dan hoeft de 
gemeente geen 160.000,- uit te geven voor een 
rapport over een parkeergarage. Als er minder 
auto’s komen is dat helemaal niet nodig. Voor de 
markt is het ook niet nodig want de hele tendens 
van kopen op de markt gaat steeds verder naar 
beneden. Dat zag ik gisteren wel op de beste 
markt van Nederland. Alleen de visboer en de 
kippenboer met warme vis en kip hadden het 
druk. De rest had niets of hoegenaamd niets te 
doen. Zelfs niet toen de prijzen tot inkoopsprijs 
waren verlaagd en dan te bedenken dat het 
nog slechter gaat worden. Oh! Oh! Ik dwaal 
weer af. Dus die honderdzestigduizend gulden 
hadden ze beter kunnen besteden aan korting 
op ledlampen. Dan hadden wij er allemaal iets 
aan. Geldverslindende projecten die floppen 
omdat de woningen te duur worden hebben 
wij hier in De Ronde Venen niet nodig. Het 
gaat ons om leefbaarheid en daar draagt zo’n 
Haitsmaproject niet aan bij. Dat is iets voor 
projectontwikkelaars en dat gaat ons allemaal 
veel geld kosten. Ja! Ja! Bomen moeten er 
komen op ons plein.

John B. Grootegoed

Parkeercontrole
Mijdrecht – De politie heeft don-
derdagmiddag, 22 oktober een con-
trole gehouden op het niet zichtbaar 
tonen van een parkeerschijf of het 

overschrijden van de parkeerlimiet 
van twee uur in de zogenaamde 
blauwe zone. In totaal werden hier-
voor 20 bekeuringen uitgeschreven.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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“Dat is de kern van het bestaansrecht van de 
Historische Vereniging De Proosdijlanden”, 
merkt Jaap Meulstee (56) op, die nu al weer vier 
jaar voorzitter is. De vereniging viert dit jaar haar 
25-jarig bestaan. Om ook de komende jaren 
bestaansrecht te houden werkt de vereniging 
druk aan de aanwas van nieuwe leden dat het 
bestuur graag zag groeien naar een duizendtal. 
Dat moet toch lukken in een gemeenschap van 
zo’n 34.500 inwoners, waarvan nog geen drie 
promille tot het ledenaantal behoort. Het lid-
maatschap kost slechts 15 euro per jaar en men 
krijgt daarvoor ook nog eens vier fraaie uitgaven 
van de Proosdijkoerier. Een verenigingsblad met 
goed gedocumenteerde artikelen en illustraties 
over de geschiedenis van De Ronde Venen. 
Daarnaast worden regelmatig leuke avonden 
georganiseerd waar belangstellenden kunnen 
genieten van interessante voordrachten en on-
derwerpen. Vanzelfsprekend stimuleert Jaap 
deze activiteiten. Wat zijn de verdere ambities 
van de vereniging en hoe profi leert men zich 
binnen de regio? Wij vroegen het de voorzitter.

Veel inwoners kennen het bestaan van de ver-
eniging. Hoe willen jullie die als ‘jubilerende’ 
vereniging over de streep trekken om lid te wor-
den? Anders gezegd, hoe heeft de vereniging dit 
jaar ruchtbaarheid gegeven aan haar 25-jarig 
bestaan?
“We hebben dankzij ons jubileum veel aandacht 
gekregen in de lokale media en bij Midpoint. 
Onze PR-man Ed Swaab heeft daarvoor veel 
werk verzet. Verder hebben we enkele dingen 
georganiseerd die de inwoners als aantrekkelijk 
hebben ervaren. Zoals lezingen, een monumen-
tentocht en de tentoonstelling ‘Tot de bodem 
uitgezocht’ in Museum De Ronde Venen over 
de regionale historie en de ontwikkelingen van 
de Historische Vereniging. Verder hebben wij in 
september de ‘Canon’ via de Nieuwe Meerbode 
verspreid. Daar zijn interessante reacties op ge-
komen, maar toch nog niet de respons in leden 
waarop we hadden gehoopt. 

Worden uitsluitend ouderen lid vanwege hun 
nostalgische gevoelens omdat hun families hier 
generaties lang wonen of constateer je dat er 
ook jongeren zijn die interesse hebben voor de 
geschiedenis van De Ronde Venen?
“De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het 
gros van onze leden nog steeds uit 50-plussers 
bestaat. Dat is ongeveer 80 procent. Er is ook 
een aantal dertig/veertigjarigen, maar jonger 
dan dertig is minimaal. Om de jeugd er meer 
bij te betrekken profi leren wij ons op de scho-
len. Bij het VLC bijvoorbeeld kunnen jongeren in 
het kader van VLC-Design invulling geven aan 
opdrachten van diverse opdrachtgevers. Zo 
is er van ons een opdracht waarbij een aantal 
derdejaarsleerlingen op allerlei gebied iets kan 
onderzoeken. In dit geval het bouwen van een 
jeugdwebsite waarin de jeugd kan aangeven 
wat ze belangrijk en interessant vindt, bijvoor-
beeld het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 
Daarnaast is er een opdracht in het samenstel-
len van een meningsvormend verhaal over de 
monumenten die er in de woonkernen zijn. Op 
die manier kunnen zij aan hun project gestalte 
geven wat zij dan weer in het VLC-Design kun-
nen presenteren. Op die manier proberen wij de 
jeugd erbij te betrekken. Los van de geschie-
denislessen die zij op school krijgen proberen 
wij hen ook te interesseren voor de historie 
van hun eigen woonomgeving. Wat ik wel om 
mij heen merk is dat bij veel mensen, ook jon-
geren, steeds meer belangstelling bestaat voor 
de wijze waarop inwoners van de regio vroeger 
leefden en voor de eigen folklore en cultuur.”

Kun je relaties ontdekken tussen de Historische 
Vereniging en de tegenwoordige tijd?
“Ja, heel veel. Elke dag is immers geschiede-
nis als die voorbij is. Let maar eens op de cul-
tuurhistorische structuren in het landschap, de 
wegen, de waterkanalen, de gebouwen en niet 

te vergeten de mensen en hun genealogie. Hier 
en daar zie je nog sporen in het landschap van 
het verleden. We hebben toch méér cultuurhis-
torisch erfgoed in onze gemeente dan je zou 
kunnen voorstellen en natuurlijk nog veel meer 
in de provincie Utrecht. Daar moeten we zui-
nig op zijn, want het is ons erfgoed, een stukje 
zichtbare geschiedenis die grenst aan ons be-
staan. Ons lid Wiesje Dijkxhoorn is een groot 
voorvechtster om onze monumenten in de regio 
te koesteren en te bewaren. Overigens is in De 
Ronde Venen nauwelijks iets te vinden dat in de 
dorpsbebouwing ouder is dan 200 jaar. Wél ou-
dere boerderijen, onder andere uit de achttiende 
eeuw. Het oudste bouwwerk is ‘t Veldhuis aan 
het Donkereind in Vinkeveen, dat dateert van 
begin zeventiende eeuw. Wat er aan monumen-
ten te vinden is moeten we koesteren. Het is 
daarom van belang dat er vóór de sloop van een 
oud gebouw of bouwrijp maken van grond voor 
een nieuwbouwwijk iets voor het nageslacht 
wordt vastgelegd op foto of fi lm, dan wel via 
het geschreven woord. Straks leven we in een 
andere wereld en dan is ‘zoals het vroeger was’ 
voorgoed voorbij.”

Allemaal leuk en aardig, maar veel jongeren 
vragen zich af wat zij met die geschiedenis aan-
moeten. Je kunt je beter op de toekomst richten 
zijn zij van mening. Of zie jij dat anders?
“Wat we aan deze wetenschap hebben? Wel, 
het heden ontspruit aan het verleden. Daar 
kun je met elkaar van leren. Daarnaast kun 
je uit oude en zeer oude kronieken en berich-
ten, voormalige geschiedschrijvers en huidige 
historici gegevens putten over het verleden. 
Onder meer dat bepaalde tijdvakken van onze 
geschiedenis wel eens omstreden kunnen zijn! 
Zo hebben kritische historici aanwijzingen ge-
vonden dat Karel de Grote wellicht een verzon-
nen fi guur is die nooit heeft bestaan, maar die 
wel aan de bakermat zou hebben gestaan van 
het onderwijssysteem in Nederland. En wat te 
denken van een onlangs opgelaaide discussie of 
de Holocaust wel of niet heeft plaatsgevonden?. 
Dan heb je het wel over recente geschiedenis! 
Verder werd ooit in ons kwartaalblad de Proos-
dijkoerier de vraag gesteld of Wilnis wel meer 
dan 900 jaar oud is of dat men zich vroeger een 
paar decennia heeft vergist. Toch handig als je 
wat van geschiedenis, gecombineerd met geo-
grafi e, afweet. Kan je er vandaag de dag toch 
over meepraten!” 

Houdt het zoeken en graven in de geschiede-
nis van De Ronde Venen ooit een keer op? Op 
zeker moment heb je toch alles aan het licht 
gebracht?
“Nee, dat houdt nooit op. We kunnen ons blad 
nog jaren vullen met artikelen en beschouwin-
gen over mensen die hier actief zijn geweest, 
geleefd hebben, over zaken en gebouwen, 
over gebeurtenissen. En wat ik al zei, dat als 
de morgen aanbreekt en vandaag ‘gisteren’ is 
geworden alles geschiedenis is geworden. Dat 
van gisteren kunnen we ons nog herinneren. 
Van vorig jaar wordt al moeilijker en wie weet 
zich nog precies te herinneren in welk jaar het 
900-jarig bestaan van Wilnis werd gevierd? Of 
wanneer de Rondweg werd aangelegd en het 
oude spoortraject werd opgebroken waardoor 
ook sloperij Koek achter het oude stationsge-
bouw van het toneel verdween?.... Wat dat be-
treft kunnen onze schrijvers in de Proosdijkoe-
rier de komende jaren nog volop aan de bak. 
Sterker nog, wij hebben onvoldoende mensen 
beschikbaar om zelfs maar tegemoet te komen 
aan de vraag naar historische verhalen. Het 
huidige team zit vol met werk, dat op vrijwil-
lige basis wordt uitgevoerd. We zijn blij met dit 
redactionele team van medewerkers dat dit 
allemaal voor ons doet. Opvallend is dat Jan 
Rouwenhorst de enige geschiedenisleraar in de 
regio is die zich daarin doet gelden. Want er zijn 
toch meer leraren, maar die laten jammer ge-
noeg maar weinig van zich horen.

Tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Tot 
de bodem uitgezocht’ in Museum De Ronde 
Venen werd het plan geopperd om beide orga-
nisaties een nauw samenwerkingsverband met 
elkaar te laten aangaan. Dit zou prachtig passen 
in de opzet van een nieuw Bezoekerscentrum in 
Marickenland. Wat vind je van dat idee?
“Het idee is goed, zolang het een samenwer-
kingsverband blijft. Dus niet in elkaar te laten 
opgaan zoals wel eens wordt gesuggereerd. 
Beide organisaties zijn sterk betrokken bij de 
geschiedenis van De Ronde Venen dus die sa-
menwerking is al logisch te noemen. Ze blijven 
echter onafhankelijk van elkaar functioneren, 
alhoewel ik niet uitsluit dat er ooit een moment 
komt dat je samen als een organisatie verder 
gaat. Maar dat is naar mijn gevoel verre toe-
komstmuziek. Als samenwerkende partner zou 
het museum in ons kwartaalblad haar activi-
teiten bekend kunnen maken. Omgekeerd kan 
het museum ons weer laten participeren in de 
uitvoering van haar activiteiten als dat gaat over 
plaatselijke of regionale historie. Behalve dat er 
een mooi museum komt zouden wij in het pa-
viljoen ook een werkruimte willen hebben waar 
we spullen kunnen laten liggen of opbergen en 

zaken kunnen onderzoeken, een archief kunnen 
opbouwen en dergelijke meer. Is een kwestie 
van overleg met de gemeente en andere toe-
komstige ‘bewoners’ van het paviljoen.”

Hoe krijgt de vereniging het toch telkens weer 
voor elkaar om jaarlijks het fi nanciële plaatje 
rond te krijgen waar de contributie toch niet als 
een extreem hoge bijdrage kan worden gezien?
“Eerlijk gezegd redden we het ook niet met die 
jaarlijkse 15 euro contributie. Maar ga je dat 
verhogen wordt de drempel om lid te worden 
ook steeds hoger. 
Zeker in deze tijd waar iedereen let op elke euro 
die extra wordt uitgegeven. Wij prijzen ons dan 
ook gelukkig met een fl ink aantal sponsors die 
bijdragen. Voor het merendeel instellingen en 
bedrijven in de regio die een warm hart hebben 
voor geschiedenis. 
Zo wordt een groot deel van de kosten van onze 
activiteiten gedragen. Onze grootste sponsor 
is natuurlijk Rabobank Veenstromen die ook in 
natura bijdraagt. Men stelt bij voorbeeld de kan-
tine of een ruimte beschikbaar als wij een lezing 
organiseren of een receptie willen houden. Zij 
dragen bij aan de organisatie en vaak zorgen 
zij ook voor de versnaperingen. De fi nanciering 
nemen zij voor hun rekening en dat is heel bij-
zonder. Onnodig te zeggen dat we daar erg blij 
mee zijn.”

Toegroeien naar duizend leden staat hoog in het 
vaandel. Hangt het voortbestaan van de vereni-
ging daar expliciet vanaf?
“Nee, niet direct. Maar het zou wel fi jn zijn als 
wij uit het potentieel van pakweg 14.000 huis-
houdens in de gemeente toch diegenen lid van 
onze vereniging kunnen maken die iets hebben 
met geschiedenis en cultuur. Die zou je een zetje 
moeten geven om over de drempel te stappen. 
Naar mijn idee zijn er genoeg mensen die geïn-
teresseerd zijn in dingen uit het verleden. Als ik 
sommige mensen hoor die  vol enthousiasme 
kunnen vertellen wat ze tijdens een stedentrip 
allemaal aan wel duizend jaar oude paleizen, 
kathedralen en bijzondere bouwwerken hebben 
bezocht, dan zullen die ongetwijfeld ook belang-
stelling hebben voor wat er vroeger in hun eigen 
woonomgeving was? Of zie ik dat verkeerd? Ie-
dereen die bij een oud gebouw of voorwerp een 
beschrijving of een bordje ziet gaat die lezen. 
Dan wordt de interesse toch gewekt? Zelf heb-
ben we ter gelegenheid van ons jubileumjaar 
een dvd gemaakt met geschiedkundige feiten 
uit de regio. Binnen een paar maanden waren 
er duizend van verkocht! Dan zijn er toch meer 
mensen dan je denkt die geschiedenis leuk en 
interessant vinden. Wie die interesse heeft kan 
via onze website al heel veel vinden (www.
proosdijlanden.nl) en zich tevens als lid opge-
ven. Of telefonisch bij de secretaris van de ver-
eniging, de heer P.A. van Golen, telefoon 0297 
– 261672.”

Worden er de komende tijd door de vereniging 
nog interessante activiteiten ontplooid?
“Jazeker. Ze staan op de website vermeld. Op 
woensdag 25 november is de halfjaarlijkse le-
denvergadering in gebouw Irene, Kerkstraat 9 
te Mijdrecht met aansluitend een lezing van de 
heer Aales van Leeuwen over diverse heemkun-
dige aspecten, met als titel ‘Toen en nu’. Aan-
vang 20.00 uur. Wie belangstelling toont voor de 
geschiedenis van de kerk en de regio is daarbij 
van harte uitgenodigd.”

Er komt ongetwijfeld een moment dat er ver-
jonging moet komen in leden die de vereniging 
momenteel dragen; in het bijzonder de schrij-
vers. Zit daar al enige beweging in?
“Ja, we hebben vorig jaar al een aantal nieuwe 
redactieleden kunnen begroeten. Als je nu al 
het aantal bijdragen van schrijvers ziet per blad 
genomen, dan is dat verdubbeld ten opzichte 
van een jaar daarvoor. Vroeger waren het voor-
namelijk Jan Rouwenhorst, Joop Frankenhuizen 
en Fred de Wit die de artikelen schreven. Dat is 
nu in de breedte aangevuld met ook wat jon-
gere schrijvers. Daar zijn we als bestuur echt 
blij om.”

 “Ik heb altijd al belangstelling gehad voor ge-
schiedenis in het algemeen en van personen en 
regionale gebeurtenissen in het bijzonder. Het 
liefst op een ‘belevende’ manier. Ik heb dat ook 
altijd uitgevoerd bij de leerlingen in mijn klas-
sen. Het deed ze bijvoorbeeld niets als je ging 
vertellen over de zonnekoning of Napoleon. Wel, 
als je er een heel toneelspel omheen opvoerde 
en de zaak aanschouwelijk kon maken. 
Ging het over de Tweede Wereldoorlog dan 
vroeg ik de leerlingen of zij eens wilden pra-
ten met hun opa of oma, want die konden er 
nog veel over vertellen vanuit hun eigen herin-
neringen. Als je daarna met hen tochtjes ging 
maken naar die locaties waar ook iets te zien 
valt van de Tweede Wereldoorlog, ging de ge-
schiedenis voor ze leven en namen ze de lesstof 
beter op. Vandaag de dag is geschiedenis geen 
verplicht vak meer. Het wordt dus ook steeds 
moeilijker om later iemand iets bij te brengen 
over geschiedkundige feiten als de betreffende 

persoon geen achtergrond of inzicht 
heeft. Misschien lukt zoiets via een 
vereniging als de onze omdat vooral 
de regionale geschiedenis dan ge-
toetst kan worden aan het heden, 
waaronder gebouwen, opgravingen, 
aardrijkskundige aspecten en zo 
meer. 
Kortom, er is een tijdsbeeld te zien. 
De artikelen die ik een keer las in de 
Proosdijkoerier spraken mij wel aan. 
Mede om die reden en ook omdat ik 
zelf méér wilde weten van de regi-
onale geschiedenis, ben ik toen lid 
geworden. 
Maar dat is al weer een hele poos 
geleden.”

Ieder mens, elk gebouw en 
stukje landstreek zijn 

geschiedenis als de morgen 
aanbreekt en vandaag 
‘gisteren’ is geworden

Nieuw logo voor een oud logo

Het voormalige Proostenhuis in Mijdrecht

Tentoonstelling ‘Tot de bodem uitgezocht’

Het zegel van 
Bisschop Koenraad (1535)

Waverveen toen…

Wilnis in de jaren vijftig
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Mijdrecht - De Mijdrechtse volley-
ballers van Unitas hebben hun goe-
de competitiestart in de drie na-
volgende wedstrijden geen vervolg 
kunnen geven. Hoewel nergens 
echt weggespeeld te zijn konden de 
Mijdrechtse heren uit de drie wed-
strijden slechts één punt bij elkaar 
sprokkelen.
Op donderdag 1 oktober togen de 
heren naar Sporthal De Lunet in 
Naarden om tegen het plaatselijke 
Keizer Otto/Trivolley H1 te spelen. 
De eerste overwinning in het nieu-
we seizoen werd knap doorgezet in 
de eerste set. Er werd fris van de le-
ver gespeeld en een verdiende 20-
25 setoverwinning was het logische 
gevolg.
De plaatselijke volleyballers uit 
Naarden schakelden in de tweede 
set een tandje bij en lieten in de-
ze set Mijdrechtenaren alle hoe-
ken van het veld zien: 25–16. Daar-
na ontspon zich een gelijkopgaan-
de strijd waarbij Unitas steeds in de 
achtervolging was maar de kloof net 
niet kon slechten. De derde en vier-
de set gingen dan ook beide met 
25–20 verloren. Eindconclusie: een 
3-1 nederlaag en slechts 1 punt in 
de knip.

De week er op de thuiswedstrijd te-
gen het vorig seizoen op de tweede 
plaats geëindigde PrimaDonna/Hui-
zen H3 uit het gelijknamige Huizen. 
Een wedstrijd waar de vonken van 
afspatten. Degenen die deze wed-
strijd niet gezien hebben hebben 
echt iets gemist. Huizen startte zoals 
van zijn positie verwacht kon wor-
den, nam het initiatief en liep gaan-
deweg de set steeds verder weg. Op 
het moment dat ze dachten dat de 

set al binnen was begon het bij de 
Mijdrechtse heren te lopen en punt-
voor-punt de achterstand ingelopen. 
De achterstand werd steeds gerin-
ger en de coach van de Huizenaren 
wisselde zich rot om steeds te an-
ticiperen op de Mijdrechtse daden-
drang. De blikken aan Huizen-kant 
werden steeds benauwder en de 
mannen van Unitas werden steeds 
vastberadener. Helaas was de opge-
lopen achterstand iets te groot (of 
de set iets te kort) om de set binnen 
te slepen: 24–26.
De tweede set zetten de Mijdrecht-
se volleyballers het goede spel voort 
wat nu resulteerde in een ruime 
voorsprong voor Unitas van uitein-
delijk 20–14. Bij 23–19 leek ook de-
ze set gespeeld, maar nu waren het 
de mannen van Huizen die alles op 
alles zetten en ook hier weer punt-
voor-punt de achterstand inliepen.
Unitas was in deze fase niet geluk-
kig. De laatste 2 punten wilden niet 
binnen vallen en uiteindelijk na een 
heroïsche strijd van beide zijden 
werd het 28–30 in de tweede set.
Normaal zou er nu iets moeten bre-
ken bij de onderliggende ploeg maar 
de Mijdrechtenaren toonden karak-

ter. Er bleef goed gevolleybald wor-
den maar de mannen uit Huizen wa-
ren toch echt een maatje te groot. 
Met respectievelijk 21–25 en 18–
25 gingen ook de derde en vierde 
set verloren en zo werd er aan deze 
wedstrijd geen punt overgehouden, 
alhoewel ook de winnende partij dat 
terecht had gevonden.

Afgelopen vrijdag was de uitwed-
strijd tegen Nederhorst den Berg 
H2. Met een incompleet team en 
enkele niet geheel fitte spelers werd 
ook daar de strijd weer aangegaan.  
De eerste set werd relatief ruim ver-
loren met 25–19. Daarna was het 
spel op de wagen en ontwikkelde 
zich een gelijkopgaande strijd. He-
laas kon ook hier Unitas in de be-
slissende momenten van de set niet 
doordrukken. Met iets meer ge-
luk wellicht hadden de sets ook in 
Mijdrechtse handen kunnen vallen. 
Nu werd zowel de tweede als de 
derde set met het kleinst mogelijke 
verschil verloren: 25–23 en 27–15. 
De aansluitende vierde set was de 
pijp leeg en alleen voor de statistiek 
hiervan nog de eindstand: 25–18.
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Kampioenen van vereniging 
De Bridgeboei gehuldigd
Vinkeveen - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zijn de bridge-
kampioenen van seizoen 2008-2009 
Bep Schumacher en Dirk Klinkha-
mer gehuldigd.  
Zij hadden een ruime voorsprong 
op het bridgepaar dat tweede werd:  
Karla Schmidt en Theo de Cocq van 
Delwijnen. Op een gedeelde derde 
plaats eindigden Carla Euwe en Da-
nielle Huurnink en Martin Mains en 
Sef Hermans.
Dirk Klinkhamer was tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering van 
Bridgevereniging De Ronde Venen 
te Mijdrecht ook al als Kampioen 
gehuldigd. bij deze bridgevereni-
ging werd Dirk samen met Evert van 
Groningen Kampioen. Beide bridge-
verenigingen zijn gezelligheidsver-
enigingen en er wordt gespeeld in 
2 lijnen.
Zowel op de dinsdagavond als op 
de donderdagavond kunnen nog 
bridgers geplaatst worden.
Informatie kunt u krijgen op tele-
foonnummer 26 18 18.
Het eerste hoogte punt wordt de 
Kerst Bridge Diner drive op beide 
verenigingen.
De Lentedrive wordt gespeeld op 
dinsdagavond 23 maart 2010.
Leden van Bridgevereniging De 
Ronde Venen spelen dan samen 
met de leden van de Bridgeboei in 
de Meijert in Mijdrecht.

Gymvereniging Atalante 
weer in actie
Vinkeveen - Vanaf begin septem-
ber is Gymvereniging Atalante weer 
begonnen met gymlessen. Op de 
woensdag en vrijdag zijn er lessen 
voor de recreanten en op de dinsdag 
is de selectie actief.
Peuters vanaf anderhalf jaar en  de 
kleuters kunnen bij Atalante te-

recht voor gezellige en speelse les-
sen in de sporthal. De schoolgaan-
de kinderen en middelbare scholie-
ren hebben een eigen uur waarin zij 
op verschillende toestellen kunnen 
oefenen en leren. 
Het is mogelijk om een keer geheel 
vrijblijvend mee te doen voor een 

proefles. Neem dan even contact op 
met mevrouw Van Eijk uit Vinkeveen, 
tel. 0297-264120. Zij kan je vertellen 
op welk uur je het beste kan komen. 
Je kan ook naar sporthal De Boei ko-
men op woensdagmiddag van 16.00 
uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 
16.00 uur tot 18.00 uur.

CSW 2 in het nieuw gestoken 
door de kampeerexpert
Wilnis - CSW 2, is door Kampeerexpert BV uit Uithoorn in het nieuw gestoken. Vooral de tassen met wieltjes kun-
nen rekenen op de afgunst van de andere teams. Afgelopen weekend werd er niet gespeeld. Maar het gaat goed 
met de mannen van coach Van Zundert. 

Hendrikx & Thomas advocaten 
nieuwe hoofdsponsor van 
S.V. Hertha Zaterdag 1
Vinkeveen - Hendrikx & Thomas 
advocaten is de nieuwe hoofdspon-
sor van het eerste team van Hert-
ha. Het advocatenkantoor is de ko-
mende drie seizoenen te zien op 
het thuis- en uitshirt. Ook hebben 
de spelers nieuwe trainingspak-
ken en tassen ontvangen. Op de fo-
to tekent voorzitter Harry van Gen-
deren van S.V. Hertha de driejarige 
overeenkomst met de heren Hen-

drikx en Thomas. Hendrikx & Tho-
mas advocaten is een jong advoca-
tenkantoor gevestigd in Amsterdam 
en in Mijdrecht. Het advocatenkan-
toor is gespecialiseerd in juridische 
problemen op het terrein van het ar-
beidsrecht, het huurrecht, het con-
sumentenrecht, het strafrecht, het 
bestuursrecht en overige privaat-
rechtelijke verschillen. Daarnaast 
geeft het advocatenkantoor advies 

en verleent het bijstand in conflic-
ten tussen werkgever en werkne-
mer, verhuurder en huurder, koper 
en verkoper, problemen met be-
trekking tot alimentatie en omgang. 
Voorts behandelen de advocaten 
een groot aantal echtscheidingen. 
Ook wanneer u een probleem hebt 
met betrekking tot uw uitkering of 
vergunning kunt u terecht bij Hen-
drikx & Thomas advocaten.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de laatstgespeel-
de kaartavond kwam Cor de Haan 
met 5076 punten als beste uit de 
bus. Tweede werd An van de Meer 
met 4949 punten, derde het nieuwe 
lid Herman van der Wan met 4808 
punten, Rob van Achterbergh werd 
vierde  met 4784 punten en als vijf-

de eindigde Berto Blom met 4747 
punten. 
Elly Degenaars kreeg geen kansen, 
en moest met 3444 punten genoe-
gen nemen met de laatste plaats.
Dinsdag 10 november is er een prijs 
koppelkaartavond, waarop iedereen 
van harte welkom is !

26e Argon Herfsttrainings-
week weer een leuk festijn
Mijdrecht - Op 20 en 21 oktober is 
bij sv Argon de traditionele herfst-
trainingsweek gehouden. Bij een 
mooi herfstzonnetje en een wat 

schrale wind hebben ruim 100 kin-
deren uit de DEF pupillen van Argon 
met veel plezier deelgenomen aan 
allerlei voetbalactiviteiten. Techniek-

trainingen met medewerking van FC 
Utrecht strijden om de titel ‘penalty-
king’, het kampioenschap ‘hooghou-
den’ en een voetbaltoernooi.

Unitas-volleybal kan goede 
start geen vervolg geven



Mijdrecht - Al tientallen jaren is het 
kantoor Mijdrecht van Koop Lenstra 
Makelaars, een van de grotere ma-
kelaarsorganisaties uit de regio met 
tevens vestigingen in Breukelen en 
Uithoorn, gevestigd op de huidi-
ge locatie aan de Dorpsstraat 56. 
Voor velen een vertrouwde plek zo 
aan het begin van het winkelgebied 
in het gebouw dat ooit eens dienst 

deed als koekjesfabriek. Eind 2008 
heeft de directie van Koop Lens-
tra makelaars het huidige huurcon-
tract opgezegd en besloten uit te 
gaan kijken naar nieuwe huisves-
ting. Directeur Maurice Sterk: “het 
gebouw en de locatie voldoen naar 
onze mening niet meer aan de ei-
sen van deze tijd. Ook de toekom-
stige herontwikkeling van de dorps-

kern Mijdrecht (winkelcentra Linde-
boom/Molenhof en Haitsmaplein) 
heeft een rol gespeeld in onze be-
slissing. Als die plannen doorgaan, 
wat een goede ontwikkeling voor de 
dorpskern Mijdrecht zou betekenen, 
staat de dorpskern een aantal jaren 
op z’n kop. Daarnaast hoeft een mo-
dern makelaarskantoor tegenwoor-
dig niet meer in de drukste winkel-
straat te zitten. Als klanten naast 
de goede mogelijkheden via inter-
net  toch de makelaar  willen bezoe-
ken is herkenbaarheid en bereik-
baarheid een grote pre.” Koop Lens-
tra Makelaars gaat binnenkort  ver-
huizen naar een prachtige nieuwe 
vestiging aan het Hofland 182. Een 
plek met meer uitstraling, heel goed 
bereikbaar voor de klanten door de 
parkeerplaatsen direct voor de deur, 
en een prima zichtlocatie voor de 
duizenden dagelijkse voorbijgan-
gers. Kortom, een prachtige centra-
le locatie aan de belangrijkste toe-
gangsweg van Mijdrecht.
Op 21 december aanstaande opent 
Koop Lenstra Makelaars op het Hof-
land de deuren van het geheel nieu-
we kantoorpand, gebouwd in 2008 
in een traditionele en karakteristie-
ke stijl.
Maurice Sterk: “momenteel wordt 
er hard gewerkt aan het indelen, af-
werken en inrichten van deze ruim-
te, zodat vanaf 21 december ons 
deskundige en enthousiaste team 
alle klanten en prospects graag 
van dienst is vanaf het Hofland. Een 
“stoere” maar weloverwogen stap in 
deze tijd, die ons ook in staat stelt 
verder in te spelen op de verande-
ringen in de makelaardij in het al-
gemeen.” 
Uiteraard blijft de vestiging aan de 
Dorpsstraat 56 tot aan de verhuizing 
eind december gedurende werkda-
gen normaal geopend en voor be-
zichtigingen van het gevarieerde 
aanbod kan de klant desgewenst 
ook op zaterdag bij Koop Lenstra 
Makelaars terecht .
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Kant-en-klaarmaaltijden en 
partyservice voor iedereen

Mijdrecht - December dit jaar is 
cateringbedrijf ‘Het Oventje’, ge-
vestigd aan de Communicatieweg 
12b, een jaar met succes actief in de 
markt van kant-en-klare maaltijd-
verstrekkingen (catering). Constan-
tijn van der Poel en Arjan Hoogen-
doorn hebben in die tijd een uitge-
breid en gevarieerd scala aan (lek-
kere) maaltijden op de menukaart 
weten te zetten die volop aftrek vin-
den. En dat tegen een alleszins re-
delijke prijs van 7,50 euro inclusief 
brengen aan huis of bedrijf. Daar-
voor krijgt men een compleet drie-
gangenmenu, bestaande uit een 
voorgerecht (bijvoorbeeld soep), 
een hoofdgerecht met aardappels, 
vlees en groente plus een nage-
recht. Maar het kan naar gelang de 
keuze ook een bami-, nasi goreng 
- of een macaronigerecht zijn. Of 
stamppot boerenkool met rookworst 
en uitgebakken spekjes. De maaltij-
den worden dagelijks in eigen be-
heer van verse ingrediënten bereid 
en naar wens warm of koud bij de 
afnemers gebracht. Ze kunnen (zo-
nodig) in de magnetron worden op-
gewarmd. Vijf dagen per week is er 
keuze uit een menu A en een me-
nu B. Het menu voor zondag wordt 
tegelijkertijd met dat van zaterdag 
(koud) op vrijdag gebracht. Hoofd-
zakelijk in de middaguren van 16.00 
tot 18.00 uur.

Maaltijden voor iedereen
Constantijn: “Alle maaltijden die wij 
hier bereiden vinden hun weg naar 
bijvoorbeeld oudere inwoners van 
De Ronde Venen, maar ook in Uit-
hoorn en De Kwakel. Te vergelijken 
met het tafeltje-dek-jesysteem. Ook 
op zichzelf wonende mensen die 
niet kunnen of willen koken, zijn bij 
ons aan het goede adres. Verder le-
veren wij op verzoek maaltijden aan 
winkels voor het personeel, bijvoor-
beeld bij koopavonden en aan be-
drijven die niet over een eigen be-
drijfskantine beschikken als er over-

gewerkt moet worden. Inmiddels 
verzorgen wij ook vijf dagen per 
week de maaltijden voor een parti-
culiere school in Amsterdam. En als 
zorginstellingen dat wensen kun-
nen we ook in hun behoefte voor-
zien, zij het dan dat we dat anders 
verpakken zodat men zelf in porties 
kan verdelen.” Na bereiding worden 
de maaltijden geportioneerd en in 
speciale drievaksbakken voor één-
malig gebruik ingeseald. Daardoor 
blijven de componenten geschei-
den van elkaar en de versheid be-
houden. Vervolgens worden de ver-
schillende gerechten in een speci-
ale isolerende kunststofbox per be-
stelwagen naar de consument ge-
bracht. Het Oventje bereidt op ver-
zoek ook de meest gangbare di-
eetmaaltijden, waaronder natuurlijk 
ook maaltijden voor diabetes. Wie 
dat wenst moet dat wel even aan-
geven. Er is een vrije keuze in maal-
tijdbezorging. Dat hoeft dus niet al-
le dagen te zijn. Zo kan men kiezen 
voor twee of drie dagen, of alleen 
in het weekend. Wie een keuze wil 
maken doet er goed aan de menu-
lijst op te vragen die elke twee we-
ken wordt vernieuwd. Verder kun-

nen er op iedere werkdag telefo-
nisch van 9.30 tot 12.30 uur veran-
deringen in de menukeuze worden 
doorgegeven. Alle gegevens daar-
voor vindt men op de website www.
cateringbedrijfhetoventje.nl. Wie dat 
te moeilijk vindt of niet de beschik-
king heeft over een PC kan zijn wen-
sen ook telefonisch opgeven: 0297-
593047.

Catering voor feesten en partijen
Behalve maaltijdservice door ‘Het 
Oventje’ verzorgt ArCo Catering 
bij feesten, bruiloften en partijen 
de gehele inwendige mens op lo-
catie, zowel aan huis of bij het be-
drijf. “We kunnen daarbij een totaal 
concept leveren, dus inclusief warm 
en/of koud buffet, drank, eventuele 
bediening en alle hardware die er-
bij hoort, zoals partytenten opzet-
ten, tafels, stoelen, aankleding, ter-
rasverwarmers leveren en dergelij-
ke. Binnen het aanbod zijn allerlei 
keuzemogelijkheden tegen aantrek-
kelijke prijzen. Dat valt allemaal met 
ons te bespreken. Er is veel mogelijk 
om een compleet feest te verzorgen. 
Met ingang van 1 november starten 
wij bovendien met het verhuren van 
alle mogelijke horeca artikelen om 
desgewenst zelf het feestje te orga-
niseren. Dat kan online waarbij men 
meteen kan zien wat het kost. Wij 
bevestigen vervolgens de bestelling 
om die op het gewenste tijdstip te 
komen afleveren. Maar het kan ook 
telefonisch en voor binnen De Ron-
de Venen hanteren wij heel aantrek-
kelijke tarieven.

Wie belangstelling heeft kan ons 
daarvoor altijd bellen of eerst on-
ze website raadplegen www.ar-
co-catentering.nl,” aldus Constan-
tijn die en passant ook namens zijn 
compagnon Arjan het woord voert. 
Voor vrijblijvende informatie over de 
maaltijdservice en verzorging van fa-
milie- en bedrijfsfeesten kunt u bel-
len met 0297-593047 of een e-mail 
sturen: info@arco-catentering.nl.

Seniorweb De Ronde Venen
is weer operationeel
De Ronde Venen - Het is gelukt, 
we zitten in Mijdrecht op de Ener-
gieweg tussen huisnummer 105 
en 107 en alles werkt. De Senior-
web banier hangt uitnodigend bo-
ven een van de ramen. De toegang 
kan niet missen. Niet alles ging ge-
lijk van een leien dakje. Vorige week 
maandag verhuisd maar ondanks 
beloften geen telefoon. KPN maar 
weer eens gebeld. Die kwam dins-
dag, maar vond niks. Nergens in de 
meterkast signaal te vinden. Twee 
collega’s te hulp geroepen. De dik-
ke telefoonkabel op huisnummer 
105/107 bleek doorgezaagd. Nie-
mand die hiervan wist. Vanuit huis-
nummer 109 (ook Colombier) tij-
delijk een tweeaderig wit snoer-
tje doorgetrokken waarop ons tele-
foonnummer 0297-272720 en ADSL. 
Dat was alles. Dank aan KPN voor 
de alsnog snelle respons. Ook veel 
dank aan de mannen van P.A. van 
Rooijen die ons zo keurig verhuisd 
hebben en alles op zijn plaats gezet. 
Halverwege het werk zijn we een 
paar keer gebeld over de cursus-
sen. De Vistacursus van 26 oktober 
stond niet meer in de krant. Die cur-
sus was echter vol en daarom niet 
meer vermeld, maar niet iedereen 
die dat concludeerde. We spreken 
af dat volle cursussen, die beginnen 
na datum verschijnen krant, vermeld 
worden met de opmerking ‘vol’.  
Afgelopen vrijdag waren we op 
Schiphol te gast bij Microsoft om 
achter de geheimen van Windows 
7 te komen. Een lange zit van half 
elf tot vier. Alle nieuwe laptops en 
desktops, die van nu af aan gekocht 
worden, hebben Windows versie 7 
als besturingssysteem. Het is de op-

volger van Vista, die niet zo erg in de 
smaak is gevallen. Windows 7 lijkt 
qua uitvoering op Vista, maar daar 
is dan ook alles mee gezegd. Veel 
functies zitten op een andere plaats 
en zijn anders gestructureerd. De 
taakbalk bijvoorbeeld lijkt niet meer 
op wat we gewend zijn en ook de 
structuren achter de pictogrammen 
zijn veranderd. Veel nieuwe functies, 
zoals jumplists die snel gekoppel-
de bestanden aan een programma 
kunnen weergeven en, afhankelijk 
van de meegeleverde versie, meer 
aandacht voor thuisnetwerken. 

Concluderend
Even overstappen naar Windows 
7 betekent zoekwerk en daardoor 
veel vragen, vooral wanneer je de 
verschillende Windows functies niet 
kent. Reden waarom wij in het cur-
susprogramma 2010 een basiscur-
sus Windows 7 hebben opgeno-
men.Hoe we dat gaan invullen hoort 
u nog.   
Nog even ons nieuwe adres. Van-
uit Mijdrecht dorp langs de brand-
weerkazerne de Industrieweg op. 
De vierde afslag rechts is de Ener-
gieweg. Vanuit richting Vinkeveen 
de Mijdrechtse dwarsweg nemen, 
na de tweede rotonde even recht-
door en dan eerste afslag links de 
Energieweg op. Seniorweb zit op 
de tweede verdieping. De gele ba-
nieren wijzen de weg. Ons email-
adres is  seniorwebdrv@gmail.com. 
We zijn bereikbaar elke dinsdag- 
en donderdagmorgen van 10 tot 12 
op 0297-272720. Daar tussenin op 
0297-282938.
Het lesprogramma voor de periode 
oktober-januari 2009-2010:

Basiscursus Vista  
Acht lessen te beginnen op woens-
dagmiddag 2 december en op 
maandagmiddag 15 januari 2010.    
Basiscursus XP
De cursus voor 29 oktober is vol. De 
eerstvolgende acht lessen beginnen 
op maandagmorgen 4 januari 2010. 
Er zijn daar nog twee plaatsen vrij.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op vrij-
dagmorgen 6 november en op 
woensdagmorgen 6 januari 2010. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maan-
dagmiddag 7 december en woens-
dagmorgen 24 januari 2010.
Internetbankieren 
Een workshop van twee uur op vrij-
dagmorgen 30 oktober en woens-
dagmiddag 25 november. Er is nog 
plek op beide.   
MSWord
Tot nu toe geen aanmeldingen. Bij 
vijf of meer gegadigden volgt een 
cursus.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen dinsdag-
middag 5 januari 2010 
Andere 
Verder organiseren we twee uur du-
rende workshops over computer-
beveiliging, kennismaking met de 
computer, CD’s en DVD’s branden 
en het gratis tekstverwerkingspro-
gramma Open Office. Meldt u aan. 
Zonder aanmeldingen kunnen we 
niet plannen. Een workshop of cur-
sus gaat door bij vijf of meer deel-
nemers. De lessen bij SeniorWeb lo-
pen van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur. 
 
 Seniorweb De Ronde Venen

Winnaars tentoonstelling 
‘Onze Langoren’
Wilnis - Op de tentoonstelling van 
de kleindiervereniging ‘Onze Lang-
oren’ waren in de Willisstee weer 
prachtige dieren te zien.

De tentoonstelling is afgelopen vrij-
dagavond en zaterdag drukbezocht. 
Vrijdagochtend werden de 311 die-
ren die waren ingebracht door de 
leden en de jeugdleden gekeurd 
door zes keurmeesters.

De winnaars van de hoofd ereprij-
zen zijn geworden:
Fraaiste konijn van de tentoonstel-

ling: Rex van de heer H.O. Köhler uit 
Amsterdam
Fraaiste Pool of Kleurdwerg: Pool 
blauwoog van de heer J.H. De Haan 
uit Wilnis
Fraaiste cavia van het geheel: Lang-
haar van de Comb. Goedhart uit 
Oud Zuilen
Fraaiste Grote Hoender van het ge-
heel: Barnevelder van C.M. Ammer-
laan uit Nieuwveen
Fraaiste Dwerghoender van het ge-
heel: Indische Vechtkriel van J. De 
Vries uit Mijdrecht
Fraaiste konijn van een jeugdlid: 

Klein Lotharinger van Lex Felix uit 
De Hoef
Fraaiste cavia van een jeugdlid: Glad-
haar van Silvio van Delft uit Wilnis
Fraaiste konijn C-klasse: Klein Lotha-
ringer van Lex Felix uit De Hoef
Fraaiste watervogel van het geheel: 
Grijskop Casarca van C. De Haan uit 
Vinkeveen
Fraaiste watervogel van een jeugdlid: 
Gele Boomeend van Sandy Smit uit 
Waverveen

Nagekomen ereprijs: Roodschild 
duif van Th. Wijfjes  uit Nieuwveen 

Koop Lenstra Makelaars 
Mijdrecht gaat verhuizen

Venen Literair ontvangt 
Jan Brokken
Vinkeveen - Venen Literair heeft 
voor de tweede avond dit seizoen 
Jan Brokken uitgenodigd, schrijver 
van romans, reisverhalen en literai-
re non-fictie.
Vrijdag 13 november komt hij naar 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen. Aanvang 20.00 uur. Met de 
kaartverkoop wordt vrijdag 30 ok-
tober van start gegaan. De kaarten 
kosten 7,50 euro en zijn alleen in de 
voorverkoop te krijgen bij de Open-
bare Bibliotheken in De Ronde Ve-
nen en bij The Read Shop in Vin-
keveen en boekhandel Mondria in 
Mijdrecht. 

Wie is Jan Brokken? Ondanks dat 
veel van zijn romans zijn verfilmd 
en in diverse talen zijn vertaald is hij 
wellicht bij een groter publiek min-
der bekend.
Jan Brokken werd in 1949 geboren 
als zoon van een Nederlands Her-
vormde predikant. Na een aanvan-
kelijke wens een studie aan de Film-
academie te volgen belandde hij op 
de School voor de Journalistiek in 
Utrecht, daarna volgde een studie 
politieke wetenschappen in Frank-

rijk. Hij werkte bij dagblad Trouw en 
bij de Haagse Post en schreef vele 
portretten van schrijvers en musici.  
Zijn eerste roman was “De pro-
vincie” In dit boek wordt de terug-
keer beschreven van de hoofdper-
soon naar een gesloten protes-
tantse dorpsgemeenschap nadat 
een jeugdvriendin van deze hoofd-
persoon is vermoord. In 1991 volg-
de een verfilming van dit boek met 
Thom Hoffman en Pierre Bokma in 
de hoofdrollen.
Veel van zijn volgende boeken 
speelden zich af in Afrika, hetgeen 
in de titels tot uiting komt. In West 
Afrika speelt “Zaza en de president” 
Ook het reisdagboek “De moorde-
naar van Ouagadougou” en “De Re-
genvogel” spelen zich in Afrika af. 
Daarnaast heeft Brokken een fas-
cinatie voor de schrijfster Jean 
Rhys. Samen met Jan Louter maak-
te hij over haar de filmdocumentaire 
“They destroyed all the roses”
2004 was het jaar van “Zoals Frank-
rijk was” en de autobiografische ro-
man “Mijn kleine waanzin” waarin 
Brokken zijn eigen jeugd beschrijft 
met een vader, die na teruggekeerd 

te zijn uit het voormalige Neder-
lands Indië, lijdt aan een kampsyn-
droom.
In 2005 verschijnt “Waarom elf An-
tillianen knielden voor het hart van 
Chopin”, een verslag van zijn na-
speuringen naar de invloed van de 
Europese muziek, in het bijzonder 
Chopin, op de Antilliaanse muziek.
Brokken heeft affiniteit met klassie-
ke muziek, blijkend uit het in 2008 
verschenen eerbetoon aan zijn 
overleden vriend, de Russische pia-
nist Youri Egorov en vervat in “In het 
huis van de dichter”. 
Feininger voorbij (voorjaar 2009) 
is een novelle over de confrontatie 
tussen Oost en West.
 
Deze maand verschijnt de verha-
lenbundel “Zeedrift”. Verhalen die 
spelen op zee en in diverse landen 
en gaan over het verlangen naar of 
over de ontkenning van het onmo-
gelijke.
 
Voor informatie over Venen Literair 
kunt u bellen met Anneke van Ges-
sel, tel. 0297-261382 of met Erwin 
Horwitz, tel. 0297-263195
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Argon bekert verder 
maar…
Mijdrecht - Als je het in een wed-
strijdverslag van een bekerwedstrijd 
tussen een hoofdklasser en een 
ploeg uit de vierde klas moet heb-
ben over de prima teamprestatie 
van de vierde klasser, dan is het dui-
delijk dat er iets heeft geschort aan 
de instelling van de hoofdklasser. 
Dat was bij Argon tegen BFC zeker 
het geval, want waar de gasten uit 
Bussum speelden naar hun moge-
lijkheden en dat met uiterst sportie-
ve middelen wisten te doen, was het 
spel van thuisploeg Argon ver bene-
den het gewenste normale peil. Trai-
ner Marcel Keizer had enkele jonge 
spelers de kans gegeven, om zich in 
het eerste elftal te laten zien, maar 
helaas bleken de spelers, die al lan-
ger mee lopen, niet in staat om zich 
op te laden en daar kon de volle in-
zet van jongeren als Noah Zuidwijk 
en Dion Gerritsen niet voldoende 
aan veranderen om tot een accep-
tabele wedstrijd te komen. 
Het vrijuit spelende BFC kwam in de 
eerste helft tot enkele doelpogingen, 
waarbij met name aanvoerder Tim 
Koeman de aandacht op zich ves-
tigde. Noah Zuidwijk wenste ech-
ter als vervanger van Eelco Zeinstra 
niet mee te werken aan een Bus-
sums feestje en hield zijn inzetten 
buiten zijn goal. Aanvallend waren 
er enkele acties van Dion Gerritsen 
te zien, die echter met zijn voortzet-
tingen geen medespeler wist te be-
reiken en bij een schotpoging de bal 
in het zijnet zag belanden.

Hetzelfde
Na rust eigenlijk alleen maar meer 
van hetzelfde: BFC werd weliswaar 

soms omsingeld, maar het tempo 
van Argon lag veel te laag om de de-
fensie uit elkaar te spelen. Een schot 
van Frank Verlaan werd door doel-
man van de Linden gestopt, terwijl 
Noah Zuidwijk bij enkele uitbraken 
attent moest zijn om inzetten van 
Koeman, van de Lek en van Tonge-
ren buiten de palen te houden. De 
voorsprong voor Argon kwam na 
70 minuten spelen tot stand door 
een harde vrije trap van Nicolai Ver-
biest, die vanaf 25 meter uithaalde 
en da bal, die nog door twee spe-
lers van BFC werd getoucheerd, uit-
eindelijk in de linkerbenedenhoek 
naast doelman van de Linden in het 
net zag belanden, 1-0. Bevrijdend 
werkte het echter niet, deze voor-
sprong, al kreeg FC het in het laat-
ste kwartier conditioneel toch wat 
lastiger. Dat leverde nog kansen op 
voor Anton den Haan, die zijn inzet 
net langs de paal zag gaan, en in de 
laatste minuten ook nog twee keer 
voor Dion Gerritsen, die echter bei-
de malen op doelman van de Lin-
den stuitte. De rebound bij de eer-
ste kans was voor Thabiso van Ze-
ijl, die met zijn doelpoging echter 
precies onderstreepte, dat de wed-
strijdinstelling ver beneden peil was, 
zijn poging tot een lob van 20 meter 
afstand van het doel eindigde ruim 
naast het door van de Linden verla-
ten heiligdom.

Er zal de komende week op het trai-
ningsveld het nodige gedaan en be-
sproken worden, dat moge duidelijk 
zijn als bij ADO ’20 een behoorlijke 
wedstrijd neergezet verwacht mag 
worden.

Unitas bedrijventoernooi
Mijdrecht - Op vrijdagavond 13 no-
vember organiseert Volleybalver-
eniging UNITAS uit Mijdrecht weer 
haar jaarlijkse bedrijvenvolleybal-
toernooi. Wilt u een leuke inspan-
nende, ontspannende en spannende 
avond beleven samen met een aan-
tal sportieve collega’s meld u dan 
aan! Op vrijdag 13 november zal de 
10e editie van start gaan. Wij hopen 
dit jaar – net als vorige jaar - weer 
veel teams in te mogen schrijven. Bij 
voldoende deelname zal er een re-
creanten- en een gevorderdenpou-
le gevormd worden. Uiteraard is het 
mogelijk per bedrijf meerdere teams 
in te schrijven. Wij hopen op veel 
deelname van de Rondeveense be-
drijven en middenstand. 
Het toernooi is een mooie manier 
eens op een ongedwongen manier 

op een andere manier kennis met 
elkaar te maken en een leuke avond 
te beleven. Voorwaarden voor deel-
name zijn: Teams van minimaal 6 
personen (nog beter: 8 personen)
Recreatiepoule: Deelnemers die als 
‘ongeoefend’ mogen worden beti-
teld; Minimaal 2 dames per team
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en – 
spelers
Géén verplicht aantal dames (wel 
gewenst)
Sluiting inschrijfdatum: 1 november 
2009
Inschrijven kan schriftelijk bij het se-
cretariaat van Unitas: Ilse Samson, 
Molenwiek 79, 3642 BP  Mijdrecht. 
Het kan ook per e-mail (jasamson@
hetnet.nl) of via de website: www.
unitas-mijdrecht.nl.

Jeugdvoetbal HSV ’69 
zoekt met spoed C junioren
De Hoef - Er is ons te horen geko-
men dat er bij verenigingen uit on-
ze omtrek een ledenstop is bij jon-
gens van de leeftijd geboren 1995 – 
1996.
Bij HSV kunnen we deze voetballers 
goed gebruiken om een team aan 
te vullen. Dus ben je van deze leef-
tijd en wil je dolgraag voetballen bij 

HSV, kan je direct spelen, mits het 
team compleet is. Vraag ook vriend-
jes of ze meegaan naar De Hoef. 
Velen uit deze omtrek spelen al bij 
HSV ’69. 
Wil je je aanmelden of wil je meer 
informatie, bel Dries van Bemmelen,  
0297-593469. HSV’69 hoopt dat ze 
een paar spelers kan verwelkomen.

Biljartster Lucia zorgt 
voor de kortste partij
De Ronde Venen - In speelweek 9 
was er weer veel te beleven op de 
biljarttafels in de Ronde Venen.
Het meest opmerkelijke was de 
kortste partij van de week gescoord 
door een dame. In deze “mannen-
sport” komt het niet vaak voor dat 
een vrouw voor de kop van het arti-
kel in aanmerking komt. 
Verder waren er een paar verras-
sende uitslagen te noteren. Er is 
nog niet één team dat met kop en 
schouder boven de rest uitsteekt. 
Elke week zijn er weer spannende 
wedstrijden.
Henny Hoffmans is in grootse vorm. 
Vorige week was hij goed voor de 
kortste partij en deze week zette 
Henny de procentueel hoogste serie 
van het seizoen neer met 54 caram-
boles = 54% van zijn totaal te ma-
ken punten.
De Merel/Heerenlux 2 won met 5-
4 van Dio 2. Henny Hoffmans was 
door die hoge serie in 21 beurten te 
sterk voor Peter Marsen. Roy Leem-
reize had maar 22 beurten nodig 
om Pieter Stokhof te verslaan. Frank 
Witzand en Ton Brantsema zorgden 
met een gelijkspel voor de span-
nendste pot.
Cens 2 verweerde zich met 4-5 knap 
tegen De Merel/Heerenlux 4. Chris 
Esser won in slechts 22 beurten van 
Jeroen Vis. De benjamin Joel Knight-
ley won in 23 beurten van good old 
Gijs van der Vliet.
De Merel/Heerenlux 3 schoot met 
8-1 uit de slof tegen De Kromme 

Mijdrecht 2. Ondanks de hoge uit-
slag waren alle partijen spannend. 
Kopman Hans van Rijn gaf het goe-
de voorbeeld door in 23 beurten van 
Erik de Vries te winnen.
De Paddestoel 2 zorgde met een 9-
0 overwinning op APK Mijdrecht 1 
dat de koppositie nu weer virtueel 
in handen van De Paddestoel 2 is. 
Pim de Jager stal de show door in 20 
beurten Henny Versluis te verslaan. 
APK Mijdrecht 2 was met 9-0 veel te 
sterk voor De Paddestoel 1. Pascal 
Pluijmakers, Hendrik Versluis, Nico 
Zaal en Tom Bos hielden de punten 
in Nieuwer ter Aa.
De Kuiper/van Wijk moest met 2-
7 De Paddestoel 3 zien vertrekken. 
Ralph Dam, Michel Bak en Jona-
than van Diemen zorgden voor de 
punten. Michael de Kuiper redde 
eer voor zijn team.
Stieva Aalsmeer kon het met 4-5 
net niet winnen van De Schans. On-
danks de prachtige overwinning van 
Lucia van Gelderen waren de spe-
lers van De Schans toch net iets 
sterker.
De Merel/Heerenlux 1 verloor nipt 
met 4-5 van Cens 1. Door dit resul-
taat blijven deze teams boven in de 
ranglijst meedoen.

Dio 1 haalde met een verschil van 
0,43% het extra punt tegen De 
Kromme Mijdrecht 1, uitslag 5-4. 
Herman Turkenburg zorgde met de 
grootste overwinning voor het extra 
punt van zijn team.    

Schaatser Kevin Regelink 
rijdt 3 PR’s in Erfurt
Regio - In het Duitse Erfurt zijn af-
gelopen weekend langebaan wed-
strijden verreden.
De Wilnisser Kevin Regelink stond 
daar aan de start met zijn selectie-
teamgenoten van IJsclub NINO uit 
Nieuwkoop.
Op zaterdag reed Kevin de 500m in 
een nieuw persoonlijk record van 
38.85. Na deze rit nam Kevin de tijd 
om te herstellen om daarna op de 3 
km goed aan de start te verschijnen. 
Hij scoorde opnieuw een prachtig 
persoonlijk record van 4.05.00 wat 
ruim twee seconden onder zijn oude 

record is. Kevin ging met een goed 
gevoel terug naar het Hotel waar zij 
vertroefden.
Zondagochtend stond de 1500m op 
het programma. Kevin voelde zich 
sterk en dat was op het ijs goed te 
zien. Hij verbeterde zijn oude record 
van twee jaar geleden met bijna 1 
seconde eraf in een tijd van 1.56.06. 

Met een zeer tevreden gevoel is Ke-
vin naar Nederland terug gereden. 
Het zal voor Kevin hard werken zijn 
om de tijden nog scherper neer te 
gaan zetten de komende periode.

Niels Immerzeel en
Dennis Bunschoten winnen 
jeugdschaatsmarathon
Regio - Tijdens de eerste jeugdma-
rathonwedstrijd van het schaatssei-
zoen op de Jaap Edenbaan, hebben 
de deelnemers van ijsclub Nooit-
gedacht zich goed van voren laten 
zien.

Bij de jeugdmarathoncompetitie 
wordt er gestart in verschillende ca-
tegorieën. Als eerste van start gin-
gen de meisjes pupillen.
In deze wedstrijd over 7 ronden gin-
gen voor Nooitgedacht van start Iris 
Wierdsma, Lotte Elferich en Lisan-
ne Immerzeel. Na een voorzichti-
ge start schaatste Lotte zich, na een 
sterke inhaalrace, naar een knappe 
3e plaats. Lisanne ging juist voort-
varend van start maar kon dit niet 
tot het einde volhouden en werd 
uiteindelijk 6e. Iris heeft nog niet zo 
veel ervaring in de marathon maar 
reed de wedstrijd keurig uit.

Hierna gingen de jongens pupillen 
van start voor hun wedstrijd over 
9 ronden. Voor Nooitgedacht re-
den Dennis Bunschoten en Koen de 
Best. Zowel Dennis als Koen reden 
een sterke wedstrijd.

Dennis controleerde de wedstrijd 
vanaf het begin. Na enkele uit-
looppogingen van diverse schaat-
sers nam Dennis zelf het initiatief 
en ging twee ronden voor tijd hard 

op kop rijden. Hij deed dit zo hard 
dat hij een lichte voorsprong nam 
en knap naar zijn eerste marathon 
overwinning reed.

Op het moment dat Dennis de sprint 
inzette zat Koen net even achter in 
het peloton. Hij reageerde nog wel 
bijzonder sterk door in de laatste 
ronde weer op te rukken naar de 
kop van het peloton. Koen leek op 
weg naar een plaats bij de eerste 
drie maar raakte op het laatste rech-
te stuk uit balans en viel helaas.

Tot slot was het de beurt aan de ju-
nioren C en B. Bram Coppens, Daan 
Wierdsma en Niels Immerzeel waren 
de deelnemers van Nooitgedacht 
over een wedstrijd van 12 ronden. 
Niels liet zien dat hij er erg veel zin 
in had en reed al in de eerste bocht 
weg uit het peloton. Hij twijfelde nog 
even of het niet te vroeg in de wed-
strijd was maar reed toch door. Niels 
wist zijn voorsprong knap te vergro-
ten en reed overtuigend naar de 1e 
plaats. Daan liet ook zien over een 
lange adem te beschikken en hield 
na een wedstrijd waarbij het pelo-
ton volledig uit elkaar werd gere-
den een aantal snelle jongens ach-
ter zich. Daan finishte als 7e. Bram 
reed zijn eerste marathon en reed 
ondanks wat problemen met de rug 
de wedstrijd keurig uit.

Dames De Amstel winnen 
ook vijfde wedstrijd
Uithoorn - Zondagavond speelde 
De Amstel thuis tegen De Snippen 
uit Amstelveen. Ook deze wedstrijd 
eindigde in een verdiende overwin-
ning voor de dames, zodat ze nu de 
volle punten behaald hebben.

Anders dan gebruikelijk had Ninke 
de bal niet bij het begin van het 
eerste partje. Het balbezit voor De 
Snippen was van korte duur. Niké 
heroverde de bal en De Amstel kon 
een aanval opzetten.

De meeste aanvallen waren van kor-
te duur, dat gold ook voor die van 
De Snippen. Toch was het De Am-
stel die score openbrak. Een mooie, 
lange pass van Niké op Hilde werd 
door de laatste goed afgerond: 1 – 
0. Ninke moest even later hande-
lend optreden en dat deed ze goed. 
De volgende aanval die bij Colette 
begon leverde echter niets op.

Nummer 9 van De Snippen had wel 
succes met een schot van afstand: 1 
– 1. Door mooi samenspel van Maai-
ke, Ninke en Diana kon de laatste 
De Amstel weer op voorsprong zet-
ten: 2 – 1. Uit de man-meer-situ-
atie, toen nummer 6 van De Snip-
pen aan de kant zat, profiteerde De 
Amstel niet. Dankzij een heel mooie 
redding van Colette sloot De Amstel 
het eerste partje met winst af.

Bij het tweede partje was de bal 
wel voor Ninke. De Snippen waren 
aan het begin toch wat sterker wat 
tot gevolg had dat Kate voor 20 se-
conden naar de kant moest. Colette 
moest alle zeilen bijzetten om haar 
doel schoon te houden.

Ook Rianne en Yvonne V. interpre-
teerden de spelregels anders dan 
de scheidsrechter zodat zij na el-
kaar naar de kant moesten. Door 
goed verdedigen van Maaike, Diana 
en Yvonne W. kostte dat geen doel-
punten. In de laatste minuut pass-
te Hilde op Niké die de 3 – 1 op het 
scorebord bracht. Met nog 15 se-
conden te spelen kon Hilde uit een 
voorzet van Ninke makkelijk scoren: 
4 – 1.

Ninke had opnieuw de bal bij het be-
gin van het derde partje. De tegen-
aanval van De Snippen werd goed 
afgebroken door Maaike die op Di-

ana speelde, maar haar schot ging 
over. Toen nummer 3 van De Snip-
pen voor straf naar de kant moest 
wist Yvonne V. de overtalsituatie uit 
te buiten en de stand op 5 – 1 te 
brengen.

Een mooie pass van Diana op Rian-
ne eindigde helaas met een schot 
over de lat. Ook Mireille zocht het 
doel op de verkeerde plaats.
Rianne moest even later naar de 
kant en nummer 3 van De Snippen 
profiteerde: 5 – 2. Even later profi-
teerde ook Kate toen nummer 11 
van De Snippen een tijdstraf kreeg: 
6 – 2. Met nog 12 seconden op de 
klok wist nummer 9 van De Snip-
pen toch nog Colette te verschal-
ken: 6 – 3.

Korte duur
Opnieuw was Ninke aan het begin 
van het vierde partje het eerst bij de 
bal, maar dat was van korte duur. 
Na ruim anderhalve minuut spelen 
had Yvonne W. een zware overtre-
ding nodig om de aanval te stoppen. 
Nummer 9 van De Snippen profi-
teerde hiervan en bracht de achter-
stand terug tot twee doelpunten: 6 
– 4. Ruim 15 seconden later bracht 
Niké het verschil weer op drie: 7 – 
4. 
Mireille werd door haar tegenstand-
ster dol gedraaid en kon naar de 
kant. Het leverde De Snippen niets 
op. Schoten van Hilde, Ninke, Mi-
reille en Rianne eindigden op de lat 
of waren een prooi voor de keepster. 
Een voorzet van Ninke op Diana 
werd door de laatste met veel moei-
te en inzet tot een doelpunt gepro-
moveerd: 8 – 4. Ook Kate pakte haar 
tweede doelpunt mee, uit een voor-
zet van Hilde zette zij de 9 – 4 op 
het bord. Dat werd meteen de eind-
stand, hoewel Yvonne V. één secon-
de voor tijd nog voor 20 seconden 
naar de kant werd gestuurd.

De Amsteldames behielden hun on-
geslagen status in een spannende 
en mooie wedstrijd. Het mag dui-
delijk zijn dat dit team onder bezie-
lende leiding van Elmer steeds be-
ter gaat spelen. Komend weekend 
mogen de dames bij De Snippen op 
bezoek in Amstelveen.
Gelet op het resultaat van deze 
wedstrijd wordt dat de zesde over-
winning op rij.

Kwakelse dammers zijn 
in grootse vorm!
De Kwakel - De beide teams van 
Kunst & Genoegen hebben de afge-
lopen week goede zaken gedaan in 
de 1e klasse van de Noord-Holland-
se dambond. Het 2e team herstel-
de zich fraai van de eerste neder-
laag door de dammers van Zaan-
stad aan de kant te schuiven, en het 
eerste team won het toptreffen in en 
tegen Andijk.
Op de maandagavond ontving het 
team van Leo Hoogervorst DCZ in ’t 
Fort De Kwakel.
Jos Harte zette zijn team op het 
goede spoor door een verrassen-
de winst op de klok, meestal komt 
Jos juist tijd tekort. Leo en Kees wis-
ten vervolgens de voorsprong goed 
te consolideren, 4-2. Kopman Wim 
Konst verkeerde wel in grote pro-
blemen en een nederlaag leek zijn 
lot. Maar zijn tegenstander haalde 
op het verkeerde veld dam  waar-
door Wim zelfs kon winnen. Eind-
stand 6-2 voor K&G 2, een mooi ge-
boorte cadeau voor  Dana, de eer-
ste telg van Marc en Katja van ’t Fort 
De Kwakel.
Het 1e team reisde vrijdagavond af 
naar het verre Andijk. Het werd een 

latertje, maar het goede resultaat 
verzachte de terugreis. Wim Keessen 
zette K&G op voorsprong en Piet vd 
Poel kwam zeer goed te staan. Met 
een remise van Adrie kwam K&G in 
de goede richting.
Kopman Rene had vervolgens ge-
schiedenis kunnen schrijven door 
de sterke Sijm met een geweldi-
ge lokzet te verslaan. Zijn opponent 
trapte wel in de val van Rene, maar 
Rene sloot de val niet. Inmiddels 
hakte oud slager Piet van der Poel 
zijn tegenstander in mootjes, zodat 
de winst al binnen was. Rene wik-
kelde vervolgens naar remise af zo-
dat de K&G-ers ongeslagen bleven. 
Samen met Den Helder voeren zij nu 
de ranglijst aan, maar er zijn nog zes 
wedstrijden te gaan.
Andijk-K&G 1  2-6
R. Sijm-R. de Jong  1-1
A. Burlmeier-W. Keessen  0-2
T. Klein-A. Voorn  1-1
S. Laan-P. v.d. Poel  0-2
K&G 2-DCZ 3  6-2
W. Konst-K. Scheltus  2-0      
J. Harte-J. Geuke  2-0      
K. Harte-J. Zeeuwerink  1-1      
L. Hoogervorst- C. Staal  1-1     



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009

Interne competitie Denk 
en Zet vol spanning 
en verrassing
Vinkeveen - Weliswaar was er in de 
herfstvakantie maar een klein aan-
tal schakers dat voor de 7e ronde 
kwam opdagen, maar minder ener-
verend was het daardoor niet.
De huidige nr. 3 en 4 van de ranglijst, 
Bram Broere en Bert Drost, bestre-
den elkaar in de siciliaanse opening. 
Broere kwam met wit iets ruimer uit 
de opening en probeerde middels 
de opmars van de a-pion gebruik te 
maken van het feit dat er nogal wat 
zwarte stukken op de achterste lijn 
geparkeerd stonden. Nadat zwart 
echter b5 en Ta 7 gespeeld had was 
de stelling weer gelijkwaardig. Wel 
verkreeg Broere een pion meer op 
de Dame-vleugel maar middels se-
cuur spel wist zwart veilig naar re-
mise te laveren. ½- ½.
Thierry Siecker en Evert Kronemeijer 
toonden al schakend aan dat hun 
kwaliteiten toch wel duidelijk meer 
zijn dat hun positie op de rang-
lijst, respectievelijk 20 en 22, doet 
vermoeden. Evert zocht zijn heil in 
de Franse opening, die door Thier-
ry niet geheel op waarde ingeschat 
werd, met als gevolg dat de vaak 
kwetsbare witte pion op d4 na Db6 
van zwart dan ook sneuvelde. Ge-
volg was meteen dat pion e5  en b2 
ook op vallen stonden. Met 2 pion-
nen voorsprong had zwart dan ook 
de winst voor het grijpen. Toen hij 
echter de enige kracht van wit, na-
melijk een batterij over de f-lijn niet 
zag, bleef er ineens van de superi-
eure zwarte stelling weinig meer 
over en na de krachtzet Td1 was het 
over en uit en trok Siecker toch nog 
aan het langste eind.

Cees Verburg en Jeroen Vrolijk hiel-
den het op het bord rustig. Voor-
zichtigjes traden zij elkaar tege-
moet. Nadat Vrolijk een simpel pi-
onnetje weggaf wist Verburg in-
eens wel snel zijn stelling te verbe-
teren en met een tweede pion erbij 
leek de winst voorhanden. Mogelijk 
was het de opmerking van Kroon, 
die maar eens aan Vrolijk vroeg 
of hij de eerstkomende wedstrijd 
nog wel met het eerste meespeel-
de, waardoor deze weer wat alerter 
ging schaken en toch nog met remi-
se thuis kon komen.
Jan de Boer trof met wit de ver-
rassend hoog in de ranglijst staan-
de Piet Harrewijne. Er ontspon zich 
een soort caro-cann opening op het 
bord. Toen Harrewijne echter op de 

4e zet Pg4 i.p.v. pion d4-d5 speelde, 
wist De Boer zelf met d4 te komen 
een krachtig centrum op te bouwen. 
Na 15 zetten bevond de zwarte ko-
ning zich op veld c8. Nu is dit op 
zich geen slecht veld voor een ko-
ning, mits hij hierna in een lange ro-
kade terechtkomt. Bij zwart stonden 
de toren en het paard echter nog 
op de plek waar zij begonnen wa-
ren. Enkele zetten later ging de ko-
ning dan ook op ditzelfde veld zijn 
Waterloo.
Nieuwkomer in het 1e team: Henk 
van de Plas beleefde een zware 
avond tegen Bert Vrinzen. Henk zet-
te weliswaar een prima stelling op 
het bord neer, maar vergat er iets 
mee te doen. De secuur schakende 
Vrinzen deed dit wel en haalde de 
ene na de andere pion van het bord 
af. In een hopeloze stelling ploeterde 
Van de Plas nog wel enige tijd door, 
maar Vrinzen maakte geen fouten 
meer en behaalde het volle punt.
De langste partij van de avond en 
waarschijnlijk ook wel van het ko-
mende seizoen, werd gespeeld door  
Alfred Weinhandl en Henk Kroon. 
Kroon hield het spelletje simpel en 
dacht te kunnen profiteren van de 
zwak gepositioneerde loper op g2. 
Nadat hij echter zomaar een pion op 
c6 weggaf ontstond er een eindspel 
van 2 lopers en 5 pionnen tegen lo-
per, paard en 6 pionnen. Hoewel 
Kroon toen alle registers opentrok  
en de pion wel terugwon, wist, tot 
een ieders verrassing, Alfred Wein-
handl steeds de beste verdediging 
te vinden, waardoor de partij na 80! 
zetten Kroon dwangmatig  door de 
witspeler in een patstelling gema-
noeuvreerd werd. Remise dus.!
De ranglijst na de 7e ronde geeft 
dan ook wel enige verrassingen te 
zien.
1 Harris Kemp. 176 pnt; op een 
knappe 2e plaats staat John van de 
Berge met 154 pnt. 3. Bram Broe-
re 151 pnt., Broere lijkt dit seizoen 
weer voor de bovenste plaatsen te 
willen gaan. 4 Bert Drost. 140 pnt. 
5 Jan de Boer 136 pnt. 6. Cees Ver-
burg 115 pnt. 7. Piet Harrewijne 115 
pnt. Knap! 8. G.J. Smit 111 pnt. 9. En-
gel Schreurs 97 pnt. en 10 Jan Smit. 
95 pnt.

Opmerkelijk bij deze eerste 10 is de 
afwezigheid van Jeroen Vrolijk en 
Henk Kroon die respectievelijk de 
11e en 12e plaats bezetten.

Aanmelden voor marathon 
klaverjastoernooi Amstelhoek
Amstelhoek - Op zaterdag 7 no-
vember vindt weer de traditionele 
marathon plaats bij Buurtvereniging 
Amstelhoek. Om daaraan mee te 
kunnen doen kunt u zich tot woens-
dag 4 november aanmelden bij me-
vrouw Martine Baltus-Hijman (tel. 
0297-214543). Er wordt gekaart van 
10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s 
avonds, waarbij er lekkere vleesprij-
zen zijn te winnen; de zaal is open 

vanaf ca. 9.30 uur. Tevens vindt er 
een verloting plaats met allerlei 
leuke prijsjes. De entree bedraagt 
slechts 7,- euro (waarbij inbegrepen 
een kopje koffie, ’s middags een 
broodje en ’s avonds een heerlijke 
kop soep met een broodje).
Doe net als vele anderen en meld u 
aan! 
Tot zaterdag 7 november in Ons 
Streven in Amstelhoek.

Renners Andre Looij en Thijs 
Leijgraaff schitteren op 
de mini driedaagse
Regio - Het winterseizoen staat 
weer voor de deur en dan zijn de 
ogen van de baanliefhebbers weer 
gericht op de 6-daagse van Am-
sterdam waar o.a. de renners Kenny 
van Hummel, Aart Vierhouten, Jens 
Mouris, Europees kampioen sprint 
omnium 2008 Theo Bos en De we-
reldkampioen team sprint 2009 Gre-
gory Bauge van 19 t/m 24 oktober 
hun rondes rijden in het Velodrome 
van Amsterdam. 
De 1ste en 2de jaars nieuwelingen 
mogen tijdens dit evenement de mi-
ni 3daagse rijden. Dit jaar waren het 
Andre Looij en Thijs Leijgraaff van de 
U.W.T.C. gelukt om door de selectie 
heen te komen. Voor dit evenement 
waren 7 Nederlandse 1 Duits 1 Bel-
gisch en 1 Engels koppel geselec-
teerd. Op de eerste dag 19 oktober 
begonnen de nieuwelingen met een 
koppeltijdrit met vliegende start van 
200 mtr. De renners krijgen 2 ron-
des om op snelheid te komen om 
daarna af te koppelen waarna er 1 
ronde sprint volgt. Als zesde koppel 
waren Andre en Thijs aan de beurt. 
Na het klinken van de bel lanceerde 
Thijs, Andre om de sprint af te ma-
ken. Hier behaalde het koppel een 
nieuw baanrecord van 11.512 se-
conden Andre reed met een gemid-
delde snelheid van 64,5 km per uur. 
Na deze krachtexplosie moesten de 
jongens zich meteen weer opmaken 
voor de koppelkoers van 50 ronden 
met 5 tussensprints. In de koppel-
koers kunnen de ploegen namelijk 
ronden winnen of verliezen op de 
concurrentie. Deze koers vergt het 

uiterste van de renners,  het is niet 
alleen hard fietsen maar ook blijven 
nadenken. Met de hete adem van 
het Duitse en het Belgische koppel 
in hun nek streden ze om de felbe-
geerde punten. Andre en Thijs be-
haalden een tweede plaats in de 
koppelkoers en een gedeelde eer-
ste plaats voor het totaalklassement 
met 32 punten samen met het Duit-
se koppel. Op de tweede dag be-
gonnen de renners wederom met 
de koppeltijdrit met vliegende start 
200mtr. Ook ditmaal was de eer-
ste plaats voor hun. Er volgde gelijk 
weer een koppelkoers van 50 ron-
den met 5 klassementsprints. De-
ze dag was de winst volledig voor 
Andre en Thijs. Door deze over-
winning stonden ze op dag twee 
met 72 punten boven aan in het to-
taal klassement. Op dag 3 de laat-
ste dag was de spanning bij de jon-
gens te snijden. Er werd alleen een 
koppelkoers gefietst van maar liefst 
75 ronden met 7 tussensprints. De 
opdracht was het Duitse koppel in 
de gaten te houden en de punten 
pakken voor de dagoverwinning. 
Door een paar misrekeningen bij 
de tussensprints moesten ze helaas 
de dagoverwinning aan het Duitse 
koppel geven en behaalden Andre 
en Thijs een keurige tweede plaats. 
Voor het totaalklassement was er 
niets aan de hand. Het Koppel An-
dre Looij en Thijs Leijgraaff behaal-
de met 84 punten de eerste plaats 
in het totaalklassement van de mini 
driedaagse in het Velodrome te Am-
sterdam.

BMX Noord-Holland Cup
Regio - Bij de fietscrossvereniging 
in Schagen werd dit weekend de 
laatste wedstrijd gereden voor de 
Noord-Holland cup. Bijna 60 rijders 
van UWTC Uithoorn streden om de 
winnende plaatsen in de eindstand.
Het was prachtig najaarsweer in 
Schagen en om kwart over 11 reden 
de eerste crossers hun rondje. In de 
diverse leeftijdscategoriëen werd in 
de manches fel gestreden om een fi-
naleplaats te bemachtigen. Sommi-
ge groepen zijn inmiddels zo groot 
dat er herkansingen en halve fina-
les gereden moeten worden. Om de 
jury in alle rust de puntentelling te 
laten uitrekenen werd er een open 
klasse verreden waar leuke prijzen 

mee verdiend konden worden.
Ook in deze klasse waren veel 
UWTC-ers aanwezig op het podium 
om hun prijs in ontvangst te nemen. 
Maar waar het uiteindelijk om gaat 
is de eerste plaats in de Noord -Hol-
land cup en op een grote vrachtwa-
gen begon om half vier de uitreiking 
van de bekers. De uitslagen zijn als 
volgt;

Clubkampioen van
Noord-Holland:UWTC.
Uitslagen individuele rijders:
Uitslag cruisers:
  1. Wouter Plaisant van de Wal 
      kampioen
  3. Kevin de Jong

Uitslag boys 6/girls 7:
  2. Jochem van der Wijngaard
  4. Melvin van der Meer
  5. Max de Beij
Uitslag boys7/girls 8
  1. Donne van Spankeren
      kampioen
  4. Izar van Vliet
10. Reno Heyser
13. Maarten Eveleens
Uitslag boys 8/girls 9
  1. Maarten van der Mast  
      kampioen
  6. Gijs Braat
13. Moreno Blom
15. Joey van Cronenburg
16. Max van der Linden
Uitslag boys 9/ girls 10

  1. Bart van Bemmelen     kampioen
  2. Mitchell Vink
  3. Joey Nap
  5. Jurre Overwater
10. Ramon Bos
12. Davy van Kessel
13. Stan van Diemen
17. Geert Eveleens
Uitslag boys 10/girls 11
  3. Scott Zethof
15. Jim Pieters
19. Dane Caldenhove
21. Mike Treur
22. Jeno Vallenduuk
25. Martijn Broos
Uitslag boys 11/girls 12
  2. Jaivy lee Vink
  3. Arjan van Bodegraven
  4. Thomas van der Wijngaard
21. Bas van Kuijk
24. Sjors de Wit
Uitslag boys 12/girls 13
  1. Roberto Blom          kampioen
  2. Mats de Bruin
10. Miquel Bos
14. Jonne Metselaar
17. Guven Cevahir
18. Tim van,t Hart
19. Lars Wiebes
20. Jesse Postma
21. Patrique goudswaard
Uitslag boys 13/girls 14
  5. Bart de Veer
  8. Danny de Jong
  9. Boris Doodkorte
10. Arne Ehrensperger
13. Nina Doodkorte
14. Ramon Saelman.
Uitslag boys 14/girls 15
  1. Mike Veenhof     kampioen
  3. Sven Wiebes
10. Bram Jongkind
Uitslag boys 15 girls 16
  7. Fedor Loos

Al met al levert de Uithoornse Wie-
ler en Trainingsclub weer 6 kampi-
oenen af. Met name het kampioen-
schap van Mike Veenhof was een 
goede prestatie, omdat het na een 
zware blessure zijn eerste wedstrijd 
was. Alle andere rijders gefeliciteerd 
met hun ereplaatsen.

UWTC wil via de Meerbode alle vrij-
willigers bedanken die het moge-
lijk maken om deze evenementen in 
goede banen te leiden.

Jeugdschaak ‘Denk en Zet – Advisor’

Lustrumtoernooi wordt kanjer
Regio - De voorbereiding jeugd-
toernooi dat jaarlijks in november 
wordt gehouden is in volle gang. 
Circa acht vrijwilligers zijn achter 
de schermen druk in de weer met 
de noodzakelijke voorbereidingen. 
Het is alweer de vijfde editie van 
het jeugdtoernooi, maar de organi-
satie ervan blijft spannend en is al-
lesbehalve een routineklus. Zo is er 
de ogenschijnlijk eenvoudige opga-
ve om alle mogelijke deelnemers te 
mobiliseren.

Dat vereist een scherp geplande pu-
bliciteitscampagne. Want hoe bereik 
je anders tussen de herfstvakantie 
én de intocht van Sinterklaas zoveel 
mogelijk jeugdige schakers? 

Natuurlijk roepen de schaakvereni-
gingen uit de regio hun leden op 
om deel te nemen, maar het toer-
nooi dat de vereniging ´Denk en Zet 
– Advisor’ organiseert richt zich ze-
ker niet alleen op clubschakers.

Op scholen en gewoon thuis aan de 
keukentafel wordt volop geschaakt. 
En die clubloze schakers zijn zeker 
niet de minste. Wellicht ontbreekt 
her en der de theoretische basis-
kennis, maar daar staat tegenover 
dat er intuïtief en ongedwongen 
wordt gespeeld.
Dat leidt vaak tot verrassende ope-
ningen en tumultueuze ontknopin-
gen. Het is dus zeker per definitie 
niet zo dat clubschakers de winst 
al in hun pocket hebben. Om al die 
sterke schakers naar het toernooi te 
krijgen zullen deze week op diver-
se plaatsen posters van het jeugd-
schaaktoernooi worden opgehan-
gen. Het logo waarop één rood 
paard ten strijde trekt tegen twee 
gele pionnen, is inmiddels het vas-
te en herkenbare beeldmerk van het 
toernooi.

Letterlijk
Ook letterlijk achter de schermen, 
van computers wel te verstaan, 
wordt aan de voorbereiding gewerkt. 
Terwijl de toernooi-indeling van een 

EK of WK voetbal al op voorhand 
in keurig speelschema uitgetekend 
kan worden, is het verloop van een 
schaaktoernooi spontaner.

Wie tegen wie speelt bepaalt el-
ke speelronde de computer. Alleen 
de indeling van de eerste ronde ge-
beurt handmatig.

Daarna klimmen de winnaars naar 
boven in de ranglijst, en zakken de 
verliezers naar beneden. Na een 
aantal speelrondes zoeken spelers 
van vergelijkbare sterkte zich als 
vanzelf op en worden de wedstrij-
den steeds spannender. Ook is het 
dan mogelijk dat er méér dan één 
keer tegen dezelfde tegenstander 
gespeeld wordt: één keer met zwart 
en één keer met wit.
Een aardige bijkomstigheid is dat de 
voorlopige ranglijst ook zichtbaar is 
in de zaal zélf. De top van de rang-

lijst speelt op de eerste borden, de 
staart van ranglijst op de laatste. 
Maar enigszins bedrieglijk is die ta-
felschikking wel, want bij de einduit-
slag, die bepalend is voor het verde-
len van de prachtige bekers, speelt 
ook de leeftijd van de schaker een 
belangrijke rol.

De sterkste speler binnen een be-
paalde leeftijdscategorie gaat met 
de beker naar huis. Zo kan de zes-
jarige Piet Pion zomaar groepswin-
naar worden, terwijl hij op de toer-
nooiranglijst op de 18de plaats ein-
digt. Dit jaar zal na elke speelronde 
ook per groep de tussenstand ge-
toond worden. Dat maakt het extra 
spannend. 

Welkom
De begeleiders bij de schaakjeugd 
van ´Denk en Zet – Advisor’  reke-
nen natuurlijk op de eigen leden. 
Dat zijn er momenteel 22.
Thuis- en/of schoolschakers zijn 
ook van harte welkom bij het jeugd-
schaaktoernooi dat zaterdagmiddag 

7 november in De Boei in Vinkeveen 
plaatsvindt. Heb je ’s ochtends nog 
een belangrijke voetbalwedstrijd en 
ben je daar echt onmisbaar?
Geen probleem, het toernooi begint 
om 13.00 uur. Tijd genoeg om even 
een boterham naar binnen te wer-
ken en de strijd op dat ene groene 
veld te verruilen voor de strijd op 64 
schaakvelden.

Als je ook daar kunt winnen, heb je 
maandag op school pas écht iets te 
vertellen.

Aanmelden kan het makkelijkst via 
de website van ‘Denk en Zet – Ad-
visor’ www.svdenkenzet.nl.  Vul daar 
even het korte aanmeldformulier in 
en je bent als deelnemer geregi-
streerd.

Op de website kun je ook zien wie 
zich al aangemeld heeft. Pak je lie-
ver de telefoon? Bel dan Evert Kro-
nemeijer: 0297-283477, die maakt 
dan alles in orde. Tot over een paar 
weken!
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Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 20 oktober 
werd alweer de tweede zitting van 
de tweede competitie gespeeld bij 
Bridgeclub Hartenvrouw.

In de “A”-lijn, met tien paren, wer-
den gedeelde eerste de paren Greet 
Overwater/Guus Pielage en Tini Ge-
ling/Paula Kniep met 61.46%. Ge-
deelde tweede de paren Vera van 
Wessem/Ans Wijckmans en Nel 
Bakker/An van der Poel met 51.04%. 
Derde werd het paar An van Schaick 
en Lea Wit met 50.52%. 
In de “B”-lijn, met veertien paren, 

werden Getrude Doodkorte en Floor 
Janssen eerste met 65.63% !. Twee-
de het combipaar Anne Tolsma/José 
Möller met 63.19%. Gedeelde der-
de werden de paren Marianne de 
Galan en Trees Ellerbroek en (com-
bipaar) Kitty van Beem/Jetty Wee-
ning met 59.03%. Dan de competi-
tie: In de “A” staan Greet Overwater 
en Guus Pielage bovenaan, tweede 
zijn Alice de Bruin en José Möller, 
als derde volgen Tini Geling en Pau-
la Kniep. Dames Bosboom/Hame-
lijnck: u bent zeer evenwichtig be-
zig, voor de tweede keer de zeven-

Vier prijzen voor badminton-
vereniging Spaceshuttle
Uithoorn - Zondag 18 oktober was 
het weer zover, het eerste Color Hol-
land Jeugdtoernooi in Huizen van 
seizoen 2009/2010. Zo’n 140 kin-
deren van verenigingen uit de hele 
omgeving hebben, verdeeld over 10 
poules, de hele dag gestreden om 
de bekers. Het was weer een gezel-

lig en goed georganiseerd toernooi.
Space shuttle werd vertegenwoor-
digd door acht enthousiaste bad-
mintonspelers. Vier van de acht 
spelers vielen in de prijzen. Twee 1e 
prijzen voor Danique van de Broek 
en Susan Blaauw. Twee 2e prijzen 
voor Tyra Zeegers en Tamara Tiche-

laar. Lotte en Demian Vork, Casper 
Verberg en Vincent van de sluis vie-
len helaas buiten de prijzen, maar 
kunnen ook terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. Een prima resultaat 
voor badmintonvereniging Space 
shuttle. Voor meer informatie over 
badminton: www.bcspaceshuttle.nl

De Bleijs Techniek nieuwe 
sponsor Legmeervogels F1
Uithoorn – Sinds dit seizoen is De Bleijs Techniek uit Uithoorn sponsor van de inloopshirts van de hoogste jeugd 
F1 en het oudste team Veteranen 1 van de Legmeervogels.

KDO Dance Aerobics 
Gymnastiek gestart in 
nieuwe sportzaal
De Kwakel - Na een aantal maan-
den dankbaar gebruik te hebben 
gemaakt van een zaaltje in De Zon, 
heeft KDO dance aerobics eerder 
dan verwacht, de nieuwe sportzaal 
bij KDO in gebruik genomen.
Deze nieuwe zaal is ruim, netjes en 
prachtig opgezet, waarbij tevens 

een speciale multifunctionele sport-
vloer is aangelegd. Hierdoor kun-
nen alle aerobics-, dance- en salsa/
zumba oefeningen nog beter kun-
nen worden uitgevoerd.
Het bestuur van KDO-DAG is er ui-
termate trots op dat zij de komende 
jaren in deze ruime en moderne ac-

commodatie hun leden kunnen la-
ten sporten.
Wilt u ook net als onze huidige le-
den tegen een zeer aantrekkelijke 
prijs schitteren in de nieuwe gym-
zaal?
Neem dan een kijkje op www.kdo.nl 
voor verder informatie.

de plaats, maar voor de eer is het 
niet genoeg hoor! In de “B” staan nu 
Gertrude Doodkorte en Floor Jans-
sen nummer één, Mieneke Jongs-
ma en Hilly Cammelot staan twee-
de. Trees Ellerbroek en Marianne de 
Galan plaatsten zich als derde. Fan-
tastisch dames, houden zo! 

Dames Van Beem/de Kuijer: u staat 
nu vierde in de rangorde, dat “zag” 
de schrijfster van dit artikel niet aan-
komen hoor! Integendeel. Laat haar 
als “helderziende” niet afgaan s.v.p. 

Ook spelen bij “Hartenvrouw”? In-
lichtingen bij de secretaris Alice 
Oostendrop, telefoonnummer 0297-
540183.

Een superzondag voor de 
Qui Vive hockeyheren 2
De Kwakel - Qui Vive Heren 2 be-
leefde zondag  een superdag, want 
de altijd moeilijke uitwedstrijd tegen 
V.V.V werd met 3-2 gewonnen.

Zondag morgen moesten de he-
ren om 11.00 aanvangen voor de-
ze spannende pot hockey, er moest 
gewonnen worden om aansluiting 
te krijgen bij de top van de reser-

ve overgangsklasse, maar met 200 
% inzet en prima hockey slaagde zij 
er in om snel de 1-0 te scoren waar-
door VVV niet hun eigen spelletje 
verder kon spelen.
De 2- 0 volde nog voor rust, dus het 
kopje thee smaakte prima.Na een 
peptalk van hun coach (nog zonder 
contract) begonnen ze weer met 
tophockey aan de 2 de helft waar-

door de 3-0 snel op het scorebord 
te zien was. V.V.V begon daarna nog 
wel een eindoffensief om er kort 
voor tijd met wat hulp nog 2 te sco-
ren maar de score bleef toch 3- 2  in 
het voordeel van Qui Vive ,waardoor 
ze nu op plaats 4 staan in de reser-
ve overgangsklasse. Klasse gedaan 
mannen.
Daarna hebben de mannen ook nog 
hun support gegeven aan H1 die 
ook op V.V.V moesten spelen en als 
resultaat een super 8-1 overwinning 
in de wacht hebben gesleept .Dus 
een super weekend voor de coa-
ches Thomas (H1) en Donald (H2).

Eerste gewin kattengespin 
bij BV De Legmeer?
Uithoorn - De tweede zitting van de 
parencompetitie liet al enige ambiti-
euze pogingen zien om een gaatje 
te slaan tussen de promotieplaatsen 
en het grote peloton.
Bij afwezigheid van de A-lijn cory-
feeën Luuk Smit, Francis Terra en 
Gerda Schavemaker plus bridge-
partners vanwege excelleren op een 
veel hoger bridgeplan, grepen de 
overblijvers hun kans.
Durfde Gijs de Ruiter vorige week 
nauwelijks thuis te komen vanwe-
ge wanprestatie, deze avond het te-
genovergestelde. Samen met To van 
der Meer bereikte hij een keurige 
tweede plaats met 54,69%. Ook Tini 
van Drunen & Wouda Roos lieten 
de herfstregen verkeren in lentezon 
met een eerste plaats en 55,73%.
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst vor-
men samen met Jan Egbers & Ben 
Remmers hier de stabiele factor en 
scoorden weer in de vijftig procent 
met een prima derde en vierde plek 
en 54,17 en 53,65%. Froukje Kraay 
& Rini Tromp deelden met Rita Vro-
men & Henny Westendorp de vijfde 
plaats met voor beiden 50,52%.

Lijn B
In de B-lijn kwamen Greet Overwa-
ter & Guus Pielage, met een eer-
ste en tweede plaats en 66,25 en 
64,58% op rij, voorlopig los van de 
achtervolgers. Gerda van Liemt & 
Els van Wijk lieten een steekje val-
len door deze maal niet boven de 
45% te komen. Dat deden Gerda 
Bosboom & Anneke van der Zeeuw 
en Marianne & Huub Kamp wel als 
respectievelijk derde en vierde met 
59,17 en 58,75%.
De “over-amstelers” uit Vinkeveen 
Anton Berkelaar & Klaas Verrips, 
kersverse leden en voor de eer-
ste keer in de B- lijn, doen het ver-
rassend goed. Nu weer een vijfde 
plaats met een score van 55,83%.
Onderin hadden Floor Janssen & 
Tonny de Jonge en Mieke van den 
Akker & Ada van Maarseveen iets te 
verstouwen. Vorige week nog voor 
beide partituren bijna 60%, nu ruim 
onder de vijf en veertig! 

Lijn C
In de C-lijn werd door Marjan & Jan 
Wille stuivertje gewisseld met Elisa-

beth van den Berg & Maarten Breg-
geman. Eerstgenoemden haalden 
deze keer de top met 64,93% en 
staan nu totaal iets beter dan hun 
concurrenten die vierde werden met 
53,82%.

Lous Bakker en Debora van Zand-
wijk eisten net voor Ank Reems & 
Anne Tolsma de tweede plaats op 
met 55,83% om 55,42%. De vier ge-
noemde paren in promotiepositie 
hebben inmiddels enige voorsprong 
opgebouwd op de overigen. Jan Bel-
derink & Theo Janssen, samen zo’n 
eeuw aan bridge ervaring, volgden 
op de vijfde plaats met 53,47%.

De Ria’s Wezenberg & Sudmeijer 
poetsten de misser van vorige week 
weg met 52,50%, welke score ze wel 
moesten delen met Dini Koudstaal 
& Trudy Voost.
Vanaf woensdag 28 oktober is het 
enige weken viertallen, zodat de nu 
iets achtergebleven paren zich kun-
nen herpakken.
Wilt u ook niet bij de pakken neer-
zitten en eens geestelijk kunnen 
triomferen, kom dan bridgen bij 
Bridge Vereniging De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.15 uur in 
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Ger-
da Schavemaker Tel: 0297 567458.

Hidde Schelling Nederlands 
Kampioen Wintertriatlon
De Kwakel - De 15-jarige Hid-
de Schelling uit De Kwakel is afge-
lopen zaterdag 24 oktober Neder-
lands Kampioen Wintertriatlon ge-
worden in de categorie 14- en 15-
jarigen. Bij de wintertriatlon wordt 
het onderdeel fietsen ingeruild voor 
het schaatsen. Hidde die al sinds 
zijn 6e jaar schaatst bij S.T.G. Ter 
Aar en sinds zijn 9e jaar fietst bij 
UWTC deed dit jaar voor het eerst 
mee in Assen. De jeugdige deelne-
mers doen mee aan de zogeheten 

sprintafstand en dat houdt in dat zij 
5 km moeten lopen, daarna snel op 
de fiets om een 25 km lang parcours 
door de straten van Assen af te leg-
gen en als laatste de schaatsen on-
der om 10 km te schaatsen. Hidde 
kwam als een van de eerste terug 
van het lopen. In een tijd van 19 mi-
nuten en 8 seconden had hij de 5 
km volbracht. Het wisselen naar de 
fiets nam wat tijd in beslag en Hi-
dde meldde zelf al dat hij hier nog 
wat op moet oefenen. Na het afleg-

gen van de 25 km op de fiets stond 
er een tijd van 46 minuten en 29 se-
conden op de teller. Als een haas 
zijn fiets geparkeerd, schoenen uit-
getrokken en snel naar de ijsbaan. 
Hier werd duidelijk dat dit Hidde’s 
beste onderdeel is want hij kon hier 
veel goed maken. Na 20 minuten en 
54 seconden was Hidde klaar met 
schaatsen en kwam zijn totaaltijd 
voor de wintertriatlon op 1 uur 26 
minuten en 32 seconden en dit le-
verde hem de gouden plak op.

Meisjesvoetbal KDO geniet 
bij de Amsterdam Arena
De Kwakel - In de herfstvakan-
tie zijn de meiden van de afdeling 
veldvoetbal binnen KDO op stap 
geweest naar de Amsterdam Arena, 
waar zij de wedstrijd bezochten van 
de tweede elftallen van Ajax & PSV. 

Met een grote groep waar ook de 
trainers, leiders en een hoop ouders 
als begeleiding meegingen vertrok 
de enthousiaste menigte iets na half 
5 vanuit De Kwakel richting Amster-
dam. Voorafgaand aan de wedstrijd 
werd er eerst nog gezamenlijk gege-

ten. Na de vele patat, hamburgers & 
frikadellen werd er een mooi plaats-
je in het stadion gezocht, waar het 
al goed vol zat. Met grote ogen werd 
er aandachtig gekeken naar de en-
tourage op en om het veld. Goed te 
zien was dat de meiden erg onder 
de indruk waren van het bezoek aan 
de wedstrijd en het stadion. Er werd 
dan ook volop meegeleefd met de 
wedstrijd en telkens actief meege-
daan met de wave die door het sta-
dion ging. Na de wedstrijd, waarin 
nog veel werd gescoord en de span-

ning groot was, vertrok de groep 
met weer een nieuwe ervaring en 
vele indrukken terug naar De Kwa-
kel. Het was een geslaagd uitje waar 
vast nog lang over nagepraat zal 
worden. Vooral de mate van gebon-
denheid, plezier, enthousiasme en 
gezelligheid met elkaar bij de mei-
den onderling en begeleiding was 
goed merkbaar.
Er kan dan ook gesproken worden 
van een zeer geslaagd uitje, waar-
van er dit seizoen nog vele zullen 
worden ondernomen.



Vinkeveen - Op zondag 11 okto-
ber hebben de competitieteams van 
Badmintonvereniging Kwinkslag 
weer van zich laten zien in De Boei. 
Dit jaar speelt Kwinkslag met 1 se-
niorenteam en 2 jeugdteams mee in 
de najaarscompetitie. Jeugdteam 2 
heeft helaas verloren met een 0-8 
van OSM Badminton J6, maar niet 
getreurd, er waren een paar hele 
leuke partijen tussen. Tim heeft z’n 
single jammer genoeg verloren, de 
eerste set maakte hij gelijk al span-
nend met een stand van 18-21. He-
laas ging de 2e set iets minder. Tijs 
heeft ook een heel goede single ge-
speeld met uitslagen van 19-21 en 
18-21. Ondanks dat Tijs nog wel 
eens de vloer veegt, weet hij het spel 
weer goed op te pakken. De mix van 
Tim en Laura is wederom spannend 
verlopen, maar ook hier met een 
stand van 22-24 laat voor zich spre-
ken. Ook Tijs en Bonny hebben het 
de tegenstanders niet makkelijk ge-
maakt, alleen net niet dat ene punt-
je kunnen scoren. Het herenjeugd-
team heeft een overwinning van 5-
3 weten te behalen tegen Druten J2. 

Patrick heeft geprobeerd zijn single 
nog in een 3-sets te scoren, maar 
helaas net niet gelukt. Martijn wist 
zijn tegenstander in de single de 1e 
set ruim te verslaan, maar in de 2e 
set moest hij er toch voor zweten 
om met een stand van 23-21 te win-
nen. De dubbels van Leon en Patrick 
waren met gemak in 2 sets te ha-
len en Patrick en Michael speelden 
de dubbel in 3 sets, waarbij het dub-
beltje naar de juiste kant rolde in de 
laatste set. Het seniorenteam  heeft 
een ruime overwinning behaald met 
7-1 tegen Eemnes 2. De singles van 
Björn en Jasper werden gewonnen, 
zo ook de dubbel van de heren. Mo-
nique en Mirjam moesten wel wat 
tegengas geven, maar toch gewon-
nen in 2 sets met een stand van 23-
21 en 22-20. Helaas heeft Mirjam 
die ene punt laten liggen in de sin-
gle. De mixen zijn zowel door Jasper 
en Monique als door Björn en Mir-
jam niet uit handen gegeven.
Er was een grote opkomst aan be-
langstellende toeschouwers, waar-
door het gezellig druk was in De 
Boei.

Mijdrecht - Zaterdag 17 oktober 
speelde het door de Rabobank ge-
sponsorde tweede team van Atlantis 
tegen SDO 2 uit Hillegom.
Atlantis 2 ging gemotiveerd het veld 
op om de wedstrijd weer met winst 
af te sluiten.
Ze begonnen heel goed met elkaar 
en binnen twee minuten werd er 
door Atlantis 2 gescoord. Dit her-
haalde zich tot 3-0. SDO kreeg een 
strafworp mee en de stand werd 3-
1. Atlantis was in topvorm en bracht 
de stand op 6-1. In de eerste helft 
bleven er punten vallen, waarbij het 
merendeel van Atlantis 2 kwam.
De stand bij rust was uiteindelijk 
10-3. Het was zaak deze inzet in de 
tweede helft vast te houden en in de 
rust kreeg Atlantis 2 nog wat goede 
tips van hun coach Petra Taal.
In de tweede helft kreeg SDO toch 
de kans om tweemaal te scoren. Dus 
moest Atlantis 2 aan de slag om af-
stand te blijven houden. Dit lukte het 
team tot 13-5. Daarna kwam SDO 
toch tot scoren en bracht de stand 
op 13-7. Atlantis 2 kwam goed te-
rug, waarbij SDO ook zijn best deed 
om tot scoren te komen. Het laat-
ste deel van de wedstrijd was wisse-
lend voor beide partijen en de eind-
stand kwam uiteindelijk op 17-10 te 
staan. Een dikke winst voor het door 
Rabobank gesponsorde team Atlan-
tis 2 en ze gaan na deze buitenwed-

strijd met een goed gevoel de zaal 
in, waarbij zij hun spel zeker willen 
continueren. Op 31 oktober vindt 
er een oefenwedstrijd plaats in De 
Kwakel tussen Atlantis 2 tegen Ko-
veni 2 om 14.45 uur. Publiek is van 
harte welkom.

Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009 pagina 25

Verdiende overwinning 
voor Argon zaterdag
Mijdrecht - Zeterdag 17 oktober  
op bezoek bij Altius heeft Argon 
een verdiende overwinning behaald, 
na een 0-1 ruststand werd het in 
de tweede helft nog even moeilijk. 
Pas in de slotfase kon Argon de ze-
ge veilig stellen en kon het uitlopen 
naar 0-3.
In de beginfase produceerde Argon 
louter afzwaaiers en kon het moeilijk 
de juiste richting vinden. Het duur-
de twintig minuten voordat het sco-
ringsbord in werking kon worden 
gezet, een voorzet van Mark Flap-
per werd door de verdediging van 
Altius aanvankelijk weggewerkt, het 
was Jimmy van Veen die uiteindelijk 
de bal in zijn bezit kreeg en met een 
laag en hard schot keeper Casper 
Tatenhove verschalkte, 0-1. Daarna 
verzuimde Argon om Altius defini-
tief op de knieën te krijgen. Albert 
Mens knalde op de keeper en Re-
né Legters lag in schietpositie de bal 
breed waardoor de bal door de Al-
tius defensie onschadelijk kon wor-
den gemaakt. Ook Leroy Leijgraaff 
verscheen alleen voor de keeper 
maar hij schoot in handen van de 
sluitpost. Vlak voor rust kopte Jim-
my van Veen na een hoekschop van 
Kevin Blom de bal in, maar de gesla-
gen doelman zag de bal via onder-
kant lat uit het doel stuiteren. Altius 

kwam in de eerste helft niet verder 
dan tweemaal een schot voorlangs 
het doel van Bas van Moort.

Moeilijk
Na rust kreeg Argon het een half 
uur moeilijk, Altius nam het initiatief 
en verscheen met veel dreiging in 
het strafschopgebied, met name Sa-
mir de Roo liet de verdediging van 
Argon menigmaal z’n hakken zien. 
Maar effectief was het allemaal niet. 
Pas na een half uur kon Argon in 
aanvallend opzicht weer wat terug-
doen, zo kon keeper Tatenhove nog 
ingrijpen na een actie van Leijgraaff 
en Legters. Daarna trof Jimmy van 
Veen de paal maar uiteindelijk kon 
Van Veen even later met de punt 
van de schoen liggend voor de 0-
2 zorgen. Even daarvoor had coach 
Jack Honsbeek Michael Cornelisse 
en Niels de Wildt ingezet voor You-
ri van Adrichem en Leroy Leijgraaff. 
Vlak voor tijd werd het nog 0-3 voor 
Argon, Albert Mens kon op rechts 
doorgaan tot de achterlijn waar-
na hij de bal in de voeten speelde 
van meegekomen Niels de Wildt, die 
vervolgens geen moeite had om de 
bal in de hoek te schuiven. Een ver-
diende overwinning voor de blauw-
witten, die daardoor weer wat meer 
afstand nemen van de staartclubs. 

Atalante D2 pakt derde
4-0 zege
Vinkeveen - Wedstrijd 4 was voor 
het eerst met de voltallige D2 se-
lectie paraat. De eerste set ging 
gelijk rapido. Superservicereek-
sen van Inge Bakker en Annema-
rieke Wijnands maakten dat de Vin-
keveense dames met grote spron-
gen vooruit spurtten. De sfeer zat 
er goed in, door setcoach Jet Fed-
dema mooi positief voorgezet. Met 
12-25 pakten de dames heel mak-
kelijk de eerste set. In de tweede set 
kwam het net zo tot een zeer com-
fortabele 5-25. Veel punten werden 
makkelijk gepakt, opvallend vaak 
door servicepunten waar geen en-
kele arm aan te pas kwam, iets dat 
vorig seizoen bijna niet voorkwam. 
Het was wel sterk om te zien hoe het 
team accelereerde als de bal onver-
wacht terugkwam. Er werd alert ge-
reageerd, goed en duidelijk geroe-
pen en de 1-2-3 werd netjes genoeg 
gespeeld om te scoren.  
In set 3 was er iets meer tegenstand 
van Die Raeckse, en aan Vinkeveen-
se zijde werd het iets minder accu-
raat. Ondanks mooie combinaties 
door verdeler Jet Feddema ingezet, 
met name de mooie golfaanval met 

Inge Bakker naast Joke Ruizendaal,  
zag er erg gelikt uit, bleven de Ra-
ke dames tot 6-6 gelijk mee lopen. 
Maar de Oudenallen-Haaxman ser-
vice werd mooi afgewisseld en ook 
de lekkere spetters van Tineke Vel-
lekoop en Kellie Bocxe schudden de 
thuisdames los: 25-14. 
Aan het begin van set 4 waren er 
wat misverstanden en op time-out 
(0-5) van setcoach Annemarie Bak-
ker begon het team aan een in-
haalslag, wederom via een mooie 
servicereeks van Inge Bakker. Het 
bleek moeilijk het enthousiasme er 
in te houden, de concentratie zak-
te weg en dat resulteerde in wat on-
duidelijkheden in het achterveld. 
De Haarlemsen kwamen dichter-
bij maar niet te gek, met 20-25 pak-
te Atalante gelukkig ook de laatste 
set. Wel heel vreemd om alweer met 
4-0 te winnen, niet vaak zo meege-
maakt. De kunst is wel om scherp 
te blijven en het interessant te hou-
den. De hele wedstrijd tot aan het 
eind. Best lastig. Maar de vijf pun-
ten zijn weer binnen!! Komende vrij-
dag 30 oktober is de vijfde wedstrijd 
om 21.00 uur in De Boei.

Volleyballers Atalante H2 
maken investeren leuk
Vinkeveen - Vrijdag 16 oktober 
speelde Atalante H2 tegen Allides 
H5. Tegen Allides H4 was met 3-1 
gewonnen, dus was een overwin-
ning ook nu minstens mogelijk. 

Winst, waar hoor je dat nog tegen-
woordig. Wat is winst? Volgens Wi-
kipedia: “Winst houdt in het Neder-
lands in het bereiken van een posi-
tief resultaat.” DSB heeft geen posi-
tief resultaat, is veel in het nieuws, is 
dat dan weer winst? Mede hierdoor 
bereiken ze goede resultaten. Om 
die resultaten te bereiken moet Ata-
lante H2 investeren, in tijd en geld. 
Mooi is dan ook om te zien dat in de 
training vóór deze wedstrijd tijd ge-
investeerd werd en ook de facturen 
werden rondgedeeld. Hoe mooi kan 
je in beeld brengen dat er veel tijd 
en geld in het team worden gesto-
ken en opgeofferd.

De eerste set, de opstelling en het 
doel. Het begin met Leroy Kuijper, 
Ton Plomp, Erik Verbruggen, Arjan 
Bakker, Tim Ruizendaal en Bas de 
Kuijer. Doel: eigen spel, eigen kun-
de, en daarmee winst. Resultaat: 
winst. Maar er moest teveel gestre-
den worden, Allides gaf daar niet 
de reden voor, Atalante zelf zorgde 
voor de extra druk: 25-22.
De tweede set moest heel anders 
voor de Rabobank equipe. De op-
stelling dus ook: Arjan Bakker, Ton 
Plomp, Bob Bakker, Joost Plateijn, 
Erik Verbruggen, Rick vd Linden. 
Doel was hetzelfde: op eigen kracht 
netjes en geconcentreerd, niet spe-
len alsof je een gaatje in je hoofd 
hebt. Resultaat: winst, en het spel 

werd bepaald door Atalante: 25-16. 
Derde set, de groep heeft verdiend 
om door te spelen, door wisselval-
ligheid aan Atalante’s zijde waren 
er wat wissels nodig om deze, altijd 
lastige, derde set te pakken (25-19). 
Arjan, Ton, Leroy, Bob, Rein Kroon, 
Joost, Erik en Rick maakten deze 
winst mogelijk, soms is het goed het 
risico tijdens een set zoveel mogelijk 
te spreiden. Hierdoor krijg je geen 
grote verliezen, maar ook geen gro-
te winsten. Deze derde moeilijke set 
werd wel gewonnen.
Dankzij dit resultaat waren alle op-
ties open voor de vierde set, het 
doel om ook deze vierde set te pak-
ken mag duidelijk zijn. Krakend on-
der de druk en de onwennigheid om 
zo ver voor te staan, werd de start 
gemaakt met de vierde set. Erik was 
al verhuisd naar het midden, Arjan, 
Leroy en Rein mochten het timmer-
werk op de flanken verzorgen. Bas 
zorgde voor de goede set-up en ie-
dereen zorgde voor een goede ver-
dediging. Toch kraakte de equipe, 
achterstanden, de passing was las-
tig. De druk was groot, maar was 
Atalante’s inleg in tijd en geld ge-
noeg om winst te maken? Ja, 25-23 
em 4-0 winst. Ademloos werd het 
resultaat geaccepteerd door coach 
Erik Raket, trainers begeleiders en 
publiek. Geen DSB resultaat, maar 
een waardige Rabobank 4-0 over-
winning. Een resultaat waar jaren 
naartoe gewerkt is. Heren 2 nes-
telt zich voorlopig op een vijfde plek 
in de competitie met 11 punten uit 
4 wedstrijden. Na afloop is er door 
het team genoeg geïnvesteerd in de 
bar. 

Atlantis 1 wint moeizaam
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis een thuiswed-
strijd tegen DSO. Na enige vertra 
en een moeizame start wist het eer-
ste team onder leiding van Mark van 
den Brink toch de overwinning in ei-
gen zak te steken. Met een stand 
van 11 tegen 7 kon de Mijdrechtse 
ploeg opgelucht ademhalen. In de 
4e klasse competitie stond Atlantis 
op de tweede positie, direct gevolgd 
door DSO dat een punt minder heeft. 
Een noodzaak dus om te winnen zo-
dat dit verschil vergroot kon wor-
den met nog eens twee punten. Na 
een goede voorbereiding werd het 
slechte nieuws gebracht dat DSO 
vertraagd bleek te zijn. Binnen het 
half uur moesten zij arriveren, an-
ders zou de wedstrijd overgespeeld 
moeten worden. Na ruim 20 minu-
ten werd dan eindelijk het start-
sein gegeven. Beide ploegen had-
den aanvallend veel moeite de korf 
te vinden. Na elf minuten wist DSO 
door middel van een strafworp het 
eerste doelpunt op het scorebord te 
zetten. Na goed opgezette aanvallen 
en een sterke verdediging werd ook 
Atlantis beloond met een punt. Tot 
in de laatste minuten van de eerste 
helft kon DSO Atlantis steeds met 
een punt verschil voorblijven. Door 
een strafworp en een schot werd dit 
verschil omgedraaid. De Rabobank 
ploeg ging met een voorsprong van 
5 tegen 4 de rust in. De tweede helft 
startte Atlantis fel en na twee minu-
ten lag de eerste doorloopbal erin. 
Even leek het erop dat Atlantis uit 
zou lopen. DSO bleef doorknokken 
en aan de kant van Atlantis werden 
veel onnodige fouten gemaakt. DSO 
had de achterstand van twee pun-
ten al snel rechtgetrokken. Door een 

doorloopbal van Eline Laaper kwam 
Atlantis weer heel even op een voor-
sprong, maar dit werd al snel de kop 
ingedrukt door een schot aan de 
kant van DSO. Dit bleek ook het 
laatste doelpunt voor DSO te zijn. 
Na een 7-7 gelijkstand kon DSO in 
de laatste achttien minuten de korf 
niet meer vinden. Een goed moment 
voor het door Rabobank gesponsor-
de team om de stand uit te breiden, 
maar dit bleek nog niet zo gemak-
kelijk te zijn. Met een vrije bal, ver-
zilverd door Jimmy de Koning, werd 
de stand gebracht op een 8-7 voor-
sprong. 

Daarna bleef het lang stil aan de 
kant van Atlantis. DSO bleef aan-
vallend veel druk zetten en  Atlantis 
leed aanvallend veel balverlies. Met 
een zeer welkom schot van Chantal 
Poolman haalden zowel het team als 
de coach en de toeschouwers op-
gelucht adem. Het bleek een start-
schot voor de resterende twee doel-
punten. Atlantis sloot de wedstrijd 
af met een stand van 11 tegen 7.
De laatste veldwedstrijd van het eer-
ste seizoen is met winst afgesloten.  
Atlantis heeft nu een gat geslagen 
van drie punten op DSO. Nog meer 
goed nieuws werd gebracht. VZOD, 
de koploper, heeft verloren met een 
stand van 7 tegen 8 van Amsterdam. 
Dit betekent voor Atlantis dat zij sa-
men met VZOD de eerste plek  in 
de competitie deelt. Het door Ra-
bobank gesponsorde team zal op 
14 november aanstaande de zaal-
competitie starten in de derde klas-
se. Ook in deze competitie zullen ze 
DSO als tegenstander treffen. Een 
goed visitekaartje is achtergelaten 
en met goede moed gaat Atlantis de 
zaalcompetitie in.

Schot van Melissa van der Stap.

Atlantis 2 gaat met een
goed gevoel de zaal in

Biljartclub APK Mijdrecht 
1 neemt de leiding
De Ronde Venen - In biljartweek 
8 deed het team uit Nieuwer ter Aa 
van APK Mijdrecht 1 goede zaken.
De spelers van De Lachende Ruiter 
kunnen echt lachen, want ze hebben 
duidelijk de kop genomen. Het team 
haalde zelf een overwinning van 9-0 
op De Paddestoel 1 en zag de con-
currenten allemaal punten verliezen. 
Henny Hoffmans (zie foto) was deze 
week goed voor de kortste partij in 
13 beurten. Ab Augustin had met 13 
caramboles de procentueel hoogste 
serie van de week met 37,14%. Cens 
1 was met 5-4 iets sterker dan De 
Merel/Heerenlux 3. Van deze wed-
strijd zijn er geen bijzonderheden 
te vermelden. De Merel/Heeren-
lux 2 was met 9-0 veel te sterk voor 
Cens 2. Roy Leemreize had maar 24 
beurten nodig om Edwin de Jong te 
verslaan en de kortste partij te spe-
len. Dio 1 won nipt met 5-4 van De 
Kromme Mijdrecht 2. De beste par-
tij was tussen Herman Turkenburg 
en Ab Augustin. Na 21 beurten kon-
den ze elkaar met een remise felici-
teren. Erik de Vries was veel te sterk 
voor Bert Dijkshoorn. APK Mijdrecht 
1 denderde met 9-0 over De Padde-
stoel 1 heen. 

Lachende gezichten
Gerrie Holzken, Cor Ultee, Richard 
Hoogeboom en Gerben Vossestein 
zorgden voor de lachende gezich-
ten. De Paddestoel 3 won overtui-
gend met 7-2 van APK Mijdrecht 
2. Michel Bak had maar 23 beur-
ten nodig om Bobby de Boer te 
verslaan. De Kuiper/van Wijk won 
met 6-3 van De Schans. Jos Lug-
tigheid was in 22 beurten veel be-
ter dan “biljartclown” Hans Dikkers. 
De spannendste pot speelde biljart-

matadoren Kees de Zwart en John 
Beets.
Na 25 beurten schudde ze elkaar 
de hand met een remise. Stieva 
Aalsmeer kreeg met 0-9 een dreun 
van De Vrijheid/Biljartmakers. Ni-
co van Soeren won in 20 beurten 
van Wil Bouweriks en Bert Loogman 
was in 22 beurten te sterk voor Ton 
Bocxe. Dio 2 verloor verrassend met 
3-6 van De Merel/Heerenlux 1. Ton 
Driehuis, Bert Fokker en Arie van 
Vliet zorgden voor de winst van De 
Merel/Heerenlux 1.
Henny Hoffmans won in een schit-
terende partij van John Vrielink en 
zorgde en passant voor het extra 
punt. Heerenlux/De Merel 4 won 
met 5-4 op het nippertje van De 
Kromme Mijdrecht 1. Wim Roest 
was de “Man of the Match” door in 
20 beurten te winnen en het extra 
punt te behalen.

Biljarten
Familie van Wijk
De Ronde Venen - Tijdens de ze-
vende speelweek van de biljartclub-
competitie is een enorm bloedbad 
aangericht. Tot een week geleden 
was Miens van Wijk de onbetwis-
te (virtuele) lijstaanvoerder, zonder 
enig puntverlies. Henny Hoffmans, 
als zelfstandig bouwvakker niet ge-
heel onbekend met het begrip “slo-
pen”, maakte aan die hegemonie een 
abrupt einde door in 15 beurten zijn 
opponent gedesillusioneerd naar 
huis te sturen. Uitslag 3-0. Broer Jos 
van Wijk had toen al met een lich-
te vorm van hoogmoed de spanning 
rond zijn eigen partij danig opge-
voerd, maar uiteindelijk profiteerde 
zijn tegenstander Frits Horich daar 
maximaal van. In slechts 11 beur-
ten (uitslag 0-3) moest hij de gifbe-
ker tot de bodem leegdrinken. Daar-
mee heeft het aanzien van de fami-
lie Van Wijk een fikse deuk opge-
lopen, en waarschijnlijk eindigt die 
imagoschade niet bij de dorpsgren-
zen. In de andere partijen moest 
Bob Verbrugge het in 20 beurten af-
leggen tegen Herman Turkenburg, 
0-3. Frits Wildeman leek aanvanke-
lijk een makkie te hebben aan Wil-
lem Moen, maar de sluwe vos had 
een goede eindsprint en eindig-
de alsnog in de 26e beurt als over-
winnaar, 0-2. Bart Hoffmans en Ton 
Brantsema speelden een solide par-
tij met beiden een gerede kans op 
de overwinning. Uiteindelijk trok de 
benjamin aan het langste eind, in 23 
beurten op 3-1. Jaap Aarsman werd 
door een van een langdurige bles-
sure herstelde Peter Driehuis vol-
komen ingepakt, 0-3 in 12 beurten. 
Bert Dijkshoorn bewees zijn con-

stante vorm door ook nu weer te 
zegevieren, in 18 beurten werd het 
3-0 tegen Dirk Aarsman. Krelis van 
der Linden wees kopman John Vrie-
link de deur in 20 beurten: 3-0. Wim 
Bakker kan nog wel eens voor een 
verrassing zorgen, maar Jaap Hoog-
endoorn liet zich niet van de wijs 
brengen: 0-3 in 19 beurten. Hennie 
van ’t Hul speelde een uitstekende 
partij tegen Piet Stokhof, 3-0 in 16 
beurten. Eric Brandsteder had tegen 
een matige Henny Hoffmans ge-
noeg kansen, maar was ongelukkig 
in de afwerking, 0-2 in 28 beurten.
In de stand is nog van alles moge-
lijk, het seizoen is immers nog maar 
net aan de gang. Toch begint zich 
zo langzamerhand een kopgroepje 
te vormen die, behoudens tussen-
tijds vormverlies, vermoedelijk om 
de hoogste eer gaat strijden, dat zijn 
de spelers met een winstpercentage 
van meer dan 75%.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Het was dinsdag 13 
oktober erg spannend met kaarten, 
uiteindelijk kwamen Rob van Ach-
terbergh en Berto Blom gelijk met 
5540 punten. Derde was Bep Scha-
kenbos met 5188 punten, vierde Cor 
de Haan met 5101 punten en als 
vijfde eindigde An van de Meer met 
4995 punten.
An Veenhof kan haar draai nog niet 
te pakken krijgen, en moest met 
3630 punten weer genoegen ne-
men met de laatste plaats. 

Kwinkslag niet te verslaan



Nabestaanden ontdekken asbest bij slopen kerkhof

Leeghalen kerkhof Zijdelveld 
door gemeente stilgelegd

Het was geen fraai gezicht wat 
er gebeurde op het rustieke 
kerkhofje aan het Zijdelveld in 
Uithoorn. Het deed zelfs wat 
spookachtig aan: in de mist, een 
man of vier die bezig waren om 
grafstenen, grafmonumenten van 
graven te slopen. Zelfs de vice-
voorzitter van het kerkbestuur 
liep met handschoenen aan, in 
zijn werkpak, de grafstenen eraf 
te slopen. Ondanks het feit dat 
er – volgens zijn zeggen – een 
gespecialiseerd bedrijf was in-
gehuurd, werkten deze twee 
bestuursleden hard mee. Toen 
echter een zestal nabestaanden 
het kerkhof op kwam voelden de 
heer van Bemmelen en de overi-
ge werklui zich niet meer op hun 
gemak.
De heer van Bemmelen verwees 
naar het kleine bordje vooraan 
bij het kerkhof (zie foto num-
mer 7) en sommeerde alle aan-
wezigen het kerkhof te verlaten: 
“Deze wereld bestaat uit regels 
en wetten. De wet en de regels 
staan aan mijn kant. Ik doe wat ik 
mag doen en u overtreedt de wet. 
Deze begraafplaats is particulier 
terrein en wij maken uit wanneer 
u er wel of niet op kan. Nu kan 
dat niet”, aldus de heer van Bem-
melen.  

Politie
De nabestaanden waren echter 
niet van plan het kerkhof te ver-
laten: “Wij vertrouwen de heer 
van Bemmelen niet. Hij sloopt 
rustig ook de grafstenen eraf van 
onze familieleden die hier liggen. 
Wij doen verder niets, maar hou-
den de boel in de gaten”, aldus 
de nabestaanden. “ Dan bel ik de 
politie”, aldus Van Bemmelen. Hij 
voegde de daad bij het woord.
Binnen tien minuten stapten er 
twee agenten het kerkhof op en 
zij verzochten de aanwezigen te 
vertrekken. De nabestaanden  
vertelden de agenten hetzelfde 
als ze eerder hadden verteld: ze 
wilden zien dat alles goed verliep. 
Ze hadden geen vertrouwen in 
de heer van Bemmelen. Ze zou-
den niets ondernemen, er alleen 
staan.
De agenten gingen in gesprek 
met Van Bemmelen en er werd af-
gesproken dat de nabestaanden 
mochten blijven, mits ze niets de-
den. Zo werd afgesproken. Maar 
er werd niet meer gewerkt.

Asbest
Wat was er namelijk aan de 
hand? De nabestaanden hadden 
asbest ontdekt bij de al gesloopte 
graven. Na een telefoontje met 
het thuisfront werd duidelijk dat 
je dit volgens de Europese nor-
men direct diende te melden bij 
de politie en de gemeente en dat 
vervolgens de werkzaamheden 
direct dienden te worden stilge-
legd.

Tien minuten later kwamen de 
agenten terug, nu met drie man 
sterk. De heer van Bemmelen 
was alweer op zijn afspraak van 
zojuist teruggekomen. De nabe-
staanden moesten toch allemaal 
het kerkhof verlaten. De werklui 
wilden namelijk niet werken als 
er mensen op het kerkhof aan-
wezig waren. Ja, ja, maar dat as-
best dan?

De agent beloofde dat hij er di-
rect melding van zou maken. Was 
echter al niet meer nodig. Er was 
al iemand het gaan melden bij 
het gemeentehuis en binnen tien 

minuten kwamen er twee milieu-
medewerkers van de gemeente 
het kerkhof ophollen.

Dat is asbest
Van Bemmelen werd wat nerveus 
en de werklui trokken zich terug. 
De ambtenaar had maar kort no-
dig. “Ik moet het nog door een 
deskundige laten bekijken, maar 
voor mij is het voor 99% zeker as-
best”, zo werd er gemeld. 
Al snel kwam de politie vertel-
len dat het werk per direct zou 
worden stilgelegd als ook de 
deskundige, die reeds onderweg 
was, zou aangeven dat het asbest 
was. Ook deze deskundige was 
duidelijk: dit is wel zeker asbest.
De boel werd opgeruimd, er wer-
den linten gespannen en nie-
mand mocht het kerkhof nog op.
Een uurtje later kwamen de man-
nen in de blauwe pakken en zij 
ruimden zoveel mogelijk het as-
best op in speciale pakken. Dit 
wordt nu onderzocht, waarna be-
keken gaat worden welke vorm 
van asbest het is en wat er ge-
beuren moet.

Vreemd
“Vreemd dat deze specialisten 
van het gespecialiseerde bedrijf 
het niet direct gemeld hebben. 
Ze wisten wel degelijk dat het as-
best was, ze hadden het opzijge-
legd, maar niet gemeld. Wisten ze 
wat er dan zou gebeuren?”, aldus 
de nabestaanden.
“Ook het kerkbestuur kon dit we-
ten. Bij alle oude kerkhoven ligt 
asbest.”
Met enig spitwerk werd duide-
lijk dat asbest op een kerkhof 
voor een kerkbestuur en een bis-
dom niet prettig is. Als je op zo’n 
kerkhof wilt gaan ruimen, dan 
gaat dat heel veel geld kosten. 
In Delft weten ze daar alles van. 
Daar hebben kerkhoven gereno-
veerd en ook daar lag asbest. Ze 
hebben het gesaneerd: kosten 
320.000 euro.
In het verleden werden namelijk 
asbest-cementplaten aangewend 
voor de grafbedekking. Op de 
platen werden banden, grint en 
andere materialen op het grafop-
pervlak aangebracht, zodat geen 
vermenging met de ondergrond 
zou plaatsvinden.

Strenge maatregelen
Tijdens werkzaamheden echter, 
wordt deze bedekking verwijderd. 
Hierbij breken meestal de platen 
en komt er asbest vrij. Wegens de 
eisen in het asbestverwijderings-
besluit dient het werken met as-
besthoudende materialen onder 
stringente voorwaarden plaats 
te vinden. Het kerkbestuur had 
kunnen weten dat er asbest pla-
ten op dit kerkhof lagen. 
Sinds eind jaren zeventig is men 
er pas mee gestopt. “De gemeen-
te heeft het nu in onderzoek en 
de toekomst zal leren of het 
kerkbestuur er honderdduizen-
den euro’s voor over heeft om dit 
kerkhof te saneren of dat ze nu 
gaan inzien dat ze het beter met 
rust kan laten en ons de gelegen 
geven om er een monument van 
te maken”, aldus Bertus Smit, 
voorvechter tot behoud van het 
kerkhof. “We zijn al een half jaar 
bezig om de sloop van dit kerkhof 
tegen te gaan. Misschien zijn we 
nu toch een stap verder. De mist  
trok op toen de sloop werd stilge-
legd en de zon brak door. Toeval? 
Ik weet het niet. Wij hebben weer 
een beetje hoop gekregen. We 
vechten verder.” 

DE BRIEF:

Hieronder de brief die de vereniging nabestaanden vorige week nog naar het bisdom stuurde en 
waarop dus het antwoord blijkbaar de start van de sloop was vrijdagochtend jl. 

betreft: sluiting en opheffi ng R.-K. begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn.

Contact:             R.-K. Parochie, de heer H.A.A. van Bemmelen
                              In dezen bijgestaan door de heer drs. E.F.J. Duijsens
 
Geachte heer Fennis,
 
Met excuus voor de korte termijn en in reactie op ons telefoongesprek vragen wij u en daarmee bisschop Punt via deze weg 
om hulp in de onderstaand verwoorde situatie.
Het betreft de R.-K. Begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn die sinds enkele jaren wordt beheerd door de Emmaüs Parochie te 
Uithoorn. Wij zijn de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. die zich inzetten voor de rechten van de nabe-
staanden en zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor behoud of een waardige opheffi ng van deze 
monumentale begraafplaats.
 
De reden dat wij een beroep op u doen is gelegen in het feit dat wij ondanks diverse bezwaren, waarvan u een kopie heeft 
ontvangen, niet als partij worden gezien in deze kwestie door de Emmaüs parochie. Hetgeen ons bevreemdt, omdat wij juri-
disch wel degelijk partij zijn en spreken uit naam van 250 steunbetuigingen en 1200 verontruste bewoners van Uithoorn. Het 
is onze overtuiging die zegt dat de onderstaande kwestie in onderling overleg op te lossen moet zijn.
 
Afgelopen juni is de parochie naar buiten gekomen met het voornemen om de begraafplaats per 1 augustus te sluiten. Daar-
naast is direct gestart met het op orde brengen van de administratie met als doel ruiming. Bij de start in juni en juli zijn daar-
bij spelregels en termijnen gehanteerd die niet in lijn zijn met de wet op de lijkbezorging 1991. In augustus is het Juridisch 
Adviesbureau RKK betrokken en zijn verschillende spelregels en termijnen aangepast. Die zijn niet opnieuw aangeboden 
aan nabestaanden die in juni en juli de parochie hebben benaderd. Vervolgens zien wij correspondentie met nabestaanden 
en rechthebbende die er op wijst dat er in september en oktober opnieuw andere spelregels zijn gehanteerd. Daarnaast zien 
wij dat in specifi eke gevallen nabestaanden verlenging aangeboden krijgen die andere nabestaanden niet hebben gekre-
gen. Daarnaast wordt er een erg hoog tarief ( 2.760,-) gehanteerd, hetgeen ineens en vooraf moet worden voldaan.
 
Op basis van voorgaande (getoetst aan correspondentie van de parochie en ARKK met nabestaanden) concluderen wij dat 
er geen sprake is van gelijke behandeling. Vervolgens zijn er diverse voorbeelden waarbij nabestaanden afstand hebben 
gedaan van grafrechten, omdat zij in juni geen verlenging aangeboden kregen of omdat zij het tarief (ineens en vooruit te 
betalen) niet kunnen opbrengen.
 
Dit alles staat in schril contrast tot de R.-K. parochie Johannes de Doper die de begraafplaats in beheer had. Zij hebben de 
nabestaanden jarenlang mondeling bevestigd dat er met de begraafplaats tot 2021 niets zou gebeuren en zij in de huidige 
staat in stand zou worden gehouden. Daarbij is er nooit initiatief genomen tot verlenging van grafrechten, dan wel beta-
lingen anders dan verzoeken voor een vrijwillige bijdrage. De huidige beheerder Emmaüs Parochie beroept zich in tweede 
instantie op verjaring van grafrechten, daar waar zij feitelijk in gebreken is gebleven om grafrechten te verlengen volgens 
de wet van 1991.
 
Tot onze verbazing blijkt dat de Emmaüs Parochie al een deel van de begraafplaats in 2008 heeft verkocht aan de eige-
naar van een kinderdagverblijf. Er is nu dus een begraafplaats, met twee eigenaren waarop de bestemming begraafplaats 
tot  2059 van kracht zal zijn. Er zijn ooggetuigen verklaringen die aangeven dat zich in die strook menselijke resten bevinden. 
Wij zijn helaas juridisch niet in staat om dit vast te stellen, omdat de huidige eigenaar daar geen medewerking aan verleent. 
Dit neemt niet weg dat wij van mening zijn dat er met respect moet worden omgegaan met een laatste rustplaats van me-
degelovigen.
Wij hebben niet kunnen vaststellen of de Bisschop wel goedkeuring heeft verleend voor de verkoop van deze grond door 
de Emmaüs Parochie.
 
Inmiddels heeft de Emmaüs Parochie, mede op advies van de ARKK, de reactietermijn voor nabestaande aangepast tot 1 
oktober 2010, hetgeen juridisch juist is.
Ondanks deze termijn en schriftelijke uitspraken van het Juridisch Adviesbureau RKK constateren wij enkele dagen geleden 
dat er op woensdag 21 oktober monumenten van graven zullen worden verwijderd. De reden hiervoor blijkt te zijn dat er 
nabestaanden zijn die (vrijwillig?) afstand hebben gedaan van grafrechten (op basis van een rechtsgeldige verklaring?) en 
de steen willen hebben.
 
Wij vragen u in te grijpen op de actuele situatie en een eind te maken aan deze voor de R.-K. kerk onwaardige en zeer ne-
gatieve gang van zaken.
 
Het kan naar onze overtuiging niet de bedoeling zijn van het Bisdom Haarlem om nabestaanden niet gelijkwaardig te behan-
delen en een jarenlang met zoveel aandacht en minimale kosten door vrijwilligers in stand gehouden monumentale begraaf-
plaats zo onzorgvuldig en met juridische risico’s op te heffen. Hiermee zouden jarenlange mondelinge toezeggingen van een 
R.-K. parochie (bestuur) niet worden nagekomen. Dit staat los van ons begrip voor de fi nanciële en juridische risico’s bij het 
beheer van een begraafplaats en de problemen waarin de kerk zich op dit moment bevindt.
 
Wij vragen u slechts het volgende:
-  Opschorting van de nu voorgenomen onherroepelijke fysieke acties op de R.-K. begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn
   voor een periode van 3 tot 6 maanden

- Het herstel van een eenduidige en rechtsgeldige benadering van nabestaanden, in voorbereiding op een waardige 
  opheffi ng van de begraafplaats

 
Het argument hierbij is dat wij in die 3 tot 6 maanden een initiatief kunnen ontplooien waarbij de begraafplaats kan worden 
behouden, rekening houdend met alle partijen en fi nanciële aspecten.
Er is geen enkel argument om nu op 21 oktober monumenten weg te nemen. De termijn tot 1 oktober 2010 waarop nabe-
staanden nog kunnen reageren biedt meer dan voldoende ruimte en het risico op buitenrechtelijke en onherroepelijke acties 
op korte termijn vervalt.
 
Wij zijn daarnaast van mening dat er mogelijkheden zijn voor een ander scenario met een waardige afbouw van de begraaf-
plaats, waarbij de fi nanciële risico’s voor de R.-K. Kerk veel lager zijn dan bij de huidige strategie, die wijst op een versnelde 
ophef met een hoog tarief.
 
Wij spreken onze dank uit in het geloof en vertrouwen dat u de gang van zaken kunt bijsturen, opdat een waardige oplossing 
kan worden gevonden voor het behoud dan wel opheffi ng van deze begraafplaats.
 
Voor een nadere toelichting of afstemming zijn wij telefonisch bereikbaar.
 
Hoogachtend,
Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o.
 
Namens deze,  
Henk A. Markenhof, Bertus Smit en Bjorn van Luinen.
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Nabestaanden ontdekken asbest bij slopen kerkhof

Leeghalen kerkhof Zijdelveld 
door gemeente stilgelegd

1: Zo’n 21 grafmonumenten werden - voor het stopzetten door 
de gemeente - van de graven gesloopt.

2: De vicevoorzitter van het kerkbestuur, de heer van Bem-
melen, belt de politie om de nabestaanden te laten verwijderen 
van het kerkhof.

3: Zonder enig respect werden de grafzerken van de graven 
getrokken.

4: Dit papiertje moest voorkomen dat de nabestaanden 
bij de sloop aanwezig zouden zijn.

5: Bij de sloop van de grafmonumenten kwamen grote stukken 
asbest naar boven.

6: De professionele grafruimers gooiden het asbest op een 
hoop en werkten verder zonder dit te melden.

7: De politie kwam op verzoek van de heer van Bemmelen
om de nabestaanden van het kerkhof te verwijderen.

8: Na overleg mochten de nabestaanden blijven.

9: Wel werd het asbest even gemeld door de nabestaanden 
aan de politie en bij het gemeentehuis.

10: Binnen 10 minuten was de milieudienst van de gemeente 
op het kerkhof aanwezig 

11: constateerde dat het asbest was en liet de 
werkzaamheden direct stilleggen.

12: Vrij snel volgde het opruimen van de vrijgekomen asbest door een gespecialiseerd bedrijf. 13: Het wachten is nu op het onderzoek bij het laboratorium 
om te weten hoe ernstig het is en of er gesaneerd moet 
worden.
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