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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”

Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Rinus & Els • Julianalaan 20 • 1421 AH  Uithoorn Tel.: 0297 534186
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Koppel

Bar open: 12.00 uur
Aanvang: 13.00 uur

Liefst vroegtijdig opgeven!
13.50 per koppel incl. diner

Rinus & Els • Julianalaan 20, 1421 AH Uithoorn, tel. 0297 534186

FRANTZEN R&O
Nieuwe kozijnen

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Bisdom Haarlem en Actiegroep Open de Kerk 
lijnrecht tegenover elkaar

Bisdom: “Parochie Uithoorn 
kan zich geen twee grote 
kerken permitteren”
Uithoorn – In een brief aan de ac-
tiegroep Open de Kerk laat het bis-
dom Haarlem duidelijk weten dat zij 
er niets voor voelen om in Uithoorn 
twee grote kerken te laten voortbe-
staan. Zij hebben duidelijk geko-
zen voor behoud van de kerk aan 
het Potgietersplein en niet voor de 
Schans. Zij schrijven: “De bisschop 
van Haarlem heeft kennisgenomen 
van de open brief van inwoners van 
Uithoorn en Amstelhoek. De bis-
schop is zeer verbaasd over de op-
stelling van de actiegroep. In het 
voorstel aan de parochianen en de 
gemeente meent de bisschop ver-
regaand tegemoet gekomen te zijn 

aan de verlangens van de parochi-
anen. Ook heeft hij zelf overleg ge-
voerd met de Stichting BOUD, en 
verschillende bisdommedewerkers 
met bestuur en parochianen via ge-
sprekken en een informatieavond.
De realiteit kan het bisdom niet ver-
anderen. De parochiaan Uithoorn 
kan zich op termijn geen twee gro-
te kerken permitteren. Feitelijk is de 
opbrengst van de een nodig om de 
andere te kunnen behouden. Om 
voor dit dilemma een oplossing te 
vinden heeft het bisdom het voor-
stel gedaan om de Schanskerk in 
verkleinde vorm te behouden, als 
ook de gemeente met name het 

front (torens) subsidieert en on-
derhoudt. Tenslotte is dit meer ge-
meenschapsbelang dan parochieel 
belang, terwijl een verkleining van 
de kerkruimte de mogelijkheid biedt 
om een deel van de locatie te herbe-
stemmen en voor de parochie toch 
enige opbrengst te genereren. Of 
dit deel gebruikt kan worden voor 
gemeenschapsactiviteiten voor de 
inwoners van Uithoorn, al dan niet 
in de huidige vorm of via inbouw, 
hangt af van de bereidheid van die-
zelfde inwoners, het bedrijfsleven en 
de overheid om de last van aanschaf 
en verbouw, of restauratie van de  
parochie over te nemen. Het gebruik 

Uithoorn – Zomaar uit het niets 
bracht een niet mis te verstaan pers-
bericht van de VVD fractie Uithoorn 
flink onrust in de Uithoornse poli-
tiek. Het persbericht luidde: “VVD 
fractievoorzitter Joop Hoogkamer 
heeft mevrouw A. van den Aartweg-
Hakfoort per 2 oktober met onmid-
dellijke ingang uit de fractie gezet.
De VVD fractie heeft unaniem het 
vertrouwen om door te gaan met 
mevrouw Van den Aardweg-Hak-
foort verloren en er is geen moge-
lijkheid tot een herstel van vertrou-
wen. Een belangrijk punt daarbij 
is, dat mevrouw Van der Aardweg-
Hakfoort haar zakelijke belangen 
niet goed kan scheiden van haar 
raadlidmaatschap.

Met haar gedrag en houding wekt 
zij de schijn van belangenverstren-
gelingen en daardoor is de inte-
griteit van de fractie onderwerp 
van discussie geworden”, aldus het 
persbericht.

Amanda Hakfoort: 
“Heel onprofessioneel wat de VVD doet”

VVD fractie zet Amanda 
Hakfoort uit de raadsfractie

Nog net
Dat is niet mis. Wat is daar aan de 
hand? We namen telefonisch con-
tact op met Amanda van den Aard-
weg-Hakfoort en vroegen haar wat 
er toch allemaal aan de hand was en 
wat haar commentaar hierop was: 
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik het 
nog niet weet. Ze hadden me wel 
telefonisch medegedeeld dat ze me 
uit de fractie gingen zetten, maar 
van dit persbericht wist ik niets van. 
Mijn eerste reactie is dat het erg 
kort door de bocht is. Het getuigt 
niet erg van professionaliteit. Maar 
ik geef het liefst nu even geen com-
mentaar. Ik moet me hier even over 
beraden. Ik kom hier binnenkort op 
terug”, aldus Amanda.

Wij belden natuurlijk ook met de 
ondertekenaar van dit persbericht, 
Joop Hoogkamer, fractievoorzitter 
van de VVD en vroegen hem wat er 
nu gebeurd was en wat hij nu  pre-
cies bedoelde met belangenver-
strengeling: “Dat zal eenieder dui-
delijk zijn”, aldus Hoogkamer. Dit is 
niet van de ene op de andere dag 
ontstaan. Er zijn al maanden van 
waarschuwingen en gesprekken 
aan voorafgegaan, maar mevrouw 
Van den Aartweg bleef maar door-
gaan. De integriteit van onze fractie 
stond op het spel.  Afgelopen don-
derdag heb ik toen besloten dat er 
iemand moest ingrijpen en dat ben 
ik. Ik heb toen besloten dat het over 
moest zijn en dat ze uit de fractie 
moest. Ik werd daarbij voor 100% 
gesteund door de rest van de frac-
tie.”

U heeft het over belangenverstren-
geling, bedoelt u daarmee dat het 
bedrijf van haar man daarin een rol 
speelt? 
“Zo zou je het wel kunnen zeggen 

ja”, zei de heer Hoogkamer voorzich-
tig.

Heeft het te maken met wel of geen 
vergunning van de aanlegsteigers in 
de Amstel bij Vrouwenakker?
”Vind ik niet zo’n vreemde vraag”, 
zei hij nog voorzichtiger. “Er is geen 
weg meer terug. Het vertrouwen is 
geschaad. We hebben haar vele 
kansen gegeven, maar je ziet geen 
enkele verbetering. Ze lijkt het ge-
woon niet te snappen. Je moet za-
ken en politiek scheiden en dat kan 
zij blijkbaar niet. 
Toen bleek dat ze niet zelf wilde op-
stappen heb ik besloten, dan zetten 
we haar eruit. Het kon niet anders.”

Geeft zij haar zetel terug of gaat ze 
als onafhankelijk raadslid verder?
”Dat is haar verantwoording. Weet ik 
niet. Haar uit de fractie zetten is ge-
heel mijn verantwoordelijkheid, het 
vervolg is voor haar.” 
 Wordt vervolgd

van een monumentale kerk voor een 
grotendeels profane doelstelling zal 
het bisdom zeker niet toestaan. Een 
delegatie die naar Haarlem optrekt 
kan aan deze realiteit uiteraard ook 
niets veranderen. Nogmaals, de op-
lossing van het dilemma ligt niet in 
Haarlem, maar uitsluitend in Uit-
hoorn, aldus de bisschop.

Niet waar
De actiegroep Open de Kerk wist 
niet wat ze lazen: 
0“Er is nooit een informatieavond 
geweest, er zijn geen gesprekken 
met ons en het bisdom geweest. Ik 
begrijp niet goed wat het Bisdom 
bedoelt”, aldus een eerste telefoni-
sche reactie van een van de leden 
van de actiegroep. In een schrifte-
lijke reactie is de actiegroep ook 
zeer verbaasd dat het Bisdom een 
brief aan hen gericht ook naar de 
plaatselijke pers heeft gestuurd en 
geeft daarom ook een schriftelijk 
reactie: “de Bisschop van Haarlem 
toont zich verbaasd over onze brief 
van twee weken geleden, waarin wij 
mensen oproepen gezamenlijk naar 
het Bisdom Haarlem te gaan. Wat 
ons betreft is daar geen aanleiding 
toe. Wij als actiegroep zijn altijd dui-
delijk geweest in onze doelstelling, 
namelijk heropening en behoud van 
de kerk aan de Schans. Telkens op-
nieuw blijkt dat hiervoor onder de 
parochianen, maar ook onder de 
inwoners van Uithoorn en Amstel-
hoek, een groot draagvlak bestaat. 
Door dit draagvlak te benutten is 
restauratie van de kerk mogelijk. 
Dit gaat veel verder dan alleen be-
houd van de torens en mogelijk een 
kapel. Instandhouding van de kerk 
komt niet alleen de parochiege-
meenschap van Uithoorn ten goede, 
maar de hele gemeenschap. Vanuit 
dat oogpunt zijn bijdragen van de 
gemeente en bedrijven, maar zeker 
ook een bijdrage vanuit het Bisdom 
op zijn plaats. Voor Uithoorn heeft 
dit bovendien als voordeel dat een 
historisch, rustiek  stukje Uithoorn 
behouden blijft”, aldus het bestuur 
van de actiegroep.

De Kwakel - Meteen als je het dorp 
De Kwakel binnenrijdt zie je tegen-
over de slager drie huisjes en een 
iets groter huis staan dicht tegen el-
kaar aangeleund alsof ze niet van 
elkaar willen scheiden. Op het eer-
ste oog zien de huisjes er schattig 
uit en krijg je een nostalgisch ge-
voel van voorbije tijden. Maar bij na-
der inzien blijken de huisjes er toch 
wel wat krakkemikkig uit te zien. 
Natuurlijk is de eerste vraag die 
je jezelf stelt ‘zijn die niet te reno-
veren omdat die huisjes passen bij 
het dorpse karakter van De Kwakel’. 
Maar bij navraag blijkt dat dus he-
laas niet mogelijk te zijn en dat heeft 
zoals altijd in deze streken te maken 
met de ondergrond. Zoals zoveel 
oude huizen is er niet geheid en de 
huisjes zijn helemaal scheefgetrok-
ken. Huub van Vliet was jarenlang 
de eigenaar. Hij begon daar met een 
winkel in wooninrichting. Daarvoor 
was het een kruidenierswinkel.

Oude panden
Het werd uiteindelijk een grote wo-
ninginrichtingzaak waar gordij-
nen, vloerkleden, meubelen en re-
lax meubelen werden verkocht. 
Maar zoals gezegd, het waren ou-
de panden. Rond tien jaar geleden 
was het de bedoeling van Van Vliet 
om de panden te slopen en er een 
nieuw winkelpand en nieuwe wo-
ningen neer te zetten. De bedoe-
ling was om van de hele beneden-
verdieping een showroom te maken 
en dan op de bovenverdieping ap-
partementen. Maar dat bleek niet zo 
makkelijk te gaan als gedacht. Huub 
van Vliet kwam met tekeningen bij 
de gemeente, sprak met wethou-
ders en ambtenaren maar Huub kon 
niet voldoen aan de toen gestelde 
parkeernorm en de zaak werd afge-
blazen. “Ik vind het wel jammer om 
het dorp te verlaten”, aldus Huub 
van Vliet. Toen ik hier kwam wonen 
30 jaar geleden waren er nog aller-
lei winkels, er was een melkboer, 
een bakker, twee kruideniersza-
ken, de zaak van Van Scheppingen 
met wasmachines en serviezen. Een 
broer, dus ook een Van Scheppin-
gen, verkocht kachels en had een 
smederij. Je had de winkel van Ti-

nus Duif, een winkel van sinkel en 
in de kuil had je een groenteboer, 
een drogist. Nu zijn er in totaal in 
het dorp nog een sigarenmagazijn, 
een slager, een bakker, een super-
markt en twee kappers.

Sociaal
“Het is toch ook een sociaal iets het 
winkelbestand. Nu moeten de men-
sen helemaal naar Uithoorn of Am-
stelveen dat is jammer”, vindt Huub 
van Vliet die nu een nieuw bedrijf 
heeft gekocht op het bedrijventer-
rein Lindenpark aan het einde van 
de Drechtdijk aan de Voorling. “Ik 
was liever hier gebleven maar het 
is niet anders. Ik heb de zaak ver-
kocht en ik heb daar nu boven een 
toonzaal van 120 m2 en er is een lift 
voor de mensen die daar behoefte 
aan hebben.” Michel Bruin van Bot 
Bouw Initiatief vertelt dat inmid-
dels gestart is met het strippen van 
de panden en de sloop. “Renovatie 
is een korte periode een optie ge-
weest maar uiteindelijk is toch be-
sloten tot nieuwbouw. Dit project 
loopt nu zo’n vier à vijf jaar. Er ko-
men in totaal 11 appartementen van 
drie lagen. Op de bovenste verdie-
ping komen penthouses en op de 
begane grond zogenaamde lofts. 
Dat zijn grote ruimtes die je zelf kunt 
indelen en op de eerste verdieping 
zijn er dan weer wat grotere appar-
tementen.
Op de bovenste verdieping komen 
kamers met glazen wanden en een 
glazen dak waar een soort binnen-
tuin van gemaakt kan worden. Het 
wordt iets hoger dan de oude be-
bouwing maar volgens Michel niet 
veel. De oude stijl blijft gehand-
haafd. Er wordt gebouwd in derti-
ger jaren stijl met schuine daken, 
vernieuwde Hollandse dakpannen. 
Rond week 47 wordt de eerste paal 
de grond in geslagen. Een van de 
kopers, Ge Hogenboom, vertelt dat 
hij een appartement heeft gekocht 
op de eerste verdieping. “Het is vlak 
bij de winkels en om gezondheids-
redenen kan ik niet meer blijven wo-
nen aan de Drechtdijk. “Het zal wel 
even wennen zijn want ik ben ge-
wend aan een grote kwekerij”, ver-
telt Ge Hogenboom. 

Nieuwe appartementen 
bij entree van De Kwakel



Fietswrakken uit beeld
Op verschillende plaatsen in de gemeente staan fi etswrakken 
die het straatbeeld ontsieren. Daarom is besloten om deze 
“wrakken” op maandag 27 oktober in de omgeving van de Eu-
roparei weg te halen en zo’n ophaalactie op maandag 3 novem-
ber in de omgeving van het busstation en de busbaan te doen.

Deze actie is een samenwerking 
van de politie, de gemeentesurveil-
lanten en de afdeling Leefomgeving 
van de gemeente. De fi etswrakken 
worden tijdelijk opgeslagen op de 
gemeentewerf.

Als “wrak” worden beschouwd fi et-
sen die:
- belangrijke onderdelen missen, 

zodat je er niet mee kunt rijden;
- zo verwaarloosd zijn dat mag 

worden aangenomen dat de ei-
genaar er afstand van heeft ge-
daan;

- een zo geringe economische 
waarde hebben dat opknappen 
geen zin meer heeft.

Op 10 en 13 november 2008 kunt u 
van 10.00 tot 11.00 uur en van 19.00 
tot 20.00 uur op de gemeentewerf 
(Industrieweg 29) komen kijken of 
uw fi ets bij de opgeslagen wrakken 
staat. Alleen als u kunt aantonen dat 
de fi ets uw eigendom is, krijgt u de-
ze mee op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs.
Fietswrakken die na 2 weken niet 
zijn opgehaald, worden afgevoerd 
en vernietigd.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de gemeentesurveillanten. U kunt 
hen telefonisch bereiken op nummer 
0297-513160 van maandag t/m vrij-
dag tussen 10.00 uur en 10.30 uur 
en van 12.00 uur t/m 13.30 uur. 
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

Receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
Vrijdag 8.30-12.30 uur

Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag 8.30-12.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 12.30-16.30 uur
Donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstver-
lening kunt u ook bellen met Pu-
bliekszaken: 0297-513111.

Loket Wonen Welzijn 
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131. 
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.groen@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111. 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

Alarm
Centrale telefoonnummers 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000     

In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

Actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info.

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Nieuwe locatie
Tijdelijk hondenborden
Veel hondeneigenaars en -uitlaters houden zich goed aan de 
regels voor de hondengebieden. Maar jammer genoeg niet ie-
dereen. Wij krijgen veel klachten over uitwerpselen op andere 
groenstroken, de stoep en zelfs op speelveldjes. Dit komt voor-
al voor op groenstroken of speelveldjes die aansluiten aan een 
hondenroute of losloopgebied. 

Om deze overlast terug te dringen 
plaatst de gemeente op diverse 
overlastplaatsen tijdelijke borden, 
die extra duidelijk moeten maken 
dat deze plekken geen onderdeel 
zijn van het hondenuitlaatgebied!

De nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden op of rond:
• Ebro: naast nr.1 en 2
• Karel Manderhof: rond Karel van 

Manderhof en Jacob Reviushof
• Op de Klucht: bij nr. 10
• Bertram: voor nr. 19 bij grasveld

Extra controles
Op de plekken waar de borden 
staan, controleren de gemeentesur-
veillanten extra. Als zij een overtre-
ding constateren kunt u een boete 
krijgen. 

De algemene regels
Wat zijn ook al weer de regels? 
In Uithoorn zijn de hondenroutes 
en hondenlosloopgebieden duide-
lijk aangegeven met opvallende bor-
den en paaltjes. De paaltjes met ro-
de plaatjes (uitlaatroute) of groene 
plaatjes (losloopgebied) geven de 
grenzen aan. 
Voor de losloopgebieden geldt dat 
uitwerpselen niet hoeven te worden 
opgeruimd en honden los mogen lo-
pen. Op de hondenroutes moeten 
de honden zijn aangelijnd en moe-

ten de uitwerpselen op verhardin-
gen worden opgeruimd. In het groen 
mogen ze blijven liggen. 
Overal elders moet de hond steeds 
zijn aangelijnd en moeten uitwerp-
selen worden opgeruimd. Op speel-
plaatsen mogen honden helemaal 
niet komen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.uithoorn.nl/in_uithoorn/wonen/
honden of haal de ‘hondenfolder’ 
gratis af bij Publiekszaken.

Nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen een locatie 
voor tijdelijke hondenborden voor-
stellen bij voorkeur via e-mail (ge-
meente@uithoorn.nl, o.v.v. hon-
denborden), telefonisch (513111) 
of schriftelijk (gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Gere-
geld komen de borden op een ande-
re plaats te staan.

Bewoners en gemeente 
eens over locatie en 
inrichting speelplekken
Dinsdag 30 september jl. kwamen ongeveer 25 mensen die wo-
nen bij drie Uithoornse speelzones naar het gemeentehuis om 
samen met de gemeente in een werkatelier mee te denken en 
praten over nieuwe speelplekken. De animo viel eerst wat tegen, 
maar aan het eind van de bijeenkomst had iedereen toch een 
goed gevoel over de avond. De locaties van de speelplekken in 
de drie speelzones waren gekozen en de bewoners hadden hun 
mening gegeven over de inrichting van de speelplekken.

Meer speelplekken
Onlangs heeft de gemeenteraad het 
nieuwe speelbeleidsplan vastge-
steld. Daarin staat dat Uithoorn is in-
gedeeld in 46 speelzones. Bijna el-
ke speelzone krijgt twee speelplek-
ken voor kinderen tot 8 jaar. Bij zes 
speelzones is er door ruimtegebrek 
geen plek voor twee speelplekken. 
De eerste drie speelzones die wor-
den aangepakt liggen resp.  in de K-
buurt in Meerwijk, aan de Nicolaas 
Beetslaan in Zijdelwaard en in de 
Wilgenhof in De Kwakel. Deze drie 
locaties zijn aangewezen als pilot-
project en daarmee wil de gemeen-
te ervaring opdoen.

Kinderen kiezen straks
In het werkaltelier konden de bewo-
ners hun mening geven over de lo-
catie en inrichting van de speelplek-
ken in hun buurt . Als de voorstel-
len er straks liggen, mogen de kin-

deren uit de speelzones hun favorie-
te speelplek kiezen. 
De gemeente wil de bewoners en 
kinderen rond alle 46 speelzones zo 
bij de speelplekken betrekken. De 
speelplekken moeten echte ‘ontdek-
plekken’ worden. 
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar gaat 
de gemeente bovendien het aan-
tal speellandschappen uitbreiden. 
Er zijn er nu drie maar er komen er 
twee bij. De speelplekken en speel-
landschappen worden tussen 2009 
en 2012 aangelegd. 

Kijk op website
Benieuwd waar de speelplekken in 
de K-buurt, Nicolaas Beetslaan en 
de Wilgenhof komen? Ga dan naar 
de website van de gemeente: www.
uithoorn.nl/speelbeleidsplan Daar 
vindt u een uitgebreid verslag van 
het werkatelier en de resultaten voor 
de drie speelzones.

Evenementenagenda
Regelmatig staat voortaan op de gemeentepagina een 
overzicht van culturele evenementen in Uithoorn en De 
Kwakel. Aanmeldingen kunt u doorgeven via gemeente-
pagina@uithoorn.nl

24, 25 en 26 oktober:  Opvoering door Toneelgroep Maskerade van 
 “’t Schaep met de 5 Pooten” in aula Alkwin 
 Kollege (vrij. en zat. aanvang 20.15 uur en 
 zondag 14.15 uur)
26 oktober: Optreden van Joop Visser en Jessica van 
 Noord (zang en gitaar) in Thamerkerk, 
 14.30 uur. 
2 november: Opening tentoonstelling “Kunst als geschenk” 
 in Fort a/d Drecht door burgemeester Groen 
 (15.00 uur)
30 november: Kamermuziek door Concert van het 
 Charadan Trio in Thamerkerk, 14.30 uur.
21 december: Kerstconcert door ensemble “Noblesse 
 Oblige” in Thamerkerk, 14.30 uur.
18 januari: Kamermuziek door Van Dingstee Kwartet 
 in Thamerkerk, 14.30 uur.
22 februari: Concert (zang fl uit en harp) door Amata Trio 
 in Thamerkerk, 14.30 uur.
22 maart: Concert door Maaike Rademakers en 
 Thijs Verschoor (cello en piano) in 
 Thamerkerk, 14.30 uur.
19 april: Optreden Frank Cools “een beetje Annie” 
 (M.G. Schmidt) in Thamerkerk, 14.30 uur.

Informatieavond over proef 
met tijdelijke openstelling 
bussluis Laan van Meerwijk
In het kader van de uitwerking van maatregelen uit het Uithoorn Ver-
voers- en Vervoersplan is de gemeente van plan om bij de huidige 
bussluis in de Laan van Meerwijk/Polderweg een selectieve toegang 
voor ander verkeer te maken.  Maandag 13 oktober om 19.30 uur 
geeft wethouder Maarten Levenbach een toelichting op dit plan 
in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden 
zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Waar kunt u terecht om 
gebruikt te maken van 
het declaratiefonds
Het Declaratiefonds is bedoeld om mensen (vanaf 65 jaar) met 
een minimuminkomen toch deel te laten nemen aan sociale ac-
tiviteiten, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging of  een be-
zoek aan bioscoop of theater. 

Waar kunt u een declaratie in-
dienen?
U kunt een aanvraag indienen bij 
Publiekszaken in de hal van het ge-
meentehuis. Neem wel een aan-
vraagbewijs, gegevens over uw in-
komen en bonnetjes van de uitga-
ven mee. De mensen aan de balie 
kunnen u dan verder helpen. 

De openingstijden van Publieksza-
ken zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 
12.00 uur, woensdag van 12.30 – 
16.30 uur, donderdag van 18.00 – 
19.30 uur en dinsdag en donder-
dag van 12.30 – 16.30 alleen op af-
spraak (tel. 0297 513 111. 

Wat kunt u declareren?
Alle kosten die als ‘sociale activiteit’ 
kunnen worden beschouwd of daar-
mee verband houden. Naast de ge-
noemde voorbeelden kunt u denken 

aan het lidmaatschap van een sport- 
of muziekvereniging of de aanschaf 
van een muziekinstrument. Ook 
voor het abonnement op de biblio-
theek of het entreebewijs van mu-
sea kunt u een beroep doen op het 
Declaratiefonds.  

Hoogte van de vergoeding?
De hoogte van de vergoeding is 
maximaal € 110 per persoon per 
jaar. Wanneer u dus gehuwd bent 
en beiden 65 jaar of ouder bent, kunt 
u maximaal een bedrag van € 220 
declareren. 

Heeft u vragen voor het clus-
ter Werk en Bijstand?
Bel Werk en Bijstand op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur: 0297-513 
255. Of kom langs in het gemeente-
huis: maandag en vrijdag van 9.00 - 
11.00 uur en woensdag van 13.30 - 
15.30 uur.



OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Tot  110 per persoon, per jaar

Ga langs sociale zaken

Meer weten?

Meer weten?

Bel op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur 
naar 0297 - 51 32 55. 
Dat is het telefoonnummer van 
het cluster Werk en Bijstand.

Of vul de bon hiernaast in en 
stuur hem zonder postzegel
op naar:

Gemeente Aalsmeer/Uithoorn
T.a.v. het cluster Werk en Bijstand
Antwoordnummer 30
1420 VB Uithoorn

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uit-
hoorn op donderdag 9 oktober 2008 in het gemeentehuis. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing 
volgt om 22.15 uur de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L.Groen

INFORMATIEF BERAAD
1 19.30-19.35 Opening - agenda informatief beraad Voorzitter: 
   ing. J.H. Hoogkamer
1.1 19.35-19.45 Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt) 
  indien aangemeld. Inwoners/raadsleden
1.2 19.45-19.55 Mededelingen:raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio. Raads-/collegeleden
1.3 19.55-20.15 Brief b&w over Legmeerplein en Koningin Emmaschool
  Doel: Informatieve bespreking.
1.4 20.15-20.30 Nota gezondheidsbeleid. Doel: Informatieve bespreking ter voorbereiding op 
  politiek debat en besluitvorming. RV08.49
1.5 20.30-20.45 Nota jeugdbeleid. Doel: Informatieve bespreking ter voorbereiding op politiek 
  debat en besluitvorming. RV08.50
 20.45-21.00 Schorsing
1.6 21.00-21.15 Nota risicomanagement en weerstandscapaciteit. Doel: Informatieve 
  bespreking ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.42
1.7 21.15-21.30 Notitie reserves en voorzieningen. Doel: Informatieve bespreking 
  ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.43
1.8 21.30-21.45 Financiële verordening en nota activabeleid. Doel: Informatieve bespreking 
  ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RV08.44
1.9 21.45-22.10 Nota bedrijfsvoering. Doel: Informatieve bespreking 
 22.10 Sluiting en korte schorsing  Voorzitter

RAADSVERGADERING                                
2 22.15-22.30 Opening - stilte - primus - stemcommissie Voorzitter:
   Mw. H.L. Groen
2.1  Agenda raadsvergadering 09.10.08 Voorzitter/leden
2.2  Mededelingen
2.3  Besluitenlijst raad: 25.09.08  Raadsleden
2.4  Ingekomen stukken
2.5  Spreekrecht burgers indien aangemeld. Inwoners/raadsleden

POLITIEK DEBAT 
3 22.30-22.55 Interpellatie door raadsleden. Reactie van college. Mondelinge/schriftelijke  Raads-/collegeleden
  vragen en beantwoording door college. 
  Indiening van moties. Eventueel voorstel van orde over wijziging van de  Raadsleden
  behandeling van de hamerstukken, naar aanleiding van insprekers.
 23.00 Einde beraadslagingen - Schorsing Politiek beraad fracties                        
  (afhankelijk van eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

STEMMINGEN
4 23.00-23.15 Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door: Raads-/collegeleden
  1. advies van college 
  2. stemverklaringen (eventueel)
4.1 23.15-23.25 Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat  Raadsleden
  (eventueel stemverklaringen). 
4.2 23.25-23.30 Stemming over de volgende hamerstukken:
  1. Benoeming lid welstandscommissie RV08.48
  2. Scopewijziging N201+ - Zijdelweg RV08.45
 23.30 Sluiting openbare vergadering Voorzitter

  Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de griffi e ter inzage.

Gemeente 
plaatst 
bladkorven
Afgelopen weekend was het 
goed raak: door de storm zijn 
al weer veel blaadjes gevallen 
en er komt de komende peri-
ode natuurlijk nog veel meer 
aan. Sommige bomen laten 
zoveel  blad vallen dat het wel 
eens overlast kan geven zoals 
gladheid of verstopte putten. 

Van deze bladeren kan goede com-
post worden gemaakt en daarom 
heeft de gemeente liever niet dat 

Uw persoonlijke 
groendepot, 
betalen en halen
Sinds medio september kunt 
u in het gemeentehuis voor 
€15 een compostvat kopen 
en dit vervolgens op de ge-
meentewerf ophalen. Het is 
technisch niet mogelijk om 
een compostvat direct te be-
talen op de gemeentewerf. 
Onze excuses voor de omweg 
die u via het gemeentehuis 
moet maken. Denk eraan dat 
u op woensdagen niet terecht 
kunt op de gemeentewerf!

Op de gemeentewerf aan de In-
dustrieweg kunt u zich melden bij 
het secretariaat. Bij het compost-
vat krijgt u een zak compostversnel-
ler en een beluchtingstok. Deze ac-
tie duurt tot 17 oktober en op-is-op! 
Wacht dus niet te lang met betalen 
en halen.
We hebben in de hal van het ge-
meentehuis een compostvat neerge-
zet, zodat u kunt zien hoe zo’n ding 
eruit ziet. In een compostvat kunt u 
bijna al uw groente-, fruit- en tuin-
afval kwijt. En alles wat u compos-
teert kan ook weer terug de tuin in. 
U hoeft dus geen kunstmest of mest 
meer te kopen. Composteren is 
makkelijk. De eerste laag die u in uw 
compostvat gooit is grof tuinmateri-
aal. Bijvoorbeeld kort geknipt snoei-
sel van een heg of struiken. Daar-
mee zorgt u voor goede beluchting. 
De beste plek voor uw compostvat 
is een schaduwrijke hoek in uw tuin.

Compost is niet vies
De geur van compost wordt vaak 
vergeleken met een zware boslucht, 
maar compost is zeker niet vies. Al-
leen ‘schoon’ gft-afval levert goede, 
schone en bruikbare compost op. 
Let er dus goed op wat in het com-
postvat kan.  

Wel in compostvat:
-  Afval uit de keuken, zoals: 

aardappelschillen, eierschalen, 
etensresten, groenteafval, kaas-
korsten zonder plastic, visgraten, 
botjes en koffi efi lters. 

-  Afval uit de tuin, zoals: bladeren, 
bloemenresten, gras, mest of 
takken.

Niet in compostvat:
-  Gekookte etensresten, brood, 

stofzuigerinhoud, kattenbakkor-
rels, zand of asresten en plastic.

Van 2005 tot en met 2008 hebben 
de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn samengewerkt als provinci-
aal voorbeeldproject Wonen, welzijn 
en zorg (WWZ). Er is inmiddels veel 
bereikt in Uithoorn. Het gemeente-
bestuur vindt het belangrijk de ex-
tra aandacht voor de samenhang 
tussen wonen, welzijn en zorg vast 
te houden. Een belangrijke, niet de 
enige, reden is dat het aantal senio-
ren in Uithoorn de komende periode 

blijft toenemen. 
De gemeente Uithoorn vindt 

het belangrijk dat ouderen 
en mensen met een be-

perking kansen krij-
gen om zelfstan-

dig te wonen en 
actief mee te 

doen. Door 
het op-

stellen en uitvoeren van dit pro-
gramma wil de gemeente samen 
met haar partners hierin een actie-
ve en stimulerende rol blijven ver-
vullen. 
De noodzaak dat de gemeente zich 
actief verder inzet voor wonen, wel-
zijn en zorg wordt gedeeld door de 
gemeenteraad, de WWZ-partners 
en burgers/gebruikers. 
Hierbij wordt niet alleen voortgebor-
duurd op de ervaringen van de afge-
lopen 4 jaar maar vooral ook beke-
ken hoe de gemeente Uithoorn als 
regievoerder nog meer kan en wil 
sturen op de samenhang tussen wo-
nen, welzijn en zorg. Samen met de 
partners Woongroep Holland, Vita 
welzijn en advies, Amstelring, Ons 
Tweede Thuis, steunpunt mantel-
zorg en zorgkantoor Amstelland en 
Meerlanden wil de gemeente vanuit 
het gezichtspunt van de burger/klant 
kijken hoe de verschillende diensten 

beter op elkaar afgestemd kun-
nen worden. Inmiddels ligt 

de  conceptbeleids-
notitie , waar-

Notitie Wonen, welzijn en zorg 
Uithoorn 2009-2011 ter inzage 

De gemeente Uithoorn is al langere tijd actief op het gebied van thema wonen, welzijn en zorg. 

in is uitgewerkt hoe dit vervolg er uit 
gaat zien, ter inzage. Inspraakreac-
ties kunnen tot uiterlijk maandag 17 
november ingediend worden. 
In afwachting van andere beleids-
ontwikkelingen zijn nog niet alle on-
derdelen voor 2009 volledig uitge-
werkt. Het gaat vaak om lastige en 
langdurige processen. De bijstelling 
2009 gebeurt gedurende dat jaar 
(2009). Voor 2010 en 2011 wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
opgesteld.
Voor informatie over het lopende uit-
voeringsprogramma 2007-2008 ver-
wijzen wij u ook naar onze website 
www.uithoorn.nl/wonen_en_leven/
wonen/woonzorgzones
Inspraakreacties kunt u tot uiterlijk 
maandag 17 november richten aan 
het College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uit-
hoorn ter attentie van de heer Jos 
van Heeswijk, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Jos 
van Heeswijk, beleidsadviseur, 
telefoonnr. 0297 - 513 277, email 
jos.van.heeswijk@uithoorn.nl

ze bij het gf/restafval komen. De ge-
meente gaat eind deze week blad-
korven plaatsen op diverse plaat-
sen. In totaal komen er verspreid 
over Uithoorn en De Kwakel 200 
bladkorven.

Bewoners kunnen daarin alleen hun 
bladafval gooien, dus geen ander 
tuinafval. Dat moet zolang er nog 
geen groendepots in de buurt zijn 
naar het gemeentelijk afvaldepot of 
in uw eigen compostvat.
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Groot Bewonersoverleg
Tijdens het Groot Bewonersover-
leg wordt de basis gelegd voor het 
Buurtprogramma voor de komende 
2 jaar. Vorig jaar zijn zo de Buurtpro-
gramma’s van Thamerdal, De Leg-
meer en De Kwakel tot stand geko-
men.
Op deze avonden wordt gezocht 
naar antwoorden op de volgende 
vragen:
- wat gaat er goed in uw buurt en 

wat moet verder worden ver-
sterkt?

- wat gaat er minder goed in uw 
buurt en verdient daarom de 
komende twee jaar extra aan-
dacht?

Na het beantwoorden van deze vra-
gen bespreken de aanwezigen wel-
ke punten een plaats verdienen in 
het Buurtprogramma voor de ko-
mende twee jaar. Voorafgaand aan 
deze avonden is er al overleg ge-
weest met het Buurtbeheeroverleg 
van de betrokken buurt.

De inventarisatie van wensen, idee-
en, plannen en projecten vindt plaats 
aan de hand van vijf thema’s, te we-
ten: wonen, buitenruimte, voorzie-
ningen, bewoners & samenleven en 
verkeer in de buurt. Deze inventari-
satie doet de gemeente graag met 
zoveel mogelijk bewoners. U komt 
toch ook?

Het buurtbeheer Uithoorn krijgt steeds meer gestalte. Iedere 
buurt heeft nu zijn eigen kleur en logo. 

8 oktober: 
Groot Bewonersoverleg, 
start 19.30 uur in ‘t Buurtnest

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

Brandweer waarschuwt voor 
gevaar koolmonoxide
Nu de koude maanden voor de deur staan, neemt de kans op ongevallen met koolmo-
noxide (CO) weer toe. Brandweer Amsterdam-Amstelland waarschuwt alle inwoners op de 
gevaren van het gas. 

Iedere winter overlijden er mensen 
aan koolmonoxidevergiftiging. 
Ook belanden daardoor tientallen 
slachtoffers in het ziekenhuis. De 
oorzaak van deze vergiftiging ligt 
vaak in slecht onderhouden ka-
chels, geisers en schoorstenen, 
maar kan ook worden veroorzaakt 
door het dichtstoppen van ventila-
tieopeningen. 

In de regio Amsterdam-Amstel-
land vielen op 30 september de 
eerste slachtoffers van het huidi-
ge stookseizoen. In een woning in 
Amsterdam raakten drie bewoners 
onwel door het gevaarlijke gas. 
De koolmonoxide ontstond door 

een verkeerd aangesloten geiser 
in de woning. 

Voorkomen van 
koolmonoxide
Regelmatig onderhoud van gei-
sers, schoorstenen en kachels 
is erg belangrijk om het risico op 
koolmonoxide zo klein mogelijk te 
houden. Ook lucht toe- en afvoer 
is belangrijk bij het voorkomen 
van koolmonoxide. Een groot risi-
co schuilt in het dichtstoppen van 
de luchttoevoer. Veel huizen zijn 
tegenwoordig goed geïsoleerd 
waardoor er nauwelijks zuurstof 
van buiten naar binnen kan. Om 
toch aan voldoende zuurstof te 

kunnen komen, hebben geisers 
en verwarmingstoestellen daar-
voor een aparte toevoer. Die toe-
voer mag niet afgesloten worden. 
Ook een goede afvoer is belang-
rijk. De afvoer van de geiser moet 
op het gasafvoerkanaal zijn aan-
gesloten en niet op het ventilatie-
kanaal. Als de geiser op het venti-
latiekanaal is aangesloten worden 
giftige gassen door het hele huis 
verspreid. Een goede afvoer zorgt 
ervoor dat de gassen naar buiten 
worden afgevoerd. 

Meer informatie over koolmonoxi-
de vindt u op www.brandweer-
amsterdam-amstelland.nl.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-
 Legmeerdijk permanent 
 afgesloten
• Grootschalige renovatie 
 buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toe-
lichting) over de lopende projecten 
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

GROOT ONDERHOUD 
AAN 41 FIETS- EN 
VOETGANGERS-
BRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen is in op-
dracht van de gemeente Uithoorn de-

WERK IN 
UITVOERING

ze week begonnen met de uitvoering 
van groot onderhoud aan 41 hou-
ten fi ets- voetgangersbruggen in Uit-
hoorn en De Kwakel. De werkzaam-
heden omvatten voornamelijk het re-
noveren van de bestaande houten 
bruggen en het waarnodig vervan-
gen van de houten dekken door Fi-
berline kunststofdekken. Deze kunst-
stof wordt gebruikt in verband met de 
gebruiksvriendelijkheid en om de le-
vensduur van de brug aanzienlijk te 
verlengen.
Het gaat om: 
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
- 4 bruggen in De Kwakel
- 2 bruggen in de Biezenwaard
De werkzaamheden kunnen eni-
ge overlast veroorzaken, omdat een 
brug tijdelijk kan worden afgesloten. 
De aannemer zal deze overlast zo-
veel mogelijk proberen te beper-
ken. Het hele project zal ongeveer 
3 maanden in beslag nemen en aan 
het eind van dit jaar zijn afgerond. 
Deze planning is natuurlijk wel sterk 
afhankelijk van het weer. Als u vra-
gen heeft over deze werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met de heer 
B. Willemse van de afdeling Leefom-
geving. Hij is telefonisch te bereiken 
op nummer 06-51662371 op maan-
dag t/m donderdag van 08.00-16.30 
en op vrijdag van 08.00-12.00 uur.

TOEGANKELIJK 
MAKEN BUSHALTES

Binnenkort begint aannemersbe-
drijf Fronik uit Mijdrecht in opdracht 
van de gemeente Uithoorn met het 
voor mindervaliden toegankelijk ma-
ken van 19 bushaltes. Begonnen 
wordt met de haltes bij de Rome-
fl at en daarna zijn de andere haltes 
op de Arthur van Schendellaan aan 
de beurt. Vervolgens worden aange-
past: de haltes Op de Klucht, In het 
Rond, In het Midden,  Alfons Ariën-
slaan, Petrus Steenkampweg, Fer-
moor, Achterberglaan, Guido Gezel-
lelaan en halte Fort aan de Drecht. 
De haltes op de Drechtdijk-Kerklaan 
in De Kwakel zijn in januari 2009 aan 
de beurt. Het hele project zal medio 
februari 2009 zijn afgerond.

START WERKZAAM-
HEDEN RUYS DE 
BEERENBROUCKLAAN 
EN AALBERSELAAN 

Bam wegen Noord-West begint deze 
week met onderhoudswerk aan Ruys 
de Beerenbroucklaan en Aalberse-
laan. De werkzaamheden zullen be-
staan uit het herstraten van de trot-
toirs en asfaltering van de rijbaan. De 
werkzaamheden zullen zo’n 3 tot 4 
weken duren. Dat is afhankelijk  van 
de weersomstandigheden. Tijdens 
de asfalteringswerkzaamheden zijn 
beide straten voor 1 dag afgesloten.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERKZAAM-
HEDEN

Aansluitend op de baggerwerkzaam-
heden die in het voorjaar in Meer-
wijk zijn uitgevoerd baggert Water-
net nu namens Waterschap Amstel 
Gooi en Vecht de 2e fase van het 
stedelijke gebied van Meerwijk. Er 
wordt voornamelijk met behulp van 
een duwboot gebaggerd. De bagger 
wordt met een kraan geladen en met 
waterdichte transportmiddelen af-
gevoerd naar het depot van de ge-
meente Uithoorn. De werkzaamhe-
den kunnen enige overlast veroorza-
ken. Waternet probeert die overlast 
tot een minimum te beperken. Half 
december zijn de baggerwerkzaam-
heden in Meerwijk voltooid. Voor na-
dere inlichtingen kunt u contact op-
nemen met de heer M. de Braban-
der van Waternet, telefoon 608 2654 
(tussen 9 en 11 uur op werkdagen).      

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL  

Op de hoek van de Drechtdijk en Bo-
terdijk, naast restaurant Leenders, is 
de fi rma Bot Bouw begonnen met de 
sloop van de bestaande panden en 
vervolgens de bouw van 11 apparte-
menten. Het hele project gaat onge-
veer anderhalf jaar duren. Bot Bouw 
zal de overlast zoveel mogelijk pro-
beren te beperken. Het hele terrein 
wordt door een hek omgeven. Om-
dat er weinig ruimte is, is een aan-

tal parkeerplaatsen gedurende de 
sloop en bouw niet beschikbaar. Die 
parkeerplaatsen vallen namelijk bin-
nen het bouwterrein. De sloop duurt 
circa 3 weken. Daarna volgt een pe-
riode van sanering van de grond en 
ook archeologisch onderzoek. Om-
dat niet duidelijk is wat men in de bo-
dem gaat aantreffen, is niet helemaal 
zeker hoe lang deze fase duurt. Bot 
Bouw hoopt half november te kun-
nen beginnen met het heien voor de 
nieuwbouw. Eerst gaat men voorbo-
ren, om de geluidsoverlast van het 
slaan van de heipalen zo kort moge-
lijk te houden. In het eerste kwartaal 
van 2010 zullen de 11 appartemen-
ten naar verwachting worden opge-
leverd. Meer info: Bot Bouw, Cor van 
der Linden, tel.: 06-52092090 
 

RENOVATIE 
BUITENRUIMTE 
EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at 
en Monnetfl at
Sinds de tweede week van septem-
ber wordt in de buitenruimte tussen 
de Briandfl at en de Brusselfl at en 
aan de zuidzijde en de oostzijde van 
de Monnetfl at gewerkt aan het groen 
en de bestratingen. Deze werkzaam-
heden zijn onderdeel van de tota-
le renovatie van de buitenruimte van 
de hele wijk Europarei. De plannen 
voor deze herinrichting zijn samen 
met de bewoners opgesteld in de zo-
genaamde werkateliers. De komen-
de maanden tot het einde van dit jaar 
worden de heesters vervangen, nieu-
we bomen aangeplant en de gazons 
vernieuwd. Ook wordt bij de Brussel-
fl at en Briandfl at een trapveld aange-
legd, voorzien van drainage. De doel-
tjes worden in het voorjaar 2009 ge-
plaatst als de grasmat goed is aan-
geslagen. Bij de Monnetfl at worden 
ook de trottoirs aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM We-
gen bv, Regio Noordwest herstraat-
werkzaamheden uit. Deze werk-
zaamheden worden begeleid door 
Grontmij Nederland bv namens de 
gemeente. Zodra er bij u in de buurt/
straat herstraatwerkzaamheden wor-
den uitgevoerd, krijgt u hierover een 
brief. Wilt u na lezing van die brief 
nog meer weten dan kunt u contact 
opnemen met de heer Disseldorp of 
de heer Schrijvers van Grontmij. De 
heer Disseldorp is bereikbaar op 06 
55 30 49 86 en de heer Schrijvers is 
bereikbaar op 06 22 48 61 19.

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ci-
ele mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kun-
nen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij 
u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het 
niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. 
Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met 
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar ge-
meente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. 
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum 

(Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer 
dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage 

zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis 
De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informa-

tiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de 
colofon.

 
Zienswijzen

Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar wor-
den gemaakt. Dit moet schriftelijk worden ge-

daan bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij 

anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie 
en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het ver-
strijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat 
de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitge-
voerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden 
gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-
recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via 
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in be-
roep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroeps-
schrift door de rechtbank worden u griffi ekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel be-
staat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam 
te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd 
verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening 
gebracht.

 TER INZAGE
- Conceptnota Lokaal gezondheidsbeleid (Gezondheidsnota 2008-2011). 
 Info: afd. Ontwikkeling. Inzageperiode: t/m 9 oktober 2008  
- Ontwerp paraplubestemmingsplan “Procedure binnenplanse ontheffi ngen 
 en nadere eisen”.  Inzageperiode: t/m  16 oktober 2008
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2008.
      Inzageperiode: onbeperkt
- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 
 gemeente Uithoorn 2008. Inzageperiode: t/m 17 oktober 2008

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. 
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Boterdijk 178, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Dorpscentrum
- Willem-Alexanderpoort 62-64, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van markiezen.
Meerwijk-Oost
- Ebro 69, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overdekt entree 
 tussen de berging en woonhuis.
- Ebro 71, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een overdekt entree 
 tussen de berging en woonhuis.
- Grevelingen 18, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Krakeend 38, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
- Bruine Lijster 51, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning 
 vanaf de eerste verdieping.
Bedrijventerrein Uithoorn
- T.J. Twijnstralaan 15, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk vernieuwen van 
 het buitenterrein d.m.v. het onderheien van het erf en het leggen van een betonvloer.
- C. Verolmelaan 202, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een raam 
 in de zuid-oost gevel.
- Thamerweg 38, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen 
 van een berging.
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G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s

officiële mededelinGen en bekendmakinGen
 kennisGeVinG VoorGenomen ontheffinG Van bestemminGs-
 Plan en/of doorbrekinG Van aanhoudinGsGrond artikel 
 50.1 woninGwet/aanleGVerGunninGen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 10 lid 2 onder van de bestemmingsplan-
voorschriften ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan en daar-
na bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
thamerdal
- Prinses Margrietlaan 70, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

schutting.
Genoemd bouwplan ligt van 10 oktober 2008 tot en met 20 november 2008 ter 
inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van 
zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders 
schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.

 Verleende VerGunninGen/ontheffinGen
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffing kunt u wel 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  in deze advertentie in 
het grijze kader.
de kwakel
- Boterdijk 113, vergunning voor het vergroten van een woning aan de zijgevel.  

Bezwaar: t/m 12 november 2008.
- Jaagpad 15, vergunning voor het het oprichten van 6 recreatieappartementen.  

Bezwaar: t/m 11 november 2008.
- Het Fort 14, vergunning voor het slopen van asbesthoudende dakplaten. 
 Bezwaar: t/m 11 november 2008.
- t.h.v. hoek Poelweg/N201 en hoek Noordammerweg/N201 vergunning voor 

het slopen van betonnen landhoofden, tuinhuisjes en diverse kleine opstallen.  
Bezwaar: t/m 11 november 2008.

- Randweg 121, vergunning voor het slopen van kassen. 
 Bezwaar: t/m 12 november 2008.
-  Dwarsweg 15, verklaring van geen bezwaar aan Florist De Kwakel voor het 

organiseren van een feestavond op 17 oktober 2008 van 18.00 tot 23.00 uur.
-   Kerklaan, vergunning aan K. Bos voor het innemen van een standplaats op 

donderdag voor het jaar 2009 met een mobiele verkoopwagen voor de ver-
koop van vis en aanverwante producten. Bezwaar t/m 13 november 2008

-  Poelweg,  vergunning aan Elora Vastgoed Ontwikkeling voor het maken van 
een uitweg van het perceel Poelweg 44 – 46 naar de Poelweg. 

 Bezwaar t/m 13 november 2008
meerwijk-oost
- Fermoor 18, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achter-

zijde. Bezwaar: t/m 12 november 2008.
dorpscentrum
- Laan van Meerwijk 49, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 12 november 2008
Zijdelwaard
- Constantijn Huygenslaan 74, vergunning voor het plaatsen van een blokhut. 
 Bezwaar: t/m 11 november 2008.
-   Schumanflat, vergunning aan Era Bouw B.V. voor het in gebruik nemen van 

een gedeelte van de openbare weg, te weten het terrein rondom de Schuman-
flat, voor het gebruik als bouwplaats van 1 februari 2009 t/m 31 maart 2010. 

 Bezwaar t/m 13 november 2008
-    Schumanflat, vergunning aan Era Bouw B.V. voor het maken van een tijdelijke 

uitweg van het perceel Schumanflat naar de Europarei van 1 februari 2009 t/m 
31 maart 2010. Bezwaar t/m 13 november 2008  

bedrijventerrein uithoorn
- Amsterdamseweg 14, vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende
 plaatmateriaal. Bezwaar: t/m 11 november 2008.
de legmeer
-    Zonnedauw, vergunning aan de gemeente Uithoorn voor het kappen van een 

meidoorn aan de voorzijde van Zonnedauw 4. 
 Bezwaar: t/m 3 december 2008

 bekendmakinG oPenbare VerGaderinGen 
 welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 weGsleePVerordeninG VastGesteld
Burgemeester en wethouders van Uithoorn delen mee dat de gemeenteraad van 
Uithoorn op 11 september 2008 de Wegsleepverordening Uithoorn 2008 heeft 
vastgesteld. De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na 
die van bekendmaking. De verordening ligt kosteloos ter inzage in het gemeente-
huis aan de Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. Een ieder kan op verzoek en tegen 
betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemd besluit.
Alle verordeningen van de gemeente zijn binnenkort in te zien via www.uithoorn.
nl/bestuurenorganisatie/wet-enregelgeving/verordeningen. Hier kunt u ook de 
wegsleepverordening inzien.

 wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de volgende 
meldingen hebben ontvangen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer:
besluit algemene regels voor inrichtingen (activiteitenbesluit)
- Betonvlechtersbedrijf Kees van Diemen, Voorling 56, De Kwakel.
besluit glastuinbouw
- A. van Klaveren b.v., Hoofdweg 125, De Kwakel.
Voor deze inrichtingen zijn bij algemene maatregel van bestuur algemene, lande-
lijk geldende regels gesteld. Hierdoor is de vergunningplicht op grond van de Wet 
milieubeheer niet van toepassing. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen 
mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep.

 wet milieubeheer, kennisGeVinG besluit 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voor-
schriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan H. Pouw v.o.f. 
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet mi-
lieubeheer hebben verleend voor een glastuinbouwbedrijf op het perceel Drecht-
dijk 28 te De Kwakel. In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerpbesluit.
De aanvraag, het besluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 9 oktober 
tot en met 19 november 2008 ter inzage gedurende de openingstijden van de 
receptiebalie in het gemeentehuis. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken 
ook buiten de werkuren worden ingezien.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen ons besluit 
beroep instellen bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de belanghebbende 

tijdens de ter inzage legging zijn/haar zienswijze naar voren heeft gebracht. Heeft 
hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit hem/haar redelijker-
wijs niet kan worden verweten.
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is 
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoor-
beeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden 
ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA  ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Uithoorn, 8 oktober 2008.
 

 VaststellinG bestemminGsPlan “de leGmeer”
Op 25 september 2008 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het be-
stemmingsplan “De Legmeer” gewijzigd vast te stellen. Burgemeester en wet-
houders van Uithoorn maken bekend, dat het besluit en het vastgestelde bestem-
mingsplan voor een ieder ter inzage liggen van 10 oktober 2008 tot en met 20 
november 2008.
De wijzigingen hebben betrekking op de hierna genoemde onderdelen van het 
bestemmingsplan.
a. de bestemming Wonen (art. 9): de afdekking van vrijstaande bijgebouwen;
b. de uit te werken bestemming Centrum (art. 10): de bouwmogelijkheden voor 

de functie maatschappelijk in twee bouwlagen en de max. vloeroppervlakte 
voor detailhandel;

c. de bestemming Algemene Vrijstellingsbevoegdheden (art. 16): het van toe-
passing verklaren van de in art. 12 opgenomen procedureregels op het onder-
deel ‘nadere eisen’;

d. het op de plankaart opnemen van een extra, respectievelijk bestaande bouw-
mogelijkheid bij een aantal woningen aan Ruit, Raai en Bertram.

Deze wijzigingen zijn voor zover van toepassing in de toelichting, de voorschriften 
en de plankaarten verwerkt.
Het bestemmingsplan “De Legmeer” met de daarbij behorende Nota zienswijzen 
en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan De Legmeer kunnen worden inge-
zien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Mocht u het niet eens zijn met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u uw 
bedenkingen kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hier-
aan zijn wel voorwaarden verbonden. Bedenkingen kunnen worden ingediend 
door:
- degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend;
- de belanghebbende die in overeenstemming met artikel 23 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (oud) aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is 
geweest een zienswijze tijdig in te dienen;

- iedereen als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.

De bedenkingen kunnen schriftelijk worden ingebracht tijdens de periode van ter 
inzage legging (van 10 oktober tot en met 20 november 2008). Ze moeten worden 
gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA 
Haarlem.
Uithoorn, 8 oktober 2008.

Gratis kabaal
let oP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels r
 3 regels a
 4 regels t
 5 regels i
 6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

weekblad de nieuwe meerbode
mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 am

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjes worden GePlaatst
onder de VolGende Voorwaarden:
- eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

DE ANNA’S HOEVE
Van deze karakteristieke antiekboerderij kunt u gebruik 
maken voor het vieren van uw bruiloft, jubileum, re-
ceptie, personeelsfeest, etc. etc. Gezelligheid, kwaliteit 
en service staan bij ons voorop. Een gastvrouw van De 
Anna’s Hoeve onderhoudt tijdens uw feestdag/avond 
contact met de ceremoniemeester(es) om uw feestdag/
avond correct te laten verlopen.

U kunt uw dag of avond naar eigen wens invullen.
Wij kunnen u hierin uiteraard adviseren.

• Familie- & bedrijfsspel “Ronde van Europa”
• NIEUW in ons assortiment; fi ngerfood & trendy hapjes.

• In 2009 opening van een ruime kinderspeelkamer.

Uw feestdag/avond is altijd in besloten kring en op 
eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid. 

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt 
u contact opnemen met: Anneke de Lange.

Aalsmeerderweg 755, Rijsenhout, tel. 0297-36 02 79

U kunt uw dag of avond naar eigen wens invullen.

www.annashoeve-rijsenhout.nl
info@annashoeve-rijsenhout.nl

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

Te koop:
Vert. aluminium luxaflex 
±5x2,4m goudkleurig 150 euro. 
Tel. 0297-564169
Te koop:
Qui Vive shirt meisjes mt. 152 en 
jongens shirt mt. 140 hockey-
schoenen mt. 34/35. 
Tel. 0297-520163
Te koop:
Infinity zuilspeakers i.z.g.st. 
zwart 25/150 watt 6ohm 175 eu-
ro. Sony center 100w 3-weg 10 
cm hg. 29,95 euro. 
Tel. 0297-567923
Te koop:
Grote tas vol nette trendy da-
meskleding ook merkkleding 
Esprit etc.31 st. 15 euro. Zomer, 
winter, broeken, truien, rokken, 
jurken + shirts. 
Tel. 0297-521773
Te koop:
Grote tas stoere jongenskle-
ding veel H&M mt. 116 totaal 31 
st. 15 euro. Winter, zomer, broe-
ken, shirts. 
Tel. 0297-564422

Te koop:
2 flinke tassen restanten lapjes, 
o.a. katoen, kant, satijn, perfect 
voor quilten of poppenkleer-
tjes 5 euro. 
Tel. 0297-540180

Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke trei-
nen en stoommachines. Ook 
ander antiek blikken speelgoed. 
Vrijbl. info. 
Tel. 0297-778469
Te koop:
Nw. salontafel met dubbel blad 
kl. licht eiken 50 euro. Grenen 
salontafel met lade lichte lak-
sch. 30 euro. 
Tel. 0297-565833

Te koop:
Wieldoppen Golf nw. 35 euro. 
Filmcamera Sony 50 euro. Br. tv 
Aristona 50 euro. Kersen hoek-
kastje 60 euro. 
Tel. 0297-534840
Te koop:
Babybad + citruspers elk 5 eu-
ro . Douchekraan nw. Grohe 
15 euro. Fietszadels m/v 8 eu-
ro p.st. nw. 
Tel. 0297-563722

Te koop:
Voetenbankje 15 euro. Kope-
ren bureaulamp 30 euro. Koel-
box 12 volt 25 euro. 50 st. serie-
romans 25 euro. 
Tel. 0297-562433
Te koop:
Grote tas stoere jongenskle-
ding veel H&M mt. 116 totaal 31 
st. 15 euro. Winter, zomer, broe-
ken, shirts. 
Tel. 0297-564422
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INFORMATIEF
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 werk-
dagen 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, Dorpsstraat 
39, 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 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 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 apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spr.uur di. en do. 17.00-18.00 uur
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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 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 eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreekuur 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, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie 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 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: 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 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

MORPHEUS 60 JAAR!

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

PROFITEER NU VAN DE 
60 JUBILEUM AANBIEDINGEN!

Venen Literair opent met 
Marjan Berk
Vinkeveen - De schrijfster/actri-
ce Marjan Berk opent het nieuwe 
seizoen van Venen Literair op vrij-
dag 24 oktober. Zij verzorgt dan een 
avond die om 20.00 uur aanvangt in 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen. De toegangskaarten ad 7,50 
euro zijn uitsluitend in voorverkoop 
verkrijgbaar bij de Openbare Bibli-
otheken in De Ronde Venen en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en The Read Shop in Vinkeveen. 
Verkoop start op vrijdag 10 oktober.
Marjan Berk werd in 1932 in Zeist 
geboren en heeft zich na een lan-
ge carrière in de wereld van cabaret, 
musical, toneel, radio en tv bijna vol-
ledig toegelegd op het schrijven van 
romans, verhalen en columns, maar 
ook jeugdboeken van haar hand za-
gen het licht. In haar publicaties 
beschrijft ze meestal met de nodi-
ge spot allerlei situaties uit het da-
gelijkse leven. Op haar conto staan 
voorts liedjes die ze schreef voor 
Kinderen voor kinderen. Veel suc-
ces oogstte zij ook met haar scena-
rio voor de tv-serie  “Vrouwenvleu-
gel”, een serie die in 1994 werd be-
kroond met de Televizierring.

Boeken
Sinds 1980 verschenen er zo’n 35 
boeken van haar hand. Columns 
schreef en schrijft ze voor o.a. Mar-
griet, AD, Utrechts Nieuwsblad en 
de Gay-krant.
In het Duits werden vertaald: De fe-
minist, Nooit meer slank, De dag dat 
de mayonaise mislukte en De zelf-
vergrootster. “Glinsteringen” ver-
scheen in het Frans.
Het blad Opzij noemde haar ooit de 

Koningin van het lichte boek. Re-
censenten roemen in haar romans 
haar oog voor absurditeit, humor 
en haar soepele en speelse stijl. 
Een paar titels van de laatste jaren 
zijn “Memoires van een dame uit de 
goot van het amusement” uit 2003, 
de herinneringen van Berk aan de 
cabaret-wereld van de jaren vijf-
tig en zestig. Het in 2005 versche-
nen “Het bloed kruipt” waarin een 
zoektocht wordt beschreven naar 
een vermeende voorvader, te we-
ten Jacob Cats. Een verhaal dat in 
de familie van Marjan Berk de ron-
de deed als zouden zij van deze Ne-
derlandse staatsman en dichter af-
stammen.

“Zout” verscheen in 2006, het leven 
van een oudere Turkse vrouw staat 
hierin centraal en in 2007 verscheen 
“Vertigo”, een roman over ook weer 
een oudere vrouw die geconfron-
teerd wordt met het feit dat de mens 
na zijn zeventigste in een levensfa-
se belandt die niet op veel begrip en 
sympathie van de rest van de wereld 
hoeft te rekenen. De omnibus “Nooit 
te oud” kwam in 2007 uit waarin de 
eerder verschenen trilogie: Toen de 
wereld jong was, Naar het zuiden en 
Te laat voor lobelia’s is gebundeld. 
De thematiek die in deze titels aan 
bod komt gaat over het ouder wor-
den, de seksualiteit, relaties, aftake-
ling en de dood.

Wie meer wil weten over de avond 
met Marjan Berk of over Venen Li-
terair kan bellen met Anneke van 
Gessel, tel 0297-261382 of met Er-
win Horwitz, tel. 0297-263195.

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!

Isolement

Toen ik in 1995 naar Wajir werd uitgezonden vertelden de mensen mij daar, 
dat zij het gevoel hadden dat de rest van de wereld hen in de steek liet en dat 
zij blij waren dat die rest van de wereld eindelijk naar hen omkeek.
Ik vond het prettig dat onze komst zo op prijs werd gesteld, maar het leek mij 
nogal overdreven. Pas later hoorde ik dat hun gevoel wel degelijk klopte.

Tot 1992 viel het noordoosten onder een wet op de noodtoestand:
- je kon het gebied niet in of uit zonder toestemming van de regering
- de politie had onbeperkte bevoegdheden, kon huiszoeking doen 
 en mensen gevangen nemen
 of doden als zij daar aanleiding voor vond.

Zo kon het gebeuren dat in 1984 in Wagalla (vlakbij Wajir) door militairen 
een bloedbad werd aangericht na een walgelijke marteling met honderden 
slachtoffers. De mensen in Wajir hebben het er nog over hoe Annalena met 
gevaar voor eigen leven hulp heeft geboden.
Zij werd twee jaar later verbannen en in 2003 vermoord.

Het isolement hield ook in dat nauwelijks werd geïnvesteerd in infrastructuur, 
onderwijs en gezondheidszorg. In een gebied zesmaal zo groot als Nederland 
ligt slechts zes kilometer asfalt...
Er waren nauwelijks contacten met de rest van Kenia, laat staan met de rest 
van de wereld. De Stichting Welzijn Wajir doet haar best om te helpen om 
dit isolement op te heffen en om de grote achterstand in -onder andere- 
onderwijs te helpen verkleinen.
U snapt: een grote en mooie klus...!

Ad Groeneveld

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 11 
oktober organiseert Stichting Servi-
am weer een gezellige kienavond in 
het gebouw van KNA nabij het win-
kelcentrum Legmeer. 
De zaal is open om 1900 uur en er 
wordt gestart met kienen om ca. 
20.15 uur. Op deze avond kunt u 
weer vele mooie en aantrekkelijke 
prijzen winnen. De opbrengst is be-

stemd voor het ontwikkelingswerk 
van de bekende Uithoornse missi-
onarissen.
Deze mensen kunnen daar, met uw 
steun, veel leed doen voorkomen of 
verzachten. Zij weten hoe en waar 
hulp moeten en kunnen aanwen-
den. Zij kennen het land, de ge-
woonten en bovendien spreken zij 
hun taal.

Concert ‘Passion draait 
door’ in de Thamerkerk
Uithoorn - Passion, het bekende 
koor uit Uithoorn onder leiding van 
dirigent Rutger van Leyden, geeft 
op 11 en 12 oktober haar jaarlijkse 
concert. ‘Passion draait door’, is de 
titel van de uitvoering, wat een ver-
wijzing is naar de muzikale wereld-
reis die met de verschillende num-
mers wordt gemaakt. Het concert 
wordt zaterdagavond om 20.30 uur 
en zondagmiddag om 15.00 uur ge-

houden. Kaarten zijn vanaf heden 
verkrijgbaar bij de koorleden, boek-
handels Ten Hoope in Uithoorn en 
Mondria in Mijdrecht en Music & 
Moviestore Krijtenberg in Uithoorn. 
De kaarten kosten 10 euro voor vol-
wassenen, kinderen tot 12 jaar be-
talen 7 euro. Passion is nog op zoek 
naar tenoren, alten en mezzosopra-
nen. Interesse? Kijk voor meer infor-
matie op www.passionkoor.nl.

Koor United viert haar 
25-jarig jubileum
Regio - Interkerkelijk koor United 
uit Uithoorn o.l.v. dirigent/pianist 
Rob van Dijk, viert op zaterdag 21 
maart 2009 haar 25-jarig jubileum. 
Het koor hoopt een feestelijk con-
cert te geven in de kerk De Schut-
se.
Een groep 3e en 4e jaars studen-
ten van het Utrechts Conservatori-
um verlenen hun medewerking aan 
het concert.
Het koor bestaat momenteel uit 38 
enthousiaste leden uit de regio, die 
druk aan het repeteren zijn. Nieuwe 

zangers, vooral mannen (bassen en 
tenoren), en ook alten en sopranen 
zijn welkom.
Het concertrepertoire bestaat o.a. 
uit oude en nieuwe gospels en de  
nieuwe musical van Tim Rice en An-
drew Lloyd Webber, die binnenkort 
op de podium te zien is: “Joseph and 
the Amazing Technicolor Dream-
coat”.

Voor meer informatie bel: Diana 
James 0297-561488 of kijk op het 
website van het koor: ikk-united.tk

Nieuw in Veenhartkerk:
Familiefilm in herfstvakantie
De Ronde Venen - Verveel jij je 
ook zo snel in de vakantie? Zin om 
iets leuks met familie of vriendjes 
en vriendinnetjes te doen? Kom dan 
naar de familiefilm in de Veenhart-
kerk!

Elke dinsdag in de schoolvakan-
ties wordt een leuke familiefilm ver-
toond. Deze films zijn geschikt voor 
alle leeftijden.
Kom dus dinsdag 14 oktober naar 
de Grutto 2a in Mijdrecht. De film 

begint om 14.00 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt 
2 euro voor kinderen en 4 euro voor 
volwassenen.

Meer informatie over welke film in 
de herfstvakantie wordt gedraaid, is 
te vinden op www.veenhartkerk.nl. 
Via de website kun je je aanmelden 
voor de veenhartfilmladder.

Zo blijf je automatisch elke vakantie 
op de hoogte van de familiefilms.

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 r  .................................................

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

 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.
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home.wanadoo.nl/ivnrvu

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Wat schimmelt daar?
Met het binnentrekken van de eerste herfststor-
men en het korten van de dagen verkneukelt 
de een zich bij een knapperend haardvuur over 
de naderende feestdagen, terwijl de ander 
melancholiek naar buiten staart en peinst over 
de vallende bladeren en het afsterven van de 
natuur. Maar zelfs voor die melancholicus biedt 
de natuur ook in deze tijd hoop en schoonheid. 
Met het ophopen van dood materiaal zoals 
bladeren en afbrekende takken komen de op-
ruimers van dit organisch materiaal tot bloei. Ik 
heb het natuurlijk over de paddenstoelen die 
nu in alle soorten en maten, soms letterlijk, de 
kop opsteken. De paddenstoel die we boven 
zien komen is het vruchtlichaam van de schim-
mel die onder de grond of in boomstammen 
leeft. Die schimmel leeft van plantaardig en 
dierlijk materiaal en zet dat weer om in anor-
ganisch materiaal dat op zijn beurt weer het 
voedsel voor planten en dieren vormt. De een 
zijn dood is de ander zijn brood, zodat niets 
verloren gaat in deze eeuwige kringloop Als 
de hoeveelheid voedsel voor de schimmel op 
zijn uitbundigst is, komt de schimmel tot “bloei” 
in de vorm van het vruchtlichaam (de padden-
stoel dus) waar enorme hoeveelheden sporen 
gevormd kunnen worden. Een korte wandeling 
door een gebied met wat bomen kan voor 
de goede waarnemer al een spektakel aan 
paddenstoelen opleveren. Die van kabouter 
Spillebeen, de vliegenzwam, zien we nog niet 
veel, daar is het nog wat te vroeg voor. Hier 
en daar zie je zwarte tonderzwammen als 
parasiet groeien op nog levende bomen. Als 

de treden van een trap zie je ze langs een berk 
omhoog klimmen. Als de boom uiteindelijk de 
strijd verliest en het leven laat, leeft de tonder-
zwam van het resterende dode materiaal. Dan 
noemen we het geen parasiet meer, maar een 
saprofyt: paddenstoelen die leven van dood 
materiaal. Een mooie verschijning is ook de 
grote stinkzwam. De Latijnse naam is Phal-
lus impudicus, ofwel onbeschaamde penis en 
daar is niets teveel mee gezegd. Voordat hij 
tot volledige ontplooiing komt, zit hij opge-
borgen in een grote knol waar een slijmerige 
laag opkomt: het duivelsei. Daarna geeft hij 
een onfrisse geur die vliegen aantrekt waar-
door de sporen verspreid worden. Sommige 
paddenstoelen hebben verrassende kleuren, 
zoals de rodekoolzwam die dieppaars kan zijn. 
In combinatie met het frisse groene mos waar 
hij meestal tussen bivakkeert levert dat prach-
tige plaatjes op. Ook de gewone beurszwam, 
een helder witte paddenstoel die veel lijkt op 
de witte champignons uit de supermarkt kan, 
aangeleund tegen een boom en omringd door 
zachtgroen mos, een prachtig minitafereeltje 
opleveren. En hier en daar duikt een knalgele 
of feloranje koraalzwam (foto) ineens uit de 
bodem op, waardoor je je afvraagt of je nu 
aan het snorkelen of aan het wandelen bent. 
Als je eenmaal oog voor paddenstoelen krijgt 
en goed om je heen kijkt kom je al gauw geen 
meter meer vooruit. Kijk uit, je staat er bijna 
op!

Sep Van de Voort, IVN

Aanstaande zaterdag Open 
dag bij Believe in Beauty
Uithoorn - Durft u ook te gaan voor 
100% pure, minerale make-up? Kom 
naar de BareMineralsdag bij Belie-
ve in Beauty aanstaande zaterdag 
11 oktober.

Het Amerikaanse make-upmerk Ba-
reMinerals, is hét nummer 1 mine-
rale make-upmerk op de markt dat 
bestaat uit 100% pure, geplette mi-
neralen. BareMinerals is de enige 
100 % zuivere mineralen make-up 
lijn, zonder onnatuurlijke conserve-
ringsmiddelen, talk, teer, bindmid-
delen en parfum. Dit zorgt ervoor 
dat zelfs mensen met een zeer ge-
voelige huid zonder problemen het 
product kunnen gebruiken. 
Hoogste tijd dus om hiermee ken-
nis te maken en dat kan op de Ba-
reMineralsdag bij Believe in Beauty 
in Uithoorn. Deze allereerste Open 
dag vindt plaats op 11 oktober a.s. 
Tijdens deze BareMineralsdag stelt 
Believe in Beauty haar deuren open 
voor het grote publiek. 
Dit om hen op een professione-
le wijze kennis te laten maken met 
de ongeëvenaarde en verbluffen-
de eigenschappen van deze unieke, 
nummer 1 minerale make-up lijn uit 
Amerika!
Samen op ontdekkingsreis naar de 
wondere wereld van minerale ma-
ke-up.

Ongedwongen
Tijdens de open dag is iedereen van 
harte welkom die kennis wil ma-
ken met BareMinerals. Neem je 

(schoon)moeder, dochter(s), buur-
vrouwen en/of  vriendinnen mee op 
ontdekkingsreis naar de wondere 
wereld van minerale make-up! Tij-
dens de Open dag leert men op een 
gezellige en ongedwongen wijze 
hoe de BareMinerals make-up het 
best kan worden aangebracht voor 
een oogverblindend en vooral pro-
fessioneel eindresultaat. 
Kleuradviezen, how to-demonstra-
ties en... daarna zelf uitproberen!
Bij Believe in Beauty wordt gede-
monstreerd hoe de unieke Bare-
Minerals minerale poederfounda-
tions aangebracht moeten worden. 
De BareMinerals foundations lijken 
op een poeder, maar krijgen een 
crème textuur, wanneer de minera-
len op de huid worden ‘gebuft’. Dit 
is een unieke en eenvoudige manier 
van aanbrengen met de speciale 
BareMinerals foundationkwast. De 
huid voelt hierna onmiddellijk fl u-
weelzacht aan en krijgt meteen een 
prachtige, natuurlijke glans. Naast 
een persoonlijk kleuradvies, bijzon-
dere acties en het geven van pro-
fessionele make-up tips wordt de 
make-up ook desgewenst aange-
bracht bij de bezoekers. Hierbij zal 
één helft van het gezicht worden 
gedaan door de schoonheidsspeci-
aliste van Believe in Beauty en kan 
men het aanbrengen vervolgens zelf 
uitproberen op de andere helft van 
het gezicht.

Kennis
Alleen de offi ciële BareMinerals- 

salons hebben de meeste en voor-
al beste kennis over alle ‘ins en 
outs’ van deze hoogwaardige mine-
rale make-up. Believe in Beauty be-
schikt over een groot assortiment 
minerale make-up producten en er 
zijn bovendien met grote regelmaat 
speciale BareMinerals-productkits 
te koop die nergens anders in Ne-
derland verkrijgbaar zijn. 

Kom dus op 11 oktober naar Belie-
ve in Beauty voor de meest optimale 
productkennis, uitleg van de beste 
technieken en het beste, persoon-
lijke advies. Tijdens deze open dag 
kunt u kennismaken met BareMine-
rals en gebruik maken van de spe-
ciale acties die alleen op 11 oktober 
gelden.

De BareMinerals Open dag vindt 
plaats aanstaande zaterdag 11 ok-
tober van 10.00 tot 15.00 uur bij Be-
lieve in Beauty, offi cieel depositai-
re van BareMinerals. Voor meer in-
formatie hierover kunt u een bezoek 
brengen aan de website 
www.believeinbeauty.nl

Indien u zeker wilt zijn van een per-
soonlijk Make-up advies, waarbij 
uzelf onder begeleiding deze nieu-
we Make-Up kunt uitproberen, kunt 
u dit aangeven via het contactfor-
mulier op de website 
www.believeinbeauty.nl bij “con-
tact”.
U vindt Believe in Beauty aan de 
Dorpsstraat 28 a in Uithoorn.

Hardop dromen over 2040

Provincie schrijft 
prijsvraag uit voor 
professionele ontwerpers
Regio - De provincie Noord-Hol-
land vraagt aan professionele ont-
werpers innovatieve oplossingen, 
die recht doen aan de kwaliteiten 
van het landschap. Dit doet de pro-
vincie met een ideeënprijsvraag. De 
winnende oplossingen krijgen een 
plek in de structuurvisie van de pro-
vincie. 

Weidse vergezichten, veel water, 
kust & duinen, bossen en heidevel-
den versus de groeiende behoefte 
aan ruimte om te wonen en te wer-
ken en een veranderend klimaat. De 
provincie Noord-Holland zoekt naar 
innovatieve ruimtelijke oplossingen 
die recht doen aan de kwaliteiten 
van het landschap en aan de eisen 
op het gebied van klimaat en duur-
zaamheid.

“We betrekken graag professionals 
bij het uitwerken van onze struc-
tuurvisie”, aldus verantwoordelijk 
gedeputeerde Ton Hooijmaijers. “Ik 
weet zeker dat de ontwerpers met 
vernieuwende ideeën kunnen ko-

men, die recht doen aan de dilem-
ma’s op het gebied van ruimtelijke 
inrichting.”

Droom.nh
De provincie Noord-Holland schrijft 
de ideeënprijsvraag uit onder de 
noemer DROOM.NH (Duurzame 
Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat). 
Professionele ontwerpers kunnen 
een bijdrage leveren in de zoektocht 
van de provincie naar vernieuwende 
oplossingen voor de structuurvisie 
van de provincie Noord-Holland. 
De prijs voor het winnende ontwerp 
is 50.000,- euro waarmee de win-
naar in de gelegenheid wordt ge-
steld om de inzending verder uit 
te werken. Tot 9 januari 2009 kun-
nen ontwerpers hun inzendingen 
insturen. De jury staat onder voor-
zitterschap van de heer Kees Vries-
man (huidige voorzitter Commissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling Luchtha-
ven en in het verleden onder meer 
algemeen directeur Staatsbosbe-
heer en DG Ruimtelijke Ordening 
ministerie VROM). 

Oplossingen?
Innovatieve oplossingen zijn nodig 
om een antwoord te geven op de 
spanning tussen: 
de grootschalige bouwopgave in 
Noord-Holland;
de behoefte aan een hoogwaardige 
leefomgeving waarin nieuwe ont-
werpen worden gecombineerd met 
de kernkwaliteiten van het land-
schapstype;
de noodzaak van een CO2 neutrale 
en klimaatbestendige bouw.
De provincie wil graag antwoord op 
de volgende vragen: Hoe zijn deze 
dilemma’s te benutten in een inno-
vatief en duurzaam ontwerp? Wel-
ke bijdrage moeten bestuurders, 
burgers en andere betrokkenen in 
Noord-Holland leveren om het ont-
werp te kunnen realiseren?

Meer informatie over de prijsvraag 
(de aanmelding, het wedstrijdpro-
gramma e.d.) is te vinden op de 
website van de provincie Noord-
Holland: 
www.noord-holland.nl/droomnh. 

Cindu en Neville openen 
hun deuren
Uithoorn - Ter gelegenheid van de 
Dag van de Chemie houden Cindu 
Chemicals BV en Neville Chemical 
Europe BV in Uithoorn op zaterdag 
18 oktober open huis. 
Alle gelegenheid om eens een kijk-
je in de keuken te komen nemen bij 
de chemische industrie. Hoe wordt 
inkt zwart? Waar komt hars vandaan 
en hoe wordt het verwerkt? De kans 
om antwoord te krijgen op deze vra-
gen mag u natuurlijk niet missen! 
Vaak wordt in onze samenleving kri-
tisch gekeken naar de chemische 
industrie. Cindu en Neville willen 
graag de mogelijke onduidelijkhe-
den bij u wegnemen.
Op initiatief van de Vereniging van 

de Nederlandse Chemische Indu-
strie wordt de Dag van de Chemie 
landelijk georganiseerd en wordt u 
in de gelegenheid gesteld iets op te 
steken over diverse chemische pro-
cessen. Niet alleen interessant maar 
ook leerzaam. Want heeft u zich in-
derdaad wel eens afgevraagd waar-
mee het rubber van uw autobanden 
wordt zwart gekleurd en verstevigd? 
Of hoe lijm, drukinkten en verf wor-
den gemaakt?
Het zijn normale producten in onze 
maatschappij. Niet iets om dagelijks 
over na te denken. 
Cindu en Neville doen dat voor u! En 
hoe zij dat doen, willen zij u graag 
op die dag laten zien.

Om 10.00, 12.00 en 14.00 uur zijn 
er rondleidingen door deskundigen 
die uw vragen kunnen beantwoor-
den. Voor jongeren vanaf 10 jaar zijn 
er op dezelfde tijden aparte rondlei-
dingen. 

Omdat, in verband met uw én on-
ze veiligheid, het aantal deelnemers 
beperkt moet blijven, raden wij een 
snelle aanmelding aan! U kunt dit 
– onder vermelding van het aantal 
deelnemers (minimum leeftijd 10 
jaar) - doen op ons telefoonnummer 
0297-545522 of via 
e-mail:  dagvandechemie@cindu.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een toe-
gangskaart. 

Koor United organiseert 
een avondgospel workshop
Uithoorn - Het interkerkelijk koor 
United uit Uithoorn onder leiding 
van dirigent/pianist Rob van Dijk or-
ganiseert een avondgospel work-
shop voor mensen die graag wil-
len zingen en voor alle muzieklief-
hebbers. 
Deze avond zal plaatsvinden in De 
Schutse kerkzaal op maandagavond 
27 oktober van 20.00 tot 21.00 uur 

aan De Merodelaan 1 te Uithoorn.
Het koor United zal samen met de 
aspirant-zangers vrolijke nummers 
instuderen en aan het einde van de
avond deze uitvoeren.

Het koor is ook op zoek naar nieu-
we koorleden en alle zangstemmen, 
vooral bassen, tenoren en sopranen 
zijn welkom. 

Koor United viert op zaterdag 21 
maart 2009 hun 25-jarig jubileum 
en geeft een spetterend concert en 
is druk aan het repeteren.
We hopen op een enthousiast res-
pons van het publiek en zorgen voor 
een gezellig en muzicaal avond.
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Diana James, 0297-561488 en staat 
op de website: ikk-united.tk.

Uithoorn - Op dinsdagmorgen 
14 oktober organiseert NVVH-
Vrouwennetwerk een contactbij-
eenkomst met de titel “Tibetaan-
se kinderen naar India”, verzorgd 
door mevrouw M. Hoogveld.

Al bijna 50 jaar vluchten er Tibe-

taanse kinderen over de Himalaya 
naar India. Over de achtergrond 
van deze tragedie doet mevrouw 
Hoogveld haar verhaal. Een korte 
inleiding over de geschiedenis van 
Tibet gaat vooraf aan dia’s die la-
ten zien hoe de Tibetanen in India 
overleven en zoveel mogelijk red-

den van hun cultuur.

Deze contactbijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 14 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur in De Schutse 
aan de Merodelaan. Voor leden is 
de toegang gratis; niet-leden be-
talen 1,50 euro.

Contactmorgen 
NVVH-vrouwennetwerk
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Intentieverklaring 
keurmerk veilig 
ondernemen ondertekend
Uithoorn  -  Om  te  komen  tot  ver-
betering van de bedrijven qua ves-
tigingsklimaat,  veiligheid  en  ima-
go is drie jaar geleden door de drie 
ministeries  van  Economische  Za-
ken,  Binnenlandse  Zaken  en  Jus-
titie  een  convenant  hierover  opge-
steld.  De  bedoeling  hiervan  is  dat 
er een betere samenwerking tussen 
de  ondernemers  onderling,  de  ge-
meente  en  andere  instanties  komt. 
Die  samenwerkingsverbanden  be-
staan  al  tussen  de  brandweer  en 
de politie en gemeente namelijk de 
veiligheidsregio maar nu wordt dat 
wat  breder  waarbij  ook  de  onder-
nemers erbij betrokken worden. Dat 
heeft vanzelfsprekend te maken met 
de veiligheid op het bedrijventerrein 
in Uithoorn. Vanuit de Stichting Col-
lectieve  Beveiliging  Bedrijven  is  dit 
initiatief ontstaan en later opgepakt 
door de gemeente om zoals gezegd 
de veiligheid op en rondom het  in-
dustrieterrein  te  verbeteren  maar 
eveneens  de  criminaliteit  tegen  te 
gaan.  Fons  Sijnesael  de  coördina-
tor gaf een kort verslag van de ma-
nier waarop men te werk is gegaan. 
Vroeger was het zo dat elke instan-
tie  zoals  politie,  brandweer  en  on-
dernemers  zelf  een  subsidie  kon-
den  aanvragen.  Dat  leidde  tot  on-
gewenste  geldstromen  en  daarom 
is vanuit de drie ministeries Econo-
mische Zaken, Binnenlandse Zaken 
en Justitie de roep gekomen om de 
bedrijven  te  clusteren  in  het  kader 

van kwaliteitsverbetering. Er is eerst 
een werkgroep  in het  leven geroe-
pen die in drie fases de uiteindelijke 
tot  standkoming  van  een  overeen-
komst moet bewerkstelligen. 
Analyse
Allereerst is begonnen met een ana-
lyse. Daarbij werd gekeken hoe ziet 
de  gemeente  eruit  en  de  indicatie 
van  de  veiligheid.  In  totaal  hebben 
zich 39 ondernemers aangemeld. 

Drie  maanden  geleden  is  men  be-
gonnen  met  twee  schouwen  een 
dag  en  een  nachtschouw  waarbij 
gekeken  is  naar  verschillende  as-
pecten  zoals  illegale  bewoning  op 
het  terrein, het ontbreken van voet 
en  fietspaden,  mobiliteitsproble-
men. Dat kan zijn de hoogte van on-
derdoorgangen  voor  grote  vracht-
wagens,  inventarisatie  van  eigena-
ren van verpauperde en leegstaan-
de panden, de kwaliteit van de be-
strating,  onduidelijke  vluchtwegen 
en gevaarlijke situateis zoals vracht-
wagens die hun opleggers parkeren 
zonder truck. 

Er  zijn  interviews  geweest  met  on-
dernemers  over  hun  visie  betref-
fende  het  terrein  en  alle  onderne-
mers  zijn  individueel  benaderd.  Uit 
de  enquêtes  is  gebleken  dat  43% 
van de ondervraagden  vindt dat  er 
sprake  is  van  een  onveilige  situa-
tie in en rondom het bedrijf. Verder 
is  er  sprake  van  overlast  van  gro-

te vrachtwagens. Dat vindt 50% en 
30% heeft last van inbraken. Die in-
braken vinden overal plaats en het 
is dan ook de bedoeling dat er meer 
aangifte  gedaan  wordt  zodat  dit 
ook  voor  de  ondernemer  makkelij-
ker  wordt  om  te  melden.  Er  is  ge-
keken  naar  brandgevaarlijke  situa-
ties, naar plaatsen waar veel opslag 
van  goederen  ligt,  verkeersborden, 
ontsluiting, kruisingen, waar vracht-
wagens in een fuik rijden omdat de 
aanduiding  niet  goed  is  aangege-
ven, bewegwijzering, openbare ver-
lichting.

Fietspad
 Er blijkt geen fietspad te zijn terwijl 
dit  eigenlijk  wel  zou  moeten  aan-
gezien veel werknemers op de fiets 
komen. Verder is gekeken of er ont-
ruimingsplannen zijn en wat onder-
nemers  preventief  hebben  gedaan 
om  hun  bedrijf  veiliger  te  maken. 
Drie bedrijven hebben de AED (voor 
hartstilstand),  tien  bedrijven  willen 
meer  informatie hierover en vijftien 
bedrijven denken erover om collec-
tief  tot aanschaf over te gaan. Ver-
der is gekeken hoe de communica-
tie met de diverse diensten is. 

Over  het  groenbeheer  van  de  ge-
meente  is men niet zo tevreden en 
er blijken vrij veel knelpunten te zijn 
qua  verkeersveiligheid.  De  brand-
weer heeft aangegeven wel brand-
oefeningen  te  willen  verzorgen  en 

vanuit  de  bedrijven  hebben  zich 
zelfs vrijwilligers voor de brandweer 
aangemeld. Op basis van de uitslag 
van deze enquêtes en de interviews 
en de schouwen wordt een pakket 
van maatregelen opgesteld en daar-
na volgt het plan van aanpak waar-
van verwacht wordt dat dit midden 
november klaar is. 

Dan  kan  het  definitieve  convenant 
ondertekend  worden  en  volgt  een 
proefperiode  van  twee  jaar  waar-
na  als  alles  goed  verloopt  en  vol-
gens  de  plannen  een  zogenaamde 
tweede  ster  behaald  kan  worden. 

Open dag Dagverzorging 
“De Wissel”
Vinkeveen  - Dit  jaar viert Dagver-
zorging  “De  Wissel”  haar  10-jarig 
bestaan. En dat willen we natuurlijk 
niet  ongemerkt  voorbij  laten  gaan. 
Op  dinsdag  14  oktober  zetten  we 
onze  deuren  wagenwijd  open  voor 
iedereen! Vind u het  leuk om eens 
een kijkje  te nemen, dan bent u  ’s 
morgens  van  harte  welkom  tussen 
10.00  uur  en  11.30  uur.  Of  ’s  mid-
dags tussen 14.00 uur en 15.30 uur. 
U kunt dan onze ruimte bekijken en 
als u dat wilt kunt u ook meedoen 
aan verschillende activiteiten. 

Wat is dagverzorging? 
Dagverzorging  is  een  voorziening 
voor  thuiswonende  ouderen  uit  de 
gemeente  De  Ronde  Venen,  die 
(wat) extra zorg en aandacht nodig 
hebben  om  zo  lang  mogelijk  zelf-
standig te kunnen blijven wonen. 
Deelname  aan  dagverzorging  kan 
preventief  werken,  waardoor  een 
grotere afhankelijkheid wordt voor-

komen en een verhuizing naar een 
verzorgingshuis  of  opname  in  een 
verpleeghuis kan worden uitgesteld. 
Bovendien worden de partner, fami-
lie  en  mantelzorgers  ontlast  bij  de 
dagelijkse  zorg  en  begeleiding  en 
betekent de dagverzorging het de-
len van de zorg. 

Voor wie is het bedoeld? 
Dagverzorging is bedoeld voor:
- ouderen die met alleen thuiszorg/
mantelzorg niet meer geholpen zijn. 
-  ouderen  met  lichte  lichamelijke 
aandoeningen
- ouderen die door eenzaamheid in 
een isolement raken

U vindt de dagverzorging in verzor-
gingshuis  Zuiderhof,  Futenlaan  50 
te Vinkeveen. 
Voor  meer  informatie  kunt  u  ons 
bellen  op  maandag,  dinsdag,  don-
derdag  en  vrijdag.    Het  telefoon-
nummer is: 0297-587044.

Actieve week voor 
Scouting Jan van Speyk
De Ronde Venen  -  Scouting  Jan 
van  Speyk  heeft  een  drukke  week 
achter  de  rug.  Naast  de  wekelijk-
se  opkomsten  kreeg  de  leiding  op 
dinsdag  30  september  een  opfris-
cursus  EHBO,  met  in  het  bijzon-
der  reanimatie.  Op  zaterdag  4  ok-
tober  streden  de  scouts  tegen  an-
dere  scoutinggroepen  uit  de  regio 
op  de  jaarlijkse  zwemwedstrijden. 
De  EHBO-cursus  werd  gegeven 
door  ambulanceverpleegkundige 
en EHBO-trainer Marcel Kooymans. 
Zowel  een  theorie-  als  praktijkge-
deelte werden behandeld. Zo kreeg 
de  leiding  onder  andere  les  in  de 
stabiele zijligging (goede opfrisser), 
de routekgreep en natuurlijk reani-
matie inclusief kinderreanimatie. Dit 
laatste  werd  geoefend  op  specia-
le poppen. Het was een erg nuttige 
avond! Scouting Jan van Speyk be-
dankt  de  Gemeente  De  Ronde  Ve-
nen die deze cursus (mede) financi-
eel mogelijk heeft gemaakt. Op za-
terdag 4 oktober waren de  jaarlijk-
se  zwemwedstrijden  van  de  regio 
Amsterdam-Amstelland in de Meer-
kamp te Amstelveen. Ook de scouts 
van Scouting Jan van Speyk deden 
hier  met  veel  plezier  aan  mee.  Het 
thema  van  dit  jaar  was  ‘De  Jamai-
caanse Haai’ en natuurlijk waren er 

weer mooie spandoeken in dit the-
ma gemaakt. Het waren spannende 
wedstrijden,  maar  helaas  heeft  de 
Mijdrechtse groep geen prijzen mee 
naar  huis  morgen  nemen.  Volgend 
jaar kunnen ze weer een poging wa-
gen! Wil  je meer weten over Scou-
ting en de Jan van Speykgroep? Kijk 
dan  op    www.janvanspeykgroep.nl 
of neem contact op met Resi op te-
lefoonnummer 0297-285115. 

Verspilling van 
gemeenschapsgeld aan 
bushaltes 126
Vinkeveen.  Bewoners  van  de 
Baambrugse Zuwe en de Vinkenka-
de werden afgelopen week aange-
naam  verrast  doordat  diverse  bus-
haltes en –hokjes bij hen in de buurt 
een  flinke  onderhoudbeurt  hebben 
gekregen. Eén en ander in het kader 
van  de  reconstructie  van  het  weg-
dek  en  het  aanbrengen  van  nieu-
we  verkeersremmende  maatrege-
len  door  de  gemeente.  Om  die  re-
den  is  de  Vinkenkade  afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Bij de bus-
haltes  is  door  de  busonderneming 
BBA  een  informatieformulier  aan-
gebracht  met  daarop  de  medede-
ling dat buslijn 126 tot 22 november 
a.s. tijden de spits een andere route 
rijdt.  Passagiers  wordt  verzocht  via 
(nood)haltes  elders  op  te  stappen. 
Niets mis mee. Wél dat door enke-
le omwonenden bij deze krant mel-
ding werd gemaakt van het feit dat 
buslijn  126  helemáál  niet  meer  te-
rugkomt  op  deze  route!...  Alwéér 
slecht  nieuws  over  het  openbaar 
vervoer. Met name voor aanwonen-
den  van  de  Baambrugse  Zuwe  en 
Vinkenkade. Maar als de buslijn ver-
dwijnt waarom dan nog zoveel geld 
besteed aan de opknapbeurt van de 
bushaltes?  Desgevraagd  aan  een 
welwillende  ambtenaar  van  de  ge-
meentelijke servicelijn gaf deze  toe 
dat  de  bushaltes  inderdaad  onder 
handen waren genomen en dat bus 
126 op 14 december zijn  laatste  rit 
zal rijden. Of de lijn helemaal wordt 
opgeheven dan wel dat deze wordt 
verlegd naar een ander traject werd 
niet duidelijk. Woordvoerster Suzan 
van Beek van Busonderneming BBA 
(Veolia  Transport)  deelde  ons  mee 
dat de dienst op buslijn 126 met in-
gang  van  15  december  aanstaan-
de  inderdaad  niet  meer  door  BBA 
zal  worden  verzorgd.  Connexxion 
neemt het deel van de buslijnen van 
BBA in Noordwest Utrecht over als 
gevolg  van  een  concessie  die  met 
de provincie en de NS  is gesloten, 
zo werd meegedeeld.
Volgens  woordvoerder  Rob  Kos-
ter  van  het  Connexxion  hoofdkan-
toor  in  Hilversum  wordt  de  bus-
lijn wel degelijk voorgezet maar via 
een ander route. Naast kleine aan-
passingen in Mijdrecht rijdt de bus 

niet meer langs de Baambrugse Zu-
we en de Vinkenkade, maar via de 
N201  en  de  A2  naar  Abcoude  om 
daar  zijn  weg  verder  te  vervolgen 
naar Amsterdam-Bijlmer NS. Verder 
liet men doorschemeren dat het de 
bedoeling  is  dat  station  Breukelen 
een  centraal  kruispunt  van  open-
baar vervoer wordt  in de regio met 
de  trein  als  belangrijkste  vervoer-
middel.  Waar  lijn  140  wordt  inge-
kort,  blijft  de  126  dus  gewoon  na-
genoeg dezelfde route rijden. Dat is 
dan weer het blije nieuws.

Weggegooid geld
Wethouder Jacques Dekker van de 
gemeente  De  Ronde  Venen  blijkt 
eveneens  op  de  hoogte  te  zijn 
van  de  opheffing.  “Maar  het  was 
al  meegenomen  in  de  offerte  van 
een poosje geleden dat de bushal-
tes daar een onderhoudsbeurt krij-
gen  en  toen  het  uitvoeringstraject 
op gang kwam was het niet meer te 
stoppen. Dus  is het uitgevoerd ter-
wijl Connexxion intussen samen met 
de provincie krap een half  jaar ge-
leden  al  de  afspraak  had  gemaakt 
deze  ‘onrendabele‘  buslijn  op  dat 
traject  te  willen  opheffen.  De  ge-
meente wordt in zoiets niet of nau-
welijks  gekend.”  In  dat  licht  gezien 
is er dus vele duizenden euro’s ge-
meenschapsgeld  over  de  balk  ge-
smeten.  “Het  opheffen  van  buslijn 
126 heeft niets met de nieuw aan te 
leggen  verkeersremmende  maatre-
gelen te maken, zoals wordt gesug-
gereerd,” vertelt de wethouder ver-
der. “Pure onzin. De bestaande chi-
canes  worden  verwijderd  en  in  de 
plaats daarvan komen er verhogin-
gen  in  de  weg.  Samen  met  de  in-
woners  ter  plaatse  heb  ik  gespro-
ken  over  welke  verkeerremmende 
maatregelen  zij  nuttig  zouden  vin-
den.  In elk geval niet die ondingen 
die  er  nu  liggen op de Baambrug-
se  Zuwe.  Ze  zijn  daar  zonder  mijn 
voorkennis (!) aangebracht en wel-
ke krankzinnige die versie heeft ver-
zonnen… De fietsers moeten daar-
bij door hetzelfde poortje als het ge-
motoriseerde verkeer. Dat vraagt om 
ongelukken. Dus ook daar gaan we 
veranderingen  aanbrengen.”  Aldus 
de wethouder. Bushaltes zijn voor niets opgeknapt als bus 126 niet meer rijdt

Recent aangelegde en gevaarlijk gebleken chicanes worden verwijderd

Bij dit alles zij aangetekend dat de 
huidige chicanes ‘met de hoge stoe-
pen’  nog  maar  kortgeleden  op  de 
Baambrugse  Zuwe  zijn  aangelegd, 
terwijl de vorige – die prima volde-
den en waar de fietsers ook achter-
langs  konden  rijden  –  destijds  om 
onduidelijke  redenen  zijn  wegge-
haald. Dus ook hier  zou  je kunnen 
spreken  van  weggegooid  geld  als 
er nu weer andere komen. Zou het 
niet beter zijn de Baambrugse Zuwe 
en de Vinkenkade als  een  ‘norma-
le weg’ uit  te  voeren  zonder al die 
poespas en er gewoon enkele flits-
palen neer te zetten. Dat levert dan 
bij  hardrijders  tenminste  nog  een 
keer  wat  op.  En  voor  het  ‘normale 
verkeer’ zal het een zegen zijn zon-
der al die drempels, bulten en ver-
dere flauwekul haar weg fatsoenlijk 

te kunnen vervolgen.
Kort en goed, op termijn wordt een 
uitvoerige en kostbare reconstructie 
van de Baambrugse Zuwe gepland. 
De  bushaltes  zullen  worden  afge-
broken  en  de  verkeersremmende 
maatregelen gaan dan wéér op de 
schop. Wellicht een volgende portie 
gemeenschapsgeld  gaat  dan  over 
de balk. 
Doe  het  in  één  keer  goed,  zouden 
wij  willen  suggereren!  Maar  tegen 
die  tijd  zullen  we  ook  een  nieuwe 
gemeente  hebben.  Misschien  ge-
beurt  er  dan  wel  helemaal  niets 
meer. Zorg dan dat vóór die tijd on-
zinnige  onderhoudswerken  als  de-
ze tijdig worden geschrapt. Dan kan 
het  dure  gemeenschapsgeld  beter 
aan zinvollere projecten worden be-
steed.

Mijdrecht – De politie heeft 
maandagavond  29  septem-
ber op de Nijverheidsweg een 
17-jarige jongen uit Mijdrecht 
aangehouden  omdat  hij  in-
brekerswerktuig op zak had. 
De jongen liep met een plaats-
genoot  omstreeks  21.55  uur 
op het industrieterrein. Agen-
ten controleerden de 17-jari-
ge jongen en het bleek dat hij 
handschoenen en een bivak-
muts op zak had. Ook kwam 
bij zijn fouilliering een brokje 
hasj aan het licht. De jongen 
is aangehouden.

In de regio bestaat er al een derge-
lijk  samenwerkingsverband  in  Am-
stelveen op de legmeer, Amsterdam 
het Business park, Diemen Bergwijk 
park  en  gecertificeerd  zijn  stam-
merdijk en de Sniep en in Aalsmeer 
is een start gemaakt op het jachtha-
vengebied. 
Opmerkelijk vond Sijnesael dat 90% 
van de ondervraagde ondernemers 
geen behoefte heeft om anoniem te 
blijven en doordat de ondernemers 
dus met naam en adres bekend zijn 
kan een betere en snellere commu-
nicatie  en  samenwerking  tot  stand 
komen. 

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?

BEL: 
0297-581698

Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

De Nierstichting is jarig. 
Kadotip: word donateur.



pagina 14 Nieuwe Meerbode  - 8 oktober 2008

Damclub Kunst & Genoegen 
goed op dreef!
De Kwakel - Verleden week zet-
te het 2e team van de Kwakelse 
dammers al de toon met een fraaie 
overwinning in de 1e klasse van de 
Noord-Hollandse dambond. Afgelo-
pen maandag deden de dammers 
van het eerste team het niet dun-
netjes over in de hoofdklasse. Met 
maar liefst een nederlaag van 7-
1 werden de dammers uit Haarlem 
naar huis gestuurd.
 
Binnen een half uur had Adrie 
Voorn al de eerste punten te pak-
ken. Voordat Adrie zijn combinatie 
wilde uitvoeren gaf zijn blunderen-
de tegenstander al op. Daarna ont-
spon zich een gelijkopgaande strijd 
op de overige borden. Op het kop-

bord had teamleider Rob Broekman 
zich genesteld, Rob sloeg met een 
verrassende combinatie toe. Even 
spartelde zijn opponent nog tegen 
maar wierp uiteindelijk de hand-
doek. De tactische remise van Wim 
Keessen leverde het beslissende 5e 
punt op. De tegenstander van Wim 
Könst bood vervolgens ook remise 
aan, maar dat werd door de onver-
biddelijke Wim niet geaccepteerd. 
Wim ging door tot aan het gaatje en 
won vervolgens met een mooi eind-
spelletje. Zodoende behaalde K&G 
een ruime overwinning, met hoop 
op een volgend goed resultaat als 
over twee weken naar Heemstede 
afgereisd gaat worden. 

Naast deze bondswedstrijd werd 
er ook gespeeld in de onderlin-
ge competitie voor het kampioen-
schap. Hier deed Piet van der Poel 
goede zaken door de topper tegen 
Leo Hoogervorst in winst om te zet-
ten. Bert van Wermeskerken won 
zijn eerste partij tegen Martin van 
Braak, Huib Arends en Frans Ver-
linden noteerden de eerste remise 
van dit damseizoen. Elke maandag-
avond speelt K&G in ’t Fort De Kwa-
kel, aanvang 19.30 uur.
 
Uitslag K&G – BDC 
R Broekman- A Diemeer  2-0
A Voorn - J Bierman 2-0      
W Könst - L v.d. Heuvel 2-0      
W Keessen - J van Aarle 1-1

Goud op bezoek bij Qui Vive!
De Kwakel - Vrijdag 17 oktober a.s. 
komt Internationaal en Olympisch 
damesscheidsrechter (en net te-
rug uit Beijing) Stella Bartlema naar 
hockeyclub Qui Vive. Tijdens de-
ze avond begint zij met een korte 
rondleiding door Beijing: zij neemt 
de aanwezigen mee langs de be-
levenissen van een hockeyscheids-
rechter tijdens een Olympisch toer-
nooi. Met o.a. foto’s, leuke verhalen 
en prachtige anekdotes belicht Stel-
la het toernooi vanuit een andere in-
valshoek. Na afloop van deze kor-
te presentatie wordt door Stella een 
briefing gegeven over de huidige 
hockeyregels, zodat iedere Qui Vive 
scheidsrechter goed voorbereid kan 
beginnen aan de competitie en zich 
weer verder kan verbeteren rich-
ting de top. Tevens wordt gekeken 
naar die altijd lastige regel: hoe zat 
het toch weer met die scoop, mag 
je nou wel of niet slepen tijdens een 

strafbal, en tot hoever mag die kee-
per nou opkomen? 
Het wordt dus een zeer leerzame 
avond voor alle actieve clubscheids-
rechters van Qui Vive, maar uiter-
aard ook andere belangstellenden. 
De avond begint rond 19.30 uur met 
een gezamenlijk kopje koffie waar-
na om 20.00 uur de presentatie be-
gint. Na afloop van de presentatie 
wordt er nog een spelregelquiz ge-
houden onder de noemer “Should I 
stay or Should I go”, een variant op 
het alombekende “Petje op, Petje 
af”. En voor de winnaar is er uitein-
delijk een leuke prijs. Uiteraard is er 
na de presentatie nog genoeg tijd 
om onder het genot van een drankje 
eventuele vragen te stellen aan Stel-
la! Schrijf dus deze datum direct in 
uw agenda, want dit mag u niet mis-
sen. Aanmeldingen voor deze avond 
graag richting 
arbitrage@quivive.nl.

Marathonkaarten bij 
Buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Over ruim vier we-
ken, op zaterdag 8 november, houdt 
Buurtvereniging Amstelhoek we-
derom haar Herfst-klaverjasmara-
thon. Er wordt gekaart van 10.00 uur 
’s ochtends tot 10.00 uur ’s avonds, 
waarbij er lekkere vleesprijzen zijn 
te winnen; de zaal is open vanaf on-
geveer 9.30 uur. 

Tevens vindt er een verloting plaats 
met allerlei leuke prijsjes. De entree 

bedraagt slechts zeven euro (waar-
bij inbegrepen een kopje koffie, ’s 
middags een broodje en ’s avonds 
een heerlijke kop soep met een 
broodje). Om deze kaartdag vloei-
end te kunnen laten verlopen, dient 
u zich vóóraf op te geven bij me-
vrouw Martine Baltus-Hijman, tel: 
0297-214543. Meldt u zich snel aan, 
want vol = vol! {en bij 92 deelne-
mers is de zaal écht vol!} 
Tot ziens op 8 november.

Kaartmarathon
bij KnA

Uithoorn - Zaterdag 18 okto-
ber wordt er in het KnA ge-
bouw aan het Legmeerplein 
weer een klaverjasmarathon 
gehouden.

Deze marathon wordt gespeeld 
van 10.00 uur tot 22.00 uur. Er 
wordt gespeeld volgens het dub-
belkleursysteem. Als u dit niet 
kent moet u dit zeker eens pro-
beren. 
Het is niet moeilijk, alleen wordt 
er een mogelijkheid geboden om 
met een slechte kaart toch goed 

te scoren. Hoe het precies werkt 
wordt u graag uitgelegd door een 
van de organisatoren. Er zijn leu-
ke prijzen te winnen, maar gezel-
ligheid moet voorop staan. Ook 
tijdens de loterij zijn er diverse 
leuke prijzen te winnen. Tussen 
de partijen door wordt er door het 
personeel achter de bar en ande-
re vrijwilligers gezorgd voor de 
nodige versnaperingen. De kos-
ten voor dit evenement bedragen 
negen euro p.p.
Opgeven kunt u zich bij Hans Kas 
, tel. 0617724798.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 10 okto-
ber is er prijsklaverjassen in café de 
Merel in Vinkeveen. 
Er worden vier giffies gespeeld. De 
aanvang is 20.15 uur. De uitslag 
van de laatste klaverjasavond is als 
volgt:

1. Frans Bierstekers 7443 pnt
2. Jan Houtkamp 7304 pnt
3. William Mayenburg 7301 pnt
4. Sjaan Kolenberg 7229 pnt
5. Dies Bouterse 7116 pnt
De poedelprijs was voor Henk van 
Breda met 4411 punten.

Biljarten

Dio 1 neemt nu al de 
koppositie in
De Ronde Venen - Na 6 speelwe-
ken maakt Dio 1 duidelijk dat het 
ook dit jaar weer kampioensaspira-
ties heeft.
Het sterke team laat er geen gras 
over groeien en gaat al vroeg in het 
seizoen aan kop. Maar als geen an-
der weten de spelers dat er nog een 
lange weg te gaan is. De concurren-
ten liggen op de loer en alle teams 
zullen zeker van Dio 1 proberen te 
winnen. Paul Schuurman is weer in 
vorm en had met 17 beurten en een 
moyenne van 10 de kortste partij 
van de week. Wil Bouweriks begint 
de vruchten van zijn vele oefenen 
te plukken en had de procentueel 
hoogste serie met 13 caramboles 
= 34%. De Merel Metaal/Mijdrecht 
2 moest met 2-7 de kracht van Dio 
1 ondervinden. Frank Witzand red-
de de eer door een overwinning op 
Herman Turkenburg. De Merel/Me-
taal Mijdrecht 3 was met 6-3 de 
baas over De Kromme Mijdrecht 1. 
Caty Jansen en Gerrie Hözken deel-
den de punten na een sterke eind-
sprint van Caty.
Cens 2 was met 7-2 winst goed op 
dreef tegen Dio 2. Zweder van Da-
len won in 23 beurten van Hennie 

v.’t. Hul die in de nabeurt 1 caram-
bole tekort kwam.
Bob’s Bar 2 verloor op het nipper-
tje met 4-5 van Stieva Aalsmeer. An-
ne Beeker was in 21 beurten net iets 
sneller uit dan Lucia van Gelderen.
De Paddestoel 1 verloor de broeder-
strijd van De Paddestoel 3 met 2-7. 
De Vrijheid/Biljartmakers kwam met 
4-5 een punt tekort tegen De Pad-
destoel 2. Bob’s Bar 1 was met 5-
4 te sterk voor De Kuiper/van Wijk. 
Rob ten Den en Michael de Kuiper 
haalden de punten voor de Wilnis-
se ploeg.
Cens 1 kwam met 2-7 duidelijk te-
kort tegen De Kromme Mijdrecht 2. 
Joris van Putten zorgde voor de eni-
ge punten van Cens 1.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won 
in een spannende wedstrijd met 5-
4 van De Merel/Metaal Mijdrecht 1. 
Bert Fokker won in slechts 20 beur-
ten van een sterke Ben Fransen.

Stand na 6 weken:
1. Dio 1 40 punten
2. De Merel/Metaal Mijdrecht 1  38 
punten
3. De Vrijheid/Biljartmakers  
36 punten  

Kitty Jansen

Zeer bewogen weekend 
voor De Haan
Regio- Zondag 5 oktober reed 
Alexander de Haan een NK su-
permoto in Lelystad, het werd niet 
het weekend waar hij op gehoopt 
had. In de nacht voorafgaand aan 
de wedstrijd werden de rijders op-
geschrikt door een grote brand in 
het rennerskwartier. De Haan stond 
er met zijn vrachtwagen vlakbij en 
deed er alles aan om de brand te 
bedwingen. Gelukkig is er niemand 
gewond geraakt, maar helaas zijn er 
twee tenten en een motor verloren 
gegaan.

Kwalificatie
Na een zeer slechte nacht kon De 
Haan als eerste kwalificeren, de in-
steek was om zo snel mogelijk over 
te gaan tot het zetten van snelle tij-
den dit omdat in Valkenswaard de 
kwalificatie werd ingekort en De 
Haan zich daarop verkeek en geen 
snelle tijd had en omdat er alleen 
maar meer vuil op de baan kwam 
van het off-road gedeelte. Geluk-
kig stond er al snel een 2e tijd op 
de klokken want De Haan moest na 
enkele minuten de baan verlaten 
met een lekke band en kon langs de 
baan afwachten of er nog snellere 
tijden gereden werden. In de laatste 
ronde wist nog een rijder de snelste 
tijd te verbeteren en De Haan kreeg 
de derde startplek toegewezen.

1e manche 
De start verliep goed en De Haan 
komt als 2e de eerste bocht uit en 
voert de druk direct op bij de kop-
man. Het off-road was zo verschrik-
kelijk nat en stond vol met diepe 

plassen waardoor De Haan in zijn 
achtervolging van boven tot onder 
volledig onder de blubber kwam te 
zitten. Na drie ronden wist hij de lei-
ding over te nemen en liep al snel 
uit, helaas door de zware regen-
val en de plassen op de baan was 
er veel water tussen zijn gashen-
del komen te zitten waardoor deze 
niet goed meer functioneerde en de 
snelheid er uit was. Het behouden 
van de 1e plaats was hierdoor niet 
meer mogelijk en De Haan moest 
genoegen nemen met de 5e plaats.

2e manche
Het leek erop dat de start van de-
ze manche nog beter zou wor-
den, maar helaas tikte De Haan 
met zijn voorwiel tegen een ande-
re rijder aan en gleed hard onderuit. 
Als laatste (30e) vertrok hij en zet-
te meteen de achtervolging in, ron-
de na ronde pakte hij rijders. Na vijf 
ronden lag hij al op een 12e plaats. 
De Haan heeft nog alles gegeven en 
heeft deze manche op een 7e plaats 
weten af te sluiten. 
Totaal leverde het een 7e plaats op 
in het dagklassement, De Haan be-
houdt wel met grote voorsprong de 
leiding in het kampioenschap, de 
nieuwe 2e man staat 298 punten 
achter op De Haan.

De volgende wedstrijd wordt ver-
reden op het prachtige kartcircuit 
in Spa (België) op zondag 26 okto-
ber, de zaterdag voorafgaand aan 
deze wedstrijd rijdt Alexander de 
Haan samen met Aad Kentrop een 
endurance van 3 uur.

Koppeltijdrit brengt 300 euro op 
voor Vietnamese kinderen

Multi Triathlon Team 
fietst voor goede doel
Uithoorn - Afgelopen zondag 5 ok-
tober trotseerde de jeugd van het 
Multi Triathlon Team en Wieler-
vereniging De Amstel uit Uithoorn 
het slechte weer door samen met 
hun vader, moeder, opa, oma, of 
fietsvriend(in) mee te doen aan een 
koppeltijdrit. De wedstrijd, georga-
niseerd door Multi Triathlon Team 
Aalsmeer, stond in het teken van een 
goed doel. De opbrengst ging naar 
Stichting Kansen voor Kinderen, een 
organisatie die zich inzet voor kans-
arme kinderen in Vietnam. 
Kinderen tussen de 5 en 13 jaar 
stonden aan de start op het wieler-
parcours in Sloten. De regen weer-
hield de koppels er niet van om on-
der aanmoediging van de suppor-
ters de rondjes zo snel mogelijk af 
te leggen. Fietsjeugd van sportver-
enigingen uit de omgeving kwam 
op de wedstrijd af, maar ook ouders 
die hun kinderen eens aan de wie-
lersport wilden laten proeven, wa-
ren aanwezig. De organisatie kijkt 
tevreden terug op het evenement. 

De opkomst was ondanks de bar-
re weersomstandigheden goed, de 
deelnemers waren erg enthousiast. 
De koppeltijdrit bracht in totaal 300 
euro voor het goede doel Stichting 
Kansen voor Kinderen op. Met dat 
geld werkt de Stichting aan het ver-
beteren van de toegang tot onder-
wijs voor arme kinderen in Vietnam.
Uitslag
-Korte afstand Eindtijd
Kees Burkunk (2,5 km) 14.58 
Bram van der Luit (7,5 km) 23.21
- Lange afstand (10km) Eindtijd
Menno Koolhaas 17.44
Titia van Kesteren 18.22 
Paddy van Dijk 19.20 
Jimmy Nijlant 19.32 
Niels van Bunningen  20.04 
Leolis Knook  21.21 
Davy Heysteeg 22.06 
Michael Dal  22.22 
Julia van Ravenzwaaij  25.13 
Justin Heysteeg 25.26
Dana Bosman 29.29
Job van der Luit 32.44 
Jan Burkunk  33.44

Streekderby Hockey 
meiden Mijdrecht-Qui Vive 
gaat gelijk op
Mijdrecht/Uithoorn - Zaterdag 
4 oktober, de meiden uit Mijdrecht 
speelde hun eerste derby. En wel te-
gen de meiden van de A3 van Qui 
Vive uit Uithoorn. Een wedstrijd 
waar altijd veel zenuwen en span-
ningen bij naar boven komen. De 
dames uit Mijdrecht vertrokken dan 
ook vol goede moed, en nog met de 
winst van vorige week in het ach-
terhoofd naar de velden van Qui Vi-
ve. Het was koud, en regenachtig, 
maar dat zou de meiden niet weer-
staan om niet voor de winst te gaan. 
Een bespreking van coaches Clau-
dia Röling en Birthe van Rossum 
moest er voor zorgen dat de mei-
den met de winst naar huis zou-
den gaan. Helaas zagen zij vanaf 
de zijkant dat Mijdrecht het in het 
begin van de wedstrijd erg moeilijk 
had. Ze gingen zich aanpassen aan 
het spel van Qui Vive, dat fysiek en 
grof was. Mijdrecht kon niet lekker 
in het spel komen, en het was dan 
ook Qui Vive dat de eerste 10 minu-
ten het spel naar zich toe trok. Ge-
lukkig konden de meiden zich her-
pakken en speelden ze een veel be-
tere laatste 20 minuten. Maar het 
was Qui Vive dat de 1-0 op het sco-
rebord zette. Het zware veld zorg-
de ervoor dat ze het echt moesten 
hebben van de harde strakke pas-
ses langs de lijnen, en zo min moge-
lijk technisch hockey spelen. 

Kansen
Mijdrecht kreeg echt veel meer 
kansen in die 20 minuten, maar het 
goede keeperswerk zorgde ervoor 
dat pas vlak voor rust Mijdrecht de 
1-1 kon maken. Via een goal van 
Suzan de Graaff. In de rust moes-
ten de coaches duidelijk maken dat 
ze niet mee moesten gaan met het 

zwakke spel van Qui Vive, maar juist 
hun eigen spelletje moesten spelen. 
Dat gebeurde dan ook gelijk bij de 
start van de tweede helft. Er volgden 
vele kansen. Waaruit één keer werd 
gescoord. Een strafcorner waarbij 
de keepster hem niet helemaal lek-
ker weg kreeg, en Jorinde van der 
Berkhof kon er 1-2 van maken in 
het voordeel van Mijdrecht. Helaas 
duurde het niet lang voordat Qui Vi-
ve weer tot gelijke hoogte kwam. 
Een prima uitgespeelde counter van 
de meiden uit Uithoorn zorgde weer 
dat er een 2-2 score op het bord te 
zien was. Het fanatiek schreeuwen 
van de coaches langs de lijn hielp 
de meiden een beetje beter in hun 
spel te blijven, en het was dan ook 
opnieuw Jorinde van der Berkhof 
die de voorsprong voor Mijdrecht 
kon aantekenen, 2-3. De kansen 
gingen over en weer, maar het was 
voornamelijk Mijdrecht dat op de 
helft van Qui Vive te vinden was. 
De scheidsrechters waren niet al 
te best, veel overtredingen werden 
niet gezien, of werd niet voor geflo-
ten, wat er voor zorgde dat er vele 
irritaties waren in en rond het veld. 
Dus echt sportief was het niet meer 
op het einde. Helaas voor Mijdrecht, 
in de laatste minuten van de wed-
strijd kreeg Qui Vive onterecht een 
strafcorner, waaruit ze konden sco-
ren. 3-3 op het bord. Heel jammer, 
Mijdrecht had graag met de winst 
naar huis gegaan, wat zeker ver-
diend was, want de gehele wedstrijd 
was Mijdrecht de betere ploeg. Vol-
gende week spelen de dames hun 
laatste wedstrijd voor de voorcom-
petitie thuis. Om 17.30 uur proberen 
zij de laatste punten te pakken in de 
voorcompetitie tegen de Reigers uit 
Hoofddorp. 



Wat zeg je? Koffie nodig? Komt eraan.

Een laptop nodig in kamer 6? Komt eraan.

Suikerzakjes binnengekomen,

Jos ruimt het op.

Werken met de computer, niet Jos zijn liefste bezigheid. Even de post sorteren.

De eerste postronde van de dag.

Een lolletje met de jongens van de schoonmaakdienst.

Bode Jos gaat lachend door het leven,

’ s Morgens om 10 voor zeven begint de werkdag.

Even een kopje koffie rond 8 uur.

De dames van de bedrijfkantine.

Om 12 uur precies even een potje klaverjassen 
tijdens de lunchpauze.

door Nel van der Pol

Rekening voor bloemen? Welke 

afdeling was dat ook alweer?

Een  dag  uit het leven van ..... 

De Ronde Venen – Al jarenlang zie je ze lopen, de bodes van 
het gemeentehuis. Elke vergadering, elke bijeenkomst die wij 
als pers meemaken in het gemeentehuis, zie je Jos Roeleveld, 
een van de drie bodes. Jos loopt er alweer zo’n dertien jaar 
en op een gegeven moment vraag je je af, wat doet nou zo’n 
man de hele dag. Tijdens vergaderingen verzorgt hij de koffie 
en thee, als er iets gekopieerd en uitgedeeld moet worden 
doet hij dat.
Is er wat met het geluid, de bode regelt het. De bloemetjes op 
de vergadertafel, werk van de bode. Na de vergadering nog 
even met elkaar napraten in het barretje, de bode zorgt voor 
een drankje of een hapje. En of het nou tot na twaalven is of 
niet, ze zijn er, de bodes. 
Een paar maanden geleden zat ik weer eens bij een raads-
vergadering en maakte een geintje met bode Jos over zijn 
werk. Wat doe jij nou zo’n hele dag? “Nou, dan moet je eens 
een dagje meelopen”, zei hij. Wel, dat moet je niet tegen mij 
zeggen, dus ik zei ‘prima jongen, doen we, schrijven we een 
artikel: een dag uit het leven van een bode en dat ben jij dan’.
Even navragen bij zijn baas, de gemeentesecretaris, die vond 
het een pracht idee. De afspraak werd gemaakt: woensdag 
1 oktober om 10 voor zeven bij het fietsenrek achter het ge-
meentehuis.

Vroeg beginnen
Het lijkt wel een eerste afspraakje van toen we jong waren, 
om tien voor zeven bij het fietsenrek achter het gemeente-
huis. Netjes op tijd ben ik er. Het is al een drukte van belang 
daar achter het gemeentehuis. De schoonmaakploeg is gear-
riveerd. Jos opent de deur, het werk begint direct: beveiliging 
eraf en de lichten aan op de diverse afdelingen. Alles is be-
veiligd. Zonder een beveiligingskaartje kom je nergens meer 
binnen. Het kantoor van de bode is in de hal. Licht aan, radio 
zachtjes aan, computer opstarten en dan naar de hal. Licht 
aan. Naar de raadzaal, licht aan, want daar is zo weer een ver-
gadering. “Kijk”, zegt Jos, “hier is gisteravond een vergadering 
geweest. Daar hadden ze dus een tv nodig, een laptop, een 
scherm. Nu moet ik zo even op de lijst kijken of ze dat in de 
vergadering van straks ook nodig hebben, anders moet ik dat 
weer allemaal opbrengen, of naar een andere vergaderkamer 
brengen.”
We lopen verder, richting de keuken. Er moet koffie gezet 
worden. In de keuken op de tafel ligt een lijst met welke ver-
gaderingen er vandaag zijn. In welke kamer, hoeveel mensen 
er komen en wat voor attributen men er voor nodig heeft. 
Het is een hele lijst.

Verzorgen
Er zijn deze dag een achttal vergaderingen in diverse verga-
derruimten. Het is de taak van de bode om er voor te zorgen 
dat alle benodigdheden in die vergaderkamer aanwezig zijn. 
Een scherm? Een laptop?  Zij vragen en Jos verzorgt het. Maar 
wat zeker zo belangrijk is, er moeten kopjes en schoteltjes 
staan, verse koffie, thee, suiker, melk, enz. Alles moet piekfijn 
in orde zijn. Maar eerst is het zorg om nu kannen koffie te zet-
ten voor de burgemeester, de secretaris, de wethouders, de 
secretaresse van de burgemeester, elke morgen staat de kan 
koffie of thee op hun kantoor voor ze beginnen. “Ja, en dat 
doen we ieder dag hoor, ze worden verwend hier.” De koffie 
pruttelt, als de zeven kannen vol zijn, gaan we naar boven en 
brengen we de koffie naar de plaats van bestemming. 
Als de koffie boven is rondgebracht, weer naar beneden, kij-
ken welke vergadering om hoe laat en welke kamer. Negen 
uur twee, om elf uur drie, om kwart voor twee, om drie uur 
en kijk, ook nog een bijeenkomst voor het personeel om vier 
uur. Even praten over de herindeling. Moet er ook een scherm 
en een laptop in de hal gezet, en daarna krijgen ze allemaal 
een hapje en een drankje, dus moet ook het glaswerk in orde 
zijn. Maar dat komt later deze dag.

Lopen, lopen
De tijd vliegt. Je loopt wat af als bode. De ene vergaderkamer 
is nog niet opgeruimd of de volgende moet weer op orde 
worden gebracht. De lege kopjes en koffiekannen weer naar 
de keuken, afwassen, schoonspoelen en voor de volgende 
vergadering weer vullen.
Eerst nemen we zelf een kopje koffie in het barretje. Tien 
minuten, want de eerste postronde wacht. “Hoe ben je op 
het idee gekomen om bode te worden”, vraag ik Jos.  “Ik heb 
eerst 16 jaar bij deze gemeente in de buitendienst gewerkt 
en daarna ben ik bode geworden. Ik ben in 1978 in dienst 
getreden bij toen de gemeente Mijdrecht. Ik heb de eerste 
herindeling meegemaakt en nu maak ik er weer een mee.”

En hoop je ook in de nieuwe gemeente weer bode te worden?
“ Ja, dat wil ik wel, ik heb het prima naar mijn zin hier. Ik hoop 
dit tot mijn pensioen te kunnen blijven doen. Je kan geen 
leukere baan hebben. Lekker vrij, niemand die op je let. Als je 
alles maar goed verzorgt, dan loopt het prima. Je ziet het nu 
zelf, we moeten alles doen, deur openen, hek open, zorgen 
voor dit, zorgen voor dat, maar het is dankbaar werk, echt,  
dat zul je vandaag wel merken.
Als ik mijn tijd zou verslapen kan er niemand in. Dat is me 
gelukkig nog nooit overkomen”, aldus een lachende Jos.
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Ook de vaatwas moet worden gedaan.

Een laptop nodig in kamer 6? Komt eraan.

Een lolletje met de jongens van de schoonmaakdienst.

Executieverkoop even ophangen op het publicatiebord.

Karton in de kartonbak.

Twee keer per week overal schone handdoeken.
De glazen vast klaarzetten voor een

bijeenkomst aan het eind van de middag.

Lampje stuk? Jos draait er een nieuwe in.

Elke woensdagmiddag brengt Jos de weekbladen
rond in het gemeentehuis.Even de microfoon testen.

Post halen
Dan wordt het tijd om de post op te halen. Met het gemeen-
teautootje naar het postkantoor op het Industrieterrein. 
Twee grote kratten met post. Weer terug naar het gemeen-
tehuis. De post naar de postkamer brengen. Daar wordt het 
gesorteerd op afdeling of naam en dan een uurtje later haalt 
Jos het weer op en brengt hij het naar de plaats van bestem-
ming. Naarmate de dag vordert krijg ik meer en meer respect 
voor het werk van een bode. Wat loop je veel. Het hele ge-
meentehuis door, van voor naar achter, van onder naar bo-
ven. Zitten er ook nog afdelingen aan de overkant van het 
gemeentehuis waar je een keer of drie per dag heen moet.
Laat niemand meer zeggen dat een bode niets doet, want 
na een dag meelopen met Jos weet ik dat een gemeentehuis 
niet echt draait zonder een goede bode. Hij is werkelijk van 
alle markten thuis. Staat voor iedereen klaar en is de hele dag 
vrolijk. Heeft voor iedereen een goed woord, maakt geintjes, 
een dolletje, maar ondertussen werkt hij door.  Moet ook wel, 
want er is zoveel werk, zodat je eigenlijk geen tijd hebt om 
ook maar even op je kont te zitten. Hij heeft ogen voor en 
achter. Een voorbeeld: moet er koffie worden neergezet in 
een vergaderkamer. De kopjes staan er al. We lopen er naar 
binnen. “Dat ziet er al pico bello uit”, zeg ik tegen Jos, “hier 
hoef je weinig aan te doen.” Hij kijkt en zegt: “hé, twee vieze 
kopjes, de suiker is op, even bijvullen, want dat kan zo niet 
natuurlijk.” Hij ziet echt alles. Alles moet in orde zijn.  “Daar 
ben je bode voor. Je taak is zorgen dat alles goed verloopt, 
dat alles klaarstaat. Dat is het visitekaartje van de gemeen-
te.” 

Perfect
Alles moet echt tot in de puntjes perfect zijn bij Jos. Elke dag 
loopt Jos de koffieapparaten na, of er nog koffie inzit, melk-
poeder, enz. Of de  papieren handdoeken er nog zijn, alles 
moet kloppen. Niemand moet misgrijpen. En maar lopen, 
lopen en nog eens lopen. Trap op, trap af, gang in, gang uit. 
Om  10.00 uur haalt Jos de post weer op bij de dames van de 
postkamer. Alle ligt netjes op naam/afdeling gesorteerd.  En 
daar gaan we weer, naar alle afdelingen de post brengen. 
Wat een afdelingen. Bij iedereen even een grapje, een praat-
je. “Mag ik je voorstellen”, zegt Jos met een ernstig gezicht, 
“een nieuwe bode. Ze gaat 24 uur per week bij ons werken, 
vooral in de avonduren.” De meesten geloven het ook nog. 
Grapje van Jos. En maar lopen, werkelijk, ik denk dat we aan 
het eind van de dag wel 18 of 20 kilometer hebben gelopen. 
Ik weet nu hoe Jos zo slank blijft. Met het uur groeit mijn be-
wondering, het respect voor dit werk.

Vergadering
De tijd vliegt voorbij. O, nog even wat vaatwerk wegbrengen 
naar Rendez Voux. Er is overgewerkt, hebben ze saté gege-
ten, moeten die borden wel terug. Hup, door de stromende 
regen even de borden wegbrengen. Net weer terug in het 
gemeentehuis gaat de telefoon, de monteur voor het kopi-
eerapparaat is er. Weer trappen op, gangen door, de man bij 
het apparaat afleveren en weer terug lopen. Oh wacht, er is 
nog een vergadering, daar moet nog koffie heen. Snel kof-
fie zetten, paar kannen neerzetten. Ik denk dat we deze dag 
wel honderd keer goedemorgen, goedemiddag, hallo, enz. 
gezegd hebben tegen mensen die Jos kennen. Dan wordt er 
even gekeken hoe het met de voorraad zit. Dat doet Jos ook, 
drankvoorraad, koffie, suiker, enz. Om twaalf uur precies is 
het lunchtijd. Mijn benen zijn wel aan rust toe. Aan Jos merk 
je niks, of hij nog geen meter gelopen heeft. Vast is dat Jos 
een half uurtje gaat klaverjassen, daar komt niemand tussen. 
Ik eet een overheerlijk bakje erwtensoep, een broodje en Jos 
klaverjast. Hij heeft eigenlijk een uurtje pauze, maar na een 
half uurtje gaat hij weer aan het werk.  Weer koffie zetten, 
weer een vergaderkamer in orde brengen, uit een andere 
vergaderkamer weer de spullen opruimen en zo gaat het 
maar door.

Meerbode
Het is woensdag en hoewel bijna niemand van de afdelingen 
weten wie ik ben, vragen ze al om één uur, is de Meerbode 
er al. Want zodra die krant er is op woensdag, brengt Jos 
ze rond naar de afdelingen. Om twee uur is er tijd voor. Hij 
brengt dan gelijk de interne post op alle afdelingen en haalt 
de post voor die dag weer op. Dus weer een keer al die afde-
lingen af, al die gangen door. En dan nog alles wat er tussen-
door komt. Even een lampje maken, een snoer zoeken, even 
dit, even dat. Jos weet jij waar dit is, Jos kun jij even... Het 
is me duidelijk: als bode bij de gemeente De Ronde Venen 
moet je een duizendpoot, zeer stressbestendig en goedlachs 
zijn, goed kunnen improviseren en een conditie hebben van 
een marathonloper. Ik heb respect, echt respect voor deze 
baan. Ik heb deze dag veel geleerd en veel gezien. Ik kan en 
zal niet alles schrijven. Een bode heeft een gelofte afgelegd, 
want natuurlijk hoort en ziet hij als bode veel en niet alles 
kan naar buiten. Ik wilde graag een dagje meemaken en be-
schrijven wat Jos doet en wat je zo’n dag meemaakt, wel heel 
veel. Iedereen die ooit nog tegen mij zegt dat een ambtenaar 
niets doet, kan ik alleen maar aanraden: loop eens een dagje 
mee...

Om 12 uur precies even een potje klaverjassen 
tijdens de lunchpauze.

Jos Roeleveld, bode van de 
gemeente De Ronde Venen

Rekening voor bloemen? Welke 

afdeling was dat ook alweer?

Een  dag  uit het leven van ..... 
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UWTC Junioren en 
Nieuwelingen supersterk 
Uithoorn - Team UWTC, bestaande 
uit Robin Leijgraaff, Jeroen Breewel, 
Jordy Buskermolen en Michael van 
Meerland, heeft tijdens het Neder-
lands Club Kampioenschap in het 
Groningse Hoogezand-Sappermeer 
een 19e plek uit het vuur gesleept.

Waar afgelopen week na een wat 
moeizame trainingsperiode de puz-
zelstukjes al aardig op hun plek vie-
len, was het zaterdag 4 oktober een 
geoliëde machine die door de pol-
ders van het Groningse landschap 
denderde!! Ploegleider Theo Ouds-
hoorn had al aangegeven dat zijn 
team het beste uit de verf zou ko-
men onder zware omstandigheden, 

want hij had de beschikking over 
vier knokkers zo verklaarde hij afge-
lopen woensdagavond na de laatste 
training.

En zo geschiedde, veel wind maakte 
het tot een lastige 39km lange klus. 
Met zo’n 44 km/h wisten onze man-
nen het parcours te verslinden en zo 
een niet verwachte 19e plek te be-
machtigen in een sterk deelnemers-
veld van 51 ploegen (!) Alle vier heb-
ben ze laten zien dat ze uit het goe-
de hout zijn gesneden en dat hun 
een mooie toekomst wacht!
Dat de UWTC niet stilzit bewe-
zen ze volgende dag door de jaar-
lijkse Gentlemens rit, beter bekend 

onder de Aad Fiege Memorial, te 
organiseren. Helaas speelde het 
weer voor spelbreker, maar deson-
danks was er weer een represen-
tatief deelnemersveld. De Aad Fie-
ge bokaal werd dit jaar overhandigd 
aan Michael van Meerland en Wil-
lem Veenboer. Zij waren met 19 mi-
nuten en 11 seconden snelste in de 
categorie gentleman-licentiehou-
der. Thijs Leijgraaff en Remco Kuy-
lenburg wisten de snelste tijd te re-
aliseren met 16 minuten en 46 se-
conden. Ook zij werden in het zon-
netje gezet door Gees Fiege, net als 
alle overige winnaars! Voor meer in-
fo over de wedstrijden en de UWTC: 
www.uwtc.nl

De Aad Fiege bokaal is dit jaar voor Michael van Meerland en Willem Veenboer

UWTC BMX Redline 
TopCompetitie in Dedemsvaart
Uithoorn - Afgelopen weekend wa-
ren weer 16 rijders van UWTC actief 
in de strijd om de titel in de Redline 
TopCompetitie. De wedstrijd werd 
gehouden in Dedemsvaart, de baan 
ligt bij een nog vol te bouwen indu-
strieterrein. Prettig voor de deelne-
mers met caravan, zij hadden ruimte 
genoeg om hun caravan te stallen. 
Jammer voor de rijders en de sup-
porters. 

Door de open vlakte lag de baan vol 
in de wind, en zondag vol in de re-
gen! De training zaterdag verliep 
prima, al waaide het behoorlijk, er 
werd weinig gesprongen deze keer. 
De weersverwachting voor zondag 
was al niet te best, dus iedereen was 
er wel op voorbereid, maar toch. De 

training begon om 8.15 uur en toen 
regende het dus al, en ook de wind 
deed aardig zijn best.

De wedstrijd zelf liep goed door, al 
was het voor sommige rijders boven 
op de startheuvel moeilijk overeind 
te blijven zo pal op de wind. En later 
werd het nog lastiger doordat het 
hek wat minder grip kreeg door de 
nattigheid. Je kon goed zien dat de 
baan zwaar was om te rijden, maar 
iedereen heeft z’n best weer gedaan 
en dat resulteerde voor UWTC toch 
weer in totaal 5 halve finaleplaat-
sen, waarvan 2 doorgingen naar de 
finale en 3 rijders die zich direct ge-
plaatst hadden voor de finale. Het 
blok waar ook de junioren in rijden 
moest als laatste van start, maar de 

baan werd zo zwaar dat besloten 
werd om maar 1 manche te rijden 
en daarna direct dehalve en hele fi-
nale. Hierdoor konden ze om 15.00 
uur allemaal koud en nat weer op 
weg naar huis. 
Bart van Bemmelen was goed op 
dreef, alle manches 1e en ook de fi-
nale wist hij te winnen. Bart de Veer 
was een van de ongelukkigen die bij 
het starthek niet kon blijven staan.
Michael Schekkerman rijdt junior en 
hoefde dus maar in totaal 3 rondjes, 
maar om het teamtotaal op hoog-
te te houden reed hij nu ook cruiser 
wat hem verbazend goed afging.
Willem Kleinveld werd in de hal-
ve finale vlak voor de finish nog in-
gehaald, zodat hij net geen finale 
mocht rijden!

Harde wind en dreigende 
wolken tijdens Uithoornse
scholierenveldloop 
Uithoorn - Donkere dreigende wol-
ken, harde wind en een drassige bo-
dem, dit waren de ingrediënten van 
de Uithoornse scholierenveldloop 
kampioenschappen 2008. Het be-
trof hier een lustrum uitgave, voor 
de 25e keer werd de loop voor ba-
sisscholen en voortgezet onderwijs 
gehouden. Het burgemeester Koot 
sportpark is verruild voor het nieu-
we sportpark aan de Randweg maar 
nog steeds is Atletiek Klub Uithoorn 
de organisator. Ondanks de storm-
achtige wind uit zuidwestelijke rich-
ting weerhield dit de deelnemers er 
niet van om na iedere start in vol-
le sprint te vertrekken alsof het een 
sprintafstand betrof in plaats van 
een loop over 1600 meter.
Ook het VeenLanden College was 
vertegenwoordigd in de verschil-
lende categorieën en deed het niet 
onverdienstelijk. De school werd na 
het Alkwin Kollege en Thamen keu-
rig derde in de uitslag van de scho-
len. 

Meisjes klas 1
Bij de meisjes uit de eerste brugklas 
werd Michelle Hijman zesde, Muriël 
Maas finishte als negende. Lois Vol-

mer werd in deze leeftijdsgroep elf-
de.  Susan Verheijen werd vijftiende 
en Esmay de Bruin eindigde op de 
zestiende plaats.

Jongste jongens
Freek van Leeuwen legde bij de jon-
gens klas 1 beslag op de zestien-
de plaats, Stanley Frolik werd hier 
22e, Robin den Heeten 29e  Son-
ny Komen, Rick v.d. Hoeven en Kel-
vin Doornekamp liepen vlak bij el-
kaar binnen op de 30e, 31e respec-
tievelijk 32e plaats. Jan Bijl en Cas 
v.d. Vliet kwamen als vijftigste en 
eenenvijftigste loper binnen.

Drie meisjes tweede 
klassen bij de eerste vier   
De vier VLC loopsters bij de meis-
jes klas 2 deden het buitengewoon 
goed. Kim Hittinger werd tweede, 
Eva Haspels derde, Lonneke Meijer 
vierde. Vera Schwelger werd der-
tiende.

Jongens klas 2
Rutger Gruis, Dennis Pouw, Chris 
Reichgelt waren de drie VLC verte-
genwoordigers bij de jongens klas 
2. Ze werden respectievelijk twaalf-

de, dertiende en vijftiende.

Oudste jongens VLC heersen 
Bij de jongens klas 3 en hoger was 
de heerschappij van het VeenLan-
den College overweldigend. Bry-
an Fransen werd hier voor de der-
de keer in successie kampioen, op 
de voet gevolgd door zijn neef Kevin 
Fransen. De laagste trede van het 
podium was voor VLC loper Richard 
Compaan, maar ook Casper Wilmink 
deed het uitstekend en werd vierde, 
gevolgd door Bart Volmer op de vijf-
de plek. Het kon echter nog niet op 
want Justin v.d. Stap legde beslag 
op de zesde plaats.
Bij de docenten  eindigde Emil 
Hoogstad van het VLC eerste.
  
Inspiratie
De oudste meisjes waren kenne-
lijk geïnspireerd door de jongens 
en ook zij liepen heel mooie uitsla-
gen. Githa de Wildt eindigde helaas 
net naast het podium, ze werd vier-
de. Shanon Molleman werd in de-
ze groep vijfde, terwijl Mariska v.d. 
Spoel als zesde eindigde. Domini-
que Gimberg werd in deze groep 
zevende.

De uitslagen:     
   1e 2e         3e  ½ Finale
Bart van Bemmelen Boys 7- 1 1 1       1
Thomas v/d Wijngaard Boys 10 6 6 5
Roberto Blom Boys 11 4 5 5
Tom Brouwer Boys 11 2 1 4  4     4
Bart de Veer Boys 11 6 5 6
Wiljan Brouwer Boys 12 5 5 5
Rick Doornbos Boys 14 7 7 7
Pim de Jong Boys 14 3 3 3  5
Rowan Voshart Boys 14 5 5 6
Kimberley Kleinveld Girls 14 7 7 8
Wouter Plaisant v/d Wal cruiser17/18 5 5 5
Arno van Vliet sportklasse 4 2 5  6
Michael Schekkerman cruiser17/18 2 2 2  2
Michael Schekkerman junior men 1  3      7
Erik Schoenmakers cruiser30/39 4 3 4   8
Erik Schoenmakers sportklasse 6 6 6
Eelco Schoenmakers cruiser30/39 5 5 5
Willem Kleinveld cruiser40+ 4 5 4  5

Volgende week reizen we af naar Rijswijk voor de 8e BWC (BMX West Competitie). 

    

Danscentrum Colijn steunt 
Stichting Pink Ribbon!
Uithoorn - De maand oktober 
staat internationaal bekend als 
de maand van de borstkanker. 
Een maand waarin de bekende 
stichting Pink Ribbon extra aan-
dacht vraagt voor deze ziekte die 
1 op de 8 vrouwen treft. 

Zaterdag 11 oktober start de twee-
daagse wandeling van Amersfoort 
naar Amsterdam van 60 kilometer: 
‘A Sisters Hope’. Aan deze wandel-
tocht doen vrouwen mee die zich 
hebben laten sponsoren voor de-
ze actie. 
De intocht van deze wandeling is 

zondag 12 oktober a.s. in het Olym-
pisch Stadion in Amsterdam.
De stichting Pink Ribbon is een sa-
menwerkingsverband aangegaan 
met Dancemasters, het overkoepe-
lend orgaan van alle erkende ge-
renommeerde Dancemasters dans-
scholen van Nederland, Samsung 
en KPN.

Op deze middag wordt er in het 
Olympisch stadion een gigantisch 
dansevenement georganiseerd door 
Dancemasters, met workshops en 
natuurlijk wordt de ‘Pink Ribbon 
Dans’ aangeleerd aan de vele deel-

nemers die middag. Voor deze dans 
is speciaal de Pink Ribbon tune ge-
maakt.

Doneren
Het mooiste van alles is dat  Samsung 
en KPN 5 euro per deelnemer done-
ren aan de Stichting Pink Ribbon. En 
daar doen de deelnemers het dan 
natuurlijk ook voor!!
Danscentrum Colijn, ook een Dance-
masters danscentrum, gaat naar dit 
evenement toe met meer dan 100 
leerlingen, familie en vrienden. 

Zij zullen deelnemen aan het dan-

sevent waarbij de workshops wor-
den gegeven door bekende dansers 
als: July Fryer, Ilse Lans, Roemjana 
de Haan en Koen Brouwers. Daar-
naast zal er een optreden zijn van 
zangeres Do. Tot slot van dit eve-
nement worden de wandelaars van 
‘A Sisters Hope’  met veel tamtam 
binnengehaald door de deelnemers 
aan het dansevenement.

Familie Colijn: ”Wij vinden het be-
langrijk dat we eens in de paar jaar 
iets doen voor het goede doel. In 
het verleden hebben wij al verschil-
lende malen dansmarathons ge-
organiseerd voor o.a. Kika, Ronald 
McDonald, het Rode Kruis, Green-
peace, etc. Het versterkt het gevoel 
van saamhorigheid en er wordt al-
tijd erg enthousiast op gereageerd, 
een kans als deze mogen we dan 
ook niet voorbij laten gaan!” 

Meer informatie op de website:  
www.colijndancemasters.nl

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Regio - Op dinsdag 30 september 
werd de vijfde en voorlaatste ronde 
van de 1e competitie gespeeld bij 
de damesbridgeclub Hartenvrouw. 
Volgende week volgt degradatie c.q. 
promotie. Wie valt dit ten deel?
In de A-lijn, met vijftien paren, werd 
eerste het combipaar Jetty Weening 
en An van der Poel met 60.07%. 
Tweede werd het paar Corinne van 
de Laan/Anne Tolsma met 57.64%. 
Als derde volgden Geke Ludwig en 
Margo Zuidema met 55.56%.
In de B-lijn, met twaalf paren, werd 
eerste het paar Thecla Maarschalk/
Rees van der Post met 70.00%! Het 
combipaar Wil Blansert/Kokkie van 
de Kerkhoven werd tweede met, ook 
niet mis, 62.92%. Derde deze keer 
Garry van Outersterp/Irma Klooster-

man met 57.08%.
In de A-lijn staan nu eerste Greet 
Overwater en Guus Pielage, tweede 
is het paar Corry Smit/Kokkie van 
de Kerkhoven. Een compliment voor 
Kokkie: zij heeft het, door omstan-
digheden, een aantal keren zonder 
haar vaste partner moeten doen. 
Derde is het paar Geke Ludwig/
Margo Zuidema.

In de B-lijn staat eerste het paar 
Thecla Maarschalk/Rees van der 
Post, gevolgd door Inger Janssen en 
Yvonne Koestal als tweede. Derde 
staat het paar Alice de Bruin/part-
ner. 
Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij het secretariaat: 
Alice Oostendorp, tel. 0297-540183.
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INDRUKWEKKENDE DEMONSTRATIES 
TIJDENS OPEN BRANDWEERDAG

Uithoorn - Er is nu sinds 1 janu-
ari 2008 een volledig samenwer-
kingsverband tussen de verschillen-
de kazernes in de regio die voort-
aan onder de noemer Amsterdam- 
Amstelland door het leven gaat. Ni-
co Theuns, kazerne manager, ver-
telt dat er 20 kazernes bij betrokken 
zijn. “Er bestond al samenwerking 
tussen Uithoorn en Aalsmeer. Maar 
nu wordt de rampenbestrijdingsor-
ganisatie versterkt. Het belangrijk-
ste aspect is dat de procedures ge-
lijk lopen. Vroeger was je daar per 
kazerne autonoom in en kon je zelf 
je procedure bepalen. Nu wordt dat 
gelijkgeschakeld met de overige ka-
zernes. Overleg over dit nieuwe be-
leid is nu eens in de twee weken.” 
De brandweer in Uithoorn valt onder 
de operationele diensten en is een 
volledig vrijwillige brandweer, uit-
gezonderd natuurlijk de functie van 
Nico Theuns. In totaal zijn er 32 vrij-
willigers maar Theuns vertelt dat het 
prettig zou zijn als zich meer vrijwil-
ligers zouden melden. “Wij zouden 
nog wel een man of tien kunnen 
gebruiken”, aldus Theuns. En tijdens 
de open Brandweerdag stond er 
dan ook een stand om vrijwilligers 
enthousiast te maken. Er stond een 
indrukwekkend aantal materieel. Er 
waren negen brandweerwagens en 
een ladderwagen. De brandweer 
Uithoorn heeft een gespecialiseerd 
ontsmettingskorps gevaarlijke stof-
fen, dat ingezet wordt bij de onge-
vallenbestrijding gevaarlijke stoffen. 
Het gaat dan zowel om de ontsmet-
ting van eigen personeel als bur-
gers. 

Uitklapdouche
Er stond dan ook een container met 
een uitklapdouche. Verleden jaar 
was er een nucleaire biologische 
en chemische ontsmetting (zoals bij 
een terroristische aanval noodza-
kelijk kan zijn) en dit jaar was men 
gericht op de bestrijding van on-
gevallen met eigen personeel. Zo 
werd een incident nagebootst van 
een lekkage waar gevaarlijke stof-
fen bij vrij kwamen. De lekkage 
moest gestopt worden en het per-
soneel droeg dan ook speciale pak-
ken (gaspakken). Het lek wordt ge-
dicht maar de mensen zijn dan wel 
besmet en moeten dan ook ontsmet 
worden. Verder was er de ambulan-
ce met een brancard waar een pop 
lag met beademingsapparatuur, De 
politie was aanwezig met een stand, 
de Brandwondenstichting en de 
EHBO waar op een bord verschil-
lende vragen hingen zoals ‘Weet u 
wat u moet doen als’ en dan volg-
de een aantal situaties zoals: ‘als ie-
mand zich verslikt’ of ‘als uw collega 
zich in de vingers snijdt’, etc. De cur-
sussen zijn gestart en via de websi-
te van de EHBO kan men voor na-
dere informatie terecht of zich op-
geven voor een cursus 

www.ehboknv.nl. In maart start een 
cursus voor de AED, een apparaat 
dat gebruikt wordt bij stilstand van 
de bloedsomloop. Ook voor kinde-
ren kan men terecht bij de EHBO. 
Er stond een stand van de fi rma Pa-
raat met blusapparaten en rookmel-
ders. Verder werden er verschillen-
de demonstraties gegeven. Zo kon-
den belangstellenden en mensen 
die het durfden, want dat waren er 
niet zo veel, plaatsnemen in een au-
to die dan op de kop werd gedraaid. 
Van te voren kreeg je richtlijnen hoe 
je moest handelen.

Stoelriemen
De bedoeling was namelijk te laten 
zien hoe je uit je stoelriemen komt 
bij een ongeval omdat je die in een 
dergelijke situatie niet los kunt krij-
gen. Er was een demonstratie van 
vlam in de pan en dat je dus abso-
luut niet met water moet gaan wer-
ken. Dat werd dus ook getoond en 
een enorme steekvlam was het ge-
volg. Verder een campinggasblik-
je waar voor de veiligheid een klein 
ijzeren hekje omheen was gezet. 
Met een vuurbrander werd het blik-
je verhit en de holle bodem werd 
rond en spatte na vier minuten he-
lemaal uit elkaar. Het advies van Ni-
co Theuns die de demonstratie leid-
de: “Schrikt u niet” was dus geen 
overbodige luxe. Het ging erom te 
laten zien wat kan gebeuren op zol-
der of in een schuur. En een grote 
demonstratie waarbij een slachtof-
fer bekneld raakt bij een ongeval en 
men liet zien hoe bij een dergelijk 
ongeval de samenwerking is tussen 
brandweer en ambulance. Normaal 
gesproken is daar dan ook de politie 
bij en de hele tijd van het incident 
is er overleg tussen de verschillen-
de instanties. Het incident werd le-
vensecht nagebootst met een op-
roep naar de ambulance die dan 
ook met loeiende sirene aan kwam 
rijden. Er worden werkcirkels om de 
plek van het ongeval gemaakt waar-
binnen dan steeds twee mensen 
werken. De achterklep wordt door-
geknipt en dan volgt overleg of de 
deur of de bovenkant wordt open-
geknipt. Het voertuig wordt gesta-
biliseerd door blokken hout onder 
de wielen te leggen. Theuns gaf aan 
dat tegenwoordig de airbags een 
extra gevaar opleveren en die moe-
ten dan ook allereerst worden opge-
vangen. Maar gelukkig kan men op 
de computer zien waar de airbags 
zich in de auto bevinden. De brand-
weer spreekt over het gouden uur 
bij een ongeval. Want binnen een 
uur moet het slachtoffer gestabili-
seerd zijn. Maar er waren ook leuke 
dingen te zien en te doen zoals een 
ritje met de brandweerauto die voor 
deze keer met sirene reed. Lange 
rijen kinderen stonden op hun beurt 
te wachten. Informatief en interes-
sant zo’n open dag.
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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

Rabo-estafetteplan
092808

Renovatie Europarei flats

Wij horen dagelijks de RABO-slogan op de ra-
dio. “Het is tijd voor een vraag, het is tijd voor 
een antwoord.“ Dat klinkt geweldig goed. Dat 
wekt verwachtingen. Donderdag alweer twee 
weken geleden was de jaarvergadering van 
onze bank Veenstromen in de Meijert. Daar 
werd door de directeur een verklaring gege-
ven voor de noodzaak om onze bank te fuseren 
met de Rabobank Bodegraven (Zuid Holland)-
Woerden. Hoe grootschaliger. Hoe beter. Ja! Ja! 
Maar toch, technische ontwikkelingen en beter 
specialistisch personeel en waarschijnlijk ook 
inkrimping van personeel (niet gezegd), enz. 
zouden de drijfveer zijn. Ik had een vraag ge-
steld over de vorderingen van het Estafetteplan 
omdat ik daar niets over las in het jaarverslag, 
maar daar wilde hij tijdens de vergadering in 
verband met de omvangrijkheid van het onder-
werp niet op ingaan. (Misschien ook omdat dat 
zijn Vastgoed pet is.) Dus geen antwoord voor 
de leden. Jammer! Ja! Ja!
Ik denk dat het samengaan met de ande-
re banken ook te maken zou kunnen hebben 
met de financiering van het Estafetteplan. In 
dat plan gaat ongeveer 400 miljoen om. Ik weet 
niet hoeveel de Rabobank/vastgoed moet op-
hoesten voor zulk een omvangrijk en financieel 
onzeker ontwikkelingsproject. (Ik denk dat het 
teveel is voor onze betrekkelijk kleine bank.)  
Ja! Ja! Na de vergadering konden wij er ver-
der over praten want dan komt het niet in de 
notulen. Toch? Dus na de bijzondere boeiende 
voordracht van Erica Terpstra waar menig con-
ferencier iets van kan leren kwam de gelegen-
heid om de directeur over Estafetteplan aan 
te schieten. Ja! Ja! Later op de avond was hij 
beschikbaar toen hij stond te praten met on-
ze wethouder I. Lambregts van Financiële Za-
ken om antwoord te geven op mijn eenvoudi-
ge vraag (dacht ik). “U bent zeer druk met het 
ontwikkelen van het Estafetteplan. Hoeveel be-
taalbare woningen voor jongeren, starters en 
ouderen worden er in het Estafetteplan gere-
aliseerd?” (Er wordt voortdurend mee geko-
ketteerd dat er van die woningen worden ge-
bouwd. Toch?). Een simpele heldere vraag dus. 
Goed voor een simpel antwoord. Het gaat wel 
om, zoals wij thuis op een luciferdoosje heb-
ben zitten berekenen, een project van 400 mil-
joen Euro. Ja! Ja!
Nogmaals: “Hoeveel van die goedkopere wo-
ningen komen er nu in het Estafetteplan? Dat 
plan waar zoveel voor de Mijdrechtse gemeen-
schap wordt overhoop gehaald. Waarin goed 
florerende voetbalverenigingen als Argon en 
CSW moeten verdwijnen naar de Driehoek en 
het winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht plat 
gegooid moet worden. De vraag: “Hoeveel be-
taalbare woningen voor starters, ouderen en 
huurders komen er nu in dit Estafetteplan be-
schikbaar? (want er zijn de laatste 10 jaren veel 
te weinig woningen voor die groepen inwoners 
gebouwd.) is toch gerechtvaardigd?” (Er ko-
men wel stapelcontainers. Ja! Ja! Een schril-
le tegenstelling met het merendeel aan huizen 
3 á 6 ton.) De woningen voor starters zijn op 
het ogenblik veel te duur voor die starters. Op-
merking van wethouder Lambregts: “Wij heb-
ben het Estafetteplan nodig voor Sociale wo-
ningen.” Bam!! Dat komt aan en dan nog: “De 
starters willen die woningen niet eens. Ze zijn 
te klein.” Ja! Ja!
“Nou, dat hangt natuurlijk samen met de prijs 
die ze ervoor moeten betalen”, denk ik dan.
Maar goed. Geen antwoord. Verder zei ze: “Er 
is een percentage van 25% sociale woningen 

vastgesteld door de Raad. Dus is dan de lo-
gische conclusie; “Als er 600 woningen ge-
bouwd worden zijn er 150 betaalbare wonin-
gen bij. Toch?” Geen duidelijk antwoord dus. 
Ja! Ja! Weer geen duidelijk antwoord. Volgen-
de vraag; “U hebt naar mijn idee de plannen 
allang klaar, dus u kunt toch wel weten hoe-
veel woningen er gebouwd kunnen worden, 
dan kunt u toch ook wel een (geen vast getal) 
schatting geven van hoeveel sociale woningen 
er komen?” Moeilijke vraag? Nee toch! Kijk, en 
nu komt het draaien om de vraag heen. “Jah, 
wij weten nog niet precies hoeveel de grond 
gaat kosten (net of een paar Euro meer voor de 
grond zal uitmaken hoeveel sociale woningen 
er gebouwd gaan worden) en hoeveel het to-
tale project gaat kosten. Een belangrijk zinne-
tje.” Dat geeft veel duidelijkheid! Er is meer dui-
delijkheid over wat men niet zegt dan over wat 
men wel zegt. Ja! Ja! Naar mijn beleving zullen 
er aanzienlijk minder betaalbare woningen in 
dit gigantisch kostbare project gebouwd wor-
den dan die genoemde 25%. Geloof dat maar. 
Wij mogen erg blij zijn als het er 100 zijn. Terwijl 
in de categorie sociale woningen het grootste 
aantal woningzoekenden zijn. Toch?
Ja! Ja! Moet je nagaan wat er allemaal wordt 
opgeofferd om “een paar” sociale woningen 
te bouwen. Het gezellige winkelcentrum Adel-
hof wordt zomaar even met een paar pennen-
streken uit de woonwijk Proostdijland-noord 
weggehaald en verplaatst naar een woonwijk 
met huizen tussen 400.000 en 800.000 Euro. 
Alle ouderen en andere mensen zonder au-
to’s moeten volgens mijn beide gesprekspart-
ners maar lopen naar de sportvelden of naar 
het centrum. (Dat was een gevolgtrekking van 
mij). Een goed florerende voetbalclub die bij 
meer dan één miljoen Nederlanders bekend 
is op die plek, die Mijdrecht op de kaart heeft 
gezet, moet zomaar even verkassen. Wordt het 
allemaal beter voor ze? Nee! Nee! (Weer eens 
wat anders). Dus wat kunnen wij verwachten? 
Praatjes. Veel praatjes. Veel mooiere voorstel-
lingen van B&W en de Rabobank om de dure 
hypotheken aan de man te brengen en als op-
vulling nog wat sociale woningen. Daar doen 
wij het hele project voor zegt wethouder Lam-
bregts. Al die toestanden, een florerende voet-
balclub verplaatsen, een goeddraaiend sociaal 
winkelcentrum verplaatsen voor slechts 100 
sociale woningen? Ja! Ja!
Het is inmiddels uitgegroeid tot een prestige-
project van de Rabobank en B&W van De Ron-
de Venen dat weinig sociaals om het lijf heeft. 
Wij zullen zien hoe ons kerstpresentje er uit 
ziet. (Dan wordt het plan gepresenteerd). Ja! 
Ja! Ja! Maar de Raad beslist. Onze vertegen-
woordigers beslissen. Wij zullen zien. Wij zullen 
de raadsvergaderingen van het komende na-
jaar af moeten wachten. Wij zullen ons moe-
ten laten horen. Wij zitten er niet op te wach-
ten om het Wassenaar van noordwest Utrecht 
te worden. Met onbetaalbare torens voor ou-
deren, starters en gehandicapten uit onze ge-
meente. Ondertussen zien wij de algemene 
beschouwingen tegemoet en dan kunnen wij 
weer lezen welke ideeën, (voor sociale woning-
bouw er komen en wat gedaan wordt voor de 
minder mobiele inwoners) al onze partijen ook 
dit jaar weer, zoals elk jaar, naar voren brengen. 
Wij kunnen zien hoe sociaal hun beleid is. Ja! 
Ja! Wij zullen zien. De vraag is gesteld, maar er 
is nog geen antwoord.
                                                                        

                       John B. Grootegoed

Woongroep Holland is de flats in de Europarei aan 
het moderniseren. Nou, het is een opknapbeurt, 
want vanaf 1970 is er niet veel gedaan, tweemaal 
een beetje geschilderd, 8 flats hebben nieuwe, 
toentertijd nieuwe balustraden gehad, maar toen 
de Romeflat aan de beurt was, was het geld op 
en hebben wij tot nu toe met verroeste afschei-
dingen gezeten. Men is nu bezig met de 5e flat 
(Romeflat).

* Puien op 5e en 10e etage verkeerd ingezet; 
moest dus na 1 week weer opnieuw.

* Pijpen langs muren en bovenramen, wat in-
houdt dat gordijnen 40 cm vanaf het raam wor-
den opgehangen.

* Wastafel verwijderd in slaapkamer, muur be-
schadigd, zelf herstellen.

* Standaardkast op plaats van wastafel plaat-
sen (zelf doen). Dit houdt in: nieuwe vloerbe-
dekking, behangen en nieuwe gordijnen. Waar 
kast stond wordt een veel groter raam.

* Rails en zonwering smaller maken, dank pij-
pen.

* Vensterbank huiskamer zit vast aan kunststof 
pui en aan muur, kun je niet meer achter bij om 
schoon te maken.

* Warm water is pas verkrijgbaar als men 2 liter 
koud water laat wegstromen (zuinig met wa-
ter). Reken maar uit hoeveel liter dat per dag is 

in één gezin, laat staan bij ruim 1000 gezinnen. 
Thermostaatknoppen kan, maar op eigen kos-
ten en zelf aanbrengen.

* Dagen is er geboord op kosten van de bewo-
ner. Dit is inbegrepen in de vergoeding van 
468 euro. W.G.H. is dit bedrag minimaal ver-
schuldigd aan de bewoners. Hier zitten we ook 
nog maanden voor in lawaai, dag in dag uit van 
7.30 toto ±17.00 uur. De avonden tot 22.00 uur 
zullen we maar vergeten. Persoonlijk heb ik 
maanden in lawaai van het dak gezeten (hoog-
ste etage op de hoek). Alles trilde in huis. Re-
sultaat: de muren in gang en slaapkamer gaan 
scheuren, ook door het uitrammen van de pui-
en, weer opnieuw beginnen met herstellen en 
behangen, natuurlijk op eigen kosten.

* Deze week werd een bewoner op haar werk ge-
beld dat de nieuwe deuren worden geplaatst. 
Haar antwoord was, dat zij meteen naar huis 
zou komen. Was niet nodig, deze mijnheer had 
de sleutel en was al bezig. Wat blijkt: werklui 
hebben de sleutels van de woningen. Gekker 
moet het niet worden, maar dat zal wel modern 
zijn. We krijgen geen extra huurverhoging, dat 
is nogal logisch, dubbele ramen is tegenwoor-
dig geen luxe meer en de kozijnen waren naar 
39 jaar echt verrot.

 Bewoner van de Romeflat, U.E. Pol

Bestemmingsplan
Marickenland is landjepik

Op donderdagavond 25 september 2008 is het 
bestuur van de Bewonersvereniging Zuider-
waard uitgenodigd bij de hoorzitting van de ge-
meente De Ronde Venen waarin een toelichting 
kon worden gegeven op de ingediende ziens-
wijze. Wat het bestuur daar heeft gezien is diep 
treurig: raadsleden die akkoord gaan met het 
bestemmingsplan Marickenland terwijl er nog-
al wat haken en ogen zijn zoals particuliere tui-
nen die opeens behoren tot recreatiegebied en 
de aanleg van een Westelijke Randweg waar 
geen draagkracht voor is en deze plannen toch 
doorzetten.
 
Een raadslid is een volksvertegenwoordiger en naar 
onze mening dienen de heren en dames volksver-
tegenwoordigers de belangen te vertegenwoor-
digen van alle burgers. De raadsleden van de ge-
meente De Ronde Venen denken er in ieder geval 
anders over, want op de hoorzitting hebben wij in ie-
der geval de indruk gekregen dat deze “volksverte-
genwoordigers” een eigen belang vertegenwoordi-
gen. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Het is al tijden 
bekend dat het bestemmingsplan Marickenland aan 
alle kanten rammelt. Een zeer groot aantal burgers 
heeft niet voor niets bezwaar gemaakt tegen het be-
stemmingsplan Marickenland.
Het is in ieder geval duidelijk dat de “zienswijzen” 
bij deze raadsleden aan dovemans oren zijn ge-
richt, want met deze raadleden komen de burgers 
niet verder.  Het bestuur van de Bewonersvereni-
ging Zuiderwaard heeft op de hoorzitting nogmaals 
duidelijk gemaakt dat het bestemmingsplan over de 

inrichting van Marickenland veel onduidelijkheden 
zijn. Ook heeft het bestuur  wederom aangegeven 
dat er geen draagkracht is voor de aanleg van een 
Westelijke Randweg en dat dit in de toekomst niet 
anders zal zijn. Er is verwezen naar 972 bezwaar-
schriften die 15 jaar geleden persoonlijk zijn over-
handigd aan een van de voorgangers van de hui-
dige burgemeester van de gemeente De Ronde Ve-
nen. De bestuursleden van de Bewonersvereniging 
hebben het gevoel dat de raadsleden nog steeds 
veel animo hebben voor de aanleg van een Westelij-
ke Randweg, getuige de opmerkingen die de raads-
leden hebben gemaakt waaronder een opmerking 
over het verplaatsen van de Westelijke Randweg 
achter de voetbalvelden.
Het desbetreffende raadslid probeerde in eerste in-
stantie een toezegging van het bestuur van de Be-
wonersvereniging te krijgen in die zin dat het be-
stuur van de bewonersvereniging akkoord zal gaan 
met de aanleg van een Westelijke Randweg achter 
de voetbalvelden van Vinkeveen. Echter tijdens het 
formuleren van zijn gedachten buigde het raadslid 
zijn opmerking om naar een mogelijk te verkiezen 
oplossing.
Al met al is het de bestuursleden volkomen duidelijk 
dat de gemeente De Ronde Venen willens en wetens 
de aanleg van een Westelijke Randweg zal doorzet-
ten wetende dat er hiervoor geen draagkracht is. En 
hoe het zal aflopen met de voortuinen die particulier 
bezit zijn weten we nu ook al: landjepik!

Bewonersvereniging Zuiderwaard 
www.zuiderwaard.nl

Verloop van een
ontwikkelingsproject in Zambia

Een aantal maanden geleden stond er een 
bericht van ons in de Nieuwe Meerbode 
dat wij, Manon van Scheppingen en Eva 
van Eekelen, in de zomer ontwikkelings-
werk gingen doen in Zambia. Via de or-
ganisatie World Servants zijn wij met een 
groep van 35 mensen van 2 juli tot en met 
23 juli vertrokken naar het dorpje Matu-
ku in Zambia. Inmiddels zijn wij nu alweer 
zo’n twee maanden terug. Ons doel was 
om daar klaslokalen en een huis voor de 
leraren te gaan bouwen. Wij kunnen ge-
lukkig zeggen dat ons project enorm is 
geslaagd! Door de inzet van onze groep 
en de lokale bevolking is het dak op bei-
de gebouwen gekomen (zie onderstaan-
de foto van de school). 
Naast het bouwen hebben wij ook veel 
kinderwerk gedaan. Dit vonden wij ontzettend leuk 
(heeft er misschien ook mee te maken dat wij allebei 
Pedagogiek studeren...). Tijdens dit kinderwerk ver-
telden we een verhaal, deden we spelletjes, knutsel-
den we wat en zongen we veel. De Zambiaanse kin-
deren hebben ons ook veel liedjes geleerd... Geluk-
kig hadden we een hele goede tolk, want de kinde-
ren begrepen niet zo goed Engels. 
De plaatselijke bevolking van het plaatsje Matuku 

waar wij waren, heeft zelf ook enorm goed meege-
holpen. Zo’n 15 mannen bouwden mee aan de twee 
gebouwen en een heleboel vrouwen liepen dagelijks 
ongeveer 14 kilometer om water te halen voor de 
bouw en voor drinkwater. Ook was er nog een ont-
zettend goede kitchen crew, met Tito, onze kok, die 
heel goed voor ons gekookt heeft!
Het afgelopen jaar hebben wij op vele manieren ge-
probeerd geld in te zamelen. Misschien heeft u ons 

ook wel gesteund in de kerk, tijdens de 
collecte, of door het kopen van koeken 
op Koninginnendag. Nogmaals willen we 
graag alle mensen bedanken die ons pro-
ject hebben gesteund, in het bijzonder 
ook nog SC Johnsons in Mijdrecht, van 
wie wij een grote donatie hebben gekre-
gen. 
Als u nog meer foto’s wilt bekijken van 
ons project, kunt u deze bekijken op www.
worldservants.nl. Dan moet u eerst links 
in het scherm ‘Projecten’ selecteren, dan 
‘Fotoboeken’ en dan ‘Zambia 108: Klas-
lokalen in Matuku’. Deze maand in Zam-
bia is voor ons een prachtige ervaring ge-
weest, en we zijn erg blij dat de bouw is 
afgekomen zodat de mensen daar er echt 
iets aan zullen hebben!

Manon van Scheppingen en
Eva van Eekelen

De vele enthousiaste kinderen...

De school op de laatste bouwdag

Ja! Ja! 

Herfstlammetjes geboren 
in Waverveen
Waverveen 
- Normaal 
worden lam-
metjes toch 
rond de Pa-
sen geboren 
zou je zeg-
gen. Maar 
in Waver-
veen heeft 
een moeder-
schaap op de 
t radi t ione-
le boerderij 
van Koos en 
Ton van den 
Bosch op 
de Bothol-
sedwarsweg 
daar toch 
maar mooi 
sch…t aan. 
Zij beviel op 
27 septem-
ber jl. van 
twee beeld-
schone ‘bonte’ lammetjes die nog 
geen naam hebben gekregen. “Dit 
schaap heeft al eerder lammeren 
op een vreemd tijdstip geworpen, 
dus wij kijken er niet vreemd van 
op,” aldus Ton. De gelukkige familie 
schaap – met uitzondering van papa 
ram – heeft haar domicilie gevon-

den op een plekje in de warme stal 
waar zich in aparte hokken ook tal 
van kleine biggetjes met hun moe-
der bevinden. 

De meeste óók bont gevlekt. Ken-
nelijk een ‘huiskleur’ bij Van den 
Bosch… De beide vrolijke lammetjes 

drinken bij hun moeder dat het een 
lieve lust is, maar vonden tussen-
door ook nog even de tijd om zich te 
laten fotograferen. Vraag is hoe we 
dit jeugdige stel moeten plaatsen? 
Nazomerlammetjes, herfstlamme-
tjes of tja…Pasen is nog zo ver weg. 
Enfin, ze zijn er en heerlijk zacht!
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Fenny Fashion 30 jaar in 
Uithoorn
Aalsmeer - Uithoorn - Inmiddels 
30 jaar terug, 21 september 1978 
zijn Joop en Fenny Volmers dames-
kledingzaak  Fenny Fashion aan de 
Dorpsstraat in Uithoorn begonnen. 
Reeds in het jaar daarvoor zijn zij 
hun onderneming in Beverwijk ge-
start. Inmiddels bestaat Fenny Fa-
shion in Uithoorn en in Maarssen. 
Sinds vijf jaar worden deze met suc-
ces voortgezet door dochter Mir-
jam. 
In al die jaren is Fenny Fashion uit-
gegroeid tot een begrip in de regio. 
Een kledingzaak met, op dames ge-
richte, modieuze artikelen tegen een 
betaalbaar prijsniveau. Een winkel 
waar je nog persoonlijk geadviseerd 

wordt. Met grote regelmaat worden 
de collecties aangevuld, waardoor 
een breed en eigentijdse assorti-
ment  wordt aangeboden. Een rui-
me keuze van 
 ‘basics, tops, shirts, blouses, bla-
zers, pull-overs, pantalons, jurken , 
rokken , vesten en tunieken ‘. Daar-
naast de juiste accessoires zoals 
riemen, kettingen en tassen voor de 
finishing touch.
Wekelijks worden de, voornamelijk 
Nederlandse, leveranciers bezocht. 
Hier worden de nieuwste trends en 
kleuren samengesteld. Ook tijdens 
het seizoen worden wekelijks nieu-
we artikelen aangeleverd, die inspe-
len op de trends van dat moment. 

Met zorg worden de nieuwste com-
binaties in de etalages getoond. De-
ze met zorg vormgegeven etalages  
zijn het visite kaartje van Fenny Fa-
shion. Alle artikelen zijn verkrijgbaar 
in confectiemaat 36 t/m 46. “Enorm 
trots zijn wij dat we samen met onze 
klanten dit 30 jarige bestaan mogen 
vieren. De klanten zijn blij verrast en 
reageren enthousiast op onze jubi-
leum kortings-actie van 10% welke 
nog t/m 18 oktober ‘08 voortduurt.  
Bij deze willen wij alle klanten be-
danken voor het enorme vertrouwen 
in de afgelopen 30 jaar en bedienen 
wij u graag nog vele jaren!”
  
 Tot ziens bij Fenny Fashion.

Buslijn 140 wordt 
onveranderd ‘gekapt’
Regio - Zoals in de lijn der verwach-
ting lag, wordt buslijn 140, de enige 
rechtstreekse verbinding van Uit-
hoorn via woonkernen in De Ronde 
Venen naar Utrecht-West en Utrecht 
CS, per 15 december aanstaande 
zoals eerder door de provincie ge-
pland, ‘gekapt’. De bus krijgt dan als 
eindbestemming NS-station Breu-
kelen waarna de passagiers, waar 
onder veel scholieren, op de trein 
moeten stappen naar Utrecht CS. 
Van daaruit moeten ze weer verder 
bussen of fietsen de stad in naar 
school, in plaats van nu nagenoeg 
rechtstreeks bij school uit te stap-
pen in Utrecht-West. Gedeputeer-
de Jan Ekkers, die o.a. de portefeuil-
le Mobiliteit onder zijn beheer heeft, 
ging tijdens de vergadering van de 
commissie Milieu, Mobiliteit en Eco-
nomie (MME) op donderdagavond 
2 oktober jl. ondanks de schrifte-
lijk ingebrachte wensen en protes-
ten van inwoners uit De Ronde Ve-
nen, niet eens in op het onderwerp. 
Simone Borgstede uit Wilnis woon-
de vergadering van de commissie in  
het provinciehuis bij en zij werd er 

niet vrolijk van. Helemaal niet toen 
zij constateerde dat de beslissing 
niet kon worden teruggedraaid. “Ik 
ben na afloop verdrietig weer naar 
huis gegaan. Het heeft geen enkele 
zin om tegen dit soort besluiten op 
te tornen. Maar wie verdedigt onze 
belangen nu,” vraagt Borgstede zich 
af? “Onze kinderen die op school in 
Utrecht zitten en waarschijnlijk nog 
vele anderen uit deze hoek van de 
provincie, worden straks gedwon-
gen met de trein te gaan. Dat kost 
dan maandelijks 66 euro extra. Deze 
kinderen komen niet in aanmerking 
voor een vergoeding van de over-
heid. Korting geldt alleen bij een 
strippenkaart, niet bij een abonne-
ment. 
De gedeputeerde wilde ook geen 
toezeggingen doen over tarieven. 
Het extra abonnement komt op de 
schouders van de ouders neer. Maar 
ook oudere mensen zullen het laten 
afweten met de trein naar Utrecht 
te gaan. Dus gaan ze (weer) met de 
auto. Zolang dat duurt want in de 
nabije toekomst kun je met de auto 
het centrum van Utrecht niet meer 

bereiken omdat men daar de auto 
gaat weren. De inwoners van Breu-
kelen hebben daar en tegen wél 
goeddeels hun zin gekregen. Die 
behouden een rechtstreekse ver-
binding met de stad via een stads-
vervoerlijn. Maar zoals gebruikelijk 
valt De Ronde Venen weer buiten de 
prijzen. Ik ben ook erg teleurgesteld 
in het college. Het openbaar vervoer 
zou een speerpunt zijn bij hun aan-
treden destijds. Dát moest gestimu-
leerd worden. En wat zien we? Het 
zijn loze woorden, er komt helemaal 
niets van terecht. Van een vuist ma-
ken om iets voor hun inwoners te 
bereiken hebben ze hier nog nooit 
gehoord. Samen met de inwoners? 
Laat me niet lachen!”

En wethouder Jacques Dekker? Die 
zegt er alles aan te willen doen om 
zoveel mogelijk (rechtstreekse) bus-
verbindingen met bestemmingen 
buiten De Ronde Venen te willen 
behouden. Maar of de provincie en 
Connexxion hieraan hun medewer-
king willen geven is de vraag. Ver-
geefse moeite dus, wethouder! 

Guatemala ‘onze school’ 
vanavond op de televisie
De Ronde Venen - Vanavond, 
woensdag 8 oktober, wordt de af-
levering over Guatemala uitgezon-
den. Op Net 5, om 22.30 uur. U kunt 
zien waar u aan meegewerkt heeft. 
Waarom uw steun nog steeds hard 
nodig is.  Katja Schuurman heeft 
als tv-presentratice veel van de we-
reld gezien. Indrukwekkende cultu-
ren, inspirerende mensen, maar ook 
intense armoede.  Met de stichting 
Return to Sender wil ze op haar ei-
gen wijze een bijdrage leveren aan 
het bestrijden van de wereldarmoe-
de. Na het succes van vorig jaar is nu 
ook Art Rooijakkers op reis gegaan 
om de uitzendingen te presenteren.  
De serie draait om de ontmoetingen 
van Katja en Art met mensen die 
onder moeilijke omstandigheden 
een bestaan opbouwen door bijzon-
dere producten te maken.  Die pro-
ducten worden verkocht in de filia-
len van HEMA Nederland. De winst 
gaat terug naar het land dat de pro-
ducten maakt; naar de producenten 
van de producten en daarnaast naar 
een educatie project.

Bezocht
Art Rooijakkers heeft in juli Gua-
temala bezocht.  In het dorpje San 
Antonio Palopo, gelegen aan het 
prachtige Atitlan-meer, leerde hij 
hoe de bewoners stoffen weven. Al 
eeuwenlang een belangrijk onder-
deel van de Maya cultuur. De stof-
fen worden vooral gebruikt om de 
traditionele kleding te maken,  de 
kleuren en ingenieuze motieven ge-
ven aan in welk dorp de mensen 

wonen. Traditioneel werken vrou-
wen met heupweefgetouwen, die 
zijn smal en overal mee naar toe te 
nemen. Maar het is een trage tech-
niek en er is, vooral bij mannen, 
steeds meer aandacht voor het trap-
weefgetouw. wat veel sneller gaat 
en waarbij de stof breder is. Waar-
door de opbrengst verbetert. Return 
to Sender gaat trainingen organise-
ren om meer mensen te leren wer-

ken op deze trapweefgetouwen.

Te gast
Ook was Art  te gast In El Tablon, 
Solola, bij ‘onze’ school. De school 
die is gefinandierd dankzij alle in-

zet uit De Ronde Venen. De school 
waar kinderen vanuit de hele om-
trek van het Atitlan-meer naar toe 
gaan. Waar de eigen taal gesproken 
wordt en veel aandacht geschonken 
wordt aan de eigen cultuur en am-
bachten en waar leerlingen een op-
leiding kunnen volgen om onderwij-
zer te worden op de basisscholen 
in de regio.  Return to Sender gaat 
bijdragen aan de inrichting van de 

technische lokalen voor metaal- en 
houtbewerking.  Bij de Hema kunt u 
vanaf volgende week shawls kopen 
uit Guatemala. 
Voor meer informatie: www.maya-
school.nl, www.returntosender.nl

Nieuw concept gericht op leeftijdscategorie 25+

‘Night Fever’ vindt letterlijk 
onderdak in “Bon Ami”
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 17 oktober 
zullen de jaren ‘80 en ‘90 centraal 
staan in Partycentrum “Bon Ami”. 
Onder de naam “Night Fever” zal er 
iedere vrijdagavond vanaf 21.30 uur 
tot 03.00 uur uitgebreid geswingd 
kunnen worden op de klanken van 
weleer. Marco, Sandra en Jan ho-
pen met dit nieuwe concept zowel 
singles als niet-singles tussen circa 
25 en 45 jaar te bereiken die even 
lekker uit willen. De muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door top DJ’s 
die landelijk grote bekendheid ge-
nieten. Zo zal DJ Ger van den Brink, 
bekend van Radio 10 Gold op vrij-
dagavond 17 oktober het spits afbij-
ten. Een week later, vrijdag 24 ok-
tober komt niemand minder dan 
mastermixer DJ Ben Liebrand (Ra-
dio Veronica) zijn niet geringe kun-
sten vertonen. Entertainment speelt 
dan ook een belangrijke rol en daar 

houdt “Night Fever” rekening mee. 
De grote zaal zal geheel in stijl wor-
den aangepast en in een volwassen 
jasje worden gestoken en dat geldt 
ook voor de geserveerde drankjes 
en niet in de laatste plaats voor het 
personeel. Ook rokers zijn welkom 
in Partycentrum “Bon Ami” want on-
langs is inpandig een speciale ruim 
bemeten rookruimte in gebruik ge-
nomen die voldoet aan al de daar-
voor geldende wettelijke eisen en 
deze ruimte is dusdanig gelegen, 
dat het contact met de zaal toch niet 
verloren gaat. In de periode dat de 
“r” weer in maand is toch een pret-
tige gedachte. 

Toezichthouders
“Night Fever” moet een begrip wor-
den in de regio en aan GRATIS par-
keergelegenheid ontbreekt het dan 
ook niet aan de Dreef. Speciale toe-

zichthouders zullen een oogje in het 
zeil houden en desgewenst de auto 
wegzetten en ook weer voorrijden. 
Niets is aan het toeval overgelaten. 

De entreeprijs voor een avond-
je “Night Fever” in Partycentrum 
“Bon Ami” bedraagt slechts 5 euro 
en dat is inclusief garderobe en het 
gebruik van de toiletten. Geen ex-
tra bijkomende kosten dus en dat 
is wel zo prettig. Net zo prettig als 
de muziek uit de jaren ‘80 en ‘90 die 
ongetwijfeld mooie herinneringen 
zal oproepen en menigeen zal doen 
besluiten de dansvloer op te gaan. 
“Night Fever” heeft onderdak ge-
vonden in Partycentrum  “Bon Ami” 
aan de Dreef 5 in Aalsmeer. Het te-
lefoonnummer is 0297-329168of 
06-33047104 en meer informa-
tie is te vinden op www.nightfever-
aalsmeer.nl.

Het advies Alderstafel over 
Schiphol is zeer gunstig voor 
uithoorn
Regio - Tot op het laatste moment 
was en bleef het spannend want hoe 
zou het advies luiden van de tafel 
van Alders die in het leven is geroe-
pen door de toenemende groei van 
Schiphol namelijk 600.000 vluchten 
tot 2020omdat er zoveel verschil-
lende belangen speelden en zoveel 
problemen waren dat het hoogno-
dig bleek om eens om de tafel te 
gaan zitten. Noch Aalsmeer noch 
Uithoorn waren vertegenwoordigd 
bij de Tafel van Alders maar vol-
gens wethouder Jeroen Verheijen 
werden de belangen van Uithoorn 
goed verwoord door zowel de verte-
genwoordigers van Amstelveen als 
van de Haarlemmermeer. Op 1 okto-
ber kwam dus het uiteindelijke ad-
vies. Dat advies houdt het volgende 
in. Het advies gaat uit van een se-
lectieve ontwikkeling van Schiphol. 
Dat is al heel belangrijk want daar 
wringt hem de schoen als er een 
explosieve ontwikkeling komt van 
het luchtverkeer neemt natuurlijk 
ook de geluidshinder toe. Schiphol 
blijft een knooppuntfunctie houden. 
Dat houdt in dat de intercontinen-
tale en vrachtvluchten kunnen zich 
verder gaan ontwikkelen. Maar met 
een beperkt experiment glijvluch-
ten. Voor het overige luchtverkeer 
wordt gekeken naar andere lucht-
havens zoals Lelystad, Eindhoven 
en dergelijke. De groei van Schip-
hol wordt echter wel nauwkeurig in 
de gaten gehouden en is aan stren-
ge voorwaarden gebonden. De uit-
spraak van de Tweede Kamer is ook 
duidelijk. Zorg voor het buitenge-
bied en het binnengebied niet ex-
tra belasten.

Minder
De Buitenveldertbaan is en blijft de 
minst gebruikte baan. Onder norma-
le omstandigheden blijft het gebruik 
van de Buitenveldertbaan ongeveer 
op het huidige niveau en neemt mo-
gelijk zelfs af. Ook het aantal starts 
op de Aalsmeerbaan wordt minder 
dan voorzien. Namelijk 8000 min-
der. Het aantal landingen zal ech-
ter stijgen met ongeveer 22.000. Tot 
2020 kan Schiphol verder groeien 
tot een maximum van 510.000 vlieg-
bewegingen en het aantal nacht-
vluchten mag niet meer worden dan 
32.000 per jaar en dan tussen 23.00 
en 07.00 uur. Dat houdt in minder 
nachtvluchten dan het huidige aan-
tal. . 

Er komen geen 2 x 2 banen. Het hui-
dige stelstel blijft gehandhaafd. De 
banen die het meest gebruikt gaan 
worden zijn de Polderbaan en de 
Kaagbaan. Als derde de Zwanen-
burgbaan, 4e de Aalsmeerbaan en 
als vijfde de Buitenveldertbaan als 
het niet waait. Er mag een maxima-
le groei op de Aalsmeerbaan komen 
van de huidige 75.000 naar 90.000Er 
moeten 70.000 vluchten, moeten 
dan afgehandeld worden op Lely-
stad en Eindhoven. 
Er wordt ook gevlogen volgens af-
spraak. Dat houdt in dat de huidi-
ge handhavingpunten anders wor-
den geregeld. Bij het opstijgen moet 
een vaste route worden gevolgd en 
er moet zoveel mogelijk door on-
bebouwd gebied worden gevlogen. 
De routes worden gebundeld en er 
komt een beperkte invoer van glij-
vluchten.

Aanpassing
Het grote dilemma was natuurlijk 
de tegenstrijdige belangen tussen 
Aalsmeer en Uithoorn. Als het knel-
punt bij Uithoorn zou worden opge-
lost betekent dit op zijn best geen 
verslechtering voor de situatie in 
Aalsmeer. Bij het onderzoek naar 
een routeaanpassing wordt ook ge-
keken of de Oostbaan daarbij be-
trokken kan worden. Om de ge-
luidshinder zoveel mogelijk te be-
perken wordt gekeken of en zo ja 
hoeveel startende vluchten vanaf 
de Aalsmeerbaan naar de Oostbaan 
kunnen worden verplaatst. Wethou-
der Jeroen Verheijen gaf aan dat zij 
gepleit hebben voor minder start-
vluchten. Het aantal vluchten op 
de Aalsmeerbaan neemt tot 2020 
met maximaal 14.000 vliegbewe-
gingen toe. Dit aantal is het gevolg 
van 22.000 meer landingen en 8.000 
minder startvluchten. Door de rou-
tes aan te passen van de Aalsmeer-
baan bestaat de mogelijkheid op 
hinderbeperking. Startvluchten zor-
gen in Uithoorn voor minder hinder 
dan landingen. “wij hebben zwaar 
ingezet op routeaanpassing. Schip-
hol zag dat aanvankelijk niet zitten 
maar nu wordt dus de Oostbaan 
onderzocht”. Ook heeft Uithoorn al 
aangegeven dat zij in aanmerking 
willen komen voor een omgevings-
project. Dat is een project ter ver-
betering van de leefbaarheid waar-
voor subsidie beschikbaar is. Van-
af 2010 zal in eerste instantie in de 
avond tussen 22 en 23 uur geëxperi-
menteerd worden met geluidsarme 
naderingen met vaste naderings-
routes om de mate van en de sprei-

ding van de extra hinder te voorko-
men. Dit zal over het algemeen min-
der hinder zowel voor Aalsmeer en 
Uithoorn betekenen maar voor een 
beperkt aantal mensen zal het juist 
meer hinder opleveren. Van 2010 tot 
2020 wordt er strikt “geluidsprefere
ntieel”gevolgen dat wil zeggen 2 + 
1 baangebruik. Dat houdt in dat er 
zoveel mogelijk vluchten worden af-
gewikkeld via de Polder en de Kaag-
baan. Dit is relatief dus gunstig voor 
zowel Aalsmeer als Uithoorn. De 4e 
baan wordt maximaal 3 uur per dag 
ingezet en mag gemiddeld over een 
jaar maximaal 60 vluchten per dag 
(maximaal 14500 vluchten per jaar) 
afwikkelen. De start van het experi-
ment is gepland op 1 mei 2010. Ie-
dere vier jaar vindt er een beoorde-
ling van de diverse partijen plaats 
en de invulling van het advies van 
de Tafel van Alders wordt uitge-
werkt in drie convenanten.

Agressieve lifter
Mijdrecht - Zaterdagnacht 5 
oktober omstreeks 02.30 uur is 
aan de Raadhuislaan een 27-
jarige man aangehouden op 
verdenking van het mishande-
len van twee personen. 

Rond 01.30 uur kreeg de 27-
jarige inwoner van Mijdrecht 
een lift. 

Vervolgens begon de lifter in te 
slaan op één van de inzitten-
den, die hierbij een snijwond 
in het gezicht opliep. Eenmaal 
buiten de auto geeft de man 
een andere inzittende van de 

auto een kopstoot. Inmiddels 
werd de politie ingelicht door 
melding van het cameratoe-
zicht die de opstoot waarnam. 

Toen agenten ter plaatse kwa-
men, namen zij verklaringen 
op van de beide slachtoffers, 
waarop één van hen de ver-
dachte man zag lopen. 

De politie zette de achtervol-
ging in en wist de man mid-
dels een nekklem uiteindelijk 
staande te houden. De man is 
in verzekering gesteld. De poli-
tie heeft de zaak in onderzoek.
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Open dag brandweer
goed bezocht
Uithoorn - Op zaterdag 4 oktober was de jaarlijkse open dag bij de brandweer. Er was van alles te doen en te be-
leven. Twee brandweervoertuigen reden met sirene aan door Uithoorn en de kinderen konden een ritje maken. Ver-
der waren er diverse kraampjes van politie, brandweer, EHBO en de Brandwondenstichting en verschillende de-
monstraties. Verderop in de krant een uitgebreid verslag van deze open dag.

Zitbankjes op begraafplaats 
vragen om onderhoud
Wilnis. Hoeveel mensen zie je niet 
op de gemeentelijke Algemene Be-
graafplaats in Wilnis die toch met 
de regelmaat van de klok het graf 
van hun overleden dierbare(n) be-
zoeken. In de stilte om hen heen 
willen zij hun gedachten laten te-
rug gaan naar die tijd dat ze er nog 
waren. Naast jongeren zijn er veelal 
ouderen die ter overpeinzing graag 
even willen gaan zitten op een van 
de houten zitbankjes die her en der 
over de begraafplaats zijn neerge-
zet. Maar dat is voor de kleding een 
minder prettige ervaring aangezien 
de stof vaak aan de ruwe randen 

en de splinters van het hout blijven 
hangen met als gevolg lelijke haken 
in de kleding. Vooral is dat het geval 
als de dames een rok of jurk dra-
gen, zo werd ons meegedeeld. Er is 
begrip voor het feit dat de bankjes 
in weer en wind staan waardoor de 
beschermende verflaag wordt aan-
getast. Het verzoek is dus aan de 
gemeente om wellicht via haar Ser-
vicelijn de zitbankjes eens een on-
derhoudsbeurt te geven zodat ze 
weer ‘glad’ worden. Een regelmati-
ge bezoeker van de begraafplaats 
vroeg aan iemand van de gemeente 
of hij eventueel zelf een mooi bankje 

bij het graf van zijn dierbare mocht 
plaatsen. Dat kon wel maar dan 
moest hij ook alle bestaande ver-
vangen! Dat is natuurlijk geen ant-
woord, zeker niet in deze context. 
Fatsoenlijke uitleg waarom dat niet 
kan zou dus beter op zijn plaats zijn 
geweest. Kortom, als er veel geld 
aan werkzaamheden als niet meer 
gebruikte bushokjes uitgegeven 
kan worden, is onderhoud van de 
zitbankjes op de begraafplaats ‘pea-
nuts’ en een stuk zinvoller. Gemeen-
te, namens de bezoekers uw Alge-
mene Begraafplaats: neem het eens 
in overweging!

Stand van zaken ‘Nat bedrijventerrein Amstelhoek

Komt er wel of geen ‘nat’ 
bedrijventerrein in Amstelhoek 
De Ronde Venen - Al heel lang 
wordt er over gepraat. Al heel lang 
zijn omwonenden hier niet blij mee: 
de plannen van de gemeente De 
Ronde Venen om langs de Amstel 
in de Amstelhoek, een zogenaamd ‘ 
nat’ bedrijventerrein te creeren. De-
ze week heeft het college een dui-
delijk op papier gezet en hoe, het 
waarom en hoever deze plannen nu 
zijn:  Wat is de aanleiding?
Er bevinden zich in 4 kernen van de 
gemeente (Amstelhoek, De Hoef, 
Mijdrecht en Vinkeveen) enkele 
overlast veroorzakende bedrijven. 
Het is wenselijk om deze bedrijven 
te verplaatsen naar een andere lo-
catie. Naast deze overlast is ook de 
grens aan hun groeicapaciteit met 
mogelijk nadelige invloed op de 
werkgelegenheid aanleiding om te 
zoeken naar een nieuwe locatie.
De aard van deze bedrijven maakt 
dat ze niet zijn gebaat bij de ver-
plaatsing naar de bestaande bedrij-
venterreinen binnen of buiten de ge-
meente, maar naar een water gere-
lateerd bedrijventerrein. Ze zijn na-
melijk allemaal min of meer gebon-
den aan de aan- en afvoer over wa-
ter en gelieerd aan de zand/cement/
bulkindustrie. Ze hebben tevens een 
lokale functie en ze werken met lo-
kale mensen.
De realisatie van een ‘nat’ bedrij-
venterrein ten noordoosten van de 
kern Amstelhoek is al geruime tijd 
in beeld als vestigingslocatie voor 
deze bedrijven. Het is een uitbrei-
ding van de bestaande industrielo-
catie Amstel.

Plan vorming
Er heeft in het kader van de plan-

vorming rond het natte bedrijventer-
rein in Amstelhoek in het najaar van 
2007 een overleg plaatsgevonden 
tussen de betrokken bedrijven en 
de gemeente. Naar aanleiding van 
dit overleg hebben de betrokken 
bedrijven in november 2007 (schrif-
telijk) aangegeven (nog steeds) po-
sitief te staan tegenover de realisa-
tie van het natte bedrijventerrein. 
Ze hebben echter ook aangege-
ven eerst meer politieke zekerheid 
te willen over de haalbaarheid van 
het bedrijventerrein, alvorens te in-
vesteren in diverse vervolgonder-
zoeken. Wethouder Rosendaal heeft 
naar aanleiding daarvan bij de pro-
vincie aangedrongen op de politie-
ke zekerheid, wat betreft de realisa-
tie van het natte bedrijventerrein. Er 
heeft in eerste instantie een gesprek 
plaatsgevonden met de verantwoor-
delijke gedeputeerde. De gedepu-
teerde heeft toen gezegd dat de 
provincie een positieve grondhou-
ding heeft. De provincie was echter 
voor een definitieve reactie voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de 
ministeries van VROM en LNV.

Voorwaarden
Het ministerie van VROM heeft kort 
daarna aangegeven onder bepaal-
de voorwaarden positief te staan te-
genover de realisatie (bijlage 2). Zo 
wordt er nog een onderzoek ver-
langd naar alternatieve vestigingslo-
caties (buiten de provincie) voor de 
bedrijven.
Een reactie van het ministerie van 
LNV heeft lang op zich laten wach-
ten, waardoor ook de reactie van 
de provincie Utrecht is vertraagd. 
Ook de gemeente heeft overigens 

bij het ministerie van LNV aange-
drongen op een reactie. Het minis-
terie van LNV heeft eind juli gere-
ageerd en aangegeven onder voor-
waarden positief te staan tegenover 
het natte bedrijventerrein in Amstel-
hoek (bijlage 3). Deze voorwaarden 
betreffen het realiseren van de Eco-
logische Hoofdstructuur (EHS) op 
het benedenland.

De provincie Utrecht heeft per email 
aangegeven een positieve grond-
houding te hebben (zie bijlage 1). 
De provincie verbindt echter ook 
voorwaarden daaraan. Het betreft 
het proces; de provincie moet wor-
den betrokken bij de nadere uitwer-
king, en de uitvoering. De gemeente 
heeft verzocht om een schriftelijke 
reactie, die 12 september jl. is gege-
ven (bijlage 4). De inhoud van deze 
brief is vergelijkbaar met de eerder 
verstuurde mail. De provincie heeft 
een positieve grondhouding wat be-
treft het natte bedrijventerrein, maar 
verbindt daar wel voorwaarden aan.

Vervolg
De houding van de provincie Utrecht 
en de ministeries van LNV en VROM 
is voor het college aanleiding om in 
overleg te treden met de geïnteres-
seerde ondernemers van het natte 
bedrijventerrein in Amstelhoek. Het 
overleg is bedoeld om de huidige in-
teresse van de bedrijven te peilen. 
Tevens is het overleg bedoeld om de 
bereidheid na te gaan om investe-
ringen te doen in de noodzakelijke 
vervolgonderzoeken. Eén van de on-
derzoeken is het bepalen van de fi-
nanciële haalbaarheid van het natte 
bedrijventerrein.

Kom bijpraten op 
bewonersoverleg De Kwakel 
De Kwakel - Op 15 oktober a.s. 
vindt het eerstvolgende bewoners-
overleg De Kwakel plaats. Een bij-
zonder overleg dit keer want tijdens 
dit overleg wordt u (iedereen is van 
harte welkom!) uitgebreid en in de-
tail bijgepraat over de stand van za-
ken van een groot aantal aandachts-
punten in De Kwakel. Denk hierbij 
aan zaken zoals de verkeersveilig-
heid op o.a. de Drechtdijk, de Vuur-
lijn en de Noorddammerweg, aan 
de status van het openbaar groen, 
aan de ontwikkeling van het Egel-

tjesbos, de overlast van zwerfvuil 
en hondenpoep en aan de laatste 
stand van zaken rondom de speel-
voorzieningen. 
Het overleg wordt, zoals gezegd, iets 
anders van opzet dan normaal. Er 
zijn op deze avond diverse ambtena-
ren van de gemeente aanwezig met 
de nodige kennis en achtergrondin-
formatie over hun eigen werkgebied. 
Ze bemannen die avond elk hun ei-
gen ‘ronde tafel’ waar u als bewo-
ner aan wordt uitgenodigd om alle 
vragen te stellen die over dat speci-

ale onderwerp gaan. Voor u dus een 
mooie gelegenheid om snel bijge-
praat te worden over de zaken die u 
aangaan of interesseren. 
Het bewonersoverleg is op 15 ok-
tober a.s. in Basisschool De Zon en 
begint om 19.30 uur. Iedere inwo-
ner van De Kwakel is van harte wel-
kom en, sterker nog, wordt op de-
ze avond de kans geboden zich ef-
ficiënt te laten informeren over de 
stand van zaken in hun woongebied. 
Maak hiervan gebruik, dit overleg is 
er immers voor Ú! 

Meer duidelijkheid over speel-
plekken in wijk wilgenhof
Uithoorn - Naar aanleiding van het 
vast te stellen speelbeleidsplan wor-
den er verschillende pilot projecten 
gestart om te kijken hoe een en an-
der verloopt. De drie wijken die als 
pilot gaan fungeren zijn de Nico-
laas Beetslaan en de K buurten. De 
bedoeling is dat in elke wijk twee 
speelplaatsen worden gerealiseerd. 
In sommige wijken is dat echter niet 
mogelijk omdat de ruimte beperkt 
is en komt daar één speelplek. Dat 
geldt dus ook voor de Wilgenhof/
Mgr. Noordmanlaan. 

Tijdens een meedenkavond  kon-
den de bewoners hun wensen voor 
de inrichting van de speelplek be-
kend maken via tekeningen. Er wa-
ren speeltoestellen en iets wat door 
de kinderen zeer gewenst is een 
schommelmand stond ook op de 

tekeningen. Er waren verschillen-
de klimtoestellen waaruit de bewo-
ners een klimtoestel met twee glij-
baantjes hebben uitgezocht omdat 
dit zowel voor de kleinere kinde-
ren als de wat grotere kinderen ge-
schikt is. Verder zouden de kinde-
ren nog graag een dubbele wipkip 
willen hebben en rekstokken voor 
de wat grotere kinderen. Omdat er 
vaak wordt gevoetbald op het veld-
je bij de Wilgenhof was het voorstel 
om het speelveld op een dusdanige 
manier in te richten dat er niet ge-
voetbald kan worden.

In de hele wijk is geen grasveld 
waarop gespeeld kan worden en 
het dichtstbijzijnde grasveld is naast 
basisschool de Zon en kan uitste-
kend gebruikt worden voor kinde-
ren uit de Mgr. Noordmanlaan en 

de Wilgenhof. De bewoners zou-
den ook graag zien dat het stenen 
muurtje dat vaak kapot is vervangen 
wordt door een dichte heg maar het 
bankje willen ze wel houden. 

Er is een enquête geweest onder de 
inwoners om naast de Jeu de Bou-
lesbaan een tafeltennistafel te plaat-
sen. Daar zijn geen bezwaren op ge-
komen en nu is de vraag of er voor 
de wat grotere kinderen misschien 
een tafeltennistafel neergezet kan 
worden. In het algemeen waren in 
ieder geval de bewoners van de Wil-
genhof tevreden en worden nu de 
wensen van de bewoners op papier 
gezet en wordt gekeken in hoever-
re dit te realiseren is ook qua prijs-
kaartje. Bij een volgende bijeen-
komst kunnen de inwoners hun me-
ning geven over het ontwerp. 

De rivier is wc. En drinkwater.

Op veel plekken in Afrika en Azië is een 

riviertje toilet en drinkwater tegelijk. Gevolg: 

enorme kindersterfte door besmet water. 

Oplossing: aanleg sanitaire voorzieningen en 

voorlichting over hygiëne. Vooral op scholen.

Kijk op www.simavi.org en steun ons nu.
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Bewoners Legmeer 
blijven bezorgd over 

winkelcentrum
Uithoorn - Het was een lange 
avond bij het bewonersoverleg 
Legmeer. Er werd over heel wat 
zaken gesproken. Omdat men niet 
tevreden is over de huidige ma-
nier van groenbeheer is door de 
bewoners gevraagd om twee keer 
per jaar met de gemeente en de 
werkgroep bij elkaar te komen en 
dan de slechte plekken te bespre-
ken. Ook wat betreft het verkeer 
werd hier uitvoerig over gedis-
cussieerd. Omdat de verkeersvei-
ligheid Aan de Zoom aangepakt 
moet worden was dit gepland in 
2012/2013 maar dit wordt nu 
vroeger opgepakt en wel in 2008-
2009. Ook vindt men dat het har-
de rijden moet worden aangepakt 
en is er een aantal onveilige over-
steekplaatsen zoals bij In ’t Rond 
ter hoogte van de Kwikstaart dat 
was gepland in 2013 maar nu in 
2009 al wordt aangepakt. Ver-
der kwamen Zegge en Zonne-
dauw ter sprake. Op plekken van 
kruispunten komt een zwak pla-
teau met een andere kleur bestra-
ting, namelijk bontrood. Dat heeft 
een tweeledig doel, namelijk de 
omgeving daar wat op te fl euren 
en bovendien is dit beter te zien 
en dus veiliger. Dit jaar wordt het 
trottoir in Zegge ook opgeknapt. 
Een vraag was of er ook aanpas-
singen komen voor mensen met 
een beperking. Dat wordt nage-
vraagd. Ook was nog een opmer-
king over de gevaarlijke situatie 
qua fi etspad aan het eind van de 
Noorddammerweg. De bestrating 
van de Bieslook en Brunel is aan-
gepakt en de werkgroep Klad en 
Plak met betrekking tot de graffi ti 
is inmiddels gestart. Ook de PEN-
huisjes worden aangepakt en een 
optie is om die met tekeningen of 
foto’s te verlevendigen. 

Herbestrating
Wat de herbestrating in de Leg-
meer betreft komt daar op 15 ok-
tober een bespreking met de ge-
meente. Een ander belangrijk punt 
is het winkelcentrum. Er is een 
gesprek geweest met wethouders 
Oudshoorn en Levenbach en de 

gemeente over de vraag waarom 
de praktijkschool Emma hier moet 
komen. Volgens de bewoners was 
alles al in kannen en kruiken en 
had de bijeenkomst in de Tha-
merkerk alleen tot doel de bewo-
ners te informeren. Toen het hete 
hangijzer, het winkelcentrum. De 
nieuwe eigenaar wil een tweede 
supermarkt. De gemeente spreekt 
over 2400 m2 maar de nieuwe ei-
genaar wil eigenlijk 3400 m2. 
Dat houdt in dat er grond aan-
gekocht moet worden. De ge-
meente moet wel coulant zijn vin-
den de bewoners. Er komen in de 
komende jaren 6000 extra bewo-
ners bij in de buurten rondom, die 
toch naar een winkelcentrum toe 
moeten. “Er is een grote behoef-
te aan voorzieningen. Je kunt hier 
niet eens een krantje kopen.” Er 
gaan nu al veel Uithoornaars naar 
Westwijk en veel mensen zijn hier 
al weggegaan. In de supermarkt 
zouden aparte units kunnen ko-
men voor de verschillende win-
kels. Die hebben ook een socia-
le functie. Het is belangrijk dat er 
echt naar de bewoners geluisterd 
wordt en dat er geen dingen wor-
den opgelegd zoals men dat pro-
beert met de Irenebrug. Door Ulti-
mo Vastgoed die samen met AWG 
een nieuwbouwplan heeft ont-
wikkeld voor het winkelcentrum 
is een brief aan het buurtbeheer 
gestuurd waarin zij aanbieden 
tot samenwerken bij de mogelij-
ke nieuwbouw. In die brief geeft 
Ultimo ook aan dat zij een brief 
hebben gekregen van het college 
dat men van plan is om de prak-
tijkschool daar te bouwen en men 
het nieuwbouwplan voorlopig tot 
2010 terzijde schuift. Meerdere 
bewoners maakten zich zorgen 
over de veiligheid bij het brugge-
tje. Er staan groepen jongeren en 
moeders met kinderen en oude-
ren durven er niet langs omdat de 
jongelui vervelend doen en een 
grote mond geven. 

Jongeren
In Het Oude Dorp was eenzelfde 
situatie en die is aangepakt door 

de jongelui briefjes te laten uitde-
len aan voorbijgangers: ‘wij han-
gen hier gewoon, omdat wij geen 
andere plaats hebben’. Als het 
goed loopt wordt er na afl oop van 
het project een fi lm gedraaid bij 
het viaduct voor de jongeren. 
Wat overlast van hondenpoep be-
treft zijn er borden geplaatst bij 
het nieuwe evenemententerrein 
omdat daar niet met de hond ge-
lopen mag worden en er zijn geen 
hondenroutes in Legmeer West. 
Wel aan de kanten van het ter-
rein. Als voorlopig losloopge-
bied is nu het toekomstige ‘lei-
sure-veld’ in het noorden van de 
wijk aangewezen. Een onduide-
lijk punt zijn de bordjes bij fi ets-
paden. “De situatie is gevaarlij-
ker geworden” was de algemene 
indruk. Wat de groendepots be-
treft vond men dit een waarde-
loos idee. Er is een nieuwe hang-
plek gekomen aan het einde van 
de Geertruidahoeve-Alkwin Kol-
lege. Een idee is om op 21 maart 
2009, de landelijke opschoondag, 
ook de bewoners van Uithoorn 
daarbij te betrekken, evenals de 
scholen en er wordt gedacht om 
de straatnaamborden op te fl eu-
ren, bijvoorbeeld door een icoon-
tje. Lili Brouwer van Vita Welzijn 
en Advies gaf uitleg over buurt-
bemiddeling. Veel mensen wonen 
prettig met hun buren maar soms 
is dat niet het geval en zijn er pro-
blemen. Die kunnen variëren van 
enkele overhangende takken, te 
grote bomen, overlast van zo-
wel mensen als dieren, pesten en 
lastig vallen. “Dan is er een der-
de handje nodig”, aldus Brouwer. 
Dat is dan een buurtbemiddelaar. 
Dat zijn getrainde vrijwilligers die 
onafhankelijk zijn. Zij praten met 
beide partijen en dan gaat men 
om de tafel zitten. 

Het is gratis en voor meerdere in-
formatie kan men bellen met 020-
5430430 of e-mail: buurtbemid-
deling@vitawelzijnenadvies.nl. 
Als laatste de kerstmarkt op 20 
december met glühwein, choco-
mel en gezellige muziek. 

KDO D1 is overtuigend 
kampioen
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
zijn de meisjes D1 van KDO Hand-
bal kampioen geworden van het 
eerste helft veldseizoen. Na vier 
overwinningen wisten zij ook de vijf-
de en laatste tegenstander DSG te 
verslaan. Na de wedstrijd wachtte 
hen een feestelijk onthaal met taart 
en limonade.
De meiden waren best wel zenuw-
achtig voor deze kampioenswed-
strijd, wat natuurlijk logisch is als je 
voor het eerst kampioen kunt wor-
den. Gelukkig was het publiek in 
groten getale naar KDO gekomen 
om hen aan te moedigen. De zenu-

wen en de gladde bal zorgden er-
voor dat het tijdens de wedstrijd al-
lemaal niet zo wilde lukken. In de 
rust stond KDO dan ook achter met 
1-2. Na het bekertje limonade gin-
gen de meiden er vol tegenaan en 
waren ze weer helemaal in hun ou-
de vorm. Met Jamie op doel die bij-
na alle schoten eruit hield en de rest 
van de meiden die veel doelpunten 
scoorden, werd het 7-3 voor KDO. 

Feestelijk onthaal

En toen was het tijd voor feest! Na 
afl oop van de wedstrijd was de kan-

tine versierd en werden de meiden 
onthaald in de kantine. Onder het 
genot van een lekker taartje en li-
monade werd het kampioenschap 
gevierd.

KDO D1 heeft het hele veldseizoen 
niet verloren en kreeg slechts vier 
tegendoelpunten in totaal vijf wed-
strijden, een hele prestatie. Met uit-
slagen als 14-0, 8-0, 0-11, 1-10 en 7-
3 mogen zij een terechte kampioen 
worden genoemd. Nog twee weken 
rust en dan op naar het zaalseizoen, 
waar de meiden het natuurlijk net zo 
goed hopen te doen.

Foto: KDO D1 viert het kampioenschap!

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Zoals ieder jaar organiseert Steunpunt mantelzorg de Dag van de Mantelzorg. 
Ook dit jaar staan er weer leuke activiteiten op het programma. De slogan voor 
deze dag is dit jaar: “Mantelzorg is topsport!”. Dit is aanleiding om rond deze dag 
een programma te organiseren met een deels sportief karakter (aangepast aan 
ieders mogelijkheden). Uiteraard wordt er tijdens de activiteit gezorgd voor een 
hapje en een drankje.

Mantelzorgers die in Uithoorn en Aalsmeer wonen worden op 10 november 
uitgenodigd voor een gezamenlijke activiteit in Amstel Hof Health club aan de 
Noorddammerweg 30, 
1423 NX De Kwakel van 14.00-17.00 uur. Er is keuze 
uit een aantal workshops, Gianni Romme komt op de 
thee en er is een  vragenuurtje met de wethouders 
Oudshoorn en Overbeek

Aanmelden kan tot en met 31 oktober.
Voor opgave, vragen of als er mantelzorgvervan-
ging nodig is, kunt u contact opnemen met Steun-
punt Mantelzorg via e-mail: steunpuntmantel-
zorg@amstelring.nl of 0900-1866  (lokaal tarief).

Mantelzorg op TV

Sinds 30 september is er een nieuwe 13-delige serie van GezondTV op 
TV Noord-Holland met deze keer in iedere aflevering een portret van een 
mantelzorger.
De wekelijkse afleveringen van GezondTV worden tot en met 23 decem-
ber iedere dinsdag om 17.35 uur - met herhalingen ieder uur tot en met 
woensdag 16.30 uur - uitgezonden. Na uitzending zijn de afleveringen ook 
op de website van TV Noord-Holland te zien. 

In de serie komen allerlei typen mantelzorgers in beeld. Jongeren bijvoor-
beeld, zoals de 18-jarige Marieke Verbree uit Huizen die voor haar epilep-
tische broer zorgt; en ouderen, zoals de 74-jarige Hans Karryvan die zich 
helemaal aan zijn zwaar gehandicapte vrouw wijdt en tòch zorgt voor mu-
ziek in zijn leven.

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. 
Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald zorgt voor een 
ander zorgt.
Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van 
mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg.
www.mezzo.nl of telefoonnummer 030-6592222
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Zaterdagvoetbal

Ook Loosdrecht bleek 
te sterk voor Argon
Mijdrecht - In de vijfde wedstrijd 
van dit seizoen bleek ook Loos-
drecht, een van de koplopers, te 
sterk voor Argon dat hiermee de 
vierde nederlaag op rij kreeg te ver-
werken. Ook de uitslag (5-0) bleek 
de grootste sinds de onderlinge 
confrontaties.
Ruim een uur kon Argon aardig 
meedoen met de tegenstander, dat 
kwam mede omdat Loosdrecht, dat 
na een kwartier op een 1-0 voor-
sprong kwam middels Mohammed 
Moamedi, daarna wat gas terug-
nam. Argon profiteerde daar niet 
van want pogingen van Christiaan 
Letschert (inzet te zacht) en Rem-
co von Lindheim (in handen keeper) 
leverden niets op. Tegenvaller voor 
Argon was het vroegtijdig uitvallen 
van Patrick Berklaar met een voet-
blessure, Youri van Adrichem ver-
ving hem. De slotfase van de eer-
ste helft was weer voor Loosdrecht, 
keeper Bas van Moort  redde en 
Sander Brocx haalde een bal uit de 
doelmond.
De tweede helft kreeg Argon enke-
le mogelijkheden om iets terug te 
doen, bij een aanval was Youri van 

Adrichem net iets te laat en een 
schot van Albert Mens werd door 
Keeper Stephan Visser gepakt. Trai-
ner Frank den Ouden moest toen 
weer twee wissels aanbrengen Gar-
ry Fokker en Jimmy van Veen moes-
ten worden gewisseld, hun vervan-
gers waren Lars Sloothaak en Kars 
de Wildt. Ook Cor van Garderen na-
mens Loosdrecht bracht drie ver-
se krachten in, het verschil met Ar-
gon was dat deze wissels voor de 
thuis ploeg goed uitpakten: alle 
drie scoorden. Eerste was het Nick 
van Hente die via een uitgespeelde 
aanval halverwege de tweede helft 
Loosdrecht op 2-0 zette. Vervolgens 
was het tweemaal de zich ‘niet lek-
ker’ voelende Mitchell Frederici die 
de thuisploeg op 3-0 en 4-0 zette. 
In blessuretijd maakte Jeroen Out 
het nog erger voor Argon: 5-0. Een 
poging in de slotfase van Van Adri-
chem werd door de niet echt getes-
te reservekeeper Visser onschade-
lijk gemaakt.
Zaterdag speelt Argon thuis, nu 
komt Eemnes op bezoek dat ook 
onderaan op de ranglijst staat, aan-
vang 14.30 uur.   

Denk en Zet-Advisor: 
Schaken & Computers
Regio - Na de sponsoring van Denk 
en Zet door automatiseerder Advi-
sor kon het eigenlijk niet uitblijven, 
want zoals u weet kunnen ook com-
puters schaken. Al sinds eind jaren 
70 zijn er schaakmachines op de 
markt. In het begin waren dit vaak 
lompe dikke borden met een soort 
computertje van binnen, waarvan de 
makers pretendeerden dat zij kon-
den schaken. Voor spelers die zon-
der tegenstanders zaten, bood zo`n 
computer de mogelijkheid om ook 
bij nacht en ontij een potje te kun-
nen spelen. Maar die early adap-
tors van toen kwamen bedrogen uit. 
Weliswaar deden die eerste machi-
nes reglementaire zetten en konden 
ze in die zin dus schaken, de kwa-
liteit van de zetten was echter be-
droevend. Na lang ‘nadenken’ gaf 
het kunstmatige brein een irritant 
piepje ten teken dat het met een zet 
was gekomen. Paard B3 naar A1?? 
Veel zetten werden met gefronste 
wenkbrauwen uitgevoerd. Maar soit, 
we vonden het toen al heel knap dat 
zo`n ding überhaupt kon schaken. 
Een ommekeer kwam met de komst 
van de personal computer en de 
schaakprogramma`s die je hier-
op kon draaien. Door het snel beter 
worden van soft- en hardware ging 
het niveau snel omhoog. Nu, zo`n 30 
jaar later is het schaken tegen een 
computer bij voorbaat een kanslo-
ze exercitie, zelfs al ben je wereld-
kampioen. Veel spelers beschikken 
inmiddels over een schaakprogram-
ma, maar raken door het grote ver-
schil in sterkte snel gefrustreerd. 
Gelukkig kan je er ook andere din-
gen mee doen, bijvoorbeeld de zo-
juist op de club gespeelde partij la-
ten analyseren. Dit om te zien wel-
ke zet beter had gekund. Hoe be-
droevend ons menselijk niveau is 
wordt dan pijnlijk duidelijk als de 
computer zich over zo’n partij buigt. 
Met zijn rekenkracht vindt de digi-
tale meester bij veel van de uitge-
voerde zetten een net iets beter al-
ternatief. Als je al die beetjes beter 
bij elkaar optelt snap je waarom de 
moed je vaak al na een zet of vijf-
tien in de schoenen is gezakt. Daar-
om is het schaken op de club tegen 
medeklungelaars ook zo veel leuker. 
Er zijn diverse gradaties van dat ge-
klungel die door de Koninklijke Ne-
derlandse Schaakbond ordentelijk 
over diverse klasse verdeeld zijn. Dit 
gaat van meesterklasse tot derde 
klasse onderbond wat zes niveaus 
lager is. Ik ben bang dat schaakclub 
Denk en Zet-Advisor het meer van 
de gezelligheid moet hebben dan 
van het hogere speelniveau, daar de 
teams zich in de onderste regionen 
bevinden. Zo`n club is eigenlijk een 
verzameling mensen die in huiselij-
ke kring alle schaakpartijtjes won 

waardoor ze de illusie kregen dat ze 
goed konden schaken. Op de club 
wordt dan ervaren dat alles maar re-
latief is. 

Intern
De interne competitie is nog jong en 
alles is nog mogelijk, maar na vier 
ronden gaat Jeroen Vrolijk aan de 
leiding. Dit nadat hij de laatste ron-
de Bert Drost pootje had gelicht. 
Drost spartelde nog wel behoorlijk 
tegen, maar de inmiddels opgelo-
pen materiaalachterstand bleek te 
veel van het slechte. De eerlijkheid 
gebiedt overigens wel te zeggen dat 
de regerend clubkampioen, Henk 
Kroon al een tijdje verstek heeft la-
ten gaan waardoor hij in de rang-
lijst gestaag naar beneden dwarrelt. 
Tweede, op maar een paar punten 
achterstand, is Jan de Boer. In zijn 
laatste partij nam hij tegen de num-
mer drie Harris Kemp genoegen 
met remise in een nagenoeg gelij-
ke stelling, maar met een behoor-
lijk surplus aan tijd. Misschien had 
hier dus wel meer ingezeten. Na de-
ze drie koplopers volgt het peloton, 
aangevoerd door Gert Jan Smit. Hij 
heeft bijna de aansluiting bij de kop 
weer gevonden door Thierry Siec-
ker te slachtofferen. Schreurs had 
in zijn partij dankzij twee pluspi-
onnen meer dan genoeg materiaal 
om Cees Kentrop te kloppen. Bram 
Broere liet zich deze vierde speel-
avond voor het eerst zien om in een 
degelijke partij remise te schuiven 
tegen Jan Smit. Ook Evert Krone-
meier en Cees Verburg kwamen re-
mise overeen. Eerst kwam Evert, die 
met wit speelde, een pion voor. En-
kele zetten later wist zwart op slink-
se wijze weer langszij komen. Na 
veel schermutselingen resteerde er 
een dame eindspel waarin een wit-
paard het tegen twee zwarte vrijpi-
onnen op moest nemen. In de on-
derste lagen wonnen Henk van der 
Plas en Bert Vrinzen beiden met wit 
hun partij tegen respectievelijk Har-
rewijne en Weinhandl.  

Met een gerust hart 
sporten bij de Hoefse 
Sport Vereniging (HSV)
De Hoef - Dankzij het Rabofonds 
Dividend voor de Samenleving is er 
een Automatische Externe Defibril-
lator (een apparaat om een elek-
trische schok toe te dienen bij een 
hartstilstand) geplaatst bij HSV. Bij 
het bestuur van HSV rust nu de taak 
om te zorgen voor gekwalificeerde 
mensen. 
De betrokkenheid in een klein dorp 
als De Hoef is groot, dat blijkt wel 
uit het aantal aanmeldingen: in to-
taal hebben zich 78 mensen aange-
meld voor een opleiding.
Hiervan hebben er 35 al een reani-
matie bevoegdheid en hoeven dus 
alleen nog maar een AED oplei-
ding te volgen. Voor de reanima-
tie en AED opleiding hebben zich 
maar liefst 43 mensen opgegeven. 
Het einde is nog niet in zicht, want 
de aanmeldingen druppelen nog 
steeds binnen. Woensdag 24 sep-

tember hebben de eerste 6 cursis-
ten de reanimatie en AED oplei-
ding afgerond. Zij hebben 3 avon-
den lang theorie en praktijk instruc-
tie gekregen. Er is getraind met een 
identieke AED als geplaatst bij HSV 
en op vele locaties in De Ronde Ve-
nen. De volgende 6 cursisten heb-
ben het felbegeerde certificaat be-
haald op 30 september jl. In oktober 
staan ook de nodige cursusavon-
den gepland, dan hopen 43 mensen 
te leren hoe de AED te bedienen 
en krijgen zij tevens een opfriscur-
sus reanimatie. De jongste cursist is 
Jessica Rademaker, met de leeftijd 
van 15 jaar( niet op foto).
Het is fantastisch dat zij, en veel van 
haar teamgenoten, direct gemoti-
veerd waren. Zij hebben zich spon-
taan opgegeven voor de opleiding.
Proficiat Jessica, je hebt het certifi-
caat verdiend. 

Vinkeveen/Amstelveen - Afge-
lopen zaterdag 4 oktober was de 
eerste volleybal minidag van het 
seizoen 2008-2009. De jongste 
volleyballers spelen acht keer per 
jaar een toernooi op een zaterdag 
in verschillende plaatsen, de af-
trap was in de Bankrashal in Am-
stelveen, het volleybalmekka van 
weleer. 

In totaal deden zo’n 50 teams van 
verschillende clubs mee, en Ata-
lante kan bijzonder trots zijn op 
een afvaardiging van maar liefst 
5 geelgroene teams, én sinds dit 
seizoen hebben de teams een 
sponsor: Vinken Vastgoed. De 
teams kiezen zelf hun naam, en 
ze spelen op verschillende ni-
veaus. 

De jongste kids (vanaf 7 jaar) 
gooien en vangen en de oudste 
mini’s spelen netjes volleybal en 
moeten zelfs minimaal 2x naar el-
kaar overspelen voordat de bal 
over het net gespeeld mag wor-
den. Geen pingpongen dus!  Er 
speelden 3 teams op het begin-
niveau, waarvan twee nieuwe 
teams: de Atalante Ukke Toppers 

en de Atalante Heroes. Een klein 
stapje hoger speelde het team 
de Atalante Muppets. Alle teams 
groeiden naarmate er meer wed-
strijden werden gespeeld.
Mooie reddingen, slimme balle-
tjes en veel enthousiasme en ple-
zier. Echt erg mooi om te zien. De 
Ukke Toppers speelden de laatste 
wedstrijd zelfs gelijk. De Muppets 
eindigden als derde en de Heroes 
werden zelfs tweede. 

Erg knap voor de eerste keer. Op 
niveau 4 hebben de Atalante Ka-
naries hard gewerkt, het was 
goed te zien dat ze al langer met 
elkaar spelen. 

De Atalante Wuppies streden op 
het hoogste niveau 6, en dat ging 
supergoed. Ballen achterover, 
soms een smash en zelfs af en 
toe een bovenhandse serve. Kei-
goed gedaan hoor. Zij eindigden 
ook als tweede. 

Op de site www.vv-atalante.nl 
zijn veel foto’s te vinden van de-
ze eerste minidag. Het volgende 
toernooi is op zaterdag 1 novem-
ber in Velsen.

Sterke opkomst Atalante 
op de eerste minidag

De Vinken in de nesten
Vinkeveen - Het is De Vinken ook 
afgelopen zaterdag niet gelukt om 
de punten binnen te halen.
Wederom werd er niet slecht ge-
speeld, maar de Vinkeveense korf-
ballers en korfbalsters komen blijk-
baar net iets te kort om goede re-
sultaten te behalen. Afgelopen za-
terdag was het Houtense Victum net 
wat trefzekerder. De goedspelende 
Vinkeveners kwamen zeker in de 
tweede helft volop tot score, maar 
uiteindelijk moest de winst toch aan 
Victum gelaten worden: 16-19 eind-
uitslag.
De Fortisformatie startte in de in-
middels vertrouwde opstelling. Trai-
ner-coach Siemko Sok kon beschik-
ken over zijn volledige selectie. Ma-
riska Meulstee, Angela Sloesarwij, 
Kelvin Hoogenboom en Peter Koele-
man begonnen in de aanval. Chari-
ta Hazeleger, Melanie Kroon, Peter 
Kooijman en Rudy Oussoren start-
ten in de defensie.
De thuisploeg kwam uitstekend 
uit de startblokken. Het was Kel-
vin Hoogenboom die al snel 1-0 
liet aantekenen. In het eerste kwar-
tier was het vervolgens volop stui-
vertje wisselen. Via 1-1, 2-2 en 4-4 
was het na twaalf minuten 5-5, met 
Vinkendoelpunten van Charita Ha-
zeleger (2x), Rudy Oussoren en nog 
eens Kelvin Hoogenboom. Daar-
na viel het aan Vinkenkant even stil. 

De bezoekers konden uitlopen naar 
5-8. Het bleek een cruciaal gaat-
je, want daarna liep De Vinken al-
leen nog maar achter de feiten aan. 
Voor rust was Hoogenboom, die het 
vizier lekker op scherp had staan, 
nog wel een keer succesvol van af-
stand. Maar het antwoord van Hou-
ten volgde direct, hetgeen resul-
teerde in een 6-9 ruststand.

Evenwicht
In de tweede helft schotelden bei-
de partijen een uiterst acceptabel 
schouwspel voor. Om en om sco-
rend lieten de korfbalacteurs en -
actrices beide supportersgroepen 
elk tien maal juichen. De Vinken zou 
dus niet meer dichterbij komen. De 
einduitslag van 16-19 werd bereikt 
door scores van Mariska Meulstee, 
Rudy Oussoren, Angela Sloesarwij 
(2x), Peter Kooijman (3x), Charita 
Hazeleger, Kelvin Hoogenboom en 
Melanie Kroon.

Natuurlijk had de trouwe Vinken-
aanhang op meer gehoopt. Maar 
het heeft niet zo mogen zijn. De For-
tisformatie staat nu moederziel al-
leen onderaan in de eerste klasse. 
Komende week wacht de uitwed-
strijd tegen Telstar in Hoevelaken. 
Misschien kan De Vinken dan als-
nog het genoegen van de winst 
proeven?

Bedrijventoernooi bij 
Volleybalvereniging Unitas
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 14 november organiseert 
Volleybalvereniging Unitas uit 
Mijdrecht weer haar jaarlijkse be-
drijvenvolleybaltoernooi. Wilt u een 
leuke inspannende, ontspannende 
en spannende avond beleven sa-
men met een aantal sportieve colle-
ga’s, meld u dan aan! Op vrijdag 14 
november zal de 9e editie van start 
gaan. Unitas hoopt dit jaar dan ook 
weer veel teams in te mogen schrij-
ven. Bij voldoende deelname zal 
er een recreanten- en een gevor-
derdenpoule gevormd worden. Ui-
teraard is het mogelijk per bedrijf 
meerdere teams in te schrijven. De 
vereniging hoopt op veel deelname 
van de Rondeveense bedrijven en 
middenstand. Wie wordt de opvol-
ger van het team van Hans van Ros-
sum Bouw of weet dit team zijn ti-

tel te prolongeren? Het toernooi is 
een mooie manier eens op een on-
gedwongen manier op een andere 
manier kennis met elkaar te maken. 
En is niet elk bedrijf niet op zoek 
naar het juiste ‘elan’. Schrijf u in! 
Voorwaarden voor deelname zijn:
Recreatiepoule: 
Deelnemers die als ‘ongeoefend’ 
mogen worden betiteld;
Minimaal 2 dames per team.
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en – 
spelers
Minimaal 2 dames per team.
Sluiting inschrijfdatum: 1 no-
vember 2008.
Inschrijven kan schriftelijk bij Il-
se Samson, Molenwiek 79, 3642 
BP  Mijdrecht. Het kan ook per e-
mail (jasamson@hetnet.nl) of via de 
website: www.unitas-mijdrecht.nl.

Schoonmaakbedrijf 
Lübke ondersteunt 
Argondoelman Eelco 
Zeinstra
Mijdrecht/Uithoorn - Het Uithoornse schoonmaakbedrijf Lübke B.V. 
ondersteunt de Mijdrechtse sv Argon al vele jaren op diverse manie-
ren. De laatste steunbetuiging is te vinden op de achterruit van de auto 
van doelman Eelco Zeinstra, die met zijn dagelijkse ritten op de snel-
weg de bedrijfsnaam van de Uithoornse ondernemer uitdraagt. 

Op de foto staan de doelman in Mijdrechtse dienst en de heren Lübke 
senior en junioren bij de auto, die door autosponsor Van Kouwen van 
de sv Argon aan Zeinstra is geleverd.
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Onwennig Unitas Heren 2 
verliest eerste wedstrijd
De Ronde Venen -Het tweede 
team van Unitas opende afgelopen 
woensdag haar seizoen in Hoofd-
dorp tegen het team van VCH 5. Het 
vernieuwde team van Unitas bestaat 
uit de allrounders Maarten Meule-
mans, Ruud Stark en Bert Polman. 
Deze 3 spelers zijn afkomstig uit het 
eerste team van Unitas van vorige 
jaar. Verder is het team aangevuld 
met de nestor John Pronk en verder 
Derrick Brown, Derk Groen, Brian 
Cornelissen en Hans Out. Helaas is 
Bert Polman voorlopig nog herstel-
lende van een zware knieblessure. 
De eerste set begon het vernieuwde 
team voortvarend aan de wedstrijd. 
Na enkele minuten stonden de he-
ren van Unitas dan ook op een ver-
rassende voorsprong van 8-3. De te-
genstander wist na twee time-outs 
het tij te keren en nam daarna de 
voorsprong over de Mijdrechtena-
ren. Verrassende prikballen van set-
upper Derrick Brown en snel aan-
vallende spel van de buitenaanval-
lers Maarten Meulemans en John 
Pronk konden niet verhinderen dat 
VCH de eerste set naar zich toe trok. 
Uitslag: 25-16.

Tweede set
De tweede set begonnen de 
Mijdrechtenaren gelijk al met een 
fikse achterstand. Door een har-
de service van het jonge team uit 
Hoofddorp liepen ze gelijk al uit met 
7 punten. Door een tactische time-
out aan de Mijdrechtse kant werden 
de rollen omgedraaid. Brian Cor-
nelissen verraste daarna de tegen-
stander met enkele geplaatste aan-
vallen en zuivere prikballen. Gecom-
bineerd met de snoeiharde aanval-
len op het midden van Hans Out 
liep Unitas weer enkele punten uit 
op VCH. Door verwarring aan de zij-
de van Unitas nam het snelspelende 
VCH weer de voorsprong over van 
Unitas. Een wissel aan de kant van 
Unitas mocht dan ook niet meer ba-
ten. Eindstand in de tweede set: 25-
20.

Derde set
De derde set werd er gestart met 
dezelfde opstelling als in de eerste 
set. Dit had gelijk goede resultaten. 
Door een goede service van basis-
speler Ruud Stark hadden de he-
ren uit Mijdrecht gelijk een lekkere 
voorsprong van 6 punten. Een wissel 

bij VCH had echter ook een positief 
resultaat aan de zijde van Hoofd-
dorp. Er werd dermate moeilijk ge-
serveerd en deze waren praktisch 
niet te stoppen door de Mijdrechte-
naren. Twee time-outs en een wis-
sel aan de Mijdrechtse zijde konden 
ook nu het tij niet meer keren. Een 
onenigheidje met de scheidsrechter 
uit Hoofddorp was dan ook niet be-
vorderlijk voor het spel aan het ein-
de van deze set. Eindstand derde 
set: 25-19.

Vierde set
De vierde set werd er gestart met 
wederom de zelfde opstelling als 
in de eerste set. Unitas nam gelijk 
weer de voorsprong. De set-ups van 
Derrick Brown kwamen werkelijk 
subliem op de juiste plaats aan en 
er werd volop gescoord door Maar-
ten Meulemans en Derk Groen aan 
de linker- en de rechterkant van het 
net. De tegenstanders hadden het 
op dit moment erg lastig. Helemaal 
nadat de middenaanvallers Ruud 
Stark en Hans Out werden “gelan-
ceerd”. Soms wist de thuisspelende 
ploeg enkele ballen te verdedigen 
maar aanvallend werden deze maar 
matig verwerkt. Dit resulteerde in 
“prikballen langs het plafond” door 
de thuisspelende ploeg. Deze ballen 
werden gemakkelijk opgepakt in het 
achterveld door John Pronk en Bri-
an Cornelissen. Op dit moment was 
de stand 12-16 in het voordeel voor 
het team uit Mijdrecht. Een dubbe-
le wissel aan de zijde van Hoofd-
dorp veroorzaakte een kentering in 
de wedstijd. De Hoofddorpers gin-
gen volop in de aanval en Unitas 
had hierop geen passend antwoord. 
Ook een wissel bij Unitas had ook 
eigenlijk geen resultaat meer. VCH 
nam de voorsprong over en maakte 
een definitief einde aan de set.

Eindstand
Al met al werd er door de Mijdrech-
tenaren bij vlagen goed gespeeld 
maar door onwennigheid, conditie-
gebrek en te weinig training wist de 
tegenstander er met de punten van-
door te gaan. Gezien de inzet van dit 
nieuwe team met jonge en iets ou-
dere spelers zit er wel een goede 
eindplaats in dit seizoen. Op vrijdag 
3 oktober speelt het 2e team van 
Unitas zijn 2e wedstrijd in de Sport-
hal Zeewijk in IJmuiden. 

Echt herfst bij TV Wilnis
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis is 
in volle gang. Na een maand goed 
weer te hebben gehad is de herfst 
nu echt aangebroken. 
Ieder weekend in de maanden sep-
tember en oktober wordt er gestre-
den om de eerste plaats in deze 
competitie. Er zijn dit jaar 15 cate-
gorieën, welke allen goed bezet zijn! 
Er wordt dubbel (dames en heren) 
en mix gespeeld. 
Tal van wedstrijden zijn al gespeeld, 
maar er is nog één maand te gaan. 
Alle scores liggen dicht bij elkaar, 
waardoor er nog van alles kan ge-
beuren! 
Afgelopen zondag konden de wed-
strijden niet doorgaan, vanwege het 

slechte weer. In de maand septem-
ber hebben we echter alle dagen vrij 
goed weer gehad! Maar een herfst-
competitie zou geen echte ‘herfst-
competitie’ zijn als het weer af en 
toe niet wisselvallig zou zijn.
De dames van de organisatie ver-
zorgen de deelnemers goed op en 
rond de baan. Zij proberen het ie-
dereen naar de zin te maken en re-
kening te houden alle verhinderin-
gen, welke af en toe de nodige pro-
blemen met zich mee brengen. Zij 
zijn echter niet voor een gat te van-
gen en hebben alles tot nu toe erg 
goed opgelost! Nog een maand en 
dan zullen alle winnaars bekend 
zijn! Succes!

Volleybalheren Veenland 
op koers
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag won heren 2 van volleybalver-
eniging Veenland uit Wilnis de twee-
de wedstrijd van het seizoen met 4-
0. Een betere uitslag dan de eerste 
wedstrijd die werd verloren met 1-
3 van Kombysport uit Badhoeve-
dorp. De heren speelden toen nog 
wat onwennig en vooral de aanval 
was onrustig, waardoor veel ballen 
in het net of uit werden geslagen. 
Daar was afgelopen vrijdag niets 
meer van te merken. Het herenteam 
speelde in sporthal De Willisstee te-
gen Van Nispen uit De Zilk. 

Voor Van Nispen was het de eer-
ste wedstrijd en dat was te merken. 
De eerste set was een afdroogpartij 

waar de aanvallen, blokken en ser-
vices voor Veenland allemaal goed 
vielen. Het werd 25-1 voor Veen-
land. De daaropvolgende set bood 
Van Nispen wat meer weerstand, 
maar ook hier ging de winst vrij ge-
makkelijk naar Veenland. Veenland 
bleef het eigen spelletje spelen en 
kon zo werken aan mooie aanval-
len opgezet door de routiniers Tom 
Pasteuning en Rutger de Graaf. Uit-
eindelijk werd de wedstrijd snel en 
makkelijk gewonnen met 4-0 door 
Veenland. De volgende thuiswed-
strijd van heren 2 is op vrijdag 17 
oktober om 21.45 uur tegen Heem-
stede. Het hele programma van vol-
leybalvereniging Veenland Wilnis is 
te vinden op www.veenland.nl

Vinkeveen - Het kampioenschap 
zat er al een tijdje aan te komen. 
In de eerste drie wedstrijden had-
den de jongste pupillen (7 jaar) van 
korfbalvereniging De Vinken al la-
ten zien dat zij duidelijk de sterkste 
ploeg waren in hun poule.
De Vinken F1 versloeg achtereen-
volgens SDO F2, THOR F1 en EKVA 
F2 met 9-0, 11-0 en 9-1. Nadat vo-
rige week EKVA wederom met gro-
te cijfers verslagen was (12-0), was 
éen punt tegen SDO al voldoende 
voor het kampioenschap.
Ondanks de ruime overwinningen 
waren de kinderen voor de wed-
strijd ietwat gespannen. Want kam-
pioen worden, en dan vooral thuis, 
is toch wel heel bijzonder. Vooral als 
papa en mama langs de lijn staan. 
Vanaf het begin lieten de jongste 
pupillen er geen gras over groeien. 
Binnen een paar minuten was de 
wedstrijd al gespeeld. Goed over-
spelend en zuiver schietend was het 

al snel 3-0 voor De Vinken F1. De 
ploeg bleef, ondanks de ruime voor-
sprong, zeer fel een streed voor el-
ke bal. Gevolg was dat er gerust kon 
worden met een 9-0 voorsprong.
Na de rust hetzelfde beeld: een veel 
beter De Vinken dat maar door bleef 
gaan. Schoten werden afgewisseld 
met doorloopballen en zelfs de zeer 
moeilijke uitwijkballen werden vol-
op genomen. De doelpunten bleven 
maar komen en het mooie was dat 
alle spelers en speelsters tot score 
kwamen. Het allerlaatste fluitsignaal 
kwam bij 16-0. De kampioensbloe-
men en de (chocolade)medailles 
waren binnen. De kinderchampag-
ne kon ontkurkt worden en de di-
ploma’s, die natuurlijk bij een kam-
pioenschap horen, konden worden 
uitgedeeld. De kinderen was dolblij. 
Al met al een meer dan verdiend 
kampioenschap voor onze SUPER-
pupillen en hun coaches/trainsters 
Ingrid Hagenaars en Nicky Kroon.

Kervin Bos pakt eerste 
podium!!
Regio -  Tijdens de endurance-race 
over 500 kilometer op het circuit van 
Assen wist het Hoogeveense Sleen 
Van der Heijden motorraceteam een 
schitterende derde plaats te be-
machtigen. De endurance-race be-
tekende tevens het debuut van cou-
reur Kervin Bos bij het team, die hij 
vierde met een podiumplaats samen 
met Kevin van Leuven van het Start 
Racingteam, die de teammaat van 
Bos was tijdens de endurance-race.

De broers Klaas, Harry, Bennie en 
Ronnie van der Sleen slaan samen 
met de andere teamgenoten ko-
mend raceseizoen een nieuwe weg 
in. Een begin van die weg werd zon-
dag tijdens de endurance-race, de 
500 kilometer van Assen gemaakt. 
Bos, die het afgelopen seizoen voor 
het team van Van der Heijden uit-
kwam, samen met teamgenoot Ray-
mond Schouten, is blij met de over-
stap naar Hoogeveense raceteam. 
Het is een enthousiast en gedegen 
team en na enkele gesprekken was 
duidelijk dat we graag wilden sa-
menwerken, aldus de 21-jarige cou-
reur.

Bos had zich geen beter debuut 
kunnen wensen. Juist onder het 
toeziend oog van veel supporters en 
sponsors van het team werd de bes-
te prestatie neergezet in het twee-
jarig bestaan van het team. 
Op de racedag werd ook de jaarlijk-
se sponsordag gehouden, waar weer 
velen op af waren gekomen. Bos en 
van Leuven hadden bij de kwalifica-
tietrainingen een vijfde starttijd we-
ten neer te zetten. Tijdens de druk 
bezochte CRT Race Days was al 
snel duidelijk dat het duo Bos en 
Van Leuven voor een podiumplek 
zouden gaan. Om de 20 ronden wis-

selden ze elkaar af en bezetten al 
vrij snel in de race de vijfde plaats. 
Langzaam schoven ze naar voren en 
wisten uiteindelijk de derde plaats in 
handen te krijgen en gaven die niet 
meer uit handen en bezorgden zo-
doende op de sponsordag het Sleen 
Van der Heijden motorraceteam een 
onvergetelijke racemiddag.

Bos was zeer verheugd na afloop. 
Wat ben ik blij en trots. Dit is pas 
teamwerk. Het is ook totaal anders 
dan een race in de Supersport 600, 
wat ik normaliter doe. Je moet je 
steeds weer oppeppen en concen-
treren als je gaat racen. Tijdens een 
Supersport 600 doe je dat een keer 
voor de race, nu moest ik dat deze 
middag een aantal keren doen. Ik 
was vlak na de finish bekaf, maar ik 
was dat door de fraaie derde plaats 
die we hebben behaald al weer snel 
kwijt.
Ook teamlid Bennie van der Sleen 
kon zijn geluk niet op. Na een sei-
zoen die niet geheel vlekkeloos ver-
liep is dit een schitterende afsluiting, 
ook voor het Van der Heijden team. 
We hebben onze trouwe sponsors 
en supporters een fraai einde van 
het seizoen kunnen bieden. We zijn 
al druk bezig voor het nieuwe sei-
zoen en de vooruitzichten zijn goed. 
Een voorbode hiervan hebben we 
vanmiddag kunnen zien.  Na de hul-
diging werd er nog lang nagevierd 
in het door het NPR Racing Team uit 
Assen beschikbaar gestelde motor-
home en met de catering van Café 
Troost uit Noordscheschut.

De endurance 500 kilometerrace 
werd gewonnen door het van Nieu-
wenhuizen Racing Team in een race 
waaraan meer dan 40 teams deel-
namen.

Bridge Activiteiten Uithoorn
Uithoorn - Onder de vlag van BA-
CU, oftewel bridge Activiteiten Uit-
hoorn zal op zaterdag 29 novem-
ber 2008 het 1ste Uithoorns 4tal 
toernooi worden gehouden.  Dit zal 
plaats vinden in het Dorpshuis in De 
Kwakel. De ontvangst is vanaf 09.00 
uur. Aanvang 1e ronde om uiterlijk 
09.30 uur.  De kosten zijn € 30.00 per 
paar of € 60.00 per 4tal, dit is inclu-
sief koffie bij ontvangst en een war-
me lunch. Er zal worden gespeeld in 
groepen, in 4 zittingen met 3 ronden 
per zitting. U speelt 4 spellen per 

ronde. Totaal dus 48 spellen. Inde-
ling ronde 2, 3 en 4 naar de stand 
van de wedstrijd.  De afloop zal zijn 
omstreeks 18.00 uur. Inschrijving: 
met opgave van namen naar email  
bacu@ymail.com, u kunt ook als 
paar inschrijven, er zal dan een ne-
venpaar voor u worden gezocht.  U 
ontvangt een bevestiging met in-
schrijfnummer en betaalwijze.  De 
inschrijving sluit op 15 november 
2008. Uw spelleider, tevens voor na-
dere informatie:  Cor Hendrix, tele-
foon 06-44516998

Parencompetitie BVK 
nadert ontknoping
De Kwakel - In de A lijn is de hoog-
ste score van het seizoen tot dusver 
bereikt door Jaap en Geke Ludwig, 
die maar liefst 70,2% scoorden. Dat 
was zelfs Dick Elenbaas en And-
re Verhoef deze keer te machtig. Zij 
werden met 65% 2e en echtpaar Ba-
der legde met 57,2% beslag op de 3e 
podiumplaats. Het spraak- en kaas-
makende echtpaar Langelaan was 
volledig de weg kwijt en werd met 
36,8% afgetekend laatste.
In de totaalstand staat paar Elen-
baas-Verhoef met 60,5% gemiddeld 
na 5 avonden stijf bovenaan. Onder-
in is het voor de strijd tegen degra-
datie voor een aantal  paren al een 
uitgemaakte zaak, en aantal ande-
ren is ook nog niet veilig. In de B lijn 
had wedstrijdleider Cor Adrie Voorn 
´Bal´ als invaller aangetrokken. Zij 
scoorden 62,8% en dat was genoeg 
voor de 1e plaats. Paar Kroon- van 
Zuylen volgde uitstekend met 61,3% 
en Trudy Stokkel wist maar haar in-
valster de 3e plaats te veroveren met 
55,6%. Paar Backers-Kamp liet het 

lelijk afweten met 38,2% en de laat-
ste plaats was hiermee hun deel.
Hier gaat paar Mann-Brokke fier 
aan de leiding in de totaalstand met 
57% gemiddeld. Promotie naar de A 
lijn kan hen niet meer ontgaan, ter-
wijl voor de overige 3 plaatsen nog 
zo´n 6 paren in aanmerking komen.
 
In de C lijn weer een topdag voor 
echtpaar van der Knaap met 67,5%. 
Waar moet dan heen? (antwoord: 
naar de B lijn). Paar Dekker-de Jong 
verrastte met 61,3%, goed voor de 2e 
plaats en wellicht na nog een goe-
de avond ook promotie naar de B 
lijn.  Eindelijk was er ook weer eens 
een publiciteitswaardige score van 
Hans Elias met compaan Lous Bak-
ker. Zij werden 3e met bijna 59%.  
Paar Bulters-Nieuwendijk had het 
deze avond blijkbaar moeilijk, want 
zij namen de minst geliefde vermel-
denswaardige plek in deze avond 
met slechts een kleine 34%.
In deze lijn gaat paar Moller-Koestal 
aan de leiding met 58% gemiddeld.

De Vinken F1 al snel 
kampioen

Lijnen formeren zich na 
ladder schifting bij BVU
Uithoorn - Na de vijfde ladder ron-
de van Bridge Vereniging Uithoorn 
komt er enige tekening in de be-
oogde samenstelling van de speel-
lijnen A,B en C. In de voorlopige 
A- lijn zijn de paren Ben ten Brink 
& Gijs de Ruiter (56.95%), An Hei-
meriks & Anke Reems (55,95%) en 
Hetty Houtman & Jos van Leeuwen 
(54,46%) vrijwel niet meer in te ha-
len. De negen paren er onder staan 
minder dan gemiddeld 2% voor op 
de concurrentie in de B positie, wat 
betekent dat bij een zeperd van on-
der de 40% in de laatste ladder het 

B lot bezegeld lijkt! De concurren-
tie bestaat uit de potentieel sterke 
paren Nico van der Meer & Hans 
Wagenvoort (52,40%), Ans Bregge-
man & Anne Tolsma (51,87%), Nel 
de Ruiter & May Verhoef (51,64%), 
Ineke Hilliard & Huib van Geffen 
(51,42%) en Leo Leenen & Henk van 
der Schinkel (51,28%). De onderste 
regionen van de B- lijn  met gemid-
deld 49% hebben op hun beurt weer 
gevaar te duchten van de beluste C- 
lijn kandidaten zolas Monique Ver-
berkmoes & Corrie van Tol (48,72%(, 
Marijcke & Gouke van der Wal 
(48,65%), Elisabeth van den Berg 
& Maarten Breggeman (47,55%) en 
de echte dissonanten in de C, Ada 
Keur & Marion Wiebes (47,43%). Het 
verraderlijke van “Ladderen” is dat 
de ondersten nu relatief lichtere te-
genstanders ontmoeten dan de “bo-
vendrijvenden”, waardoor verrassin-
gen door monster scores van in de 
60% zeer wel mogelijk zijn met alle 
onvoorspelbare gevolgen van dien. 
Kortom de laatste sport van de lad-
der belooft een thriller te worden! 
Wilt u deze tinteling ook eens mee-
maken kom dan bridgen bij Bridge 
Vereniging Uithoorn. Dat kan elke 
maandagavond in de barzaal van 
Sporthal de Scheg vanaf 19.45 uur. 
Een lidmaatschap van € 65 per jaar 
geldt voor nieuwe leden als welkom 
voor 2 jaar! Inlichtingen bij de se-
cretaris Marineke Lang tel: (0297) 
569432.

Dewaal&dewaal 
kampioenschap

Uithoorn - Het is alweer een jaar 
geleden dat het eerste kampioen-
schap van Uithoorn werd georga-
niseerd. Dat was op 16 septem-
ber 2007. Het was toen een proef 
of pilot en het ging om een ten-
niswedstrijd tussen de kampioen 
van TCU en de kampioen van Qui 
Vive van de jongens tot 18 jaar. 
Harald Boutkam heeft toen die 
wedstrijd gewonnen en was een 
jaar lang kampioen van Uithoorn. 
Dit jaar werd besloten om de ten-
niswedstrijd uit te breiden en al-
le kampioenen tegen elkaar te la-
ten tennissen. Het ging om jon-
gens en meisjes t/m 10 jaar tot 
en met 12 jaar tot en met 14 jaar 
en tot en met zeventien jaar. Da-
mes en heren in de speelsterkte 
8/9, 7,6 en 5/4/3. In totaal waren 
het acht categorieën. Dat hield 
in 16 partijen. Herman de Waal 
is initiatiefnemer van dit evene-
ment en was bestuurslid van Qui 
Vive. “Het leek mij wel een aar-
dig idee om de kampioenen van 
de twee tennisverenigingen die 
Uithoorn telt tegen elkaar te la-
ten uitkomen”vertelt de Waal. En 
omdat het verleden jaar zo goed 
was bevallen heb ik gezegd laten 
we ermee doorgaan. Ik vertelde 
dit aan wethouder Jeroen Ver-
heijen en die vond het zo’n leuk 
idee dat hij ook wel een bijdrage 
wilde leveren en ook burgemees-
ter Berry Groen werd erbij ge-
haald. Het werd een mixed dou-
ble met de voorzitters van TCU 
Joop Houtman en de voorzitter 
van de jeugdcommissie van Qui 
Vive: Wijnie Schmidt. Er waren in 
totaal 32 deelnemers. Maar ge-
start werd dus met de partij tus-
sen Jeroen Verheijen en Wijnie 
Schmidt en aan de andere kant 
Berry Groen en Joop Houtman. 
Een leuke partij om naar te kijken 
en de uitslag was 6-4 voor Jeroen 
Verheijen en Wijnie Schmidt en 
daarna was dus de beurt aan de 
andere kampioenen. Elke deel-

nemer kreeg een polo van Row-
mark en Plux leverde de kampi-
oenschappen een maand gratis 
sporten. 

Uniek
Gerard Treur van TCU vertelt dat 
de vereniging is opgericht in 
1955 in de Colijnlaan bij Thamer-
horn. Maar zoals zo vaak gebeurt, 
kwam daar woningbouw en 
moest de vereniging ergens an-
ders naar toe. Dat werd dus het 
Libellebos waar de vereniging nu 
sinds 1982 haar locatie heeft. TCU 
heeft zeven verlichte gravelbanen 
en in totaal 600 leden waarvan 
180 jeugdleden. Jaarlijks is er een 
open jeugdtoernooi en een open 
seniorentoernooi en verder zeven 
à acht evenementen per jaar. De 
clubkleuren zijn groen met geel. 
Gerard vindt het echt uniek om 
met een andere club iets samen 
te organiseren. 
“Dit is ook bedoeld voor meer sa-
menwerking bij diverse andere 
evenementen. De uitslag was als 
volgt: J10 1 Robin Buren 2 Max 
Wessels, J12 1 Sander Berkens 2 
Remco Timmermans J14 1 Jeffrey 
riemslag 2 Alex Haak J17 1 Ricar-
do Riemslag 2 Marcel Treur M10 
1 Nikita borstlap 2 Robin v.d. Zee 
M12 1 Savannah van Lit 2 Demi 
Hamacher M14 1 Denise wijnhout 
2 Lotte Smit M17 1 Frederique 
Brouwer 2 Nathalie Swagten H8 1 
Peter van Bentum 2 Peter Burgers 
H7 1 Frits Overing 2 Albert Haak 
H6 1 Niels Kok 2 Martin Berkers 
H3/4/5 1 Arno Flapper 2 Mathijs 
Porsius D8 1 Pien Heijke 2 Wij-
nie Schmidt D7 1 Yvonne v.d Deijl 
2 Rosalie van Zeijts D6 1 Mariel-
le Sloothaak 2 Mendy Riemslag 
D3/4/5 1 Annelies Broekmeulen 
2 Monique Meering. De einduit-
slag was 4-4 in wedstrijden. Na 
het tellen van de sets bleek Qui 
Vive een set meer te hebben ge-
wonnen en is dus winnaar. Alle fi-
nalisten kregen een beker.



Nieuwe Meerbode  - 8 oktober 2008 pagina 31

Legmeervogels D1 wint 
van Ajax D3
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 
werd de  kraker tegen koploper Ajax 
gespeeld. Voor de wedstrijd legt Bas 
Sack uit hoe je Ajax moet aanpakken. 
Druk zetten en kort op de man dek-
ken. Dat was dan ook de opdracht. 
Ajax schiet uit de startblokken met 
snel combinatiespel. De vogels voe-
ren de opdracht goed uit. Hierdoor 
komt Ajax niet toe aan snelle com-
binaties en dus niet in zijn spel. Het 
zijn dan ook de Vogels die de eer-
ste kansen krijgen. De schoten op 
doel worden gestopt. In de verdedi-
ging zitten Jamal Kissami, Bas Lef-
ferts en Thijmen van Dijk kort op de 
aanvallers van Ajax. De aanvallers 
Yannick van der Veer, Rob van Bus-
chbach en Mounir Rejeb storen zo-
veel mogelijk de opbouw van Ajax. 
En het middenveld Tex Koster, Nick 
Wijnhout, Bob Poortvliet en Chelly 
Drost werken hard om de bal te ver-

overen en de vleugels spelers weg 
te sturen. 
Ajax krijgt hierdoor weinig kansen. 
De tweede helft komt Ajax weer als 
een raket uit de startblokken. De 
vogels hebben moeite om ze bij te 
houden omdat er niet kort gedekt 
wordt. Ajax creëert nu wel kansen 
maar keeper Anko Smit staat als 
een beer te keepen. Wessel de Jong 
maakt vele meters om de aanval 
van Ajax te ontregelen. In de aan-
val stoort Martijn van Reenen goed 
de opbouw. De Vogels krijgen hier-
door weer kansen. Na een assist 
van Chelly Drost scoort Tex Koster 
met een fraai schot de 1-0. Het lukt 
de Vogels om moe gestreden toch 
het doel schoon te houden. Door 
een uistekende inzet en het goed 
uitvoeren van de opdracht wint Leg-
meervogels D1 met 1-0 van Ajax, 
wat hun eerste verlies punten zijn. 

Een belangrijke overwinning 
voor Qui Vive Ma1
Uithoorn - Zaterdag 4 oktober 
speelde Qui Vive Ma1 de derde wed-
strijd van de week. Nadat woensdag 
1 oktober Rood-Wit Ma1 met 5-4 
verslagen was, stond nu de uitwed-
strijd tegen Hurley op het program-
ma. Hurley is een bekende tegen-
stander van de dames van Qui Vive, 
waar ze nog wel eens moeite mee 
hebben. Zo ook deze keer weer. 
Zeker de eerste helft kwam Hurley 
vaak gevaarlijk in de cirkel en cre-
eerde Qui Vive niet heel veel gro-
te kansen. De achterhoede was wat 
onrustig, waardoor er veel passes 
makkelijk ingeleverd werden. Ge-
lukkig stond keepster Kim van der 
Sloot op de goede plek, waardoor 
ze mooie reddingen kon leveren. 
Het waren toch de dames van Qui 
Vive die konden scoren; een fout in 

het uitverdedigen van Hurley strafte 
Willemijn de Bruin goed af door de 
bal te onderscheppen en het doel in 
te flatsen. Dit doelpunt maakte ook 
de ruststand: 0-1. 
De tweede helft was er een ander 
spelbeeld. Hurley heeft geen kans 
meer kunnen creëren en daarente-
gen was Qui Vive vaak in de cirkel 
en kregen ze veel kansen. Helaas 
werd er geen van deze kansen be-
nut en luidde ook de eindstand 0-1. 
Maar ook deze overwinning heeft 
weer drie punten opgeleverd. 

Met nog één wedstrijd te gaan in de 
voorcompetitie zijn de dames van 
Qui Vive goed op weg naar de lan-
delijke competitie. Hiervoor moet er 
volgende week thuis tegen Alliance 
Ma1 wel gewonnen worden.

Legmeervogels F11 wint 
voor de tweede keer
Uithoorn – Afgelopen zaterdag 
mocht de F11 thuis aantreden te-
gen AFC F10. Na hun verliespartij 
van vorige week (5-0 tegen Pancra-
tius F11) waren ze gebrand om een 
mooie uitslag neer te zetten. De F11 
begon weer ouderwets met Bob Ti-
tulaer in het doel. Pawan Ratra, Da-
niel Thiesen en Lars Hogeveen (U) 
stonden in de verdediging. In het 
midden Teun de Boer en Lars Hoge-
veen (A) en Jens Smit was hun aan-
valsleider. Op de bank Morvan So-
mers, Devin Sassen en Noah Bou-
man. De F11 begon sterk aan de 
wedstrijd, wat veel kansen oplever-
den, maar geen enkele bal ging er-
in. Lars (A) en Jens konden net het 
doel niet vinden. Ook keeper Bob 
kreeg niet erg veel te doen en dat 

bleef zo de hele eerste helft. Vlak 
voor de rust werd het 1-0 door Jens, 
die via een tegenstander het net 
wist te vinden. Met deze stand ging 
de F11 limonade drinken. Na de rust 
met Devin, Morvan en Noah in het 
veld werd er weer hard gewerkt.

Goed
Lars (U) verdedigde nu het doel en 
dat deed hij ongelofelijk goed. Lars 
maakte meteen al een mooie red-
ding op een schot van een AFC spe-
ler. Ook de ballen die hij uittrap-
te kwamen zeer ver het veld in. He-
laas scoorde AFC 1-1 (een jongetje 
uit de E6 van AFC, dat mee mocht 
doen, omdat AFC anders te weinig 
spelertjes had) scoorde, maar aan 
dit doelpunt kon keeper Lars niet 

Uithoornse hockeyers en Reigers 
naar play-offs
Qui Vive jongens B1 
herfstkampioen Topklasse A
Uithoorn– Afgelopen zaterdag is 
Qui Vive jongens B1 winnaar ge-
worden in de voorcompetitie van de 
hoogste klasse in Noord-Holland. 
Alkmaar werd met 7-4 getrotseerd 
en doordat naaste rivaal Pinoké te-
gen de Reigers uit Hoofddorp on-
verwacht steken liet vallen en daar-
mee play-offs verspeelde, mochten 
de jongens van Qui Vive zich herfst-
kampioen noemen. Vier van de vijf 
wedstrijden werden door de Qui Vi-
ve boys onder leiding van Erik Ot-
to, Thomas Vader en manager Pie-
ter Bas Kolenberg winnend afge-
sloten. Komend weekend staan de 
play-offs op het programma tegen 
no. twee van Topklasse B, Bloemen-
daal, voor een plaats in de landelij-
ke competitie. In ieder geval is Qui 
Vive al verzekerd van een plaats in 
de sterke IDC West, de Interdistrict 
competitie. Op zich al een voortref-
felijk resultaat, dat nog niet eerder 
door een jongensteam van Qui Vive 
werd behaald.

Overwinning
Vorige week stond Qui Vive na drie 
overwinningen op rij weer met beide 
benen op de grond toen het in gast-
heer Reigers de meerdere moest er-
kennen. De vele kansen, met na-
me in de beginfase, werden onbe-
nut gelaten en dit werd door de Rei-
gers koelbloedig afgestraft. Door de 
overwinning op Alkmaar afgelopen 
zaterdag liet Qui Vive zien zijn lesje 
geleerd te hebben. 
Qui Vive kwam tegen Alkmaar sterk 
uit de startblokken. Het eerste doel-
punt viel al in de tweede minuut: een 
pass van Casper Wilmink werd door 
Jesse Kolenberg beheerst afgerond. 
Drie minuten later was het Max Bra-
kel die uit een voorzet van Stijn Kluft 
scoorde. Daarna werd het spel van 
Qui Vive, dat het zonder de gebles-
seerde Jasper van Hijfte en Rein-
out Rovers moest doen, rommeliger. 
Dit resulteerde dan ook in de tien-
de minuut in een tegentreffer van 
Alkmaar. Qui Vive schrok wakker en 
Stijn Kluft en Daniël de Graaf scoor-

den beiden met een fraaie back-
hand, wat de stand op 4-1 bracht. 
Dit was het sein voor Alkmaar om er 
een schepje bovenop te doen. Een 
strafcorner werd gestopt door kee-
per Mats Kaas, maar de even later 
- overigens onterecht – toegekende 
strafbal werd door een Alkmaarse 
spits benut. Daarna werd het zelfs 
4-3, toen de hele Qui Vive-verde-
diging op het verkeerde been ge-
zet werd en de Alkmaarders in een 
prachtige combinatie de plank wis-
ten te vinden. Gelukkig bracht Da-
niël met een tweede treffer, alweer 
een backhand shot, de stand op 5-3. 
Qui Vive kreeg in de eerste helft nog 
enkele kansen, onder meer door 
mooie dieptepasses van Marc van 
Zijverden, maar Ton Günther, Cas-
per Wilmink en Stijn Kluft waren niet 
erg fortuinlijk in de afwerking. Ook 
was dit keer de strafcorner geen ef-
fectief wapen.

Opnieuw
Play-offs voor plaatsing in landelij-
ke competitie.
In de achtste minuut van de twee-
de helft was Daniël de Graaf op-
nieuw de Alkmaarse keeper te slim 
af en scoorde zijn derde treffer, na 
een passje van Jesse. Max Brakel 
was erg sterk op de rechterflank en 
gaf menig scherpe voorzet. Een er-
van werd door Casper Slot doeltref-
fend afgerond, wat de stand op 7-3 
bracht. Qui Vive’s concentratie ver-
slapte echter weer, en dat gaf Alk-
maar de gelegenheid gevaarlijk te 
worden. Vlak voor tijd wist Alkmaar 
uit een strafcorner alsnog tot score 
te komen. De eindstand kwam hier-
mee op 7-4. Ondanks het wissel-
vallige spel waren de coaches zeer 
in hun nopjes met de eerste plaats 
van hun jongens in deze Topklasse 
A en het feit dat hun doelstelling: 
de play-offs halen, bereikt was. Ko-
mend weekend volgt de ontknoping, 
waarin de nummers 1 en 2 van bei-
de Topklassen onderling zullen uit-
maken welke twee teams doorgaan 
naar de landelijke competitie.

Qui Vive B1 herfstkampioen Topklasse A door overwinning op Alkmaar

Op de foto staand (v.l.n.r.): Lars (U) – Pawan – Daniel – Bob en Teun.
Zittend (v.l.n.r.): Morvan – Jens – Devin – Lars (A) en Noah.

Dames van Legmeervogels 
sluiten het veldseizoen af 
met 2 overwinningen
Uithoorn - In de 1e divisie veldcom-
petitie hebben de dames van Leg-
meervogels als debuterend team het 
in de 1e helft uitstekend gedaan.
Na een fikse afstraffing tegen Zee-
burg en nipte nederlagen met 1 punt 
verschil tegen Lotus en TOB/Vriend-
schap moest de afgelopen week 2x 
gespeeld worden.
Dinsdagavond werd na flink file-
rijden in de stromende regen ge-
speeld tegen HAVAS in Almere.  De-
ze tegenstander was niet al te sterk, 
en het was aan de regen te danken 
dat het verschil klein bleef. In de 1e 
helft liep Legmeervogels uit naar 
een 5-2 stand waarna de overwin-
ning nooit meer in gevaar kwam. De 
tweede helft liepen de dames eerst 
uit naar een 8-2 stand om uiteinde-
lijk wat slordig te eindigen en nog 
wat doelpunten tegen te krijgen.
De eindstand van deze sportieve 
en gemoedelijke wedstrijd was 5-9 
voor Legmeervogels.

Regen
Zondag moest thuis op sportpark 
de Randhoorn opnieuw in de regen 
gespeeld worden. Nu was de tegen-
stander DSS, een sterk team. De 
thuisploeg startte goed en nam een 
2-0 voorsprong. DSS ging anders 
verdedigen en het werd lastiger om 
elkaar aan te spelen omdat de te-
genstander erg fel er tussen kwam. 
Dit leverde nogal wat balverlies op 
en DSS liep uit naar een 3-5 voor-
sprong. De dames van Legmeer-
vogels toonden karakter en wisten 

toch nog voor de pauze gelijk te ma-
ken, 5-5 was de ruststand.
De 2e helft werd slecht begonnen, 
een aantal keer niet goed aanspe-
len zorgde voor wat breaks tegen en 
DSS profiteerde optimaal en liep uit 
naar 5-8. We scoorden nog een keer 
tegen maar daarna was het weer de 
tegenstander dat 2x het net wist  te 
vinden, 6-10.

Maar de dames in de kletsnatte 
C1000 bloemenshop-shirts gaven 
niet op en schakelden een versnel-
ling hoger. Met goed spel en snel-
le aanvallen werd DSS onder druk 
gezet en door de verdediging goed 
dicht te houden kon het team op 
gelijke hoogte komen, 10-10.
Maar het was nog niet gespeeld, 
Legmeervogels  ging goed door en 
scoorde nog 3 doelpunten waardoor 
het 7x op rij had gescoord zonder 
tegendoelpunt, 13-10!

Hierna wist DSS weer eens te sco-
ren maar elke keer als DSS een 
doelpunt maakte wist ook Legmeer-
vogels de marge weer op 3 te bren-
gen waardoor de overwinning niet 
meer in gevaar kwam. Vlak voor tijd 
dreigde het nog even mis te gaan, 
maar het eindsignaal bij 16-14 werd 
enthousiast begroet waardoor het 
team de derde overwinning kon bij-
schrijven. Halverwege de veldcom-
petitie staat het team nu op een 
keurige 4e plaats.  Nu gaan de da-
mes de zaal in en hopen het daar 
ook goed te doen.

Biljarten

Quirinus van der Meer 
terug in ‘oude’ vorm
De Kwakel – In de 5e ronde van 
de biljartcompetitie van het dis-
trict Veen en Rijnstreek stond in 
de driebandenklasse B1 een heu-
se clubontmoeting op het program-
ma. Het team van Piet Bocxe moest 
aantreden tegen het team van Bart 
de Bruyn. Bart zelf was op vakan-
tie en voor hem viel Rik van Zanten 
in. Quirinus speelde tegen Martien 
Plasmeijer. Quirinus liet er in de eer-
ste beurten geen gras over groei-
en. Hij nam direct ruim afstand van 
Martien. Na het goede begin viel 
Quirinus even stil, waardoor het de 
beurt aan Martien was om de be-
nodigde caramboles te scoren. Bei-
den trokken gelijk op naar het ein-
de, maar het was “good old” Quiri-
nus die aan het langste eind trok. 
Johan van Doorn speelde tegen Plat 
Voorn. Plat is zoekende naar zijn zo 
eigengereide vorm. Het zit er aan te 
komen, maar ditmaal was Johan te 
sterk. In de laatste partij kon Rik van 
Zanten nog wat terug doen voor het 
team van Bart de Bruyn. Rik zit dit 
seizoen zonder team, maar mag in-
vallen wanneer nodig. Dat Rik dan 
direct zijn mannetje staat dat we-
ten we. Met verzorgd driebanden-
spel weet hij Piet Bocxe goed partij 
te geven, en zelfs zijn partij in winst 
om te zetten. Een 5-2 overwinning 
dus voor het team van Piet Bocxe 
wat ze daarmee alleen aan de lei-
ding brengt in de B1.

In de B2, de onderliggende klasse in 
het driebanden, stond de wedstrijd 
van ’t Fort tegen Rijnegom uit Zoe-
terwoude op de grid. Wery Koele-
man speelde voorlopig even zijn 
laatste partij. Hij gaat namelijk op 
hoogtestage bij de inca’s in Peru.
Dat heeft hij ook wel nodig want het 
biljarten was niet om aan te zien. 
Kansloos verloor Wery van tegen-
stander Splinter. Alex van der Hulst 
mocht proberen dit foutje weg te 
poetsen. De laatste weken kon ie-
dereen horen dat Alex had gewon-
nen. Zo luidruchtig als Alex is, zo stil 
droop hij met de staart tussen de 
benen af naar huis deze week. Een 
schamele 18 caramboles in 56 beur-
ten bracht hem niet de overwinning. 
Kees Smit daarentegen haalde weer 
eens de puntjes wanneer het nodig 
is, al moet gezegd worden dat Kees 
ook ditmaal weer genoeg beurten 
kreeg van zijn tegenstander, 25 ca-
ramboles in 65 beurten. Goed voor 
twee welverdiende punten.

Libre
In de C1 moest het team van Kees 
de Bruyn  zonder Kees spelen. Kees 
is met Wery meegegaan op hoog-
testage. Theo Bartels was bij gele-
genheid eerste speler. Dit ging hem 
niet slecht af. Helaas geen overwin-
ning want die ging naar Arno Hiem-
stra, maar toch een mooi gemiddel-
de van 4,5. Rik van Zanten, inval-
ler, moest weer even de omschake-
ling maken van driebanden naar li-
bre. Hij kwam er dan ook veel tekort 
om mee te kunnen spelen. Hans van 
Eijk heeft meer verstand van biljar-
ten, getuige zijn succes met zijn bil-
jartvereniging in De Hoef. De kennis 
was helaas niet toereikend genoeg 
om mee te kunnen spelen voor de 
overwinning. Een zware nederlaag 

voor dit team, wat hen doet kelde-
ren op de ranglijst.
In de C2 speelde invaller Ton Kar-
las een niet onaardige partij. Met 
een gemiddelde dat boven zijn aan-
vangsgemiddelde lag kon hij niet 
voorkomen dat de punten naar de 
tegenstander gingen. Gerard Pieter-
se en Rob Eekhoff moeten zich gaan 
schamen. Met het spel dat zij mo-
menteel tentoonspreiden zijn ze niet 
C2 waardig. Een 7-0 nederlaag.

Jan Schockman, uitkomend in de 
C3, mocht dubbelen omdat Ton Kar-
las voorrondes moest spelen voor 
het persoonlijke kampioenschap. In 
zijn eigen partij was Jan zoekende. 
Dat hij het wel kan, had hij vorige 
week bewezen. Maar liefst 2,6 ge-
middeld. Gelukkig kwam dit in zijn 
dubbelpartij weer tot uiting, en haal-
de hij toch nog twee punten mee te-
rug naar De Kwakel. In de C4 ko-
men dit jaar twee teams van biljart-
vereniging ’t Fort uit. Het team van 
Frans van Doorn, overgekomen van-
uit de C5, speelde een uitwedstrijd 
tegen Jacobswoude. Voor deze ge-
legenheid hadden zij Jan van Doorn 
meegenomen. Het was zijn eerste li-
brepartij in zijn toch puissante bil-
jartloopbaan. Voor driebanders is li-
bre maar een simpel spelletje. Dat 
het zo simpel nog niet is liet Jan dui-
delijk merken in zijn eerste beur-
ten. Eenmaal warm gedraaid maak-
te hij echter in drie beurten bijna 
40 caramboles. Zo simpel kan het 
zijn. Frans van Doorn is nog steeds 
zoekende naar zijn vorm van tegen 
het einde van vorig seizoen. Moei-
zaam wist hij echter wel aan de goe-
de kant van de score te blijven. Pe-
ter Maijenburg keek in het begin 
in no time tegen een achterstand 
van 18 caramboles aan. Peter bleef 
ditmaal rustig en wist na 15 beur-
ten de partij te keren. Met een paar 
kleine series kwam hij langszij, d’r 
op en d’r over. Een verdiende over-
winning. Maus de Vries kon ditmaal 
geen potten breken. Zijn tegenstan-
der vloog op en rond het biljart, met 
een wervelstorm aan caramboles. 
Volgende keer beter. Het team van 
Kees van der Meer speelde thuis 
tegen Jacobswoude. Kees kan de 
druk van het eerste speler zijn nog 
niet dragen. Ook ditmaal kwam hij 
tekort voor de overwinning. Aad van 
Kessel speelde geen onaardige par-
tij, maar toch niet goed genoeg voor 
een overwinning. Kersverse vader 
Aad van der Laan mocht even weg 
van het verschonen van de luiers. 
Dat het biljarten hem toch beter af 
gaat, liet hij zien met een mooi re-
sultaat. 50 caramboles in 27 beur-
ten. Het was genoeg voor de eni-
ge twee punten van de avond. Arjan 
Vlasman zat met zijn gedachten heel 
ergens anders. Met een gemiddelde 
van 0.87 haalde hij zijn seizoensge-
middelde onderuit. Het zal wel weer 
niet voor niks zijn.

In de C5 liet het team van Gerard 
Plasmeijer het lelijk liggen. Tegen 
buurgemeente Aalsmeer moesten 
zij een 9-0 nederlaag slikken. Dit 
bracht Aalsmeer nog vaster op de 
1e plaats, maar het seizoen duurt 
nog lang. 

Het team van Willem Holla is een 
naaste belager geworden van 
Aalsmeer. Doordat zij in de inhaal-
wedstrijd tegen Harago met 9-
0 wisten te winnen doen zij volop 
mee voor het kampioenschap. Te-
gen Inn ’t Lelieveld gaat het ech-
ter altijd om de gezelligheid. Piet 
Spring int Veld en Willem maak-
ten er een titanenstrijd van. Wil-
lem ging uit met 6, waarna Piet in 
de nabeurt gelijk maakte met 4 ca-
ramboles. Chris Draaisma deed het 
nog  mooier. Hij ging uit met een se-
rie van 11, wat hem de overwinninig 
opleverde. Pieter Langelaan speel-
de na weken ver boven zijn niveau 
te hebben gespeeld, ditmaal ver on-
der zijn niveau. Het leverde dan ook 
geen punten op. Gelukkig kon Jack 
Baak de overwinning voor dit team 
veilig stellen. Welliswaar in voldoen-
de beurten, maar hij was toch eer-
der uit dan zijn tegenstander.  

veel doen. Bob ramde achterin alle 
ballen ver naar voren en uit zijn pas 
kon Jens zijn tweede doelpunt van 
de wedstrijd aantekenen, 2-1 dus. 
Snel hierna doelpogingen van Teun 
en Noah, maar die troffen geen van 
beide het doel. Wel toen Lars (A) 
vanaf eigen helft richting het AFC 
doel rende en de 3-1 voor zijn re-
kening nam, dacht de F11 de buit 
binnen te hebben.  Achterin ston-
den Pawan en Daniel weer als tij-
gers te verdedigen, maar zij kon-
den niet voorkomen dat AFC nog 1 
keer scoorde, 3-2. Devin, Morvan en 
Teun hielden de AFC middenvelders 
goed bezig en toen ze het scheids-
rechtersfluitje hoorden betekende 
dat weer 3 punten voor Legmeer-
vogels F11. Toppers van deze wed-
strijd: Lars Hogeveen (U) onze re-
serve keeper en Jens Smit.


