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Uithoorn - Het is wel een indruk-
wekkend gezicht als de politiewa-
gens aan komen rijden en dan voor 
het pand stilhouden waar de hen-
nepplantage zich zou bevinden. 

“Als we er eenmaal zeker van zijn 
dat er iets niet klopt dan komen we 
met een behoorlijk aantal politie-
mensen”, vertelt Peter ten Brink, de 
buurtrechercheur. Dat heeft ook te 
maken met het feit dat niet bekend 
is of er mensen in het pand aanwezig 
zijn en eventueel bewapend. Maar 
hoe komt zo’n hennepplantage nou 
aan het licht? Dat gebeurt tijdens de 
standaard surveillances die een paar 
keer per dag plaatsvinden. Er wordt 
dan vooral op het industrieterrein 
rondgereden om te kijken of alles in 
orde is. Die surveillances gebeuren 
op verschillende tijdstippen per dag. 
Soms ’s ochtends, maar dat kan ook 
‘s avonds of zelfs ‘s nachts zijn. Het 
opsporen van een hennepplantage 
kan op verschillende manieren ge-
beuren. Het valt bijvoorbeeld op 
tijdens de surveillances dat er nau-
welijks sprake is van bedrijfsactivi-
teiten. Er brandt geen licht en toch 
is er stroomverbruik en zelfs meer 
dan bij de buren. 

Tips
Het kan ook door tips van de buren 
die alleen ’s nachts auto’s zien rijden 
of klagen over stankoverlast, het kan 
door kortsluiting gebeuren, water-
overlast, een hoog stroomgebruik, 
brand. Als na verschillende surveil-
lances door de buurtregisseur wordt 
geschat dat er waarschijnlijk wel 
iets aan de hand is met het bewuste 
pand wordt dit gerapporteerd en 
vaak wordt een speciale helikopter 
ingeschakeld die een warmtebeeld-
camera aan boord heeft en daar 
metingen mee kan verrichten. Als 

inderdaad blijkt dat er sprake is van 
een warmtebron wordt de NUON 
gebeld over het stroomverbruik van 
het bewuste pand. Als dit inderdaad 
hoger is dan normaal wordt een 
particulier bedrijf ingeschakeld. Dat 
is een speciaal bedrijf dat onder an-
dere gespecialiseerd is in het veilig 
ontmantelen van hennepplantages 
en deuren open kan maken zonder 
schade aan te brengen. “Vroeger 
moest je dat zelf doen en ging je in 
je oude kleren daar naar toe maar 
dan was je soms een halve dag met 
een aantal leden van het korps bezig 
en kon je geen andere dingen meer 
doen. Daarna komt  de Forensische 
Opsporingsdienst om eventuele 
sporen te onderzoeken. Op 2 ok-
tober is een professionele plantage 
met ruim 3500 planten ontmanteld 
op de Anthonie Fokkerweg. Het on-
derzoek naar de eigenaar van het 
pand is in volle gang.

Tweede
Een tweede melding kwam op 16 
oktober en dit keer ging het om een 
bedrijfsunit aan de Chemieweg. “Wij 
zijn verleden jaar hier ook al geweest 
en toen is ook een hennepplantage 
in hetzelfde pand ontmanteld. Dit 
soort activiteiten trekt ook andere 
criminelen aan, want er zijn toen 
twee Russen betrapt toen zij een 
gat in het dak aan het zagen waren. 
Dat gebeurt vaak. Als anderen lucht 
krijgen van een hennepplantage ge-
beurt het vaak dat er gestolen wordt 
zoals lampen met armatuur die per 
stuk 300 euro kosten, of de toppen 
van de plantjes worden geknipt. Er 
wordt ook vaak met de meter ge-
manipuleerd.” Van de stroom aan 
het pand op de Anthonie Fokker-
weg konden 500 woningen per dag 
voorzien worden. Natuurlijk kan het 
ook zijn dat panden te goeder trouw 

worden verhuurd en de eigenaar 
geen flauw idee heeft wat er eigen-
lijk in zijn pand gebeurt. Maar als 
eenmaal bewezen is dat er hennep-
plantages zijn dan is het ook goed 
mis voor de eigenaar. Zo vertelt Pe-
ter ten Brink dat iemand 112 plan-
ten op zijn slaapkamer had staan. 
Het kon aangetoond worden dat die 
planten er zes jaar hadden gestaan. 
Als je dan bedenkt dat je ongeveer 
eens in de zes weken kan oogsten 
is dat goed voor een behoorlijk be-
drag. Helaas moest de eigenaar van 
de planten zijn pas gekochte auto 
inleveren, zijn nieuwe motorfiets en 
caravan. 
Een ander verhaal was dat van een 
tuinder die vijf plantjes had staan. 
Je mag namelijk vijf plantjes (ven-
sterbankplantjes) voor eigen ge-
bruik hebben. Deze tuinder had dat 
waarschijnlijk niet goed gelezen en 
toen de buurtregisseur bij hem bin-
nen kwam bleken het manshoge 
planten te zijn. Dat was niet echt de 
bedoeling hoewel de tuinder vond 
dat hij in zijn recht stond, want “het 
zijn maar vijf plantjes.” De zaak van 
verleden jaar loopt nog en wordt nu 
waarschijnlijk gekoppeld aan deze 
zaak op de Chemieweg. Het ging 
om ongeveer 600 planten waarvan 
de helft al weg was helaas, maar 
toch nog 300 planten stonden er in 
de ruimte. Ten Brink vertelt dat als 
de eigenaar opgespoord wordt dit 
een kostbaar grapje gaat worden. 
Ten eerste de achterstallige reke-
ning van de NUON die niet misselijk 
is. Dan wordt er een berekening ge-
maakt van hoe lang de plantage er 
al is, hoeveel er geoogst is en hoe-
veel geld ontvangen en dat bedrag 
moet terugbetaald worden aan de 
staat en daarop komt nog eens een 
behoorlijke boete. 
Advies: begin er maar niet aan!

Twee hennepplantages in 
twee weken tijd ontmanteld

Uithoorn - Het was zonneklaar dat 
de bewoners van Meerwijk absoluut 
geen heil zien in het experiment om 
in het weekend de bussluis open 
te stellen. De bedoeling is om ge-
durende het weekend de bussluis 
open te stellen voor verkeer en dat 
zal dan zijn van vrijdag 19.00 uur tot 
maandag 07.00 uur. De toegang is 
gedurende de week gesloten, alleen 
ontheffinghouders zoals bussen en 
nood- en hulpdiensten hebben dan 
wel doorgang. Begin 2009 zal dit 
experiment van start gaan en dan 
volgt eind 2009 de evaluatie. Het ex-
periment gaat dus voor een jaar van 
start en de kosten worden geraamd 
op 50.000 euro. Na afloop zullen de 
bewoners ook bij de evaluatie be-
trokken worden door middel van een 
enquête. Er komen voertuigentellin-
gen en er is ongevallenregistratie. 
Wethouder Maarten Levenbach had 
het niet gemakkelijk om het nut van 
dit experiment aan de bewoners aan 

te tonen. Volgens de wethouder was 
het in eerste instantie al de bedoe-
ling dat het een doorgaande weg 
zou worden bij de aanleg van de 
wijk. Maar volgens de bewoners is 
dat niet waar en is destijds duidelijk 
aangegeven dat de bewoners zich 
geen zorgen hoefden te maken om-
dat dit nooit een doorgaande weg 
zou worden. Twintig jaar geleden 
is in het bestemmingsplan opgeno-
men dat dit een ecologische hoofd-
zone zou blijven. Later is er wel een 
fietspad gekomen maar dat was dan 
ook alles. Dit is nu de derde keer dat 
dit geprobeerd wordt en elke keer 
zijn er bezwaren geweest.

Terughoudend
Een paar jaar geleden begon de ge-
meente al wat terughoudender te 
worden over deze weg vond men en 
dat had alles te maken met de wens 
van de gemeente om mensen naar 
het Amstelplein te trekken. Volgens 

de wethouder is zowel de Laan van 
Meerwijk als de Polderweg verkeer-
technisch aangelegd om als door-
gaande weg te functioneren en zou 
dit door de raad besloten zijn en in 
het UVVP ook besproken. Maar de 
bewoners waren het hier duidelijk 
niet mee eens. “Doordeweeks heb 
je het sluipverkeer. Het heeft totaal 
geen zin om in het weekend de bus-
sluis open te zetten want het is niet 
representatief voor de situatie van 
doordeweeks met vrachtwagens. 
Volgens de wethouder wil men we-
ten wie de gebruikers zijn van de 
weg en gaat het om de effecten en 
is dit een van de projecten die be-
trekking hebben op het omleggen 
van de N201. Maar dat willen we 
helemaal niet”, was het antwoord. 
Ook werd door menigeen gevraagd 
waarom er niet gewacht wordt tot 
de N201 is omgelegd en vroeg men 
zich af of de wethouder soms belan-
gen had bij het winkelcentrum. 

Bewoners Meerwijk fel 
tegen openstelling bussluis

Boos
De bewoners waren boos en wil-
den weten waarom bij het groot 
bewonersoverleg in het fort, toen 
men vragen wilde stellen over de 
bussluis, dit werd afgedaan met de 
mededeling dat er een speciale in-
formatieavond zou komen en dat er 
nog geen besluit is genomen. “Maar 
dat klopt dus niet, want het besluit is 
duidelijk al genomen, dus wat doen 
wij hier eigenlijk nog. De Polderweg 
wordt een tweede N201. Niemand is 
tegen het gebruik van de bussluis 
voor nooddiensten. Wij leven al 18 
jaar met een afgesloten weg en wij 
hebben totaal geen behoefte aan 
openstelling.” 
Op de mededeling van de wethou-
der dat het de bedoeling is dat al-
leen bewoners van Meerwijk ge-

bruik maken van de bussluis was de 
vraag hoe men dat wil controleren. 
Volgens de wethouder is er voor an-
dere weggebruikers geen reden om 
de bussluis te gebruiken. Maar men 
was niet overtuigd. “Er zit iemand 
achter de schermen.” 
Ook Chiel Huisman van buurtbe-
heer heeft zich flink geërgerd aan 
de manier waarop dit is gegaan. 
“Bij het bewonersoverleg is duidelijk 
aangegeven dat hier nog over ge-
sproken zou worden. Dit komt vol-
ledig uit de lucht vallen. Wat heeft 
het voor zin een informatieavond te 
houden als je toch al een beslissing 
hebt genomen. Er wordt gezegd 
dat de inspraak al is geweest bij 
de bespreking over het UVVP. Een 
heleboel bewoners zijn het daarmee 
niet eens want er staat in het UVVP 

niets over een bewegende paal. Het 
zou besloten zijn door de raad. Maar 
niet zo expliciet. Het doel en de cri-
teria zijn niet duidelijk weergegeven. 
Het oversteken op  het hele traject 
wordt veel gevaarlijker als de bus-
sluis wordt opengesteld. Er komt 
meer verkeer en de hele wijk wordt 
onoverzichtelijk omdat er zoveel 
bochten zijn en je loopt het risico 
van overstekende kinderen. 

De wethouder spreekt dan over 
aanvullende maatregelen zoals een 
oversteekplaats maar dat slaat kant 
noch wal. Het is duidelijk dat de Laan 
van Meerwijk en de Polderweg veel 
drukker gaan worden. Dit is geen 
oplossing voor het probleem van de 
ontsluiting van Meerwijk Oost met 
West”, aldus Chiel Huisman.

Regio - Een automobilist belandde 
in de vroege nacht van dinsdag 7 op 
woensdag 8 oktober met zijn auto 
op de kop in een sloot. Hij raakte 
niet gewond. Rond 01.30 uur reed 
een 24-jarige man uit Vinkeveen 
over de N201 in de richting van 
Mijdrecht. Naar hij later verklaarde 
was hij aan het bellen en zag een 
vluchtheuvel te laat. Hij gaf een ruk 
aan zijn stuur om de vluchtheuvel 
te ontwijken. Dat lukte, maar hij 
belandde op de andere weghelft. 
Vervolgens probeerde hij terug te 
sturen, maar raakte de macht over 
het stuur kwijt, waardoor de auto 
over de kop ging en ondersteboven 
in een sloot belandde. De Vinkeve-
ner kon op eigen kracht uit de auto 
komen. Hij werd ter plaatse door 
ambulancepersoneel onderzocht, 
buiten de schrik bleek hij geen let-
sel te hebben opgelopen. Uit de 
blaastest bleek dat hij te veel had 
gedronken. Tegen de verdachte is 
proces-verbaal opgemaakt en hij 
kreeg een rijverbod van drie uur. De 
auto is door een takelbedrijf uit de 
sloot gehaald en weggesleept.

Auto op de kop 
in de sloot

Geen krant?
BEL!

0297-581698



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

29 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, 19.30 uur, ‘t Buurnest
30 okt. Bewonersoverleg De Legmeer, 19.30 uur, Buurtsteunpunt Legmeer

Bewonersoverleg
Bij het Bewonersoverleg krijgen alle bewoners van de buurt de kans mee te 
praten en te denken over hoe hun buurt nog mooier en veiliger kan worden. 
Hier kunnen de vertegenwoordigers van de buurt in het Buurtbeheeroverleg 
van gedachten wisselen over de plannen in de buurt. Als er voor de buurt al 
een Buurtprogramma is, wordt de voortgang daarvan besproken.

Regiotaxi alleen nog 
voor mensen met 
een beperking
 
Vanaf 7 oktober 2008 kunnen inwoners van de gemeente Uithoorn 
alleen voor een Regiotaxipas in aanmerking komen, wanneer zij door 
een lichamelijke of sociale beperking geen gebruik kunnen maken 
van het gewone openbaar vervoer of eigen vervoer. Dat hebben bur-
gemeester en wethouders besloten. 
Voorheen konden alle inwoners van Uithoorn van 70 jaar en ouder op 
grond van hun leeftijd voor een Regiotaxipas in aanmerking komen. 
Dit is nu dus niet meer mogelijk. Met deze wijziging wil de gemeen-
te Uithoorn bereiken dat de Regiotaxi alleen wordt gebruikt door de 
groep waarvoor deze bedoeld is, namelijk door personen die vanwege 
een lichamelijke of sociale beperking niet anders kunnen reizen. 
 
Heeft u al een pas?
Heeft u al een pas, dan verandert er voor u niets. U kunt gebruik blij-
ven maken van de Regiotaxi .
 
Vragen?
Wilt u een Regiotaxipas aanvragen of heeft u vragen over de Regio-
taxi? Neem dan gerust contact op met het Loket wonen, welzijn en 
zorg Uithoorn via het telefoonnummer 513131.

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 Opvoering door Toneelgroep Maskerade van 
26 oktober: “’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)
14 november Concert “KING ARTHUR” van H.Purcell door c.o.v. 
 Amicitia, orkest en solisten in de r.k.kerk “De Burght”.. 
 Potgieterplein. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
 19.15 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.

In de eerste week van november 
begint het plaatsen van de onder-
grondse afvalcontainers voor restaf-
val, glas en papier. 
De eerste containers gaan de grond 
in bij de fl ats aan de Europarei. Voor 
de kerstvakantie zijn Zijdelwaard en 
De Legmeer aan de beurt en begin 

2009 volgen de overige wijken. De 
ondergrondse containers worden 
per buurt in gebruik genomen. Be-
woners die gebruik gaan maken van 
deze containers, krijgen hierover van 
te voren persoonlijk bericht en ont-
vangen een sleutel om de restafval-
container te openen.

Gemeente begint met 
plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers

Op verschillende plaatsen in de ge-
meente staan fi etswrakken die het 
straatbeeld ontsieren. Daarom is be-
sloten om deze “wrakken” op maan-
dag 27 oktober in de omgeving van 
de Europarei weg te halen en zo’n 
ophaalactie op maandag 3 novem-
ber in de omgeving van het bussta-
tion 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 etsen 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 
deze 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.

Fietswrakken uit beeld

De gemeente heeft in Uithoorn 
en De Kwakel 200 bladkorven ge-
plaatst. Deze korven zijn uitsluitend 
bestemd voor bladeren van bomen 
en struiken en dus niet voor ander 
tuinafval.

Voor ander tuinafval kunt u te zijner 
tijd terecht in de nog te plaatsen 
groendepots. Zolang deze nog niet 
geplaatst zijn, kunt u uw gemaaide 
gras, gesnoeide takken enzovoorts 
kwijt bij het gemeentelijk afvaldepot 

aan de Industrieweg of in uw eigen 
compostvat. Van de bladeren kan 
goede compost worden gemaakt en 
daarom is het zeker niet de bedoe-
ling dat er gf/restafval in de korven 
gegooid wordt. 
Zodra het meeste blad is gevallen, 
worden de bladkorven weer wegge-
haald. De plek waar deze gestaan 
hebben wordt dan netjes achter-
gelaten. Waarschijnlijk gebeurt dit 
begin december, maar is natuurlijk 
afhankelijk van het weer.

Bladkorven  alleen 
voor boombladeren
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeer-
dijk permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte 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 VOET-
GANGERSBRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen pleegt in 
opdracht van de gemeente Uithoorn 
groot onderhoud aan 41 houten fi ets- 
voetgangersbruggen in Uithoorn en 
De Kwakel.
De werkzaamheden omvatten voor-
namelijk het renoveren van de be-
staande houten bruggen en het 
waarnodig vervangen van de houten 
dekken door Fiberline kunststofdek-
ken. Deze kunststof wordt gebruikt 
in verband met de gebruiksvriende-
lijkheid en om de levensduur 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 enige 
overlast veroorzaken, omdat een 
brug tijdelijk kan worden afgesloten. 

De aannemer zal deze overlast 
zoveel mogelijk proberen te 

beperken. Het hele project 
zal ongeveer 3 maan-

den in beslag nemen 
en aan het eind van 

dit jaar zijn afge-
rond. 

Deze planning is natuurlijk wel sterk 
afhankelijk van het weer. Als u vra-
gen heeft over deze werkzaamhe-
den kunt u contact opnemen met 
de heer B. Willemse van de afdeling 
Leefomgeving. Hij is telefonisch te 
bereiken op nummer 06-51662371 
op maandag tot en met donderdag 
van 08.00 tot 16.30 en op vrijdag 
van 08.00 tot 12.00.

AFSLUITING DIVERSE 
WEGGEDEELTEN IN 
VERBAND MET 
ASFALTERING

In opdracht van de gemeente Uit-
hoorn gaat KWS Infra BV asfalton-
derhoudswerkzaamheden uitvoeren 
op de wegen Alfons Ariënslaan, Laan 
van Meerwijk, Prins Bernhardlaan 
en Zijdelweg. Namens de gemeente 
houdt Grontmij Nederland B.V. hierop 
toezicht. De afsluiting van deze we-
gen wordt met tijdelijke bebording 
aangegeven en geldt voor een korte 
periode.
De weggedeelten die worden afge-
sloten zijn:
• Alfons Ariënslaan van 27 t/m 29 

oktober: vanaf de rotonde met 
Potgieterlaan/Joost van den Von-
dellaan tot de kruising met Wie-
gerbruinlaan;

• Prins Bernhardlaan op 29 ok-
tober: Vanaf de rotonde met Pr. 
Christinalaan/Pr. Irenelaan tot de 
kruising met de N201;

• Laan van Meerwijk op 30 oktober: 
Alleen de verkeerszijde vanuit 
Meerwijk-Oost wordt afgesloten 
tussen Meerlaan en de kruising 
met de N201;

• Zijdelweg op 31 oktober: alleen 
de verkeerszijde vanuit Amstel-
veen naar Uithoorn tussen Wie-
gerbruinlaan en Prinses Christi-
nalaan. De verkeerszijde vanuit 
Uithoorn naar Amstelveen wordt 
niet afgesloten, maar zal voor 
een korte periode verkeershinder 
ervaren.

Het kan zijn dat de werkzaamheden 
moeten worden uitgesteld vanwege 
het weer. Het uitstel wordt dan op 
borden aangegeven.
Voor het begin van de werkzaam-
heden wordt de periode van afslui-
ting op borden aangegeven. Tevens 
wordt bij de wegwerkzaamheden een 
omleidingroute voor het autoverkeer 
aangegeven. De fi ets- en voetpaden 

worden soms ook afgesloten, 
maar dan zal ook hiervoor 

een omleidingroute 
worden aan-

gegeven. De bewoners die met hun 
uitweg direct op het af te sluiten 
weggedeelte aansluiten krijgen een 
brief waarin staat wanneer deze af-
sluiting zal plaatsvinden en hoe de 
uitweg eventueel nog te bereiken is.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Dis-
seldorp of de heer Olijerhoek van 
Grontmij. De heer Disseldorp is 
bereikbaar op 06-55304986 en de 
heer Olijerhoek is bereikbaar op 
06-11368109.

START WERKZAAM-
HEDEN RUYS DE 
BEERENBROUCKLAAN 
EN AALBERSELAAN 

Bam wegen Noord-West verricht 
onderhoudswerk aan Ruys de Bee-
renbroucklaan en Aalberselaan. De 
werkzaamheden bestaan uit het her-
straten van de trottoirs en asfaltering 
van de rijbaan. 
De werkzaamheden zullen zo’n 3 
tot 4 weken duren. Dat is afhanke-
lijk  van de weersomstandigheden. 
Tijdens de asfalteringswerkzaam-
heden zijn beide straten voor 1 dag 
afgesloten.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGER-
WERKZAAMHEDEN

Waternet is namens Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht bezig met 
baggeren in Meerwijk. 
Er wordt voornamelijk gewerkt met 
een duwboot. De bagger wordt met 
een kraan geladen en met water-
dichte transportmiddelen afgevoerd 
naar het depot van de gemeente 
Uithoorn. De werkzaamheden kun-
nen enige overlast veroorzaken. 
Waternet probeert die overlast tot 
een minimum te beperken.
Half december zijn de baggerwerk-
zaamheden in Meerwijk voltooid. 
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de heer M. de 
Brabander 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 mo-

gelijk proberen te beperken. Het hele 
terrein wordt door een hek omgeven. 
Omdat er weinig ruimte is, is een 
aantal parkeerplaatsen gedurende 
de sloop en bouw niet beschikbaar. 
Die parkeerplaatsen vallen namelijk 
binnen het bouwterrein. 
Na de sloop volgt een periode van 
sanering van de grond en ook ar-
cheologisch onderzoek. Omdat niet 
duidelijk is wat men in de bodem 
gaat aantreffen, is niet helemaal ze-
ker hoe lang deze fase duurt. 
Bot Bouw hoopt half november te 
kunnen beginnen met het heien 
voor de nieuwbouw. Eerst gaat men 
voorboren, om de geluidsoverlast 
van het slaan van de heipalen zo 
kort mogelijk te houden. 
In het eerste kwartaal van 2010 zul-
len de 11 appartementen naar ver-
wachting worden opgeleverd. 
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 werkzaamheden zijn onder-
deel van de totale renovatie van de 
buitenruimte van de hele wijk Euro-
parei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewoners 
opgesteld in de zogenaamde werk-
ateliers.
De komende maanden tot het einde 
van dit jaar worden de heesters ver-
vangen, nieuwe bomen aangeplant 
en de gazons vernieuwd. 
Ook wordt bij de Brusselfl at en Bri-
andfl at een trapveld aangelegd, 
voorzien van drainage. De doeltjes 
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. In het bericht hieronder 
leest u informatie over de tijdelijke 
afsluiting van Thamerlaan en Meer-

Overlast kippen op Bedrijventerrein aangepakt
Komende week begint de heer Pe-
ter van Poelgeest van het bedrijf 
Duurzaam Fauna Advies uit Pur-
merend met het op diervriendelijke 
manier wegvangen van alle kippen 
en hanen op het bedrijventerrein 
Uithoorn en de omringende straten. 
Ook de terreinen van de aanwezige 
bedrijven worden uitgekamd. De be-
drijven worden schriftelijk verzocht 
daaraan mee te werken. 

Want al eerder bleek dat als er nog 
enkele kippen vrij loslopen er dan al 
vrij snel weer natuurlijke aanwas is. 
Tevens bestaat het vermoeden dat 
bewoners soms hun dieren in dit ge-
bied achterlaten.

Overlast
Al jaren lopen er kippen los op het 
Bedrijventerrein Uithoorn, hiervan 
is geen eigenaar bekend. Tijdens 
de vogelpest is er al een groot deel 
van de kippen weggevangen, omdat 
ophokken onmogelijk was. Na deze 
wegvangactie is de kippenpopulatie 
al snel  weer aangegroeid tot onge-

veer 60 kippen en hanen. Tijdens 
een vooronderzoek bleek ook dat 
een groot deel van deze kippen op 
een of andere manier ziek is.
Afgelopen halfjaar wordt steeds 
meer overlast ervaren. Hierover 
krijgt de gemeente geregeld klach-
ten en meldingen. De kippen en 
hanen trekken de woonwijk in en 
houden de buurt wakker en de ha-
nen vallen particuliere hobbykippen 
lastig. 

Nieuwe woonomgeving
Alle gevangen kippen en hanen 
worden onderzocht. Na controle op 
gezondheid en sociaal gedrag wordt 
voor deze kippen een nieuwe plek 
gezocht. Iemand die graag een aan-
tal kippen op eigen terrein wil heb-
ben, kan daarvoor een verzoek in-
dienen. Vooraf wordt beoordeeld of 
de voorgestelde plek voldoende is. 
Met de nieuwe kippenhouders wordt 
een Plaatsingovereenkomst aange-
gaan. Met de kippen krijgen ze een 
brochure met tips en informatie over 
het houden van kippen.

laan.  Zodra er bij u in de buurt/straat 
herstraatwerkzaamheden worden 
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-
55304986 en de heer Schrijvers is 
bereikbaar op 06-22486119.

AFSLUITING 
THAMERLAAN 
EN MEERLAAN

Binnenkort begint BAM Wegen bv 
met herstraat- en onderhoudwerk-
zaamheden op de Thamerlaan en 
Meerlaan. Om deze werkzaamhe-
den veilig te kunnen uitvoeren is het 
nodig om een gedeelte van de Tha-
merlaan en de hele Meerlaan tijde-
lijk af te sluiten voor alle verkeer. 
De Thamerlaan wordt van 2 t/m 
14 november 2008 afgesloten tus-
sen de Adm. de Ruyterlaan en de 
rotonde op de Prinses Christina-
laan/Prinses Irenelaan. Het verkeer 
zal worden omgeleid via de Adm. 
de Ruyterlaan, Adm. Tromplaan 
en Prinses Christinalaan. De Prins 
Bernhardlaan wordt nog niet afge-
sloten, maar  het verkeer zal daar 
wel hinder ondervinden. De Meer-
laan is afgesloten van 10 tot en met 
21 november 2008. 
Voordat de werkzaamheden begin-
nen wordt de periode van afsluiting 
met borden aangegeven. Op bor-
den staat ook de omleidingroute 
voor alle verkeer vermeld. Vanwege 
weersomstandigheden kan het zijn 
dat de werkzaamheden moeten 
worden uitgesteld, Dat zal dan met 
borden kenbaar worden gemaakt.
De bewoners die met hun uitweg di-
rect aansluiten op het af te sluiten 
weggedeelte, zijn met een brief op 
de hoogte gesteld over het tijdstip 
van de afsluiting en zijn gevraagd 

elders te parkeren. Voor nadere 
informatie kunt u contact opnemen 
met de heer Disseldorp of de heer 
Schriijvers van Grontmij. De heer 
Disseldorp is bereikbaar op 06-
55304986 en de heer Schrijvers is 
bereikbaar op 06-22486119.

AFSLUITING 
BOVENKERKERWEG

Vanaf 15 oktober is voor een periode 
van twee jaar de Bovenkerkerweg in 
Amstelveen ter hoogte van de nieu-
we N201 afgesloten. Met de brand-
weer is afgesproken dat een afrit van 
de bouwweg naar de noordkant van 
de Bovenkerkerweg wordt geregeld 
om zo de aanrijtijden te kunnen ga-
randeren. 
De eerste twee maanden is de weg 
afgesloten voor al het verkeer; na 
twee maanden hebben fi etsers 
en voetgangers wel doorgang. De 
gemeente Amstelveen heeft voor 
deze afsluiting een verkeersbesluit 
afgegeven. Zodra de Bovenkerker-
weg wordt afgesloten komt er een 
verkeerslicht bij de kruising bij de 
Zijdelweg.

TOEGANKELIJK 
MAKEN BUSHALTES 

Aannemersbedrijf Fronik uit Mijdrecht 
maakt in opdracht van de gemeente 
Uithoorn 19 bushaltes toegankelijk 
voor mindervaliden. Eerst zijn de 
haltes bij de Romefl at aan de beurt 
en daarna volgen de andere haltes 
op de Arthur van Schendellaan. Ver-
volgens worden aangepast: de hal-
tes Op de Klucht, In het Rond, In het 
Midden,  Alfons Ariënslaan, Petrus 
Steenkampweg, Fermoor, Achter-
berglaan, Guido Gezellelaan en hal-
te 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.

Aanmelden en informatie
Duurzaam Fauna Advies, t.a.v. P. 
van Poelgeest, Naardermeer 55, 

1447 KJ Purmerend. Meer informa-
tie bij de heer Willem Kroon via tele-
foonnummeer 513 111.

De gemeente wil graag dat alle jon-
geren uit Uithoorn en De Kwakel 
dezelfde kansen krijgen. Ouders 
willen natuurlijk ook het beste voor 
hun kinderen, maar soms is dat wel 
lastig als je moet rondkomen met 
een klein inkomen. De gemeente wil 
deze jongeren graag extra onder-
steunen en vraagt hiervoor advies 
bij jongeren zelf.

Alle gemeenten in Nederland heb-
ben van de rijksoverheid extra geld 
gekregen. Dit geld zal de gemeente 
Uithoorn speciaal besteden aan jon-
geren uit gezinnen met een inkomen 
rond het minimum. Eerst wil de ge-
meente graag weten welke proble-
men  jongeren uit deze gezinnen in 
de praktijk hebben met bijvoorbeeld 
het bekostigen van computers, ver-
voer, sporten of hobby’s. De ge-
meente heeft de mening en het ad-
vies van de jongeren nodig om echt 
maatwerk te kunnen leveren. 

Hoe gaat dit in zijn werk?
Op de website van de gemeente is 
een digitale vragenlijst te vinden. 
Door deze in te vullen weet de ge-
meente waar behoefte aan is. Het 
is de bedoeling dat de jongeren zelf 
de vragenlijst invullen. Natuurlijk 
mogen ouders wel helpen bij het in-
vullen. De vragenlijst is te vinden op, 
www.uithoorn.nl/iedereendoetmee. 

Mp-3 speler winnen!
Door de vragenlijst in te vullen, krijgt 
de gemeente een goed beeld van 
wat er speelt en nodig is. Dit is niet 
alles. De gemeente verloot onder de 
inzendingen drie mp-3 spelers. Dus 
vul de vragenlijst in en maak kans 
op een mp-3 speler(t.w.v. € 25,-). 
De actie loopt tot 31 oktober 2008.

Wilt u hier meer over weten dan kunt 
u bellen met het cluster Werk en Bij-
stand op werkdagen tussen 9.00 en 
11.00 uur naar 0297-513255.

Gemeente vraagt 
jongeren om advies



 TER INZAGE
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenveror-

dening 2008. Inzageperiode: onbeperkt
- Vastgestelde bestemmingsplan De Legmeer. Inzageperiode; 
 t/m 20 november 2008. Info: mevrouw M. Stappers, 
 tel.: 513276

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
 AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indie-
nen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Hoofdweg hoek Vuurlijn, sloopaanvraag voor het slopen van 

een transformatorstation.
Meerwijk-Oost
- Elbe 37, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een wo-

ning.
- Ganzendiep 14, reguliere bouwaanvraag voor het geheel ver-

nieuwen van een pannendak naar een rieten dak.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 100, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk 

veranderen van gevelopeningen, draagconstructie en dakkapel.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 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 3.23 van 
de Wro ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan 
en daarna bouwvergunning te verlenen voor de hierna te noemen 
bouwplannen:
Zijdelwaard
- Schumanfl at 1-120, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten 

van de entree.
Meerwijk-Oost
- Gooimeer 11, reguliere bouwaanvraag voor het geheel vernieu-

wen van een loopsteiger in de achtertuin.
Genoemde bouwplannen liggen van 24 oktober 2008 tot en met 4 

december 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeen-
tehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het 
voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng 
kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan  
in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Fresialaan 50, vergunning voor het vergroten van een woning 

aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 24 november 2008
- Hoofdweg hoek Vuurlijn vergunning voor het slopen van een 

transformatorstation. Bezwaar: t/m 27 november 2008.
Thamerdal
- Prinses Margrietlaan 72, vergunning voor het plaatsen van een 

schutting. Bezwaar: t/m 24 november 2008.
-   Talmalaan, vergunning aan C. Mulckhuyse B.V. voor het in ge-

bruik nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het 
plaatsen van één schaftkeet en één eco-toilet van 18 augustus 
t/m 3 oktober 2008. Bezwaar t/m 24 november 2008.

Meerwijk-West
-   Kuifmees, vergunning aan Jansen-Huybregts voor het in gebruik 

nemen van een gedeelte van de openbare weg voor het plaat-
sen van een afvalcontainer van 29 september t/m 10 oktober 
2008. Bezwaar t/m 28 november 2008

Bedrijventerrein Uithoorn
-  T.J. Twijnstralaan, vergunning aan HAMA Buildings B.V. voor 

het maken van een uitweg van het perceel T.J. Twijnstralaan 7c 
naar de T.J. Twijnstralaan. Bezwaar t/m 28 november 2008

Uithoorn en De Kwakel
-  Vergunning aan ReShare B.V. voor het houden van een huis-

aan-huis kledinginzamelingsactie voor het Leger des Heils in de 
maand december 2010. Bezwaar t/m 24 november 2008 (opm. 
2010 is correct jaartal. Gemeentelijk beleid kledinginzameling 
beslaat periode van 3 jaar).

Diverse locaties
-   Vergunning aan BAM voor het in gebruik nemen van een gedeel-

te van de openbare weg voor het plaatsen van twee schaftketen 
en een eco-toilet van 1 juli t/m 31 december 2008. Bezwaar t/m 
24 november 2008
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De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uit-
hoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
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 gemeente@uithoorn.nl. U 
kunt de offi ciële mededelingen en bekendmakingen 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 informatiecentrum en 
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij 
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 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 verstrijken van de bezwaartermijn 
moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (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 vergunning, kan een voorlopige voor-
ziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector be-
stuursrecht 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 bestuursrecht binnen zes weken na 
verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, 
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende wer-
king. Wel bestaat 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. 

giro 5 25 25
0900-7000 600

www.eyecarefoundation.nl

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden 
van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden
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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!

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!

Minister

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Na de gewelddadigheden in Kenia in begin 2008 volgde een proces van 
moeizame onderhandelingen tussen de oude regeringspartij en de opposi-
tie. Zelfs mijnheer Kofi Anan heeft daar aan bijgedragen. Het uiteindelijke 
resultaat was een nieuwe regering van nationale eenheid met maar liefst 
42 ministeries…..!
Velen hebben hoofdschuddend naar dit grote aantal gekeken.
Toch is er ook iets aardigs: Er is nu een ministerie voor de ontwikkeling van 
het noorden en de droge gebieden opgericht en de nieuwe minister, Zijne 
Excellentie Mohamed Ibrahim Elmi, is afkomstig uit Wajir.
Hij was daar onder andere werkzaam voor Oxfam, waartoe ook onze NOVIB 
behoort. Hij heeft in het verleden jarenlang samengewerkt met Annalena en 
zegt erg door haar te zijn geïnspireerd.
Velen hebben vertrouwen in hem.
Het is nog onduidelijk hoeveel invloed deze nieuwe minister op het beleid 
heeft maar het helpt zeker om het isolement van Wajir te verminderen.

Wij hebben hem in Forli ontmoet en enkele dagen uitgebreid gesproken 
over de ontwikkeling van het noorden. Hij blijkt een zeer beminnelijk, be-
scheiden en deskundig mens te zijn.
Ook hebben we samen met hem en mevrouw Halima Shuria - van de Ke-
niaanse vredesbeweging - achtmaal een lezing gehouden op scholen en 
academies om hen te vertellen over leven en werk van Annalena en over 
het ontwikkelingswerk in Wajir.
Alles wijst er op dat deze minister voor Wajir, voor het Comitato in Forli en 
voor onze stichting een zeer waardevol contactpersoon en partner is…..!
Wie had hier ooit van durven dromen……

Ad Groeneveld

Opbrengst collecte 
voor dierenbescherming 
Regio - Ondanks het slechte weer 
hebben de enthousiaste collectan-
ten van de Dierenbescherming toch 
een mooi bedrag opgehaald in De 
Ronde Venen: ruim 2.000 euro.
In totaal heeft de afdeling Aalsmeer 
en omstreken van de Dierenbe-
scherming, die de gemeenten 
Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde 
Venen beslaat, bijna 14.000 euro in-
gezameld. 
De opbrengst van de collecte vormt 
een belangrijke bron van inkomsten 
voor de Dierenbescherming. Met 
het opgehaalde geld kan zij haar ta-
ken nog beter vervullen. Zo onder-
houdt de Dierenbescherming onder 
andere telefonische hulplijnen voor 
dieren in nood, beschikt zij over een 
inspectiedienst, geeft zij voorlichting 

betreffende dierenwelzijn en stuurt 
zij een dierenambulance aan. Ten-
slotte heeft de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. een eigen afdeling 
van de Kids for Animals en een ei-
gen hondenschool.
De Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken wil alle collectanten én 
(gulle) gevers bedanken. Zij hoopt 
volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen. 

Mocht u geen collectant aan de 
deur hebben gehad en wilt u alsnog 
iets geven, dan kunt u uw gift over-
maken op gironummer: 7992461, 
ten name van Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. Meer informa-
tie is te vinden op de website: www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl 

Zaterdag 25 oktober in W.C. Zijdelwaard

Gratis op de foto met Fifi, 
het Bloemenmeisje
Uithoorn - De winkeliers van Win-
kelcentrum Zijdelwaard hebben op 
zaterdag 25 oktober een leuke actie 
in het winkelcentrum voor het laat-
ste weekend van de herfstvakantie.
Alle kinderen kunnen gratis op de 
foto met Fifi het Bloemenmeisje! De 
fotosessies vinden plaats om 13.00 
uur, 14.00 uur en 15.00 uur. Elke fo-
tosessie duurt 30 minuten. De foto 
kan meteen mee naar huis geno-
men worden. Fifi, het Bloemenmeis-
je, bekend van Nickelodeon TV
Nog nooit van Fifi gehoord? Nou, als 
het aan Fifi zelf ligt komt daar snel 
verandering in. Al maanden lang is 
“Fifi en haar bloemenvriendjes” de 
meest succesvolle Pré-school TV-
serie in Engeland en Australië en in 
Nederland zijn haar avontuurtjes bij 
Nickelodeon op TV te zien.

Omdat ze altijd enthousiast en po-
sitief is en bovendien iedereen op-
vrolijkt heeft Fifi heel veel bloemen- 
en dierenvriendjes zoals het viooltje 
Violet, Sleutelbloem, Klaproos, Tan-
te Tulp, Pip het kruisbessenmanne-
tje, Steker de wesp, bij Bombus, slak 
Slakkie, Mo, Poppie en Pinnetje het 
spinnetje. Ze is ook heel avontuur-
lijk ingesteld. Ze is altijd bezig. Zo is 
ze bijvoorbeeld gek op tuinieren en 
ze bakt de lekkerste koekjes.
Foto’s meteen klaar en via nieuwe 
website van Zijdelwaard: 
www.zijdelwaardplein.nl De foto 
wordt meteen afgedrukt en kan ge-
lijk mee naar huis worden genomen. 
Ook zijn de foto’s vanaf maandag 27 
oktober via de nieuwe website van 
Winkelcentrum Zijdelwaard te be-
kijken en te downloaden. 

Wim de Penning 
geeft orgelconcert
Mijdrecht - Hij draait alweer een 
poosje mee als organist in de 
Janskerk, en ook in De Rank is 
hij al menigmaal te gast geweest 
als organist in de eredienst. Ech-
ter, als concertorganist heeft men 
hem nog niet kunnen beluisteren. 
Dat gaat dus nu gebeuren.

Wim de Penning ontving reeds op 
7-jarige leeftijd zijn eerste orgel-
lessen van de heer J. de Wit sr. 
uit Zwijndrecht. Later zette hij zijn 
orgelstudie voort bij Herman van 
Vliet op de orgels van Oudewa-
ter, Woerden en Amersfoort. Ver-
der legde hij zich toe op piano en 
koordirectie.
Behalve als dirigent van een ge-
mengd koor is hij veelvuldig als 
koorbegeleider op orgel en pia-

no te horen. Hij is vaste begelei-
der van het mannenkoor Con For-
za uit Woerden.
Naast zijn verbintenis met de 
Janskerk is Wim tweede orga-
nist van de Breepleinkerk in Rot-
terdam. Van zijn hand verschenen 
reeds vele cd-opnamen. Hierop is 
hij zowel als solist, als begeleider 
en als dirigent te beluisteren.
Op het programma staan popu-
laire werken van bekende com-
ponisten en hij speelt ook eigen 
werk en improviseert over beken-
de liederen en thema’s.
Het concert is komende zaterdag 
25 oktober in de Janskerk en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Er is wel een schaalcollec-
te bij de uitgang. 
U bent van harte welkom!
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Wordt het Groene Hart het ‘pretpark’ van de Randstad?

Structuurvisie Randstad 
2040 is niet in het voordeel 
van de Ronde Venen
Regio. Op 5 september jl. verscheen 
de Structuurvisie Randstad 2040, 
een belangwekkend document van 
milieuminister Cramer (VROM). De-
ze structuurvisie beschrijft ambi-
ties voor de Randstad en het Groe-
ne Hart op het gebied van econo-
mie, wonen, infrastructuur, water, 
natuur en leefbaarheid. De struc-
tuurvisie heeft, als dit wordt vertaald 
naar realiteit, een grote impact voor 
de gemeenten in het Groene Hart, 
dus ook op termijn voor de nieuwe 
gemeente ‘Vecht en Venen’.

Alle reden voor het college van bur-
gemeester en wethouders van ge-
meente De Ronde Venen om op 
maandag 20 oktober jl. hierover een 
minisymposium te organiseren. Dit 
werd in handen gelegd van Mar-
greet Kokshoorn die het voortreffe-
lijk geregeld had. Plaats van hande-
ling was Hoeve Landzicht in Nieu-
wer-ter Aa. Als gespreksleider trad 
op de heer Nico Postma van het Bu-
reau voor Overheidscommunica-
tie. Hij is geen onbekende want al 
eerder was hij gespreksleider, on-
der meer in De Meijert bij de debat-
ten over de polder Groot Mijdrecht-
Noord. Het symposium werd bijge-
woond door belangstellende raads- 
en collegeleden van de verschillen-
de gemeenten die straks zullen op-
gaan in de nieuwe gemeente Vecht 
en Venen, maar ook oud-burge-
meester Dick Boogaard en de hui-
dige burgemeester Frans Buijserd 
van de gemeente Nieuwkoop als-
ook talrijke beleidsambtenaren ga-
ven acte de présence. Allen voelen 
zich (terecht) zich zeer betrokken bij 
de op til zijnde veranderingen zoals 
die voor het Groene Hart in de vi-
sie worden voorgesteld. Opvallend 
is dat het daarbij voornamelijk de 
verstedelijkte gebieden ruwweg in 
de ruit gevormd tussen Amsterdam, 
Amersfoort, Utrecht en Den Haag in 
beeld komen. Bestuurders en plan-
nenmakers hebben daarbij hun be-
gerige ogen laten vallen op het cen-
traal gelegen Groene Hart om dat 
(in delen) onderdeel te laten wor-
den van hun wat wordt genoemd 
‘metropolische’ gedachtegang. Over 
wat de inbreng wordt van de ver-
schillende dorpen en woonkernen 
in de Groene Hart gemeenten dan 
wel over hoe zij meelopen in de ont-
wikkelingen, wordt niet of nauwe-
lijks gerept in de structuurvisie.

Meer water!
Feit is wel dat het totale landschap 
met de daaraan gekoppelde infa-

structuur en de wijze van wonen, 
recreëren en werken, op een andere 
leest zullen worden geschoeid. De 
een zal er voor zijn, de ander is erop 
tegen. De voortekenen en de voor-
boden zijn al merkbaar (landbouw-
grond inruilen voor natte natuur, mi-
gratiesaldo-nul optie). En dat is dus 
in grote lijnen gezien bepaald niet in 
het voordeel van de regio De Ron-
de Venen c.q. de toekomstige ge-
meente Vecht en Venen. Eén ding 
is zeker, er komt méér water!! Nog 
ver van uw bed het jaar 2040? Ver-
geet het maar. Dan moet het gerea-
liseerd zijn. Dus wordt er de komen-
de jaren al invulling aan gegeven, 
dan wel worden definitieve plannen 
uitgewerkt! Want zoals de zaken er 
nu voor staan zal er volgens insiders 
weinig kans van slagen zijn dat de 
Groene Hart gemeenten met hun 
inspraakreacties het tij nog kunnen 
keren. En als het college van B&W 
van De Ronde Venen dit ook nog wil 
doen, zal dat uiterlijk 1 november 
a.s. bij minister Cramer van VROM 
op tafel moeten liggen. Saillant de-
tail: de gemeenteraad zal er op don-
derdag 30 oktober in een mening-
vormend debat nog een (eenslui-
dend) standpunt over moeten inne-
men waarna dit als een advies aan 
het college zal worden overhan-
digd. 
Die heeft dan één dag de tijd om 
hiermee haar zienswijze c.q. bezwa-
ren te formuleren en aan de minis-
ter aan te bieden. Iedereen die zich 
daartoe geroepen voelt, dus u ook 
als burger, kan zijn mening over 
deze structuurvisie aan de minis-
ter sturen, mits 1 november binnen! 
Maar dan moet men wel eerst de 
hele structuurvisie doornemen en 
op zijn merites beoordelen. Dan is er 
democratisch gehandeld, toch? Ge-
let op de uitspraken van de project-
leider van de Structuurvisie Rand-
stad 2040, de heer Bart Vink – hier-
na ook nog als inleider genoemd, 
moet men van goede huize komen 
wil die inbreng enige invloed heb-
ben die leidt tot wijziging.

Vier stellingen
Het minisymposium stond in het te-
ken van vier stellingen zoals die als 
uitgangspunten zijn geformuleerd 
voor de regio.
1. Prachtig! Het Groene Hart wordt 
het pretpark van de Randstad.
2. Voor de ambities van de Rand-
stad moet de ontwikkeling van de 
dorpen wijken.
3. De ‘corridor’ (A2, spoor en Am-
sterdam-Rijnkanaal) is een logische 

aanleiding voor economische ont-
wikkeling.
4. Een groenblauwe delta is duurza-
mer dan grazende koeien.

Drie inleiders gaven er aan de hand 
van de structuurvisie met behulp 
van overzichtskaarten en andere 
beelden een toelichting op, c.q. gin-
gen met de aanwezigen in debat, 
t.w. de heer Bart Vink van het mi-
nisterie van VROM, tevens project-
leider Randstad 2040; Johan van 
Zoest, namens de Metropoolregio 
Amsterdam en Rob Uitjens van het 
Gewest Gooi en Vechtstreek en NV 
Utrecht. In de daaropvolgende dis-
cussie bleken er voor- en mede-
standers te zijn van de Structuurvi-
sie die gemotiveerd en onderbouwd 
hun mening gaven. Maar het me-
rendeel kon zich niet vinden in de 
geponeerde stellingen.

Waarom nu pas?
Later op de avond werd aan de hand 
van een aantal onderwerpen uit de 
Structuurvisie die van toepassing 
zijn op de regio door de gemeen-
teraad gedebatteerd. Hierbij was 
geen politiek steekspel of partijge-
win in het geding. Eerder kon men 
het zien als een workshop, waar-
aan een stukje meningvorming ten 
grondslag lag. Een en ander geba-
seerd op wat die middag door de in-
leiders was verteld.

Kortom, de Structuurvisie Randstad 
2040 zal na goedkeuring door het 
parlement bij uitvoering een gewel-
dige invloed op ons leefmilieu heb-
ben. Daarom is het vreemd dat veer-
tien dagen voor het verstrijken van 
de termijn dat ‘de gemeente ook 
nog wat wil en kan inbrengen’ het 
onderwerp nu pas volledig onder 
de aandacht wordt gebracht. En dat 
er zelfs nog een meningsvormende 
discussie door de raad moet worden 
gevoerd! Te laat dus. Uit alles blijkt 
– met in achtneming van de woor-
den van inleider Bart Vink - dat het 
(weer) een gelopen koers is. In de 
volgende uitgave van deze krant ko-
men wij nog uitgebreid terug op de 
invloed die de Structuurvisie Rand-
stad 2040 op onze regio zal hebben 
en hoe er tijdens het symposium op 
werd gereageerd. 

Wie zijn nieuwsgierigheid niet kan 
bedwingen kan alvast enkele web-
sites raadplegen:  http://doemee.
vrom.nl of
www.metropoolregioamsterdam.nl 
en  www.nvutrecht.nl.

Projectleider Randstad 2040 Bart Vink geeft tekst en uitleg tijdens het minisymposium. Links gespreksleider Nico Post-
ma

‘Afbraak’ kerk aan de Schans gaat maar door

Vrijwilligers hebben nu 
officieel ‘ontslag’ gekregen
Uithoorn – Zo heel stilletjes gaat 
het parochiebestuur van de R.K. 
Parochie Emmaüs (oftewel de 
kerk aan de Schans) door met de 
‘afbraak’ van de prachtige kerk. 

Afgelopen week ontvingen diverse 
vrijwilligers een koele brief met de 
volgende inhoud:
“Nu bekend is geworden dat de bis-
schop het besluit heeft genomen, 
dat de kerk van de St. Jan de Doper 
niet meer gebruikt zal worden en de 
activiteiten zich dienen te concen-
treren op de kerk van het Potgieter-
plein, is duidelijk geworden dat aan 
allerlei vrijwilligerswerk rond het 
kerkgebouw aan de Schans helaas 
een einde is gekomen.

Dat gaat ook over de werkzaam-
heden waar u zich vaak met  liefde 
en inzet aan heeft gewijd, Dat be-
treft dan onder meer het afdraaien 
van parochienieuws, vierenboekjes 
en parochiebladen, het verzorgen 
van enkele bijzondere uitgaven, het 
verzorgen van allerlei werkzaamhe-
den rond de exploitatie van het Pa-
rochiecentrum en het verrichten van 
allerlei hand- en spandiensten.

Wij willen u namens alle parochia-
nen hartelijk danken voor uw ge-
weldige inzet voor deze activitei-
ten gedurende vele jaren. Daarmee 
heeft u mede vorm gegeven aan de 
katholieke gemeenschap”, aldus de 
brief

“En dat was het dan”, aldus een van 
de vrijwilligers die zich vele jaren 
dienstbaar heeft gemaakt en tot het 
einde geknokt heeft om de boel bij-
een te houden. “Zo’n koel briefje en 
weg is alles. En dan durven ze nog 
te vragen of we ons misschien nog 
willen gaan inzetten voor de nieu-
we parochie. Wat heeft het voor zin. 

Ze doen toch wat ze zelf willen. Er 
wordt niet naar ons geluisterd. We 
zijn alleen goed om dat werk te 
doen waar ze zelf geen zin in heb-

ben. Nee, dank je, wij hoeven niet 
meer. Dit bestuur heeft onze kerk 
verkwanseld en dat is nooit meer 
goed te praten.”

Loenen moet (voorlopig) 
gewoon mee herindelen
Regio – Het kleine Loenen heeft haar eer-
ste strijd tegen de herindeling van haar ge-
meente met De Ronde Venen, Abcoude en 
Breukelen verloren. 

Een door de Loenense raad ingediend kort ge-
ding is vrijdag jl. door de burgerrechter afgewe-
zen.
De Loenense raad had in het kort geding aan-
gegeven dat de herindelingsprocedure niet juist 
was geweest, waardoor de provincie deze op-
nieuw zou moeten doen. De inspraakprocedure 

zou volgens de gemeenteraad van Loenen niet 
goed zijn geweest. De rechter zag dit echter niet 
zo. Hij stelde dat je in deze zaken terughoudend 
moest zijn met ingrijpen. Hij vond de onrechtma-
tigheid niet dusdanig ernstig dat ingrijpen nood-
zakelijk was. 

De Loenense raad laat het hier echter niet bij zit-
ten en stapt naar het Europese hof. 

Volgende week leest u hier meer over in de-
ze krant.

Extra geld voor 
Rondeveense speelruimte
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen wil jaarlijks 52.919 
euro extra uittrekken voor voldoen-
de veilige speeltoestellen. Uit een 
inventarisatie en herberekening van 
het huidige speelruimtebeleid blijkt 
dat extra budget nodig is om het ge-
wenste aantal speellocaties in 2018 
te halen. Het college van B&W heeft 
vorige week dinsdag het voornemen 
uitgesproken om de gemeenteraad 
voor te stellen in te stemmen met 
het voorstel tot verhoging. 
In het huidige speelruimtebeleid 
streeft de gemeente ernaar om de 
speelvoorzieningen gelijkmatig over 
de wijken te verdelen. Door de ver-
hoging kan dit worden voortgezet. 
En is er daarnaast voldoende bud-
get om de speeltoestellen te onder-
houden, repareren of vervangen in-

dien nodig. Met het extra geld blij-
ven de bewegingsmogelijkheden 
voor de kinderen in tact. 
Voor het bepalen van de speelloca-
ties wordt gekeken naar de afstand 
die een kind vanuit de woning moet 
afleggen om een speellocatie te be-
reiken. Deze zogeheten Actieradius 
methode houdt ook rekening met 
de leeftijd van kinderen; voor jon-
gere kinderen wordt een kortere af-
stand tot de speellocatie gerekend. 
Tevens wordt rekening gehouden 
met de bereikbaarheid; drukke we-
gen en sloten vormen barrières voor 
kinderen.

In het huidige speelruimtebeleid, 
dat dateert uit 2003, waren enkele 
schattingen opgenomen en waren 
de financiële gevolgen van bijvoor-

beeld onderhoud en vervanging van 
speeltoestellen niet goed te over-
zien. Na inventarisatie is een her-
berekening gemaakt van het beno-
digde budget. Daaruit blijkt dat een 
structurele verhoging van 52.919 
euro nodig is om het huidige beleid 
te handhaven. Met een aanpassing 
in de begroting en uitgaande van 
een gemiddelde levensduur van 15 
jaar voor een speeltoestel, zal rond 
2018 het uiteindelijk gewenste aan-
tal speellocaties worden bereikt. Dat 
wil zeggen: voor kinderen tot 6 jaar 
zijn dat 111 speellocaties, 37 speel-
locaties voor kinderen tussen 6 en 
12 jaar en 27 speellocaties voor kin-
deren van 12 jaar en ouder.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Minder vlinders dit jaar?????
Vlinders spreken tot de verbeelding. Minder 
mooie dagen en we missen meteen deze kleur-
rijke insecten. De gedachte dat er vast dit jaar 
minder vlinders zijn bekruipt je dan al gauw. 
Gelukkig hebben we toch nog een mooie na-
zomer. En ja hoor, daar zijn ze weer, zorgeloos 
fl adderen de vlinders van bloem naar bloem. 
Heerlijk zo’n zondagmiddag, lekker in de tuin of 
in het park kijken naar de vlinders. Ga je er dan 
voor zitten, dan blijken er toch heel wat soorten 
rond te vliegen. Op een middag wel 12 soorten. 
Nieuwsgierig welke: het waren de atalanta, 
klein koolwitje, groot koolwitje,  klein geaderd 
witje, kleine vos, argusvlinder, bont zandoogje, 
boomblauwtje, distelvlinder, kleine vuurvlinder, 
dagpauwoog, gehakkelde aurelia.

Overigens zijn die kleurrijke vleugels niet in 
de eerste plaats om ons mensen tot verruk-
king te brengen. Die fraaie vleugels zijn er 
om te vliegen maar vooral ook pure overle-
vingsinstrumenten. De vleugels dienen onder 
andere als radiators. Dagvlinders moeten hun 
temperatuur tot ongeveer 30 graden opvoeren 
om actief te zijn. Opengevouwen vleugels wor-
den als zonnepanelen gebruikt om het bloed 
te verwarmen en terug te brengen naar het 
insectenlichaam. Dit is de bekende houding 
die veel dagvlinders aannemen als de lucht-
temperatuur in de vroege ochtenduren koel 
is. De opvallende patronen dienen ook om te 

communiceren met elkaar. Noodzakelijk bij het 
vinden van een partner. De vleugels kunnen 
ook gebruikt  worden voor het verspreiden van 
een sexy parfum. Ben je niet behept met een 
sexy parfum dan kun je als mannetje nog met 
je vleugels trillen om een vrouwtje te interes-
seren.
Omdat een vlinder een insect is, zijn vogels ook 
niet vies van zo’n hapje. Als vlinder wil je toch 
niet verdwijnen in zo’n snavel. Hoe voorkom 
je dat...: met je vleugels. Als de dagpauwoog 
ineens zijn vleugels openspreidt, schrikt een 
vogel echt wel van vier paar ‘ogen’ die hem 
ineens aankijken.
De vele andere vlekken die je vaak op de vleu-
gels ziet van vlinders hebben ongeveer het 
zelfde doel. Deze vlekken zitten vaak op de 
rand van de vleugel. Een vogel denkt dan dat 
daar de kop zit, maar helaas, hij pikt slechts 
een stukje uit de vleugel. De vlinder fl addert dan 
met een minder gave vleugel gewoon verder. 
Als je er op let zie je inderdaad dat niet iedere 
vlindervleugel nog even gaaf is.

Als het weer nog even zo blijft kunnen we tot 
diep in de herfst nog genieten van vlinders. 
Eind november heb ik zelfs nog een keer een 
dagpauwoog gezien. Veel plezier !

Anja de Kruijf,
Natuurgids IVN 

Koor United organiseert
avond-gospelworkshop
Uithoorn - Het interkerkelijk koor 
United uit Uithoorn onder leiding 
van dirigent/pianist Rob van Dijk or-
ganiseert een avond-gospelwork-
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 in 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 haar 25-jarig jubileum 
en geeft een spetterend concert en 
is druk aan het repeteren.
De koorleden hopen op een enthou-
siast respons van het publiek en zij 
zullen zorgen voor een gezellig en 
muzikale avond. Meer informatie 
is verkrijgbaar bij Diana James, tel. 
0297-561488 of op de website: 
ikk-united.tk.

Een stukje ambachtsschool 
is weer terug bij
Thamen s.g.
Uithoorn - Vrijdag 17 oktober werd 
bij de Thamen scholengemeen-
schap in Uithoorn het startsein ge-
geven voor uitvoering van het pro-
ject ‘Praktijkleren Bouwtechniek Uit-
hoorn en omgeving’. Het project is 
ontwikkeld door Ton van Vliet Bouw 
BV uit Amstelhoek in nauwe samen-
werking met de Thamen s.g. Het pro-
ject houdt in het kort in dat leerlin-
gen Bouwtechniek van Thamen de 
theorie ervan op school krijgen en 
de praktijklessen op de bouwplaats 
en of in de werkplaats van een van 
de deelnemende bedrijven aan het 
project. Daar leren zij gerelateerd 
aan de praktijk direct hun bouwkun-
dige opdrachten uit te voeren. Be-
halve Van Vliet Bouw nemen aan dit 
project in de vorm ‘projectbedrijven’ 
ook deel Van Berkel Aannemers Lei-
muiden BV, UBA Bouw BV Uithoorn, 
Aannemingsmij H.M. van Schep-
pingen uit Mijdrecht, Timmerbedrijf 
Bleumink BV, Van Diemen BV. De-
ze bedrijven zijn in de eerste lijn be-
trokken bij de ontwikkeling van het 
project. Als ‘subbedrijven’, maar niet 
minder belangrijk, nemen ook hier-
aan deel Bouwbedrijf J. Oudshoorn, 
Bouwbedrijf Midreth, De Koning & 
Van Oostveen BV, C. Mulckhuyse 
Bouw- en Aannemingsbedrijf BV uit 
Vinkeveen. Bij alle bedrijven zijn sta-
geplaatsen voor de leerlingen be-
schikbaar. De bedrijven werken met 
elkaar en Thamen samen, verenigd 
in een samenwerkingsverband. Van 
de bedrijven waren vertegenwoordi-
gers bij Thamen uitgenodigd de af-
trap van het project in een feestelij-
ke sfeer bij te wonen.

Geen woorden maar daden
Na de introductie van directeur 
Thamen s.g. mevrouw Linda Abra-
hamsz, werd wethouder Monique 
Oudshoorn-van Egmond van de 
gemeente Uithoorn gevraagd met 
een openingshandeling het start-
sein voor dit project te geven. Ouds-
hoorn heeft ook onderwijs in haar 

portefeuille. De handeling bestond 
het uit samen met twee leerlingen 
van de groep Bouwtechniek op de 
zaagbank afzagen van een stuk 
plank met het woord ‘Schools le-
ren’ erop. Samen met het school-
bestuur, vertegenwoordigers van 
de deelnemende bedrijven en de 
leerlingen schaarde de wethou-
der zich vervolgens zowel letter-
lijk als fi guurlijk achter dit overge-
bleven deel dat enthousiast aan de 
buitenwereld werd getoond. Hierna 
was de offi ciële start van het pro-
ject met als slogan ‘Geen woorden 
maar daden’ een feit. In haar korte 
voordracht feliciteerde de wethou-
der de deelnemende partijen aan dit 
project en met de verkregen subsi-
die hiervoor. “Het is een mooi voor-
beeld van een project waar sprake is 
van een win-win situatie. De scho-
len zijn in staat leerlingen praktisch 
gericht op te leiden, het bedrijfsle-
ven krijgt arbeidskracht en moge-
lijk toekomstige werknemers en de 
leerlingen leren zo veel als mogelijk 
vanuit een echte werksetting. Voor 
de opstelling van het nieuwe jeugd-
beleid van Uithoorn heeft de jonge-
rendenktank bij de gemeente aan-
gegeven dat het belangrijk is dat er 
meer stageplekken komen. Dit pro-
ject voorziet daarin doordat de be-
trokken bedrijven hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid nemen 
en tegelijkertijd inzien dat dit ook in 
hun gezonde eigenbelang is. Verder 
juich ik het initiatief toe dat partijen 
samenwerking zoeken om er voor te 
zorgen dat het onderwijs goed aan-
sluit op de arbeidsmarkt. Dit pro-
ject zorgt er voor dat die aansluiting 
versterkt wordt. Dat is nodig in on-
ze regio, en zeker in de bouwsector. 
Uw project draagt bij aan een verde-
re versterking van de economische 
ontwikkelingsmogelijkheden van de 
regio.” Aldus wethouder Monique 

Oudshoorn-van Egmond.
De ontwikkeling van het project is 
gepland voor een looptijd van 2,5 
jaar, waarvoor de Thamen s.g. van 
het ministerie van Economische Za-
ken ruim 130.000 euro aan subsidie 
heeft ontvangen. Tot de doelgroep 
van het project behoren de toekom-
stige technische vierdejaars vmbo-
leerlingen die hebben gekozen voor 
de richting ‘bouw’ en daarna met-
een hun intrede willen doen op de 
arbeidsmarkt dan wel zich willen in-
schrijven voor een vervolgopleiding 
bij het Nova College (mbo).

Ambachtelijk leren
De samenwerkende partijen binnen 
het project richten zich volgens het 
projectplan op het gezamenlijk ver-
beteren van het praktijkleren in de 
bouwtechniek. Tot de doelstellin-
gen behoort onder meer toename 
van de belangstelling te bevorderen 

voor het bouwvak bij (toekomstige) 
leerlingen vmbo, zodat toestroom 
van nieuw personeel in de bouw via 
vakopleidingen toeneemt. Maar ook 
een structurele samenwerking tus-
sen bedrijfsleven en het onderwijs in 
de bouw staat hoog genoteerd. An-
derzijds worden hiermee meer mo-
gelijkheden gecreëerd voor leerlin-
gen van Thamen s.g. om authentiek 
(‘ambachtelijk’) te leren waarmee zij 
later in hun vakgebied een goede 
boterham kunnen verdienen.
Dit schooljaar start het samenwer-
kingsverband samen met vierde-
jaarsleerlingen (eerste groep) met 
de ontwikkeling van stageopdrach-
ten bij een bedrijf. Het volgende 
schooljaar (2009/2010) wordt ge-
zien als de test- en evaluatiefase en 
na 2010/2011 vindt defi nitieve eva-
luatie plaats en worden onderde-
len van het project waar nodig bij-
gesteld.
Het samenwerkingsverband heeft 
de heer Aad van de Sande, docent 
bouwtechniek en decaan bij de Tha-
men s.g., aangewezen als projectlei-
der. Hij zal fungeren als een spil bin-
nen het project. Van de Sande wordt 
bijgestaan door een stuurgroep 
waarin behalve hijzelf ook nog zit-
ting hebben M. van Vliet, directeur 
Ton van Vliet Bouw BV, G. Schuyt, 
directeur EduBouw Opleidingsbe-
drijf BV, de heer B. Ruygrok, consu-
lent bij de stichting Hout & Meubel 
uit Bleiswijk en mevr. A, Korink, op-
leidingsmanager bouwkunde Nova 
College- Unit Techniek, Hoofddorp. 
Oud-leerlinge van Thamen s.g,, An-
ja van Berkel, fungeert in dezen als 
leerlingbegleidster. De organisa-
tie, zoals beschreven in het project-
plan staat als een huis... Nu de uit-
voering nog.

Tekort aan vakmensen
Met de introductie van het project 

Praktijkleren Bouwtechniek zou je 
kunnen zeggen dat een stukje am-
bachtsschool van vroeger weer te-
rugkeert bij het vmbo. Dat is iets 
wat door iedereen in het onder-
wijs, maar ook elders in de samen-
leving, sterk wordt toegejuicht. Het 
huidige vmbo leidt leerlingen (te 
veel) in de theoretische breedte op 
en heeft daardoor onvoldoende tijd 
om ‘in de diepte’ te gaan. Na afron-
ding van het vmbo beschikken leer-
lingen veelal over onvoldoende spe-
cifi eke vakkennis en handvaardig-
heid. In dit geval voor de bouw. Om 
kort te gaan, ze zijn niet voldoen-
de praktisch opgeleid om bij bouw-
projecten in te stromen. Kinderen 
die niet zo gecharmeerd zijn van al-
lerlei theorie, maar graag met hun 
handen willen werken en daar ook 
goed in zijn, halen dus op die ma-
nier nooit het beste uit zichzelf. Tha-
men bijt met dit project het spits af 

in de vorm van een proefproject. Nu 
nog uitsluitend met de bouw, maar 
blijkt dit in de praktijk zijn vruchten 
af te werpen dan zullen meerdere 
praktijkgerelateerde opleidingen op 
deze leest worden geschoeid. Terug 
naar de ambachtsschool of de vroe-
gere LTS. Het is hard nodig. Het be-
drijfsleven heeft nu al een groot te-
kort aan gemotiveerd en goed ge-
schoold vaktechnisch personeel. De 
komende jaren wordt dit nog nij-
pender. Het Economisch Instituut 
voor de Bouwnijverheid geeft aan 
dat de bouwproductie de afgelo-
pen twee jaren in totaal met meer 
dan 10 procent is gegroeid. De pro-
ductiewaarde is daarbij opgelopen 
tot bijna 55 miljard euro. In die twee 
jaar zijn er ook meer dan 30.000 ar-
beidsjaren bijgekomen in de bouw-
nijverheid. Maar hoe vul je die op? 
De vereniging van Bouw- en Infra-
bedrijven Bouwend Nederland ver-
wacht dat er tot 2020 jaarlijks ge-
middeld 30.000 nieuwe vakmensen 
nodig zijn, alleen al in de bouwsec-
tor. Dat vraagt dus om een toename 
van goed opgeleid personeel nu en 
in de toekomst. Werkgelegenheid 
is er meer dan genoeg. Toch ma-
ken deskundigen in de bouwsector 
zich zorgen. Ruim 20 procent van 
de jongeren verlaat de sector vóór 
hun twintigste jaar en bij medewer-
kers van rond de 35 jaar is het per-
centage zelfs 50 procent! Het Eco-
nomisch Instituut voor de Bouwnij-
verheid wijst daarnaast op het pro-
bleem van de vergrijzing in de bouw 
de komende jaren en een afnemen-
de belangstelling voor het bouwvak. 
Aldus bericht het projectplan.
Overigens speelt de tendens van 
groei in de bouwsector, gecombi-
neerd met een tekort aan arbeids-
krachten, niet alleen in Uithoorn en 
omstreken. Het is een landelijk pro-
bleem.

Wethouder Monique Oudshoorn-van Egmond zaagt samen met leerlingen van 
de groep Bouwtechniek vakkundig het ‘schoolse leeridee’ van de plank af

De samenwerkende deelnemers aan het project gaan aan de slag onder het motto: ‘Geen woorden maar daden’.
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Voorstellen in 
jeugdnota

Uithoorn - Op 9 oktober 2008 
is door de gemeenteraad de 
beleidsnota ‘Alle kansen nu 
voor later, integraal jeugd-
beleid gemeente Uithoorn 
2008-2012 besproken en 
goedgekeurd. 

In de beleidsnota staan 18 voor-
stellen die onderverdeeld zijn in 
vier hoofdthema’s: 
1) Vrije tijd, Veiligheid en Om-
geving  a) uitvoering geven 
aan het speelbeleidsplan 2008-
2012 b) realiseren van een bui-
tenontmoetingsplek voor 12-
plussers in iedere buurt c) De 
Jeugdsportpas doorontwikkelen 
tot een Jeugdactiviteitenpas d) 
het realiseren van een vraagge-
richt aanbod van kinder- en tie-
neractiviteiten in iedere buurt e) 
een florerend jongerencentrum 
realiseren en f) versterken van 
de jeugdveiligheid. 
2) School, Opleiding, Werk en 
Inkomen a) een goede aanslui-
ting realiseren tussen vraag en 
aanbod van maatschappelijke 
stages b) stimuleren van de sa-
menwerking van scholenclus-
ters c) benoemen en uitvoeren 

van de Lokaal Educatieve Agen-
da d) huisvesting school voor 
speciaal voortgezet Onderwijs. 
3) Gezin, Gezondheid en Zorg 
a) realiseren van een sluitende 
preventieve aanpak b) de op-
richting van een Centrum Jeugd 
en Gezin (CJG) c) signaleren 
van ontwikkelingsproblemen 
en de nodige hulp faciliteren 
met het Elektronisch KindDos-
sier (EKD) en de Verwijsindex d) 
ouders ondersteunen bij de op-
voeding met een passend aan-
bod e) invoering van een spe-
ciaal ontwikkelde aanpak voor 
gezinnen met meerdere proble-
men f) verdere ontwikkeling van 
de maand tegen de drugs en 
drank tot de maand van de ver-
leiding en tenslotte 
4) Participatie en Communica-
tie a) realiseren van structurele 
jongerenparticipatie en b) een 
jongerenwebsite. 
Voor de maand van de verlei-
ding is jaarlijks 55.000 euro be-
schikbaar, voor de ontwikke-
ling van een jongerensite jaar-
lijks 5.000 euro en voor de aan-
pak van multiprobleemgezinnen 
jaarlijks 40.000 euro. 

Uithoorn - In de buurtconferen-
tie Legmeer, in oktober van het vo-
rig jaar, is naar voren gekomen dat 
een aantal personen in de Legmeer 
overlast ondervindt van niet of slecht 
onderhouden voortuinen van mede-
bewoners. Dit lijkt in eerste instan-
tie misschien een vreemde zaak, dat 
je overlast hebt aan de tuin van een 
ander, maar het komt vaker voor dan 
u denkt. Zo zijn er bewoners die bu-
ren hebben met heel veel onkruid in 
de voortuin. De onkruidzaden ver-
spreiden zich op de wind en veroor-
zaken veel ongewenste begroeiing 
in de omliggende tuinen. Ook zijn er 
in de Legmeer de nodige voortuinen 
die volstaan met rommel, plastic 
zakken of snoeiafval: geen schoon 
maar vooral geen prettig gezicht 
voor de direct omwonenden. Om 
nog maar niet te spreken over auto-
wrakken, overhangend groen, sche-
ve hekken of schuttingen of ande-
re minder fraaie zaken waar omwo-
nenden vaak tegenaan lopen. Her-
kent u dit probleem? En wilt u er 
iets aan doen? Neem dan contact 
op met Frans Huijbregts, uw op-
bouwwerker in de Legmeer (fhuijb-
regts@cardanus.nl of 06 55343141). 
Wellicht kan een werkgroep gefor-
meerd worden van betrokken be-
woners die de handen uit de mou-
wen willen steken om de boel een 
keer goed aan te pakken. Of mis-
schien kunnen we gezamenlijk de 
overlastveroorzakers aanspreken en 
in goed overleg tot een oplossing 
komen. Het uitgangspunt is en blijft 
hierin echter, dat we met respect en 
begrip het gesprek met de betrok-
kenen aangaan en toewerken naar 
een oplossing die voor alle partijen 
naar tevredenheid is. 

Legmeer heeft overlast 
van de tuin van de buren
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Is uw huisdier 
zoek?

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur be-
reikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Uithoorn, omgeving Pr. Chrystinaln. Zwarte gesteriliseerde poes,

EKH, Rood stoffen halsbandje met penning waarop gegevens 
eigenaar , 587095

Gevonden: 
- Mijdrecht, omgeving Watersnip, KAT, ekh, zwart, witte 

voorpootjes, bef en snuit, zwarte vlek op snuit. 
- Uithoorn, Amsterdamseweg, KAT, ekh, wit/beige, klein postuur.
- Vinkeveen, Plevierenlaan, POES, cypers, geheel wit, witte vlooien

band, is erg aanhankelijk, asiel Amstelveen.
- De Kwakel, Vuurlijn, Kat, EKH, zwart/wit, ( 06-17515133 ).
- Amstelhoek, Schoolstraat, poes, cypers, grijs/zwart, witte voor-en 

achterpoten, witte bef, ( 06-17515133 ).
- Vinkeveen, omgeving Achterbos, KAT, Noorse boskat, 

kleur rood/wit langharig, vrij fors postuur, Asiel Amstelveen.
- Amstelhoek, omgeving Esso op de 201, POES. ( 06-17515133 ).
- Uithoorn, omgeving Joh. Enschedéweg, POESJE (kitten). 

Kleurstelling Grijs/wit. Asiel Amstelveen.
- Uithoorn, omgeving A.v. Schendellaan. Kat, kleurstelling zwart 

en wit. Ong. 3 a 4 maanden oud klein van stuk (06-17525133 ).
- Wilnis, omgeving Veenweg. Poes kleurstelling grijs met zwart en

witte voor en achterpootjes met een witte snuit.
- Wilnis, omgeving Rietvoorn Kat E.K.H. Kleurstelling zwart conditie 

goed.

   

Gouden ondernemerstips van 
leerlingen Willespoort
Wilnis - Op 8 oktober jl. overhan-
digden leerlingen van OBS Willes-
poort uit Wilnis en studenten van de 
middelbare landbouwschool Groen-
horst College te Dronten hun gou-
den ondernemertips aan minister 
Maria van der Hoeven. Deze leer-
lingen wonnen vorig jaar de “Leren 
ondernemen prijs” van het Ministe-
rie van Economische Zaken. De tips 
werden door de minister opgehan-
gen in een flitsende caravan, die de 
komende maanden bij veel scholen 

langs zal komen. De caravan staat 
a.s. maandagmiddag 27 oktober op 
het schoolplein van de winnende 
basisschool Willespoort en zal van-
af daar door geheel Nederland gaan 
toeren. Een ondernemer van “The 
Next Level” zal op ludieke wijze zo-
wel in de klas als in de caravan op 
ludieke wijze de kneepjes van het 
ondernemersvak overbrengen. 
OBS Willespoort werkt projectma-
tig aan het stimuleren van weten-
schap, techniek en ondernemer-

schap. De komende weken wordt 
op deze school in de hoogste groe-
pen het ondernemerschapspel Biz-
zworld gespeeld. Dit project wordt 
financieel ondersteund door Rabo-
bank Veenstromen. Vorig jaar speel-
den al enkele scholen in Kocken-
gen en Mijdrecht het spel en in de 
toekomst mogen alle scholen in De 
Ronde Venen dit project met bege-
leiding en financiële ondersteuning 
in het onderwijsaanbod voor de bo-
venbouw gaan opnemen. 

Scouts leggen contacten 
op wereldwijde JOTA-JOTI
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
vond voor de 51e keer het grootste 
virtuele kamp ter wereld plaats: de 
JOTA-JOTI (Jamboree On The Air - 
Jamboree On The Internet). Tijdens 
de JOTA-JOTI zoeken scouts uit de 
hele wereld een weekend lang con-
tact met elkaar via de radio en het 
internet. 
De JOTA-JOTI werd vrijdagavond 
om 0.00 uur geopend en na de 
opening konden de deelnemende 
scouts contact gaan leggen met an-
dere scoutinggroepen. 
Ook Scouting Jan van Speyk uit 
Mijdrecht nam deel aan de JOTA-
JOTI. Op een 40 meter hoge kraan 
van Van Schie B.V. waren de an-
tennes geplaatst. Met behulp van 
zendamateurs, die hun apparatuur 
elk jaar ter beschikking stellen en 
ervoor zorgen dat de verbindingen 
gemaakt worden, konden de leden 
van Scouting Jan van Speyk praten 
met buitenlandse scouts, maar ook 
gewoon met groepen uit de regio. 
Er zijn dit jaar weer veel werelwijde 
verbindingen door de Mijdrechtse 
groep gemaakt. Onder andere met 
Amerika, Malta en Rusland.

Zender
De Mijdrechtse scouts konden zich 
dit weekend niet alleen achter de 
zender vermaken. Het thema van dit 
jaar was ‘Back 2 Basic’ en daarom 
waren er allerlei ‘basic’ activiteiten 

te doen. Er werden onder andere 
rooksignalen gemaakt, zinnen door-

gegeven door middel van het sema-
fooralfabet (vlaggenseinen) en een 
kompasspeurtocht gelopen. Ook 
konden de scouts chatten met an-
dere deelnemers aan de JOTA-JOTI, 
een filmpje maken voor ‘Achterwerk 
in de kast’, een minitoren pionieren 
en aan spannende activiteiten als 
kratten stapelen meedoen. 
Daarnaast werd op een kaart van 
Nederland bijgehouden met wel-
ke Nederlandse groepen contact 
was gelegd. De kinderen soldeer-
den dan een lampje, die vervolgens 
in de landkaart werd geprikt. 
De Jamboree is voor Scouting een 
bekend begrip. Jamboree betekent 
samenkomst. De JOTA-JOTI is dus 
een samenkomst ‘in de lucht’ en ‘op 
het internet’. Ook wordt er iedere 4 
jaar een Wereld Jamboree georga-
niseerd en vinden er Europese en 
Nationale Jamborees plaats. Op de-
ze Jamborees komen scouts uit de 
hele wereld bij elkaar om een geza-
menlijk kamp te houden.

ideeen
Scouting is de grootste jeugd- en 
jongerenvereniging van Neder-
land met ruim 125.000 leden. We-
reldwijd zijn er 32 miljoen scouts in 
160 landen. Het leuke van Scouting 
is de grote afwisseling in activitei-
ten waarbij de ene keer competitie 
belangrijk is en de andere keer ple-
zier en gezelligheid de boventoon 

voeren. Het programma dat Scou-
ting biedt, is gebaseerd op de idee-

en van de Engelsman Baden-Po-
wel. Hij bedacht Scouting aan het 
begin van de vorige eeuw. Door er 
voortdurend een eigentijdse draai 
aan te geven gaat Scouting met de 
tijd mee en worden de activiteiten 
steeds leuker.

Wil je meer weten over Scouting? 
Kijk dan eens op www.scouting.nl 
of op  www.janvanspeykgroep.nl. 

Voor meer foto’s en filmpjes van de 
JOTA-JOTI kijk je ook op  www.jan-
vanspeykgroep.nl.



Mijdrecht - In de R.K. Kerk van de 
H. Johannes de Doper op de grens 
van Mijdrecht en Wilnis treedt op 
donderdag 6 november om 20.00 uur 
het Neva Ensemble uit Sint Peters-
burg op met een gevarieerd concert, 
waar veel liefhebbers van de Russi-
sche zang al weer lang naar hebben 
uitgezien. De Stichting Vrienden van 
het Monument Johannes de Doper 
organiseert dit concert nu alweer 
voor de negende keer in de monu-
mentale kerk aan het Driehuisplein 
en kan ook nu weer op grote be-
langstelling rekenen van liefhebbers 
tot ver in de omgeving.
Het Russische ensemble bestaat uit  
zes solisten van topniveau die er al-
tijd weer in slagen hun stemmen tot 
een uiterst muzikale en harmonieuze 
eenheid te versmelten. Het gedeelte 
voor de pauze bestaat uit koorwer-
ken in de Slavisch Byzantijnse tra-
ditie, met liederen van onder meer 
Tsjaikovsky en Bortniansky .
Na de pauze staan beroemde liede-
ren uit de Russische folklore op het 
programma, alsmede verschillende 
licht klassieke opera-aria’s en ro-
mances.

De zangers en zangeressen heb-
ben allen een hoogwaardige zang-
opleiding in hun vaderland voltooid 
en zijn thuis op de grote concertpo-
dia in hun land. Als zanggroep heeft 
het ensemble zich een techniek ei-
gen gemaakt die uitmunt in vocaal 
evenwicht, met een samenklank en 
volume die niet te overtreffen zijn.
Het Neva Ensemble trekt steeds vol-
le kerken en concertzalen tijdens de 
tournee van drie maanden, die men 
ieder jaar door ons land maakt.
Vanaf de start op 30 oktober a.s. 

staan nu al meer dan 100 concerten 
geboekt door het hele land tot in ja-
nuari 2009, wanneer de zanggroep  
weer naar Sint-Petersburg vertrekt.
De concerten van het Neva Ensem-
ble zijn gratis toegankelijk. Na af-

loop houden de leden van het en-
semble zelf een schaalcollecte bij 
de uitgang van  de kerk. De bezoe-
kers mogen aldus zelf hun waarde-
ring voor het gebodene tot uitdruk-
king brengen.

De Ronde Venen - Duik gratis een 
dag in het verleden van het Utrecht-
se veenweidegebied in Museum De 
Ronde Venen! De provincie Utrecht 
trakteert deze maand voor de ne-
gende keer op een Gratis Rond-
je Musea. Zaterdag 25 oktober en 
zondag 26 oktober is Museum De 
Ronde Venen extra lang geopend 
en gratis toegankelijk. 
Tijdens het Gratis Rondje Musea is 
ook de expositie “Marickenland: een 
landschap in verandering” gratis te 

bezoeken. In deze dubbeltentoon-
stelling staan de verhalen van het 
polderlandschap Groot Mijdrecht-
Zuid centraal. Aansluitend daarop 
laten studenten van de G. Rietveld 
Academie zich inspireren door het 
bijzondere cultuurlandschap. Deze 
jonge kunstenaars tonen in de ex-
positie hun eigen ideeën over open-
bare kunst in dit veranderende ge-
bied.
De vaste presentatie van het mu-
seum toont het zware leven van 

de veenarbeiders. De Ronde Ve-
nen was vroeger een nat gebied, de 
thuisplaats van harde werkers die 
lange dagen maakten met het ont-
ginnen van het veengebied. Tegen-
woordig zijn de dorpskernen vooral 
forensenplaatsen voor het industrië-
le Mijdrecht. De sporen van het ver-
leden blijken steeds meer te verva-
gen, maar het museum houdt herin-
neringen aan het verleden levend. 
Indrukwekkende historische kaar-
ten, unieke documenten, oude foto’s 

en vele gereed-
schappen wor-
den tentoonge-
steld in het mu-
seum en geven 
met elkaar een 
beeld van ver-
vlogen tijden. 
Tijdens het Gra-
tis Rondje Mu-
sea is het mu-
seum op za-
terdag en zon-
dag van 09.00 
tot 17.00 uur ge-
opend. 

Museum de 
Ronde Venen
Herenweg 240
Vinkeveen, 
0297-262 223.
www.museum-
derondevenen.
nl
Geopend za-
terdag 25 okto-
ber en zondag 
26 oktober van 
9:00 – 17:00 uur, 
gratis toegang
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Een bijzonder piano/viool-
concert in de Janskerk
Mijdrecht – Vrijdag 31 oktober om 
20.30 uur verzorgen de bekende Ja-
panse pianiste Nobuko Takahashi, 
de Bulgaarse pianiste Albena Stoy-
anova en de eveneens uit Bulgarije 
afkomstige violiste Rossitza Oftsja-
rova een romantisch-virtuoos pia-
no/vioolconcert in de Janskerk aan 
de Kerkstraat 9 in Mijdrecht. Ze 
brengen een -ook voor de gewo-
ne muziekliefhebber- zeer aantrek-
kelijk programma dat in combinatie 
met het specifieke temperament en 
de muzikale vaardigheden van de 
musiciennes garant staat voor een 
onvergetelijke avond in een bijzon-
dere omgeving. 

Chopin en Liszt door Nobuko 
Het gedeelte voor de pauze wordt 
ingevuld door pianosolospel van 
Nobuko met werken van Chopin en 
Liszt. De Japanse opent dit bijzon-
dere concert met het fraaie Andan-
te spianato + grande polonaise bril-
jante van Chopin. Het zangerige en 
lyrische eerste deel is tevens een 
soort inleiding op het tweede deel, 
de grande polonaise. De polonaise 
was van oorsprong een Poolse boe-
rendans maar Chopin kon deze sim-
pele muziekvorm, getuige deze po-
lonaise, omzetten en uitbreiden in 
grootse dramatische werken. Via 
drie fraaie mazurka’s en de indrin-
gende 13e nocturne wordt het blok-
je Chopin afgesloten met de études 
1, 9 (de vlinder) en 12 uit het opus-
nummer 25. Stuk voor stuk spran-
kelende en virtuoze werken. No-
buko besluit haar optreden met 
twee werken van Liszt: Ständchen -
een buitengewoon fraaie liedbewer-
king van Schubert- en de bekende, 
zeer virtuoze La Campanella voor de 
uitvoering waarvan een pianiste niet 
alleen veel in haar mars maar ook 
veel in haar armen en vingers dient 
te hebben. En Nobuko heeft dat!

Albena en Rossitza op piano en vi-
ool. Het gedeelte na de pauze is 
voor rekening van de Bulgaarse mu-
siciennes. Ook hierin valt weer veel 
te genieten getuige de werken die 
op het programma staan. Als eer-

ste een fraai en ook leuk solowerk 
voor piano: variaties op een thema 
van Von Gluck van Mozart. Vervol-
gens vioolsonate nr 3 van Brahms, 
één van zijn meesterwerken uit de 
kamermuziek. De sonate is rijk aan 
melodieën met een ontroerend 
tweede deel. Tot slot een valse-ca-
price van Wieniawski. Een valse-ca-
price is een romantisch-virtuoos vi-
oolwerk dat de componisten vooral 
schreven als finale/spektakelnum-
mer van hun concerten. 

Kaartverkoop en korting voor koor-

leden. De entree voor dit bijzonde-
re piano/vioolconcert bedraagt voor 
volwassenen 10 euro, voor 65 + en 
houders CJP 7,50 euro en jongeren 
tot 16 jaar betalen 5 euro. Toegangs-
kaarten zijn  te reserveren op www.
cultura-drv.nl  Koorleden ontvangen 
bij reservering per mail een korting 
van 2,50 euro, waarbij de naam van 
het koor vermeld dient te worden. 
In voorverkoop zijn de kaarten ver-
krijgbaar bij boekhandel Mondria 
te Mijdrecht en drogisterij De Bree 
te Vinkeveen en aan de ingang een 
half uur voor het concert.

Lustrumconcert Immanuël 
… en de day after…
De Ronde Venen - Ziezo, het lus-
trumfeest ter ere van het 30-jarig 
bestaan van het mannenkoor Im-
manuël is op passende wijze ge-
vierd!! En hoe!! De Ronde Venen 
heeft opnieuw ervaren, dat er een 

mannenkoor bestaat met voor “elck 
wat wills”. 
Het optreden werd gestart met de 
zingende binnenkomst van het koor, 
dat “Vrede” zong, tot de laatste man 
zijn plaats op het podium had inge-
nomen. 
Er waren diverse “blokken” gefor-
meerd; beginnend met een inge-
togen lofgedeelte, kwamen de mu-
zikale grootmeesters Vivaldi, Bach 
en Gounod voor de pauze aan de 
beurt. Doodstil was het tijdens de 
sopraansolo van Evelyne Overtoom, 

die gloedvol het Benedictus, een 
meesterwerk van Joseph Haydn, 
vertolkte. En groot was het applaus 
als dank voor haar prestatie!
In de pauze waarin de koorleden 
een gedaanteverwisseling hadden 

ondergaan, door hun zwarte smo-
kingjasje te verruilen voor een rood 
exemplaar, was het gezellig druk. 
Dit kon ook bijna niet anders, want 
de grootste kerk van De Ronde Ve-
nen (maximaal 650 personen!!) was 
tot de laatste plaats bezet. Er werd 
een gratis kopje koffie gedronken, 
totdat het koor zich opmaakte voor 
het tweede deel van het program-
ma. Het publiek was van tevoren ge-
vraagd – i.v.m. de te maken cd opna-
me – niet te applaudisseren, voordat 
de arm van de dirigent naar bene-

den ging. Hier hielden zij zich voor-
treffelijk aan, maar was de arm een-
maal beneden, dan werd het koor 
en de orkestleden veelvuldig op een 
warm applaus onthaald. Er was door 
dirigent en koor langdurig gerepe-
teerd en door een groot aantal leden 
waren tal van activiteiten ontplooid, 
maar de ontlading was er één van 
werkelijk uitbundige schoonheid. 
Soms gevoelvol, soms uitbundig, 
een enkele keer uit volle borst, maar 
steeds strak gedirigeerd door de di-
rigent, was het oorstrelend wat daar 
uitgevoerd werd. Zonder tekort te 
willen doen aan de overige orkest-
leden, die stuk voor stuk uitblonken 
in vakmanschap, dient graag nog 
even de pianosolo van Peter Bont-
je geroemd te worden. En ook voor 
hem had het publiek een ovationeel 
applaus in de handen.

Veelzijdigheid
In het tweede deel bewezen koor 
en dirigent hun veelzijdigheid met 
spirituals als Kum ba yah, My lord 
en Steal away, maar ook met “ever-
greens” als Edelweiss, Memory, I 
have a dream en Jules de Cortes: 
Ik zou wel eens willen weten. Stie-
kem werd door meerdere mensen 
in de zaal meegeneuried; het ul-
tieme bewijs, dat er in de zaal nog 
veel onontdekt talent aanwezig 
was. Voor die mensen de medede-
ling, dat Immanuël iedere dinsdag 
van 20.00 uur tot 22.00 uur oefent 
in “De Rank” aan de Bernhardlaan 
in Mijdrecht.
Na afloop, tijdens het uitgaan van 
de kerk, werden orkestleden en 
zangers veelvuldig gecomplimen-
teerd met de fantastische avond, die 
voor een betaalbare prijs een oor-
strelend concert heeft opgeleverd. 
Voldaan ging eenieder naar huis.

Gratis een Rondje Museum
de Ronde Venen

Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper

Concert Neva Ensemble in 
R.K. Kerk Mijdrecht-Wilnis

Wintertentoonstelling bij 
‘Onze Langoren’
De Ronde Venen - Op vrijdag 24 
en zaterdag 25 oktober a.s. houdt de 
kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ 
voor de 73ste keer haar jaarlijkse 
wintertentoonstelling die weer wordt 
gehouden in de Willisstee. U kunt 
de Willisstee vinden aan de Pieter 
Joostenlaan 24 te Wilnis. Tentoon-
gesteld zullen worden 189 konijnen, 
32 cavia’s, 20 grote- en dwerghoen-
ders en 65 watervogels en ganzen. 
Verschillende leden, waaronder ook 
jeugdleden, brengen dus in totaal 
306 dieren van verschillende rassen 

en kleurslagen in de kooien in de 
Willisstee. Op vrijdag zullen er 4 na-
tionaal bekende keurmeesters druk 
bezig zijn alle dieren te keuren op 
hun specifieke eigenschappen.
Aan het begin van de middag zul-
len de keurmeesters de prijswin-
naars aanwijzen. Voor de liefhebber 
van kleindieren is een bezoek aan 
deze tentoonstelling zeer de moei-
te waard. Als u interesse heeft voor 
bepaalde rassen of erover denkt bij-
voorbeeld een konijn of cavia aan te 
schaffen, lopen er genoeg mensen 

rond die u antwoord kunnen geven 
op uw vragen. In de kooien zult u 
bekende maar ook minder beken-
de rassen aantreffen. Ook is er weer 
voor de kinderen een knuffelhoek-
je ingericht waar ze met een aan-
tal dieren kunnen spelen en knuf-
felen en de te knuffelen dieren zijn 
ook te koop. De toegang is net zo-
als altijd gratis!
De tentoonstelling is geopend op 
vrijdag 24 oktober van 17.00 tot 
22.00 uur en op zaterdag 25 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur.
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De palen voor het nieuwe 
zwembad gaan de grond in!
Mijdrecht. - Dinsdag 14 oktober 
was het een beetje feest voor amb-
telijk en politiek De Ronde Venen. 
In opdracht van Vaessen Algemeen 
Bouwbedrijf B.V. uit Raamsdonks-
veer die het nieuwe zwembad langs 
de Veenweg zal gaan bouwen, kon 
heibedrijf Martin Kool uit Wilnis offi-
cieel een begin maken met het hei-
en van liefst 738 palen in de zompi-
ge veengrond. Symbolisch werd de 
eerste handeling toevertrouwd aan 
wethouder Jacques Dekker die het 
klusje onder goedkeurend oog van 
talrijke gemeenteraadsleden, amb-
tenaren, collega wethouders, de di-
rectie van het consortium Vaessen/
Optisport en de uitvoerders van het 
project, zonder problemen klaarde. 
Na afloop was er een ongedwongen 
samenzijn op het bouwterrein on-
der het genot van een hapje en een 
drankje, dit keer op sublieme wijze 
verzorgd door Xander Hoogendoorn 
en zijn team van Restaurant Boven-
water uit Vinkeveen.
Algemeen directeur Tom Haagmans 
van Vaessen B.V. stak na de ‘eerste 
paal’ zijn tevredenheid niet onder 
stoelen of banken, ook al is hij, zo-
als hij zelf zegt, een man van weinig 
woorden. Hij was blij dat dit fantas-
tische project op tijd van start is ge-
gaan. Het wordt het mooiste zwem-
bad in de regio, zo kondigde hij aan. 
Dat mag dan ook wel voor die prijs. 
Aan gezien het bij Vaessen de ge-

woonte is mensen voor hun bijdrage 
aan het werk meteen uit te betalen, 
overhandigde hij aan wethouder 
Jacques Dekker ‘zijn loonstrookje’ 
voor een eenmalig verricht heiwerk. 
Dat beliep bruto 4,93 euro (inclusief 
0,16 cent kleding en laarzengeld…). 
Na aftrek van sociale lasten en loon-
heffing telde de directeur 3,63 euro 
bij Dekker schoon in het handje… 
De wethouder kon deze grap zeker 
waarderen en ook hij was blij dat 
nu eindelijk de werkelijke bouw van 
het zwembad een aanvang had ge-
nomen. “Na twintig jaar soebatten is 
het er eindelijk van gekomen. Veel 
mensen hebben aan de totstandko-
ming gewerkt. Ook hebben raadsle-
den zich bijzonder ingespannen om 
het er uiteindelijk ‘door’ te krijgen. 
Dat zijn Jan Willem Koedam (RVB), 
Sandor Harmens (VVD) en Bert van 
Broekhuijsen (GB). Jammer genoeg 
kunnen de heren wegens verhinde-
ring hier niet aanwezig zijn,” aldus 
Dekker die het heel bijzonder vond 
deze gebeurtenis als wethouder te 
mogen meemaken. Hij vergat daar-
bij ook niet het hele gemeentebe-
stuur en het team van Vaessen een 
pluim op hun hoed te geven.

Grondwater
Volgens de uitvoerder van het pro-
ject, de heer Wim Rooijendijk, zal 
er een kleine vier weken nodig zijn 
om alle palen in de grond te heien. 

Projectleider John van Meel voegt 
eraan toe dat niet alle palen even 
lang zijn. Sommige zijn uitgevoerd 
met een trekbewapening om t.z.t 
opdrijven door grondwater van het 
zwembassin te voorkomen. Andere 
palen hebben weer wat meer ‘kleef’ 
om de bouw te kunnen dragen. De 
aanwezige buizen en slangen op 
het terrein dienen voor behande-
ling van het grondwater tijdens de 
heiwerkzaamheden. Overigens ma-
ken het in aanleg zijnde waterfilter 
en de nieuw gegraven sloten ach-
ter de bebouwing naast de Veen-
weg geen deel uit van het zwemba-
dproject. Het staat er los van en is 
meer bedoeld voor waterregulering 
van het industrieterrein.

Als de bouw volgens plan blijft ver-
lopen, zullen begin 2010 de deu-
ren van het 4.000 vierkante meter 
oppervlakte tellende complex wor-
den geopend voor bezoekers. Het 
zwembad biedt met een wedstrijd-
bad, doelgroepenbad, peuterbad en 
een bassin voor recreatieve zwem-
mers, ruimte voor een breed pu-
bliek waterliefhebbers. In hetzelfde 
pand wordt ook de Optisport Health 
Club ondergebracht met onder an-
dere een grote fitnessruimte. Daar-
bij komen nog andere voorzienin-
gen op het gebied van sport en ont-
spanning waarvoor Brevé Beheer uit 
Oostzaan zich zal inzetten.

Jacques Dekker maakt een tevreden handgebaar. De eerste paal voor het nieuwe zwembad zit in de grond

Vakantie Bijbel Feest in 
basisschool De Fontijn
Mijdrecht - In de herfstvakantie 
konden kinderen voor het eerst 
naar het Vakantie Bijbel Feest in 
basisschool ‘De Fontein’. 

Meer dan vijftig verschillende kin-
deren zijn er één keer of vaker ge-
weest. Dat leverde bijna evenveel 
bonte kleurplaten op voor de wand 
achter het podium. De winnaars van 
de kleurwedstrijd worden later be-
kend gemaakt.

Naar het thema ‘ff @nders’ waren 
er elke dag andere knutselwerkjes, 
liedjes, verhalen om naar te luiste-
ren, toneelstukjes en een poppen-
kastverhaal. Elke morgen stonden 
verklede figuren bij de deur om ie-
dereen te verwelkomen. Later op de 
morgen vertelden deze leraar, ko-
ning en de kapitein een verhaal, ge-
baseerd op een deel uit de Bijbel. 

De eerste dag – woensdag - was 
het thema: ‘Jezus als Leraar’ over 
het bijbelverhaal dat de Here Jezus 
als 12-jarige in de tempel bleef pra-
ten met mannen die de bijbelboe-
ken al kenden. Toch konden ze nog 
veel konden leren van Hem, net als 
wij. De grotere kinderen knutselden 
een boekrol, waar de bijbelboeken 
op geschreven stonden in de tijd dat 
de Here Jezus op aarde leefde als 
mens. De andere groepen maakten 

een verrekijker. De volgende dag 
ging het over:’Jezus als Koning’. De 
‘wijzen uit het oosten’ uit dat wis-
ten dat er een Koningskind gebo-
ren was toen ze een bijzondere ster 
zagen. Ze volgden de ster en na-
men waardevolle cadeaus mee voor 
de Here Jezus. De jongste groepen 
maakten donderdag een raamhan-
ger met een grote ster en kleine-
re sterren erbij. De grotere kinde-
ren zetten een stripboekje in elkaar 
met het verhaal over de wijzen uit 
het oosten.

Storm
Vrijdag was de laatste en lang-
ste ‘feestdag’. ‘s Morgens ging het 
over ‘Jezus als kapitein’. De verkle-
de kapitein vertelde over een he-
vige storm op een meer, terwijl de 
Here Jezus in een boot zat met zijn 
leerlingen. Die stoere vissers wer-
den bang. Zelfs in de zaal van ‘De 
Fontein’ - waar ook een echte boot 
stond - loeide een harde wind. De 
leerlingen van de Here Jezus leer-
den dat ze nooit bang hoefden te 
zijn als Jezus bij hen is. Hij zorgde 
voor hen en wil dat ook doen voor 
ons, zoals de laatste regels van het 
themalied ‘ff @nders’ zeggen: “Hij 
zorgt voor jou en mij, ik kan er echt 
niet bij.”

Alle kinderen mochten vrijdagmor-

gen een kussensloop versieren. De 
één tekende nog mooiere dingen 
dan de ander. Ook zetten ze teksten 
erop als “God houdt van jou”, wat ze 
blijkbaar goed hadden onthouden. 
In de hoek van elke sloop stond al 
het laatste couplet geschreven van 
het lied: Je hoeft niet bang te zijn, al 
gaan de lichten uit, God is er en Hij 
blijft, als jij je ogen sluit.

Pannenkoeken
Alleen op vrijdag mocht iedereen 
ook na twaalf uur blijven. De kinde-
ren trapten er niet in toen ze hoor-
den dat ze spruitjes of erwtensoep 
kregen. De pannenkoeken gingen 
erin als koek. Alle nieuwe ener-
gie kon daarna eruit op het speel-
plein bij het spelletjescircuit: touw-
trekken, zaklopen, waterflessen-
race. Volop concentratie was nodig 
bij het eilopen en spijkerpoepen. Al-
leen voor het schminken hoefden 
de kinderen zelf niets te doen. Een-
maal weer binnen knutselden ze 
reddingsboeien en vlaggetjes om de 
zeilboot te versieren.

Later die middag hebben ze met 
muziekinstrumentjes erbij de ou-
ders en andere gasten ‘naar binnen 
gezongen‘ met het lied ‘Kom op het 
feest’. In hun enthousiasme kon de 
hele buurt meegenieten. 

Daarna lieten ze horen hoe goed 
ze het themalied en de bijbeltekst 
hadden onthouden. Een deel van 
de kinderen deed dat zondag in de 
afsluitende gezinsdienst nog een 
keer. Dominee Weststrate leidde de 
dienst en had een paar taken uit-
besteed: zo mochten kinderen uit 
de Bijbel lezen en een van de jon-
ge vrijwilligers las de Tien Geboden 
voor uit de Bijbel. 
De vrijwilligers van het Vakantie Bij-
bel Feest zijn blij met alle kinderen 
en andere gasten die het feest heb-
ben meegevierd en met alle mede-
werking die ze hebben gekregen. 
Als attentie kregen ze zelf een po-
troosje van een enthousiaste spon-
sor. 

Wie meer wil lezen of meer foto’s 
wil zien, kan kijken op:  www.cgk-
mijdrecht.nl

Ontwikkeling Pothuizen

Bouwaanvraag is ingediend 
voor vestiging in Mijdrecht
De Ronde Venen – Tijdens het zo-
gehete Ronde Tafel Gesprek van 4 
september was door enkele raads-
leden de vraag gesteld hoe het nu 
zat met de verhuizing van Pothuizen 
naar Mijdrecht. 

Het college geeft nu als antwoord: 
“ Polthuizen b.v. heeft bij gedepu-
teerde state van Utrecht een aan-
vraag om een vergunning op grond 
van de wet Milieubeheer ( milieu-
vergunning) ingediend voor vesti-
ging van het bedrijf aan de Groot 
Mijdrechtstraat in Mijdrecht. Tevens 
heeft Pothuizen b.v. bij het college in 
De Ronde Venen een aanvraag om 
bouwvergunning ingediend. Op bei-
de aanvragen is nog niet beslist.
Vanwege de wettelijke koppeling 
tussen milieu- en bouwvergunnin-
gen, kan pas een definitieve bouw-
vergunning ( tweede fase) worden 
verleend, nadat de milieuvergun-
ning in werking is getreden.

Bezwaar
Overigens zijn naar aanleiding van 
het bekendmaken van de bouwaan-

vraag reeds op voorhand bezwaren 
aangekondigd door Memid Invest-
ments, de eigenares van het naast-
gelegen perceel op het bedrijventer-
rein”, aldus het college in haar  ant-
woord aan de raad.

De intentie van Pothuizen om later 
weer te verhuizen naar het natte be-
drijventerrein in Amstelhoek, als dat 
er ooit komt, is in de vorm van een 
inspanningsverplichting opgeno-
men in de koopovereenkomst.

Hier, naast bouwbedrijf Midreth, zou Pothuizen dan komen in mijdrecht  

Uitbetaling van loon naar werken door algemeen directeur Tom Haagmans

Bridge Vereniging Uithoorn 
start viertallen competitie
Uithoorn - Na het schiften van het 
kaf van het koren in de 1e ladder-
ronde was nu de beurt aan de vier-
tallen competitie.
Door een misverstand was het paar 
van Geffen & Hilliard hier ten on-
rechte ingedeeld. Om de gang van 
zaken niet te verstoren kweten ze 
zich van hun sportieve plicht en de-
den dat zo goed dat met overmacht 
de eerste plaats werd veroverd met 
maarliefst 25 WP. Wie goed doet, 
goed ontmoet! Volgende week ko-
men ze in de paren afdeling uit, men 
zij gewaarschuwd!
Tweede werden de paren Kruyk - 
Doodkorte, ook geen geringe pres-
tatie want de oersterke koppels 
Lang - ten Brink werden met 21 te-
gen 9 naar bed gestuurd.

Ook Spook – Heimeriks kwamen uit-
stekend uit de startblokken door de 
tegenstanders, waaronder de club-
kampioenen Pronk!, met eveneens 
21 -9 te verslaan.

De Voys – Leenen en Limburg – Wa-
genvoort scoorden beiden 20 WP en 
ook Verberkmoes – van den Berg en 
Smit – Tolsma bleven positief met 
een score voor beiden van 16 tegen 
14 en dus 16 WP.

Het parende gedeelte van de club 
werd een prooi voor Marijcke & 
Gouke van der Wal met een resul-
taat van 59,38%. Als tweede en der-
de meldden zich Marja Calis & Mar-
ja Slinger en Greetje van den Bo-
venkamp & Cor Hendrix met voor 

beiden 56,25%. Gerda & Joop van 
Duren volgden met 55% en Jan van 
Diermen & Ton ter Linden en Hetty 
Houtman & Jos van Leeuwen deel-
den de vijfde plaats met 52,50%.
BVU speelt elke maandag avond in 
de barzaal van sporthal de Scheg, 
aanvang 19.45 uur.

Het eerste blokje viertallen competi-
tie wordt nog gespeeld op 20 en 27 
oktober, daarna volgt voor iedereen 
de paren competitie tot en met 8 de-
cember waarna het jaar wordt afge-
sloten met de Kerstdrive op maan-
dag 15 december.
Wilt u ook eens bridgesfeer proe-
ven, neem dan contact op met de 
secretaris Marineke Lang Tel: (0297) 
569432.
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Kwakelse Veiling, al 49 jaar een uniek concept

De Kwakel – Als we langsgaan bij huize Klijn aan de Ruige 
Kade bij De Kwakel om te vragen of er wellicht nog iets te 
melden is over de aanstaande Kwakelse Veiling, zijn we wel 
even van de straat.  Toch gaan we er bewust heen:  Als ie-
mand zou moeten weten hoe de Veiling in elkaar steekt is 
het wel Willem Klijn, die immers al vanaf de start van de ac-
tie in 1960 aan het comité is verbonden. Volgend jaar, bij le-
ven en welzijn, ook voor hem een 50-jarig jubileum dus.  “De 
klus van Veilingmeester, daar ben ik zo’n 43 jaar geleden zo-
maar ingerold toen op een gegeven moment de vaste Vei-
lingmeester (een beroeps) verstek moest laten gaan”, vertelt 
Willem Klijn. “Ik deed bij KDO wel het Rad van Avontuur op 
de fancy fair en dus vonden ze dat ik wel geschikt was om 
waar te nemen. Het begin was wel even wennen, maar het 
publiek had er zichtbaar lol in en omdat ik het een leuke job 
vond ben ik het sindsdien zelf blijven doen.  De introductie 
van de Euro was wel even wennen, dat ik dacht van ’nu mis-
schien maar een ander’, maar toen ie er eenmaal was, telde 
dat eigenlijk net zo makkelijk als de oude vertrouwde gul-
den.”
De catalogus van de inmiddels 49e Kwakelse Veiling ziet er 
kleurrijk uit en komende zaterdag komen de eerste 411 ka-
vels onder de hamer in de kantine van de s.v. KDO in De 
Kwakel. De week erna passeert de andere helft van spullen 
die de Kwakelse bevolking bij elkaar heeft gebracht. Vervol-
gens wordt de opbrengst ervan verdeeld onder tal van zuiver 
Kwakelse verenigingen en instellingen.

LEUK

Klijn, bijna verontschuldigend: ”Leuk dat jullie het aan mij komen vragen, 
dat doen ze namelijk wel vaker, maar je moet niet vergeten dat ik maar 
één van de radertjes in het mechaniek ben. Ik heb een taak als wijklo-
per, oftewel het huis aan huis horen of men wat ter beschikking wil stel-
len, als bestuurslid en in het veilen zelf.  Gelukkig zijn we met velen, want 
vele handen maken ook hier licht werk. Kijk maar in de catalogus, dan 
zie je alleen al een hele pagina met zo’n 150 namen van bestuursleden 
en medewerkers. Voordat ik eerdaags het podium op kan, is er al het erg 
veel werk verricht en dat dan vooral achter de schermen. We hebben wel 
eens uitgerekend dat er per jaar zo’n 3000 uren werk in de organisatie 
gaat zitten.”
Klijn memoreert dat, waar anderen wekenlang bezig zijn, zijn taakvervul-
ling op de twee avonden zelf piekt.
“Ga maar na, voordat de veilingklus geklaard is, is het soms kwart over 
twee en dat gaat aan één stuk door, slechts onderbroken door het trek-
ken van een premie. Gelukkig is het aantal koopjes inmiddels wat naar 
beneden gebracht, want op een gegeven moment waren er meer dan 500 
op een avond en dan werd het soms ‘s nachts wel na 3-en. Er zijn nu veel 
meer kopen gecombineerd, dat moet ook wel, want met de nieuwbouw 
zijn er steeds meer gevers en had je anders bijna naar drie veilingavon-
den gemoeten!”
Dat de Veiling van groot belang is voor het dorp, blijkt wel uit het gegeven 
dat vorig jaar ruim 25 verenigingen en instellingen uit de opbrengst in to-
taal ruim 56.000 euro hebben ontvangen wat een welkome aanvulling is 
op het budget.  Klijn: “Dat betekent ook dat het draagvlak groot is. Als je 
elders veilt, zie je nog wel eens dat het publiek beperkt is en ben je met 
250 nummertjes al klaar. Hier deelt iedereen mee, zodat zélfs, al zou je je 
centen niet aan de ene club gunnen, er altijd wel een ander sympathiek 
doel bij zit.”   Vervolgens noemt hij een voorbeeld uit de praktijk: van een 
man die al jaren rond 20.00 uur komt met een budget van rond de 300 
euro en om 02.00 uur naar huis gaat. Tevoren schrijft hij een paar dingen 
op en die zijn misschien 150 euro te duur, maar de man is wel een avond-
je uit. “Als ik met mijn vrouw een avondje uitga, ben ik ook 150 euro kwijt 
en sta ik binnen drie uur al weer buiten!  Je ziet ook steeds meer clubjes 
vrienden die samen het een en ander lappen en vervolgens op kavels als 
een avondje bierdrinken, of een barbecuefestijn of lang weekend bunga-
lowpark bieden. Of ze het nou hier uitgeven, of in de kroeg!” 

VERNIEUWEN

Tevoorschijn komt ook een draaiboek van een achttal pagina’s met daarin 
de taken van de diverse bestuursleden en medewerkers. Het meeste zit 
echter in de hoofden en vergaat de comitéleden bijna automatisch. De 
medewerkers worden door vaste personen benaderd.  Volgens Klijn is het 
vaak zo dat, indien je ze niet vraagt, ze soms gepikeerd zijn en áls je ze 
dan vraagt zeggen ze: “Je denkt toch zeker niet dat ik je vergeten ben!”
Klijn geeft aan dat je ook binnen goede tradities met de tijd mee moet 
kunnen gaan en dat, hoe goed het draaiboek ook is, er op zijn tijd best 
wat vernieuwing mag plaatsvinden. “De afgelopen jaren hebben we het 
aantal kopen verminderd; de premies vergroot; uitslag raden ingevoerd 
en bonnen geïntroduceerd voor het kopen in opdracht.” Inmiddels be-

schikt het comité over een eigen website: www.Kwakelseveiling.nl waar-
op een lijst van te veilen kavels staat, speciaal voor diegenen die geen 
catalogus ontvangen hebben. 

KINDERUURTJE

Al weer enige jaren wordt op de eerste avond begonnen met een kinder-
uurtje met speciale kinderkavels. Allereerst hoopt het comité met het vei-
len van kinderkavels van meet af aan een volle bak te trekken, waar men 
vroeger soms wat later moest beginnen omdat er nog niet zo veel volk 
was. Anderzijds worden verenigingen met een jeugdafdeling gevraagd 
de ouders en jeugdleden te attenderen op dit kinderuurtje en komen die 
samen naar de veiling om op de kinderkavels te bieden, dan komt de loop 
er vanzelf in. Uiteraard is daarbij ‘Jong geleerd ook Oud gedaan’, en we 
hopen dat die ouders later op de avond, maar óók in andere jaren, na-
tuurlijk nog weer terugkeren!”
Klijn: ” Speelgoed bijvoorbeeld, is voor mensen een dankbaar artikel, zo-
wel om te geven als om te kopen en het is aan mijn kant leuk om te zien 
als kinderen er na enige strijd ook in slagen om de koop van hun dromen 
te pakken te krijgen. Zo gaat er regelmatig een gejuich op als een koop 
echt wordt bemachtigd, al moet je als veilingmeester wel zeker weten dat 
ook de ouders akkoord zijn met de aankoop. In hun enthousiasme zijn 
de handen van de kinderen soms niet naar beneden te houden. Wat wil 
je ook tussen allerhande tonnen Lego, trapauto’s, kinderfi etsen en pop-
penwagens!”  

AFTASTEN

“Je moet een beetje weten wat voor vlees je in de kuip hebt en de stem-
ming af en toe een beetje peilen. Aan de mensen in de zaal kun je meest-
al wel zien voor welke kopen ze komen.” Klijn beschrijft dat ook de grote 
mensen soms eigen gewoontes hebben bij het bieden. De een beweegt 
met zijn hoofd, de ander met zijn catalogus en soms is een knipoog ge-
noeg om te weten dat het bedrag omhoog mag. Anderen hebben nog 
wel eens de gewoonte om achter iemands rug om een hand op te steken, 
maar Klijn kent inmiddels zijn pappenheimers wel. Als er soms artikelen 
zijn die even minder lopen is het de kunst er iemand voor te vinden. “Een 
persoonlijk woord, dat goed aankomt, maakt een hele avond soms goed, 
anderzijds moet je vreselijk op je tellen passen dat je niet de fout in gaat, 
want je krijgt dan meteen commentaar dat je oud wordt en zo!”  
“Als ik een zaal binnenkom kijk ik meteen of ik iedereen goed kan zien, 
er geen dingen in de zaal staan die mijn zicht versperren en of het ge-
luid goed is. De schrijvers moeten goed kunnen verstaan wat een koop 
opbrengt opdat ik het bedrag niet hoef te herhalen, want soms gaat het 
zo snel dat ik het zelf alweer vergeten ben. Gelukkig hebben we hier een 
draadloze microfoon, zodat ik niet aan een plaats gebonden ben. Dan 
kun je je net effe vrijer bewegen en de zaal beter bespelen.”
“Ik wil stemming maken in een zaal die vol moet zitten, al hoeft niet ie-
dereen per se ook te kopen. Als het vol zit weten de mensen niet altijd 
tegen wie ze zitten op te bieden. Ik heb wel gehad dat vader en zoon, of 
man en vrouw tegen elkaar opboden. Natuurlijk roep ik dan ‘Het zal je 
kind maar wezen’, of ‘Voor hij en zij samen!’ Als je een paar van dat soort 
dingen meemaakt stijgt de stemming vanzelf en ontstaat het sfeertje om 
van de veiling een succes te maken.”  

PREMIES 

Iets minder koopnummers betekent voor Klijn iets meer tijd om bepaalde 
kavels beter uit te bieden of tijd voor een grap en een grol. De enige tijd 
die hem als rust wordt gegund is de tijd waarin Notaris Akkermans een 
premie trekt. Het Veilingcomité geeft die met nog eens een meter kren-
tenbrood als extraatje bij iedere 2500 euro aan de koper van het op dat 
moment geveilde artikel.  Door diverse middenstanders worden nog eens 
premies aan toegevoegd. Zo schenkt Bakkerij Westerbos & Mens olie-
bollen en meters kruidkoek, E-markt Schalkwijk een grote vlaai, Reurings 
Woninginrichting een verrassingspakket en Oosterveer Assurantie & Ad-
viesburo een grote slagroomtaart.
“Het wil wel gebeuren dat je denkt dat je bijna klaar bent met een kavel, 
maar dan gaat de toeter voor de premie en gaan er al gauw weer heel 
wat extra handjes omhoog. Je weet van tevoren niet welke premie er gaat 
vallen, maar de meeste premies als een kruiwagen boodschappen, een 
beertender, een TomTom, een fi ets, of kleurentelevisie, zijn zeer gewild en 
drijven de prijzen fl ink op.”  Uiteraard wordt de koper van zo’n kavel door 
de zaal met applaus beloond. Voor Willem Klijn is het trekken van een 
premie even een geschikt moment voor het smeren van de keel. 

GEKKE KOPEN

Er is op de Kwakelse Veiling al het nodige aan vreemde kopen langsge-
komen, zo verhaalt Klijn.
“Ik heb wel meegemaakt dat er een gipsen been verkocht werd, of dat 
iemand op kousenvoeten naar huis moest omdat zijn net uitgetrokken 
klompen zo duur werden verkocht dat ze te duur waren om ze zelf terug 

te kopen. Diverse burgemeesters en wethouders hebben ten gevolge van 
de Veiling ergens een dag moeten werken en natuurlijk bleef er in vroe-
ger jaren best wel eens een pastoor of kapelaan aan een setje babykleer-
tjes of een kinderwagen hangen!”
“Een koppel jonge jongens bood ooit een dag werken aan, als er maar 
een lekker koud biertje na afl oop zou zijn. Ik geloof dat het wel 700 euro 
opbracht. Van de koper heb ik begrepen dat ze elk jaar zo weer een dag 
bij hem aan de bak kunnen, want ze hebben behoorlijk gebeuld en het is 
natuurlijk niet bij één koud biertje gebleven!” We krijgen te horen dat een 
minder fortuinlijke veilingbezoeker wel eens aan een oude bromfi ets is 
blijven hangen omdat hij iets te enthousiast naar de ober zat te zwaaien 
en dat er ooit aan een Amerikaan 10 kuub ruige mest is verkocht, zodat 
in de catalogus tegenwoordig vermeld staat dat de kopen alleen -in de 
regio- worden thuisbezorgd! Ook dit jaar staan er weer zulke kopen in 
de catalogus en kan men naast een stadswandeling ook nog eens een 
geheel verzorgde vaartocht maken langs de Amsterdamse Wallen in een 
echte Jan van Gent sloep. “Daar is natuurlijk wel een koper voor te vin-
den! Soms komen dergelijke kavels zelfs nog als extra koop binnen op 
de avond zelf.”  

CATALOGUS

De catalogus is inmiddels door leden van de uit de veilingopbrengst mee-
delende instanties in elkaar gezet en in De Kwakel huis aan huis bezorgd. 
Als we er doorheen lopen vinden we een scala van artikelen. Voor elk wat 
wils, voor de grote en de kleine beurs. Door de beide avonden heen zitten 
zeer aantrekkelijke kavels. Uiteraard het speelgoed van de eerste avond, 
maar ook diverse kazen, taarten, gourmetschotels, barbecuebonnen, ver-
zorgde koude en warme buffetten, levensmiddelenpakketten, avondjes 
eten, of voor 10 personen bier drinken in Bar ’t Fort. Een dag de beschik-
king over een minikraantje voor de tuinfanaten om kubieke meters zand, 
grond, mijnsplit en boomschors welke te koop zijn te verwerken, of con-
tainers om het afval af te voeren. Sportievelingen kunnen naar karateles-
sen, boerengolf, een toernooi of fi theidscheck bij Amstelhof, of met 30 
personen naar Poldersport inclusief barbecue. Wie zin heeft in een feest-
je kan een thuisdiner voor 20 personen laten verzorgen door de chef van 
Restaurant Leenders en als dit nog niet genoeg feest is, kunt u alvast uw 
kaarten met consumptiebonnen kopen voor het Polderfeest van 2009.
Wie van muziek houdt kan terecht voor het optreden van een shanti-koor, 
Tavenu’s Steelband, een mondharmonica gezelschap, of een cursus Afri-
kaans Djembee trommelen. Serieuzere zaken als juridisch advies, notari-
ele ondersteuning, of een woningtaxatie komen natuurlijk ook onder de 
hamer. Iemand met gevoel voor historie, komt voor porseleinen borden 
met afbeeldingen van De Kwakel, voor oude foto’s, of voor een fraaie 130 
cm lange houten uitvoering van de oude Vrouwenakkerse Brug. Fraaie 
kavels zijn ook de twee houten modelboten die echt kunnen varen, als-
ook een van de laatste kopen, een dag de beschikking over een autobus 
van Connexxion, compleet met chauffeur.
Wie de partner wil verrassen kan terecht voor kaarten voor Musical Dirty 
Dancing, of het Leids Whisky festival, of voor de nodige moederdagboe-
ketten, maar kan ook 2x terecht voor een weekend naar een chalet in Re-
creatiepark Hunzedal of Resort Arcen.

VERDELEN

Willem Klijn legt uit hoe hij als bestuurslid van het Veilingcomité betrok-
ken is bij de verdeling van de opbrengst over de diverse Kwakelse vereni-
gingen. “Verenigingen en instellingen sturen vóór aanvang van de twee-
de veilingavond een goed onderbouwde aanvraag in bij het bestuur. De 
binnengekomen aanvragen worden op een zogenaamde verdeelavond 
op geldigheid beoordeeld en elk van de negen bestuursleden vult vervol-
gens een bedrag in op een lijst. Die bedragen worden gemiddeld en zo 
komen we er dan heel democratisch uit.”  Omdat de veilingopbrengst nog 
wel eens wil fl uctueren, wordt niet altijd de gehele opbrengst verdeeld. 
“We hebben in een topjaar wel eens een bedrag gereserveerd, waardoor 
in een minder jaar toch een mooi bedrag kon worden verdeeld, zonder 
noemenswaardige terugval in de verenigingsbijdragen. Verder worden uit 
zo’n reservering de aankopen betaald die gedurende het jaar voor een 
volgende veilingeditie worden gedaan.” 
Een van de sterkste punten van de Veilingactie vindt Willem Klijn dat er 
nooit rommel geveild wordt. “Je moet ook durven zeggen dat iets ge-
schikter is voor de kringloop of de rommelmarkt. Verder is het natuurlijk 
uniek dat er zo veel Kwakelse instellingen meedelen en dat bijna ieder-
een er aan bijdraagt. Het geld gaat dan ook het dorp niet uit”, stelt de vei-
lingmeester. “Het gaat alleen van de ene zak in de andere!”

Kwakelse Veiling, zaterdag 25 oktober
en 1 november in de KDO-kantine in

De Kwakel. De aanvang is om 20.00 uur.



Uithoorn - Maandag 27 oktober 
vieren Jan en Rie Lanser-Zoons het 
feit dat zij zestig jaar met elkaar ge-
trouwd zijn. Een heuse mijlpaal in 
een mensenleven. Jan heeft de leef-
tijd der allersterksten al bereikt; hij 
werd geboren in 1920. Rie doet niet 
voor hem onder, zij is van 1922. En 
alle twee zijn ze nog vlot ter been en 
in staat leuke dingen te doen. Het 
diamanten feestje wordt in besloten 
familiekring op zaterdag 25 oktober 
gevierd bij Leenders Party- en Con-
grescentrum in De Kwakel. Daar is 
ook de receptie van 11.00 tot 13.00 
uur. Jan en Rie gingen op 13 okto-
ber 1948 in ondertrouw.
De huwelijksvoltrekking volg-
de veertien dagen later in het ge-
meentehuis van Uithoorn en in de 
Thamerkerk. Rie is geboren in Den 
Haag en had drie zusters. Haar va-
der werkte bij de Spoorwegen en 
omdat hij depothouder in Uithoorn 
werd, verhuisde het gezin hier naar-
toe. Dat werd een houten huis dat 
stond naast het station (het Oude 
Spoorhuis) op de plaats waar nu het 
parkeerterrein met het locomotiefje 
is. Later verhuisden zij naar een wo-
ning in Thamerdal.

“Natuurlijk is zestig jaar een he-
le rit in het huwelijk. Maar we zijn 
wel wat gewend, want mijn ouders 
waren 67 jaar met elkaar getrouwd. 
Dus kunnen we nog even vooruit”, 
vertelt Rie, nuchter als zij is. Behal-
ve als huisvrouw kon en kan zij flink 
uit de voeten waar het gaat om kle-
ding maken en herstellen. Zij heeft 
na haar basis- en uitgebreid onder-
wijs destijds de modevakschool met 
succes doorlopen. Samen met haar 
Jan kreeg zij drie kinderen, twee 
dochters en een zoon. Inmiddels zijn 
er vier achterkleinkinderen, drie jon-
gens en een meisje.

Jan komt uit de Haarlemmermeer. 
Zijn ouders hadden een agrarisch 
bedrijf waar hij samen met zijn drie 
broers opgroeide. Door omstandig-
heden moest het gezin verhuizen 
naar Aalsmeer. Als jonge tiener ging 
hij aan het werk en kwam ten slot-
te in 1935 bij de bloemenveiling te-
recht. Als zoveel andere jonge man-
nen dook hij onder in de oorlog en 
hervatte daarna zijn werk weer bij 
de veiling.
Vanaf jongste bediende op de werk-
vloer klom hij uiteindelijk op tot 
hoofd personeelszaken. Uiteindelijk 
ging hij in 1982 met pensioen. Tus-
sentijds dat Jan bij de veiling werk-
te, was hij ook actief in de Uithoorn-

se politiek. Hij heeft vanaf 1953 ze-
ventien jaar in de gemeenteraad ge-
zeten waarvan acht jaar als wethou-
der. “Dat was nog in de tijd van bur-
gemeester Koot, maar ik heb ook 
zijn collega Letschert nog meege-
maakt“, vertelt Jan die bar trots is 
op zijn Rie.
“Zij stond er helemaal achter wat 
ik deed, ondanks het feit dat ik bij-
na nooit thuis was. Raadslid en la-
ter wethouder naast een drukke 
baan overdag. Dat was echt buffe-
len in die tijd. Rie heeft altijd goed 
voor de kinderen gezorgd en ook 
nog veel voor haar ouders gedaan, 
vooral toen die ouder werden. Haar 
moeder is in de negentig geworden. 

Al dat werken heeft ons nooit belet 
er wat van te maken in het leven en 
versleten zijn we ook nog niet. Naast 
mijn werk bij de veiling heb ik een 
mooie politieke tijd gekend.
Ik heb het allemaal met veel plezier 
en verantwoordelijkheidsgevoel ge-
daan.”
Jan en Rie wonen nu al weer 22 
jaar op het mooiste hoekje van de 
Schans waar zij een prachtig uit-
zicht hebben op de Amsteldijk en 
de Amstel. Hoe aangenaam kan het 
leven zijn!
Mede namens de Nieuwe Meerbo-
de van harte gefeliciteerd met dit 
zestigjarige huwelijk. Op naar de 65. 
Moet kunnen!

Diamanten huwelijk voor 
Jan en Rie Lanser-Zoons
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Uithoorns echtpaar wint hoofdprijs in Dayzers loterij

Dayzers verrast Lajos en Trudi 
Kerepesi met een cheque 
van 100.000 euro
Uithoorn - Lajos en Trudi Kerepe-
si uit Uithoorn zijn deze week vol-
ledig verrast door een camerateam 
van Veronica’s Trick and Treat. Het 
echtpaar bleek de hoofdprijs van 
100.000 euro te hebben gewonnen 
met hun lot van Dayzers. Dayzers 
- onderdeel van de Nederlandse 
Staatsloterij - lanceerde dit jaar een 
vernieuwde loterij voor mensen die 
spelen om te winnen. De kans dat 
je een winnend lot in handen hebt, 
is levensgroot, want het vernieuwde 
Dayzers biedt een gemiddelde win-
kans van 1 op 2. 
De gelukkige Trudi Kerepese en 

haar man werden thuis door het ca-
merateam ‘overvallen’ met hun prijs. 
“Een mevrouw zei dat ik door een 
familielid was opgegeven voor een 
nieuw tv-programma over het door-
breken van taboes. Als ik alles goed 
deed kon ik 10.000 euro winnen”, 
reageert zij. “Ik ging er van uit dat 
mijn dochter erachter zat, want die 
houdt wel van een geintje. Ik moest 
slechte tafelmanieren demonstre-
ren zoals slurpen, smakken, boe-
ren - ook al kon ik dat laatste niet 
- en ik moest een bord kapot gooi-
en. Aan het eind kwam een andere 
vrouw binnen met een prijscheque 

van Dayzers. Ik bleek geen 10.000 
euro, maar 100.000 euro te heb-
ben gewonnen!” De Uithoornse was 
compleet verbouwereerd, maar is 
dolblij met de prijs. “Echt super dat 
mijn man en ik hebben gewonnen. 
We spelen al jaren mee met Dayzers 
en nu is het écht raak!”.
Voor het gewonnen geld is al een 
goede bestemming gevonden. “We 
hebben maar een klein pensioen en 
kunnen het geld goed gebruiken om 
wat ruimer te leven. Ook willen we 
nog iets terug doen voor de kinde-
ren. Dus het geld komt enorm goed 
van pas.”

Boterdijk en Drechtdijk hot 
items bij bewonersoverleg
De Kwakel - Er was naar aanlei-
ding van de buurtconferentie in De 
Kwakel een viertal punten naar vo-
ren gekomen waar over gediscus-
sieerd werd bij het bewonersover-
leg. Twee tafels waren beschikbaar 
waaraan de problemen van de Bo-
terdijk en de Drechtdijk werden be-
sproken. Verder het zwerfvuil en de 
hondenpoep, de sloten en de speel-
voorzieningen voor 0-14 jarigen. In 
juni 2004 is een herinrichtingsplan 
gepresenteerd om de verkeers-
veiligheid en de leefbaarheid van 
de Drechtdijk te realiseren. Daar-
in stonden de volgende punten: 30 
km per uur tussen Halfweg en Mgr. 
Noordmanlaan, fietssuggestiestro-
ken, 2 verkeersdrempels (tijdelijk) 
asfalteren van de rijbaan en herstra-
ten van het trottoir. Eind 2004 heeft 
de aanleg plaatsgevonden van bus-
vriendelijke drempels, begin 2005 
zijn er technische aanpassingen ge-
daan met betrekking tot de drem-
pels en de fietssuggestiestrook, half 
2005 is een trillingsonderzoek ge-
weest, begin 2006 zijn de drempels 
verwijderd en kwam de aanleg van 
wegversmallingen en in 2008 bleek 
dat er ontevredenheid heerste over 
de verkeersonveilige situatie voor de 
fietsers en het sluipverkeer. Als ge-
wenste gebruikers van de Drecht-
dijk worden genoemd de bewoners 
van de Drechtdijk, fietsers en voet-
gangers, bezoekers aan het cen-
trum van De Kwakel, busverkeer, 
bewoners overige wijken en land-
bouwverkeer. Men ziet sluipverkeer 
als ongewenst. Uit een telling is ge-
bleken dat er 4000 motorvoertuigen 
per etmaal over de Drechtdijk gaan. 
Tussen de Noordzuidroute en Half-
weg een gebiedsontsluiting (50 km 
per uur) en tussen Halfweg en cen-
trum (Mgr. Noordmanlaan): erftoe-
gangsweg (30 km per uur). 

Klemrijden
De knelpunten zijn: klemrijden van 
fietsers bij wegversmallingen, con-
flicten auto’s onderling bij dubbe-
le wegversmalling in bocht, rela-
tief hoge snelheden tussen weg-

versmallingen erg smal voor zwaar 
verkeer en relatief druk door door-
gaand sluipverkeer, er is een ondui-
delijke overgang van 30 km naar 50 
km per uur, zelfde wegprofiel noord 
(30 km) en zuiddeel (50 km) ruim-
telijk nauwelijks onderscheid noord 
en zuiddeel, zowel noord als zuid-
deel voldoen niet aan eisen Duur-
zaam Veilig. Snelheidsregimes niet 
duidelijk als voorbeeld: Halfweg-
Drechtdijk. Waar begint de be-
bouwde kom: Drechtdijk heeft uit-
straling buitengebied. In de perio-
de 2004 tot 2007 zijn er vier geregi-
streerde ongevallen geweest zonder 
slachtoffers. Er worden drie varian-
ten genoemd of de Drechtdijk vol-
ledig 30 km maken. Voordelen: her-
kenbare entree, Drechtdijk kan uni-
form ingericht worden en is minder 
aantrekkelijk als doorgaande route. 
Nadelen rijtijdverlies bus. Mogelijke 
maatregelen: wijziging verharding 
in klinkers of streetprint, (Drecht-
dijk centrum) met/zonder fietsstro-
ken, ochtendspitsafsluiting t.p.v. 
aansluiting Halfweg, verwijderen 
dubbele wegversmalling in bocht, 
extra enkele wegversmalling tus-
sen Halfweg en Noordzuidroute en 
voorrangssituatie kruising Halfweg-
Drechtdijk wijzigen. Een tweede va-
riant is de Drechtdijk volledig 60 km 
te maken met dezelfde voordelen als 
bij variant 1 en ook nog bebouwde 
komgrens “voelt” ook als bebouw-
de kom. Nadelen veiligheid fietsers 
en bebouwde komgrens verleggen. 
Mogelijke maatregelen: als variant 
1, maar dan met fietsstroken, ver-
wijderen wegversmallingen en ge-
lijkwaardige kruising (rechts voor-
rang) Halfweg-Drechtdijk. Variant 3 
tenslotte optimalisering van de hui-
dige situatie. Het voordeel is de rou-
te Halfweg-Drechtdijk vrachtverkeer 
blijft intact. 

Verkeer
Nadelen: geforceerde niet natuur-
lijke overgang, geen uitstraling 
als gebiedsontsluitingsweg: - veel 
erfaansluitingen  en geen vrijliggen-
de fietsvoorzieningen en lokt door-

gaand verkeer uit. Mogelijke maat-
regelen: duidelijk onderscheid aan-
brengen noordelijk en zuidelijk deel: 
wijziging verharding in klinkers of 
streetprints ten noorden Halfweg, 
poortconstructie kruising Halfweg, 
ochtendspitsafsluiting t.p.v. aanslui-
ting Halfweg en verwijderen van de 
dubbele wegversmalling. Wat de Bo-
terdijk betreft heerst er ook ontevre-
denheid bij veel bewoners. Sommi-
ge mensen zetten hun auto’s op het 
trottoir. Maar als dat niet gebeurt en 
de auto’s worden achter elkaar ge-
parkeerd blijft er weinig rijweg over. 
Bovendien worden de spiegels er 
vaak afgereden. Als aan de over-
kant wordt geparkeerd is er te wei-
nig ruimte om van eigen terrein af te 
rijden. Er is te veel en te zwaar ver-
keer en ook sluipverkeer. De veen-
dijk komt steeds lager te liggen. Er is 
al twee keer gerepareerd maar het 
helpt niet. Ook klagen de bewoners 
erover dat de Drechtdijk wel aange-
pakt wordt maar de Boterdijk niet. 
Er is een keer een herinrichtings-
plan geweest en daarna is het al-
leen maar aangepast. Bovendien 
vindt men dat de Boterdijk verpau-
pert. De huizen worden goedkoop 
verhuurd en de bewoners willen 
graag dat de Boterdijk leefbaar blijft. 
Een idee van een bewoner was om 
zowel de Noorddammerweg als de 
Poelweg eenrichtingverkeer te ma-
ken en dan de ene kant heen rijden 
en de andere kant terugrijden. Ook 
is het gevaarlijk voor fietsers. Er zou 
een tweede ontsluiting uit de Kuil 
moeten komen, ook omdat het daar 
druk is met schoolgaande kinderen 
en mensen die naar hun werk gaan. 
Bij het Kwakelsepad vindt men de 
oversteek gevaarlijk. Het voetbal-
veld vindt men nog steeds drassig 
en de wens is om dit te verbeteren. 

Maar er waren ook positieve gelui-
den te horen, al hadden die dan niet 
te maken met het verkeer. Men was 
enthousiast over het Egeltjesbos en 
er wordt daar een speellandschap 
gerealiseerd wat in principe volgend 
jaar plaatsvindt.  

iedereen goedkoper tanken

*Op basis van de actuele brandstofadviesprijzen van de overige aanbieders met een landelijke dekking. 
Deze korting vervangt de huidige korting.

www.tango.nl

Tango Uithoorn
Amsterdamseweg 9

12 cent
korting*

op alle brandstoffen

Iedere Donderdag Rommel-
markt KNA
Uithoorn - Op vrijdag 31 okto-
ber van 19.00 tot 21.00 en za-
terdag 1 november van 10.00 
tot 12.00 wordt weer de jaar-
lijkse rommelmarkt bij KNA 
gehouden. Naast de mooie te 
koop aangeboden spullen, is er 
ook nog de kans op het win-
nen van leuke prijzen met de 
tombola. Indien u eventueel 
nog spullen voor de rommel-
markt heeft, dan kunt u deze  
van 27 tot 30 oktober (19.00-
21.00) of 31 oktober (10.00-
15.00) ter inzameling naar het 
KNA-gebouw brengen. Deze 
spullen dienen uiteraard wel 
handelbaar te zijn, d.w.z. geen 
groot meubilair en geen groot 
keukenapparatuur, zoals koel-
kasten, wasmachines, etc. Tot 
ziens op de rommelmarkt in 
het KNA-gebouw, Legmeer-
plein 49 te Uithoorn.

Dag van de Mantelzorg
Uithoorn - Maandag 10 novem-
ber zijn mantelzorgers uit Aalsmeer 
en Uithoorn van 14.00 tot 17.00 uur 
van harte welkom in Amstelhof He-
althclub aan de Noordammerweg in 
de Kwakel. Het thema van de jaar-
lijkse Dag van de Mantelzorg is 
“Mantelzorg is Topsport” en Steun-
punt Mantelzorg Amstelring biedt 
mantelzorgers een actief en gevari-
eerd programma.

Er zijn een aantal workshops, men 
kan kiezen uit Dynamic Yoga, Chi-
Kung waaronder lachmeditatie en 
Darten of kaarten. Schaatser Gianni 

Romme schuift om 15.30 uur aan bij 
een hapje en een drankje en vanaf 
16.00 uur is er een vragenuurtje met 
Wethouders Monique Outshoorn en 
Jaap Overbeek. Al jaren organiseert 
Steunpunt Mantelzorg op de dag 
van de mantelzorg een evenement 
om mantelzorgers in het zonnetje 
te zetten. Steunpunt Mantelzorg wil 
zorg dragen voor ondersteuning van 
mantelzorgers in de regio, zodat zij 
in staat zijn de zorg aan hun naas-
te te verlenen zolang zij dit kunnen 
en wensen.

Steunpunt Mantelzorg biedt onder-

steuning, advies, informatie en ver-
vangende mantelzorg aan mantel-
zorgers van mensen met een func-
tiebeperking, chronisch zieken, de-
menterenden en terminale patiën-
ten in de regio Amstelland en Meer-
landen. 

Mantelzorgers die meer willen we-
ten over de Dag van de Mantelzorg 
of zich willen aanmelden (tot 31 ok-
tober) kunnen mailen of bellen met 
het Steunpunt Mantelzorg Amstel-
ring: e-mail steunpuntmantelzorg@
amstelring.nl of 0900 1866 (lokaal 
tarief) 
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Wilnisse polder wordt (nat) natuurgebied
Unieke oerschapen in de uitverkoop of naar de slager!

Wilnis -  Ben Roeleveld, wonend aan de 
Amstelkade, is niet blij met de nabije ont-
wikkelingen achter zijn woning in de polder 
Groot Wilnis-Vinkeveen. Dat is het gebied 
tussen de Bovendijk en Amsteldijk, ook wel 
de Bovenlanden genoemd. In opdracht van 
de Dienst Landelijk Gebied wordt dit reso-
luut op de schop genomen. Mede om die re-
den moet hij zijn kudde fantastisch ogende 
oerschapen van de hand gaan doen of aan 
de slager verkopen. Het gaat hier om zo’n 
140 zogeheten Hebridean schapen met een 
kenmerkend uiterlijk. De langharige bruine 
schapen hebben soms vier en enkele zelfs 
zes (!) grote horens op hun kop. De kudde 
bestaat uit rammen, ooien en jonge dieren. 
Het zijn bijzondere oerdieren die voorname-
lijk leven in natuurlijke gebieden en onder 
meer ruwe en ‘slechte’ plantensoorten eten. 
Maar het kan straks niet meer want de eens 
zo mooie polder met boerderijen, koeien en 
schapen in de wei, zal deels aan het opper-
vlak worden verplagd (afgegraven) om er 
het zoveelste (natte) natuurgebied van te 
maken. Roeleveld hoopt dat een organisa-
tie, instelling of particulier bedrijf een aantal 
Hebrideans van hem wil overnemen om uit te 
zetten in andere natuurgebieden. Het blijkt 
dat Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten 
en de stichting Utrechts Landschapsbeheer 
er geen trek in hebben ze over te nemen. Het 
waarom is niet recht duidelijk, waarschijn-
lijk omdat het geld kost.

Kaalslag
De schapen lopen nu nog op enkele percelen land 
dat Ben Roeleveld heeft gepacht van Staatsbos-
beheer. Ben is geboren en getogen aan de Bo-
vendijk en woont al ruim vijftig jaar in de polder. 
Vraag hem niet naar wat het gebied te wachten 
staat, want dan spuugt hij vuur. Hij heeft slechte 
ervaringen met natuurverenigingen en Waternet, 
eveneens behorende tot het Projectteam ‘De Bo-
venlanden’, waarin behalve het hoogheemraad-
schap ook zitting hebben de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten, de gemeenten Nieuwkoop en De 
Ronde Venen, Dienst Landelijk Gebied West en 
Arcadis. Dit Projectteam is verantwoordelijk voor 
de herinrichting (vernatting) van de polder. “De 
Bewoners mochten meepraten en meedenken 
over de inrichting van de Bovenlanden. We kon-
den ons daarvoor opgeven. Maar daar is het dan 
ook bij gebleven”, vertelt Ben die een loonbedrijf 
heeft in het persen en wikkelen van ronde gras- 
en hooibalen. “We hebben er nooit meer wat van 
gehoord en nou is het straks zover. Volgend jaar 
gaan ze hier beginnen met hele stukken af te 
graven. We zijn aan de weet gekomen dat het om 
400.000 kuub grond gaat. Dat natuurgebied gaat 
een smak geld kosten. Vele inwoners uit Wilnis 
zal het ontgaan zijn dat ze de zaak hier daadwer-
kelijk gaan vernatten, want iedereen is afgeleid 
door het gebeuren rond Marickenland en de 
polder Groot Mijdrecht-Noord. Achter ieders rug 
om gaat het gewoon gebeuren. Het wordt een 
kaalslag van jewelste.”

Geen belangstelling
“Ja, en dan over mijn schapen. Dat kost mij geld, 
want ik kan ze niet meer houden. Ik heb al een 
paar keer met Natuurmonumenten en mensen 
van Staatsbosbeheer gebeld en gevraagd eens 
te komen kijken naar die dieren. Ze zouden 
prachtig in hun plannen passen. Maar ze komen 
niet, want ze hebben geen tijd werd gezegd. Te 
druk… Zes jaar geleden las ik iets over dit type 
schapen in een boerderijblad. Daar stond ook de 
naam en het adres van de man bij in Engeland 
die ze fokte. Kort en goed, wij zijn naar Engeland 
gegaan en hebben twintig van die dieren gekocht 
en mee naar huis genomen omdat we ze zo mooi 
en bijzonder vonden. We zijn ermee gaan fok-
ken want volgens Staatsbosbeheer konden ze er 
anders weinig mee doen. Intussen zijn het er 140 
en ze lopen buiten op drie percelen land. Met de 
natuurverenigingen heb ik gesproken over het 
uitzetten van de schapen in de diverse natuurge-
bieden tegen een bepaalde vergoeding en juist 
dat willen ze niet. Het kost geld, want ik moet de 
beesten toch fokken en onderhouden. ‘Wij heb-

ben geen belangstelling’, werd mij meegedeeld. 
Het interesseert ze niet eens. Als in de polders 
nou speciale natuur komt zoals men dat zelf 
zegt, dan horen daar toch ook speciale dieren in, 
of niet? Mijn project is dus mislukt. Ze houden er 
hun eigen visie op na en daar past dit niet in. Op 
de Utrechtse Heuvelrug lopen ook schapen. Op 
de man af gevraagd konden ze mij niet vertellen 
wat voor soort dat was en welke eigenschappen 
die bezaten. Ze weten er geen fl uit van wat ze 
doen. Ze laten liever witte schapen lopen op de 
gronden want dat is goedkoper, maar die zijn be-
slist geen meerwaarde voor de natuurgebieden. 
Dat zijn mijn Hebrideans wél. Ze zouden prachtig 
staan in de terreinen van bijvoorbeeld in Groot 
Mijdrecht Noord-Oost en in Botshol, maar ook 
in het Wickelhofpark. Als niemand ze wil hebben 
moet ik ze aan de slager verkopen. Daar gaan 
dan over zes weken tachtig schapen naar toe. 
Maar het zijn geen echte vleesdieren. Ze bren-
gen ook minder op dan witte schapen. Het vacht 
van deze schapen geeft wel mooie bruine wol.” 
Aldus Ben met spijt in zijn stem. Wie een oplos-
sing heeft kan hem bellen: 06-29575941.

Browsers
Informatie van de Brabantse De Bonte Hoeve 
leert dat de oerschapen geen gewone ‘gra-zers’ 
zijn, maar ‘browsers’. Ze trekken als hertachtige 
dieren door het terrein. Ze houden wel van mals 
gras maar eten ook graag andere hardere plan-
tensoorten, zoals brandnetels, bramen, biezen, 
zuring, pitrus, hout opschot en allerlei harde 
grassen. In de winter zelfs verdroogde grassoor-
ten, kastanjes, eikels, braamtakken, heidetop-
pen, klimop enz. Door dit voedsel en de kenmer-
ken van dit type schaap is de kwaliteit van het 
vlees zeer uitzonderlijk. Het is wat donkerder van 
kleur dan van een ‘gewoon’ schaap en bezit een 
aparte smaak dat naar ‘wild’ neigt. Het heeft bo-
vendien een zeer laag cholesterolgehalte en kan 
zelfs worden gezien als dieetvlees. De rammen 
kunnen indrukwekkende horens vertonen, maar 
ook de ooien kunnen er wat van. In Noord-Bra-
bant worden door Staatsbosbeheer wel degelijk 
proeven gehouden met dit type schaap in aan-
gelegde natuurgebieden. Dat men voor dit dier 
geen belangstelling heeft is dus onzin. Het zal 
wel aan de plaatselijke voorkeur liggen dat men 
er bij Ben Roeleveld niet aan wil. Wie meer wil 
weten over deze schapen zou de website van De 
Bonte Hoeve eens kunnen raadplegen: www.de-
bontehoeve.nl. Klikken op Hebridean schapen.

Poldermoord
Bijna zover het oog reikt achter de woning en 
bedrijfsgebouwen van Roeleveld is de polder na-
genoeg in handen van steenrijke organisaties als 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Inmid-
dels zijn dat zo’n 270 hectaren en dat worden er 
straks 470. Allemaal bestemd voor natuurontwik-
keling en – naar men zegt – ook recreatiemo-
gelijkheden. De polder gaat onderdeel uitmaken 
van de zogeheten ecologische hoofdstructuur en 
vormt een belangrijke schakel in de verbinding 
tussen de Nieuwkoopse Plassen en Vinkeveense 
Plassen. Het is ook een uniek veenweidegebied 
in het Groene Hart dat door de Stichting Ont-
wikkeling De Venen in opdracht van de provin-
cie méér natuur, een betere toekomst voor de 
landbouw (!) en volop recreatie gaat bewerkstel-
ligen. Anders gezegd, een prachtige en traditi-
onele Hollandse polder wordt ‘vermoord’ om er 
nat natuurgebied van te maken. Dat moet dan 
zorgen voor terugkeer van bijzondere dier- en 
plantensoorten die vóór de Tweede Wereldoorlog 
in het gebied voorkwamen en ter bescherming 
van soorten die nog aanwezig zijn. Zo staat het 
teminste in de laatste nieuwsbrief ‘De Venen’, 
speciale editie De Bovenlanden (www.devenen.
nl). Terzijde zij opgemerkt dat een ‘betere land-
bouw’ al niet meer aan de orde komt aangezien 
in dit gebied al 18 van de 19 boeren zijn gestopt 
met hun activiteiten. En er zullen er nog meer 
vertrekken of stoppen met hun werk. Volgens 
Albin Hunia van Dienst Landelijk Gebied zal het 
allemaal nog wel meevallen. “Mensen zien het 
verkeerd, het wordt geen grootschalig moeras 
en ook wordt niet alles afgegraven zoals wordt 
beweerd. De weilanden blijven intact, maar in 
plaats van ‘productiegrasland’ wordt het ‘na-

tuurgrasland’. Het eindresultaat zal vergelijkbaar 
zijn met hoe het er nu uitziet. Het is gewoon de 
uitvoering van het Plan De Venen zoals dat ja-
ren geleden is vastgesteld. Ja, nu gaat het er van 
komen en dat is even wennen”, geeft Hunia aan. 
Wie de nieuwsbrief leest krijgt daar echter een 
ander beeld bij.

Plaag
Het verwerven van landbouwgrond heeft uitslui-
tend tot doel om moerasgebieden te creëren en 
die vanaf het Lauwersmeer in Noord-Groningen 
dwars door Nederland heen tot aan de Zeeuwse 
Delta ecologisch met elkaar te verbinden. En als 
er geen moeras is, wordt dat gewoon aangelegd, 
of de bewoners daar nu mee instemmen of niet. 
Het grote doel wat de bestuurders van dit soort 
projecten voor ogen staat is de ontwikkeling van 
nieuwe natuur en bedreigde plant- en diersoor-
ten de kans te geven zich weer (verder) te ont-
wikkelen. Natuurlijk ook voor waterberging! Alle-
maal tot je dienst zou je zo zeggen, maar is daar 
dan inmiddels bijna 1.000 hectare landbouw-
grond van alléén al Wilnis voor nodig (inclusief 
500 hectare van Marickenland)? Plus wat er nog 
bij komt van Groot Mijdrecht-Noord! Waar er op 
de wereld op den duur een tekort zal zijn aan 
vruchtbare landbouwgrond voor gewassen en 
veeteelt om de wereldbevolking te kunnen voe-
den, gaan wij er hier natuurgebieden van maken. 
Wordt dat dan onomkeerbaar of niet? De boe-
ren moeten maar verdwijnen en juist die zijn de 
beste natuurbeheerders! In de toekomst zullen 
ze weer had nodig zijn! Uit gesprekken blijkt dat 
veel inwoners van De Ronde Venen er een hard 
hoofd in hebben. Zij wonen en leven naar hun 
zeggen straks tussen lege velden en moerasge-
bieden waar miljoenen muggen rondzoemen en 
enorme horden ganzen en zwanen (hoe mooi en 
sierlijk ook!) in grote populaties het landschap in 
bezit nemen, het vertrappen en volschijten. Het is 
nu al een plaag! Ratten en ander ongedierte zul-
len zich ongehinderd kunnen voortplanten want 
de praktijk leert dat de natuurgebieden niet of 
nauwelijks worden betreden, onderhouden of 
gecontroleerd. De natuur moet immers onge-
stoord zijn gang kunnen gaan! Eieren schud-
den om de ongebreidelde ganzenpopulaties in 
toom te houden is er dan ook niet meer bij. Na-
tuur-lijke vijanden als roofvogels zullen er niet 
komen want het blijft open grasland met weinig 
opgaande begroeiing. In die context zal er ook 
geen woning- en utiliteitsbouw meer plaatsvin-
den in het kader van de migratie-0 optie. Het zal 
de leefbaarheid van de kernen aantasten omdat 
jonge mensen er niets meer te zoeken hebben 
en vertrekken, de voorzieningen stilaan opdro-
gen en de vergrijzing zal toenemen. Zo is in veel 
gevallen de gedachtegang.

Natuurmafkezen
De meeste mensen zijn van mening dat het oer-
Hollandse landschap met al haar kenmerken en 
waarvan iedereen zo geniet, op den duur zal zijn 
verdwenen. Pure geldverspilling door een aantal 
‘natuurmafkezen’ die het beleid hebben bepaald. 
Maar misschien willen degenen die dit scena-
rio bedenken dat wel. En wat meer is, het is niet 
meer terug te draaien! Het idee dat er wellicht 
een nieuw ‘woonmilieu’ op en aan het water zal 
ontstaan en dat zoiets als een positief element 
moet worden gezien, is verre toekomstmuziek 
en slechts voor de happy view betaalbaar. En die 
hebben hun vermogen zojuist bij de kredietcrisis 
in rook zien opgaan!
Tot de natuurgebieden worden ook gerekend 
Botshol en de Nieuwkoopse Plassen, waarnaast 
richting Zegveld inmiddels ook een nieuw ‘na-
tuurgebied’ wordt gerealiseerd. Kortom, wie op 
de landkaart in ogenschouw neemt wat er al-
lemaal reeds aan ‘natuurgebied’ is en er nog 
aan zal worden opgeofferd in de provincie én 
daarbuiten, slaat de schrik om het hart. Gaan we 
als bewoners in de nabije toekomst allemaal op-
schuiven naar de Randstad of wordt het richting 
de Veluwe? In het Groene Hart valt straks weinig 
meer te lachen of te beleven. De Structuurvisie 
Randstad 2040 zal daarop verder een antwoord 
geven.

Ben Roeleveld: “Ik moet mijn schapen naar de slager brengen.”

Ze horen in de natuur thuis

Hebrideans zijn prachtige oerschapen

Mooie donkere wol van de vacht 

De meeste landdieren verdwijnen van het veld
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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

Eventuele openstelling
bussluis Laan van Meerwijk-

Polderweg
Tijdens de informatieavond van 13 oktober in 
het Gemeentehuis van Uithoorn is ons verteld 
dat bij wijze van experiment de bussluis in het 
weekend zal worden opengesteld. Ik ben ern-
stig verontrust door de uitspraak dat de bus-
sluis in de toekomst mogelijk volledig wordt 
opengesteld zodat al het verkeer vrije doorgang 
heeft.

De nare gevolgen laten zich raden. 
- Een drukke doorgaande weg die zeer uitno-
digend is voor toekomstig sluipverkeer pal voor 
de deur van twee basisscholen. Ronduit levens-
gevaarlijk.  
- Laan van Meerwijk/Polderweg wordt door-
gaand, maar deze wegen zijn daar niet ge-
schikt voor. De wijken zijn te dicht bebouwd en 
te drukbevolkt. De rechte Laan van Meerwijk 
is nu al onweerstaanbaar voor hardrijders. Ge-
luidsoverlast en onveilige situaties zijn onver-

mijdelijk.
- Grote verkeersdrukte is slecht voor de balans 
in de ecologische zone bij de scholen.
Er is een grote groep direct betrokkenen: om-
wonenden van de betreffende wegen, ouders 
van de kinderen van de Kajuit en de Spring-
schans en natuurliefhebbers. En niet te verge-
ten de eerste bewoners die, op zoek naar een 
rustige plaats om te wonen, de belofte kregen 
dat de weg nooit doorgetrokken zou worden.  

Laten we allemaal een e-mail sturen naar de 
bestuurders van de Gemeente Uithoorn (ge-
meente@uithoorn.nl) om tegen dit onzalige 
plan te protesteren. Een briefje sturen kan na-
tuurlijk ook, maar laat uw stem horen voor het 
te laat is. Laat de bussluis alstublieft blijven. 

Mevr. T. Geneugelijk
Uithoorn  

Vinkeveen, met een lekke 
band door een bouwval

Wat is er toch aan de hand met Vinkeveen, 
één van de drie dorpen in onze fijne ge-
meente De Ronde Venen. Oké, de plassen 
liggen er prima bij en als het mooi weer is, 
is het gezellig toeven in echt schoon water. 
Daar zijn zelfs de Loosdrechtenaren jaloers 
op. Maar als je vanaf de N201, vanuit de A2, 
de afslag Vinkeveen neemt en dan linksaf 
slaat begint het beeld van Vinkeveen er toch 
iets anders uit te zien.

Neem nu de Prins Bernhardlaan. Ooit een laan 
van arbeiders en waar de kinderen op straat 
speelden. De (huur)huizen aan de rechterzijde 
staan al meer dan een jaar leeg en dat het nog 
niet gekraakt is of in de brand heeft gestaan 
is echt een wonder. Oké, onze gerespecteerde 
woningbouwvereniging Westhoek (al zijn daar 
de meningen over verdeeld) gaat er eindelijk 
bouwen en de oplevering wordt medio 2010 ver-
wacht. Toch vraag ik mij af waarom het zo lang 
heeft moeten duren dat de bouwvoorbereiding is 
begonnen en daarnaast zal het mij positief ver-
bazen als de door Westhoek gestelde termijn van 
medio 2010 wordt gehaald. Ter hoogte van de 
Bernhardlaan stonden vroeger de fraaie panden 
“Buitenlust”, de winkel van de familie Koeleman 
en de supermarkt Enkabé. Het eerste pand is in-
middels gesloopt en u raadt het al, de twee laat-
ste panden staan leeg. En wat er spoedig mee 
gaat gebeuren is voor de Vinkeveeners echt een 
raadsel. Persoonlijk vind ik het nog steeds een 
raadsel dat alle bouwaanvragen van de familie 
Koeleman in de prullenbak zijn beland en dat 
deze brave burgers gedwongen hebben moeten 
verhuizen naar het industrieterrein van Mijdrecht. 
Dit gebied nabij de mooie Katholieke kerk is het 
centrum van Vinkeveen. Dit zou de parel moeten 

zijn van het dorp met veel bedrijvigheid, zoals met 
een supermarkt, een souvenierswinkel, een bak-
ker, een slager, een groenteboer, etc. Vinkeveen 
is toch immers een toeristenoord en daar horen 
nu eenmaal winkels bij. Wil je toeristen trekken, 
moet je ze wel wat bieden. 

Maar nee, Vinkeveen verloedert. Jaren terug had 
Vinkeveen zes bakkers, nu één, vier groenteboe-
ren, nu één, twee supermarkten en meerdere 
kruidenierszaken, nu één Superdeboermarkt 
(daar moet onze Neelie Smit Kroes eens naar kij-
ken, zij bestrijdt toch immers het monopolisme), 
twee fietsenmakers en nu…………… Vandaag 
las ik in uw krant dat ook de enige tweewie-
lershop in Vinkeveen, vanwege een reorganisa-
tie, de deur zal sluiten. Weer een pand leeg in 
het centrum van Vinkeveen. De bouwval wordt 
dus alleen maar groter en wat nog erger is. Waar 
moeten onze oudere Vinkeveeners naar toe als 
zij een lekke fietsband krijgen……….. Jawel, met 
een lekke band fietsen door een bouwval.

Ik las trouwens ook in uw krant dat de Commis-
saris van de Koningin van de provincie Utrecht, 
de heer Roel Robbertsen, in De Ronde Venen 
op bezoek is geweest. Hij heeft o.a. een bezoek 
gebracht aan Allround aan de Rondweg en 
een wandeling gemaakt door het centrum van 
Mijdrecht. Wellicht voor het gemeentebestuur 
een tip voor het volgende bezoek. Laat hem eens 
door het centrum van Vinkeveen fietsen (zonder 
lekke band). Kan hij ook eens de andere kant en 
in mijns inziens de mindere kant van De Ronde 
Venen aanschouwen.

Een bezorgde Vinkeveener
Carl Pothuizen

Bewoners Wickelhof
wachten al twee jaar

op extra parkeerplekken
“Dat is toch die wijk naast de bibliotheek, die 
drie jaar geleden werd opgeleverd?”, hoor ik u 
nu denken. “Waar wachten die lui dan nog op?” 
Inderdaad, de bewoners van ‘Wickelhof 2’ wo-
nen al zo’n drie jaar in hun wijk, maar na een 
jaartje wonen werd ook overduidelijk dat het 
aan parkeergelegenheid schortte. Daarom is 
vanuit de bewoners een initiatief gestart om 
de Gemeente te vragen of het mogelijk was om 
meer parkeervakken aan te leggen. Dit om te 
vermijden dat auto’s op plekken werden neer-
gezet waar dit niet de bedoeling was en om te-
gen te gaan dat er zelfs auto´s half op de stoep 
‘geparkeerd’ stonden. De Gemeente toonde zich 
destijds bereid om te luisteren naar de bewoners 
en gaf in een brief van 2 december 2006 zelfs 
toe dat het probleem door hen werd onderkend 
en dat “de straat Fluitekruid niet voldoet aan de 
richtlijnen qua parkeerbeleid”. Daarop kwam de 
Gemeente met een paar uitgewerkte plannen. 
 
Deze plannen werden gepresenteerd op een 
bijeenkomst in de Meijert op 6 februari 2007. 
Welnu, het commentaar op deze plannen was 
niet van de lucht, aangezien er ideeën bij waren 
om grote delen van de stoep op te offeren en 
van de straat Fluitekruid een ware slalombaan 
te maken. Ik zal u de details besparen, maar het 
kwam er op neer dat de overgrote meerderheid 
van de bewoners faliekant tegen de plannen 
was en zelf betere ideeën kon bedenken. Des-
ondanks dacht de Gemeente haar slalom-idee 
door te kunnen drukken en werd dit plan als of-
ficieel bestempeld in een brief van 12 september 
2007. Daarop ontstak de meerderheid van de be-
woners in woede en maakte via een gezamen-
lijke actie ernstig bezwaar tegen deze gang van 
zaken. En aangezien de bewoners zelf betere 
plannen hadden zijn deze plannen vervolgens 

uitgewerkt en via een buurtenquête op 15 no-
vember 2007 beoordeeld door alle bewoners van 
de straten Fluitekruid en Bolderik.
Uit de enquête kwam een duidelijke (78%) 
voorkeur bovendrijven en dit plan plus de 
gehele uitkomst van de enquête is schrifte-
lijk voorgelegd aan de verantwoordelijke ge-
meenteambtenaren. Vervolgens werd een 
delegatie Wickelhofbewoners op 21 novem-
ber 2007 uitgenodigd voor een gesprek in het 
Gemeentehuis en werd de zaak ‘beklonken’. 
Na dit gesprek is een brief uitgegaan (op 26 
november 2007) naar de buurtbewoners met 
daarin de tekst dat “het Gemeentelijk herinrich-
tingsplan (de ´slalombaan´) wordt ingetrokken” 
en dat het bewonersvoorstel wordt gehonoreerd 
om negen extra parkeerplekken te creëren. 
Tot op de dag van vandaag hebben we deze be-
lofte nog steeds niet ingelost gezien.

SAMENGEVAT
Inmiddels zijn we nu bijna twee jaar ver-
der sinds de onderkenning van het parkeer-
probleem op 2 december 2006 en zijn er nog 
steeds GEEN extra parkeervakken gerealiseerd. 
Erger zelfs: de Gemeente-tegenwerkers geven 
aan dat het nog wel een jaar kan gaan duren. 
En nee, we hebben het hier niet over de bouw 
van een viaduct of een drukke kruising, het gaat 
hier om een stuk onkruid van acht bij acht meter, 
dat alleen maar bestraat moet worden.

Daarom bij dezen de vraag:
Beste Gemeente, dienen de Wickelhofbewoners 
nu werkelijk drie jaar te wachten op hun extra 
parkeermogelijkheden?

Ronald Streefkerk
Mijdrecht

Komt er vertraging door
beleggingen IJsland?

Het komt me voor dat het interessant is om eens na te gaan in hoeverre de omlegging 
van de N201 vertraging ondervindt van het feit dat de beide instanties, die bijdragen aan 
de kosten van de uitvoering daarvan, kampioen beleggers zijn op IJslandse banken.
 
De beslissing   dat Amstelveen meebetaalt aan het viaduct over de Zijdelweg is pas kort geleden 
gevallen. Als  de opdracht voor de bouw nog niet verstrekt is zouden er al moeilijkheden kunnen 
ontstaan.                
Hetzelfde geldt wellicht voor het aquaduct onder de Amstel. En wat denkt u van Noord-Holland ??? 

Erik Wassink, Uithoorn

Volop genietend van de kleurenpracht van de 
beboste heuvels van de Belgische Ardennen 
die zich nu op zijn mooist aan ons vertonen 
sta ik af en toe stil op een mooi punt om de 
rust en de kleuren in mij door te laten dringen 
en denk ik over de haast die wij in onze 
woonomgeving hebben om een landschap te 
maken van asfalt en beton. Het is een weldaad 
om langzaam te rijden over de verlaten wegen 
en weggetjes die zich omhoog en omlaag van 
dorp naar dorp kronkelend door het landschap 
slingeren. De zonbeschenen hellingen bekleed 
met een herfsttapijt van geel, bruin, oranje, 
rood, donkergroen (ik zou het ondanks dat niet 
op mijn vloer willen hebben, dat was iets voor 
mijn schoonmoeder), regelmatig onderbroken 
met het lichte groen van kleine weiden met 
witte koeienstippen reiken tot aan de oevers 
van de snelstromende regenrivieren.

Duizenden trekvogels, vinken, mezen, mussen, 
tuinfluiters en overige sijsies (watersijsies zie 
je nauwelijks) passeren dit “veilige“ (diverse 
soorten roofvogels, kiekendieven, buizerds, 
valken, sperwers haviken, velduilen, enz. 
bidden en toeslaan om zelf in leven te blijven) 
beboste gebied. Een boommarter jaagt achter 
een eekhoorn aan. De honderden spreeuwen 
landen in de schemering mannetje aan 
mannetje op de hoge elektriciteitsdraden om 
gezamenlijk de nacht door te brengen om 
de volgende morgen in een grote wolk weer 
verder naar het warmere zuiden te trekken. Ja! 
Ja! Dat is de mooie kant van mijn verhaal. De 
andere kant is dat er in deze tijd overal in de 
bossen door groepen jagers wordt gejaagd. 
Het is dan ook niet leuk om al die knallen te 
horen en te bedenken dat er weer een mooi 
beest met van die reebruine ogen, uit oogpunt 
van sport, door de grootste rover, de mens, 
is vermoord. (Sommige mensen zeggen dat 
moet wel, anders komen er te veel en ik weet 

dat ook wel, maar toch!). Ja! Ja! Zo gaat het in 
de natuur en met de natuur. Ja! Ja! 
Op de lange saaie rechte stukken naar 
huis is er tijd genoeg om na te denken 
over de plannen die onze gemeente weer 
tentoonspreidt om natuur te scheppen. Ja! Ja! 
Natuur scheppen.!! Net of het open landschap 
dat wij en de boeren tot onze beschikking 
hebben geen bijdrage levert tot ons welzijn. 
De ruimte wordt steeds verder beknot. Men 
wil elk stuk natuur omgeven met torens. Dat is 
leuk voor de mensen die in die torens wonen, 
maar is dat ook leuk voor de natuur en voor 
ons allemaal? Is het leuk voor de dieren die 
in die natuur moeten leven en is het ook leuk 
voor ons mensen die van die natuur zouden 
willen genieten? Ja! Ja! Ook het licht neemt 
steeds meer toe. De nacht is geen nacht meer. 
De duisternis wordt steeds meer opgeofferd 
aan kunstlicht in welke vorm dan ook. Zijn er 
nog mensen in onze gemeente die met dat 
soort dingen bezig zijn.

Zijn er nog mensen in onze gemeente die 
voor dat soort dingen gevoel hebben of 
moeten wij ons hoofd maar in de schoot 
werpen en toegeven dat het “kapitaal” van de 
projectontwikkelaars heeft gewonnen. Welke 
organisaties in onze gemeente hebben nog de 
energie om onze leefbaarheid te beschermen. 
Wie? Ja, wie heeft nog een beetje energie in 
zijn lijf om het tegen de verstedelijking van 
ons woongebied van Uithoorn tot het monster 
van de A2 in geweer te komen. Ja! Ja! Ik denk 
dat wij met lede ogen aan moeten zien dat 
ons woongebied steeds verder van de natuur 
af komt te liggen en dat wij verder moeten 
leven met veel steen, beton, asfalt, lawaai 
en overbelichting. Ja! Ja! Somber. Toch een 
beetje. Het zal wel aan het weer liggen. 
                         
                  John B. Grootegoed 

Zaterdag 1 november

TheRoXX rockt in Immitsj
Mijdrecht - Zaterdag 1 november 
is het weer zover, Immitsj presen-
teert haar tweede feest van het 
nieuwe seizoen. Ditmaal komt 
TheRoXX  Immitsj op zijn kop zet-
ten, een vijfpersoons coverband uit 
Utrecht. 
TheRoXX staat erom bekend dat 
niet 100% kopie covers worden ge-
speeld, maar de nummers worden 
naar eigen inbreng en creativiteit 
aangepast. Het repertoire is divers, 
waarbij recente en oude pop/rock 

nummers, nederpop en akoestische 
uitvoeringen met enthousiasme en 
gevoel worden neergezet. Denk 
daarbij aan artiesten als Kane, 
Anouk, The Scene, Golden Earring 
en Pink. De organisatoren hebben  
er dan ook weer alle vertrouwen in 
dat het een topfeest gaat worden.
Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij dit 
feest ook voor geen goud missen? 
Immitsj opent om 21.30 uur haar 
deuren. De entree is 7 euro voor 
niet-leden en zes euro voor leden 

van AJOC. Uiteraard wordt er in 
Immitsj niet gerookt, daar is buiten 
gelegenheid voor. VOL= VOL!

Natuurlijk is Immitsj nog altijd 
te vinden op Windmolen 75 in 
Mijdrecht.
Kan je niet wachten tot 1 novem-
ber? Immitsj is ook ieder vrijdag-
avond geopend vanaf 20.30 uur. 
Entree is gratis en muntprijs is 1,25 
euro. Kom gezellig een drankje 
doen en maak kennis met AJOC.

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?

BEL: 
0297-

581698

Ja! Ja! 



Wilnis - Na bijna twintig jaar werk-
zaam geweest te zijn op de Konin-
gin Julianaschool, nam juf Suze de 
Haan op vrijdag 10 oktober offici-
eel afscheid. Na invalwerk en uren 
in verschillende groepen was zij de 
laatste dertien jaar kleuterjuf. Vrij-
dag nam zij afscheid van haar kleu-
ters met een feestelijk programma.
‘s Morgens hebben alle kleuters een 
speurtocht gedaan in een zonnig 
herfstbos te ‘s-Gravenland. Juf Suze 
trakteerde bij terugkomst alle kin-
deren van de school op een ijsje.
Tussen de middag hebben alle kleu-
ters pannenkoeken gegeten op 
school. ’s Middags werd de juf ver-
rast met toneelstukken, liedjes en 
gedichten uit alle groepen. Daar-
na voerden de kleuters een musical 
voor hun ouders en de juf op.
Uiteraard was er in de namiddag 
voor iedereen gelegenheid, tijdens 
een receptie, afscheid van juf Su-
ze te nemen. De dag werd beslo-
ten met een heerlijk diner met fa-
milie van de juf, collega’s, bestuur, 
Ouderraad en Medezeggenschaps-
raad.  Juf Suze gaat nu genieten van 
een welverdiend pensioen!
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Amandement van raad valt niet goed bij herindelingstuurgroep

College vraagt raad om 
amandement terug 
te nemen
De Ronde Venen - In de vergade-
ring van de gemeenteraad van 18 
september j.l. is het Plan van Aan-
pak voor de voorbereiding van de 
gemeentelijke herindeling Vecht en 
Venen per 1-1-2010 vastgesteld. 
Door de raad is tevens een amen-
dement aangenomen betreffende 
de rol van de raad in het traject om 
te komen tot een visie en kernen-
beleid voor de nieuwe gemeente. 
Eveneens is een motie aangenomen 
betreffende de vertegenwoordiging 
van de gemeenteraden in de te vor-
men Klankbordgroep.
Tijens deze vergadering was de bur-
gemeester al niet blij met hetgeen 
er die avond in de raadsvergade-
ring gebeurde. Uit het aangenomen 
amandement blijkt namelijk dat een 
groot deel van de Rondeveense raad 
geen enkel verrouwen heeft in haar 
eigen college.
De meerderheid van de raad echter 
bleef de poot stijf houden en nam 
het amandement aan. In een brief 
aan de raad geeft het college nu aan 
wat er gebeurd is: 

Voorgelegd
Het amendement en de motie zijn 
aan de Stuurgroep voorgelegd die 
zich in zijn vergadering van 30 sep-
tember jl. hierover beraden heeft. 
“De Stuurgroep beschouwt de be-
sluitvorming in de drie gemeente-
raden over het Plan van Aanpak als 
een goede basis voor de uitvoering 
ervan in de komende periode. Het 
amendement van de gemeenteraad 
van De Ronde Venen inzake de ka-
derstellende rol van de gemeentera-
den wordt uitgevoerd in het kader 
van de opzet van de projectplanning. 
De Stuurgroep wacht het overleg in 
De Ronde Venen over het amende-
ment inzake de samenstelling van 
de Klankbordgroep af.” Het college 
heeft zich beraden over dit te voeren 
overleg. Gezien de vorming van de 
Commissie Herindeling als advies-
commissie voor de gemeenteraad 
acht het college dit het aangewe-
zen orgaan om het door de Stuur-
groep voorgestelde overleg te voe-
ren. Mede verwijzend naar de con-
structieve opstelling die in het kader 
van de herindeling steeds gekozen 
is door de raad en het gezamenlijke 
uitgangspunt “de bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid te zullen nemen” 
is het college met de Stuurgroep 
van mening dat het zeker de moeite 
waard is bedoeld amendement ter 
heroverweging aan de Commissie 
Herindeling van De Ronde Venen 
voor te leggen.

Argumenten
Een aantal argumenten leggen wij U 
ter overweging voor”, aldus het col-
lege in haar brief aan de raad:

“Voorop staat met Loenen, Abcou-
de, Breukelen en De Ronde Venen 
een nieuwe gemeente te realiseren. 
Een nieuwe gemeente overeenkom-
stig de centrale doelstelling uit het 
Plan van Aanpak. Een gemeente die 
in staat is om maatschappelijke op-
gaven te realiseren en haar (wette-
lijke) basistaken op orde heeft. Die 
zelfstandig kan opereren, optimale 
dienstverlening en beleidsvorming 
kan organiseren voor de eigen be-
volking en meer bestuurskracht kan 
ontwikkelen naar haar partners in 
de omgeving. Een grote gemeen-
te die in staat is de specifieke ken-
merken te benutten en te versterken 
(Vechtgebied en Veenweidegebied) 
en die het eigen karakter en de cul-
tuur en structuur van de afzonder-
lijke kernen in een Groene Hartom-
geving weet te behouden. Een ge-
meente waarbij groen, leefbaar en 
vitaliteit kernbegrippen zijn.
Het creëren van deze nieuwe ge-
meente vraagt om wezenlijke sa-
menwerking en het loslaten van het 
nu om tot een nog betere nieuwe 
gemeente te kunnen komen”.

Aantrekkelijk
Om deze aantrekkelijke nieuwe ge-
meente te kunnen vormen is een 
projectorganisatie ingesteld. De 
projectgroeporganisatie bestaat uit 
werkgroepen, projectgroep, stuur-
groep en klankbordgroep. De klank-
bordgroep maakt dus onderdeel uit 
van de projectorganisatie. De klank-
bordgroep is geen besluitvormings-
orgaan. De gemeenteraad, gead-
viseerd door de Commissie van de 
Herindeling, blijft verantwoordelijk 
voor de besluitvorming. De Com-
missie van de Herindeling zal ook 
een adviserende rol naar de Klank-
bordgroep in casu hun vertegen-
woordigers kunnen oppakken. In de 
Commissie van de Herindeling zijn 
alle fractievoorzitters gekozen. Met 
elkaar zullen zij zeker in staat zijn 
voldoende kader mee te geven aan 
de leden van de Klankbordgroep.

Klankbordgroep.
Niet alle fracties kunnen zelf in de 
Klankbordgroep aanwezig zijn, zelfs 
niet in het voorstel van de gewogen 
vertegenwoordiging. Goede com-
municatie van de Klankbordgroep-
leden van en naar de Commissie 
van de Herindeling blijft essentieel 

om de rol goed in te kunnen invullen 
op weg naar de nieuwe gemeente.

In de gehele projectorganisatie 
wordt gewerkt op basis van ge-
lijkwaardigheid. Zowel in de werk-
groepen, als in de projectgroep en 
de stuurgroep. Ook in BOR en BGO 
wordt het uitgangspunt gelijkwaar-
digheid gehanteerd. De gemeente-
raad heeft als hoogste orgaan in de-
zen een voorbeeldrol voor de pro-
jectorganisatie en zou in dezen 
geen uitzonderingspositie moeten 
willen claimen. 

Het werken vanuit gelijkwaardig-
heid is beslist niet altijd makkelijk. 
De 4 gemeenten zijn immers niet 
gelijk. Maar het afdwingen van be-
sluiten door gewogen besluitvor-
ming zal het samen werken aan de 
nieuwe gemeente zeer frustreren. 
Er is alsdan wel een slag gewonnen 
maar beslist niet de oorlog. 

Om even (ongewenst overigens) in 
termen van positiedenken te blijven. 
Het vasthouden aan de gewogen 
samenstelling van de klankbord-
groep zal de positie van De Ron-
de Venen in de projectorganisatie 
op weg naar de nieuwe gemeente, 
zeker niet versterken. Oftewel zich 
louter als een boemerang tegen ons 
keren.
De vraag is of er überhaupt wel 
een klankbordgroep komt in geval 
er vastgehouden wordt aan de ge-
wogen samenstelling van de klank-
bordgroep. Het actief in kunnen vul-
len van de rollen van de gemeen-
teraden komt daarmee sterk onder 
druk te staan. Vanuit democratisch 
perspectief gezien en met het oog 
op de ambitieuze doelstelling van 
de nieuwe gemeente behoeft het 
onzerzijds geen betoog dat dit een 
voor alle inwoners ongewenste situ-
atie zou zijn.

Aanreiken
Het college beoogt U met het aan-
reiken van deze argumenten te ad-
viseren tot een heroverweging van 
Uw motie te komen.
Met deze heroverweging ontstaat 
een win-winsituatie voor de nieuwe 
gemeente. De gemeenteraad van De 
Ronde Venen laat zien niet te groot 
te zijn om groots te kunnen reflecte-
ren op ingenomen standpunten. En 
de gemeenteraad van De Ronde Ve-
nen komt weer in de eigen kracht: 
het overtuigen door de kracht van 
argumenten en niet door het getals-
matige overwicht.

Arie en Rie Burggraaf-Jurgens 
zestig jaar getrouwd
Vinkeveen - In De Ronde Venen 
kunnen we met de regelmaat van 
de klok op bezoek bij echtparen die 
hun diamanten huwelijk vieren. Bij-
na niets nieuws meer, maar toch 
blijft het iets bijzonders dat twee 
mensen zestig jaar bij elkaar zijn 
en tot op heden lief en leed heb-
ben gedeeld. Als je bovendien ge-
zond van lijf en leden bent met al-
le helderheid nog in het koppie, dan 
mag je dankbaar zijn. Toegegeven, 
dat heb je niet altijd zelf in de hand. 
Niettemin is deze mijlpaal duidelijk 
een felicitatie waard en dat doen wij 
als lokale krant dan ook graag rich-
ting Arie Burggraaf en Rie Burg-
graaf-Jurgens aan de Kerkelanden 
in Vinkeveen. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de familie: ‘Van harte gefe-
liciteerd!’ Arie en Rie waren dinsdag 
14 oktober zestig jaar met elkaar 
getrouwd. Bij verhindering van bur-
gemeester Marianne Burgman nam 
loco-burgemeester Jan van Breuke-

len de honneurs waar om ook zijn 
felicitaties, mede namens de ge-
meente, persoonlijk over te bren-
gen. Dat ging o.a. gepaard met de 
overhandiging van het prachtige fo-
toboek van Maarten Koch: ‘Zwer-
vend langs polders en plassen’. Rie 
werd geboren op 1 april 1927 – 
géén mop zoals zij zelf opmerkt – in 
Mijdrecht. Arie zegt achter het ge-
maal in de ‘leeuwenkuil’ te Waver-
veen te zijn geboren. Dat was op 23 
maart 1921. Zij trouwden op 14 ok-
tober 1948 in het gemeentehuis te 
Vinkeveen en voor de kerk in Wa-
verveen. Arie werkte tot zijn 24e jaar 
op de boerderij en overleefde de 
oorlog. Na de oorlog is hij zes jaar 
bij de Koninklijke Marechaussee 
geweest en heeft daarna tot aan zijn 
pensioen in 1976 als beroepsmilitair 
bij de Koninklijke Landmacht ge-
diend. Arie: “Ik kwam tegen het ein-
de van de oorlog Rie tegen toen ze 
aan het wandelen was. Ik reed zelf 

op een fiets met houten banden en 
ben omgekeerd om haar achterna 
te gaan. Het was meteen liefde op 
het eerste gezicht en sindsdien hou-
den we nog steeds van elkaar. Maar 
de oorlog was er de reden van dat 
we pas in 1948 konden trouwen.” 
Rie: “We zijn de oorlog goed door-
gekomen. Mijn ouders hadden aan 
de Botholsedijk een stukje grond en 
daar werden groenten en fruit ver-
bouwd. We hebben dus altijd alles 
vers op tafel kunnen zetten. Voor-
dat we hier kwamen hebben we bij-
na twintig jaar op Achterbos ge-
woond en op de Heulweg. Samen 
hebben we twee dochters, Tanja en 
Ingrid en inmiddels vier kleindoch-
ters, twee achterkleindochters en 
een achterkleinzoon. Het feestje vie-
ren we in kleine kring op zaterdag 
de 25e oktober. Stel je voor dat je 
ook nog eens de 65 haalt met elkaar, 
dan moet je wéér feesten!”
Als dát zou kunnen tegen die tijd…

Juf Suze neemt afscheid

Hengelsport Vereniging Wilnis:

Uitreiking Willem Mayenburg 
Trofee wederom als afsluiting 
seizoen uitgereikt
Wilnis - Op zaterdag 18 oktober 
heeft HSV Wilnis het wedstrijdsei-
zoen weer traditioneel afgesloten. 
Alle jeugdleden worden dan uitge-
nodigd een ochtend te komen vis-
sen op een forellenvijver in Nijkerk. 

Dit is altijd een erg leuke manier om 
het seizoen af te sluiten. Na het vis-
sen is, onder het genot van een hap-
je en een drankje, er de prijsuitrei-
king voor de competities zoals deze 
in de zomer gevist zijn. 

Tijdens de maanden mei t/m sep-
tember wordt op verschillende za-
terdagen een aantal wedstrijden 
gevist in het water van de hengel-
sport vereniging in de mooie Wilnis-
se polders. 
Tijdens deze wedstrijden wordt er 
ook uitleg gegeven over hoe je  be-
ter kunt vissen en met welke mate-
rialen.

De jeugd is onderverdeeld in 2 
groepen, 6 tot 11 jaar: deze vissen 
op aantallen; van 12 tot en met 16 
jaar wordt er op lengte gevist.

Einduitslagen voor 2008: 
Jeugd 6 tot 11 jaar:
Marc Brugman   74 stuks
Chris Brugman   73 stuks
Leonard Seeleman     31 stuks

Jeugd 12 tot en met 16 jaar:
Arjan Rietveld                     397 cm
Corne Rietveld             128 cm
Wesley Hart  47 cm

Ook wordt er elk jaar de Willem 
Mayenburg Wisseltrofee uitgereikt 
voor de grootste gevangen vis van 
het afgelopen seizoen. 
Deze trofee is dit jaar wederom ge-

wonnen door Arjan Rietveld met 
een Spiegelkarper van 50 cm. 

De wisselbeker werd traditiegetrouw 
uitgereikt door de zoon van wijlen 
Willem Mayenburg, Willem Jan.

Mocht u meer informatie willen heb-

ben over de Hengelsport Vereniging 
Wilnis of over het jeugdvissen dan 
kunt u terecht op de website  
www.hsvwilnis.nl. 

Op onderstaande foto wordt de Wil-
lem Mayenburg Trofee overhandigd 
aan Arjan Rietveld.
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Fietscrossers van UWTC 
winnen beker(s)
Uithoorn - De zon maakte dat het 
zondag 19 oktober aangenaam ver-
toeven was op de fietscrossbaan in 
Zoetermeer waar de bmx-ers van 
UWTC hun 9e en laatste wedstrijd 
van de BMX-West Competitie re-
den. Nadat de trainingen zonder in-
cidenten waren verlopen stond men 
bij het starten van de wedstrijd even 
stil bij het 25 jarig bestaan van FCC 
Zoetermeer. Tevens werden er op-
names gemaakt door Man bijt Hond 
welke 10 jaar bestaat. Zij waren op 
zoek naar de persoon die 10e werd 
vandaag. Er werd gestart met de ei-
gen klasse waarbij de 1e, 2e en 3e 
manche , herkansing, ½ finale, B-fi-
nale en A-finale achter elkaar ver-
reden werden. Sommige rijders wis-
ten voor de  wedstrijd al dat ze de 
overwinning in hun broekzak had-
den. Anderen gingen voor de laat-
ste puntjes waarbij men geen fout 
wilde maken waardoor je soms je 
plek verspeelde of opschoof als de 
ander een fout maakte.  Alle cros-
sers reden voor wat ze waard waren 
en lieten zien dat er terechte win-
naars tussen zaten.
Hierna ging de jury berekenen 
hoe de eindstand er uiteindelijk uit 
kwam te zien, terwijl de crossers  in 
de open klasse voor de dagoverwin-
ning reden.

Winnaars
In deze klasse werden: -Bart van 
Bemmelen 1e en Jurre Overwater 
3e bij de boys tot 7 jaar.
-Sam Verhulst 3e en Thomas van der 
Wijngaard 7e bij de boys 8-9 jaar.
-Tom Brouwer 1e, Roberto Blom 7e 
en Jaivy-Lee Vink 8e bij de boys 10-
11 jaar.
-Roan van den Berge 3e en Pim de 
Jong 6e bij de boys 12-13 jaar.
-Michael Schekkerman 4e bij de 
boys 16+.

Aan het eind van de dag, waarbij de 
zon het niet meer kon winnen van 
de wolken, verzamelden alle cros-
sers zich bij de grote vrachtwagen 
waarin het podium zich bevond. 
Allereerst werden de open klas-
se winnaars gehuldigd waarna het 
de beurt was van sponsor Piet Ende  
om de Piet Ende Bokaal uit te rei-
ken aan de best presterende fiets-
crossvereniging van de BMX-West 
Competitie. 
Sam Verhulst mocht namens UWTC 

de derde prijs in ontvangst nemen! 
Deze zal een mooi plekje krijgen in 
het clubhuis aan de Europarei 3 in 
Uithoorn.

Crossers
Daarna werden de crossers één 
voor één naar voren geroepen om 
hun eigen beker in ontvangst te ne-
men.

-Boys 8 jaar: Bart van Bemmelen 2e, 
Mitchell Vink 4e en Jurre Overwa-
ter 7e.
-Boys 9 jaar: Scott Zethof 6e.
-Boys 10 jaar: Jaivy-Lee Vink 2e, 
Sam Verhulst 5e, Arjan van Bode-
graven 10e en Thomas v.d. Wijn-
gaard 11e.
-Boys 11 jaar: Tom Brouwer 1e, Bart 
de Veer 4e, Roberto Blom 5e en  
Mats de Bruin 7e.
-Boys 12 & Girls 13 jaar: Danny de 
Jong 12e en Tessa Harmsen 13e.
-Boys 13 jaar: Roan v.d. Berge 2e, 
Wiljan Brouwer 5e, Mike Veenhof 
7e, Sven Wiebes 13e en Michael 
Bon 14e.
-Boys 14 jaar: Pim de Jong 1e, Ro-
wan Voshart 9e, Rick Doornbos 13e 
en Fedor Loos 16e.
-Boys 15/16 jaar: Remon v.d. Greft 
14e.
-Boys 17+: Michael Schekkerman 
3e,  Mike Pieterse 12e, Arno van 
Vliet 15e en Michiel Jansen 17e.
-Cruiser 17-39 jaar: Wouter Plaisant 
v.d. Wal 6e, Erik Schoenmakers 8e 
en  Eelco Schoenmakers 11e.
-Cruiser  40+: Maarten de Jong 6e, 
Gerard de Veer 8e en Peter Wiebes 
9e.  Aankomend weekend 25 en 26 
oktober wordt wederom in Zoeter-
meer gereden. Dit keer voor de laat-
ste wedstrijd van de Top-Competitie! 
U kunt ook nog kijken op de websi-
te van UWTC voor informatie en fo-
to’s en andere wedstrijd verslagen.  
www.uwtc.nl/bmx 

Atlantis C1 makkelijk 
kampioen in derde klasse
Mijdrecht - Dit seizoen heeft At-
lantis C1 een andere sponsor ge-
kregen, namelijk Ruijgrok Make-
laars. Ruijrok is al jaren sponsor van 
meerdere teams geweest binnen 
Atlantis. Dit jaar sponsorden ze voor 
het eerst Atlantis C1. Omdat er dit 
jaar meerdere nieuwe spelers in de 
C1 zijn gekomen, was het aan het 
begin van het seizoen nog niet dui-
delijk hoe we er voor zouden gaan 
staan in de competitie. Al snel na 
de eerste twee wedstrijden en in de 
competitie bleek dat we een goede 
kans zouden maken voor het kam-
pioensschap. 
De eerste twee wedstrijden wer-
den namelijk heel erg makkelijk ge-
wonnen. De eerste wedstrijd van de 
competitie was thuis tegen Spor-
ting West C1. Deze wedstrijd werd 
gewonnen met 10-0. Een week la-
ter mocht Atlantis C1 uit tegen KIOS 
C1. Hier werd ook met grote cijfers 
gewonnen: 1-15. De derde wedstrijd 
in de competitie was uit tegen MIK 
C1 in Amsterdam. Dit was een zo’n 
goed als meiden team, waar Atlan-
tis erg veel moeite mee had. Er werd 
niet scherp gespeeld, maar ook de 
slechte wedstrijden in de competi-
tie moeten gewonnen worden als je 
kampioen wilt worden. Na 3 wed-
strijden gespeeld te hebben in de 
competitie, stond Atlantis C1 aan 
kop.
 De eerste veld competitie is voor 
veel teams een Mickey Mouse com-

petitie; waar je in kleine poules 
speelt en dan vaak twee keer tegen 
het zelfde team moet spelen. Na de 
3 wedstrijden die er al gespeeld wa-
ren begonnen de return wedstrij-
den. De eerste return wedstrijd was 
thuis tegen MIK die de week ervoor 
gewonnen werd met 2-8. In het be-
gin van de wedstrijd was nog niet 
te merken dat het een monsterscore 
zou worden. Vlak voor rust werden 
er snel veel doelpunten gemaakt. 
Uiteindelijk werd de wedstrijd ge-
wonnen met 19-0. In de op een na 
laatste wedstrijd zou het er om gaan 
wie er kampioen zou gaan worden 
in de poule. De nummer 2 in de 
stand was namelijk Sporting West. 
Sporting West had uit 4 wedstrij-
den 6 punten en Atlantis uit 4 wed-
strijden 8 punten. Tijdens de eerste 
wedstrijd tegen Sporting West werd 
er al gewonnen met 10-0. Deze keer 
konden de coaches van Atlantis C1, 
zoals wel vaker dit seizoen, niet mee 
met het team. Gelukkig waren er 
jeugdige spelers uit de A1 en B1 die 
mee wilden als coach. De wedstrijd 
werd uiteindelijk gewonnen met 3-8, 
maar er was heel veel moeite om te 
scoren. Na deze wedstrijd waren we 
eigenlijk al kampioen. Maar omdat 
de coaches en veel ouders er niet bij 
waren, werd Atlantis C1 twee weken 
later tijdens de thuiswedstrijd tegen 
KIOS C1 gehuldigd.
Al met al een mooie eerste start van 
het veldseizoen. Nu op naar de zaal 
waar Atlantis C1 een klasse hoger 

Laatste wedstrijd van 
2008 voor Van Rijn Racing
Regio - Het eerste seizoen voor 
Van Rijn Racing zit erop. Na een 
afwezigheid van enkele jaren in 
de rallyracing, heeft het team er 
een mooi eerste jaar erop zitten! 

Met wat kleine aanloop problemen 
in de eerste 2 wedstrijden, heeft het 
team een stijgende lijn weten te cre-
eren en vast te houden! Zo ook de 
laatste wedstrijd op de Duivelsberg 
bij onze zuiderburen de Belgen. De 
week voor de wedstrijd was het 
weer niet gunstig, maar vanaf za-
terdag scheen het zonnetje om ver-
volgens op de wedstrijd dag weer 
verder te schijnen. Ideaal voor een 
mooie wedstrijd dag. Het team had 
veel bezoek van enkele sponsors en 
andere genodigden. Een extra moti-
vatie om het seizoen goed af te slui-
ten!

Zoals elke wedstrijd begint de dag 
met de inschrijving en de keuring 
van de rallyrace wagen. Vervolgens 
mag de training aangevangen wor-
den. En net als in september op de 
Duivelsberg verliepen de trainingen 
niet naar wens. 

De Cordoba was nog ietwat te ze-
nuwachtig op de nog natte baan. 
Vooral op het verharde deel had 
Dennis van Rijn te veel last dat de 
achterkant van de wagen uitbrak. 
Met deze informatie kon het team 
weer aan de slag om aan de af-
stelling van de auto te werken. Met 
een paar nieuwe voorbanden en de 
wagenhoogte te verstellen, maak-
te men zich op voor de kwalifica-
tie. Deze zou de startpositie bepalen 
voor de eerste manche. Dennis kon 
een 14e tijd op de klokken zetten. 

Eerste manche
De start van de eerste manche ging 
nog niet zoals we van de laatste 
wedstrijd gewend waren. Even werd 

van Rijn nog aangetikt in de eerste 
bocht, de auto werd gecorrigeerd 
en de derde plaats was een feit. De-
ze werd niet meer afgestaan en een 
12e tijd werd behaald. 

Twee posities in het klassement ge-
wonnen ten opzichte van de kwali-
ficatie. In de tweede manche stond 
Dennis van Rijn in de SEAT Cordoba 
aan de binnenkant van de startlijn. 
De start was weer als vanouds en 
van Rijn vloog als eerste de bocht in! 
Na 2 rondes zat de veel snellere Re-
mans  op de achterbumper van de 

Cordoba. Maar deze kon geen gaat-
je vinden om erlangs te komen. Via 
de jokerlap, een alternatief stukje 
circuit dat elke deelnemer per man-
che eenmaal moet rijden, moest Van 
Rijn helaas toch de eerste plaats uit 
handen geven. 
De tweede plaats in de heat , een 
10e overall en 4 seconde (!) snel-
ler dan de tijd uit de eerste man-
che, kon het team tevreden zijn. Het 
startbewijs voor de B-finale was in 
zicht.

Derde manche
De derde manche werd de zwaarste, 
in een snelle ploeg van tegenstan-
ders die vaak in de top 5 te vinden 
zijn, kon Van Rijn het net niet bijbe-
nen. Duidelijk was het gemis van 
een geschikte versnellingsbak, waar 
andere teams wel over beschikken. 
Een startpositie aan de buitenzijde 
hielp ook niet mee, maar ondanks 
kon Van Rijn achterop de bumpers 
aansluiten. Doel was om de schade 
zo beperkt mogelijk te houden en 
zo een nog snellere tijd neer te zet-
ten. Hetgeen wat lukte, dachten we. 

Veenland H1 wint van 
Unitas H3
De Ronde Venen - Vrijdagavond 
speelden de Ronde Veense vol-
leybalteams Unitas H3 en Veen-
land H1 tegen elkaar in de Willis-
stee. De wedstrijd startte moeizaam 
voor Veenland. Unitas wist een aan-
tal goede aanvallen uit te voeren en 
won de eerste set met 25-20. Gedu-
rende de tweede set werd het spel 
aan beide kanten wat agressiever, 
wat resulteerde in nog meer aan-
vallen en goede verdedigingen aan 
beide kanten van het net. Ondanks 
diverse protesten wist de scheids-
rechter het hoofd koel te houden bij 
onduidelijke situaties. Dat gold ook 

voor Veenland, dat de tweede set 
won met 25-19. In de derde set werd 
geknokt voor elk punt en eindigde 
daardoor in 26-24 voor de Wilnis-
sers. Bij de laatste set was bij Unitas 
enige vermoeidheid waar te nemen, 
waardoor Veenland echt in het spel 
kwam en de laatste en beslissende 
set won met 25-14.
Voor Veenland is dit de derde ge-
wonnen wedstrijd.

Beide teams spelen hun volgende 
wedstrijd op 29 oktober, Veenland in 
Hoofddorp tegen Smash ‘86 en Uni-
tas thuis in Mijdrecht tegen VHZ.

AKU in de ING 
Amsterdam Marathon
Regio - De doorstaande zuidwes-
ter werd toch enigszins spelbreker 
voor echt snelle tijden in de mara-
thon van Amsterdam.
Zo na het 35 kilometerpunt, om en 
nabij de Zeeburgerdijk, werd de 
wind meer “voor dan dwars” het-
geen fnuikend is wanneer je er toch 
al een beetje doorheen zit!
Dit was zowel voor de toppers uit 
Kenia als voor de deelnemers van 
AKU van toepassing.
Good old Theo Noij zette evengoed 
de snelste AKU tijd neer met een 
prima 3.38.06. Daarna volgde het 
trio Jaap Bouwmeester, Fred van 
Rossum en Karin Versteeg, waarbij 
de twee eerst genoemden als haas 
voor Karin fungeerden.
De bedoeling was een tijd onder de 
zo langzamerhand magische grens 
voor haar van drie en een half uur, 
maar helaas het zat er weer niet in. 
Ze bleven steken op 3.44.35 waarbij 
Fred de laatste kilometers geteisterd 
werd door hevige krampaanvallen in 
z’n benen en Karin bijna over de fi-
nish tolde! De uitzondering die dus 
de regel weer eens bevestigde was 
Marjan de Bruin.
Slechts drie weken na de 42 km. en 
195 m. van Berlijn presteerde ze het 
als veterane 50 plus het Olympisch 
stadion te bereiken in een gewel-

dige 3.49.49! En dan onderweg ook 
nog een “high five”uitwisselen met 
de AKU verkeersgeleiders in de Mo-
lukkenstraat!
Paul Stevens en Ed Janssen hadden 
het zichtbaar moeilijker en kwamen 
deze keer boven de vier uur uit met 
respectievelijk 4.04.59 voor Paul en 
4.14.28 voor Ed. 
Arie Ligtvoet was weer een geval 
apart, wel gestart- onderweg (door) 
geen van de 32 AKU supporter/ver-
keersgeleiders gezien- en toch gefi-
nished in 4.14.59, de “invisible AKU 
man”?
De voor AKU snelste halve mara-
thontijd viel toe aan Harry Schoor-
dijk die soepel naar een mooie 
1.35.19 fladderde. Ook Mario Wil-
lemse deed uitstekend mee met zijn 
1.39.09, terwijl Richard Mayenburg 
en Paul Schermerhorn netjes bin-
nen de twee uur bleven met 1.44.16 
voor Richard en 1.53.41 voor Paul. 
Corrine van den Bergen kwam hier 
net boven met een tijd van 2.02.59.
Opvallende prestaties van ande-
re Uithoornse deelnemers waren 
de 1.47.09 van Arno Waaijer  en de 
snelste tandarts en assistente van 
deze plaats, Peter van Houten en 
Ageeth van Nugteren, die knap bin-
nen de twee uur bleven met tijden 
van 1 uur en 58 minuten.

Jeugd Veenshuttle 
Clubkampioenschappen 
De Ronde Venen - Afgelopen 7 en 
14 juni was het weer zover: de jaar-
lijkse clubkamioenschappen single 
voor de jeugd van Veenshuttle. Dit 
jaat waren er vierentwintig deelne-
mers die streden om de eer. Ze wa-
ren naar sterkte ingedeeld in zes 
poules, met  in elke poule een beker 
voor de winnaar. In de meeste pou-
les speelde men twee keer tegen el-
ke tegenstander, één keer op 7 juni 
en één keer op 14 juni. 

Het was zoals vanouds weer een ge-
zellig en sportief toernooi met veel 
mooie en spannende wedstrijden. 
De winaars van de verschillende 
poules zijn uiteindelijk Dion Kruijs-
wijk,  Marc Tromp,  Stefan Payral-
be, Yannick Kraamer, Patricia Kuy-
lenburg en Rebecca de Haan ge-
worden. Hopelijk worden de volgen-
de clublampioenschappen weer zo 
gezellig en zijn er nog meer deel-
nemers.

Maar door een computercrash in de 
wedstrijdtoren was het lang wach-
ten op de uitslagen van de 3e man-
che. De tijd van Dennis was slechts 
goed voor een 13e plaats. 

De B-finale werd op een haar na 
gemist en het team kon na een ge-
weldig weekend in gaan pakken. 

Ondanks geen finale te hebben ge-
reden mag het team terugkijken op 
een prachtig seizoen.

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?

BEL: 
0297-581698
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Atalante H2 op goede koers
Regio - Vrijdag 17 Oktober speel-
de Rabobank heren 2 tegen Vel-
sen heren 1. Na een aantal wedstrij-
den verloren te hebben, en de vele 
hoofdbrekers over teamsamenstel-
lingen achter ons, was het nu het 
moment om te laten zien dat trai-
ningsintensivering en teambuilding 
zijn vruchten afwerpt. Velsen had 
deze avond niet meer dat 6 mensen 
op de been kunnen brengen. Heel 
Heren 2 was aanwezig. Inspelen 
ging goed en iedereen had de wil 
om lekker te spelen. Als daaruit een 
winst zou komen dan zou dat nog 
lekkerder zijn. De eerste set begon 
met Rein kroon in eerste instan-
tie op de verkeerde plek. Tino van 
’t Hoenderdaal start ook in de basis, 
samen met Tim Ruizendaal en Ton 
Plomp, de middenmannen. Arjan 
Bakker op de diagonaal met Rick 
van der Linden als de spelverdeler. 
Eerste set begint en Velsen verrast 
met een paar keiharde aanvallen. 
Rein krijgt de volle laag, maar laat 
zich niet van de wijs brengen. Rabo-
bank heren 2 wankelt, maar bijt zich 
vast. Tino kopt de bal perfect, Tim 
raakt op stoom, en scoort een ge-
weldige bal. Helaas 15-25 voor Vel-
sen. Set 1 liet al zien dat Heren 2 nu 
goed kon passen en een team is. Set 

2 gaat van start met Ingmar Bun-
schoten en Sven Pothuizen komen 
erin voor Rick en Arjan. Nu gaat het 
echt goed, de harde aanvallen wor-
den geblokt, de aanval scoort meer, 
en veel, heel veel wordt gered. De-
ze set is voor ons, het “ons” gevoel 
stijgt ook enorm. Tweede set winst 
voor Atalante: 25-13. In de derde set 
een zelfde opstelling, deze opstelling 
won, dus hebben ze verdiend te blij-
ven staan. Helaas de derde set ken-
merkt zich door veel afzwaaiers, de 
concentratie is zoek. Velsen maakt 
een eindsprint van 23-17 naar 23-
25. Jammer maar helaas. Deze set 
hadden we moeten winnen. De vier-
de set gaat van start, Erik en Arjan 
komen in het veld, maar ook helaas 
wed deze set verloren door Atalante 
met 20-25. Toch was het een avond 
met een winstgevoel. De Rabobank-
mannen zijn de goede weg ingesla-
gen. Passing was goed. Set-up ge-
varieerd. 

En de aanval werd al sterker. Gewel-
dig dat Rabobank Heren 2 in zo een 
korte tijd een team is geworden. Het 
publiek heeft genoten, en ook iede-
re speler van heren 2 ging met een 
goed gevoel (en wat alcoholische 
versnaperingen) naar huis. 

Zondagvoetbal
Weinig motivatie Argon
Mijdrecht - Dat is eigenlijk 
het meest vermeldenswaardi-
ge aan de wedstrijd tussen het 
in de vierde klasse uitkomende 
De Meteoor en Argon. Een wed-
strijd, waarin de motivatie aan 
Mijdrechtse kant ver te zoeken 
was en de thuisploeg naar ver-
mogen streed. Via de snelle aan-
valler van Stein wisten zij zelfs 
de eerste kans van de wedstrijd 
te krijgen, maar Dennis Prins, 
die ditmaal het doel verdedigde, 
wist na 4 minuten via een hoek-
schop redding te brengen. On-
danks het lage tempo kwamen 
er wel mogelijkheden voor Argon, 
maar Ben Ebu-Mordi mikte naast 
en Michael van Laere zag de bal 
na een kopstoot net langs de ver-
keerde kant van de paal verdwij-
nen. Halverwege de eerste helft 
moest Dennis Prins weer red-
den, nu na een inzet van Egstorf 
die een vrije trap knap verlengde, 
maar meer dan een hoekschop 
leverde het niet op. Tien minuten 
voor rust leek alles een normaal 
verloop te krijgen, toen eerst Ben 
Ebu-Mordi (met enige mede-
werking van doelman Janssens) 
de openingstreffer aan liet teke-
nen en drie minuten later Raw-
ley Rozendaal na enig gerommel 
in het strafschopgebied de stand 
op 0-2 bracht. Maar nog voor rust 

werd balverlies van Nick Vijlbrief 
afgestraft met een steekpass op 
de sprintende middenvelder van 
Stein, die Dennis Prins geen kans 
gaf, rust 1-2.

Na rust duurde het een kwartier, 
eer de stand verder werd uitge-
breid, het was Patrick Lokken die 
een voorzet van Ben Ebu-Mor-
di knap binnen wist te werken, 
1-3. En toen enkele minuten la-
ter arbiter Wichgers in een over-
treding van Veldmeijer op Rawley 
Rozendaal een strafschop zag, 
was de strijd via een inzet van 
Patrick Lokken geheel gespeeld. 
Omdat alle wissels gebruikt wa-
ren kon de geblesseerd geraak-
te Kelvin de Lang niet meer ver-
vangen worden en werd het laat-
ste deel van de wedstrijd met 
tien man uitgespeeld. In deze fa-
se moest Dennis Prins nog attent 
ingrijpen bij mogelijkheden voor 
van Stein en werden in aanval-
lend opzicht enkele mogelijkhe-
den bepaald slecht uitgespeeld, 
met name de voorzetten waren 
onder de maat, zodat geen wijzi-
ging meer kwam in de stand. Ar-
gon door naar de volgende ron-
de en nu gauw de aandacht weer 
gericht op de competitie, waar-
in a.s. zondag Haaglandia op be-
zoek komt.

Biljarter Paul Huzemeijer 
enige en echte driebanden-
kampioen B-poule
Mijdrecht - In Bar-café De Pad-
destoel heeft Paul Huzemeijer laten 
zien dat hij de enige en echte drie-
bandenkoning in de B-poule is.

Alle partijen heeft hij in de fina-
le gewonnen, de kortste partij in 16 
beurten en de hoogste serie van 6 
caramboles kwamen op zijn naam. 
Paul z’n moyenne over alle partijen 
in de finale was 0,500. Dit betekent 
uiteraard promotie naar de A-poule.  
De enige speler die Paul nog een 
beetje kon bijbenen was zijn team-
genoot Dave Meijer.

Maar in de laatste partij van dit ge-
slaagde toernooi was Paul een paar 
maten te groot voor de jonge Dave. 
Heel verheugend voor de biljart-
sport is het aantal jonge spelers die 
in de finale stonden.

Met Sjoerd van Agteren, Jim van 
Zwieten en Dave Meijer heeft het 
biljarten in De Ronde Venen dus een 
goede toekomst. 

Voor een goed verloop van de finale 

zorgde Aria Dolmans namens de fe-
deratie en ook Bert Loogman maak-
te zich verdienstelijk door een aan-
tal partijen te tellen.
Het natje en droogje was goed ver-
zorgd door de “crew “ van De Pad-
destoel. 

Al vrij vroeg op de zondagmid-
dag reikte federatie-voorzitter Cor 
v.d.Kraats onder grote publieke be-
langstelling de prijzen en gebruike-
lijke bloemen uit.

Einduitslag: 
1. Paul Huzemeijer            8 punten   moy-
enne 0,500
2. Dave Meijer                   6 punten    moy-
enne 0,379
3. Jim van Zwieten            4 punten    moy-
enne 0,324
4. Ab Siegrist                     2 punten    moy-
enne 0,222
5. Sjoerd van Agteren       0 punten    moy-
enne 0,153

In totaal 31 spelers hebben in de 
voorronden van dit geslaagde kam-
pioenschap meegespeeld.

GVM’ers op AcroKamp in 
Den Bosch
Mijdrecht - In deze herfstvakantie 
organiseerde de vereniging Flik-flak 
uit Den Bosch een tweetal Acro-
gym kampen. Een aantal acrogym-
nasten van GVM’79 ging het eerste 
weekend mee met dit kamp. Op za-
terdagmiddag werden ze om 14:00 
verwacht, direct om 15:00 startte de 
eerste training van 3 uur. De daarop 
volgende dagen zouden de GVM’ers 
twee keer per dag 3 uur trainen. Dit 
resulteerde in flink wat spierpijn. Tij-
dens dit kamp hebben de gymnas-
ten de kans gekregen om hun ele-
menten te verbeteren of zelfs nieu-
we elementen uit  te proberen. Bij 
het team van Imara en Priscilla re-
sulteerde dit in een mooi streksal-
to tot in de zachte valkuil, Bibian, 
Mariska en Sanne verbeterde hun 
vliegtuigje op stapelbed, Sabine, 

Swetta en Lorena deden verschil-
lende elementen tot catch alleen en 
Demy sprong de dubbele salto van 
Tessa en Florine. Daarnaast kregen 
de meiden les van een heuse cho-
reografe die hen de fijne keepjes 
van het ballet bijbracht. Ook was er 
een mooie trampoline-zaal met wel 
8 reuze trampoline’s, hierop werd 
aan het eind van elke training nog 
even het laatste restje energie weg-
gesprongen. 
Het waren 3 geslaagde dagen, zon-
der ongelukken en met een boel 
plezier.

Mocht je het ook leuk vinden om op 
acrogym te komen?? Kom dan eens 
kijken op donderdag van 16:00 – 
17:00 in Gymzaal de Brug. Je mag 
2x gratis een proefles doen!!

Dinsdagmiddag bridgeclub 
‘Ups en Downs’
Mijdrecht - Wat was het goed om 
begin september elkaar weer te zien 
na vier maanden zomerrust. Ze gin-
gen met zin en vol goede moed van 
start met een laddercompetitie. 

De leden werden steeds op wille-
keur ingedeeld. Door deze opzet 
heeft iedereen zijn of haar spelvaar-
digheid kunnen testen. Ook nieu-
we leden hebben zo hun plaats in 
de club veroverd.  Na 6 speelrondes 
hebben zij hun definitieve plaats 
bereikt.  De ladder heeft de spe-
lers verdeeld in een A- en B-lijn. De 
splitsing is gemaakt bij een totaal-
uitslag van 50 %. De A gaat nu ver-
der met 12 paren en de B heeft 14 
paren. De hoogste score 58,73 % 
is behaald door Ada Keur en Ire-
ne Hulst. Zij kregen een mooie roos 

als beloning. Met 57,81 % zijn Mart-
ha de Vries en Riet van Nieuwkerk 
op de tweede plaats geëindigd, ge-
volgd door Ria van Zuijlen en Miep 
Witstok en Carla Bosman en Ingrid 
Voskamp met ieder ruim 54 %. Bo-
venaan in de B-lijn staan de nieu-
we leden Bram van Yperen en An-
ny Buis, gevolgd door Gerry van der 
Wende en Babs Jansen. 

Zij staan nu voor de uitdaging om in 
de nieuwe competitie op te klimmen 
naar de A-lijn. De bridgeclub Ups 
en Downs  heeft zowel vrouwen als 
mannen, geoefende en beginnen-
de spelers als lid. Bridgers die graag 
van dichtbij onze resultaten, maar 
ook onze sfeer willen meemaken, 
kunnen voor informatie terecht bij 
Ada Groenewegen tel. 0297 593452.

De Ronde Venen - Afgelopen 7 en 
14 juni was het weer zover: de jaar-
lijkse clubkamioenschappen single 
voor de jeugd van Veenshuttle. Dit 
jaat waren er vierentwintig deelne-
mers die streden om de eer. Ze wa-
ren naar sterkte ingedeeld in zes 
poules, met  in elke poule een beker 
voor de winnaar. In de meeste pou-
les speelde men twee keer tegen el-
ke tegenstander, één keer op 7 juni 
en één keer op 14 juni. 

Het was zoals vanouds weer een ge-
zellig en sportief toernooi met veel 
mooie en spannende wedstrijden. 
De winaars van de verschillende 
poules zijn uiteindelijk Dion Kruijs-
wijk,  Marc Tromp,  Stefan Payral-
be, Yannick Kraamer, Patricia Kuy-
lenburg en Rebecca de Haan ge-
worden. Hopelijk worden de volgen-
de clublampioenschappen weer zo 
gezellig en zijn er nog meer deel-
nemers.

Veenland H1 wint van 
Unitas H3
De Ronde Venen - Vrijdagavond 
speelden de Ronde Veense vol-
leybalteams Unitas H3 en Veen-
land H1 tegen elkaar in de Willis-
stee. De wedstrijd startte moeizaam 
voor Veenland. Unitas wist een aan-
tal goede aanvallen uit te voeren en 
won de eerste set met 25-20. Gedu-
rende de tweede set werd het spel 
aan beide kanten wat agressiever, 
wat resulteerde in nog meer aan-
vallen en goede verdedigingen aan 
beide kanten van het net. Ondanks 
diverse protesten wist de scheids-
rechter het hoofd koel te houden bij 
onduidelijke situaties. Dat gold ook 

voor Veenland, dat de tweede set 
won met 25-19. In de derde set werd 
geknokt voor elk punt en eindigde 
daardoor in 26-24 voor de Wilnis-
sers. Bij de laatste set was bij Unitas 
enige vermoeidheid waar te nemen, 
waardoor Veenland echt in het spel 
kwam en de laatste en beslissende 
set won met 25-14.

Voor Veenland is dit de derde ge-
wonnen wedstrijd.
Beide teams spelen hun volgende 
wedstrijd op 29 oktober, Veenland in 
Hoofddorp tegen Smash ‘86 en Uni-
tas thuis in Mijdrecht tegen VHZ.

Jeugdclubkampioen-
schappen Veenshuttle

Vinkeveen - Zaterdag 18 okto-
ber speelde het door Fortis ge-
sponsorde eerste team van korf-
balvereniging De Vinken uit te-
gen het Nijkerkse Sparta. Voor 
de Vinkeveners was het ook de-
ze wedstrijd belangrijk om de 
eerste punten van het seizoen 
binnen te halen. Sparta staat 
ondertussen nummer zes met 
vijf punten uit zes wedstrijden. 
De wedstrijd ging in de eerste 
helft gelijk op, met een kleine 
voorsprong voor Sparta. 

Na de rust kwam De Vinken hal-
verwege de tweede helft nog op 
9-9, maar kon hierna niet meer 
scorend bij blijven. De eind-
stand was 14-10 voor de Spar-
tanen. 
Sparta was een vrij onbekende 
tegenstander voor De Vinken. 
Bekend was, dat ze vorige week 
een knap gelijk spel hadden 
behaald tegen de ongeslagen 
koploper Sparta 1 uit Zwolle. De 
Vinken was gebrand om nu wel 
met punten naar huis te gaan. 
Kortom, genoeg ingrediënten 
voor een spannende wedstrijd. 
Aanvallend begonnen Maris-
ka Meulstee, Angela Sloesar-
wij, Kelvin Hoogenboom en Pe-
ter Koeleman. Verdedigend be-
gonnen Charita Hazeleger, Me-
lanie Kroon, Peter Kooyman en 
Rudy Oussoren. 
Het eerste doelpunt kwam van 
het achttal uit Nijkerk. Kort 
daarop kwam het antwoord met 
een afstandsschot van Ange-
la Sloesarwij. De twee relatief 
jonge teams speelden aan bei-
de zijden een snel aanvallend 
spel. Verdedigend werd er veel 
druk gegeven. Ook het tweede 
aanvalsvak van De Vinken kon 
een achterstand van 2-1 recht-
zetten door een schot van Ru-
dy Oussoren. Peter Koeleman 
nam zijn typische kans achter 
de korf en zorgde voor de eer-
ste voorsprong van de Fortis-
formatie. Hierna kwam Spar-
ta langszij met twee doelpun-
ten. Sparta had lange aanval-
len met veel schoten, deze trof-
fen dan ook geregeld doel. Net 
voor de rust maakte Rudy Ous-
soren het verschil tot één punt, 
nadat Peter Kooyman beide te-
genstanders had meegetrokken 
in zijn actie.

Aanvallen
Wat in de 1e helft opviel, was 
dat de aanvallen van De Vinken 
steeds verder van de korf kwa-
men. De 2e helft zouden er meer 
rugkanten gelopen worden met 
de dreiging naar binnen. Ook 
vanuit de korf zou meer verras-
send uitgestapt moeten wor-
den voor de doorbraak. Met nog 
meer aanwijzingen van coach 
Siemko Sok werd de tweede 
helft ingefloten. 

Het duurde lang voordat er ge-
scoord werd. Ook nu was het 
Sparta die als eerste scoor-
de. Met een vrije bal van Ma-
riska Meulstee en een door-
loopbal van Angela Sloesarwij 
kwam De Vinken weer op ge-
lijke hoogte. De spanning werd 
meer en meer voelbaar. Dit was 
ook uit de reacties van het pu-
bliek voelbaar. Na een afstands-
schot van Sparta kwam Joyce 
Kroon erin. In deze fase van de 
wedstrijd kon het eerste niet de 
bal door de mand krijgen. Spar-
ta schoot wel van afstand raak 
en zorgde voor een voorsprong 
van twee punten. 

Na de vakwissel wisten Kelvin 
Hoogenboom en Mariska Meul-
stee wel te scoren en zo stond 
de stand een kwartier voor het 
einde gelijk. Het waren de Spar-
tanen, die op dit belangrijke 
moment meerdere malen van 
afstand trefzeker waren. In vier 
minuten kon Sparta 3 doel-
punten bij het scorebord optel-
len; het was 12-9. Peter Kooy-
man kon na een botsing met de 
knieën van de tegenstander de 
wedstrijd niet afmaken. Johan 
Kroon was zijn vervanger.

Sparta bleef doorgaan met sco-
ren van afstand en maakte een 
voorsprong van 5 doelpunten 
kort voor het einde van de wed-
strijd. Het laatste doelpunt was 
een fraaie tikbal onder de paal 
van Johan Kroon op Rudy Ous-
soren, die beloond werd met 
een doelpunt. 

Toen klonk het laatste fluit-
signaal van de prima fluitende 
scheidsrechter en was de eind-
stand 14-10. Alle invallers en re-
serves bedankt!

De Vinken blijft vechten, 
maar zonder resultaat 
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Verdiend kampioenschap 
voor De Vinken D4
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 18 
oktober 2008 stond er voor de Brou-
wer Transport & Logistiek gespon-
sorde D4 een belangrijke wedstrijd 
op het programma. Er zou namelijk 
beslist worden of ze gedeeld of al-
leen kampioen zouden worden. 
In de voorgaande wedstrijden de-
ze najaarscompetitie had De Vin-
ken slecht 1 verliespunt geleden. De 
eerste wedstrijd van het seizoen wa-
ren ze met 3-1 te sterk voor SDO. 
Vervolgens werd er de week daarop 
gelijkgespeeld tegen Atlantis. Maar 
vanaf dat moment begon het goed 
te draaien bij de D4, met beschei-
den overwinningen werden er pun-
ten gepakt tegen OVVO, ESDO en 
Tempo. 
Afgelopen zaterdag moest er ge-
speeld worden tegen Reflex, de 
nummer op één na laatste in de 
competitie. Als er gewonnen werd, 
waren ze zeker van het kampioen-
schap. Omdat het vakantie was af-

gelopen week, was de voorberei-
ding niet ideaal te noemen. Veel kin-
deren waren op vakantie en konden 
dus niet komen trainen. Maar ieder-
een was extreem gemotiveerd, wat 
het spel ten goede kwam.

Doorloopbal
Om 11.15 begon de wedstrijd, De 
Vinken openende de score met een 
doorloopbal. Door een overtreding 
van één van de Vinken-heren kwam 
Reflex nog eenmalig gelijk door 
middel van een strafworp. 1-1 Maar 
vanaf dat moment was duidelijk dat 
de D4 niet meer van plan was om 
het kampioenschap uit handen te 
geven. Door middel van 3 afstand-
schoten en een kansje ging de D4 
met een 1-5 voorsprong de rust in.
In de rust deed de coach de belofte 
dat, als er 10 doelpunten gescoord 
zouden worden, er binnenkort op 
een trainingsavond op taart getrak-
teerd zou worden. Dit zorgde uiter-

aard voor nog meer motivatie. 
Ook de de 2e helft bleef de verde-
diging geconcentreerd en er werd 
geen enkele bal doorgelaten. De 
aanval bleef wel scoren en na de 1-
9 van Melissa scoorde David de 1-
10, de taart was binnen!! De scheids 
floot af en ook het kampioenschap 
was verzekerd.

Doelpunten van: Lotte (3x), Celine 
(2x), William (1x), Shannon (1x), Lili-
an (1x, Melissa (1x) & David (1x)
Hierna was het natuurlijk feest. 
Bloemen, medailles en diploma’s 
waren uiteraard aanwezig. Hope-
lijk kan de D4 en hun coaches Ru-
ben Strubbe, Stefan Gijssen en Ro-
nald Mul deze lijn in het zaalseizoen 
voortzetten. Hierbij willen we alle 
ouders, al het publiek en de sponsor 
Brouwer Transport en Logistiek be-
danken voor hun steun, support en 
sponsoring. En we hopen iedereen 
in het zaalseizoen weer te zien!

Dames 1  Atalante pakt  
volle vijf punten
Vinkeveen -  Vrijdagavond 17 okto-
ber speelden de dames gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haax-
man Lichtreclame in de Boei tegen 
Spaarnestad dames 1. De dames uit 
Haarlem staan op de vijfde plaats in 
de competitie, Atalante daarin tegen 
staat op de zesde plaats. De Atalan-
te dames hebben voor dit seizoen 
de doelstelling om zo hoog moge-
lijk te eindigen in de competitie dus 
een overwinning tegen Spaarnestad 
zou betekenen dat ze stijgen in de 
lijst. De wedstrijd werd begonnen 
met de volgende dames in de op-
stelling: Nancy Schockman, Suzan 
Heijne, Astrid van de Water, Mirjam 
van der Strate, Marlieke Smit, Jani-
ne Könemann en Carin van Tellin-
gen. Inge Tanja was verhinderd, Ir-
ma Schouten was na een tijdje ziek 
te zijn geweest weer aanwezig, maar 
nog niet topfit en Loes Kuijper is he-
laas nog steeds geblesseerd, maar 
stond wel langs de kant om de mei-
den aan te moedigen. Meteen van-
af het begin zat Atalante lekker in 
de wedstrijd. Er werd goed geser-
veerd waardoor de dames meteen 
op een mooie voorsprong kwamen. 
De aanvalsters werden goed gevari-
eerd aangespeeld door Janine Kö-
nemann, waardoor veel direct werd 
gescoord en steeds een voorsprong 
van een aantal punten werd behou-
den. Spaarnestad kwam nog wel 
iets terug, maar dat was niet genoeg 
om Atalante van haar stuk te bren-
gen. Bij een stand van 22-17 werd 
Irma Schouten in het veld gebracht 
voor Nancy Schockman. De eerste 
set werd door Atalante gewonnen 
met 25-19.

Tweede set
De tweede set begon Atalante met 
serveren en wist meteen weer een 
aantal punten te pakken.
De lange middenaanvalsters van 
Spaarnestad wisten door een paar 
lastige aanvallen en prikballen de 
aansluiting te houden. Maar de Ata-
lante dames zaten lekker in hun spel 
en lieten niet over zich heen lopen. 
Goed verdedigend werk van Marlie-
ke Smit en Nancy Schockman zorg-
de ervoor dat Spaarnestad geen bal 
aan de grond kreeg. De tweede set 
werd ook gewonnen met 25-17.

De derde set is altijd cruciaal. Het is 
lastig om de concentratie en de win-
ning mood vast te houden.
Dat was in het begin van de der-
de set ook te merken aan de kant 
van Atalante. Even sloop er een dip-
je in het spel waardoor Spaarnestad 
op een voorsprong kwam. Gelukkig 
wisten de dames van Atalante zich 
weer op te peppen en konden het 
spel weer goed oppakken.

Suzan Heijne sloeg een paar mooie 
3-meter ballen waar de Haarlem-
se dames geen antwoord op had-
den. De middenaanvalsters van Ata-
lante, Astrid van de Water en Carin 
van Tellingen, konden ook de lange 
middenaanvalsters van Spaarnestad 
steeds beter aanpakken. Met goed 
gezette bloks en tactische ballen 
werden meerdere punten gescoord.
Na hard werken werd ook deze set 
gewonnen door Atalante met 25-17.
Atalante wilde de wedstrijd nu niet 
meer weggeven natuurlijk en ging 
voor de volle 4-0 overwinning.

Laatste set
Vol goede moed werd dan ook aan 
de laatste set begonnen.
Spaarnestad gaf zich echter niet zo-
maar gewonnen en ging ook volle 
bak van start.
Atalante kon hier vanaf het begin 
van de set niet in meegaan en keek 
snel tegen een behoorlijke achter-
stand aan. Na wat tactische time-
outs kwam Atalante iets terug, maar 
was zeker nog niet aan de winnende 
hand. Spaarnestad scoorde punt na 
punt en kwam op een 24-17 voor-
sprong. Toen ging er een knop om 
bij de dames van Atalante. Mirjam 
van der Strate kwam aan de service 
en was niet van plan ook nog maar 
1 punt te laten lopen. Irma Schouten 
werd wederom aan het net ingewis-
seld voor Nancy Schockman om met 
haar lengte en slagkracht de dames 
af te troeven. De aanwezige sup-
porters op de tribune zaten ook in 
spanning en maakten steeds meer 
herrie om de dames aan te moedi-
gen.  Het hele team vocht voor el-
ke punt en door de goede service-
beurt van Mirjam kropen ze punt 
voor punt dichterbij. Spaarnestad 
was overdonderd en niet in staat 
ook nog maar 1 bal op de grond te 
krijgen aan de kant van Atalante. 
De grandioze overwinning was dan 
uiteindelijk ook voor Atalante met 
een stand van 26-24. Door deze 4-0 
overwinning staat Atalante nu op de 
tweede plaats in de competitie.
Deze week zijn de dames een week-
je vrij, maar 31 oktober staat de vol-
gende wedstrijd op het programma 
die in Loosdrecht gespeeld zal wor-
den tegen Lovoc Dames 1.

Atlantis 1 redt het niet 
tegen koploper
Mijdrecht - Zaterdag jl. is het door 
Pimentel Fasteners gesponsorde 
eerste team van Atlantis vertrok-
ken naar Bodegraven om de wed-
strijd te spelen tegen de koploper 
uit de poule: Vriendenschaar 1. Van 
te voren waren de verwachtingen 
hoog gespannen over de tegen-
stander, want ze stonden niet voor 
niets bovenaan. Door de dik gewon-
nen wedstrijd van vorige week stap-
te Atlantis toch vol goede moed het 
veld op. In de basis had een wisse-
ling plaats gevonden wat resulteer-
de in de volgende opstelling. In de 
aanval werd begonnen met Jac-
co van Koeverden Brouwer, Mark 
Goverse, Chantal Poolman en Li-
sanne van Doornik. Aan de andere 
kant van het veld begonnen Jelmer 
Steen, Pim de Munter, Kim Stolk en 
Sandra Pronk in de verdediging.
De ploeg van Vriendenschaar ging 
goed uit de startblokken en maakte 

in de eerste minuut al een doelpunt. 
Hiermee was het eerste signaal al 
afgegeven, Atlantis moest sterker 
en scherper zijn in de verdediging 
anders kon deze wedstrijd nog wel 
eens in de grote cijfers lopen. 

Toch werd al snel de 2-0 gemaakt 
en was het wachten op het ant-
woord van Atlantis. Dit gebeurde 
gelukkig ook, want het eerste doel-
punt kwam uit handen van Jelmer 
Steen. Toch bleef het een moeilij-
ke wedstrijd voor beide kanten, het 
was koud op het veld doordat de 
zon weg was en er een koude harde 
wind over het veld blies. Er zijn dan 
ook niet veel doelpunten gevallen in 
de eerste helft, want de teams gin-
gen de rust in met de stand 4-2. Er 
was dus nog van alles mogelijk om-

dat Atlantis al wel eerder had laten 
zien een gat van 2 punten te kun-
nen dichten.
 In de rust werden de aanwijzingen 
gegeven door trainer en coach Paul 
Plaatsman. In de eerste helft had At-
lantis veel moeite met de snelle da-
mes van de tegenstander. Onder 
de paal kon er elke keer uitgestapt 
worden voor een aangeef wat resul-
teerde in een sprint van één van de 
dames van Vriendenschaar. Om de 
wedstrijd te kunnen winnen moes-
ten deze schoonheidsfoutjes eruit. 
Ook aanvallend liep het niet hele-
maal lekker en ook daar moest iets 
veranderen anders zou het gat met 
Vriendenschaar alleen nog maar 
groter worden. In de rust werd er 
niet alleen gewisseld van vak, maar 
ook van veld. Dit zorgde ervoor dat 
er wat meer uit de wind werd ge-

speeld en dat er wat minder blaad-
jes op het veld lagen. 

Doelpunt 
Al snel in de tweede helft kreeg At-
lantis een strafworp mee, deze werd 
netjes afgemaakt door Pim de Mun-
ter. Dit was een belangrijk doelpunt, 
want het zorgde ervoor dat de te-
genstander nog maar één punt van 
ons verwijderd was. Jammer genoeg 
was de tegenstander ook scherp en 
reageerde snel met twee doelpun-
ten. In de tweede helft vielen er veel 
meer doelpunten dan in de eerste 
helft. Vriendenschaar zette de aan-
vallen rustig op en kon daardoor 
lang aanvallen en de goede kan-
sen benutten. In de aanval van At-
lantis ging nog niet alles gesmeerd. 
Er werden veel plaatsfouten ge-

maakt en soms kon de goede op-
zet niet helemaal gevonden wor-
den. De wedstrijd ging een lange 
tijd gelijk op, maar Atlantis is niet 
meer dicht bij een overwinning ge-
weest. De punten bleven in Bode-
graven, want de wedstrijd werd ver-
loren met 11-7.

Deze week werden de doelpunten 
gemaakt door: Jacco van Koever-
den Brouwer (2), Pim de Munter (2), 
Mark Goverse (1), Chantal Poolman 
(1) en Jelmer Steen (1). Volgende 
week speelt het team van Atlantis 
de returnwedstrijd tegen Midlandia 
1. Van deze tegenstander  werd de 
vorige keer verloren met één punt 
verschil, dus er liggen zeker kansen 
voor Atlantis. De wedstrijd begin om 
15:00 en wordt gespeeld bij Atlantis 
aan de Hoofdweg.

Atlantis F1 terecht kampioen
Mijdrecht - Het buitenseizoen is 
weer afgelopen voor, het door Al-
bert van Dijk gesponsorde, F1 team 
van Atlantis. En niet zomaar een sei-
zoen, nee een super goed seizoen 
met vooral heel veel doelpunten. 
Ze begonnen dit seizoen met 4 spe-
lers: 3 dames, Anna, Iris en Marjo-
lein, waarvan Iris en Marjolein alle-
bei uit de welpen komen en slechts 1 
heer, Robin die ook uit de welpen is 
gekomen. We eindigden met 6 spe-
lers: dezelfde 3 dames en 3 heren 
(Robin, Sam en Jurjen). Voor Sam en 
Jurjen was het helemaal nieuw. De 
laatste 2 wedstrijden van de compe-
titie mochten hun meespelen. 
 Als voorbereiding hadden ze een 

toernooi gespeeld, voor alle kin-
deren natuurlijk helemaal nieuw 
en voor de coaches ook erg span-
nend. Op 6 september begon dan 
de echte competitie en nu kwam 
het er echt op aan. Deze wedstrijd 
was uit tegen OVVO/De Kroon F1. 
Het ging super goed en dat was ook 
aan de uitslag te zien: 0-6 gewon-
nen! En dat voor hun allereerste of-
ficiële wedstrijd. Op 13 september 
was de volgende wedstrijd, dit keer 
was het thuis tegen ESDO F1, deze 
wedstrijd eindigde in 5 – 1 winst. De 
coaches konden hun ogen niet ge-
loven, de 4 kinderen deden het al-
lemaal super goed. Een echt team. 
De 20e moesten we uit bij Luno, de-

ze wedstrijd was erg spannend want 
LUNO stond maar één plek onder 
ons. Wij namen nog steeds de lei-
ding. Het was dus een erg belang-
rijke wedstrijd. Dat was ook te zien 
aan de uitslag, 1 – 5 weer een winst 
voor de F1! 4 oktober kwamen we 
opnieuw OVVO/De Kroon F1, dit-
maal thuis. Ze wisten nu wat ze al-
lemaal konden en daar hebben ze 
dan ook hard op getraind. Ook deze 
wedstrijd werd weer gewonnen, dit-
maal met 4 – 0. 

 Dit betekent al een totaal doelsal-
do van 20 doelpunten voor en maar 
2 doelpunten tegen in maar 4 wed-
strijden. Nog maar 2 wedstrijden te 

De kampioenen van Atlantis F1 (op de foto ontbreekt trainster Cynthia)

gaan.  De F1 kon echter  direct weer 
aan de slag want ze kregen ESDO 
F1 als tegenstander uit Kocken-
gen, nu niet thuis, maar uit. Vorige 
keer hadden ze 5-1 gewonnen. Het 
was toen een pittige wedstrijd! On-
danks dus de overtuigende winst in 
de vorige wedstrijd wisten ze deze 
wedstrijd niet te winnen en voor het 
eerst ook niet te scoren, ze verloren 
met 2-0 

Afgelopen zaterdag moesten ze 
thuis tegen Luno F1, de allerlaatste 
wedstrijd en van groot belang want, 
ze waren al kampioen maar wilden 
deze wedstrijd natuurlijk wel win-
nen! Maar de wedstrijd verliep niet 
zoals gepland. In de rust stonden ze 
al 3 – 0 achter, in de 2e helft (aan-
gemoedigd door alle enthousiaste 
familie) gingen ze er hard tegenaan 
en we kwamen terug tot 4 – 3, een 
hele prestatie. Helaas was er niet 
genoeg tijd om de achterstand om 
te buigen in een voorsprong en ein-
digde het dus in een 4 – 3 verlies. 
Niet getreurd de strafworpen wel 
gewonnen en tijd voor een feestje 
want ze zijn KAMPIOEN! 

De hoogste tijd voor een huldiging, 
na een praatje over het hele seizoen 
kregen alle kinderen en de 2 coa-
ches een mooie medaille en bloe-
men en kregen ze in de kantine nog 
lekkers van de teamsponsor Albert 
van Dijk en wat te drinken. Een su-
per leuk en leerzaam seizoen, op 
naar binnen voor het volgende kam-
pioenschap!
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Regio - Natuurlijk rijd je vaak langs de 
indrukwekkende gebouwen van de Cindu, maar 
in het gebouw zelf en op de terreinen komen is 
een ander verhaal. Maar die mogelijkheid was 
er dus wel op zaterdag 18 oktober. 

Vrolijk gekleurde ballonnen gaven aan waar de ingang was 
en binnengekomen zag je al groepen met groene helmen en 
veiligheidsbrillen op. Eerst werd er een instructiefilm gedraaid 
waarbij eigenlijk centraal stond dat veiligheid bij een chemisch 
bedrijf van levensbelang is. Er wordt natuurlijk altijd gesproken 
over de Cindu. Maar eigenlijk zijn het twee bedrijven. De 
Cindu bestaat 86 jaar en 49 jaar geleden is Neville Chemical 
Europe geboren uit Cindu Chemical. De twee namen werden 
samengetrokken tot NevCin. Het had natuurlijk voordelen omdat 
je de kosten laag kunt houden en hoewel in de negentiger 
jaren Neville en de Cindu weer gescheiden zijn is er nog steeds 
sprake van een aantal diensten dat samen wordt gedaan. Zoals 
de technische dienst, de administratie, de onderhoudsdienst, 
veiligheidsdienst en de logistiek. Wel hebben beide bedrijven 
een eigen controlekamer. Wat is nu het verschil tussen de Cindu 
en Neville. Cindu is een steenkoolteer verwerkend bedrijf en 
krijgt zijn producten van de Corus (hoogovens) en Neville is een 
harsfabrikant. Van de steenkoolteer worden oliën gedestilleerd, 
pek en Naftaleen (medicijnen, kleurindustrie en betonindustrie). 
Hars wordt gebruikt bij inkt om te zorgen dat de inkt aan het 
papier hecht, verder nog voor  lijmsoorten en gekleurd asfalt. 
Veiligheidsmaatregelen zijn zeer belangrijk zoals gezegd en 
dat bleek dus ook weer tijdens de instructiefilm. Belangrijk is 
dat er veilig en milieubewust wordt gewerkt en de bedrijven in 
de regio gebruiken dezelfde regels. Elke werknemer heeft een 
pasje en moet dat tonen. 

Camera’s
Camera’s, mobiele telefoons, video apparaten moeten 
achtergelaten worden, omdat er een elektrisch vonkje af 
kan gaan of storingen veroorzaken op de computers. Er mag 
vanzelfsprekend geen drugs of alcohol genuttigd worden en 
er is overal een rookverbod. Ook mag je niet parkeren voor 
vluchtwegen of blusvoorzieningen. Het is belangrijk dat men 
weet waar je bent, dus je moet je altijd aan- en afmelden. Verder 
dragen de werknemers speciale veiligheidskleding als zij met 
een bepaalde klus bezig zijn en moet er een helm gedragen 

worden, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen met stalen 
neuzen. Op bepaalde locaties moeten ook gehoorbeschermers 
worden gedragen. Bij elke speciale gevaarlijke klus wordt er 
een TRA (Taak Risico Analyse) gedaan. Ook afzettingen van 
geel met zwart lint geeft aan dat er gevaar in de fabriek is. Je 
moet je eigen afval opruimen en in de gaten houden dat er 
geen verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen plaatsvindt 
wat gevaarlijk is voor het milieu. Als er sprake is van een 
incident, dat kan zijn gasalarm, brand of ongeval, dan moet 
het werken meteen gestaakt worden en alle gasflessen 
dichtgedraaid worden en moet men haaks op de wind naar de 
verzamelpunten lopen. Bij het begin van de looproute zag je de 
weegbrug, daar worden de tankwagens gewogen. Dan heb je 
de omkleedsecties met de schone sectie en de vuile sectie. De 
vuile kleren gaan meteen in de was en in de kasten liggen dan 
de schone kleren. In totaal werken er vijf ploegen 24 uur het 
hele jaar door. Elke dag zijn er drie ploegen aanwezig.

Koeler
De verschillende apparaten werden getoond zoals een koeler 
waar het koelwater doorheen stroomt, een borrelpijp met 
een niveaumeting waar je kunt meten hoeveel vloeistof er in 
een tank zit. Een massa flowmeter om de kilo’s te wegen en 
verschillende meetsensoren. Vroeger werd ook nog gebruikt 
gemaakt van een flowmeter maar dat gaat nu automatisch. Elke 
twee jaar is er een shutdown en ligt het bedrijf twee weken 
stil. Dan wordt er dag en nacht onderhoud verricht en nieuwe 
bouwprojecten worden dan meteen gedaan. Ook was er een 
demonstratie van de ontsmettingscontainer. Die wordt gebruikt 
als er bijvoorbeeld een lekkage is waar gevaarlijke stoffen 
vrijkomen. Er zijn twee brandweerauto’s en een tank met 
800 liter schuim. In totaal is er een hoeveelheid van 7000 liter 
schuim aanwezig. De mensen in speciale pakken worden eerst 
ingespoten met schuim wat neutraliseert en dan afgespoten 
met water. De CTD (Continue Teer Destillatie) is eigenlijk de 
belangrijkste installatie van de Cindu. Op een bord staat ook 
nog aangegeven hoeveel ongevallen er zijn. In 2008 waren er 
188 dagen zonder ongevallen en drie ongevallen met verzuim. 
Een destillatiekolom van 42 meter hoog. Neville is vooral 
gericht op innovatie en een jaar geleden is er een reorganisatie 
geweest om nieuwe markten te vinden en de wensen van de 
klant voor te zijn. Aan het eind van de looproute werd nog 
gewezen op de beeldengroep op de hekken waar vroeger een 
teerrollenfabriek, bootjesfabriek en een papierfabriek stonden. 
Dat was eind jaren vijftig. De beeldengroep is destijds gemaakt 
door een Amsterdamse kunstenaar die veel op de grachten 
werkte. 

Heel wat 

tijdens Dag van 
de Chemie 

bij de Cindu

wetens-
waardigheden 
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Jeugdschaak ´Denk en Zet’

Voorbereiding voor het 
jeugdschaaktoernooi 
al in volle gang
Regio - De voorbereiding jeugd-
toernooi dat jaarlijks in november 
wordt gehouden is in volle gang. 
Circa acht vrijwilligers zijn ach-
ter de schermen druk in de weer 
met de noodzakelijke voorbereidin-
gen. Het is alweer de vierde editie 
van het jeugdtoernooi, maar de or-
ganisatie ervan blijft spannend en 
is allesbehalve een routineklus. Zo 
is er de ogenschijnlijk eenvoudige 
opgave om alle mogelijke deelne-
mers te mobiliseren. Dat vereist is 
scherp geplande publiciteitscam-
pagne. Want hoe bereik je anders 
tussen de Herfstvakanties (regio 
Midden en Noord elk in een andere 
week) én de intocht van Sinterklaas 
zoveel mogelijk jeugdige schakers?  
Natuurlijk roepen de schaakvereni-
gingen van Loenen, Uithoorn en De 
Ronde Venen hun leden op om deel 
te nemen, maar het toernooi dat de 
vereniging  ´Denk en Zet  organi-
seert richt zich niet alleen op club-
schakers. Op scholen en gewoon 
thuis op de keukentafel wordt vol-
op geschaakt. En die clubloze scha-
kers zijn zeker niet de minste. Wel-
licht ontbreekt her en der de the-
oretische basiskennis, maar daar 
staat tegenover dat er intuïtief en 
ongedwongen wordt gespeeld. Dat 
leidt vaak tot verrassende openin-
gen en tumultueuze ontknopingen. 
Het is dus zeker per definitie niet 
zo dat clubschakers de winst al in 
hun pocket hebben. Om al die ster-
ke schakers naar het toernooi te 
krijgen zullen deze week op diverse 
plaatsen (op scholen, in bibliothe-
ken, in sporthallen) posters van “Ad-
visor Jeugdschaaktoernooi” worden 
opgehangen. Het logo waarop één 
rood paard ten strijde trekt tegen 
twee gele pionnen, is inmiddels het 
vaste en herkenbare beeldmerk van 
het toernooi.

Computers
Ook letterlijk achter de schermen, 

van computers wel te verstaan, 
wordt aan de voorbereiding gewerkt. 
Terwijl de toernooi-indeling van een 
EK of WK voetbal al op voorhand 
in keurig speelschema uitgetekend 
kan worden, is het verloop van een 
schaaktoernooi spontaner. Wie te-
gen wie speelt bepaalt elke speel-
ronde de computer. Alleen de in-
deling van de eerste ronde gebeurt 
handmatig. Daarna klimmen de win-
naars naar boven in de ranglijst, en 
zakken de verliezers naar beneden. 
Na een aantal speelrondes zoe-
ken spelers van vergelijkbare sterk-
te zich als vanzelf op en      worden 
de wedstrijden steeds spannender. 

Ook is het dan mogelijk dat er méér 
dan één keer de tegen dezelfde te-
genstander gespeeld wordt: één 
keer met zwart en één keer met wit.

Damteams K&G onderuit
Regio - De eerste bondswedstrij-
den werden nog gewonnen door de 
dammers van het Kwakelse Kunst & 
Genoegen, maar in de tweede ron-
de moesten zij het onderspit delven. 
Het 2e team ‘van’ Rene de Jong ver-
loor in Purmerend met 6-2. Teamlei-
der Rene verloor jammerlijk en Piet 
van der Poel werd na een fout mee-
dogenloos afgestraft. Leo en Jos 
kwamen tot verdienstelijke remises.
Het 1e team van Rob Broekman 
kreeg voor de wedstrijd al een klap 
te verduren omdat Rob zelf onver-
wacht niet mee kon doen. Zijn plek 
werd goed door Piet van der Poel 
overgenomen, Piet knokte naar een 
sterke remise. Ook de beide Wim-
men kwamen tot dit resultaat, maar 
laat nu juist kopman Adrie Voorn 

verstek gaan. Adrie wierp de hand-
doek te vroeg in de ring waardoor 
Heemstede aan het langste eind 
trok. In de onderlinge competitie 
voeren de beide Wimmen, Keessen 
en Konst de ranglijst aan. Zij won-
nen hun eerste drie partijen op de 
maandagavond in ’t Fort De Kwa-
kel. 

Purmerend - K&G 2 2-6
G Pleijzier - R d Jong 2-0
C Tjin  - J Harte 1-1
J v Velzen - L Hoogervorst 1-1
M Slachter- P vd Poel 2-0
 Heemstede - K&G 1 5-3
R Tielrooij - A Voorn 2-0
F Elzenga - W Keessen 1-1
G Slotje - W Konst 1-1
H Berger - P vd Poel 1-1

Henny Hoffmans laat een 
heel mooie partij zien
De Ronde venen - Tijdens de 
teamcompetitie van biljartfederatie 
De Ronde Venen zette Henny Hoff-
mans van Dio 2 een kort partijtje 
van slechts 11 beurten neer.     Ook 
de hoogste serie van de week was 
voor Henny die 37 caramboles in 1 
beurt uit z,n keu toverde. Ton Drie-
huis van De Merel/Mijdrecht 1 was 
er beduusd van en kreeg geen ge-
legenheid om tegenstand te bie-
den.  Pieter Stokhof versterkte Hen-
ny door een winst op Harry de Jong.   
Arie van Vliet en Bert Fokker snoep-
ten alsnog 2 partijtjes voor Henny’s 
neus weg.   De eindstand werd:  5-
4. De Merel/Mijdrecht Metaal 4 won 
met 7-2 van De Kromme Mijdrecht 
1.   Henny Versluis van Kromme 
Mijdrecht 1 redde de eer van de 
club door er slechts 13 beurtjes over 
te doen, ook een mooie serie van 13 
caramboles kwam Henny ten deel.   
Het winnende team van Merel 4 be-
stond uit: Wim Roest, Ben Fransen, 
Gijs van der Vliet en Benno de Rooij. 
De Merel/Mijdrecht 2 won even-
eens met 7-2, echter van Cens 2.   
Hans van Rossum hield de eer hoog 
terwijl Peter Marsen, Frank Witzand 
en Lambiek Cuipers het voor Me-
rel 2 deden. Cens 1 verloor met 405 
van De Merel/Mijdrecht  3.   Hans 
van Rijn en Caty Jansen waren goed 
voor de winst en kregen 1 bonus-
punt vanwege hun prestatie.  Voor 
Cens waren Joris van Putten en Vin-
cent Roeleveld de winnaars.

Gewonnen
Bobs Bar 1 verloor met 4-5 van De 
Paddestoel 1.  Richard van Kolck 
was de man van the match want hij 
presteerde het om met 9 carambo-
les te maken een remise te zetten 
tegen Antonie Schuurman.

De Paddestoel 3 won met 7-2 van 
Bobs Bar 2.   Ralph Dam, Jos van 
Wijk en Michel Bak deelden de la-
kens uit terwijl Tobias Hagenbeek 
de enige winstpartij voor Bob op-
strijkte. Dio 1 verloor met 4-5 van De 
Kromme Mijdrecht 2.  Herman Tur-
kenburg en Bert Dijkshoorn behaal-
de voor Dio de punten.   

Eduard van de Weerthof wist in 21 
beurten van Paul Schuurman te 
winnen terwijl ook Chris Verhoef 
de winst en het extra punt voor De 
Kromme Mijdrecht opslokte. De 
Kuiper/van Wijk won met 7-2 van 
De Schans.  Kees de Zwart, Mar-
tien Heijman en Rob ten Den pak-
ten winst.   Dirk van Yperen veroor-
zaakte een storinkje door 2 punten 
naar Vinkeveen te brengen. Stie-
va Aalsmeer kwam er met 4-5 goed 
van af tegen De Vrijheid/Biljartma-
kers.   Ton Bocxe en Wil Bouweriks 
kwamen tot winst voor Stieva terwijl 
Nico van Soeren in slechts 17 beur-
ten de eerste punten en Dave Me-
ijer de 2e set punten veroverde.  Na 
enig rekenwerk ging het extra punt 
naar De Vrijheid.

Zondag 4 november
De Zilveren Turfloop
Regio - Nog enkele weken te gaan 
en dan wordt wederom het start-
schot gegeven voor de groot-
ste hardloopwedstrijd in De Ron-
de Venen, de Zilveren Turfloop. At-
letiekvereniging De Veenlopers uit 
Mijdrecht organiseert deze loop dit 
jaar alweer voor de 18e keer. Van-
af sporthal De Phoenix  kan weer 
op verschillende afstanden worden 
gestart. Voor de jeugd is er een af-
stand van 1,5 km waarbij het par-
cours door het sportpark voert. De 
deelname hieraan is gratis. Ande-
re afstanden waaraan deelgenomen 
kan worden zijn 5 km., 10 km. en de 
10 Engelse Mijlen. Deze afstanden 
zijn zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten en wor-
den ook door de KNAU erkent. Ten-
slotte is er een Businessloop, deze 
gaat over 10 km. en is bedoelt voor 
bedrijven en instellingen. Men loopt 
dus in teamverband en de totaaltijd 
is dus van belang voor het uiteinde-

lijke resultaat. Net als voorgaande 
jaren is de belangstelling voor deze 
businessloop enorm.

Polder
Het parcours voert de deelne-
mers door het polderlandschap 
van Mijdrecht, De Hoef en langs 
de Kromme Mijdrecht. Vele vrijwil-
ligers zullen zorgdragen voor een 
veilige route. De start van de Zilve-
ren Turfloop is vanaf 10.30 uur. In de 
sporthal De Phoenix is ook de in-
schrijving en mogelijkheid tot ver-
kleden. Uiteraard kunnen deelne-
mers en publiek gebruik maken van 
de faciliteiten die de sporthal biedt 
zoals koffie, thee en andere dorst-
lessers. 
Een tweetal clowns zullen het ge-
beuren eveneens opluisteren.
Inschrijving is uiteraard nog moge-
lijk, dit kan op zondag 2 november 
in de sporthal en ook via de website  
www.zilverenturfloop.nl.

Een aardige bijkomstigheid is dat de 
voorlopige ranglijst ook zichtbaar is 
in de zaal zélf. De top van de rang-
lijst speelt op de eerste borden, de 
staart van ranglijst op de laatste. 
Maar enigszins bedrieglijk is die ta-
felschikking wel, want bij de einduit-
slag, die bepalend is voor het verde-
len van de prachtige bekers, speelt 
ook de leeftijd van de schaker een 
belangrijke rol. De sterkste speler 
binnen een bepaalde leeftijdscate-
gorie gaat met de beker naar huis. 
Zo kan de zesjarige Piet Pion zo-
maar groepswinnaar worden, ter-
wijl hij op de toernooiranglijst op de 
18de plaats eindigt. Genoeg kan-

sen voor iedereen dus! Momen-
teel zijn er negentien jeugdleden. 
Het ledental van een schaakvereni-
ging, in elk geval dat van de jeugd-

afdeling, is onderhevig aan schom-
melingen die we van de beursvloer 
kennen. Een bekende, maar een in-
middels snoeihard gelogenstraf-
te beurswijsheid is: ‘Sell in may and 
go away’ en vervolgens: ‘But allways 
remember to come back in septem-
ber’. Inderdaad is er ook nogal wat 
wisseling bij de jeugd, maar per sal-
do is het aantal leden stabiel. Er ver-
trekt een aantal leden op einde van 
het seizoen in mei en er melden zich 
een aantal bij de start in september. 
Die oud-leden worden thuis- en of 
schoolschakers en zijn ook van har-
te welkom bij het jeugdschaaktoer-
nooi dat zaterdagmiddag 8 novem-
ber in Vinkeveen plaatsvindt. Heb 
je ’s ochtends nog een belangrijke 
voetbalwedstrijd en ben je daar echt 
onmisbaar? 

Geen probleem., het toernooi be-
gint om 13:00. Tijd genoeg om even 
een boterham naar binnen te wer-
ken en de strijd op dat ene groene 
veld te verruilen voor de strijd op 64 
schaakvelden. Als je ook daar kunt 
winnen, heb je maandag op school 
pas écht iets te vertellen. Aanmel-
den kan het makkelijkst via de web-
site van ´´Denk en Zet” www.svden-
kenzet.nl.  Vul daar even het korte 
aanmeldformulier in en je bent als 
deelnemer geregistreerd. Pak je lie-
ver de telefoon? Bel dan Evert Kro-
nemeijer 0297-283477 die maakt 
dan alles in orde. 

Jaarlijkse jeugd UWTC-uitje Uithoorn - Zoals gewoonlijk gaat 
de jeugd van UWTC aan het einde 
van het wielren seizoen met z’n al-
len gezellig een dag op pad. Dit jaar 
werd er voor het pretpark Drievliet 
gekozen op zondag 12 oktober om 
10:30 uur stonden er 5 auto’s pa-
raat om de 18 jeugdleden en 6 be-
geleiders naar Drievliet te brengen. 
Drie kwartier later stonden er 4 van 
de 5 auto’s keurig op de parkeer-
plaats, Willem had de groene route 
genomen en kwam een stief kwar-
tiertje later.  Na binnen komt moch-
ten de kinderen een uurtje het park 
verkennen onder toeziend oog van 
de begeleiders. Hierna werd de de 
meegebrachte lunch pakketjes met 
smaak genuttigd. Na + 10 minuten 
stonden ze al weer te popelen om 
het park in te gaan.  Om het over-
geven te voorkomen, er zaten hefti-
ge attracties tussen, werden er wei-
nig Wicky’s gedronken. Rond de 
klok van half 5 ging de hele ploeg 
moe maar voldaan huiswaarts, in 
het clubhuis stond er nog een pa-
tatje met kroket of frikadel voor ze 
klaar.   De ouders van de Jeugd 
waren om 18,30 uur uitgenodigd 
om de uitreiking van het ROVEMIJ 
klassement bij te wonen. De be-
kers werden gesponsord door RO-
VEMIJ. Omdat de UWTC jeugd erg 
actief is geweest met de grote club 
actie loten. Zullen ze daarvoor be-
loond worden met een mooie win-
ter must met club logo. Namens al-
le jeugdleden en begeleiders willen 
wij de club van 100 bedanken voor 
deze geweldige dag.

Bescherm de natuur in  
Noord-Holland!

Word lid: bel nú 0251-362762
www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !

Bescherm de 
natuur in 

noord-holland!
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Jaarlijkse examens 
judovereniging Tai-Otoshi
Uithoorn - Op donderdag 16 okto-
ber werd het tweede en laatste deel 
van de jaarlijkse examens voor de ju-
doka’s van judovereniging Tai-Oto-
shi gehouden in de gymzaal in de 
Legmeer. Na een jaar van intensief 
trainen konden ook de oudere judo-
ka’s laten zien wat ze allemaal ge-
leerd en verbeterd hadden. Dat be-
stond per examen natuurlijk uit ver-
schillende technieken. Staande de 
werptechnieken  zoals bijv. Been-
worpen, schouderworpen en heup-
worpen en op de grond verschillen-
de controle technieken zoals houd-
grepen, kanteltechnieken, armklem-
men, verwurgingen etc.. 
20 judoka’s hadden zich voor de-
ze examens aangemeld in de leef-

tijd van 11 t/m 15 jaar. Vele ouders, 
opa’s , oma’s en andere belangstel-
lenden waren in grote getale opge-
komen aan naar de verrichtingen 
van de judoka’s te kijken Deze exa-
mens waren verdeeld over meerde-
re groepen en werden afgenomen 
door leraar Dennis Bakker (5e dan) 
en zijn assistenten Marco Bakker 
(2e dan) en Peter Keijzer (1e dan) 
die zeer geconcentreerd de verrich-
tingen van de judoka’s beoordeelde. 
Een aantall judoka’s zorgde dan ook 
voor verrassingen, ondanks de ze-
nuwen waar vele van hen behoor-
lijk last van hadden. De examinato-
ren waren na afloop zeer te spreken 
over het getoonde werk van de ju-
doka’s. Alle judoka’s werden na af-

loop persoonlijk toegesproken over 
de door hen behaalde vooruitgang.

De uitslagen waren als volgt:
Groene band : Laura  Cligge, Lin-
de  Veen, Coen  Engelbracht, Wilco 
van der Hoorn, Michael  Boetekees, 
Mike  Habte, Romy  Cligge, Romy  
Soeratram 

Blauwe band: Jelle  Draper, Koen  
Wendel, Onno  Hendriks, Nicholas  
Schuetz, Jelle  Vogelaar, Sita  Coen-
raads, Brittany von Gerhardt, Bart 
van der Jagt, Wouter  Wassenaar, 
Yorick  Beugelink

Bruine band:  Aubrey de Jong, 
Maarten van der Wolf 

Vrienden steken kdO 4 
in ‘t nieuw
De Kwakel - KDO 4, uitkomend 
in de reserve 5e klasse, is een echt 
klassiek KDO team, gevormd door 
een hechte vriendengroep. Allemaal 
jongens van in de 20, waarvan een 
aantal na een paar jaar in de KDO 
selectie gespeeld te hebben, toch 
besloten om als vriendenteam ver-
der te gaan. 
Dat er in dit team veel ondernemend 
talent zit blijkt wel uit het feit dat vier 
van deze jongens besloten om hun 
eigen team te sponsoren. Bob de 
Jong Hoveniersbedrijf en Koos van 
der Knaap Anthuriumcultures op het 
shirt en Van Rijn Roses en Schae-
fers Tuinaanleg op de trainingspak-
ken. Sinds dit seizoen zijn de man-
nen te bewonderen in hun nieuwe 
outfit, en ondanks dat het er enorm 
professioneel uit ziet, laten de resul-
taten op het veld nog even op zich 
wachten. Het seizoen is echter nog 
maar net begonnen, dus het kampi-

oenschap kan absoluut nog binnen 
gehaald worden! Maar belangrijker 
is dat deze hechte groep het uitste-
kend naar haar zin heeft, op zondag 

sportief bezig is op de Kwakelse vel-
den en daarbuiten, en waar de ge-
zelligheid tijdens de 3e helft een ze-
kerheidje is.

Biljarten

Jan Schockman goed op 
dreef de laatste tijd
De Kwakel – Voor afgelopen week 
stond de 7e ronde op het program-
ma van het biljartdistrict Veen en 
Rijnstreek. Het team van Ton Kar-
las moest daarvoor naar Roelo-
farendsveen, naar biljartcafe De Pe-
persteeg. Ton zelf verkeert momen-
teel in een bloedvorm. Hij wist zich 
zelfs te plaatsten voor de finale van 
de persoonlijke kampioenschappen 
3e klasse libre. Hoe dat afgelopen 
is horen we volgende week. In zijn 
partij tegen Wim Huigsloot kwam 
Ton weer tot een aanvaardbaar ge-
middelde van 2,40. Hij wist hiermee 
de eerste 2 punten voor zijn team 
binnen te halen. Huib Bakker zal wel 
een slechte avond gehad hebben. 
Hij kwam op het laatst slechts één 
carambole tekort. Dat is altijd zuur. 
Jan Schockman weet ook zijn man-
netje te staan in zijn partijen. Het 
leidt niet altijd tot winst, maar deze 
keer was Jan zeer tevreden met zijn 
prestatie. Met een gemiddelde van 
bijna 2.00 veegde hij het biljart aan 
met Werner Hogenboom. Werner 
kwam zelfs maar tot het schamele 
aantal van 21 caramboles. Hierdoor 
ging het team met 5 punten terug 
naar De Kwakel.
Het team van Kees de Bruyn, deze 
week voor het laatst afwezig, moest 
naar het biljartmekka van Lange-
raar. Biljartvereniging De Plas. Dit 
team zit momenteel in de hoek waar 
de klappen vallen. Het is allemaal 
logisch verklaarbaar echter. In het 
team spelen Theo Bartels en Hans 
van Eijk die dit jaar de overstap heb-
ben gemaakt naar het libre.
Dit vergt tijd. Theo kreeg 26 beur-
ten van zijn tegenstander. Dat is op 
dit moment voor Theo te weinig. Hij 
kwam dan ook maar tot het aan-
tal van 70 caramboles. Invaller Rik 
van Zanten speelt niet slecht. Ook 
nu speelde hij ruimschoots zijn ge-
middelde met 4,06. Maar ook Rik 
heeft momenteel veel beurten nodig 
om tot winst te komen. Hij kreeg er 
slechts 18.
Hans van Eijk behaalde in 23 beur-
ten toch 80 caramboles, weliswaar 
tekort, maar toch een tevreden ge-
zicht voor Hans. En Hans zien la-
chen doet lachen.
Het team van Theo Gahrman, uit-
komend in de C2 klasse, deed weer 
eens positief van zich spreken. Theo 
zelf liet zien dat hij op zijn tijd best 
nog wel het niveau van een aan-
tal jaren geleden kan halen. Tegen 
Arno van de Vlist van de Plas was hij 
eerder aan het einde van zijn par-
tij, wat hem 2 winstpunten oplever-
de. Leo Lips van De Plas, vind het 
altijd leuk om in het Fort te spelen. 
Hij komt namelijk zelf uit De Kwakel. 
Deze week mocht hij doubleren bij 
afwezigheid van zijn teamgenoot.
Van Gerard Pieterse liet hij niks 
heel. Kortemette maakte hij met 
hem. 72 uit 29 beurten. Gelukkig 

kon Rob Eekhoff na deze partij ge-
bruik maken van de biljartmoeheid 
van Leo. Hij is ten slotte ook geen 
30 meer. Rob scoorde 2 punten voor 
zijn team, en behaalde bovendien 
het extra punt, waardoor er een 5-
4 overwinning voor dit team op het 
papier kwam.
De teams uitkomend in de C4 speel-
den allebei een wedstrijd tegen het 
Scheepje uit Kouderkerk aan de 
Rijn. Het team van Frans van Doorn 
speelde uit. Frans mocht tegen de 
kersverse kampioen van de 4e klas-
se libre, Cor Rademaker aantreden. 
Cor ging heel hard af, en Frans zag 
de bui alweer hangen. Deze had hij 
op zijn camping afgelopen week al 
genoeg zien. Gelukkig kon Frans 
zijn partij nog keren. Uiteindelijk af-
sluitend met een overwinning en 2 
punten. Tweede speler Peter Ma-
ijenburg had last van wat aanloop-
problemen in het begin van het sei-
zoen. Hij is net een diesel. Maar Pe-
ter heeft zijn ritme gevonden. Pascal 
Boers kon hem wel vervloeken. Pe-
ter ging van aquite af met een serie 
van 11, een kwart van zijn partij. In 
19 beurten schroefde Peter zijn keu 
uit elkaar. Een prima resultaat van 
ruim 2,30. Chappeau. Ton Onderwa-
ter en Maus de Vries konden geen 
punten aan het totaal van 4 toe-
voegen. Gelukkig nog wel het ex-
tra punt voor het teamgemiddelde. 
Hierdoor ging de overwinning naar 
het Fort. 
Het team van Kees van der Meer 
speelde thuis tegen het Scheepje. 
Kees zelf behaalde zijn eerste over-
winning van dit seizoen.
Er zullen er ongetwijfeld meer vol-
gen. Aad van Kessel had een ont-
ketende Robert van der Ent tegen-
over zich. Hij kwam daardoor niet in 
zijn spel en verloor kansloos. Geluk-
kig heeft dit team Aad van der Laan 
in zich. Aad is hard op weg om weer 
eerste speler te worden halverwe-
ge het seizoen, als de gemiddelden 
weer worden aangepast. 50 caram-
boles in 23 beurten met een serie 
van 17. Arjan Vlasman leverde ook 
een prestatie die er zijn mag. Ook hij 
kwam ruim boven de 2 uit, wat hem 
de partij winst opleverde. 7-2
De C5 leek tot voor kort aardig mee 
te draaien in de competitie. Het goe-
de begin wordt echter afgelost door 
een wat mindere periode. Het team 
van Gerard Plasmeijer deed het nog 
het beste, al droeg Gerard daar zelf 
niet aan bij. Ook Jolanda Brandse 
is na haar vakantie uit haar doen. 
Ook zij kon de overwinning niet bin-
nenhalen. Gelukkig zijn er dan al-
tijd andere die weer opstaan. Robert 
van Doorn had het vizier op scherp 
staan. De één na de andere caram-
bole maakte hij. Leo Pieterse stond 
erbij en keek ernaar. Leon Loos ging 
als vierde speler door waar hij vo-
rige week mee gestopt was. Je ziet 

duidelijk vooruitgang bij Leon. Zijn 
trainingsarbeid op de vrijdagmid-
dag onder het genot van een gele 
rakker begint vruchten af te werpen. 
Goed voor een overwinning in ieder 
geval. 5-4.
Het team van Willem Holla moest 
naar Westerhaven in Alphen aan de 
Rijn. Willem zelf speelde een ma-
tige partij, hij kreeg dan ook hele-
maal geen aanvangsstoot van Nico 
van der End. Jammer volgende keer 
beter. Ook Chris Draaisma had een 
offday. Slechts 16 caramboles. Dit is 
ver onder zijn niveau. Pieter Langel-
aan liet wel zien hoe het moest. Pie-
ter moet zelfs uitkijken dat hij door 
zijn resultaten niet verhoogd gaat 
worden. Jack Baak haalde ook 2 
punten voor zijn team, maar het ex-
tra punt, en daarmee de overwin-
ning moesten ze in Alphen achter-
laten.

Driebanden
In de B1 klasse was de lijstaanvoer-
der, het team van Piet Bocxe, vrij. Dit 
gaf de concurrenten de gelegen-
heid om in te lopen. Het team van 
John van Dam speelde thuis tegen 
de Sport uit Oude Wetering. John 
zelf had weer eens het ideale rit-
me gevonden. Dit was ook nodig, 
want John speelde tegen de sluwe 
vos Arie Roubos. Behalve zijn haren 
verloor deze vos ook zijn streken dit 
keer. In 49 beurten behaalde John 
50 caramboles. Prima boven de 1.00 
gemiddeld. Arie kwam er 12 tekort.
Jos Spring int Veld heeft andere din-
gen aan zijn hoofd momenteel, dit is 
in zijn biljartspel terug te zien. Het 
zal ongetwijfeld wel weer komen, 
want de wil is er. Do van Doorn stel-
de de overwinning voor dit team vei-
lig. Hiermee lopen zij dus in op de 
koploper al is het gat nog groot. 
Bart de Bruyn was hersteld van zijn 
buikgriep. Dit was maar goed ook, 
want hij was het die als enige van 
zijn team tot een overwinning kwam. 
Martien Plasmeijer speelde moei-
zaam en verloor. Plat Voorn, vorige 
week nog goed voor een gemiddel-
de van boven de 1.00, kwam er deze 
week slechts één tekort. Al had hij 
hier wel 86 beurten voor nodig.
Plat kan dus goed rekenen, zijn ge-
middelde is weer in balans. Al ver-
rekende hij zich wel met die ene ca-
rambole die hij tekort kwam. 
Het team van Alex van der Hulst, uit-
komend in de B2, speelde tegen De 
Heul. Alex zelf mocht nog één keer 
genieten van het 1e speler zijn. Hij 
deed daarom extra lang over zijn 
partij, 70 beurten. Het was wel goed 
voor de overwinning.
Over Kees Smit en invaller Gerard 
Plasmeijer kunnen we kort zijn. Zij 
leverde geen bijdrage aan de pun-
ten. Een 5-2 nederlaag. Dit doet hen 
zakken naar de onderste regionen 
in de ranglijst.

Plat Voorn beleeft 
hoogtepunt in nadagen 
van zijn biljartcarrière!
De Kwakel – Tijdens de 6e ron-
de van de biljartcompetitie Veen en 
Rijnstreek moest het team van Bart 
de Bruyn aantreden tegen De Sport 
uit Oude Wetering. Bart zelf liet ver-
stek gaan. Hij liep de laatste da-
gen als een Egyptenaar, vanwege 
een opgelopen buikgriep. Als inval-
ler ging Rik van Zanten mee.  Rik 
had in tegenstander Arie Roubos 
een gedegen tegenstander. Een slu-
we vos die de kat eerst uit de boom 
kijkt, en vervolgens keihard toeslaat. 
Rik was dan ook kansloos. Martien 
Plasmeijer kreeg tegen Kees Olij-
erhoek kansen om de partij win-
nend af te sluiten. Maar als je de-
ze niet benut zul je nooit overwin-
nen. Plat Voorn moest daarom de 
punten maar pakken. Dit was te-
gen Plat niet tegen dovemansoren 
gesproken. Als een ware ballerina 
danste Plat rond het biljart. Zijn tutu 
nog net niet aanhebbende, scoorde 
Plat de ene na de andere carambo-
le. Plat danste niet het zwanenmeer, 
maar speelde de zwanenzang voor 
tegenstander Verhorst. Met een die-
pe zucht haalde Plat zijn laatste ca-
rambole. 30 caramboles in 26 beur-
ten. Een hoogtepunt voor Plat in zijn 
toch niet geringe biljartloopbaan. 
1.154 gemiddeld. Nog nooit door 
hem gespeeld. Chappeau!
Tevens was dit resultaat genoeg 
om de eer te redden voor zijn team. 
Maar liefst 3 punten.
Quirinus van der Meer en zijn kom-
panen speelde een thuiswedstrijd 
tegen het team van John van Dam. 
Aan het begin van de 6e ronde 
stond het team van Quirinus boven-
aan. Er moest dus gewonnen wor-
den. Dat het team van John niks ca-
deau geeft stond vooraf vast. Quiri-
nus zelf mocht beginnen. Tegen Jos 
Spring in ’t Veld kwam hij pas laat in 
zijn spel. Het duurde daarom ook 60 
beurten eer de partij beslist werd. 
Voor Quirinus nog een redelijk ge-
middelde, in tegenstelling tot Jos. 
John van Dam liet tegen Piet Bocxe 
zien dat hij tot de beste driebanden 
spelers van dit district behoort. Piet 
was het spoor volledig bijster, mede 
door het prima verdedigende spel 
van John.
50 caramboles in 51 beurten bracht 
John net geen gemiddelde van 1.00. 
Desalniettemin toch een prestatie 
die er zijn mag. Do van Doorn liet 
neef Johan alle hoeken van het bil-
jart zien. Met hier en daar een klein 
zwijntje op het biljart kon Do toch 
doorgaan met het maken van zijn 
caramboles, Johan achterlatend 
op zijn stoel. Zo kon het gebeuren 
dat het team van Quirinus met 5-2 

de boot in ging. Ze blijven echter 
nog net met 1 punt verschil boven-
aan de ranglijst staan.  Het drieban-
denteam wat uitkomt in de B2 klas-
se moest uitspelen tegen de Plas in 
Langeraar. Eerste speler Wery zat 
ver weg in Peru, op weg naar Mat-
chu Pitchu. Daarom mocht Alex van 
der Hulst een poging wagen om te 
laten zien dat hij ook als eerste spe-
ler uit de voeten kan. Alex kwam van 
een koude kermis thuis. Tegenstan-
der Hans van Capel liet Alex meer 
op zijn stoel zitten dan hij voor lief 
had. Hierdoor kwam Alex slechts tot 
14 caramboles. Dit zat hem niet lek-
ker! Kees Smit kon lang aanhaken 
bij zijn tegenstander, maar moest 
toch zijn meerdere erkennen.
Slechts 3 caramboles kwam hij te-
kort. Invaller Peter Maijenburg liet 
zien dat hij in meerde spelsoorten 
thuis is. Ook het driebanden gaat 
hem goed af. 17 caramboles in 30 
beurten is een prestatie van for-
maat. Het was genoeg voor 2 pun-
ten.  Het extra punt ging naar de 
Plas omdat Alex er veel te veel te-
kort kwam.

Libre
Het C1 team van Kees de Bruyn mist 
zijn kopman. Kees is met Wery op 
pad in Peru. Sinds zijn vertrek kon 
het team geen punt meer binnenha-
len. Al werd er niet slecht gespeeld. 
Theo Bartels laat zien dat hij wel 
degelijk libre kan spelen. Maar te-
gen gerenommeerde tegenstanders 
komt hij wat tekort. Zeker als ze 
partijen in 13 beurten uit gaan ma-
ken. Een gemiddelde van 2.00 kan 
dan wel eens voorkomen. Rik van 
Zanten stond geruime tijd ver voor 
op zijn tegenstander. Hij moest er 
nog maar 13, maar zijn tegenstan-
der vond het welletjes en ging met 
een serie van 37 uit. Rik stond er bij 
en keek erna. Hans van Eijk moet 
flink zijn best doen om het niveau 
te halen. Hij is daar nog ver van ver-
wijderd, maar het zal ongetwijfeld 
nog wel goed komen. 7-0 verlies. 
Het word tijd dat Kees weer snel te-
rug komt. 
In de C3 speelde het team van Ton 
Karlas een derby tegen Aalsmeer. 
Ton is de laatste weken met een goe-
de serie bezig. Ook nu speelde Ton 
weer een gewonnen wedstrijd. Huib 
Bakker, 2e speler, behaalde de eer-
ste 2 punten van het seizoen, moge-
lijk is dit de ommekeer. Jan Schok-
man had geen schijn van kans te-
gen Joost Dekker. Joost speelde bo-
ven zijn kunnen, dit deed Jan de das 
om. In de C4 beleefden de teams 
een zwarte dag. Het team van Frans 

van Doorn verloor kansloos met 9-0. 
Alleen Peter Maijenburg haalde zijn 
niveau, maar kon toch niet verhin-
deren dat de punten naar de tegen-
stander gingen. Het team van Kees 
van der Meer moest ook meer pun-
ten in Roelofarendsveen achterlaten 
dan dat ze mee terug namen. Alleen 
Aad van der Laan was goed voor 
een overwinning. Arjan Vlasman 
behaalde wel het aantal carambo-
les, maar zijn tegenstander deed dit 
ook. Een remise was dus het maxi-
maal haalbare. In de C5 draait het 
team van Willem Holla op volle toe-
ren. Willem zelf was tegen Ysbrand 
Knetsch snel klaar. Chris Draais-
ma leek ook op een overwinning 
af te gaan, maar kwam uiteinde-
lijk toch tekort. Pieter Langelaan, dit 
jaar voor het eerst biljartend voor de 
bond, deed wat van hem verwacht 
werd, winnen. Jack Baak had voor 
het eerst last van de zware druk die 
op je schouders rust als je het va-
derschap hebt aanvaard. Het vader-
schap bracht hem geluk, alleen niet 
met biljarten. Hij kwam er slechts 1 
tekort. Jammer! Gerard Plasmeijer 
en zijn kompanen kwamen met de 
staart tussen de benen terug naar 
thuisbasis ’t Fort in De Kwakel. Niet 
eens 1 puntje meenemend. Een 
zware 9-0 nederlaag wat hen doet 
kelderen in de ranglijst.

Bridge-
vereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 14 oktober 
startte een nieuwe parencompeti-
tie bij “Hartenvrouw”. Omdat er niet 
veel te vermelden valt, deze keer 
een kort bericht.
In de A-lijn, met veertien paren, 
werd eerste het paar Greet Over-
water en Guus Pielage met 64.17%, 
een behoorlijke voorsprong op paar 
nummer twee: Kokkie van der Kerk-
hoven en Corry Smit, zij behaal-
den 56.94%. Het paar Renske Vis-
ser en Ria van Geelkerken, als der-
de, zit hen behoorlijk op de hielen 
met 56.60%
In de B-lijn, met dertien paren, wer-
den eerste met een topscore van 
70.50% Alice de Bruin en Josè Möl-
ler. In deze lijn is het gat tussen paar 
een en twee, Alice Oostendorp en 
Ted Brand met 55.83%, aardig gro-
ter uitgevallen. Derde werden deze 
keer Tilly van Dijk en Jany van der 
Ent met 53.50%



Uithoorn - Woensdag 8 oktober or-
ganiseerde de Kwikstaart weer de 
jaarlijkse tentoonstelling.
Alle klassen hebben hard gewerkt 
aan het thema Vervoer en Verkeer 
en vele leerlingen kwamen met hun 
ouders het resultaat bewonderen.
Uiteenlopende vervoersmiddelen 
kwamen aan bod.

Van kleutergroep tot en met groep 
8, alle leerlingen zijn druk in de weer 
geweest met auto’s, treinen, fietsen, 
boten, raketten, vliegtuigen, bussen 

en bredere onderwerpen als open-
baar vervoer, de politie, brandweer, 
Schiphol, de geschiedenis van ver-
voersmiddelen, industriële revolu-
tie en ook de ontwikkeling van de 
ruimtevaart. 
Ieder lokaal was ingericht met knut-
selwerken, foto’s en voorwerpen 
en er werd getoond hoe de kinde-
ren zich in werkboeken, geschre-
ven (spannende!) verhalen en ook 
digitale presentaties met het onder-
werp hebben bezig gehouden. Zo 
heeft groep 5b de fietskeuring ver-

richt en kan iedereen veilig aan het 
verkeer deelnemen. Groep 8a weet 
alles van de beroepen in en rond 
treinen, groep 3b heeft het verschil 
tussen bakboord en stuurboord ge-
leerd en weet wat een strontrace is 
en groep 6a heeft de verkeersbor-
den en –regels bestudeerd.

Grote schaal
Met veel creativiteit en fantasie zijn 
met verzamelde melkpakken, boter-
vlootjes, wc- en keukenrollen, fris-
drankflessen en eier- en schoenen-
dozen de prachtigste voertuigen 
in elkaar geknutseld. Ook op gro-
te schaal waren er indrukwekkende 
bouwwerken te zien: een helikop-
ter en vliegtuig met landingsbaan in 
groep 4c, een ambulance in groep 
1/2f, een verkeerslicht in groep 1/2d 
en een schip zo groot als het klaslo-
kaal in groep 7a, compleet met vis-
net, reddingsboeien en kanon.
Behalve het vervoer en verkeer in 
het heden, zijn een paar klassen ook 
in het verleden en de toekomst van 
het vervoer gedoken. Van de histo-
rie van trekschuiten door klas 6b, tot 
de verschillen tussen stoomtreinen 
en de HSL door klas 8c en raketra-
ces door klas 8b.
Het was een geslaagde, leerzame 
en vooral fantasievolle avond.

Nieuwe Meerbode  - 22 oktober 2008 pagina 33

Officiële eerste steen 
gelegd bij Admiraliteit
Uithoorn - Op 31 oktober 2007 in het 
jaar van Michiel de Ruyter werd de 
eerste steen gelegd voor het nieuwe 
appartementengebouw de Admi-
raliteit aan de Admiraal de Ruyter-
laan. Dat gebeurde toen door wet-
houder Jeroen Verheijen, Alexander 
Koops als vertegenwoordiger van de 
jongeren en Chris Woerden als ver-
tegenwoordiger van de wat oude-
re jongeren zoals Louis van Huik di-
recteur van UBA het uitdrukte. Maar 
omdat men toch een officiële eerste 
steen wilde leggen werd besloten 
om dat dus een jaar later te doen. 
Meteen bij de ingang kregen de uit-
genodigde toekomstige bewoners 
een plaatje met hun bouwnummer 
erop dat op hun jas kon worden ge-
plakt. Louis van Huik gaf in zijn toe-
spraak aan dat hij een gelukkige en 
trotse directeur was, omdat hij deze 
keer iets kon laten zien en dat verle-
den keer nog moest waarmaken. Het 
is de bedoeling dat eind week 46 de 
algemene ruimtes worden opgele-
verd zoals de liften, het trappenhuis, 
de bergruimtes en enkele boven-
ste appartementen. In week 47 wor-
den dan 15 appartementen opgele-
verd en Louis van Huik gaf aan: “Ik 
kan een andere belofte ook waar-
maken dat hier met kerst de kerst-
bomen zullen staan, want de laat-
ste woningen worden opgeleverd in 
week 48.” De prijzen van de appar-

tementen variëren van circa 125.000 
euro tot 267.000 euro. Meteen al bij 
de start van de bouw waren alle ap-
partementen verkocht. Het ging al-
lemaal heel officieel. Door Louis van 
Huik werd een koker overhandigd 
aan wethouder Jeroen Verheijen. 
In de koker zit een geplastificeerde 
oorkonde met daarop de vermelding 
dat op 31 oktober de eerste steen 
is gelegd door genoemde personen 
en dat de architect van beide ge-
bouwen Ben Kraan is

Obstakel
Op het terrein waar dus nu twee ap-
partementengebouwen zijn verrezen 
stonden vroeger de kazerne en de 
school. Men had met een obstakel 
te maken bij het ontwerp van beide 
gebouwen, omdat daar de busbaan 
loopt met een hellend vlak maar dat 
is kunstig opgelost door schuin om-
hoog lopende tuinen. De bestaan-
de woningen hebben ook een voor-
deel gekregen, want zij hebben een 
tuin gekregen en ruime parkeerge-
legenheden. En natuurlijk is op die-
zelfde plek ook het onderkomen van 
Ons Tweede Thuis. Het totale com-
plex heeft de toepasselijke naam 
Bestevaer meegekregen en bestaat 
dus uit twee appartementengebou-
wen, de Compagnie met 38 wonin-
gen en nu dus de Admiraliteit met 
33 woningen. Ben Kraan vertelt dat 

de appartementengebouwen in ja-
ren 30 stijl gebouwd zijn. “Warme 
rode baksteen en grote overstekken 
met gebakken pannen en mooi ge-
metselde balkons. De opdracht was 
om iets neer te zetten in een be-
staand dorp. Je krijgt dan te maken 
met een onooglijke bult grond waar 
je iets mee moet doen op een verlo-
ren hoekje tussen het viaduct en de 
Admiraal de Ruyterlaan.
Op dezelfde grond moesten dus 
woningen en parkeerruimtes ko-
men. Het was het talud van de bus-
baan dat onderdeel uitmaakte van 
de vroegere Haarlemmermeer-
spoorlijn. De achtertuinen liggen op 
twee niveaus wat redelijk uniek is in 
een polderlandschap. De apparte-
menten op de begane grond heb-
ben een gezamenlijke tuin met wel 
ruimte voor privéplekjes.

Er zijn veel verschillende woontypes 
met ronde uitbouw en bij de jonge-
renappartementen komt het licht 
aan de voorkant naar binnen. Het 
merendeel van de jongerenappar-
tementen ligt op de begane grond 
en de appartementen voor de wat 
oudere jongeren op de tweede ver-
dieping. Volgens Ben Kraan was het 
geen gemakkelijk opgave voor de 
UBA die extra kosten heeft moeten 
maken om de appartementen pas-
send in het geheel te maken. 

‘Klok terug’ 
slagwerkconcert 

Tavenu
De Kwakel - Aanstaande zon-
dag 26 oktober geeft de slag-
werkgroep van Tavenu een kof-
fieconcertje in het dorpshuis in 
De Kwakel. Het concert begint 
om 12.00 uur. Er is een gastop-
treden van Slagwerkgroep Bo-
venkerk en ook de steelband 
van Tavenu is present. Zowel de 
drumband als de mallets van Ta-
venu zal onder leiding van Mi-
chiel van Putten enkele gezellige 
nummers laten horen. De drum-

band zal o.a. het bekende trein-
ritme spelen, Newsflash en een 
nummer van Slagerij van Kam-
pen. Ook kunt u luisteren naar 
Eviva Espana en My Little Lady, 
dat samen met de mallets ge-
speeld zal worden. Slagwerk-
groep Bovenkerk zal een gastop-
treden verzorgen. Zij beschikken 
over een uitgebreide malletsectie 
(bells, xylofoons en marimba’s). 
Onder leiding van Barry Jurjus 
zullen zij nummers als Eloïse, 

The Lion sleeps tonight en Africa 
ten gehore brengen. Laat u ver-
rassen door dit melodisch slag-
werkspektakel. De steelband van 
Tavenu zal het koffieconcertje 
met gezellige muziek afsluiten. U 
bent dus aanstaande zondag van 
harte welkom in het dorpshuis in 
De Kwakel. Het slagwerkconcert 
begint om 12.00 uur en de toe-
gang is gratis. Kijk ook eens op 
www.tavenu.info en www.steel-
band-tavenu.swingt.nl .

Tentoonstelling Vervoer en 
Verkeer bij Kwikstaart

Breednet zorgt voor snelle 
verbinding bij bedrijven 
via glasvezel
Uithoorn - “Er is al enkele keren 
een bijeenkomst geweest met de 
ondernemers om het digitaal wer-
ken met glasvezel te promoten”, al-
dus wethouder Jeroen Verheijen bij 
de bijeenkomst over de wereld van 
de glasvezel. Oorspronkelijk is het 
een initiatief van de provincie, ge-
meentes en Economische Zaken. De 
achterliggende gedachte is om een 
open glasvezelnetwerk betaalbaar 
te krijgen en dan met name voor het 
midden- en kleinbedrijf. Het is een 
project van Stichting iMMovator. 

Glasvezel, ook wel fiber genoemd, 
is een haardunne sterke draad van 
zeer helder glas. Hierdoor kan over 
grote afstanden licht worden ge-
stuurd. Die lichtstralen zijn ide-
aal om grote hoeveelheden data te 
transporteren. Het is veilig en gaat 
supersnel tot 1 gigabit per seconde. 
Dat betekent 10 tot 200 keer sneller 
dan ADSL SDSL kabel of draadloos. 
Glasvezel is ook nauwelijks gevoe-
lig voor storingen. Kwaliteit en vei-
ligheid van beeld en geluid zijn ge-
garandeerd. Glasvezel is niet nieuw. 
Het bestond al in 1970 en werd toen 
gebruikt om netwerken van verschil-
lende landen en continenten via on-
derzoektafels met elkaar te verbin-
den. De grootste onderzeese glas-
vezelverbinding is de Atlantic Cros-
sing. Die verbindt de belangrijkste 

steden in de Verenigde Staten, Het 
Verenigde Koninkrijk, Nederland en 
Duitsland met elkaar. Al het data-
verkeer tussen Amerika en Europa 
gaat dus via glasvezel. Op dit mo-
ment doen drie provincies (Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland) en 14 
gemeenten plus een aantal partners 
mee aan dit project. Het gaat voor-
al om het middensegment in de be-
drijfstak om voor die bedrijven een 
betaalbaar digitaal werken te reali-
seren. 

Scholen
Maar ook scholen en zorginstellin-
gen kunnen hiervan gebruik maken. 
Op dit moment loopt het project on-
geveer 1 ½ jaar en in Uithoorn zelf 
zijn al ruim dertig bedrijven die ge-
bruik maken van deze diensten. 
Maar ook in andere steden wordt al 
gebruik gemaakt van de glasvezel-
verbinding. Zo zijn er verschillende 
videoproductie bedrijven, het Flevo-
ziekenhuis in Almere en in Deven-
ter maakt de ICT onderdeel uit van 
het onderwijs. Naast veel bedrijven 
zijn ook alle basisscholen aange-
sloten op het glasvezelnetwerk. De 
belangrijkste diensten waarvan ge-
bruik wordt gemaakt zijn internet en 
telefonie. Externe opslag van data, 
remote back up extern beheer van 
apparatuur videobeveiliging en an-
dere ICT diensten maar ook mu-

ziekdistributie en video en web-
casting. Er zijn vijf grote aanbieders 
voor de aansluiting van de glasve-
zelverbinding. Dat zijn KPN, Zig-
go, Unet, Priority en Eurofiber. Men 
kan dan eveneens van deze provi-
ders gebruik maken voor de overi-
ge diensten maar men kan ook kie-
zen voor andere dienstaanbieders. 
Er is een eenmalige aanschafprijs 
van 1000 euro en dan een maande-
lijks bedrag van 275 euro. Het lijkt 
in eerste instantie toch nog een 
vrij dure aangelegenheid maar vol-
gens insiders is het zo dat de uit-
eindelijke kosten veel lager zijn dan 
men nu betaalt. De procedure is 
als volgt: men kan een intentiever-
klaring aangaan via de website van 
Breednet. Dan kan men een postco-
de check doen om te zien of Breed-
net op het adres leverbaar is en te-
gen welk tarief. Een cluster van be-
drijven die gezamenlijk een glas-
vezelverbinding via Breednet aan-
vragen geeft natuurlijk het hoogste 
rendement. Maar ook dienstenaan-
bieders kunnen zich aanmelden bij 
Breednet. Als de aanvraag eenmaal 
is ingediend duurt het ongeveer vier 
maanden voordat de aansluiting is 
gerealiseerd. Dat heeft ook te ma-
ken met het aanvragen van vergun-
ningen. 
Voor meer informatie:
www.breednet.nl

Knotgroep Uithoorn gaat 
weer aan de slag
Uithoorn - De herfst is duidelijk be-
gonnen. En voor de Knotgroep is dat 
het signaal om weer een nieuw sei-
zoen te starten. 
De eerste werkdag is komende za-
terdag 25 oktober op het Fort aan 
de Drecht. Het Fort is als onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam his-
torisch van groot belang, maar ook 
de natuurwaarde van het gebied op 
en rond het fort is zeer de moeite 

waard. Onder leiding van mensen 
van Landschap Noord-Holland voert 
de Knotgroep zaterdag een deel van 
het jaarlijkse beheer van het fortter-
rein uit. Ze verzamelen het gemaai-
de gras en brengen het naar broei-
hopen. Als dat werk erop zit, zagen 
ze uitgeschoten wilgen en essen 
weer kort.
Als u zin heeft om een ochtend op 
een unieke plek actief in de natuur 

bezig te zijn, kom dan ook om 9.00  
uur naar de ingang van het Fort bij 
de Grevelingen in Uithoorn.
De Knotgroep zorgt voor gereed-
schap en handschoenen. Rond half 
elf is er koffie en thee, en om 13.00 
uur sluiten ze af met een kop soep. 
Neem zelf een beker, een lepel en 
stevige schoenen of laarzen mee.
Voor meer informatie: 
Joop Alsemgeest 0297-563394.
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Atlantis D1 kampioen!
Mijdrecht - Atlantis D1 is al zeker 
van het kampioenschap, alleen zal 
het van de laatste wedstrijd afhan-
gen of ze alleenheerser zijn of dat ze 
de eer moeten delen met Fiducia. 
Zaterdag 18 oktober speelde de 
D1 de beslissende wedstrijd te-
gen Fiducia. Het team dat gespon-
sord wordt door Roebeson startte 
de wedstrijd vol enthousiasme en 
goede moed. Het eerste deel van de 
wedstrijd boekte Fiducia een kleine 
voorsprong. Dit overdonderde At-

lantis een beetje maar… gelukkig 
wist Atlantis ook twee mooie doel-
punten te scoren. Nadat er over en 
weer wat doelpunten vielen, gingen 
we met een gelijkspel de rust in. 
Fel en strijdlustig en geconcen-
treerd keerden beide teams terug 
op het veld. De wedstrijd was bloed-
stollend, niet alleen voor de spelers 
maar ook voor de mensen aan de 
zijlijn. Uiteindelijk wist de D1 met 
1 punt voorsprong de wedstrijd te 
winnen met 7-8!!!   

Om drie uur was de officiële huldi-
ging. Spelers, coaches, sponsor, ou-
ders en broertjes en zusjes waren er 
om deze overwinning te vieren. Uit 
handen van Joost Reurings, voor-
zitter van de technische commissie, 
ontvingen de spelers hun verdiende 
medaille. Natuurlijk was er ook taart 
en een hoop gezelligheid. Dit was 
een geweldige afsluiting van het 
veldseizoen en laten we hopen dat 
de D1 de prestaties voort kan zetten 
in de zaalcompetitie.

Gun uw oude voetbalspullen 
een tweede leven voor de 
straatkinderen van Nairobi
Regio - Stichting4Life (S4L) uit 
Mijdrecht steunt eenoudergezinnen 
in Kenia. Gezinnen waarin een vader 
ontbreekt. Soms omdat die vertrok-
ken is, meestal omdat die overleden 
is. Aids is een probleem in Kenia. Ar-
moede ook. De gezinnen waar S4L 
zich op richt, behoren tot de aller-
armsten (maandinkomen tot € 20,-). 
Het zijn gezinnen waarbij alles om 
overleven draait, ook omdat meestal 
de moeder is besmet met het HIV-
virus. S4L heeft een uniek en suc-
cesvol hulpconcept ontwikkeld. 
De vier pijlers van Stichting4Life
De 4 in de naam van de stichting 
staat niet alleen ‘voor’ het leven, 
maar ook voor de vier pijlers waar-
op de stichting haar activiteiten ba-
seert: onderwijs voor de kinderen,
betaald werk voor de moeders,
export van sieraden, die door de 
moeders zijn gemaakt,
opvanghuizen voor zieke moeders 
en (aanstaande) weeskinderen

Scholing
Door de unieke combinatie van 
scholing voor de kinderen, een fair 
inkomen voor de moeders, liefde-
volle opvang van de wezen en har-
de valuta door de export van in Ke-
nia geproduceerde producten, bie-
den de projecten van S4L structure-

le hulp. Inmiddels zitten er 120 vrou-
wen en kinderen in het programma 
van S4L. Maar de stichting die actief 
is in de sloppenwijken van Nairobi, 
wil graag meer straatkinderen hel-
pen. Daarom is besloten een jeugd-
voetbalelftal te starten met straat-
kinderen. De kinderen gaan 3x per 
week trainen en spelen 1x per week 
een officiële wedstrijd. Voetbal be-
tekent voor deze kinderen veel meer 
dan alleen maar sporten: door het 
voetbal krijgen ze een doel in hun 
leven, functioneren ze in een groep, 
wordt ze discipline bijgebracht en 
blijven ze van de straat.

S4L gaat in december kleding ver-
sturen aan Nairobi en wil graag 
mensen in Mijdrecht en omgeving 
vragen om deze actie te ondersteu-
nen: heeft u nog (oude) voetbalkle-
ding en/of –schoenen, geef ze dan 
a.u.b. aan S4L. U kunt de kleding in-
leveren bij Linda Janssen, Watermo-
len 2 in Mijdrecht. Of even bellen 
met 06-21965691, dan komen we 
de spullen ophalen. Hartelijk dank 
namens de straatkinderen in Nai-
robi!

Bezoek voor meer informatie over 
de stichting www.stichting4life.nl

Start tweede cyclus van
parencompetitie BVK
De Kwakel - Met slechts 36 paren 
werd een begin gemaakt met de 2e 
serie van 6 speelavonden ‘Paren’ .
Voorafgaand aan het spelen werd 
een indrukwekkende minuut stil-
te in acht genomen i.v.m. het over-
lijden van Inez Ambagtsheer, waar-
na Cor het startschot gaf.
 In de A lijn toonde nieuwkomer 
paar Mann-Brokke direkt titelaspi-
raties door met ruime afstand de 1e 
plaats te veroveren. 63,33% was hun 
score.
De 2e plaats was deze avond weg 
gelegd voor paar Heijlman-Zuidema 
met precies 55% en Geke en Jaap 
Ludwig werden 3e met 54,6%.
Dat niet alle nieuwkomers het ge-

makkelijk hebben bewezen Anne-
ke Karlas en Jaap Verhoef, door met 
41,3% als 12e en laatste te eindigen. 
Zij laten de moed uiteraard niet zak-
ken en komen hopelijk wel weer te-
rug naar een aanvaardbaar nivo.
 Ook in de  B lijn werd de koppo-
sitie ingenomen door een paar dat 
was gepromoveerd uit de C lijn. Jo-
se Moller en Yvonne Koestal willen 
wellicht direct doorstomen naar de 
A lijn en zij onderstreepten die am-
bitie met een score van 58,33%. De 
2e plaats was voor gelegenheids-
paar Lenie Heemskerk- Piet v.d. Poel 
met 57,3%. Een gedeelde 3e plaats 
was er voor paar Stokkel-Zandvliet 
en echtpaar van der Knaap, ook net 

ontstegen aan de C lijn, met 56,6%.
In deze lijn hadden Loes Kroon en 
Ria van Zuylen een wat mindere 
avond met 35,8% en dat betekende 
de 14e plaats.
De C lijn tenslotte telde slechts 
10 paren en van die 10 was paar 
Zandvliet-Nieuwendijk de sterkste 
met 67,7%. Lous Bakker kon deze 
avond partner Hans Elias blijkbaar 
tot grootse daden inspireren, want 
aan het eind van de avond prijkten 
hun namen op de ranglijst als 2e 
met 58,8%. Addie de Zwart en Het-
ty Kesting veroverden de 3e plaats 
met 56,3%, terwijl paar Bleekemo-
len-Jonkers de 10e plaats innam 
met 45,4%.

Uitstekende seizoensstart
Legmeervogels 3

.

Uithoorn - Het nieuwe team van 
Legmeervogels, Legmeervogels/
Bakker Carcleaning is het seizoen 
uitstekend gestart. Na overtuigen-
de overwinningen op Anatolie (6-
15) en Ter Beek (8-1), moest er in 
de Bloemhof tegen het sterke Fi-
co worden aangetreden. Een span-
nende wedstrijd met kansen over en 
weer, werd uiteindelijk in Uithoorns 
voordeel beslist met 5-6. De vierde 
competitiewedstrijd tegen Golden 
Stars werd met een duidelijke 6-1 
overwinning afgesloten. 
Het nieuwe team van de club, is 
ook ingedeeld voor de beker. Na de 
overwinning op Golden Stars mocht 
er voor de beker worden aangetre-
den bij DCG. Ook de bekercompeti-
tie werd uitstekend begonnen. DCG 
kreeg alle hoeken van de zaal te zien 
en uiteindelijk stopte de score bij 3-
13. De zesde wedstrijd die het team 
mocht spelen was tegen de ervaren 
ploeg van VVGA. Een hele moeiza-
me wedstrijd, waarin Legmeervogels 
ondanks het slechte spel een hoop 
kansen kreeg. Paal, lat, eigen spe-
lers en de keeper van VVGA hielden 
een hoop uit het doel. De ban werd 
pas in de allerlaatste seconde van 
de wedstrijd gebroken. De stugge 
verdediging van VVGA werd voor de 
vijfde keer gepasseerd. De wedstrijd 

eindigde in een zeer zwaar bevoch-
ten 4-5 overwinning. En betekende 
dus dat er vijf wedstrijden gespeeld 
zijn en vijftien punten zijn behaald 
door het team van “de snor”

Behendig
Afgelopen vrijdag speelde het team 
zijn tweede bekerwedstrijd tegen 
De Dijk uit Amsterdam. De Dijk had 
een aantal jongens in het team die 
zeer behendig waren in de zaal. 
Hierdoor werd het net als tegen VV-
GA een zware wedstrijd. Heel veel 
kansen over en weer. Gelukkige 
doelpunten aan beide kanten en 
met name uitstekend keeperswerk 
aan twee kanten zorgden ervoor 
dat de massaal toegestroomde toe-
schouwers een tot de laatste minuut 
spannend duel kregen voorgescho-
teld. De Dijk kwam op voorsprong, 
maar het werd al snel gelijk. Nog 
voor de rust hadden beide ploegen 
nog een keer doel getroffen, waar-
door er werd gewisseld met een 2-
2 stand. De eerste vijf minuten na 
de rust was Legmeervogels het even 
kwijt en De Dijk liep uit naar een 2-4 
voorsprong. Vanaf dat moment werd 
Legmeervogels/Bakker Carcleaning 
wakker en koos er voor om het tem-
po te verhogen, iets meer risico te 
nemen en het doel van de De Dijk 

nog meer onder vuur te nemen. Dit 
leidde tot een inhaalrace waarbij het 
vijf minuten voor tijd 4-4 stond. Leg-
meervogels koos ervoor om te blij-
ven spelen zoals ze op dat moment 
deden en 1 minuut voor tijd maak-
te de ploeg de verlossende 5-4. Na 
deze goal werd de wedstrijd gecon-
centreerd uitgespeeld.

Plein ‘ 83
Afgelopen maandag was in de Sport-
hallen Zuid de laatste poulewedstrijd 
van de beker tegen het drie klasse 
hoger uitkomende Plein’83. Plein’83 
gebruikte alle middelen om het team 
van Legmeervogels af te stoppen, er 
werd geslagen, geschopt, geduwd, 
maar de spelers van Legmeervogels 
lieten zich niet gek maken en speel-
den een degelijke wedstrijd waar tot 
twee maal toe sterk terug gekomen 
werd tegen het op een veel hoger 
niveau spelende Plein’83. Ondanks 
dat werd de wedstrijd werd met 8-
6 verloren. Door dit resultaat is Leg-
meervogels/Bakker Carcleaning uit-
geschakeld in de beker. Verdere in-
formatie over deze wedstrijd ont-
breekt nog op dit moment.
De volgende wedstrijd van Leg-
meervogels/Bakker Carcleaning is 
vrijdag 31 oktober om 19.15 uur te-
gen Fico in sporthal de Scheg.

Bridgevereniging
‘De Legmeer in Uithoorn’
Uithoorn - Woensdagavond 15 ok-
tober jl. speelde de bridgevereniging 
“De Legmeer “de tweede  ronde van 
de viertallen competitie 08/09. In de 
“A” lijn was het team van Belder-
ink goed op dreef, zij versloegen het 
team van  Praag met 25 tegen 3 WP. 
Ook het team van Schavemaker wist 
zich goed te handhaven zij waren 
de meerdere van het team van Tim-
mer met een score van 24 tegen 6 
WP. Deze 24 WP waren voldoende 
om de eerste plaats in de competitie 
over te nemen, met een totaal van 
40 WP. Het team van Kamp speel-
de gelijk tegen het team van Visser 
met 15 tegen 15 WP. Zij zakken nu 
één plaats en staan tweede met 38 
WP. Een gedeelde derde plaats is er 

voor de teams van Visser en Egbers 
met 36WP. In de “B” lijn scoorde het 
team van de Vroom weer de maxi-
male 25 WP. Met een totaal sco-
re van 50 WP. staan zij stevig op de 
eerste plaats. Het team van Tromp 
volgt op enige afstand op de twee-
de plaats, zij scoorden nu 20 WP. te-
gen het team van Geling met 10 WP. 
en komen nu op een totaal van 39 
WP. De derde plaats blijft voor het 
team van de Jonge met een totaal 
van 31 WP. Zij speelden tegen het 
team van Liemt met een score van 
16 tegen 14 WP.
In de extra competitie drive naast 
het viertallen speelden 13 paren. 
De hoogste score was voor het 
echtpaar Heleen en Mees van der 

Roest, zij behaalden 64,50%. Het-
ty Houtman en Tina Wagenaar wer-
den tweede met 56,25%. De derde 
plaats ging naar het paar Adriaan 
en Nel Koeleman met 55,42%. De 
onderlinge competitie stand word 
nu aangevoerd door Heleen Mees 
van der Roest met een gemiddel-
de van 58,81%. De tweede plaats is 
voor Lenie Pfeiffer met Ans Voogel 
met 54,37%  en de derde plaats is 
voor Adriaan en Nel Koeleman met 
een gem. van 52,71%.
Bent u geïnteresseerd in bridge, 
speel een keer ter kennismaking 
mee. Neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van de Akker 0297-
346027 of met Gerda Schavemaker 
0297-567458.

KDO speelt mee met ‘Fair 
Play‘ handbaltoernooi
De Kwakel - In het overgangs-
weekend tussen de veld- en zaal-
competitie heeft de A- en B-jeugd 
van KDO dit jaar deelgenomen aan 
het Fair Play toernooi om de Hobéon 
Cup. Het toernooi leverde geen 
winstwedstrijden op en ook de cup 
ging niet mee naar De Kwakel, maar 
er zijn wel hele sportieve en lekkere 
oefenwedstrijden gespeeld.

De A1 en een combinatie van de 
A2 en B1 van KDO speelden op za-
terdag 18 oktober beiden één wed-
strijd tegen gelijkwaardige teams 
van OASE, de organiserende ver-
eniging uit Alkemade. Het doel was 
natuurlijk het winnen van de wed-
strijden, maar voor de algehele toer-
nooizege was alleen winst niet ge-
noeg. De belangrijkste voorwaarde 
voor het winnen van de Hobéon Cup 

is het sportieve gedrag dat de speel-
sters en coaches van de verschillen-
de teams vertonen. Fair Play hand-
bal dus.

Net niet sterk genoeg
De A2/B1-combainatie van KDO, 
die voor deze gelegenheid werd sa-
mengesteld, trapte het toernooi af. 
Ze speelden een spannende wed-
strijd waarin de stand redelijk ge-
lijk op ging. Onder aanmoediging 
van de dames van de A1 wist KDO 
de score nog bijna gelijk te trekken, 
maar helaas had OASE de langste 
adem (16-13).

Daarna mocht de A1 aantreden in 
de gloednieuwe Hertogshal. De te-
genstander had een iets soepeler en 
ervarener team dan KDO, wat aan 
het spel goed was af te lezen. In de 

eerst helft kon KDO de schade be-
perkt houden, maar in de tweede 
helft liep OASE veel breaks waar-
door de eindstand uitkwam op 23-
16.

Sportiviteit voorop
Aan de hand van stembriefjes be-
paalden het publiek en de scheids-
rechters welk van de vier A-jeugd 
teams de Hobéon Cup voor Fair Play 
handbal mee naar huis mochten 
nemen. Ondanks het zeer sportieve 
spel dat KDO heeft vertoond en de 
positieve instelling van de coaches 
heeft KDO de cup niet gewonnen. 

Maar het is goed om te zien dat 
de oudste jeugd van KDO zich met 
sportief gedrag en een positieve in-
stelling op het handbalveld presen-
teert!

Legmeervogels simpel 
uit het bekertoernooi 
Uithoorn - Legmeervogels heeft de 
kans om zich te plaatsen bij de laat-
ste vierenzestig van het KNVB be-
kertoernooi eenvoudig uit handen 
laten nemen. Niet dat DSS zoveel 
beter was dan de Vogels. Nee, de 
spelers van DSS beschikte in deze 
bekerwedstrijd wel over de juiste in-
stelling. En dat was wel het grootste 
verschil in dit duel.Na tien minuten 
was het al duidelijk dat Legmeervo-
gels een zware middag te gemoed 
gaat. Daar waar de gasten elk duel 
vol ingingen liep men er bij de Vo-
gels op het veld met de instelling 
dat zij deze klus wel even zou kla-
ren. Vooral het midden veld stapel-
de fout op fout waardoor de verde-
diging van Legmeervogels maar zel-
den onder de druk van DSS van-
daan weet te komen. En men er niet 
toe in staat was om ook maar voor 
enige dreiging te zorgen voor het 
doel van DSS. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Legmeervogels  al 
snel in deze bekerwedstrijd tegen 
een 0-1 achterstand aan kijkt. Een 
vrije trap net buiten de 16-meter 
zorgt voor zoveel verwarring in de 
verdediging van de Vogels dat DSS 
wel heel eenvoudig op voorsprong 
kan komen. Deze snelle achterstand 
heeft er niet voor gezorgd dat men 
bij Legmeervogels wakker wordt 
en men inziet dat men op deze ma-
nier er niet in zal slagen om de vol-
gende ronde te halen. Het wordt 
in de 26ste minuut nog vervelen-
der voor de Vogels. Onnodig bal-
verlies op het troosteloze midden-
veld leidde een aanval in van DSS. 
Als er dan achterin ook nog even 
fout op fout wordt gestapeld is het 
DSS dat op 0-2 weet te komen. Even 
komt er dan een opleving bij Leg-

meervogels , maar het kan ook zijn 
dat DSS even de teugels laat vie-
ren, en weet Mounhir Ghannoun , 
op aangeven van de net in het elf-
tal gekomen Yarnick Valpoort de 1-
2 te score. Even is er dan het ge-
voel van dat het toch mogelijk moet 
zijn om de gasten te verslaan. He-
laas dit gevoel overheerst maar heel 
even. Verder gebeurt er weinig in de 
eerste 45 minuten en kijken de Vo-
gels dan ook bij het rustsignaal te-
gen een 1-2 achterstand aan. Dan 
verwacht je toch dat men bij Leg-
meervogels wakker is geworden en 
dat wil je dit duel winnend af luiten 
er een schepje boven op moet wor-
den gegooid. Dit gebeurt dan ook 
even  en zowaar Legmeervogels 
zet de verdediging van DSS onder 
druk. Dit leidde er toe dat Mounhir 
Ghannoun, deze keer op aangeven 
van de hardt werkende Sander Bos-
huizen, er fraai de 2-2 laat aante-
kenen. Dan vergeet Legmeervogels 
door te drukken. Dit heeft tot gevold 
dat DSS weer het initiatief naar zich 
toe trekt en Legmeervogels weer te-
ruggedrongen wordt op eigen helft. 
Trainer Raciti hoopt dan doormiddel 
van een aantal wissels de bakens 
de verzetten. Spitsen worden gewis-
sel voor spitsen en het falend mid-
denveld deze wedstrijd wordt onbe-
grijpelijk in stand gehouden. Dan is 
er weer eens heel simpel bal verlies 
op het middenveld en kan DSS wel 
heel eenvoudig de 2-3 aantekenen. 
Ook hier gaat men dan in verdedi-
gend opzicht  niet geheel vrij uit. Bij 
Legmeervogels gelooft men er dan 
niet meer in. Je kunt je afvragen of 
dat geloof in een goed resultaat er 
wel is geweest. Het is 2-3 en het 
blijft 2-3 DSS door naar de laatste 

64 van het bekertoernooi en Leg-
meervogels mag de wonden gaan 
likken.

Competitie
Aanstaande zondag wordt de com-
petitie dan weer vervolgd. Voor Leg-
meervogels wil dat dan zeggen dat 
men moet aantreden tegen het op 
de 10e plaats staande HBC.  Een 
ploeg die zeker gaat knokken voor 
lijfsbehoud. Het wordt dan mogelijk 
ook een hele zware wedstrijd voor 
Legmeervogels. Zeker als men met 
de instelling het veld ingaat zoals 
men het veld is voor de bekerwed-
strijd tegen DSS. In de 3e klasse C 
waren er afgelopen zondag een 2-
tal inhaal duels vastgesteld. ’s Gra-
veland – Hillegom. Uitslag 1-4. De 
andere inhaal wedstrijd is geweest 
RKDES – Sp. Maroc. Hier is de uit-
slag dan 2-1 in het voordeel van 
RKDES. Deze uitslag betekende de 
eerste nederlaag voor Sporting Ma-
roc dit seizoen. En RKDES rukt door 
deze winst op naar een 3e plaats op 
de ranglijst.
Het competitie duel HBC – Leg-
meervgels beging in Heemstede om 
14.30 uur. 

Zondag 2
De zondag 2 heeft zich door een 
zwaar bevochten overwinning in en 
tegen Abcoude 1-2 weer genesteld 
in de kop van de ranglijst en blijft 
dan ook uitzicht houden op de eer-
ste periodetitel.
Voor Legmeervogels 2 staat aan-
staande zondag de competitie wed-
strijd uit tegen RKAVIC 2 op het 
programma. RKAVIC 2 – Legmeer-
vogels 2 in Amstelveen begint om 
11.30 uur.


