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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2

UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
gaat illegale en/of onveilige kamer-
bewoning aanpakken. Om handha-
vend te kunnen optreden hebben 
burgemeester en wethouders een 
plan van aanpak ‘veilige en legale 
kamerbewoning’ vastgesteld. Na in-
ventarisatie is een lijst van ongeveer 
50 panden opgesteld, waar waar-
schijnlijk illegale bewoning plaats-
vindt. Illegale bewoning kent twee 
vormen. Allereerst het onderver-
huren van de woning aan derden, 
zonder dat daarvoor toestemming 
van de eigenaar is. Bij constatering 
hiervan neemt de gemeente contact 
op met de eigenaar van de woning. 
Daarnaast is het niet toegestaan een 
pand te gebruiken anders dan het 

bestemmingsplan voorschrijft. Een 
voorbeeld hiervan is het gebruik van 
een deel van een bedrijfspand als 
woonruimte. Een ander voorbeeld 
is dat te veel mensen, die niet be-
horen tot een huishouden, wonen in 
een eengezinswoning of flat. De ge-
meente gedoogt geen illegale bewo-
ning en treedt op tegen alle beken-
de adressen waar mogelijk sprake is 
van illegaliteit. In toenemende mate 
komen er klachten van buurtbewo-
ners dat er een onhoudbare situatie 
ontstaat. Het gaat dan om onverant-
woorde bewoning, verstoring van de 
openbare orde en diverse vormen 
van overlast. “Bij ons in de straat is 
geen parkeerplek meer te vinden”, is 
een van de veel gehoorde klachten. 

Niet alle bekende adressen kunnen 
gelijktijdig worden aangepakt. Er 
is een fasering aangebracht. Eerst 
wordt de bewoning van (agrarische) 
bedrijfspanden op het bedrijventer-
rein en in het landelijk gebied aan-
gepakt. Daarna is de illegale bewo-
ning van woonhuizen aan de beurt. 
Na zes maanden evalueert de ge-
meente de resultaten en kan het plan 
van aanpak worden aangepast. Voor 
verdere informatie en/of het melden 
van een nieuw kamerverhuuradres, 
kunt u tijdens kantooruren recht-
streeks bellen met mevrouw Jonk-
man, 0297-5133111. U kunt uw mel-
ding ook richten aan: burgemeester 
en wethouders van Uithoorn, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn.

Uithoorn pakt illegale 
kamerbewoning aan

Open dag  van Brandweer 
Uithoorn weer drukbezocht
Uithoorn – Zaterdag jl. hield de 
brandweer van Uithoorn weer haar 
bekende jaarlijkse open dag. Jong 
en oud konden zich deze dag ver-
maken met het bewonderen van de 
voertuigen en uitleg over de wer-
king ervan. Kinderen konden door 
middel van het spuitspel een di-
ploma verdienen en mochten zelfs 
een rondje meerijden in een echte 
brandweerauto. Ook konden men-
sen deelnemen aan o.a. de Cool-
box waar ze iemand (een pop) uit 
moesten redden. En wat te denken 

van het blussen van een echt brand-
je in een BHV container? Een heer-
lijk gevoel voor veel kinderen, maar 
ook voor ouderen was het een heer-
lijk gevoel om een brandblusser in 
het echt te kunnen gebruiken. Ook 
kreeg je handige tips wat je moet 
doen als je met je auto over de kop 
gaat en je in een benarde positie 
verkeert. 
Natuurlijk waren er de diverse de-
monstraties zoals een vlam in de 
pan, of een campinggasbusje dat 
explodeert. Maar ook werden er in 

samenwerking met de brandweer 
en ambulance mensen uit auto’s 
bevrijd. 
Waar de brandweer van Uithoorn 
in gespecialiseerd is, zijn gevaarlij-
ke stoffen. Daarom werd er even-
eens een demonstratie gegeven 
hoe mensen, die net met gevaarlij-
ke stoffen hebben gewerkt, worden 
schoongemaakt en gereinigd. 
Kortom: het was een leerzame en 
leuke dag die druk werd bezocht. 
Voor een leuk fotoverslag van deze 
dag, zie elders in deze krant. 

Gemeente plaatst weer bladkorven
Uithoorn - De gemeente zet net 
als vorig jaar verspreid over Uit-
hoorn en De Kwakel 200 bladkorven 
neer. Dat gebeurt om gevallen bla-
deren te verzamelen, zodat de kans 
op gladheid of verstopte rioolputten 
zo klein mogelijk is. De korven zijn 
uitsluitend bestemd voor bladeren 
van bomen en struiken en dus niet 
voor ander tuinafval. Van de blade-
ren kan goede compost worden ge-
maakt en daarom is het zeker niet 
de bedoeling dat er gf/restafval in 
de korven gegooid wordt. Zodra het 
meeste blad is gevallen, haalt de ge-
meente de korven weer weg en laat 
de plek waar deze gestaan hebben 
netjes achter. Afhankelijk van het 
weer gebeurt dit begin december.

Brommobiel in de brand gestoken
Uithoorn - Zondag 18 oktober rond 
5.00 uur is er een invalidevoertuig 
(brommobiel) brandend aangetroffen 
op de Arthur van Schendellaan. Om-

wonenden hebben vlak hiervoor een 
luidruchtige groep jongeren gehoord. 
Toen het vuur was ontdekt, was het 
vrijwel te laat. De brandweer was vrij 

snel ter plaatse, en wist het vuur on-
der controle te krijgen. De eigenares-
se van de witte invalidevoertuig doet 
aangifte.          Foto: Jérôme Poeze

Uithoorn - De ChristenUnie zal dit 
jaar meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2010. 
Een groep plaatselijke leden onder-
zocht of deelname haalbaar was. Zij 
kwam tot de conclusie, dat het mo-

gelijk moet zijn om voldoende stem-
men te behalen voor een zetel. In-
middels zijn de voorbereidingen 
in volle gang om in maart met een 
sterke ChristenUnie deel te nemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Natuurlijk moet er nog veel werk 
verzet worden. 
Er worden kandidaten gevraagd 
om op de lijst plaats te nemen en 
er moet een verkiezingsprogramma 
worden geschreven. 

Ook wordt er hard gewerkt aan een 
eigen website. Mocht u meer wil-
len weten over de ChristenUnie Uit-
hoorn, dan kunt u contact opne-
men met het secretariaat, tel. 0297-
569626.

Deelname ChristenUnie gemeenteraadsverkiezing
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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 dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 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 medede-
lingen 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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uithoorn pakt illegale 
kamerbewoning aan
De gemeente uithoorn gaat il-
legale en/of onveilige kamer-
bewoning aanpakken. om 
handhavend te kunnen optre-
den hebben burgemeester en 
wethouders een plan van aan-
pak ‘veilige en legale kamer-
bewoning’ vastgesteld.

Na inventarisatie is een lijst van on-
geveer 50 panden opgesteld, waar 
waarschijnlijk illegale bewoning 
plaatsvindt. Illegale bewoning kent 
twee vormen. 
Allereerst het onderverhuren van de 
woning aan derden, zonder dat daar-
voor toestemming van de eigenaar 
is. Bij constatering hiervan neemt de 
gemeente contact op met de eige-
naar van de woning.
Daarnaast is het niet toegestaan een 
pand te gebruiken anders dan het 
bestemmingsplan voorschrijft. Een 
voorbeeld hiervan is het gebruik van 
een deel van een bedrijfspand als 
woonruimte. Een ander voorbeeld is 
dat te veel mensen, die niet behoren 
tot een huishouden, wonen in een 
eengezinswoning of flat.
De gemeente gedoogt geen illegale 
bewoning en treedt op tegen alle be-

kende adressen waar mogelijk spra-
ke is van illegaliteit. In toenemende 
mate komen er klachten van buurt-
bewoners dat er een onhoudbare si-
tuatie ontstaat. Het gaat dan om on-
verantwoorde bewoning, verstoring 
van de openbare orde en diverse 
vormen van overlast. “Bij ons in de 
straat is geen parkeerplek meer te 
vinden”, is een van de veel gehoor-
de klachten. 
Niet alle bekende adressen kunnen 
gelijktijdig worden aangepakt. Er 
is een fasering aangebracht. Eerst 
wordt de bewoning van (agrarische) 
bedrijfspanden op het bedrijventer-
rein en in het landelijk gebied aange-
pakt. Daarna is de illegale bewoning 
van woonhuizen aan de beurt. Na 
zes maanden evalueert de gemeen-
te de resultaten en kan het plan van 
aanpak worden aangepast.
Voor verdere informatie en/of het 
melden van een nieuw kamerver-
huuradres, kunt u tijdens kantoor-
uren rechtstreeks bellen met me-
vrouw Jonkman, 0297-5133111. 
U kunt uw melding ook richten 
aan: burgemeester en wethouders 
van Uithoorn, postbus 8, 1420 AA  
Uithoorn.

Groot bewonersoverleg 
in De Legmeer prima 
verlopen
Afgelopen woensdagavond 14 oktober is in De Legmeer 
voor de tweede keer een Groot bewonersoverleg gehou-
den. Zo’n 75  bewoners waren naar het Alkwin kollege ge-
komen om mee te praten over het opstellen van het nieu-
we buurtprogramma 2010/2011. 

Rond half 8 was de zaal goed gevuld met geïnteresseerde buurtbe-
woners. In de zaal stonden 5 tafels met op iedere tafel een thema. De 
thema’s waren bedacht door Buurtbeheer De Legmeer. De avond was 
verdeeld in drie rondes van 20 minuten en de bewoners konden kie-
zen uit: groen, verkeersveiligheid, sociale cohesie, grijs (bijv. bestra-
ting) en de herinrichting van het Legmeerplein. 
Tijdens de drie rondes discussieerden de bewoners volop en wissel-
den  ideeën en wensen uit. Per tafel was er een voorzitter en een no-
tulist die alle punten voor het buurtprogramma noteerde. Alle punten 
werden aan het einde van de avond verzameld. Zij zullen uiteindelijk 
uitgewerkt worden tot een nieuwe buurtprogramma. 

meer informatie
Meer informatie over het Buurtprogramma of Buurtbeheer in het  

algemeen vindt u op www.buurtbeheer.uithoorn.nl.

Uitkomsten tevredenheidonderzoek
wmo-individuele 
voorzieningen 2008

Conflict met de buren? 
Heeft u problemen, klachten of een beginnend conflict met uw bu-
ren en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp van buurtbe-
middeling inroepen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die bij 
u op bezoek komen om samen te zoeken naar oplossingen. Deze 
vrijwilligers hebben een gedegen training gekregen om u en uw bu-
ren te begeleiden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor-
dat de situatie escaleert. De bemiddelaars zijn neutraal en onpartij-
dig. Het doel van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen 
de twee partijen weer constructief op gang te brengen en te onder-
steunen bij het zoeken naar een eigen oplossing. Buurtbemiddeling 
wordt u gratis aangeboden. Voor meer informatie of het melden van 
een probleem kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstel-
veen en Uithoorn, Vita welzijn en advies, tel. 020-5430430 of via mail:  
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl  

De bladeren gaan vallen en dat zal 
de komende weken alleen maar 
meer worden. Sommige bomen la-
ten zoveel blad vallen dat het wel 
eens overlast kan geven, zoals glad-
heid of verstopte putten. Van de bla-
deren kan goede compost worden 
gemaakt en daarom heeft de ge-
meente liever niet dat ze bij het gf/
restafval komen. De gemeente zet 
op diverse plaatsen bladkorven 
neerzetten: in totaal 200, verspreid 
over Uithoorn en De Kwakel. Deze 
korven zijn uitsluitend bestemd voor 

bladeren van bomen en struiken en 
dus niet voor ander tuinafval. Van de 
bladeren kan goede compost wor-
den gemaakt en daarom is het ze-
ker niet de bedoeling dat er gf/restaf-
val in de korven gegooid wordt. Zo-
dra het meeste blad is gevallen,haalt 
de gemeente de korven weer weg 
en laat de plek waar deze gestaan 
hebben netjes achter. Afhanke-
lijk van het weer, gebeurt dit 
begin december.

Gemeente plaatst bladkorven

mantelzorg 
doe het samen
Dat is in 2009 het thema van 
de jaarlijkse dag voor de man-
telzorg. De gemeentebesturen 
van Aalsmeer en uithoorn wil-
len ook dit jaar de mantelzor-
gers in hun gemeente weer 
hun waardering tonen door 
hen op 10 november een at-
tentie te laten bezorgen. 

Kent u een mantelzorger of bent u 
een mantelzorger? Meld dit dan 
voor 1 november bij het Mantel-
zorg Steunpunt. Dan wordt rond 10 
november op het door u opgege-
ven adres een attentie bezorgd na-
mens de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn.
Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zie-
ke, gehandicapte of hulpbehoeven-

de partner of ander familielid, vriend 
of kennis. Mensen die dit langer 
doen dan drie maanden en er zo’n 8 
uur per week mee bezig zijn worden 
Mantelzorgers genoemd.
Mantelzorgers zijn geen beroeps-
matige zorgverleners, maar geven 
zorg omdat zij een persoonlijke band 
hebben met degene voor wie ze zor-
gen. Bij het Mantelzorg Steunpunt  
kunnen mantelzorgers terecht voor  
ondersteuning, advies, informatie en 
vervangende mantelzorg. Mantel-
zorg Steunpunt wil zorgen voor on-
dersteuning van mantelzorgers in de 
regio, zodat zij in staat zijn de zorg 
aan hun naaste te verlenen zolang zij 
dit kunnen en wensen. Voor aanmel-
ding en informatie kunt u een e-mail 
sturen naar mzs@amstelring.nl of 
bellen met 0900 1866 (lokaal tarief) 

De wmo heeft als doel ieder-
een mee te laten doen aan de 
maatschappij. mensen met 
een beperking hebben daar 
soms ondersteuning bij no-
dig, bijvoorbeeld hulp bij het 
huishouden. Als gemeente 
houden wij elk jaar een tevre-
denheidonderzoek wmo- indi-
viduele voorzieningen onder 
deze inwoners. Dit doen we 
met een steekproef. Hier 
schrijven we een rapport 
over. 

In dit rapport vergelijken we onze 
prestaties met die van 271 ande-
re gemeenten in Nederland (de re-
ferentiegroep). Zo zien we de ster-
ke en minder sterke punten van on-
ze gemeentelijke ondersteuning en 
weten we wat er nog verbeterd moet 
worden.

onderzoeksresultaten 
Toegang tot de ondersteuning
 De aanvraagprocedure krijgt 

gemiddeld een 7,3 (referentie-
groep: 7,1). Door de samenwer-
king met Aalsmeer (G2 het Sa-
menwerkingsverband tussen 
Aalsmeer en Uithoorn) wordt be-
oogd om een betere dienstverle-
ning te bieden aan de inwoners  
van Aalsmeer en Uithoorn.

Hulp bij het huishouden
 De hulp bij het huishouden krijgt 

een 7,8 (referentiegroep: 7,9)
Voorzieningen
 Het gemiddelde rapportcijfer 

voor hulpmiddelen (zoals rol-
stoelen, scootmobielen en woon-
voorzieningen) is een 7,3. De ge-
meenten waarmee Uithoorn is 
vergeleken scoorden gemiddeld 
een 7,4. 

Collectief vervoer
 Het rapportcijfer voor het collec-

tief vervoer in de gemeente Uit-
hoorn is een 6,5. In de gemeen-
ten waarmee Uithoorn is vergele-
ken is de gemiddelde score een 
6,7. Eind 2009 begint de G2 met 
een aanbestedingsprocedure 
voor het collectief vervoer. Bij de-
ze aanbesteding worden de re-
sultaten van het onderzoek mee-
genomen. 

Wmo-raad
 Van de respondenten is 53% be-

kend  met de Wmo-raad (referen-
tiegroep: 35%). Zij zijn over het 
algemeen (zeer) tevreden over 
de mate waarin de raden opko-
men voor hun belangen.

Meer informatie kunt u vinden op de 
volgende websites: 
www.aalsmeer.nl, www.uithoorn.nl 
en www.loketwwzuithoorn.nl
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VOORAANKONDIGING EXTRA INFORMATIEF BERAAD 
OP 29 OKTOBER 2009

Op 29 oktober 2009 is er een extra Informatief Beraad van de raad van Uit-
hoorn. De volgende onderwerpen staan hiervoor op de agenda:
• bespreking beantwoording door b&w van de technische vragen die door 

de fracties zijn gesteld bij de voorgelegde programmabegroting 2010;
• begroting 2010 gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland.
De agenda en de bijbehorende stukken vindt u vanaf vrijdag 23 oktober 2009 
op de website van de gemeente Uithoorn. Woensdag 28 oktober 2009 staat 
de agenda op de gemeentepagina.

Op 1 november begint in Uit-
hoorn de ‘Maand van de Ver-
leiding’ met als thema ‘seksu-
aliteit’. Rond dit thema vinden 
verschillende activiteiten voor 
jongeren plaats. De afsluiting 
van de maand is in The Mix. 
Speciaal voor ouders komt er 
een bijeenkomst over inter-
netgebruik en seksualiteit. 
Gemeente Uithoorn is de initi-
atiefnemer van deze maand. 

‘Sex altijd bespreekbaar’
Waren in voorgaande jaren de cen-
trale thema’s ‘alcohol’ en ‘drugs’, in 
2009 is doel van deze ‘Maand van 
de Verleiding’ het meer bespreek-
baar maken van seksualiteit. Daar-
om heeft de campagne de slogan 
‘Sex altijd bespreekbaar’ meege-
kregen. Het gaat erom dat jonge-
ren vooral met elkaar hierover in ge-
sprek gaan. De scholengemeen-
schap Thamen en het Alkwin Kolle-
ge organiseren hiervoor verschillen-
de activiteiten, van speciale lespro-
gramma’s tot toneelvoorstellingen. 
Het gros hiervan vindt dit jaar plaats 
in The Mix, onder begeleiding van 
medewerkers van de Stichting Car-
danus. Met ingang van 28 oktober is 
de nieuwe website www.maandvan-
deverleiding.nl online; hierop zullen 
alle activiteiten en aanvullende infor-
matie vermeld staan.

Ouderavond: internetgebruik 
en seksualiteit
De ouderavond staat in het teken 
van ‘Internet en seksualiteit’. Mede-
werkers van Mijnkindonline.nl gaan 
op een interactieve manier met ou-
ders in gesprek over veilig inter-
netten. Vragen die aan de orde ko-
men zijn: ‘wat ziet mijn kind eigen-
lijk’, ‘op welke sites kan mijn kind ko-
men’ of ‘hoe voer ik een gesprek met 
mijn kind over zijn of haar internet-
gebruik’. Ook wordt het programma 
van de ‘Maand van de Verleiding’ 
kort toegelicht.

De ouderavond is bestemd voor al-
le ouders en verzorgers van school-
gaande kinderen in de leeftijd van 11 
t/m 18 jaar in én buiten Uithoorn. De 
avond vindt plaats op dinsdag 3 no-
vember van 19.30 tot 22.00 uur in 
het Alkwin Kollege, Weegbree 55 
in Uithoorn. Aanmelden voor deze 
avond kan via info@alkwin.nl onder 
vermelding van het aantal personen 
dat komt. 

Samenwerking
Het programma van de ‘Maand van 
de Verleiding’ is tot stand gekomen 
in samenwerking met Politie, GGD 
Amsterdam, Brijder Verslavingszorg, 
het voortgezet onderwijs in Uithoorn 
en Stichting Cardanus. 

Maand van de 
Verleiding van start

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

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

e-mail: griffi e@uithoorn.nl
telefoon: 0297-513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

LOPENDE
 PROJECTEN

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.

AANLEGGEN BRUGGEN 
LANGZAAM VERKEER 
BIESLOOK- FAUNALAAN

In de week van 19 oktober 2009 be-
gint de gemeente met werkzaamhe-
den voor de plaatsing van twee  fi ets-
voetgangersbruggen tussen Bies-
look en Legmeer-West (Faunalaan). 
Verder leggen we tussen deze brug-
gen een fi etspad aan. De verwach-
ting is dat het werk vier weken in be-
slag neemt en uiterlijk 13 november 
kan worden afgerond.

Waar bestaan de 
werkzaamheden uit? 
De werkzaamheden bestaan uit:
- snoeien en verwijderen 
 van beplanting;
- heien van betonpalen 
 voor de bruggen;
- plaatsen van de bruggen;
- aanleggen van bestrating.
Wij realiseren ons dat u hiervan mo-
gelijk overlast ondervindt. U moet 
daarbij denken aan extra werkver-
keer in uw straat. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie dan kunt u op werkdagen con-
tact opnemen met de heer L. Dis-
seldorp op tel. 0297-513111 of per 
e-mail naar: gemeente@uithoorn.nl

TIJDELIJKE 
VERKEERSHINDER 
DRECHTDIJK

B&W zullen binnenkort een bouw-
vergunning 2e fase afgeven voor de 
bouw van 8 appartementen en een 
woning op het perceel Drechtdijk 31. 
Vooruitlopend daarop mag de aan-
nemer alvast beginnen met heiwerk-
zaamheden. De bouw zal ongeveer 
een jaar duren. Vanwege de werk-
zaamheden moet bouw- en heima-
teriaal worden aangevoerd. Het ma-
teriaal zal worden gelost vanaf de 
Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en 
toe hinder voor het verkeer. Volgens 
de aannemer zullen de stremmingen 
per keer zo’n 15 minuten duren. De 
aanvoer van materialen zal plaats-
vinden op werkdagen tussen 08.30 
uur en 13.00 uur, maar niet tijdens 

WERK IN 
UITVOERING

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 
 activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen 
niet te vermelden.

20 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
25 okt. Braderie Oude Dorp
27 okt. Bijeenkomst over Cultuurfoto, galerie 
 Fort a/d Drecht, 19.30 uur
27 okt. Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
31 okt. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
1 nov. Opening expositie Kunst als Geschenk door 
 burgemeester Berry Groen, 15.00 uur
2 nov. Informatieavond ecologische oeververbinding Leopoldlaan, 
 ‘t Buurtnest, A. van Schendellaan, 19.30 uur
4 nov. Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
7 nov. 50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
14 nov. Intocht Sinterklaas, Marktplein 
20 nov. Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en 
 Stabat Mater van Haydn, De Burght, 20.15 uur
22 nov. Offi ciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
22 nov. Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
24 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
8 dec.  Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur 
20 dec.  Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
27 dec. Expositie over Cultuurfoto’s in galerie Fort a/d Drecht
t/m 10 jan

Kijk voor de wekelijkse activiteiten 
en activiteiten voor de rest van het 
jaar op onze website www.uithoorn.
nl/activiteiten. Meer informatie over 
de buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

de spits. De bouwmachines mogen 
uitsluitend draaien op maandag t/
m vrijdag  tussen 07.00 en 19.00 
uur.De omwonenden zijn per brief 
ingelicht. 

AFRONDENDE 
WERKZAAMHEDEN IN 
HET ROND

In de week van 26 oktober krijgt In het 
Rond middengeleiders en belijning. 
Deze werkzaamheden duren vier da-
gen en sluiten aan op het eerder al 
vervangen van het wegdek. Ditmaal 
is het niet noodzakelijk om de rijbaan 
af te sluiten. Het verkeer ondervindt 
dus geen of weinig hinder. Wel is het 
noodzakelijk dat de bussen omrijden. 
In de week van 19 oktober plaatst de 
gemeente borden met info over de 
werkzaamheden. Informatie over de 
routeaanpassing van Connexxion 
vindt u op Internet: www.9292ov.nl

WERKZAAMHEDEN 
AMSTERDAMSEWEG

De Alliantie N201 is begonnen met 
de werkzaamheden op de Amster-
damseweg. Dit houdt in dat er zand 
wordt aangebracht op het tracé tus-
sen de Hollandse Dijk en de Amster-
damseweg. Gedurende een perio-
de van circa twee weken vinden er 
zandtransporten plaats. Daarbij rij-
den ongeveer 10 vrachtwagens per 
uur via de Wiegerbruinlaan over de 
Amsterdamseweg heen en weer. 
Er kan hierdoor overlast ontstaan. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met het infor-
matienummer van de N201: 023-
5143230.

REINIGING RIOLERING 
BILDERDIJKLAAN EN 
OMGEVING

Vanaf 21 september wordt de riole-
ring in de Bilderdijklaan van binnen 
gefreesd.  In de week vanaf 28 sep-
tember en de daarop volgende we-
ken worden nog meer werkzaamhe-
den aan de riolering uitgevoerd. De-
ze laatste werkzaamheden (in week 
40) kunnen stankoverlast veroorza-
ken. Bovendien kunnen bewoners 
dan tijdelijk het riool niet gebruiken 
omdat dit gedeeltelijk is afgesloten 
is op het moment van de werkzaam-
heden. De betrokken bewoners heb-
ben daarover een brief ontvangen 
met meer informatie.

FIETSPAD LANGS 
RANDWEG 
(AMSTELVEEN) 
AFGESLOTEN 

Het fietspad langs de Randweg in 
Amstelveen is sinds mei afgeslo-
ten in verband met de aanleg van 
de N201. De afsluiting duurt waar-
schijnlijk tot juni 2011 als de nieu-
we N201 is aangelegd. Fietsers die 
via de Randweg naar de Legmeer-
dijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit 
de volgende twee omleidingen: De 
Randweg via de Noorddammerweg 
naar de Legmeerdijk en v.v., of de 
Randweg via Poelweg, N201 naar 
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting 
is nodig vanwege de aanleg van de 
N201. Ter plaatse van de Legmeer-
dijk worden terpen aangelegd.

Uitnodiging 
bijeenkomst Cultuur 
in Uithoorn
Misschien bent u al eerder op de hoogte gesteld van het 
project Cultuurfoto. Wij willen  u graag uitnodigen voor 
een discussiebijeenkomst op dinsdagavond 27 oktober 
a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in Galerie Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 56, 1423 DN Uithoorn.

De Cultuurfoto tot nu toe
Om scherp in beeld te krijgen hoe rijk we zijn aan cultuur en waar 
de kansen liggen om dit nog meer te versterken laat de gemeente 
Uithoorn een “Cultuurfoto” maken, een scan van hoe we er nu voor 
staan in Uithoorn met kunst en cultuur. De Cultuurfoto brengt niet alleen 
in kaart wat er is, maar ook waar bedreigingen, kansen en wensen 
liggen. Hierbij leggen we nadrukkelijk ook verbindingen met andere 
gemeentelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, 
toerisme en recreatie. Onder regie van de gemeente wordt deze 
Cultuurfoto gemaakt door Claartje Bunnik van bureau Bunnik Beleid 
en Advies. De Fotokring Uithoorn en de Amsterdamse fotograaf Peter 
van Beek hebben in diezelfde periode een groot aantal activiteiten, 
gebouwen en plekken in Uithoorn op de foto gezet. Eind 2009 zal dat 
resulteren in een brochure met tekst en foto’s: een stevig vertrekpunt 
voor beleid. Het nieuwe College dat na de verkiezingen aantreedt zal 
daaraan een vervolg moeten geven met een Uitvoeringsprogramma 
Cultuur Uithoorn 2010-2014.

Doel van de bijeenkomst
De afgelopen maanden is met veel mensen gesproken. Dat heeft 
geleid tot een beeld van de sterke en zwakke punten en de kansen 
voor de toekomst. Dat beeld willen we graag met u delen en bespreken. 
We nodigen u dan ook van harte uit daar op 27 oktober met ons en 
met elkaar over in gesprek te gaan. De uitkomsten van deze avond 
nemen wij natuurlijk mee in de Cultuurfoto. De avond is ook bedoeld 
als een culturele ontmoeting met Uithoorn. Daarom is er niet alleen 
discussie, maar zijn er ook korte optredens, gesproken columns en 
andere bijdragen van cultureel Uithoorn te zien en te beluisteren. We 
willen u graag ook een eerste vooruitblik geven van de foto’s die zijn 
gemaakt. 

Nadere info
Voor vragen over het programma en het cultuurbeleid kunt u terecht bij 
de heer Jos van Heeswijk, Uithoorn, 0297-513 277, jos.van.heeswijk@
uithoorn.nl
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

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

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn BP Zijdelwaard - Heijermanslaan 

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

3

De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
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 betekent 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 vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige 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 werking. 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.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt 

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een noodbrug.
- Wilgenhof 66, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de 

zijkant en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde..
- Fresialaan 58, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Rozenlaan 11, sloopaanvraag voor het slopen van een asbesthoudende 

buis.
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 4, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van de zolderverdie-

ping.
Thamerdal
- Den Uyllaan 4, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een logo.
- Zijdelveld begraafplaats, reguliere bouwaanvraag voor het oprichten van een 

tuinberging.
- Zijdelveld begraafplaats, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

hekwerk.
De Legmeer
- Legmeerplein 2 café, reguliere bouwaanvraag voor het gedeeltelijk verande-

ren van een buitenmuur.
- Melde 11 t/m 84, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van nieuwe balkon-

schermen.
Zijdelwaard
- Joost van den Vondellaan 31, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde.
- Helene Swarthlaan 39, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

kozijn.
- Zijdelweg 35, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
Dorpscentrum
- Prinses Beatrixlaan 15, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 november 2009.

De Legmeer
- Bieslook tussen Legmeer en Legmeer-West, vergunning voor het plaatsen van 

een fi ets- voetgangersbrug. Bezwaar: t/m 30 november 2009. 
Zijdelwaard
- Heijermanslaan 31, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 27 november 2009.
- Helene Swarthlaan 1, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 27 november 2009
- Albert Verweylaan, vergunning aan Mulder Schilders B.V. voor het in gebruik 

nemen van een gedeelte van de openbare weg met een schaftkeet en een 
eco-toilet van 19 oktober t/m 27 november 2009. Bezwaar t/m 27 november 
2009

De Kwakel
- Noorddammerweg 2, vergunning aan de exploitant van Uithoornse Tennis 

Club Qui Vive voor het exploiteren van het horecagedeelte in het clubhuis en 
chalet. Bezwaar t/m 27 november 2009

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk Noord 8, verklaring van geen bezwaar aan de heer Hespe voor 

het aanleggen van een vaartuig aan de oever van de Amstel t.h.v. Amsteldijk 
Noord 8.

Uithoorn / De Kwakel
- Vergunning Bizon Buitenreclame voor het plaatsen van tien driehoeksborden 

om bekendheid te geven aan de campagne “Maand van de verleiding” in de 
maand november. Bezwaar t/m 27 november 2009

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “PARK KRAYENHOFF”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeenteraad 
bij besluit van 8 oktober 2009 het bestemmingsplan “Park Krayenhoff” gewijzigd 
heeft vastgesteld.
De wijzigingen hebben betrekking op de plankaart waar de berm langs de provin-
ciale weg is toegevoegd en waarin een geluidsscherm kan worden opgericht.  
Het bestemmingplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
23 oktober 2009 gedurende zes weken ter inzage in het informa¬tiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen tegen de vaststelling be-
roep instellen tegen de wijzigingen op het bestemmingsplan alsmede belangheb-
benden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich met ziens-
wijzen tot de gemeenteraad te wenden. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het besluit van de gemeenteraad treedt daags na afl oop van bovengenoemde be-
roepstermijn van zes weken in werking tenzij binnen de beroepstermijn een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van 
Gedeputeerde Staten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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Bescherm de natuur in Noord-Holland!

Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap Noord-

Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van ....... (min.  20,-) van 
mijn bank- of girorekening af te schrijven. 

Ja, ik word Beschermer!

Voorletter(s): m/v Achternaam:

Adres:

Postcode:  Plaats:

Geboortedatum:  Tel:

E-mailadres:

Bank/girorekening:

Stuur deze bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263, 
1900 VB Castricum

Handtekening:

9
0

3
2

H
ie

rl
a
n
g
s 

u
it

k
n
ip

p
e
n
 

Word Beschermer van Landschap Noord-Holland: vanaf  20,- per jaar ontvangt 
u een Beschermerspas met gratis toegang tot onze natuur gebieden, onze 
Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift. Stuur vandaag nog de bon op!

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !

Te koop:
Witte eendjes kwekkertjes 4 eu-
ro p.st.
Tel. 0297-582472
Te koop:
Relax fauteuil met draaipoot le-
der 50 euro.
Tel. 0297-523199
Te koop:
4 zeegras eetstoelen en ant. 
grenen eettafel 200 euro. Ant. 
grenen commodekast 150 euro. 
Spiegel en kapstok 50 euro.
Tel. 0297-284458
Gevonden:
Gouden armband 14 okt. op het 
Ebro veldje. We hebben het naar 
het politiebureau gebracht.

Te koop:
Fotolijst golden retriever 7,50 
euro. Videobox 5 euro. Kristal 
fruitschaal 17,50 euro. Oud ro-
ze schaal 12,50 euro. Theepot 10 
euro. Eiken tv meubel 35 euro. 4 
pitriet stoelen 100 euro. Wand-
lamp 17,50 euro. Scanner 17,50 
euro. Po 7,50 euro. Bolletjes blik 
7,50 euro.
Tel. 0297-563894
* Verloren:
Heeft iemand misschien mijn 
gouden ring gevonden die ik 
op 14/10 ben verloren. Hij is van 
emotionele waarde. Hopelijk wil 
de eerlijke vinder contact op-
nemen.
Tel. 0297-752919/06-30401187

Te koop:
Mooi houten kast 2 deurs 3 
planken beide kant, 151h. 125b. 
45 d. voor bijv. servies, linnen, 
spellen 50 euro.
Tel. 0297-526960
Te koop:
Babykamer beuken/crème-
kleur ledikant, commode, 
wandplank, matras, alles 150 
euro z.g.a.n. Tel. 0297-530590
Te koop:
Gasbarbecue 15 euro.
Tel. 0297-561252
Te koop:
3x analoge monitor 1x40 2x33 
cm 25 euro.
Tel. 0297-561252
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBodE.nl

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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!

Als je het niet kunt 
met je hart

doe het dan met je 
verstand!

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.

U kent waarschijnlijk inmiddels de Millenniumdoelen. De acht doelstellin-
gen die 189 regeringsleiders in het jaar 2000 hebben afgesproken om ar-
moede, honger, onrecht en dergelijke misstanden 
terug te dringen.
Die Millenniumdoelen moeten in het jaar 2015 worden gehaald en dat 
schiet best op ……
Het is een misvatting om te denken dat die Millenniumdoelen alleen aan de 
armen in de ontwikkelingslanden ten goede komen.
Een eerlijker verdeling van de welvaart, van water, voedsel en kennis kan 
bijdragen aan een stabielere wereldorde en daarmee aan een veiliger en 
mooiere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Tijdens een lezing (samen met minister Mohamed) in Italië vorig jaar kwa-
men de academiestudenten pas onder de indruk toen we hen wezen op de 
talloze vluchtelingen, die in wanhoop uit Afrika met gammele bootjes naar 
Italië en andere landen in zuid Europa kwamen. Vaak met dodelijke afloop... 
Toen werd het probleem voor hen concreet.
Europa kan op deze manier de problemen niet oplossen.

Als je het niet kunt met je hart, doe het dan met je verstand...!
Eerlijker delen is ook in je eigen belang.

De gemeente De Ronde Venen heeft zich uitgeroepen tot Millennium Ge-
meente. Gelukkig neemt de gemeente deze kwalificatie serieus.
Zij helpt zelf een project in Oeganda, maar binnenkort gaat de gemeente de 
hele gemeenschap benaderen om die bewust te maken van het belang van 
de Millenniumdoelen en zij gaat alle organisaties in De Ronde Venen uit-
nodigen en stimuleren om (ieder op zijn terrein en met zijn eigen mogelijk-
heden) een actief aandeel te leveren aan het realiseren van de Millennium-
doelen. Begin november kunnen organisaties en bedrijven een brief van de 
burgemeester tegemoet zien.
Dat kan een hoop opleveren...! Het geeft een kick en voldoening, het kan de 
saamhorigheid in de gemeente vergroten, het draagt bij aan een betere we-
reld en het bevordert leven en gerechtigheid.
En dat eigenbelang is mooi meegenomen.

Ad Groeneveld

Voor 8- t/m 12-jarigen:
Braakballen pluizen
Wilnis - Er is een themamiddag voor 
kinderen van 8-12 jaar in NME-cen-
trum de Woudreus op woensdag 4 
november van 15.30 tot 17.00 uur. 
Zou jij willen weten wat uilen alle-
maal eten? 
Op deze themamiddag kan je dat 
uitzoeken. Jullie gaan dan name-
lijk braakballen pluizen! Braakballen 
zijn ook bekend als uilenballen. Ui-
len (en andere roofvogels) slokken 
hun prooi in één keer op. Alles wat 
ze niet kunnen verteren komt er als 
braakbal weer uit. In de braakballen 

vind je dan de botjes, tanden, haren, 
enz. Daaraan kan je zien wat ze ge-
geten hebben. 

Lijkt je dat leuk, kom dan naar deze 
spannende themamiddag. 
Als je mee wilt doen moet je je vóór 
maandag 2 november aanstaande 
opgeven. Neem hiervoor contact op 
met Susan Postma, educatief mede-
werker NME centrum de Woudreus, 
tel. 0297-273692. NME-centrum de 
Woudreus kun je vinden aan de  
Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis. 

Rommelmarkt bij KnA
Uithoorn - Op vrijdag 30 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
31 oktober van 10.00 tot 13.00 uur 
wordt weer de jaarlijkse rommel-
markt bij KnA gehouden.
Naast de mooie te koop aangebo-
den spullen, is er ook nog de kans 
op het winnen van leuke prijzen met 
de tombola. Indien u eventueel nog 
spullen voor de rommelmarkt heeft, 
dan kunt u deze  van 26 tot 29 okto-
ber van 19.00-21.00 uur of 30 okto-

ber van 10.00-15.00 uur ter inzame-
ling naar het KnA-gebouw brengen. 
Deze spullen dienen uiteraard wel 
handelbaar te zijn, d.w.z. geen groot 
meubilair en geen groot keukenap-
paratuur, zoals koelkasten, wasma-
chines, etc. Tot ziens op de rommel-
markt in het KnA-gebouw aan het  
Legmeerplein 49 in Uithoorn.
Voor meer informatie: 
www.kna-uithoorn.nl of e-mail naar 
kna-secretariaat@planet.nl

Wintertentoonstelling van 
‘Onze Langoren’
De Hoef - Op vrijdag 23 en zater-
dag 24 oktober a.s. houdt konijnen 
en pluimveevereniging “Onze Lang-
oren” voor de 74ste keer haar jaar-
lijkse wintertentoonstelling. Deze 
wordt weer gehouden in de Willis-
stee. 
U kunt de Willisstee vinden aan de 
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden 187 
konijnen, 32 cavia’s, 27 grote- en 
dwerghoenders en 59 watervogels 
en ganzen en 6 duiven. Verschillen-
de leden, onder wie ook jeugdleden, 
brengen dus in totaal 311 dieren 
van verschillende rassen en kleur-
slagen in de kooien in de Willisstee. 
Op vrijdag zullen er 6 nationaal be-
kende keurmeesters druk bezig zijn 
alle dieren te keuren op hun speci-
fieke eigenschappen. Dit zijn voor 
de konijnen: W. De Groot, H. Ziel 
en P.J.T. Oude Groothuis. De cavia’s 
worden gekeurd door C. De Wage-
naar. De hoenders en de watervo-
gels door A.P.C. Verboom en de dui-
ven door J. Van de Siepkamp.

Aan het begin van de middag zullen 
de keurmeesters de prijswinnaars 
aanwijzen.
 
Kleindieren
Voor de liefhebber van kleindieren 
is een bezoek aan deze tentoonstel-
ling zeer de moeite waard. Als u in-
teresse heeft voor bepaalde rassen 
of erover denkt bijvoorbeeld een ko-
nijn of cavia aan te schaffen lopen 
er genoeg mensen rond die u ant-
woord kunnen geven op uw vragen. 
In de kooien zult u bekende maar 
ook minder bekende rassen aan-
treffen.
Ook is er weer voor de kinderen een 
knuffelhoekje ingericht waar ze met 
een aantal dieren kunnen spelen en 
knuffelen en de te knuffelen dieren 
zijn ook te koop. De toegang is net 
zoals altijd gratis!
 
De tentoonstelling is geopend op 
vrijdag 23 oktober van 17.00 tot 
22.00 uur en op zaterdag 24 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Nog plaats bij cursussen 
van Cursusproject
De Ronde Venen - Er is nog plaats 
voor de volgende cursussen van 
Cursusproject:

- Luisteren naar Jazz
Wilt u ook op boeiende wijze kennis 
maken met jazzmuziek?
Grijp dan deze kans om een luister-
cursus bij te wonen, waarin u zich 
verdiept in verschillende jazzstijlen. 
Centraal hierbij staan het luisteren, 
ondervinden en beleven van de mu-
ziek; daarmee komt de jazzwereld 
op een losse en vrolijke manier bij 
u op bezoek.
Volg uw intuïtie en schrijf in. Ook 
degenen die de voorjaarscursus 
hebben gevolgd, kunnen inschrij-
ven voor dit geheel vernieuwde pro-
gramma.
Deze cursus wordt op 4 woensda-

gen gegeven van 20.00-22.00 uur en 
wel op 4-11-18-25 november. Kos-
ten 25,00 euro.  
- Lezing Rondje Middellandse zee:
Reisimpressies van een aantal lan-
den en steden rond de Middelland-
se Zee, zoals Marokko, Egypte, Is-
tanbul en Andalusië. Met prachtige 
foto’s die als een film aan u voorbij-
trekken en de reislust bevorderen. 

Deze cursus is op 1 donderdag van 
20.00 – 22.00 uur op 12 november. 
Kosten  bedragen 5,00 euro.

Aanmelden via het inschrijfformulier 
op www.cursusproject.nl en opstu-
ren naar auwert@casema.nl of bel-
len: 0297 265451. 
De cursussen zijn in De Boei aan de 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
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Maskerade brengt spanning 
met ‘door deuren’
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade 
brengt op vrijdag 23 en 24 zaterdag 
oktober het toneelstuk ‘Door Deu-
ren’ in Het Alkwin Theater in Uit-
hoorn. ‘Door Deuren’ van de Brit-
se toneelschrijver Alan Ayckbourn 
is een combinatie van science fic-
tion, thriller en komedie. Een krui-
sing tussen Psycho en Back to the 
future. Een mengeling van Stephen 
King, Steven Spielberg en Alfred 
Hitchcock. Een bijzonder toneelstuk 
kun je dus rustig zeggen.

Het is 2029. Poepee, een jonge in 
SM gespecialiseerde ‘sex consulen-
te’, wordt gevraagd langs te komen 
in een suite van een groot hotel in 
Amsterdam. Tot haar verbijstering 
blijkt ze door een wanhopige oudere 
zakenman ingehuurd te zijn. Poepee 
realiseert zich snel dat dit geen rou-
tineklus is als de man haar vraagt 
om getuige te zijn van zijn bekente-
nis over een aantal moorden die hij 
op zijn geweten heeft in een duister 
verleden. Als het er op begint te lij-

ken dat deze bizarre klus haar eigen 
dood gaat betekenen, vlucht Poe-
pee hals over kop een deur uit... en 
vindt zichzelf terug in het verleden 
(2009). 
In dat verleden ontmoet Poepee ie-
dereen die met de verschrikkelij-
ke geschiedenis van de man te ma-
ken heeft. Zo ook Ruella, de tweede 
echtgenote van haar vreemde klant. 
De tijdsverandering brengt komi-
sche verwarring tussen de twee 
vrouwen, welke op haar beurt weer 
een band van vertrouwen schept. 
Samen proberen de vrouwen de 
brokstukken van het raadsel bij el-
kaar te rapen en spannen zij zich 
samen in om Poepee uit haar le-
vensgevaarlijke situatie te halen. 

Ontsnapt
Pas als Ruella, overmand door angst, 
ook door de deur ontsnapt, wordt 
duidelijk hoe de vork in de steel zit. 
Ruella komt op haar beurt ook te-
recht in het verleden (1989). Daar 
ontmoet zij de eerste vrouw van de 

man en wordt het duidelijk dat Poe-
pee niet alleen in het heden in een 
gevaarlijke situatie is beland, maar 
dat zij gezamenlijk meer van derge-
lijke situaties in het verleden mis-
schien kunnen voorkomen. De vrou-
wen breken zich er het hoofd over 
wat er  te veranderen valt aan het 
verleden... en wat dat voor gevolgen 
zou hebben voor de toekomst... De 
tijdreiscomplicaties schieten heen 
en weer, nemen toe in aantal en het 
wordt pas echt spannend als ook 
een moordenaar de magische deur 
ontdekt...

‘Door Deuren’ is een wonderlijk en 
zeer onderhoudend stuk met span-
ning en humor. Een stuk met ster-
ke vrouwen en slechte mannen. 
Kaarten voor de voorstelling in Het 
Alkwin Kollege, Weegbree 55 te Uit-
hoorn zijn telefonisch te reserveren 
via tel. 0297–533305,   reserveren@
toneelgroepmaskerade.nl of www.
toneelgroepmaskerade.nl. De voor-
stellingen beginnen om 20.15 uur.

Goed advies bij Ed Kriek Optiek!

Ogen in de kijker tijdens 
de ‘Maand van het Zien’
Aalsmeer - Vandaag de dag wor-
den onze ogen behoorlijk op de 
proef gesteld. De wereld wordt im-
mers steeds ‘sneller’. Het verkeer, het 
werk en niet te vergeten alles wat 
met computers of automatisering te 
maken heeft. Beelden die versneld 
op je netvlies komen, steeds vlug-
ger anticiperen op informatie en be-
langrijke dingen filteren uit die gro-
te stroom informatie... Je hersenen, 
maar ook je ogen hebben het er niet 
eenvoudiger op gekregen.

Goede ogen zijn van grote waarde. 
Mocht het zicht minder goed zijn, 
kan daar gelukkig wat aan gedaan 
worden. Helaas blijkt in de praktijk 
nog steeds dat niet iedereen goe-
de aandacht aan zijn ogen besteedt. 
En dat is zonde, want je ogen, daar 
moet je zuinig op zijn. Al was het al-
leen al om goed te kunnen antici-
peren op de ‘snelle maatschappij’ 
van nu. Maar natuurlijk ook om de 
mooie dingen des levens goed te 
kunnen zien: natuur, de mensen om 
wie je geeft, (klein-)kinderen. En dat 
liefst zonder hoofdpijn vanwege het 
turen of scherpstellen van je ogen. 
Dus... een goed zicht is waardevol 
zo niet onmisbaar in je leven!  

En hoe eenvoudig kan het zijn? 
Contactlenzen draag je tegenwoor-
dig met alle comfort. Je merkt niet 
eens dat je ze ‘in’ hebt. En een bril is 
al tijdenlang een fashion-statement.  
Om iedereen ervan te overtuigen dat 
zuinig zijn op je ogen geen overbo-
dige luxe is, hebben de zelfstandige 
Nederlandse opticiens oktober uit-
geroepen tot Maand van het Zien. 

Niet te lang wachten
Tijdens de Maand van het Zien staat 
voorlichting centraal. Net als in an-
dere branches gaan ontwikkelingen 
in de optiekbranche razendsnel. 
Voor het corrigeren van uw zicht 
is er vaak meer dan één oplossing. 
Welke geschikt is? Een goed en dui-
delijk advies is dan op zijn plaats. Bij 
Ed Kriek Optiek bijvoorbeeld. De be-
kende optiekzaak, met vestigingen 
in Aalsmeer (Stationsweg 2) en Ku-
delstaart (Einsteinstraat 127) kun-
nen ze u uitgebreid voorlichten op 
gebied van optiek, maar tevens ad-
viseren welke oplossing bij u past. 
En het praktische wordt veelal met 
het aangename gecombineerd. Of-
tewel: een bril betekent bij Ed Kriek 
een keuze maken uit een scala aan 
mooie monturen, van ultra hip tot 

chique tijdloos. Het is echt geen 
straf om met een bril op je neus 
te lopen tegenwoordig. Niet alleen 
voor wie de brilmode op de voet 
wil volgen is een frequent bezoekje 
aan Ed Kriek Optiek trouwens nut-
tig. Het kan geen kwaad om zo nu 
en dan ogen en ‘instrument’, bril of 
lenzen dus, even aan een check te 
onderwerpen. Want vaak wachten 
mensen te lang, zo blijkt uit de on-
derzoeken. Veel te lang met zere of 
vermoeide ogen rondlopen is ge-
woon niet slim.

Ed Kriek Optiek is een vertrouwd 
adres voor uw ogen. Goedopgelei-
de werknemers die de nodige ken-
nis en kunde in huis hebben. Te-
genwoordig slaan ‘prijsvechters’ el-
kaar om de oren met goedkope bril-
len en lenzen. Als het om je ogen 
gaat, is er maar één ding belangrijk: 
kwaliteit. Want een goedkoop arti-
kel uit een winkel kun je terugbren-
gen; je ‘zicht’ niet! Laat u dus goed 
informeren over alle mogelijkheden 
die er zijn voor een goed en rustig 
zicht. 
Ed Kriek Optiek, telefoon 0297-
320478 (Aalsmeer) of 0297-349944 
(Kudelstaart). 

Van Kouwen verdubbelt 
de slooppremie
Regio - Van Kouwen lanceert van-
af vandaag een unieke actie!  Iede-
re auto die in aanmerking komt voor 
een slooppremie, ontvangt bij Van 
Kouwen deze premie 2x bij aanschaf 
van een nieuwe of geselecteerde 
occasion uit voorraad. Voor bezitters 
van een oudere auto die in aanmer-
king komt voor een slooppremie is 
dit HET moment om over te stappen 
naar een nieuwere, schonere auto. 
Door de verdubbeling van de sloop-
premie kan uw voordeel namelijk 
oplopen tot wel 4500,00 euro!
Sinds de start van de sloopregeling 
halverwege dit jaar hebben er reeds 
zo’n 25.000 eigenaren van een ou-
dere auto gebruik gemaakt van de-
ze regeling. Door dit succes is de 
bodem van de schatkist echter in 
zicht. De sloopregeling heeft geen 
einddatum, maar stopt zodra het 
beschikbare bedrag “op” is. Daar-
om maakt Van Kouwen het nu extra 
aantrekkelijk om de auto in te ruilen 
en een dubbele slooppremie te ont-
vangen, voor het te laat is.
Frank Vaneman, directeur van de 

Van Kouwen Groep: “Door de ver-
dubbeling van de slooppremie ma-
ken wij de stap naar aanschaf van 
een nieuwe of jong gebruikte, scho-
ne auto voor veel mensen haal-
baar. Voor bezitters van oudere au-
to’s, kan door deze actie, hun voor-
deel oplopen tot wel 4500,00 euro, 
zodat het toe te betalen bedrag voor 
een nieuwe en schone auto wel erg 
laag wordt!”. 
Bij optimaal gebruik van de sloop-
premie en de verdubbeling rijdt u 
al een nieuwe Chevrolet Matiz voor 
5495,- euro! Een nieuwe auto met 
daarbij de voordelen van een mi-
lieuvriendelijke, onderhoudsvrije 
auto met 3 jaar fabrieksgarantie. Of 
wat dacht u van een nieuwe Opel 
Agila voor 7795,- euro! 
Natuurlijk kan ook gekozen worden 
voor een geselecteerde occasion. 
Op onze website www.vankouwen.
nl hebben wij een compleet over-
zicht van onze jonge occasions. Ook 
vindt u op onze website een infor-
matiebutton waarmee u gemakke-
lijk kunt aanvragen in welk geval de 

dubbele slooppremie van toepas-
sing is.

Inwoners van Amsterdam kunnen 
bovenop deze verdubbeling ook nog 
eens gebruik maken van de Amster-
damse sloopregeling van minimaal € 
500,00 euro!

En wat als mijn auto niet in aanmer-
king komt voor een slooppremie? 
Ook dan kunt u terecht bij Van Kou-
wen voor extra voordeel, want naast 
een zeer scherpe inruilprijs ontvangt 
u op een grote selectie nieuwe en 
gebruikte auto’s uit onze voorraad 
een korting van minimaal 750,00! 
U bent van harte welkom in een van 
onze showrooms, waar wij graag uw 
persoonlijk voordeel voor u uitreke-
nen”, aldus Frank Vaneman van de 
Van Kouwen Groep. 

Meer informatie is terug te vinden 
op de website www.vankouwen.nl 
of bij een van hun medewerkers in 
de vestigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam en Mijdrecht.

Inloop in 
Dorpshuis
De Quakel
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16 is woensdag 
28 oktober weer een inloopavond. 
Dit keer wordt er een egeltje ge-
maakt. Deelname kost vijf euro, in-
clusief koffie/thee. De avond begint 
om 20.00 uur.

Vriendengroep uit De 
Kwakel pakt groots uit
De Kwakel - De ongeveer zes-
honderd aanwezigen op het Evolu-
tiefeest afgelopen zaterdag in De 
Kwakel waanden zich in een ander 
tijdperk. Is het de laatste tijd louter 
kommer en kwel wat de klok slaat, 
op deze avond werd uit een heel an-
der vaatje getapt. Onder het motto 
‘Yes we can!’ was de kredietcrisis 
geschiedenis, de DSB-bank gered 
en het gemorrel aan de AOW-leef-
tijd een fata-morgana.
Om tien uur ’s avonds vielen bij de 
in vrolijk rood en wit geklede feest-
gangers de monden open van ver-
bazing.
Een oneindig lang ogende limou-
sine draaide de feestzaal binnen 

en stopte voor in de zaal. Eén voor 
één werden de allen in 1959 gebo-
renen organisatoren uit de geblin-
deerde auto het podium op geroe-
pen en daar kort in het zonnetje ge-
zet. Onder het uitroepen van de his-
torische woorden ‘Yes we can!’ ver-
richtten ze de officiële opening van 
het feest. De magistrale Eventband 
opende het bal en werd geduren-
de de avond afgewisseld met optre-
dens van achtereenvolgens Michel 
Bak, Made in Holland en het abso-
lute hoogtepunt, de rijzende inter-
nationale ster Waylon. 

Foto’s van het evenement zijn te vin-
den op www.ohdv.nl/roodwit

Legmeervogels zaterdag 
gokt en verliest
Uithoorn - De wedstrijd Legmeer-
vogels tegen SDZ was een wedstrijd 
die beide kon winnen. Ze waren aan 
elkaar gewaagd. SDZ stond op de 
competitie ranglijst boven Legmeer-
vogels met een punt meer en een 
gelijk aantal wedstrijden.
Legmeervogels startte in een 4.4.2 

opstelling, zo ook SDZ. In de begin 
fase was het elkaar een beetje af-
tasten. SDZ was balvaardiger en iets 
meer aan de bal. Beide teams hiel-
den elkaar in evenwicht en geen van 
beide kon gevaarlijk worden. Pas in 
de 20ste minuut was er gevaar voor 
het SDZ doel. Jelle Righarts gaf een 

mooi schot op het doel. De keeper 
kon met moeite de bal net onder de 
lat weg tikken. In de 27ste minuut 
was het SDZ dat een hard schot net 
voorlangs het Legmeervogel doel 
zag gaan. Dit waren de enig noe-
menswaardige wapenfeiten in de 
eerste helft. De stand was met de 
rust onveranderd 0-0. 
Na de rust begint Legmeervogels 
iets meer de nadruk op de aan-
val te leggen met een 4.3.3 opstel-
ling. Vroeg storen en meer druk 
naar voren. Dit geeft achterin wel 
meer ruimte aan de SDZ aanval-
lers. In de 57ste minuut is het bij-
na raak voor SDZ. Een snel opge-
zette aanval zet drie SDZ aanvallers 
vrij voor het doel van Jos van Duy-
keren. Met veel kunst en vliegwerk 
weten de snel teruggekomen ver-
dedigers het Legmeervogels doel 
schoon te houden. SDZ blijft door 
de geboden ruimte achterin de ge-
vaarlijkste ploeg. Ook Legmeervo-
gels krijgt gaandeweg de wedstrijd 
de mogelijkheden om de scoren te 
openen. Maar net zoals tegen RAP 
heeft Legmeervogels teveel kansen 
nodig om te kunnen scoren. Een 
paar fouten in de verdediging van 
Legmeervogels zorgt dat SDZ in de 
85ste minuut de scoren kan openen. 
Voor het doel trapt de verdediging 
een paar keer over de bal heen. De-
ze missers zet een SDZ aanvaller 
plotseling vrij voor het doel en haalt 
uit, 0-1. Met een klein slotoffensief 
probeert Legmeervogels toch nog 
een punt in Uithoorn te houden, dit 
lukt echter niet. Een snelle SDZ uit-
val in de 87ste minuut zorgt voor de 
0-2 eindstand. Het is frustrerend dat 
Legmeervogels zoveel kansen cre-
eert, maar die kansen niet weet om 
te zetten in doelpunten.

Qui Vive Jongens A1 promo-
veert na zinderend duel
Uithoorn - Qui Vive Jongens A1 
heeft via een beslissingswedstrijd 
afgelopen zaterdag tegen Alliance 
alsnog plaatsing afgedwongen in de 
interdistrictscompetitie. In de laatste 
minuut van de reguliere wedstrijd 
kwamen de Uithoornse hockeyers 
op gelijke voet met de opponen-
ten uit Heemstede. De verlenging 
bracht Qui Vive ondanks een over-
wicht en meer kansen geen over-
winning. Pas met de laatste strafbal 
van de eerste serie wist aanvoerder 
Marc van Zijverden het beslissings-
duel in het voordeel van de Dutch 
Flower Group-boys te beslechten. 
Uitzinnig vielen spelers en begelei-
ders elkaar in de armen en een kla-
terend applaus van de massaal op-
gekomen supporters viel hen ten 
deel. Een terechte overwinning, na 
een van spanning zinderend duel. 
De beslissingswedstrijd, die op neu-
traal terrein in het Amsterdamse bos 
werd gespeeld, was nodig omdat 
Qui Vive een minder goed doelsal-
do in de voorronde in de topklasse A 
had gehaald dan Reigers, terwijl de 
Hoofddorpers in een rechtstreeks 
duel wel waren verslagen. De Uit-
hoornse ploeg verspeelde echter 
punten tegen Xenios en verloor van 
de ongeslagen groepswinnaar Pi-
noké.  Alliance was in de voorberei-
ding te licht voor Qui Vive, maar on-
derschatting van een tegenstander 
na het drama tegen Xenios, lieten 
de spelers van coach Etienne Spee 
en manager Pieter Bas Kolenberg 

zich niet meer overkomen. Alliance 
begon zenuwachtig tegen Qui Vive, 
dat vrij snel het initiatief naar zich 
toe trok. De Heemstedenaren zoch-
ten het verder in vertragend spel 
op een vrij langzaam veld. Qui Vive 
haalde in de opbouw het gebruike-
lijke niveau echter niet en de eerste 
mogelijkheden waren voor Alliance. 
Echte kansen waren het niet en in 
het tweede deel van de eerste helft 
sloeg de balans om in een overwicht 
voor Qui Vive. De Uithoornse aan-
vallers wisten hun kansen echter 
ook niet te benutten. Vlak voor het 
rustsignaal kreeg Alliance nog twee 
stracorners, maar die werden goed 
door Qui Vive verdedigd, waardoor 
de ruststand 0-0 was.

Spanning tot hoogtepunt
Vlak na de hervatting dwong Qui Vi-
ve de eerste strafcorner af van een 
reeks van uiteindelijk acht, maar het 
was Alliance dat na vijf minuten via 
een veldgoal op 0-1 kwam. Qui Vive 
doorstond daarna een periode met 
veel technische foutjes, herpak-
te zich en werd mede dankzij tac-
tische ingrepen de sterkere ploeg. 
Een doelpunt uit een strafcornerva-
riant werd afgekeurd, kansen wer-
den afgedwongen maar niet benut 
en het Uithoornse overwicht gaf ook 
de spitsen van Alliance ruimte. In 
de Uithoornse achterhoede groeide 
Joep Heierman en in de middelste 
linie was het vooral Wup Haremaker 
die van grote waarde was en veel 

bracht. Een echt mooie wedstrijd 
werd het echter niet en de span-
ning liep met de minuut op, omdat 
Qui Vive het net van het Alliance-
doel niet kon vinden. Tot in de laat-
ste minuut Marc van Zijverden de 
Dutch Flower Group-boys met een 
liftballetje in een strafcornersituatie 
op 1-1 zette. 
Twee keer 7,5 minuut hield Qui Vi-
ve de spanning er in de verlenging 
in door zeker vijf, weliswaar tactisch 
knap uitgespeelde, kansen niet te 
benutten en ook in deze periode liep 
de corner niet. Strafballen moesten 
de beslissing brengen en daarin 
startte Qui Vive goed met een goal 
van Tom Gunther. Strafballen van 
Wup Haremaker, Jasper van Hijfte 
en Maarten Sterk werden door de 
keeper van Alliance gestopt. Kee-
per Mats Kaas van Qui Vive wist er 
ook voldoende uit zijn doel te hou-
den, waardoor de laatste stafbal in 
de eerste serie de beslissing kon 
brengen. Doodstil was het op het 
hoofdveld van Pinoké. Van Zijver-
den, die als strafbalnemer geen on-
geschonden reputatie heeft, hield 
zijn zenuwen in bedwang, raakte 
overtuigend de plank en werd daar-
na bedolven door zijn medespelers. 
Qui Vive Jongens A1 speelt de rest 
van de competitie een niveau ho-
ger en de ereronde langs supporte-
rende ouders, de fans uit de meisjes 
B- en A-teams en andere aanwezi-
ge Qui Vive-ers gaf aan, hoe mooi 
sport kan zijn.

Jongens A1 van Qui Vive promoveert naar interdistrictscompetitie door winst na strafballen



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 21 oktober 2009

OPEN DAG BRANDWEER UITHOORN 
WEER DRUKBEZOCHT
Vervolg van de voorpagina        Foto’s Ronald van Doorn

OPEN DAG BRANDWEER UITHOORN 
WEER DRUKBEZOCHT
Vervolg van de voorpagina        Foto’s Ronald van Doorn

 



De Kwakel - Op de zaterdagen 31 okto-
ber en 7 november zal in De Kwakel de 
50e editie van de Kwakelse Veiling worden 
gehouden, reden om even terug te blik-
ken naar 50 jaar Veiling, aan de hand van 
eerder verschenen jubileumkranten en ar-
chiefstukken.

DE 1E VEILING:
De eerste veiling werd gehouden op 12 en 
19 november 1960, georganiseerd door de 
R.-K. Sportvereniging K.D.O. voor de bouw 
van een jeugdhuis en bracht de lieve som 
van 5000 gulden op. Het aantal kopen 
bedroeg toen reeds 800 stuks en er was 
-1- advertentie.  Het Dagelijks Bestuur 
bestond uit:
- Kapelaan Bollerman (Geestelijk Adviseur)
- W.A. Verlaan (Voorzitter)
- A.G. Hogenboom (Secretaris)
- A.J. Olijhoek (penningmeester)
- M. Wahlen (bestuurslid)   
- H. de Jong (bestuurslid)
- C.J. Zaal (bestuurslid)
- J. Pouw (bestuurslid)
- C. van Zaal (bestuurslid)
- G. van Trigt (bestuurslid)
- W. Klijn (bestuurslid)
Alsmede nog 15 medewerkers:
J. v.d. Berg; E, de Jong; C.G. Douve; J. van 
Diemen; P. de Groot; J. Bartels;  K. de Rijk;  
J. Splinter; C.v. Zaal Ezn.; C. Plasmeijer; G. 
Zaal; Th. Pieterse;  M. Verhoef; G. Wijfjes 
en Th. Vaneman.

KLEIN
Werd destijds de kar door dit betrekkelijk 
kleine gezelschap getrokken, tegenwoor-
dig beslaan de namen van de ca. 145 me-
dewerkers alleen al een heel blad van de 
veilingcatalogus en zijn er bijvoorbeeld 
alleen al 60 wijklopers die samen zo’n 80 
wijken lopen. Nu is namen noemen heel 
gevaarlijk, want er wordt altijd wel iemand 
vergeten, vandaar dat we volstaan met het 
noemen van de mensen uit het eerste jaar 
alsook uit de “offi cials”.

Naast 
e e n 
aantal 
zoge-
noem-
d e “gee s-
t e l i j k adviseurs” waarvan het comité 
er in respectievelijk de Kapelaans Boller-
man (‘60), De Jong (‘61), Baas (tot ‘69), 
Zomerdijk (tot ’74) en Granneman (tot ’77) 
een aantal heeft gehad, kende het comité 
in de loop der jaren in de Pastoors Ver-
steeg (tot ‘64), Heemskerk (tot ‘68), Adank 
(tot ‘76), Limburg (tot ‘88) en Loos (tot ‘96) 
een erevoorzitter.
Behalve dat het publiek er vanaf de preek-
stoel altijd wel even aan herinnerd werd 
dat de veiling er weer aan zat te komen, 
deden de meeste geestelijken op de 
avonden zelf vaak goed van zich horen.  
Zo was het zeer regelmatig het geval dat 
de eerste koop door de pastoor werd ge-
kocht.  Menig stuk vee dat geveild werd 
belandde de volgende dag in de pasto-
rietuin en Pastoor Adank schreef in 1981 
veilinghistorie door met zijn aankoop de 
totaalopbrengst sinds de oprichting, het 
miljoen (guldens wel te verstaan) te laten 
passeren.  Inmiddels is al bijna 1.9 miljoen 
euro bijeengeveild.
Als vaste notaris hebben in de loop der 
jaren de heren J. van Hasselt (‘60 -’62) en 
J. Blauwhof (‘63 -’65) uit Amsterdam; L.M. 
van Geest (‘66 -‘79); A.J. Gitzels (‘80 -’96) 
en mevrouw M. Akkermans (‘97 - heden) 
uit Uithoorn gefunctioneerd. Notaris Git-
zels introduceerde ooit het begrip “Een 
dag aangepast werk” als laatste koop. 
Deze koop was dermate populair bij het 
Kwakelse publiek, dat er regelmatig be-
dragen van 3000 tot 5000 gulden op werd 
geboden.

“ 5 JAAR VEILING IN VOGELVLUCHT ”
(Uit: De Veilingkrant van November 
1964:)
Achter deze woorden gaat een actie schuil, 
die z’n weerga in het dorpsleven van ie-

dere dag niet kent. Niemand kon vijf jaar 
geleden vermoeden dat de nu zo langza-
merhand traditionele “VEILING” een zo 
succesvolle groei te zien zou geven. Het 
begon allemaal zo eenvoudig. Het bestuur 
van KDO speurde naar mogelijkheden om 
haar plannen tot de bouw van een sport-
hal te verwezenlijken. De noodzaak hier-
van werd -door de enorme toeloop van de 
merendeels jeugdige leden- met de dag 
sterker gevoeld.  De realisering stuitte 
echter steeds weer af op de onneembare 
fi nanciële hindernis.
Als de nood het hoogst is.......Plotseling 
komt dan de verbluffende oplossing van 
dit probleem.  Een rapportage in de Ka-
tholieke Illustratie, gewijd aan de in West - 
Friesland populair geworden “Kerk-veilin-
gen”, werkte dermate inspirerend op het 
KDO bestuur, dat onder de leuze “VOOR 
ONZE JEUGD“ de eerste veiling een feit 
werd.

Demonstratie van gemeenschapszin.......Al 
dadelijk bleek, dat er in brede kring sym-
pathie voor deze vorm van “schenken en 
kopen” bestond. Het geboekte resultaat 
overtrof  - dankzij de medewerking van de 
gehele gemeenschap - de stoutste ver-
wachtingen. Het grote succes waarmee de 
eerste aktie werd afgerond, gaf reden tot 
grote voldoening en vormde tegelijkertijd 
de aanleiding om de doelstelling van de 
veiling-organisatie verder uit te bouwen.
Samenwerking.......Het Bouwfonds Paro-
chiekerk werd in het veilingcomité op-
genomen. Deze vorm van samenwerking 
betekende een hernieuwde kennismaking 
van KDO en Bouwfonds. In vroeger dagen, 
bij de gezamenlijke organisatie van een 
bazar was namelijk reeds eerder blijk ge-
geven van een voortreffelijk samengaan.
Stijgende lijn........De veilingactie, waar-
mede eenieder nu vertrouwd is geraakt,  
groeide door deze samenwerking 
uit tot een 

jaarlijks terugkerende ma-
nifestatie van saamhorigheid. Ook thans 
heeft het eerste gedeelte van de actie - 
het “schenken” - een grandioos resultaat 
opgeleverd. 
Start........Morgen zal blijken of ook bij het 
“kopen” de stijgende lijn zal worden voort-
gezet.  Dan, 14 november 1964,  ‘s avonds 
om 08.00 zal het startschot weerklinken 
voor de eerste veilingavond.
Belangrijk.......Teneinde een ordelijk ver-
loop van de veilingavonden te waarborgen 
zullen tijdens de veilingen geen dranken 
worden afgegeven. De kopers van drank 
die het einde van de avond niet willen af-
wachten krijgen hun “slokje” de volgende 
dag thuisbezorgd.
....... De leeftijdsgrens voor het bezoeken 
van de beide veilingavonden is gesteld op 
18 jaar. 
.......Voor iedere koper die een bedrag van 
vijfhonderd gulden volmaakt ligt er een 
aantrekkelijke premie klaar. De kopers 
hoeven niet bevreesd te zijn, dat zij door 
hoog bieden het veilingcomité in verle-
genheid brengen wegens een tekort aan 
premies.
....... Om 8.00 begint in zaal “Leen-
ders” de eerste bonte verkoopshow.  On-
der de kopers van de eerste 100 artikelen 
zal een fototoestel worden verloot. Een 
extra stimulans dus om op tijd in de zaal 
aanwezig te zijn. Bovendien wordt na af-
loop van de verkoping een verloting ge-
houden met als inzet voor iedere avond 
een gloednieuwe radio.
....... Betaling van de gekochte goe-
deren en diensten kan direct na afl oop 
geschieden. Er bestaat ook gelegenheid 
om betaling via de Coöperatieve Land en 
Tuinbouwbank ”Uithoorn” met de pen-
ningmeester te regelen. De penningmees-
ter hoopt dat de veiling hem geen windei-
eren zal leggen. 

VEILING SLOGAN IN DIE TIJD: 
Van  heel  het  gezin .......................
Voor  heel  het  gezin ...................
Groeiend Rood Wit:   Enkele jaren geleden 
zei een scheidende Kwakelse kapelaan 
tegen zijn opvolger:  “De Kwakel is een 
dorp met een kerk en daarboven een gro-
te voetbal”.  Deze uitspraak is weliswaar 
overdreven, maar dat KDO een belang-
rijke plaats inneemt in de Kwakelse ge-
meenschap is duidelijk. De jeugdafdeling 
voetbal omvat 120 leden, de senioren 40 

en de snelgroeiende afdeling dames- of 
meisjeshandbal 65 leden. 
Jeugdraad:  In de eerste veilingkrant 
van 1964 werd mededeling gedaan 
van de ruimere doelstellingen van het 
comité. Ook de Jeugdraad mag mee 
gaan profi teren van de veilingop-
brengst.  De Jeugdraad spreekt haar 
dank uit voor dit waarderende ge-
baar. 

Ouden van dagen:  Het besluit om 
de bejaarden een deel van de vei-
lingopbrengst uit te keren zal door 
de leden van de Kwakelse Bond 
van Ouden van Dagen ongetwijfeld 
met vreugde zijn begroet. Eens per 
14 dagen wordt in “zaal Leenders” 
een bijeenkomst gehouden waar-
bij gelegenheid bestaat tot ont-
spanning. Het kaartspel en het 
biljarten zijn favoriet. Ieder jaar 
gaan de bejaarden “een dagje 
uit”. 
Dit jaar werd als reisdoel de 
Hollands Midden route geko-
zen.  Een deel van de Kwakelse 
autobezitters zorgde voor gratis 
vervoer. De tocht is bij de 75 
deelnemers goed in de smaak 
gevallen.

Zo stond het in 1964 in de veilingkrantjes 
beschreven en wie dit zo doorleest, her-
kent er nog veel van terug. De basis die 
gelegd werd was goed. En waarom zou je 
aan een goede basis ook al te veel wijzi-
gen ?  

Wél is afslager Wokke inmiddels sinds jaar 
en dag vervangen door veilingmeester Wil-
lem Klijn. In 1966 moest dhr. Wokke op het 
laatste moment verstek laten gaan. Aan-
gezien Willem Klijn vroeger op de bazaar 
van KDO wel eens het “Rad van Avontuur” 
aan elkaar gepraat had, werd hij aldus tot 
veilingmeester gebombardeerd.

Dat ie het er goed vanaf brengt, blijkt ove-
rigens wel uit het feit dat ie tot voor kort 
in de weide omgeving op dergelijke vei-
lingavonden zijn kunsten vertoont heeft. 
Na dit jaar zal hij de veilinghamer over 

dragen aan een opvolger. Wie dat wordt is 
nog niet bekend.

AFSLAGERS: 
(HR. WOKKE 1960-1965)        
Uit: De Volkskrant van 3 juni ‘64.
Commentaar van de heer Wokke op het 
fenomeen “Kerkenveilingen”:
“De bedoeling is natuurlijk dat de mensen 
vooral niet naar de prijzen kijken, maar dat 
ze er een gezellige avond aan hebben. Je 
moet er geintjes tussendoor gooien, het is 
de stemming in de tent die het ‘m doet. In 
een klein dorp waar iedereen elkaar kent, 
heb je die stemming al gauw. Buurman 
heeft er lol in om tegen buurman op te 
bieden. Zo heb ik doodgewone konijnen 
verkocht voor honderden guldens. Ik heb 
ook eens een nachtspiegel gehad die 500 
gulden opbracht. En dan de kapelaans die 
zich voor een dag aanbieden, dat doet het 
ook altijd goed, bracht laatst 1100 gulden 
op. Dit is echt wel de handigste manier om 
aan centen te komen.  Fancy fairs zijn uit 
de tijd.” 

AFSLAGERS: 
(WILLEM KLIJN 1966 - HEDEN)         
Uit: Amstellands Nieuwsblad 30 Oktober 
‘91
”Ik zie aan de mensen in de zaal wat ze 
willen kopen. Dat is het hele eieren eten. 
Je moet zien wie wat te besteden heeft of 
wil kopen en op tijd op de juiste mensen 
letten. Ik beweeg niet met mijn hoofd, 
maar fl its met mijn ogen van links naar 
rechts. Anders vliegt mijn kop eraf.  Ik wil 
stemming maken in een zaal die vol moet 
zitten, maar niet iedereen hoeft te kopen. 
Het publiek moet meewerken, ik kan het 
niet alleen.  Af en toe lach ik me rot, ze-
ker als er tijd is om geintjes te maken. Het 
publiek pikt het niet als je er als een dooie 
pier staat!”  

In de Veilingkrant van 1969 bij gelegen-
heid van 10 jaar Veiling, verwoordt dhr. 
Arie Hogenboom het succes van de Vei-
ling als volgt:  “Kijk, het is niet zo belang-
rijk dat er voor enorme bedragen wordt 
gekocht. 10 gulden van de een kan meer 
waard zijn dan 100 van een ander. Je hoeft 
trouwens helemaal niet voor 100 gulden 
te kopen, al denken sommigen dat. Er is 
ontzettend veel koopwaar, als fl essen wijn, 
braadkuikens, die nog minder kosten dan 
10 gulden. Men moet eigenlijk met een 
heel ander idee op de veiling iets kopen. 
Alles wat men daar besteedt, betaalt men 
als het ware aan zichzelf. Voorbeeld: Pietje 
koopt een paar klompen voor 10 gulden. 
Van die 10 gulden wordt een lamp voor de 
lichtmast van KDO gekocht. En wie voet-
balt er onder die lichtmast? Juist, Pietje !! 
(alleen niet op klompen, red.)”   
Niet iedereen is in alle projecten geïnte-

resseerd. De een kan KDO niets schelen 
en de ander komt misschien niet in de 
kerk.  Dit jaar komt het Dorpshuis erbij en 
dat is in ieders belang. Uit de inzameling 
blijkt dat men erg enthousiast is. Praktisch 
niemand heeft niets gegeven. Dit belooft 
allemaal weer iets groots, want iemand 
die iets te koop heeft gegeven, gaat auto-
matisch naar de veiling om te zien wat zijn 
of haar “koop” gaat opleveren.  Wandel 
eens door het dorp en kijk eens goed wat 
er allemaal staat. Dat is uniek. Heb je ooit 
zo’n sportcomplex, medisch centrum, of 
nieuwe kerk gezien in een dorp van 2500 
inwoners? Maar dat is er niet allemaal zo-
maar gekomen. Er moet nog veel betaald 
worden en bovendien worden dingen 
uitgebreid en zijn er steeds weer andere 
behoeften. Dhr. Hogenboom vatte dit tref-
fend samen door het gezegde: 
“Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toe-
komst”    

Wat houdt 50 jaar Kwakelse Veiling 
ondermeer in voor de Veiling van 2009 ?
Welnu, het comité nodigt zoveel mogelijk 
(oud-)bestuursleden en medewerkers uit, 
in de hoop dat 50e editie tot een soort 
reünie zal worden. Het is ook voor hen 
tevens een mooie gelegenheid om Wil-
lem Klijn nog weer eens in actie te zien 
bij zijn laatste veiling in actieve dienst. Op 
de meeste kavels eindigend op 50 of veel-
vouden daarvan vindt men een dinerbon 
geschonken door diverse restaurants in 
de regio en valt een wijnpakket als premie. 
Telkens als de opbrengst de 5000 euro 
passeert, zal het premies regenen, van zo-
wel het Veilingcomité als geschonken door 
de middenstand. Onder de bezoekers van 
het eerste uur zal op beide avonden een 
prijs worden verloot en als klapstuk van 
de avond zal op beide avonden onder de 
kopers een vakantie beschikbaar gesteld 
door Hogenboom Vakantieparken en een 
fi ets ingebracht door de I.K.U., worden 
verloot.

WIST U DAT:
- de eerste veiling in 1960 circa 5000 gul-
den opbracht ? 
- dat in 1964 reeds opliep tot een bedrag 
van 29.500 gulden ?
- in 1966 de totaalopbrengst de 100.000 
gulden overschreed ?
- er meer dan 2500 manuren werk in het 
organiseren zit ?
- op 3 november 1973 de autoloze zon-
dag er oorzaak van was dat
  met paard en wagen van de schillenboer 
werd thuisbezorgd?
- in 1979 een record werd gevestigd van 
circa 75.000 gulden ?
- in 1981 de totaalopbrengst de 1.000.000 
gulden passeerde ?

- de recordopbrengst op één avond in 
1992  101.366 gulden was ?
- de veilingactie dat jaar goed was voor 
het record van 150.001 gulden ?
- dat dat ook omgerekend naar Euro’s 
nog steeds het record is ?
- die avond ook de 2.000.000 gulden to-
taalopbrengst werd gepasseerd ?
- dat feit in de hectiek van de avond on-
opgemerkt bleef ?
- er in 50 jaar al voor bijna 1.9 miljoen 
euro bijeen geveild is ?
- Bij het afscheid van Notaris Gitzels in 
1996 zijn laatste koop “aangepast werk”
  12.000 gulden opbracht ?
- dat een reisje Florida met 11.000 gulden 
tot dan de duurste koop was ?
- dat zo’n dagje “aangepast werk” ook 
van zijn opvolger Mw. Akkermans
  een uitermate geliefde koop is.
- er vaak burgemeesters en wethouders 
zijn verkocht op de veiling ?
- een Amerikaan ooit aan 10m3 mest 
(thuisbezorgd) bleef hangen ?
- er sindsdien met kleine lettertjes bij 
staat  (thuisbezorgd in de regio) ?
- iemand ooit zijn klompen geveild zag en 
zonder naar huis moest?
- die dit jaar b.g.v. de 50e veiling een paar 
klompen ter beschikking stelde ?
- het veilingcomité hoopt dat er weer veel 
leuke en spannende dingen staan
  te gebeuren dit jaar en uw komst en me-
dewerking daarvoor nodig is ?
- de 1e Veilingavond zal worden gehou-
den op 31/10 in de nieuwe kantine van 
KDO?
- de catalogus verschijnt deze week, 
maar al te vinden is op 

WWW.KwakelseVeiling.nl ? 
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Blije gezichten ‘Aan Tafel’ 
op de Willespoort
Wilnis - Tijdens de Kinderboeken-
week deden alle leerlingen van OBS 
Willespoort mee aan een gevarieer-
de voorstelling in sporthal De Willis-
stee. Op de tribune waren veel ou-
ders en grootouders aanwezig om 

te genieten van het optreden van 
hun (klein)kind. Het thema sprak de 
kinderen erg aan, gelet op de grote 
variatie waarin het thema “Aan Tafel 
– Eten en snoepen in kinderboeken” 
was uitgewerkt. De oudere kinde-

ren hadden zich laten inspireren 
tot het maken van allerlei bijzonde-
re gedichten, versjes en toneelstuk-
jes. De jongere kinderen brachten 
de zaal in vervoering met hun leuke 
liedjes en dansjes.  

Vijf raadsleden vragen college wanneer er 
oplossingvoor brug komt

Waarom heeft het college 
nog steeds de motie niet 
uitgevoerd?
Vinkeveen – De CDA raadsleden 
Cor Versteegh en Jan Rouwenhorst, 
Cees Houmes (D66), Toon v d Meer 
(VVW) en Bert van Broekhuijsen 
(GB) hebben het college de volgen-
de vragen gesteld: “Hierbij een aan-
tal schriftelijke vragen op basis van 
art. 155 van de gemeentewet. 
De raad heeft zich eerder reeds eni-
ge malen gebogen over de proble-
matiek van de illegale brug achter 
Herenweg 260/262 te Vinkeveen. 
Hierbij heeft de raad meerdere ma-
len kenbaar gemaakt dat deze pro-
blematiek opgelost dient te worden. 
Met de raadsbehandeling op 15 juni 
van het bestemmingsplan “1e Her-
ziening Lintbebouwing Vinkeveen 
2003” heeft de raad met het amen-
deren van artikel 29 lid 1 van het be-
stemmingsplan en met het aanne-
men van de motie met het dictum: 
het college op te roepen, om ten 
aanzien van de brug Herenweg 260-
262 achter, ten spoedigste het be-
sluit op de beslissing van bezwaar 
te nemen en een voorstel conform 
artikel 19 lid 1 (oude WRO) omtrent 
een voornemen om al dan niet vrij-

stelling te verlenen, voor te leggen 
aan deze raad”.
Waarbij de overwegingen een dus-
danige inhoud omvatten dat hier-
bij kenbaar is gemaakt dat er spra-
ke dient te zijn van een negatief ad-
vies. Teven heeft de raad zich zor-
gen gemaakt over de op 4 januari 
2008 door de Rechtbank opgeleg-
de dwangsom van 250 per dag. Het-
geen op dat moment reeds tot een 
aanzienlijke verplichting was opge-
lopen.

Vragen:
1. Waarom heeft het college tot op 
heden, ondanks dat de raad heeft 
opgeroepen tot spoed, nog steeds 
deze motie niet uitgevoerd?
2. Wanneer gaat u nu een beslissing 
op de bezwaarschriften uit 2008 ne-
men?
3. Wanneer gaat u de raad een arti-
kel 19 lid 1 WRO (met negatief ad-
vies) voorleggen aan de gemeente-
raad?
4. Neemt u de Commissie bezwaar-
schriften, de Rechtbank en de ge-
meenteraad nog wel serieus?

5. Aan de uitspraak van de Recht-
bank op 4 januari 2008 is uiteinde-
lijk gehoor gegeven. Hoe groot is de 
verplichting die op basis van de op-
gelegde dwangsom is ontstaan? 
6. Welke motieven meent u te kun-
nen aanvoeren om aan betaling van 
deze verplichting te kunnen ontko-
men?
7. Waarom informeert u de raad (op 
basis van artikel 169 van de ge-
meentewet) niet wanneer u in het 
kader van dit dossier nieuwe recht-
zaken aanspant c.q. in rechtzaken 
aangespannen door derden wordt 
betrokken, dan wel wanneer er ont-
wikkelingen, bijvoorbeeld rechtelij-
ke uitspraken zijn?
8. Het eventueel realiseren van een 
alternatieve oplossing voor de te 
handhaven illegale brug, die wel 
aan de te stellen eisen zou voldoen 
betreft toch een nieuwe separate 
procedure?
Wij moeten er van uit kunnen gaan 
dat wij op zeer korte termijn beant-
woording op bovenstaande vragen 
mogen ontvangen”, aldus de vra-
gen. 	 Wordt vervolgd.

Kinderboekenweek op de 
Veenzijdeschool
Winlis - Op woensdag 7 oktober 
werden de kinderen van de Veen-
zijdeschool en hun ouders onthaald 
door het ‘juffen-koor’ met het lied 
‘Aan tafel’.
De kinderen werden uitgenodigd in 
de aula om te kijken naar ‘Kok de 
koksshow’. In deze show kwamen 
verschillende bekende figuren uit 

kinderboeken op bezoek. Donder-
dag 15 oktober was de feestelijke 
afsluiting. De kinderen hebben in de 
ochtend voor elkaar iets lekkers ge-
kookt voor de lunch: worstenbrood-
jes, pannenkoeken, fruitsalade, soep 
en spiesjes stonden op het menu. 
Brood met beleg werd ook volop ge-
geten. Het was heerlijk! ’s Middags 

kwamen er heel veel ouders kijken 
naar de feestelijke muzikale afslui-
ting. Met veel plezier verzorgden de 
kinderen van groep een tot en met 
acht een optreden. Na afloop van de 
voorstelling lieten de kinderen de 
ouders hun knutselwerkjes zien. Na 
deze geslaagde dag kon de herfst-
vakantie beginnen!

Driehuisschool in de 
telefoonboeken!
Mijdrecht	 - Niets was de jonge, 
enthousiaste deelnemers te gek om 
zoveel mogelijk oude telefoongid-
sen en Gouden gidsen op te halen. 
De kinderen kwamen bepakt en be-
zakt het schoolplein op met stapels 
gidsen om ze vervolgens in de klas 
te brengen. De ouders, opa’s, oma’s 
en zelfs buren werden ingeschakeld 
om mee te helpen zoveel mogelijk 
gidsen op te halen om maar de bes-
te groep te worden. Groep 7 ging ge-
lijk al heel goed en viel al bijna niet 
meer in te halen, maar de onder-
linge strijd van de andere groepen 
om toch maar in de buurt te komen 
werd steeds groter. De nieuwe Te-
lefoongidsen werden laat verspreid 
in de buurt van de school, waardoor 
de strijd op het laatst nog spannen-

der begon te worden. Groep 4 kwam 
namelijk steeds dichterbij het aan-
tal boeken van groep 7. Nu werden 
zelfs het gemeentehuis, het zorg-
centrum en de bejaardenhuizen niet 
overgeslagen. Al met al hebben de 
kinderen enorm hun best gedaan 
voor de eer van de groep en natuur-
lijk die mooie zitzak die er te verdie-
nen viel. Donderdagmiddag 15 ok-
tober werd er op het plein een fees-
telijke afsluiting gehouden van de 
Boeken voor Boeken-actie. Alle kin-
deren kregen een mooie pet uit-
gereikt voor al het gesjouw met de 
boeken. Maar iedereen was natuur-
lijk heel erg nieuwsgierig wie er zou 
gaan winnen, want de dagen voor 
de afsluiting werden er nog stapels 
boeken de school binnengebracht 

door de kinderen. Er waren namelijk 
1431 boeken in totaal opgehaald. 
De dame van de Boeken voor Boe-
ken-actie gaf het verlossende ant-
woord: groep 4 had de zitzak ge-
wonnen. Ze hadden 385 boeken op-
gehaald. De groep barstte samen 
met de juffen Karin en José in jui-
chen uit, zo blij waren zij. Natuurlijk 
werd groep 4 uitgebreid op de foto 
gezet met de zitzak en de oorkonde. 
Een goede tweede was groep 7 met 
332 boeken en groep 6 was derde 
met 213 boeken.

Met deze actie krijgt de school ook 
nog een bedrag per boek om boe-
ken voor de school te kopen. Dus 
eigenlijk hebben ze als Driehuis-
school allemaal gewonnen!

Een avond vol snoep op de 
De Pijlstaartschool
Vinkeveen - Donderdagavond 15 
oktober konden de leerlingen van 
de Pijlstaartschool met hun ou-
ders naar school voor een schrift-
jesavond die vervolgens overging 
in de afsluiting van de kinderboe-
kenweek. Gelijktijdig werd het start-
sein gegeven voor de jaarlijkse boe-
kenmarkt waar gesnuffeld kon wor-
den in tweedehandsboeken. Ook 
dit jaar kon iedereen bij de boeken-

kraam van “The Readshop” weer 
de nieuwste lees- en doe-boeken 
rondom het thema eten, koken en 
snoepen kopen. 
Verder waren er voor de kinde-
ren activiteiten rondom snoepen 
en eten. Voor de allerkleinsten was 
er een speurtocht naar foto’s van 
snoep en fruit. Een jury liep door de 
klassen om de zelfgemaakte snoep-
jes en taarten te beoordelen. 

Voor een aantal leerlingen uit groep 
7 en 8 was de avond extra spannend. 
Zij deden mee aan de voorleeswed-
strijd. Deze spannende wedstrijd is 
gewonnen door Romy Brands uit 
groep 8. Vrijdag 16 oktober hebben 
de kinderen de kinderboekenweek 
met elkaar afgesloten. De winnaars 
werden bekend gemaakt en in het 
zonnetje gezet. Kortom; een ge-
slaagde en vooral lekkere week!

Kinderen van deze tijd: 
hyperactief of onze 

leermeesters…?
Mijdrecht - Volgende week 
dinsdag 27 oktober wordt in het  
Partycentrum de Meijert aan de  
dr. J. v.d, Haarlaan 6 van 20.00 tot 
22.30 uur een lezing gehouden 
over Nieuwetijdskinderen.
De laatste jaren worden er steeds 
meer kinderen geboren die an-
ders zijn dan we doorgaans ge-
wend waren. Deze kinderen 
hebben vaak een andere vorm 
van informatieverwerking, ande-
re voedingspatronen, een andere 
manier van in het leven staan.
Dit  ‘anders-zijn’ is vaak zo ver-
schillend van wat we gewend zijn 
vanuit ons eigen verleden, dat 
we dit als storend of ongewenst 
ervaren en soms zelfs als irritant, 
brutaal, erger nog, als ziekte-
beeld typeren (zoals ADHD, dys-
lexie, slapeloosheid).
De wanhoop nabij wordt dan de 
arts in sommige gevallen inge-
schakeld voor medicatie. Soms 
terecht, maar vaak zouden we de 
situatie ook anders kunnen aan-
pakken, als we elkaar maar beter 
zouden begrijpen en bereid zou-
den zijn om van en aan elkaar te 

leren. Kinderen van wie we nu 
denken dat ze niet goed functi-
oneren, blijken vaak over een bij-
zondere intelligentie of over bui-
tengewone/paranormale gaven 
te beschikken en zijn vaak heel 
gevoelig. Het is beslist niet zo dat 
wij als opvoeders/onderwijzers 
het per definitie verkeerd doen, 
misschien vragen deze specifie-
ke kinderen net een wat ande-
re benadering. Bovendien gaat  
het  niet om alle kinderen. In-
zicht in en het herkennen van de 
kwaliteiten van deze kinderen, 
maar ook de manier waarop we 
ze kunnen begeleiden is daarom 
essentieel.

Nieuwe tijd
Tanja van der Moolen, moeder 
van twee ‘nieuwe-tijds’ kinderen 
(inmiddels 17 en 20 jaar), een 
ruime onderwijservaring, studie 
pedagogiek en een aantal ja-
ren pedagogisch, holistisch/spi-
rituele praktijk verder, zal in de-
ze lezing(en) proberen meer in-
zicht te geven in de problematiek 
van de diverse groepen nieu-

we kinderen, zodat zowel ouders 
als onderwijzers meer handvat-
ten krijgen om hier in het dage-
lijks leven mee om te gaan. Daar-
naast zal ze ook wat vertellen 
over gebruik van Bachbloesems 
en vingerlabyrint, als eventue-
le alternatieve behandelwijzen. 
Als ook aan door de situatie ont-
stane miscommunicatie en daar-
uit voortkomende gevoelsaspec-
ten. Tijdens deze avond zal er 
voldoende ruimte gegeven wor-
den voor het stellen van vragen 
en delen van ervaringen. Mocht 
u zeer specifieke vragen hebben, 
dan kunt u deze tot een week 
voorafgaand aan de lezing bij 
voorkeur mailen naar tanjavan-
dermoolen@live.nl en anders via 
020 3378036 0f 06 30 30626483 
tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Tanja zal dan proberen uw vra-
gen in haar verhaal te verweven.
Reserveren is gewenst en kan 
bij Hedy Jagtman, telefoon 06 
50217238 of hedy@hadja.nl. 
Kaarten kosten 7 euro (s.v.p. ge-
past betalen aan de zaal). De 
zaal gaat om 19.30 uur open.



De Ronde Venen - Tijdens de Kin-
derboekenweek wordt het al bij-
na een traditie dat de peuters van 
Duimelot op bezoek gaan bij een of 
meerdere basisscholen in de directe 
omgeving. Kinderen van de hoogste 
groep lezen dan voor aan de peu-
ters. Tijdens deze kinderboeken-
week zijn de peuters op bezoek ge-
weest op de Beatrixschool, het Vlin-
derbos en de Veenzijdeschool. Best 
een beetje spannend voor zowel 
de kleine als de grote kinderen. De 
stoere groten ontfermden zich over 
de kleintjes en na even wennen aan 
elkaar werd in kleine groepjes een 
flink aantal prentenboeken voorge-
lezen. De peuters vonden het heel 
leuk dat ze op bezoek mochten ko-
men en sommige peuters hebben 
zelfs nog even kunnen zwaaien naar 
hun grote broer of zus.
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Gezellige boekenmarkt op 
de Hoflandschool
Mijdrecht – Vrijdagmiddag 16 ok-
tober organiseerde de R.-K. basis-
school Hofland een gezellige boe-
kenmarkt voor de kinderen. Er kon-
den nieuwe boeken worden ge-
kocht bij de gezellige boekenkraam 

van boekhandel Mondria, maar ook 
was er een tweedehandsboeken-
markt van de kinderen zelf.
De kinderen hadden de weken er-
voor heel veel leuke werkjes ge-
maakt over het thema kinderboe-

kenweek en deze stonden in de 
gang opgesteld zodat de vele aan-
wezige vaders, moeders, opa’s en 
oma’s hiervan kon genieten. Na de-
ze gezellige middag kon de herfst-
vakantie beginnen.

Lekkere trek in bibliotheek Vinkeveen 
tijdens Kinderboekenweek
Vinkeveen - Het is weer een ‘lek-
kere’ Kinderboekenweek geweest 
in de bibliotheek van Vinkeveen. Je 
kreeg gewoon trek als je de biblio-
theek in kwam: je werd verwelkomd 
door een superkok met een gedekte 
tafel en verder hing de bibliotheek 

vol met eten... mmmmmmmm.
De jeugdige leners zijn afgelopen 
week echte koks geworden! 
Ze hebben kokschorten versierd 
met stiften, snoepkettingen geregen 
en afgelopen woensdag allerlei ge-
rechtjes zoals pizza, smoothies en  

versierde cake gemaakt. Ook heb-
ben ze op 2 verschillende manie-
ren geleerd hoe ze een servet kun-
nen vouwen. 

Kortom, ze zijn als echte koks weer 
naar huis gegaan.

Basisscholen lezen voor 
aan peuters van Duimelot

Dinsdag 27 oktober a.s.:

Gratis informatieavond 
over huidkanker in ’t Anker 
De Ronde Venen - Huidkanker 
komt in onze samenleving steeds 
vaker en op jongere leeftijd voor. 
Dit is het gevolg van toenemend 
verblijf in de zon, verre vakanties, 
minder UV-bescherming en langdu-
rig gebruik van zonnebanken. Voor-
lichting over zonbescherming speelt 
een belangrijke rol bij preventie en 
een vroegtijdige diagnose. Daarom 
organiseert Inloophuis ‘t Anker te 
Mijdrecht op dinsdagavond 27 ok-
tober a.s. een gratis toegankelijke 
informatieavond over huidkanker. 
Hieraan wordt meegewerkt door 
dermatoloog dr. Chris den Hengst 
uit Woerden.
Vroeger bestond het werk van een 
huidarts vooral uit het behandelen 
van eczeem, psoriasis, open benen 

en acne. Tegenwoordig zijn zij meer 
dan de helft van hun tijd bezig met 
behandelen van huidkanker. Dat 
komt enerzijds door de hiervoor ge-
noemde oorzaken, maar ook door-
dat mensen steeds ouder worden 
en meerdere malen in hun leven 
huidkanker kunnen oplopen. Daar-
om is het belangrijk om meer te in-
vesteren in preventie, voorlichting 
en vroegdiagnostiek. Met voorlich-
ting op het gebied van zonbescher-
ming is nog heel veel winst te beha-
len. Actinische keratosen, ook wel 
zonlichtbeschadigingen genoemd, 
zijn een voorstadium van huidkan-
ker, en zijn door goed opgeleide 
huisartsen zelf te behandelen met 
locale chemotherapie-crèmes. Bij 
twijfel aan de diagnose wordt als-

nog doorverwezen naar een specia-
list. Wat de huidartsen betreft is alle 
hulp in dezen in een vroegtijdig sta-
dium welkom.
Dr. Den Hengst geeft deze avond 
een inleiding over het onderwerp 
en behandelt o.a. melanoom maar 
ook basaalcelcarcinoom, etc. Na de 
pauze is er volop gelegenheid voor 
vragen uit het publiek over dit on-
derwerp.
Datum: dinsdagavond 27 oktober 
a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en 
koffie vanaf 19.00 uur).
Einde: ca. 21.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: Inloophuis ‘t Anker, (AJOC/
Immitsj-gebouw) Windmolen 75, 
Mijdrecht

Kinderen Sint Jozefschool 
krijgen drama les
Vinkeveen - Vorige week was 
Wilfred Klaver op de Sint Jozef-
school om aan de groepen 5 tot en 
met 8 een proefles Drama te geven. 
Wilfred Klaver speelde begin jaren 
90 Dirk-Jan van de Akker in de suc-
cesvolle serie Spijkerhoek, is acteur 
sinds 1983 en is in 2002 afgestu-
deerd in zang aan het conservato-
rium te Alkmaar. Op basis van zijn 
podiumervaring, 4 jaar succesvol les 

geven aan kinderen bij Kunstweb in 
Amsterdam en zijn privélessen voor 
volwassenen, is hij sinds 3 jaar ge-
start in het Groene Hart en De Ron-
de Venen met zijn zangtheaterles-
sen. In samenwerking met de Sint 
Jozefschool bestaat er de moge-
lijkheid voor kinderen in groep 5 tot 
en met 8 om 10 deze lessen te vol-
gen. Iedere les duurt ca. 1 uur. Hier-
in kunnen de kinderen de beginse-

len leren van zingen en het uitvoe-
ren in theatervorm. Het doel van de-
ze lessen is dat de kinderen ter af-
sluiting van de lessen gaan optre-
den in een professionele muziek-
theatervoorstelling die door Wilfred 
Klaver wordt samengesteld, ge-
schreven en uitgevoerd.
Tijdens de proeflessen kregen de 
kinderen alvast een voorproefje van 
deze dramalessen. 

Het moest blijkbaar weer 
zonodig stuk
De Ronde Venen – Het is een he-
le tijd aardig goed gegaan, maar het 
lijkt wel dat wanneer het ’s avonds 
eerder donker wordt er bepaalde 
krachten naar boven komen bij een 
groep jongeren waarbij het woord 
‘de boel vernielen’ een belangrijke 

functie heeft. Zouden deze vernie-
lers er ooit over nadenken dat het 
helemaal niet stoer is? Dat het al-
leen maar weer nodeloos geld ver-
spillen is, geld van iedereen? Het is 
toch echt te hopen dat uit deze ver-
nielers ooit volwassen mannen en 

vrouwen zullen voortkomen en dat 
ze ooit gaan beseffen dat ze echt 
niet stoer zijn met dit soort gedrag. 
Stoer? Er is echt niets stoers aan. 
Het is kinderachtig, onvolwassen en 
het getuigt van een enorm dom ge-
drag.

Scouts van Jan van Speyk 
praten met Moskou en NY
Mijdrecht - Dit weekend zijn er tij-
dens de JOTA/JOTI verbindingen 
gelegd met onder andere Mos-
kou, New York, Engeland en Texel. 
Scouts zitten overal, en dat weten 
nu ook de leden van de Jan van 
Speykgroep. Zo’n 70 Jan van Spey-
kers deden mee aan het JOTA/JO-
TI evenement, wereldwijd waren het 
zo’n half miljoen Scouts. 
De Jamboree is voor Scouting een 
bekend begrip. Jamboree betekent 
samenkomst. De JOTA-JOTI is Jam-
boree On The Air / Internet. Een sa-
menkomst ‘in de lucht’ en ‘op het in-
ternet’.
Het hele weekend waren er activitei-
ten op en rondom de Scoutingboer-
derij. Vrijdagavond werden de oude-
re kinderen vanaf 14 jaar gedropt in 
Nieuwveen. Ongezien moesten zij 
weer terug in Mijdrecht zien te ko-
men, maar dit ging natuurlijk niet 
zonder slag of stoot. Zaterdagoch-
tend waren zij een beetje vermoeid 
maar stonden ze toch klaar voor de 
kinderen van 7 tot en met 11 jaar. 
Zij kwamen op de boerderij aller-
lei activiteiten doen in het thema 
van communicatie. Met de verschil-
lende opdrachten waren kraaltjes 
te verdienen en uiteindelijk een in-
signe voor op het uniform. Er wer-
den spelletjes gedaan zoals een in-
ternetspeurtocht, fotostrips maken, 
zeeslag, morsecode met dropjes, 
vlaggenseinen en uiteraard het zen-
den en praten met andere Scouts. 

Door allerlei groepen in Nederland 
naar het weer te vragen, kon zo een 
aardig betrouwbare weerkaart van 
Nederland gemaakt worden.

De kinderen vanaf 11 jaar kwamen 
later in de middag en deden soort-
gelijke spellen, maar uiteraard wel 
ietsje moeilijker. ‘s Avonds was het 
de beurt aan de ‘oudere jeugd’, ook 
wel de stam genoemd, en werden 
er bijvoorbeeld reistips uitgewisseld 
over de zenders.

De zelfgemaakte 25-meter hoge to-
ren heeft het weekend goed zijn 
werk gedaan, er zijn immers leu-
ke verbindingen gemaakt. Net als 
met het opzetten, was ook het naar 
beneden halen van de toren zon-
dag weer een hele klus. Dit belet de 
Scouts van de Jan van Speyk na-
tuurlijk niet om volgend jaar in okto-
ber - als Scouting in Nederland 100 
jaar bestaat - weer mee te doen aan 
dit leuke wereldwijde Scoutingeve-
nement.

Man aangehouden 
wegens wapenbezit
Mijdrecht - Vrijdagavond 16 okto-
ber heeft de politie een man aan-
gehouden op de Constructieweg 
in verband met wapenbezit en soft-
drugs.
Omstreeks 22.00 uur werd de politie 
gealarmeerd over een bestuurder in 
een personenauto op een parkeer-

plaats die vermoedelijk onder in-
vloed van drugs zou zijn en niet wil-
de weggaan. De agenten troffen de 
bestuurder aan en zagen in de auto 
een vuurwapengelijkend voorwerp 
liggen. Daarop hebben zij de auto 
doorzocht en vonden ook nog een 
mes, een boormachine en zaklamp 

en een zak met hennepplanten. 
De eigenaar, een 37-jarige man uit 
Mijdrecht, is aangehouden en mee-
genomen naar het bureau voor ver-
hoor.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



De Ronde Venen - Op donder-
dag  15 oktober brachten de Oran-
je tijgers van kinderdagverblijf Mi-
nistek een bezoekje aan transport-
bedrijf Breewel. Deze maand staat 
in het teken van het thema ver-
keer en vervoer. Met twee bolder-
wagens en een wandelwagen gin-
gen ze op weg. Daar aangekomen 
werd een vrachtwagen voorgere-
den. Alle kinderen kregen de kans 
om bij de chauffeur op schoot te zit-
ten, het grote stuur vast te houden, 
er werd getoeterd en met de lampen 
geknipperd. Tot slot kregen alle kin-
deren een bloem mee en mochten 
ze met z’n allen nog even op en neer 
op de laadklep. De ochtend was erg 
succesvol! Zowel de kinderen als de 
pedagogisch medewerksters heb-
ben erg genoten. 
Transportbedrijf Breewel, hartstikke 
bedankt voor de leuke ochtend!!

pagina 16 Nieuwe Meerbode - 21 oktober 2009

LESPROGRAMMA 
OKTOBER-DEcEMBER 2009

Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 27 

oktober en op woensdagmiddag 2 december.  
Basiscursus XP
• De cursus op 29 oktober is vol. De eerstvolgende 

acht lessen beginnen op 4 januari 2010.
Internet en E-mail
• Zeven lessen te beginnen op vrijdagmorgen 6 

november. 
Fotobewerken
• De cursus voor 28 oktober is vol. De eerstvolgen-

de begint op maandagmiddag 7 december.
Internetbankieren (let op datum)
• Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 30 

oktober.
Andere
• Verder organiseert SeniorWeb twee uur durende 

workshops over computerbeveiliging, kennisma-
king met de computer, CD’s en DVD’s branden 
en het gratis tekstverwerkingsprogramma Open 
Office.

Meld u aan
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer 
deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor 
nadere inlichtingen voorlopig 0297-282938.

“We zijn verhuisd!

De afgelopen week was voor SeniorWeb een erg 
drukke week. Ons computercentrum in het Prinsen-
huis is afgebroken, alles is in dozen gestopt en klaar 
gezet voor verhuizing op maandag 19 oktober naar 
het pand van Colombier aan de Energieweg op num-
mer 105. Of de verhuizing en het opnieuw installeren 
en testen van alle apparatuur goed is gegaan valt op 
dit moment nog niet te zeggen. Wel dat de gemeente 
alles in het werk heeft gesteld ons op die maandag 
te kunnen verhuizen en dat KPN heeft toegezegd dat 
de telefoonverbinding, met daarop de ondersteuning 
voor ADSL, die dag operationeel is. We hopen dan 
ook komende vrijdag 23 oktober de onderbroken 
Vistacursus te kunnen voortzetten. Lukt dit niet dan 
zullen alle betrokkenen daarover benaderd worden. 
Die dag gaan we ook op cursus bij Microsoft om te 
leren hoe Windows 7 in elkaar zit teneinde dat pro-
gramma komend jaar aan onze serie basiscursussen 
te kunnen toevoegen. Nog even hoe u bij Colombier 
kunt komen. Vanuit Mijdrecht dorp, langs de brand-
weergarage de Industrieweg op en dan vóór de bus-
halte de vierde afslag rechts nemen. Komt u vanuit 
Vinkeveen dan de Mijdrechtse Dwarsweg over, bij de 
tweede rotonde even rechtdoor en dan direct de eer-
ste afslag links nemen. Dat is de Energieweg. Even 
voor het eind van die weg, vlak voor de bocht naar 
rechts vindt u bij huisnummer 105 de ingang tot het 
door de gemeente gehuurde deel van het kantoor-
pand van Colombier. 

SeniorWeb zit op de tweede verdieping in lokaal 7. 
Ons e-mailadres is seniorwebdrv@gmail.com. Ons 
telefoonnummer blijft 0297-272720. Nogmaals, of al-
les deze week ook werkt valt nu niet te zeggen. Seni-
orweb is ook bereikbaar op 0297-282938.
Met vriendelijke groeten, Joop Frankenhuizen”

Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

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

Ja! Ja! Oude bomen
Het duurt maar 5 
minuten. Echt waar. 
Ik stond erbij en ik 
keek ernaar. Vijf 
minuten en dan 

ligt een boom van 40 jaar en zelfs ouder 
dreunend en zieltogend op de grond. 
Een mannetje met een motorzaag zaagt 
op de hellingen van de Belgische heuvels 
zonder veel moeite honderd bomen op 
een dag om. Maar één mannetje met 
een motorzaag. Hij is meer tijd kwijt om 
van de ene boom naar de andere te gaan 
dan te zagen. Even Brrrrrrrrrrrrr en nog 
eens brrrrrrrrrrrr en daar valt en ligt die 
boom van 25 meter hoog. Beneden staat 
een aantal machines om ze te onttakken 
en te verslepen. Ja! Ja! Een triest gezicht. 
Het duurt tot 2050 tot de nieuwe aanplant 
weer zover is. Denkt iemand daar nog 
wel eens aan? Ja! Ja! En hoe ziet onze 
wereld er dan uit? Dat weten wij nog 
niet. Wat wij wel weten is dat er elk jaar 
duizenden bomen van 40 jaar en ouder 
uit ons landschap verdwijnen. Dat doet 
zeer. Hoewel, wij hebben nauwelijks 
meer tijd om naar bomen te kijken. 
Wij razen er langs met onze auto’s en 
houden onze blik strak op de weg, want 
als we dat niet doen dan kan er plotseling 
iets gebeuren. Gisteren ook nog had 
ik geluk op de A2. Niets aan de hand, 
lijkt het. Drie rijstroken, alle bereden. 
Dus drie rijen auto’s. Ik rij in baan 2 en 
twee dames rijden in baan 1 achter een 
vrachtwagen. Hup, de richtingaanwijzer 
uit en naar links. Niet gekeken, want 
ik zat er naast. Gelukkig kon ik in een 
reflex, geen auto naast mij, met een ruk 
naar links. Geluk bij een ongeluk. Ja! Ja!  
Dat was schrikken. Diep ademhalen en 
daar gaan we weer. Wij hebben geen tijd 
meer om naar bomen te kijken. Jawel, als 
we fietsen. En dan valt het ineens op dat 
er weer een aantal majestueuze bomen 
van 70/80 jaar en ouder is verdwenen. 
Triest. Wij mensen houden niet meer 
van bomen. Wij houden niet meer van 
de natuur lijkt het wel. Waarom niet? 
Ze kakken op onze auto’s. Oh nee, dat 
doen de vogels. Ze geven niespollen in 

het voorjaar en rommel in het najaar. Ze 
zijn wel mooi als ze in bloei staan en als 
ze verkleuren, maar niet in mijn buurt, 
hoor. Niet in mijn buurt. Ja! Ja! Hoeveel 
bomen van 40 jaar en ouder hebben wij 
eigenlijk nog in onze dorpen, maar dan 
wel op gemeentegrond natuurlijk, want 
dan zijn ze beschermd. Toch? Ik lees 
er weinig over (de gemeentevoorlichter 
heeft daar weinig over te melden op 
de gemeentelijke pagina’s). Ze zijn 
makkelijk te tellen. Ja! Ja! Bij mij voor de 
deur staan er een paar weg te kwijnen. 
Er zijn pas voor de zoveelste keer een 
berg takken uitgezaagd, maar het zal 
heus geen jaren meer duren dat de 
boom wordt omgehaald. Bij de renovatie 
van de wijk Proostdijland noord moesten 
er (zo nodig?) parkeerplaatsen worden 
bijgemaakt en opstelplaatsen voor 
containers. Ja! Ja! Er werden voor 
het gemak maar even standwortels 
weggehakt en de zuurstofopnemende 
haarwortels werden met een zo 
goedkoop mogelijke dichte verharding 
afgedekt (als je dat afzet tegen de moeite 
die in andere gemeentes wordt gedaan 
om zulke oude bomen te sparen!). 
De wortels zijn aangetast, de stam is 
aangetast. Straks: “Weg mooie boom”. 
Misschien kunnen wij de gemeente zover 
krijgen dat ze van de dikste van de twee 
afstervende essenbomen een kunstwerk 
laat maken of een klimstam. Dat zou 
leuk zijn. Dan kunnen we beneden 
wellicht een officiële jeu de boulesbaan 
aanleggen. Dan is er ook nog iets leuks 
voor de ouderen in de wijk. Dicht bij de 
brede school. Dat is toch positief. Ja! 
Ja! Ik hoop maar steeds dat Westhoek 
Wonen die inmiddels 80 jaar oude rode 
beuk, die gezichtsbepalende rode beuk, 
op de hoek van de Bernhardlaan in 
Mijdrecht laat staan. Ja! Ja! 
Zijn er in onze gemeente nog wel 
mensen die zich willen inzetten voor 
bomen en oude bomen in het bijzonder? 
Ik hoop het. Ja! Ja! Ik hoop het van 
ganser harte.
 

John B. Grootegoed

NPV leden vervullen wensen 
van bewoners Vinkenoord

Vinkeveen - Vorige week don-
derdag 15 oktober hebben 33 vrij-
willigers van de NPV (Nederland-
se Patiënten Vereniging) de bewo-
ners van verzorgingstehuis Vinken-
oord een leuke middag bezorgd. El-
ke bewoner was benaderd met de 
vraag wat zij/hij nog eens graag 
wilde gaan doen. De wensen wa-
ren zeer divers. Zo wilde een bewo-
ner naar een bejaardentehuis voor 
paarden in Soest. Ook zijn er bewo-

ners naar paleis Het Loo, het Am-
sterdamse bos, luchthaven Schip-
hol, dierentuin Artis, het strand of 
naar de markt in Mijdrecht geweest. 
Andere bewoners wilden graag op 
bezoek bij een familielid. De men-
sen die thuis wilden blijven omdat 
het te vermoeiend was kregen een 
bezoekje op hun kamer. 
Om ongeveer 17.00 uur was elke be-
woner met zijn of haar vrijwilliger 
weer terug. Samen met de vrijwil-

ligers werd de middag afgesloten 
met een heerlijke maaltijd. De be-
woners en de vrijwilligers hebben 
genoten van een heerlijke middag! 
De NPV Vrijwillige Thuishulp richt 
zich vooral op het ondersteunen van 
de mantelzorger.

Wilt u meer informatie over het werk 
van de NPV of wilt u zich aanmel-
den als vrijwilliger, neem dan gerust 
contact op: tel. 582693.

Oogst Bourgogne 2007
Wilnis - Bourgogne, Frankrijk. Na-
men als Meursault, Vosne-Roma-
née, Gevrey-Chambertin, Chablis, 
Pommard, Puligny-Montrachet, 
Chambolle-Musigny, ze hebben ze 
allemaal mogen proeven en nog 
veel meer.

Elk Bourgognejaar laat na een he-
le week proeven altijd wel een in-
druk achter. Voor oogst 2007 kun-
nen we voorzichtig zeggen dat we 
iets vaker meer enthousiasme voor 
de witte wijnen hadden dan voor de 
rode. Hieruit concluderend zouden 
we kunnen stellen dat 2007 waar-
schijnlijk de boeken in zal gaan als 
het jaar voor wit.
Overigens zijn de door Wijn en 
drankenhandel de Zwart/ Henri 
Bloem’s wijnkoperij geselecteerde 

rode Bourgognes van hoog tot zeer 
hoogstaand niveau. De Chardonnay 
excelleert in al zijn glorie, de Pinot 
Noir kan schitteren door de experti-
se van de producent en de selectie 
van uw wijnleverancier.
Het begin van de groeicyclus had 
veel weg van oogst 2003 en de ver-
wachting was, dankzij de hoge tem-
peraturen, dat men vroeg in augus-
tus al zou moeten oogsten. Dit is ex-
treem vroeg. De zomermaanden ju-
ni, juli en augustus brachten toch 
wel enige complicaties, het was na-
melijk te koud en vochtig. Dit is po-
tentieel gevaarlijk, vanwege het uit-
breken van de gevreesde meeldauw 
en rot. Dit leidde tot behoorlijk wat 
stress bij de producenten. Het was 
nu zaak om op deze mogelijke pro-
blemen veel en vaak in de wijn-

gaarden te controleren. Indien pro-
ducenten deze gevaren niet kun-
nen beteugelen, is het zaak om na 
de oogst op de ‘table de tri’de on-
gezonde druiven of delen van tros-
sen te scheiden van de gezonde. 
Bij consciëntieus werken heeft het 
geen invloed op de kwaliteit van de 
wijn, maar de opbrengst per hecta-
re gaat natuurlijk flink omlaag, dus 
ook het aantal geproduceerde fles-
sen. Wat uiteindelijk een redding 
was voor de kwaliteit van de oogst 
was de komst van de noordenwind 
op 22 augustus.
Hierdoor werden alle druiven mooi 
drooggeblazen en ontstonden er 
mooie droge condities in de wijn-
gaarden tot bijna halverwege de 
maand september.
De meeste producenten oogstten 

Twee schuurtjes 
afgebrand in  Wilnis

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Ministek op bezoek bij 
transportbedrijf Breewel

de Pinot Noir eerder dan de Char-
donnay die overigens nog wel een 
poosje kon blijven hangen om wat 
meer suikers op te bouwen en om 
tegenspel te geven aan de gezon-
de zuurgraad. 
Wit is dit jaar waanzinnig goed en 
rood bulkt van het rijpe en tere fruit. 
De rode wijnen zijn zuiver en zacht 
met kersenachtig fruit. 

Bent u geïnteresseerd in deze wij-
nen? Vraag naar de voorverkooplijst 
die verkrijgbaar is bij Wijn en dran-
kenhandel de Zwart/ Henri Bloem’s 
wijnkoperij aan de Herenweg 35 in 
Wilnis

Wilnis - In de nacht van vrijdag op 
zaterdag 17 oktober zijn door nog 
onbekende oorzaak twee schuur-
tje aan de Secretaris Munniklaan 
in brand opgegaan. De politie zoekt 

getuigen. 
Omstreeks 05.15 uur kreeg de poli-
tie de melding van de brand waarbij 
twee schuurtjes zijn afgebrand en 
een derde schade opliep.

De oorzaak van de brand is ondui-
delijk. De politie verzoekt getuigen 
contact op te nemen met het poli-
tiedistrict Rijn & Venen via 0900 – 
8844 of anoniem via 0800- 7000.

Expositie in bieb
Mijdrecht – Tot en met 30 oktober  
exposeert Lidy Tijssen uit Mijdrecht 
in de bibliotheek van Mijdrecht. 
Zij woont en werkt in Mijdrecht. 
Haar opleiding is 6 jaar bij Atelier 
de Kromme Mijdrecht en bij Marij-
ke Zwart. Haar werk is abstract en 
in gemengde technieken. Zij zoekt 
haar  inspiratie in de natuur en in de 
ziel van objecten om die met haar 
eigen fantasie op het doek te inter-
preteren. Daarom heeft haar werk 
voor eenieder een eigen betekenis 
waardoor het altijd waardevol blijft 
om naar te kijken.

Midreth legt beslag op 
DSB (AZ) stadion in 

Alkmaar
Mijdrecht/Alkmaar – Het Mijdrechtse bouwbedrijf Midreth heeft 
gisteren beslag gelegd op het DSB stadion (AZ) in Alkmaar. Ook 
is hij gestopt met de bouw van het DSB museum. Volgens Midreth 
kan de opdrachtgever niet meer aan haar verplichtingen voldoen.



   

Mijdrecht - Op zaterdag 17 okto-
ber vierde Chr. Gem. koor Kunst na 
Arbeid uit Mijdrecht  het 85-jarig ju-
bileum met een feestavond voor de 
leden. Op deze avond werd een 10 
-tal leden door het bondsbestuur 
van de KCZB (Koninklijke Christe-
lijke Zangersbond) in het zonnetje 
gezet voor vele jaren trouw lidmaat-
schap van het koor voor 25, 40, 50 
en zelfs 65 jaar. De heer Gooyer van 
het bondsbestuur overhandigde de 
leden een oorkonde en een leuke 
herinnering. Tevens werd de heer N. 
van Wijngaarden voorgedragen als 
ere-lid van de vereniging. 
Op de foto de dames C. Meijer, C. 
Kruyt, H. van Vliet, R. Versleijen al-
len 25 jaar lid. De dames R. van An-
keren, A. Korver, R. Ramp, allen ruim 
40 jaar lid. Mevrouw E. de Vries 50 
jaar en mevr. B. Nap 65 jaar. De heer 
Gooyer bestuur KCZB. Niet op de 
foto de heer M. v.d. Plas, die 40 jaar 
lid is.
Aanstaande zaterdag zal het koor 
het jubileumconcert in de Janskerk 
geven, aanvang 20.00 uur. Mede-
werking wordt verleend door koor 
Eigen Wijs uit Vinkeveen, het Scan-
dinavisch koor uit Utrecht, 4 solis-
ten en een harpiste. De toegang is 
gratis.
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

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

Het is dit jaar 200 jaar ge-
leden dat Darwin geboren 
werd en 150 jaar geleden dat 
hij zijn opzienbarende boek: 
“Over het ontstaan van Soor-
ten” publiceerde. In dit boek 
wordt de basis gelegd voor 
de “evolutietheorie”.
Darwin was zeker geen bril-
jante leerling op school. Zijn 
studie medicijnen heeft hij 
niet afgemaakt; hij kon het 
snijden in lijken niet verdra-
gen. Zijn vader stuurde hem 
naar een opleiding voor the-
oloog. Deze opleiding heeft 
hij afgemaakt. Wel opmer-
kelijk dat zo’n studie Darwin 
niet belette om te denken dat 
de mens van apen afstamt. 
Ongeveer een doodzonde 
om dat in die tijd te denken. 
In zijn boek heeft hij dit dan 
ook niet opgeschreven.
Ook wij vragen ons wel eens 
af waar stammen wij, men-
sen, vanaf? Daarom hier, 
dichtbij huis, een stukje over 
de evolutietheorie.

Het idee over de evolutie-
theorie heeft Darwin opge-
daan op zijn zeereis van vijf 
jaar. Hij vond fossielen van 
uitgestorven diersoorten 
in Argentinië. Dus vroeger 
waren er andere dieren op 
de aarde dan nu. Hij vond 
fossiele schelpen hoog in de 
bergen van de Andes. Dus 
dit waren plaatsen die vroe-
ger zee waren. De omgeving 
waar dieren leven verandert 
steeds. Wel over tijdspannen 
van miljoenen jaren.
En dan de sterk op elkaar 
lijkende vinken op de ver-
schillende eilanden van de 

Galapagos; een eilanden-
groep in de Stille Oceaan, 
tegenover Equador. De ene 
vinkensoort was aangepast 
aan het eten van grote za-
den, de andere aan kleine 
zaden of aan het eten van 
insecten. De vinken leken 
zoveel op elkaar, zij moes-
ten wel een gemeenschap-
pelijke voorouder hebben! 
Hoe kan dat? Stel dat er twee 
vinkenparen zijn, waarvan 
het ene paar met zijn sna-
vel sneller de zaden van een 
vrucht kan bereiken dan het 
andere paar. Als dat eerste 
paar met een dergelijke sna-
vel meer jongen kan groot 
brengen dan het andere 
paar en deze jongen ook 
weer een “snelle snavel” 
geërfd hebben van een van 
hun ouders dan wordt dit 
trucje herhaald en zien we 
het aantal “snelle snavel” 
vinken sneller groeien dan 
de andere soort. De “snelle 
snavel” is beter aangepast 
aan zijn omgeving. Darwin 
noemde dit de “afstam-
ming met aanpassing”. Ook 
nu treedt dit nog dagelijks 
op. Denk aan het resistent 
worden van bacteriën tegen 
antibiotica. 
Op 3 november zal er een 
Darwin-lezing zijn van IVN 
in het NME centrum in Wil-
nis en 5 november van het 
cursusproject Vinkeveen 
in de Boei. Aanvang 20.00 
uur.

Piet Heemskerk
IVN-Meldpunt 
Natuurwaarnemingen: 
0297-563831

Wat is een soort? 
Vraag het Charles 

Darwin!
V.l.n.r. Martin Verrips, Truus Haak, Edith van der Vaart en Peter Bakker

Kaartverkoop toneel-
vereniging ALTOVI gestart
Vinkeveen - De Vinkeveense to-
neelvereniging ALTOVI repeteert 
nog drie weken, onder leiding van 
Wipkje Renes, aan de voorstelling 
‘Roddels’ van Neil Simon.
Zaterdagavond 7 en 14 november 
en zondagmiddag 15 november zet-
ten 7 spelers een hilarische voor-
stelling op de planken, waarvoor nu 

al kaarten à 10 euro beschikbaar 
zijn bij de volgende voorverkoop 
adressen: Schilder van Asselen, Dio 
de Bree, VVV en slijterij Vreeland in 
Vinkeveen, maar ook bij boekhandel 
Mondria in Mijdrecht.

Voor meer informatie of vragen kunt 
u mailen; altovi@zonnet.nl

Atelier De Kromme 
Mijdrecht is verhuisd
Mijdrecht – Na een langjarig ver-
blijf in Het Prinsenhuis is Atelier De 
Kromme Mijdrecht verhuisd naar 
een nieuw onderkomen aan de 
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Deze verhuizing is het gevolg van 
het feit dat Het Prinsenhuis door de 
gemeente is verkocht en gesloopt 
zal worden. Met ingang van maan-
dag 29 oktober zullen de lessen in 
de nieuwe locatie worden hervat.
Atelier De Kromme Mijdrecht biedt 
zowel beginnende als gevorderde 
amateur kunstenaars de gelegen-
heid zich verder te bekwamen. Er 
zijn cursussen en werkshops teke-
nen en schilderen in diverse tech-
nieken. Voor de workshops boetse-

ren, beeldhouwen en mozaïek op de 
maandagochtend zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Dat geldt ook voor de 
jongeren van acht tot twaalf jaar op 
de woensdagmiddag en de junioren 
vanaf twaalf jaar op de vrijdagmid-
dag. Meer informatie op de websi-
te  www.atelierdekrommemijdrecht.
nl. Aanmelden kan via e-mail  
mkascha@planet.nl.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

85-Jarig jubileum Kunst na Arbeid

Aalsmeers bedrijf wint de 
eerste prijs op Horti Fair
Regio - BW-Orchids is in de prijzen 
gevallen op de Horti Fair in de RAI 
Amsterdam met de grootbloemige 
potcymbidium Kiwi Tracey.
In de categorie kleinbloemige pot-
cymbidium behaalde BW-Orchids 
de tweede prijs met de Red Beau-
ty Roy. 
De Horti Fair is een internationale 
vakbeurs, waar ieder jaar weer een 

House of quality geopend wordt, 
waar elke kweker de gelegenheid 
krijgt om zijn mooiste product te la-
ten zien. Daar worden dan de pro-
ducten door een vakkundige jury 
beoordeeld. 

BW-Orchids is gespecialiseerd in de 
potcymbidium in diverse potmaten, 
14, 15, 17, 21 en 30 cm.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken : 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en 
klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail in-
spreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevon-
den dieren, spoedgevallen en gevonden 
honden: 06-53315557

Vermist
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
- Burg. Padmosweg in Wilnis, rood/cyperse kater met
 witte bef en pootjes. Hij is 5 jaar oud en heet “Banjer”. 
- Scholeksterlaan in Vinkeveen, een lapjespoes, ze
 draagt haar staart omhoog en ze heet “Nina”.

Gevonden 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en
 witte bef die tussen de voorpoten doorloopt.
 Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met
 zwarte vlek op kop.
- Parkeerplaats Elzenlaan in Uithoorn, grijs-cyperse
 poes met 4 witte voetjes en witte bef.

Goed tehuis gezocht voor
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige
 kater van 6 jaar.
- Twee zwarte katten (broer en zus) tussen 7/9 jaar oud. 
 Beide zijn gesteriliseerd.
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. 
 Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud. 

Musical Havenlichten
De Hoef - De Hoefse toneelvereni-
ging “De Opregte Amateur” viert 
haar 7e lustrum en doet dat met een 
speciale productie: de musical “Ha-
venlichten”, geschreven en gecom-
poneerd door Ruud van Ling. Het 
stuk bevat vier bedrijven, twee de-
cors, vijftien rollen, een aantal fi gu-
ranten, twintig liedjes, en live mu-
zikale begeleiding.  Drie reeds be-
staande liedjes zijn in de musical 
verwerkt, van Louis Davids,  Frans 
van Schaick (“de zingende zwerver”) 
en “Harbourlights” van Vera Lynn. 
Het stuk is oorspronkelijk gesitueerd 
in Rotterdam in de jaren vijftig, maar 
men heeft de setting wat veranderd 
en laten spelen in de tijd na de eer-
ste wereldoorlog in Amsterdam. 
Na de moeilijke tijden van de oor-
log krabbelt de scheepvaart wat op 
uit het dal, maar een vetpot is het 
nog niet. Toch is de stemming in het 
havencafé van Nel, Antje en André 
best optimistisch. Alleen Rosa treurt 
om haar verloren liefde, Blonde Arie, 
die een zeemansgraf kreeg toen zijn 
schip van rederij Slagter met man en 
muis verging. Er zijn aardig wat fa-
milieverwikkelingen en als die zich 
langzaam ontrafelen, blijkt er ook 
een luchtje te zitten aan de teloor-

gang van dat schip. Wat was de rol 
van Anton Slagter? Krijgt de journa-
list dat boven water of heeft de hel-
derziende het juiste inzicht? Hoe 
kwam Janus, de man van Fie, aan 
zijn eind? Kan de pastoor de onge-
wenste zwangerschappen voorko-
men? Waarom moet een vrouw nooit 
een fi ets in de schuur zetten? Alle-
maal vragen, waarin de loop van het 
stuk een antwoord komt. Het is geen 
lach-of-ik-schiet toneelstuk, maar 
een volksmusical met een lach en 
een traan, met emotie en hartstocht. 
Tiny Pieterse voert de regie en de 
muzikale leiding is in handen van 
Charles Rademaker

Wellicht wilt u dit meemaken. Dat 
kan dan alleen nog op zaterdagmid-
dag 31 oktober om 13.30 uur, want 
de beide avonden (30 en 31 okto-
ber) zijn reeds uitverkocht. Reser-
veren kan via de website (www.op-
regteamateur.nl – tabblad reserve-
ren) of via Ronald Wieman (0297 – 
593291). Tevens wordt u de moge-
lijkheid geboden de kaarten van te 
voren af te halen op dinsdag 27 ok-
tober in de Springbok van 19.00 tot 
20.30 uur. Dan hoeft u niet in de rij te 
staan op de dag zelf.
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Naast Jan Voortman BV zijn er al verschillende bedrijven die ook hun naam 
aan een kleedkamer hebben gegeven of die KDO op een andere manier steu-
nen. Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden bij KDO stuur dan 

Jan Voortman BV nieuwe 
kleedkamersponsor KDO
De Kwakel - Met trots presenteert 
KDO Jan Voortman BV als nieu-
we kleedkamersponsor. Directeur 
Edwin van Egmond van Jan Voort-
man BV was gelijk enthousiast toen 
hij werd benaderd om een kleedka-
mer te sponsoren. “KDO heeft ge-
woon een goed en realistisch ver-
haal en via sponsoring kunnen ze 
het sporten goed begeleid en be-
taalbaar houden. Een sociale ver-
eniging en daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij”, aldus Edwin.

Jan Voortman BV is gevestigd in Ter 
Aar en gespecialiseerd in schade-
herstel, spuitwerk en reclamespuit-
werk voor personenauto’s en be-
drijfsauto’s, inclusief aanhangwa-
gens en opleggers. De verschillende 
afdelingen in het hypermoderne be-
drijfspand zijn uitgerust met hoog-
waardige apparatuur en gereed-
schappen. U kunt er van op aan dat 
er deskundig aan uw auto(‘s) wordt 
gewerkt, volgens de strengste nor-

men en de voorgeschreven repara-
tiemethoden. 
Naast een perfect eindresultaat is 
ook het kostenaspect belangrijk. 
Vandaar dat Jan Voortman BV werkt 
volgens zeer vooruitstrevende pro-
ductiemethoden. Werkprocessen 
die nauw op elkaar aansluiten en 
met een verregaande wijze van au-
tomatiseren. Alle werkzaamheden 
worden efficiënt en zonder tijdsver-
lies uitgevoerd. En dat vertaalt zich 
weer in een scherpe prijs.
Ook is het leef- en werkmilieu een 
topprioriteit. Niet alleen voor de ei-
gen werknemers, maar ook voor 
de leefomgeving. Alle noodzakelij-
ke voorzieningen zijn getroffen om 
het milieu minimaal te belasten. Bij-
voorbeeld het spuiten met waterge-
dragen lakken die het milieu nog 
maar nauwelijks aantasten en het 
gescheiden afvoeren van afval. Of 
het ingenieuze ventilatiesysteem 
dat continu ‘schone lucht’ aanvoert 
in de werkplaats.

Bridgeclub
Hartenvrouw

Uithoorn - Dinsdag 13 oktober 
startte de tweede competitieron-
de van Hartenvrouw. Eerst een wel-
kom voor de nieuwe leden: Dini 
Koudstal, Eugenie Rasquin en Riet 
Willemse, Een nieuwe competitie, 
dus nieuwe kansen, nieuwe prijzen, 
maar voor wie?

In de “A”-lijn, met dertien paren, 
werd eerste het combipaar Refina 
van Meijgaarden/An van Schaick 
met 57.08%. Tweede Froukje Kraaij 
en Anneke van der Zeeuw met 
56.67%, als derde volgden Alice de 
Bruin en José Möller met 56.25%.
In de “B”-lijn, met zeventien! paren, 
werden eerste Kitty van Beem en 
Agnes de Kuijer met, ook dat nog, 
61.07%! Meer durft schrijfster niet te 
zeggen gezien haar eerdere voorzie-
nigheden maar toch, misschien on-
betwiste....? Tweede werden Miene-
ke Jongsma en Hilly Cammelot met 
60.71, derde Corinne van der Laan 
en Anne Tolsma met 58.33%.
Dan de competitie: omdat de num-
mer één van de zitting een combi-

paar was staan zij niet als eerste in 
de competitie (Refina van Meijgaar-
den en An van Schaick behaal-
den de maximale score als combi-
paar: 55.00% en werden vierde. Eer-
ste staan nu Froukje Kraaij en An-
neke van der Zeeuw, tweede Alice 
de Bruin en José Möller, en der-
de Greet Overwater en Guus Piela-
ge. (Kom dames Bosboom/Hame-
lijnck verdedig uw “eeuwige roem”) 
In de “B”-lijn verandert er niets voor 
wat betreft de stand:eerste, tweede 
en derde zijn gelijk aan de zitting-
uitslag als vermeld. Enige bemoedi-
ging vind ik op zijn plaats voor Rei-
na Slijkoord en Renske Visser uit de 
“A”-lijn: het licht staat absoluut niet 
op groen. Het zelfde geldt voor Inge 
Dyrbye en Els Rubens uit de “B”.
Prolongeer uw plaatsen in de rang-
orde niet dames want daar krijgt u 
spijt van. Ook spelen bij “Harent-
vrouw”?

Inlichtingen bij de secretaris Alice 
Oostendorp, telefoonnummer 0297-
540183.

B.V. De Legmeer paart na 
het ladderen weer
Uithoorn - Gecombineerd met de 
jaarvergadering, waarin de huldi-
ging van de clubkampioenen op de 
diverse onderdelen, vond de eer-
ste avond van de parencompetitie 
van Bridge Vereniging De Legmeer 
plaats.
De indeling van de A, B en C- lijnen 
was bepaald door het aantal spor-
ten dat de paren door de ladder-
competitie hadden bereikt.
Omdat dit niet topintegraal was ge-
organiseerd maakten enige leden 
tijdens de rondvraag bezwaar, om-
dat nu niet iedereen spellen van de 
zelfde snit een sterkte had gekre-
gen.
Met enige pech kom je dan in een 
lijn onder je niveau terecht. Omdat 
dit ook andersom van toepassing is 
en het reglement een en ander niet 
uitsluit, werd besloten de indeling te 
laten zoals die was.
In de A-lijn toonden Frans Kaan-
dorp & Gerda Schavemaker in ie-
der geval dat zij hier wel thuisho-
ren. Voor de zoveelste keer op rij 
een eerste plaats met een topsco-
re van 64,29%.
Het wordt hoog tijd dat ze eens te-
ruggepakt worden, waar blijven Wim 
& Francis, de Bennen & de Jannen?

Tweede
Wim Slijkoord & Francis Terra volg-
den als tweede met 62,50% met 
daarna Tini Geling & Jo Wevers 
59,52%, Jan Egbers & Ben Remmers 
met 58,63% en als laatste bij de 
topvijf van de vereniging, Rita Vro-
men & Henny Westendorp, die met 
57,44% toch ook in de juiste lijn te-
recht waren gekomen.
Onderaan een bedenkelijke start 
van To van de Meer & Gijs de Ruiter, 
een percentage van onder de 35% 
getuigt van ‘hoge nood” toch!

In de B- lijn namen Gerda van Liemt 
& Els van Wijk gedecideerd de kop 
met de hoogste score van deze 
avond van 66,67%.

Floor Janssen & Tonny de Jonge 
werden knap tweede met 58,68% en 
ook Renske & Kees Visser en Mie-
ke van den Akker & Ada van Maar-
seveen kunnen “voor de kramen 
langs”met 57,64 en 57,29%. 
An en Jan van Schaick waren door 
een schuifladder nipt ontsnapt aan 
de C- lijn en maakten dat ook waar 
met een vijfde plaats en 55,90%.

Begeerlijk
De minst begeerlijke plek was deze 
maal voor Tonny & Otto Steegstra, 
maar hun percentage was toch ruim 
boven de veertig.
In de C- lijn had de partner van Eli-
sabeth van den Berg verzwegen dat 
het om het “echie” ging, nu onbe-
kommerd speelde ze de sterren 
van het firmament en werden met 
63,19% eerste.

Ank Reems & Anne Tolsma volg-
den op enige afstand met 55,83% 
net voor Marjan & Jan Wille die met 
55,28% derde werden.
Mick & Sybren Frantzen bereikten 
de vierde plaats met 54,44% en het 
roestvaste koppel Mieneke Jongs-
ma & Anneke Meijerink schaarden 
zich ook bij de C- top met 53,49%.
Helaas moesten Wies Gloudemans 
& Ria Sudmeijer deze maal het licht 
uit doen, maar finishten wel boven 
de 35%. Wilt u zich eens vergewis-
sen van sfeer en meer bij BV De 
Legmeer, kom dan eens langs op de 
woensdagavond vanaf 19.15 uur in 
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen secretariaat Gerda 
Schavemaker, tel: 0297 567458.

Schitterend AKU 
clubrecord in Marathon
Uithoorn - Herfsttij is marathon tijd, 
zo ook bij AKU waar deze weken zes 
leden van de lopers groep op de af-
stand der aller sterksten uitkwamen. 
John van Dijk beet vorige week in 
Eindhoven het spits af en hoe! Hij 
verbeterde zijn beste tijd tot nog toe 
met zeker vijf minuten en vestigde 
gelijk een clubrecord in de gewel-
dige tijd van 2.47.32. In Amsterdam 
kwamen een week later de andere 
vijf aan de start, langs het parcours 
in de Indische buurt hartstochte-
lijk aangemoedigd  door 37 AKU- 
verkeersgeleiders, die ongeduldi-
ge Mokummers in toom trachtten te 
houden. Theo Noij liet als veteraan 
een prima 3.36.27 noteren gevolgd 
door Jos Snel, die nu eens op zijn 
beurt gesteund door Karin Versteeg, 
keurig in 3.43.58 binnen liep.
Ook Anny Calmez kan tevreden te-
rug zien op een prachtige presta-
tie, 4.15.34 zullen velen haar niet zo 
maar na doen..
Pet af voor Corrie ten Broeke, die 
de donderdagavond ervoor tijdens 
een warming up trainingsloopje op 
de Drechtdijk ten val kwam en haar 
voet vervelend blesseerde.
Een nachtmerrie voor elke mara-
thonloper/ster, na 3 maanden trai-

ning op de valreep een blessure op-
lopen. Ze beet zich er kranig door-
heen en bereikte het Olympisch sta-
dion op “anderhalf been”in een keu-
rige 4.26.55. Tenslotte Arie Ligtvoet, 
die zich weer eens duidelijk liet zien 
door na de marathon van Berlijn van 
een drie weken ervoor nu die van 
Amsterdam er nog even bij te doen 
in 4.37.24. Op de halve marathon 
zorgde Harry Schoordijk voor een 
PR. door gedecideerd binnen de an-
derhalf uur te blijven. Hij raffelde de 
21,1 km. af in een mooie 1.28.11 en 
hoort er nu echt bij!
Pieter Grabijn volgde in 1.35.48, net 
voor Guido van Vliet die met 1.38.16 
ook kan bogen op een prima pres-
tatie.
Mario Willemse wist Richard May-
enburg ruim voor te blijven met zijn 
1.41.53 ten opzichte van 1.46.53 
voor Richard. Paul Schermerhorn  
en Corrine van den Bergen ontlie-
pen elkaar niet veel met een eindtijd 
voor Paul van 1.52.50 en voor Corri-
ne van 1.53.42.
Ronald Heijboer kwam net boven 
de twee uur uit in 2.02.50 en Je-
roen Breggeman had 2.18.37 nodig, 
waarbij hij nog duizenden deelne-
mers achter zich liet.

Geen verrassingen bij BVK
De Kwakel - In de nieuwe samen-
stellingen van de diverse lijnen ver-
zamelden zich 42 paren in Dorps-
huis De Quakel om elkaar op spor-
tieve wijze te gaan bestrijden, met 
als enige wapen om elkaar om de 
oren te slaan 13 speelkaarten.
Fysiek leidt dit meestal niet tot ern-
stige verwondingen, maar de psy-
chische schade die men hiermee 
kan aanrichten moet niet uitgevlakt 
worden.
In alle lijnen was een aantal ‘nieuwe’ 
paren te zien en die presenteerden 
zich niet allemaal op dezelfde wijze.

Sommige paren hielden zich nog 
even stilletjes op de achtergrond en 
keken de bekende kat uit de al even 
bekende boom, andere paren trok-
ken zich niets aan van gevestigde 
reputaties en eisten direct alle aan-
dacht op.
 
Een sprekend voorbeeld daarvan 
zien we in de A lijn, waar een van 
de nieuwkomers brutaalweg de 1e 
plaats opeiste met 60,42%, alvo-
rens af te reizen naar het Portuge-
se Monte Gordo, waar al veel brid-
gers uit o.a. onze regio al jaren hun 
bridgetrainingskamp opslaan bij de 
door PrimaVerareizen georganiseer-
de bridgereizen (zeer aan te bevelen 
overigens!!).
Het betrof hier Wim en Rita Ritzen, 
die we dus de komende 2 weken 
niet zullen zien.

Een verrassende 2e plaats was er 
voor gelegenheidspaar Lia van As-
Tiny Mann met 59,9% en Gerda 
Bosboom en Rina van Vliet werden 
met 58,33% 3e.
 
In de B lijn liet een aantal degra-
danten uit de vorige cyclus duide-
lijk blijken dat hun verblijf in de B 
lijn wat hen betreft van korte duur 
zal zijn. Met name Lenie Heemskerk 
en Agnes de Kuyer lieten daar geen 
misverstand over bestaan, want met 

bijna 65% lieten zij de rest van het 
veld hun hielen zien. Atie en Wan 
Overwater deden prima mee met 
61,64% en Bep Verleun en Cor Hen-
drix scoorden ook hoog met 59,65%, 
waarmee zij 3e werden.
 
De topscore van de avond vin-
den we deze week in de C lijn, 
waar Loes en haar altijd FRivole, 
FRuitige,FRassende FRayo FRitschy 
verpletterend uithaalden met maar 
liefst 70,33%!.

Greet de Jong en Roel Knaap kwa-
men met 57,58% nog het dichtst in 
hun buurt en eindelijk zagen we de-
ze week Mayke Dekker en Ellen de 
Jong hun normale niveau weer eens 
bereiken, deze keer met een score 
van 54,33%. Waar een bemoedigend 
woordje vooraf al niet toe leidt.
 
Dat de nummers laatst tot dusver 
niet genoemd werden in de versla-
gen zal deze week met name de pa-
ren May Verhoef-Joop de Jong in de 
A lijn, Jannie Snabel-Frony van Veen 
in de B lijn en Frans en Tilly Wouda 
in de C lijn deugd doen.

Zo worden zij tenminste niet de hele 
week door iedereen in het dorp met 
de nek aangekeken of bestraffend 
toegesproken en kunnen zij dus ge-
woon de straat op.
 
Winnaars bestaan echter bij de gra-
tie van verliezers en voor een laatste 
plaats bij een kaartspelletje heeft 
nog nooit iemand zich voor de rech-
ter moeten verantwoorden.

Vanaf volgende week zal de schrij-
ver van deze wedstrijd dus de pa-
ren die als laatste eindigen weer op 
de bekende meedogenloze wijze af-
branden.
U doet er dus verstandig aan geen 
laatste te worden.

U bent bij dezen gewaarschuwd! 

Bijlmer verslaat KDO
De Kwakel - KDO 1 speelde afge-
lopen zondag tegen koploper Bijl-
mer naast de Amsterdam Arena.
Bijlmer is vorig seizoen gedegra-
deerd uit de derde klasse, maar 
kent een prima start van de compe-
titie met 15 punten uit 6 wedstrijden. 
Trainer Ron Langhout stelde dezelf-
de spelers op als in de gewonnen 
wedstrijd tegen FC Socrates.
Bijlmer begon de wedstrijd furieus 
en wist in de eerste drie minuten al 
twee goede kansen te creëren. De 
lat en een redding op de lijn van een 
Kwakelse verdediger zorgde ervoor 
dat de Amsterdammers niet al vroeg 
in de wedstrijd op voorsprong kwa-
men. KDO beet hierna van zich af 
en kreeg via Joeri Stange, na een 
goed uitgespeelde aanval, een goe-
de kans. Stange schoot echter over 
het doel van de Bijlmerse doelman. 
In de 25e minuut wist Bijlmer toch 
de openingstreffer aan te tekenen. 
Vanaf ruim 20 meter kon de num-
mer negen van Bijlmer vrij uithalen 
en schoot de bal, ongelukkig on-
der Peter Onderwater door, in de 
rechterbenedenhoek, 1-0. Met deze 
stand werd ook de rust bereikt.
In de tweede helft kwam KDO goed 
terug in de wedstrijd en zette Bijl-
mer flink onder druk. De Amster-
dammers hadden zichtbaar moei-
te met de felheid van de Kwake-
laars en mochten van geluk spreken 
dat de gelijkmaker niet op het sco-
rebord kwam te staan. Onder ande-
re Dennis Roolker was tot tweemaal 
toe gevaarlijk. In de 55e minuut wist 
hij ter hoogte van het zestienme-
tergebied in kansrijke positie net 
over te schieten en vijf minuten la-
ter spatte een bal van de voeten van 
Roolker kogelhard op de lat uiteen. 
KDO deed er alles aan om terug in 
de wedstrijd te komen en schakel-
de over op een offensief 3-3-4 sy-
steem. In de 70e minuut kreeg rech-

terspits Jelle de Jong een prima mo-
gelijkheid om de 1-1 te maken, maar 
hij stuitte op de handen van de Am-
sterdamse doelman.
In de 80e minuut wist het technisch 
vaardige Bijlmer via de rechterkant 
door te breken en de wedstrijd, 
enigszins tegen de verhouding in, 
te beslissen. Na een goede voor-
zet van de rechterkant kwam de bal 
in de voeten van een Amsterdamse 
aanvaller die vrij binnen kon schie-
ten, 2-0. Na deze mokerslag was het 
gedaan met het verweer van KDO 
en moest keeper Peter Onderwater 
zelfs nog een penalty stoppen om 
de uitslag niet verder te doen op-
lopen. Na een boeiend duel moest 
KDO toch het onderspit delven te-
gen Bijlmer.

Het blijft voor KDO doodzonde dat 
de geboden kansen niet werden af-
gerond en het efficiënte Bijlmer dit 
wel deed. De individueel sterke Am-
sterdammers kunnen door deze 
overwinning over twee weken het 
periodekampioenschap in de wacht 
slepen als zij winnen in de uitwed-
strijd tegen Sporting Noord.
KDO speelt over twee weken thuis 
tegen de nummer laatst uit de com-
petitie BSM. Dinsdag 27 oktober  
zal KDO 1 een oefenwedstrijd spe-
len, echter is de tegenstander op dit 
moment nog onbekend.

Matig KDO 2 KDO 2 heeft afgelo-
pen zondag slechte zaken gedaan 
in de derde klasse door met 3-2 te 
verliezen tegen Zwanenburg 3. In 
Zwanenburg speelde KDO 2 teleur-
stellend en kon geen moment aan-
spraak maken op de overwinning. 
Doelpuntenmakers aan Kwakelse 
zijde waren Patrick van der Nesse 
en invaller Timo Kas. Volgende week 
speelt KDO 2 de inhaalwedstrijd te-
gen Pancratius 4 in Badhoevedorp.

Legmeervogels D3 verliest 
van koploper
Uithoorn - LMV D3 moest afgelo-
pen weekend spelen tegen de kop-
loper Diemen, sommige ouders le-
ken zenuwachtiger dan de spelers 
zelf. D3 heeft twee nieuwe spelers,  
Keita en Daiki. De D3 begon te slap 
waardoor het binnen 2 minuten 1-
0 achter stond, ondanks een eerste 
knappe redding van Daan van der 
Schot. Diemen stond niet voor niets 
bovenaan, maar de D3 was niet on-
der de indruk en gaf goed tegen-
stand en het had zomaar!! een an-
dere wedstrijd kunnen worden. On-
danks dat scoorde Diemen 2-0 uit 
weer een afvallende bal uit een cor-
ner. Na een vreemde beslissing 
moest de D3 10 minuten met 10 
man spelen, en scoorde Diemen 3-0, 
eenzelfde soort doelpunt als de 2-0. 
De D3 speelde opgejaagd, met wei-
nig rust in het spel en creëerde niet 
veel kansen, maar toonde wel veel 
inzet en strijd. De 2e helft begon de 
D3 strak met Rick Kuit die helemaal 
in de startblokken stond bij de af-

trap, en die na een strakke pass van 
Chendo Melgers direct voor onrust 
zorgde in de verdediging van Die-
men. Blijkbaar gaf dat moed, want 
de 2e helft was voetballend gezien 
beter. De D3 heeft Diemen ook meer 
onder druk gezet, wat ook wat kans-
jes opleverde voor de voorhoede. In-
valler Jamie vd Wals bikkelde op het 
middenveld, net zoals eigenlijk ve-
len. De “Ricken” wisten elkaar goed 
te vinden, dit leverde wat kansjes op  
voor de voorhoede. Dat Diemen nog 
2x scoorde had eigenlijk geen waar-
de en wat had er gebeurd als de D3 
de penalties toegekend hadden ge-
kregen? Niemand weet het. On-
danks deze achterstand bleven de 
koppies omhoog, grote klasse, jon-
gens! De geblesseerden die er wa-
ren hebben hun ploeggenoten hard 
aangemoedigd, hopelijk zijn ze snel 
weer fit. 
Na de herfstvakantie zijn er nieu-
we kansen, en die gaat de D3 pak-
ken ook.

Sanda-vechter Tim 
Zoutendijk klaar voor 
het wereldkampioenschap
Uithoorn - Tim Zoutendijk traint bij 
gym Bailong Wugong onder leiding 
van Sifu Wouter Witsel en vertrekt 22 
oktober naar Toronto (Canada) voor 
de WK wushu. Sanda het full contact 
vechten is een van de twee onderde-
len die tijdens de WK gedaan wor-
den. Sanda is het full contact vech-
ten op een podium (in plaats van 
een ring) welke 60 cm hoog is. De 
technieken die zijn toegestaan ko-
men vanuit het kickboksen, boksen 
en worstelen. Deze combinatie vergt 
een uiterste tactisch gevecht waarbij 
je op meerdere facetten moet pres-
teren.  Doordat Wushu nog steeds 
de ambitie heeft om Olympisch te 
worden, is Sanda volgens strikte re-
gels. De bescherming die tijdens de 
WK gebruikt wordt is een borstbe-
scherming, hoofdbescherming, tok 
en handschoenen. Tim heeft hier het 
laatste jaar hard voor getraind. Van 2 
à 3x per week naar 2x per dag. Hier-
voor heeft hij zijn werk op een laag 
pitje moeten zetten, hulp van een 
sportdiëtiste, zonder resultaat ge-
zocht naar sponsors. Financiële on-

dersteuning van zijn ouders en een 
tomeloze inzet. Op 22 oktober ver-
trekt hij met het Nederlands team 
naar Canada waar hij vanaf zater-
dag 24 oktober moet vechten. In elk 
geval zullen er minimaal 100 landen 
deelnemen. Een kleine 12 miljoen 
Chinezen beoefenen Sanda. Dus zij 
hebben een geruime keuze uit goe-
de vechters. Nederland is bijzon-
der goed in harde vechtstijlen neem 
maar de K1 waar van de 8 finalisten 
er 5 Nederlands zijn! Tim vecht in de 
-80kg klasse, dit is een klasse wel-
ke uit ongeveer 90 vechters zal be-
staan. Het toernooi gaat over 5 da-
gen, dus dat kan 1 of meerdere ge-
vechten op een dag inhouden. Zijn 
leraar, Wouter Witsel, is ook aan-
wezig op de WK, want hij is sport-
fysiotherapeut van het gehele Ne-
derlandse team sinds 1999. Bailong 
Wugong wenst Tim alle succes van 
de wereld toe. 
Wil jij weten wat Sanda is kan je 
meetrainen vanaf 1 november op de 
maandag- en woensdagavond. Mail 
naar bailongwugong@gmail.com



Regio - Zondag 18 oktober is de 
laatste wedstrijd in de BMX-west 
competitie verreden op de thuis-
baan van de UWTC in Uithoorn. De 
dagen hiervoor was een groep vrij-
willigers druk geweest om de baan 
wedstrijdklaar te maken. De BMX-

west competitie bestaat uit 9 wed-
strijden waarvan de 7 beste resul-
taten uiteindelijk bepalend zijn voor 
de einduitslag. Er zijn dit jaar wed-
strijden verreden in Langedijk, Zoe-
termeer, Velsen, Heiloo, Rijswijk, 
Baarn, Schagen, Oud-Beijerland en 

Uithoorn. In een aantal leeftijdscate-
gorieën was het nog zeer spannend 
wie er kampioen zou gaan worden. 
Bij de boys 12 jaar stonden Roberto 
Blom uit Vinkeveen en Bart de Veer 
uit Vreeland maar met één punt ver-
schil in het tussenklassement. Tij-
dens de finale reden deze jongens 
ook vlak achter elkaar totdat Rober-
to een lekke band kreeg en hier-
door het kampioenschap naar Bart 
zag gaan. De tweede kampioen voor 
de UWTC is de 6-jarige Jochem van 
der Wijngaard uit Abcoude. Hij wist 
dit seizoen bijna alle wedstrijden te 
winnen. Naast een mooie plaquet-
te kregen deze twee kampioenen 
ook nog een kampioenstrui. Gefeli-
citeerd! In de strijd om de Piet Ende 
bokaal voor de beste club was het 
podium als volgt: 1) Boscrossers uit 
Heiloo  2) the Wheely’s uit Baarn  3) 
UWTC uit Uithoorn. 

Uitslagen
De volgende uitslagen zijn behaald 
in de eigen klasse: 
A-finale: 1) Jochem van der Wijn-
gaard, Bart van Bemmelen, Jaivy Lee 
Vink, Bart de Veer, Michael Schek-
kerman, Eelco Schoenmakers (cr)  
2) Melvin van der Meer, Maarten 
van der Mast, Tom Brouwer  3) Don-
ne van Spankeren, Sam Verhulst, 
Roan vd Berge (cr), Wouter Plais-
sant van de Wal (cr), Erik Schoen-
makers (cr)  4) Max de Beij, Jeroen 
Noordergraaf , Gijs Braat, Joey Nap, 
Scott Zethof, Mats de Bruin, Roan 
van den Berge  5) Izar van Vliet  6) 
Mitchell Vink, Thomas van der Wijn-
gaard, Sven Wiebes, Rick Doornbos  
7) Moreno Blom, Wesley ter Haar  
8) Jurre Overwater, Roberto Blom, 
Arno van Vliet
B-finale: 1) Arjan van Bodegraven  
2) Peter Wiebes (cr)  3) Gerard de 
Veer (cr)  4) Evert de Jong (cr)  6) 
Wytze Pieksma  7) Lars Wiebes  8) 
Mike Pieterse
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Klaverjasmarathon in Amstelhoek 
op zaterdag 7 november !
Amstelhoek - Op zaterdag 7 no-
vember vindt in ‘Ons Streven’ weer 
de traditionele marathon plaats bij 
de Buurtvereniging Amstelhoek. 

Aanmelden
Om daaraan mee te kunnen doen 
dient u zich vooraf aan te melden. 
Dit kunt u doen bij mevrouw Martine 
Baltus-Hijman, tel. 0297-214543). Er 
wordt gekaart van 10.00 uur ’s och-
tends tot 10.00 uur ’s avonds, waar-

bij er lekkere vleesprijzen zijn te win-
nen; de zaal is open vanaf ca. 9.30 
uur. Tevens vindt er een verloting 
plaats met allerlei leuke prijsjes. De 
entree bedraagt slechts 7,- (waarbij 
inbegrepen een kopje koffie, ’s mid-
dags een broodje en ’s avonds een 
heerlijke kop soep met een broodje). 
Doe net als vele anderen en meld u 
aan! Tot zaterdag 7 november in Ons 
Streven aan de Engellaan 3a in Am-
stelhoek.

Weer winst voor Argon
Mijdrecht - Argon heeft na de 
winst op VVSB vorige week ook de 
altijd lastige wedstrijd tegen Haag-
landia/SW in winst om weten te zet-
ten. Door deze winst wordt de aan-
sluiting met de subtop weer be-
werkstelligd en dus kan de ploeg 
van trainer Marcel Keizer weer wat 
meer naar boven kijken. 
De wedstrijd tegen de ploeg uit 
Rijswijk was alleszins het aanzien 
waard, beide ploegen speelden voor 
de winst maar de defensies bleken 
een moeilijk te nemen obstakel. In 
de rustige openingsfase vielen een 
voorzet van Mghzirat, die voor een 
klutssituatie zorgde, en een poging 
van Thabiso van Zeijl net naast de 
goal van de Jong, die de geblesseer-
de de Groot overigens prima ver-
ving, het meest op. Na een kleine 20 
minuten was het weer Thabiso van 
Zeijl, die in de spotlights stond, toen 
hij na een pass van Rory van Gulik 
goed voor de ijzersterke verdediger 
Valentijn wist te kruipen, maar bij 
zijn inzet van 12 meter bleek de 7.32 
meter doelbreedte niet voldoende. 
Tien minuten later werd zijn inbreng 
meer gewaardeerd, want toen Eel-
co Zeinstra bij een hoekschop mis-
tastte, wist van Zeijl met een stijl-
volle omhaal op de doellijn redding 
te brengen. Vlak voor rust leek Jos-
hua Patrick te kunnen profiteren van 
een misverstand tussen doelman de 
Jong en verdediger Valentijn, maar 
uit de draai schoot hij juist over de 
dwarsligger.
De eerste mogelijkheid na rust was 
voor de gasten, maar Eelco Zeinstra 
wist de inzet van Mghzirat te pare-
ren, net zoals de rebound van Ren-
furm. Daarna nam Argon het initi-
atief, het eerst tot uiting gebracht 
door een goede kans voor Joshua 
Patrick, die zijn schot van 15 me-
ter knap door doelman de Jong ver-
werkt zag worden. Bij de daarop vol-
gende kans voor Michael van Laere 

redde Valentijn nog met een sliding, 
maar twee minuten later kwam de 
openingstreffer toch op het bord: 
Argon kreeg een vrije trap, waaruit 
na een actie van Jasper de Haer de 
bal voor de voeten viel van Joshua 
Patrick, die met een schot van net 
buiten het strafschopgebeid doel-
man de Jong in de rechterbeneden-
hoek wist te kloppen, 1-0. Tot geluk 
van de thuisploeg, miste Mghzirat in 
de volgende minuut een riante mo-
gelijkheid na een pass van Schot-
man, anders was de voorsprong van 
heel korte duur geweest. Nu moes-
ten de gasten achter de feiten aan 
blijven lopen en daarmee verdedi-
gend wat ruimte laten vallen, waar-
van Argon leek te kunnen profite-
ren. Maar net als in de eerste helft 
bleek Thabiso van Zeijl niet koel-
bloedig genoeg, nu wist de doelman 
zijn inzet van dichtbij na 67 minuten 
tot hoekschop te verwerken. Verde-
digend bleef Argon goed overeind 
met een goede rol voor Tuan Truong 
Minh, die als verdedigende midden-
velder de geblesseerde Jeroen Wes-
tera sterk verving. 
In de slotfase was er nog een kans 
voor Michael van Laere, die zijn in-
zet in het zijnet zag verdwijnen, ter-
wijl invaller Ben Ebu-Mordi uit de 
draai de bal net voor de verste paal 
langs zag gaan. In blessuretijd werd 
Ben Ebu-Mordi het slachtoffer van 
een veel te wilde overtreding van 
Schotman, die terecht met rood 
richting kleedkamer werd gestuurd. 
Ook Alleé pakte nog een kaart na 
een overtreding op Sergio de Windt, 
terwijl de laatste mogelijkheid van 
de wedstrijd net aan de neus van 
Michael van Laere voorbij ging toen 
hij de bal na een voorzet van Ben 
Ebu-Mordi net niet kon raken. 
De winst werd echter binnen ge-
haald en dus de aansluiting met de 
subtop, over twee weken zal dat bij 
ADO ’20 bevestigd moeten worden.

Runners in nieuw tenue naar 
de marathon van New York
Regio - Woensdag 28 oktober ver-
trekt een groepje van 20 personen 
naar New-York. 
De groep bestaat uit 11 lopers en 9 
supporters zij sluiten zich aan bij de 
Radio Rijnmond groep.

De laatste 3 maanden is er hard ge-
traind voor deze happening waar 
ongeveer 25.000 hardlopers aan 
mee doen. Op dag van de marathon 
(zondag 1 november) zijn er in New-
York 2 miljoen mensen op de been 

om je naar de finish toe schreeu-
wen. Je loopt dus geen 100 meter 
zonder dat er publiek staat die je 
hartstochtelijk aan moedigt.
Zes weekenden achter elkaar is er 
gezamenlijk getraind en zijn er on-
geveer 180 kilometer onder de voe-
ten door gegaan, buitenom de trai-
ning van 3 keer per week.
Aan verschillende wedstrijden is 
mee gedaan waarin de vele trai-
nings arbeid in de gelopen tijden tot 
uiting kwam. Afgelopen zondag 11 

oktober hebben 3 lopers nog mee 
gedaan aan de marathon van Eind-
hoven. Ook hier werden goede tij-
den gerealiseerd John vd Laan (3 , 
29 )  Renè van Zon  (3.23) en Albert 
Kooy ( 3.31 ) .
De lopers gaan herkenbaar in het 
tenue wat speciaal voor de New-
York marathon gesponsord is door 
Autobedrijf Maas Uithoorn, De Jong 
sport Nieuwkoop en Taxi / Touring-
car bedrijf van der Laan Nieuwkoop 
/ Amstelveen.

Kampioenen BMX-west 
voor UWTC

de kampioenen Bart de Veer en Jochem van der Wijngaard

In de open klasse om de dagprijzen 
waren ook veel UWTC-ers succes-
vol. 1) Bart van Bemmelen  2) Donne 
van Spankeren, Jaivy Lee Vink, Tom 
Brouwer  3) Jeroen Noordergraaf, 
Scott Zethof, Bart de Veer, Michael 
Schekkerman 4) Izar van Vliet, Sam 
Verhulst  6) Roberto Blom, Mats de 
Bruin, Rick Doornbos

In het eindklassement zijn de vol-
gende UWTC-ers geplaatst. Boys 
5-6 jaar: 1e  Jochem van der Wijn-
gaard, 3e Melvin van der Meer, 4e 
Max de Beij. Boys 7 jaar: 3e Donne 
van Spankeren,  4e Jeroen Noorder-
graaf, 6e Izar van Vliet. Boys 8 jaar: 
2e Maarten van der Mast, 8e Mo-
reno Blom. Boys 9 jaar: 2e Bart van 
Bemmelen, 5e Joey Nap, 6e Mitchell 
Vink, 7e wesley ter Haar, 8e Jurre 
Overwater. Boys 10 jaar: 7e Scott zet-
hof. Boys 11 jaar: 2e Jaivy Lee Vink, 
5e Sam verhulst, 8e Thomas van der 
Wijngaard, 10e Arjan van Bodegra-
ven. Boys 12 jaar: 1e Bart de Veer, 
2e Roberto Blom, 8e Mats de Bruin, 
14e Lars Wiebes.  Boys 13 jaar: 4e 
Tom Brouwer, 11e Danny de Jong. 
Boys 14 jaar: 3e Wiljan Brouwer, 5e 
Roan van den Berge, 9e Mike Veen-
hof, 11e Sven Wiebes. Boys 15-16 
jaar: 17e Rick Doornbos. Boys 17+: 
3e Michael Schekkerman, 15e Arno 
van Vliet, 17e Mike Pieterse, 22e Mi-
chiel Jansen. Cruisers 40+: 8e Evert 
de Jong, 9e Gerard de Veer, 10e Pe-
ter Wiebes. Cruisers 30-39: 3e Eel-
co Schoenmakers, 4e Erik Schoen-
makers. Cruisers 17-39: 4e Wouter 
Plaissant van de Wal. Cruisers -16: 
2e Kevin de Jong

Volgende week (25 oktober) is echt 
de allerlaatste wedstrijd van het sei-
zoen, namelijk de laatste wedstrijd 
om de Noord-Holland cup in Scha-
gen. Ook hier zullen weer veel rij-
ders van de UWTC aan meedoen 
om misschien een podiumplaats te 
behalen. Op zaterdag 24 oktober 
start een beginnerscursus. Onge-
veer 60 kinderen die op de wacht-
lijst staan krijgen 4 weken de gele-
genheid om te proberen of de BMX 
sport ook hun toekomst wordt. Meer 
info over de UWTC vindt u op  www.
uwtc.nl/bmx.

Kevin Regelink wint 
schaatsmarathons
De Ronde Venen - Dit weekend 
waren voor de selectie van NINO 
geen langebaanwedstrijden en om-
dat Kevin Regelink zich via jeugd-
marathonwedstrijden in Utrecht wil 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap marathon in Den Haag, 
deed hij mee aan de eerste selectie-
wedstrijd. Deze wedstrijd voor A ju-
nioren ging over 18 ronden. Na 18 
ronden kwam Kevin met voorsprong 
als eerste over de finish. Later op de 
avond werd er ook nog een com-
petitie marathon voor C1 rijders, 
een opstap klasse naar de landelij-
ke marathon, gehouden. Kevin had 
zich ingeschreven om eens te kijken 
hoe dat zou gaan. De wedstrijd ging 
over 60 ronden. Na 40 ronden ging 

er een kopgroep van 4 man weg uit 
het peloton. Toen die groep bijna een 
ronde pakte op het peloton ging Ke-
vin er alleen achteraan en had na 4 
ronden ook de ronde voorsprong op 
het peloton te pakken. Vijf ronden 
voor het einde moest het peloton af-
sprinten voor de 6e plaats en daarna 
begon de finale voor de kopgroep. 
In de één na laatste bocht ging Ke-
vin versnellen en pakte in een korte 
tijd 5 meter op de andere vier rijders. 
Die vier rijders kregen het gat niet 
meer dicht dus waardoor Kevin voor 
de 2e keer die avond als eerste over 
de finish kwam. Misschien schuilt 
er wel een goede marathonrijder in 
Kevin na zijn carrière als langebaan 
schaatser. 

Goede prestaties voor 
Veenlopers in Marathon 
Eindhoven
Regio - Afgelopen zondag stonden 
vijf Veenlopers aan de start van de 
Marathon Eindhoven. Zonder uit-
zondering waren de prestaties goed 
te noemen.
De snelste tijd van een Veenloper liet 
Michael Woerden noteren. Michael 
liep een heel goede race met een 
negatieve split (een snellere tweede 
helft). Met zijn tijd van 2.31.33 was 
hij slechts een minuut minder snel 
dan zijn persoonlijk record. Deze tijd 
was ook goed genoeg om te fini-
shen als vierde Nederlander in de-
ze internationale marathon.
Zijn broer Frans stond haast natuur-
lijk ook aan de start van deze snel-
le marathon. Hij liep voor de 144e 
maal onder de grens van 3 uur: een 

ongeëvenaarde prestatie in Neder-
land. Frans liep een tijd van 2.57.26. 
Op korte afstand van Frans finish-
te Veenloopster Agnes Hijman. Ook 
zij bleef wederom onder die in hard-
loopland veel besproken grens van 
3 uur: 2.59.04. Agnes voldeed daar-
mee aan haar van tevoren gestelde 
doel.
Willem van Leeuwen bleef ondanks 
de goede weersomstandigheden 
net niet onder de 3 uur. Tot de 35 ki-
lometer zat hij nog op schema, maar 
daarna moest hij het schema laten 
gaan. Als je echter met een tijd van 
3.04.02 maar liefst 9 minuten van je 
persoonlijk record afloopt, kun je al-
leen maar heel tevreden zijn. Ook 
Willem presteerde dus uitstekend.

Tenslotte liep ook Vinkevener Jos 
Bunschoten de marathon in Eind-
hoven. Jos kende een zwaar twee-
de gedeelte, maar finishte wel bin-
nen de vier uur: 3.59.53.
Theo Noij en Henny Buijing zijn in 
voorbereiding op een marathon. 
Theo loopt volgende week de ma-
rathon van Amsterdam, terwijl Hen-
ny over enkele weken de wedstrijd 
loopt waarmee het allemaal be-
gon: de marathon van Athene. Zij 
liepen tijdens de bosmarathon in 
Soest 31,5 km. Op het zeer pittige 
parkoers kwam Theo tot 2.30.32 en 
Henny tot 2.37.11.
Nu maar op naar de marathon van 
Amsterdam volgende week
Op zondag 1 november 2009 orga-

Unitas herfst recreanten 
volleybaltoernooi
Regio - Recreanten volleybal leeft 
in de ronde venen en er buiten. Uni-
tas had 13 oktober een recreanten 
volleybaltoernooi georganiseerd in 
de Phoenix hal in mijdrecht.
Er was een grote opkomst. Veen-
land, Atalante, KDO en Unitas wa-
ren er met 2 teams en Zevenhoven 
was met 1 team. Er werd ook nog 
een mixteam samengesteld.

Er werd gespeeld in 2 poules. In elke 
poule werd flink gestreden om zoveel 
mogelijk punten te halen. De eerste 
van elk poule moest tegen elkaar. 
Dat was Unitas 1 en Unitas 2. Uni-
tas 1 heeft gewonnen. De nummers 
twee van elke poule heeft ook tegen 
elkaar gespeeld. Dit was Veenland 
2 tegen het Mixteam. Veenland was 
daar de winnaar van. De nummers 
drie en vier van elke poule hebben 
ook nog een wedstrijd gespeeld. 
Uiteindelijk was Unitas 1 eerste ge-
worden en Atalante laatste. Om on-
geveer 22.00 uur was het afgelopen. 
Er was voor de eerste en de laatste 
plaats een klein prijsje, namelijk een 
schaal met bittergarnituur.  
Het toernooi was mogelijk gemaakt 
door Unitas en de beheerder van 
café de Wave.
Na afloop werd er nog nagepraat in 
café de Wave. Het ging hoofdzake-
lijk om de gezelligheid, en dat was 
zeker geslaagd. Deze opzet was 

voor het eerst en zeker voor herha-
ling vatbaar. Dus misschien volgend 
jaar weer. Als je na dit gelezen te 

hebben zin hebt om ook te komen 
volleyballen kan je je aanmelden bij 
één van de verenigingen.

niseert AV De Veenlopers voor de 
19e keer de Zilveren Turfloop. Er is 
een keuze uit verschillende afstan-
den, namelijk 16,1 km, 10 km en 
5 km. Het is mogelijk om voor de-
ze loop enkele keren te trainen bij 
De Veenlopers. Dit kan op donder-
dagen van 19.30-21.00 uur. Het par-
koers is aan de Rendementsweg; er 
wordt verzameld tussen de gebou-
wen van Westhoek Wonen en Ga-
ranti Meubelen.



Uithoorn - Afgelopen woensdag-
avond 14 oktober om 18.30 uur was 
het dan zover: in het kader van de 
Kinderboekenweek werd op de ba-
sisschool de Tweemaster aan de Ar-
thur van Schendellaan een kinder-
boekenfeest georganiseerd. Dit jaar 
stond alles in het teken van eten en 
snoepen. De kinderen van de basis-
school waren de afgelopen weken 
druk bezig geweest met de voor-
bereidingen. Er werden allerlei rijm-
pjes en gedichten gemaakt, en de 
school was omgetoverd in een gro-
te keuken, met lepel- en bekertjes-
versiering. Bij binnenkomst bleken 
er allerlei juffen en meesters omge-
toverd tot koks en kokkinnen om de 
nieuwsgierige kinderen met hun ou-
ders te begroeten met manden lek-
kere etenswaar. 
Bovengenoemde koks deelden ook 
vragenlijsten uit voor een speur-
tocht door de school. Overal door 
de school verspreid waren vreemde 
vruchten verborgen, die de kinde-
ren moesten vinden en proberen te 
herkennen. Zo moesten de kinderen 
zoete aardappels, pruimen, walno-
ten, mango’s, granaatappels en nog 
veel meer etenswaar herkennen. Uit 
de goede antwoordformulieren wer-
den later in de week enkele win-
naars getrokken, die beloond wer-

den met een boekenbon. De juffen 
hadden verder nog een keuken in-
gericht, waar ouders die een diner-
bon ontvingen even heerlijk werden 

bediend met allerlei lekkere hapjes. 
Ook de andere aanwezigen werden 
door de leerlingen van groep 8 voor-
zien van allerlei lekkere hapjes, die 
‘s middags door de bovenbouwleer-
lingen waren bereid. 

Gevulde eieren
Zo waren er zalm- en kipwraps, ge-
vulde eieren en tomaten, kaasballe-
tjes, kortom: te veel om op te noe-

men! De jongere leerlingen zongen 
en dansten met enkele liedjes mee.
Verder konden er zowel oude als 
nieuwe boeken gekocht worden; de 

nieuwe boeken werden in samen-
werking met boekhandel Ten Hoope 
geleverd. Van het geld uit de boek-
verkoop wordt de schoolbibliotheek 
weer uitgebreid met nieuwe boeken. 
Het was gezellig druk met ouders 
die flink tussen de boeken snuffel-
den en er werd fanatiek gespeurd 
door de kinderen. Al met al een ge-
slaagd kinderboekenfeest, dat weer 
het nodige heeft opgebracht voor 
de schoolbibliotheek.
Op het hoogtepunt van de avond 
kondigde chefkokkin Loes de ope-
ning aan van de nieuwe schoolbibli-
otheek. Als één van de eerste scho-
len in Uithoorn is men afgestapt van 
het AVI-systeem en overgegaan op 
het nieuwe CITO lees-volgsysteem. 
Jaarlijks wordt het nieuwe leesni-
veau van alle leerlingen vastgesteld. 
De leerlingen beginnen met ‘start’- 
en ‘M3’- leesboekjes en eindigen bij 
‘plus’ E7. Zo wordt AVI 5 nu M4, E4 
en M5 (midden 4, eind 4 en midden 
5). Voor dit nieuwe systeem moes-
ten alle honderden boeken opnieuw 
gecodeerd en ingevoerd worden. 
Er kwam een nieuw uitleensysteem 
met een scanapparaat (net als in de 
‘echte’ bibliotheek). Bibliotheekou-
ders zijn hier samen met juf Hanne-
ke maanden mee bezig geweest om 
deze klus te klaren en verdienden 
bij deze feestelijke opening dus een 
groot applaus! We wensen de kin-
deren na de herfstvakantie heel veel 
leesplezier met deze nieuwe school-
bibliotheek!
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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

Reactie CDA: bussen 
Aan de Zoom

Naar aanleiding van de bericht-
geving in de Nieuwe Meerbode 
over het raadsbesluit ten aan-
zien van de busroute voor be-
woners Legmeer West hebben 
wij behoefte om onze argumen-
ten toe te lichten. Omdat wij de 
argumenten en de zorgen van 
de bewoners over de veiligheid 
zeer serieus genomen hebben 
kwamen wij tot een andere op-
lossing van de meerderheid van 
de raad. Luisteren naar de bewo-
ners betekent in onze ogen niet 
dat je hun zorgen overneemt en 
elimineert (u vraagt en wij draai-
en...), maar dat je met deze zor-
gen aan de slag gaat om oplos-
singen te vinden die én voor de-
ze bewoners goed zijn, en ook 
goed zijn voor alle andere inwo-
ners van Uithoorn. Nu en later. 
 
Samenvatting van de 
argumentatie:
Voor de korte termijn lijkt het 
alsof wij tegen de belangen van 
de bewoners gestemd hebben. 
Echter, voor de langere termijn 
zou onze oplossing de bewo-
ners meer voordelen opgeleverd 
hebben. 
 
CDA gaat voor 
verkeersveiligheid 
op Aan de Zoom  
De beste oplossing in onze 
ogen, namelijk maximale veilig-
heidsmaatregelen toepassen en 
daarna de bus tijdelijk over Aan 
de Zoom laten rijden, had een 
tijdelijk (maximaal een jaar) na-
deel opgeleverd voor de bewo-
ners van Aan de Zoom en Zeg-
ge. Daar zou tegenoverstaan dat 
de tijdelijke situatie maximaal 
veilig zou worden ingericht om 
ongelukken te voorkomen en 
dat men na de verplaatsing van 
de route weer de rustige straat 
terug zou krijgen met maxima-
le veiligheidsmaatregelen, iets 
dat de mensen nu ook al zou-
den wensen. Daarnaast zou de 
aansluiting vanuit de Legmeer-
West naar Aan de Zoom (over-
gang van fietspad naar weg) 
aangepakt worden (nadruk-
kelijk aan de orde geweest tij-
dens ons gesprek), er zou een 
hulpdienstenweg door middel 
van een verzinkbare paal ko-
men. Bovendien biedt deze op-
lossing ook het meest comfort 
voor passagiers, werkt het pret-
tigst en meest betrouwbaar voor 
de busmaatschappij. 
 
Toelichting op onze argumenta-
tie: 
Uit het intensieve gesprek dat 
wij met de mensen uit de wijk 
hebben gehad hebben wij op-
getekend dat er twee zaken uit-
sprongen die voor de buurt be-
langrijk waren: 

1. de onduidelijkheid over eind-
datum van de tijdelijke maat-
regel, namelijk pas ‘rond 
2014/2015’. En het feit dat de-
ze periode niet meer als tijdelijk 
gevoeld wordt.

2. de verkeersveiligheid in de 
straat, waarbij de buurtbewo-
ners al terecht constateerden  
dat het aantal fietsers al groeide 
en voor de komende jaren nog 
verder zal groeien. En dat het 
aantal (bijna) ongelukken reeds 
toeneemt. 

Dit waren voor het CDA uit-
gangspunten bij het debat.
 
Uit de stukken van het colle-
ge bleek dat zij mogelijk eer-
der gaan besluiten om Aan de 
Zoom als 30-km zone in te rich-
ten. Bovendien noemden zij in 
hun stukken nog een behoorlijk 
aantal veiligheidsmaatregelen 
die aangebracht zouden wor-
den in de straat als het colle-
ge besluit dat het een busroute 
wordt. Deze veiligheidsmaatre-
gelen zouden naar ons idee op 
dit moment al wenselijk zijn, ge-
zien de verhalen die ons op die 
gespreksavond verteld zijn. 
 
Wij vonden daarom dat wij 
moesten inzetten op een toe-
komstbestendige verkeersvei-
lige Aan de Zoom, eigenlijk al 
inspelend op de toename van 
(jeugdige) fietsers van en naar 
Legmeer West (school, sport-
boulevard, evenemententerrein, 
bewoners) in de toekomst.
 
We hebben de wethouder in de 
vergadering gevraagd of er in-
dien gekozen zou worden voor 
een andere busroute, de ver-
keersmaatregelen op Aan de  
Zoom toch uitgevoerd zou-
den worden. Zijn antwoord was 
‘nee’.

Dus dat betekent voor de straat 
dat er mogelijk (is nog niet defi-
nitief besloten) een 30-km zone 
komt, maar dat er van extra ver-
keersveilige maatregelen geen 
sprake meer is. 
 
Hierop hebben wij het volgende 
geconcludeerd:
1. Vanaf 2011, of zo gauw de 
busbaan naar Aalsmeer klaar is, 
wordt er van deze busbaan ge-
bruik gemaakt. (Hierover was 
de hele raad unaniem). Dat be-
tekent in ieder geval dat er een 
overzichtelijke tijdelijke termijn 
ontstaat, deze is veel korter dan 
eerst gezegd, en er is sprake 
van een duidelijker einddatum. 
De provincie heeft overigens in-
middels de aankondigingsbor-
den over de aanleg van de bus-
baan geplaatst, dus daar kan 
iets meer druk op uitgeoefend 
worden om op te schieten. 
 
2. De aanleg van de 30-km zo-
ne + extra verkeersveiligheids-
maatregelen kan snel starten en 
gereed zijn half 2010.
 
3. Vanaf half 2010 tot ergens 
bij de nieuwe dienstregeling 
in 2011 (dus een half jaar tot 
een jaar) heb je dan te maken 
met een overbruggingsperiode, 

waarin de bus tijdelijk door Aan 
de Zoom rijdt, die maximaal vei-
lig is voor alle verkeer. Daarna 
verdwijnt de bus naar een an-
dere route, en is Aan de Zoom 
tot in lengte van jaren een van 
de meest veilige fietsroutes van 
Uithoorn... een zeer wenselijk 
toekomstig eindbeeld naar het 
idee van onze fractie. 
 
Dit is ons belangrijkste argu-
ment om de ingediende motie 
in de raadsvergadering niet te 
steunen. 
 
Wij vonden de gekozen oplos-
sing om de bus over de N201 
te laten rijden een goede twee-
de oplossing. Het is een goede 
oplossing voor de bewoners van 
Aan de Zoom en Zegge, maar 
een slechte oplossing voor de 
buspassagiers. Nadeel hiervan 
is namelijk ook dat de busrou-
te geen rechte lijn volgt, en bo-
vendien voert over een overbe-
laste N201, hetgeen allebei ne-
gatieve gevolgen heeft voor de 
routetijden. Dit laatste is ook in 
strijd met adequaat, comforta-
bel en vooral snel o.v., dat we zo 
graag willen realiseren.
Tweede nadeel is dat Aan de 
Zoom nu ‘slechts’ een 30-km 
zone wordt (ik verwacht dat dit 
besluit binnenkort definitief zal 
zijn) en verdere verkeersveili-
ge maatregelen niet meer toe-
gepast zullen worden, omdat de 
noodzaak hiervoor er niet meer 
zal zijn.
 
De beste oplossing in onze ogen 
had een tijdelijk (maximaal een 
jaar) nadeel opgeleverd voor de 
bewoners van Aan de Zoom en 
Zegge.

Daar zou tegenover staan dat 
de tijdelijke situatie maximaal 
veilig zou worden ingericht om 
ongelukken te voorkomen en 
dat men na de verplaatsing van 
de route weer de rustige straat 
terug zou krijgen met maxima-
le veiligheidsmaatregelen, iets 
dat de mensen nu ook al zou-
den wensen. Daarnaast zou de 
aansluiting vanuit de Legmeer-
West naar Aan de Zoom (over-
gang van fietspad naar weg) 
aangepakt worden (nadruk-
kelijk aan de orde geweest tij-
dens ons gesprek), er zou een 
hulpdienstenweg door middel 
van een verzinkbare paal ko-
men. Bovendien biedt deze op-
lossing ook het meest comfort 
voor passagiers, werkt het pret-
tigst en meest betrouwbaar voor 
de busmaatschappij.  

Voor de korte termijn lijkt het 
alsof wij tegen de belangen van 
de bewoners gestemd hebben. 
Echter voor de langere termijn 
zou onze oplossing de bewo-
ners meer voordelen opgeleverd 
hebben.  

Trudy Veninga
fractievoorzitter

CDA Uithoorn/De Kwakel

Kinderboekenfeest 
startschot voor nieuwe 
bibliotheek Tweemaster

Praktijkleren op Thamen 
een landelijk voorbeeld
Uithoorn - Op de scholengemeen-
schap Thamen loopt het project 
‘Praktijkleren Bouwtechniek’ nu al 
met uitstekend resultaat voor het 
tweede jaar. Leerlingen van de exa-
menklas bouwtechniek lopen elke 
dinsdag mee met een erkend bouw-
bedrijf om in de praktijk van alledag 
voorbereid te worden op hun toe-
komstig werk. Zowel de aannemers 
als de leerlingen en hun ouders zijn 
vol enthousiasme over deze vorm 
van praktijklessen.
Op verzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken, dat subsidie 
geeft voor dit project, heeft Sebasti-
aan de Boer, leerling 4e klas bouw-

techniek van scholengemeenschap 
Thamen, onlangs in Amersfoort 
aan projectleiders uit het gehe-
le land verteld over zijn ervaringen 
met praktijkleren. Na een welkomst-
woord door mevrouw mr. Bergkamp, 
directeur-generaal van onderne-
men en innovatie van het Ministerie, 
boeide Sebastiaan gedurende een 
kwartier de zaal met een enthousi-
ast verhaal over zijn ervaringen op 
de bouwplaats. Ondersteund door 
foto’s van zijn activiteiten en voor-
beelden van door hem gemaakte 
bouwopdrachten maakte hij de aan-
wezige leiders van een groot aantal 
gelijksoortige projecten in den lan-

de duidelijk welke de voordelen zijn 
van deze wijze van praktijkervaring 
opdoen. Ook, deels kritische, vra-
gen vanuit de zaal wist hij op kun-
dige wijze te beantwoorden. De 
heer Van de Sande, docent bouw-
techniek aan de scholengemeen-
schap Thamen en projectleider van 
het project ‘Praktijkleren Bouwtech-
niek’ kon trots vaststellen dat zijn 
pupil niet alleen reclame voor deze 
vorm van onderwijs bouwtechniek 
maar ook voor de Uithoornse school 
had gemaakt. Een luid applaus van 
alle aanwezigen na afloop van Se-
bastiaans verhaal onderstreepte dat 
eens te meer.
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Het team van De Vinken 
C3 overtuigend kampioen
Vinkeveen - De Vinken C3 is dit 
veldseizoen overtuigend kampioen 
geworden. Het door Super de Boer 
gesponsorde team versloeg tegen-
stander na tegenstander en wist zo 
ongeslagen bovenaan te eindigen.
De eerste wedstrijd van het seizoen 
was tegen OVVO. De ploeg begon 
ietwat onzeker, maar al snel was 
duidelijk dat ze met kop en schou-
ders boven de tegenpartij uitstaken. 
Via een ruststand van 0-10 werd het 
uiteindelijk 0-14 in Maarssen.

De week erop stond de derby tegen 
Atlantis op het programma. Een lan-
ge tijd stond het 1-1, maar vlak voor 
rust wist de C3 de voorsprong iets 
uit te breiden naar 1-3. Na rust werd 
er vrolijk verder gescoord, wat re-
sulteerde in een 1-8 eindestand.

Na een week rust eindelijk de eerste 
thuiswedstrijd. Deze werd gespeeld 
tegen ESDO uit Kockengen. Deze 
wedstrijd maakten de Vinkeveners 
het zichzelf lastiger door ontzettend 
veel kansen te missen. Gelukkig was 
dat in de eindstand niet te zien, het 
werd 7-2. 10 oktober, de belang-
rijkste wedstrijd werd vandaag ge-
speeld. Ditmaal was de ploeg af-
gereisd naar Harmelen om het te-
gen THOR op te nemen, die ook 
nog geen wedstrijd verloren had-
den. Zij hadden tot nu toe wel dui-
delijk minder vaak gescoord in de 
wedstrijden, maar dat zegt natuur-
lijk niks. Het begin verliep niet al te 
best, THOR heeft bijna de hele eer-
ste helft met 1-0 voor gestaan. Dit 
was tevens de ruststand. In de rust 
waren de spelers het met zijn allen 

eens dat ze, zeker qua veldspel, toch 
wel duidelijk beter waren. Tijd om te 
gaan scoren, anders zou het kampi-
oenschap aan hun neuzen voorbij-
gaan. In de tweede helft pikte ieder-
een dat goed op en het werd 1-4. 
Het gedeelde kampioenschap was 
in ieder geval alvast binnen.

Afgelopen zaterdag stond de laatste 
wedstrijd tegen het onderaan ge-
klasseerde Fiducia op het program-
ma. De Vinken C3 was gebrand om 
te winnen en alleen kampioen te 
worden. Het was vrij snel duidelij-
ker dat ze toch wel een aantal ma-
ten te groot waren voor Fiducia. Het 
werd op eigen veld, onder toeziend 
oog van vele ouders en ander pu-
bliek, 21-0 voor De Vinken C3. Een 
terechte kampioen!

De Vinken b2 kampioen
Vinkeveen - Op zaterdag 17 okto-
ber mocht de B2 van De Vinken na 
een kort oponthoud met mooi weer 
vertrekken naar de concurrent Swift 
B2 te Amsterdam, om daar het kam-
pioenschap veilig te stellen.
In de aanval begonnen Quincy 
Steen, Sanne van de Voort, Clemen-
ce Verlaan en Robbin de Graaff en 
in de verdediging startten Denise 
Bultena, Danielle Gijsen, Derk Burg-
graaff en Tijn van Vliet.
Helaas waren Marieke Oostrom en 
Rens van Vliet afwezig.
In het begin van de wedstrijd deed 
de verdediging haar uiterste best 

om een doelpunt tegen te houden. 
Er kon echter niet voorkomen wor-
den dat de tegenstander door mid-
del van een afstandschot het heft in 
handen nam en het openingsdoel-
punt scoorde.
Vervolgens kwam het aanvallende 
team in beweging. De achterstand 
werd door Robbin, Danielle, Quin-
cy en Derk omgebogen in een voor-
sprong. Met mooie aanvallen en 
verdedigend spel ging de B2 de rust 
in met 2-6. 
In de tweede helft begon de B2 meer 
plaatsfouten te maken, waardoor de 
tegenstander weer een beetje het 

gevoel kreeg om terug te komen in 
de wedstrijd. Zij scoorden dan ook 
twee doelpunten. Maar omdat Deni-
se en haar teamgenoten weer goed 
gingen verdedigen en Vinkenspeel-
ster Sanne het verschil weer op 3 
bracht (4-7) brak bij de tegenstan-
der het verzet. Hierdoor kon de B2 
met doelpunten van Clemence, Da-
nielle, Quincy en Robbin het feest 
compleet maken. Na het eindsig-
naal stond er 7-11 op het scorebord 
en konden de kampioenen van de 
Vinken B2 de champagneflessen la-
ten knallen. Een wedstrijd en resul-
taat om trots op te zijn.  

Atlantis 4 zet opnieuw de 
bloemetjes buiten
Mijdrecht - Het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 4 moest hun 
laatste wedstrijd van het 1e deel van 
het buitenseizoen tegen SDO spe-
len in Hillegom. Nadat iedereen na 
diverse invalbeurten in Hillegom 
was aangekomen, konden we be-
ginnen met de voorbereidingen van 
onze eigen wedstrijd.
Atlantis begon erg gemotiveerd aan 
de wedstrijd, waardoor er veel kan-
sen kwamen voor het 1e aanvals-
vak. Toch duurde het wel erg lang 
voordat het 1e doelpunt op het sco-

rebord mocht worden gezet. Door 
sterk verdedigend werk van het an-
dere vak kwam de 0-2 er snel ach-
teraan. Nu mocht het andere vak 
het gaan proberen om de score 
weer verder uit te breiden, maar ook 
dat vak had het heel moeilijk om de 
korf te vinden.
In de rust was Erik erin gekomen in 
het aanvalsvak en door nog steeds 
goede aanvallen kon dan einde-
lijk de 0-3 op het scorebord komen. 
De tegenstanders kregen nu ook 
steeds meer kansen en dus ging 

Thomas warmlopen, want er moest 
nog een doelpunt vallen. Gelukkig 
viel die ook voor het door Florist ge-
sponsorde team, dus Thomas kon 
weer gaan zitten. Met nog een paar 
minuten te gaan viel dan ook de 1-
4, maar Atlantis neemt de winst mee 
naar huis. 
Dit was voorlopig de laatste wed-
strijd buiten. Vanaf nu gaat Atlantis 
4 lekker weer naar binnen. Volgen-
de week zijn ze vrij, maar zaterdag 
31 oktober mogen ze oefenen tegen 
OVVO uit Maarssen.

Goed eindschot De Vinken
Vinkeveen - In de laatste veldcom-
petitiewedstrijd voor de zaal heeft 
De Vinken goede zaken gedaan 
door twee wedstrijdpunten uit Apel-
doorn mee naar huis te nemen. De 
thuisploeg kwam goed uit de start-
blokken, maar aan het einde van de 
tweede helft bevestigden de Vinke-
veners dat zij in de top drie van de 
tweede klasse thuis horen.

Atalante
De ploeg van Siemko Sok startte 
met de wind tegen. De eerste aan-
val met Kelvin Hoogenboom, Pas-
cal Kroon, Joyce Kroon en Maris-
ka Meulstee kon mede daardoor 
niet tot scoren komen. Ook Vinken’s 
tweede aanval met Charita Haze-
leger, Lisette Pauw, Peter Koele-
man en Ruud Oussoren wist pas in 
de eenentwintigste minuut te sco-

ren via een door Lisette Pauw mee-
gekregen strafworp. Daarna maak-
te het Apeldoornse Atalante nog 4-
1 alvorens Pascal Kroon en Ruud 
Oussoren De Vinken weer terug in 
de wedstrijd brachten door de rust-
stand op 4-3 te brengen.

Laatste kwartier
Direct na rust scoorde Oussoren 
nog eens: 4-4. Het eerste kwartier 
na rust bleef het scoringsinitiatief 
vooral bij Atalante. Weliswaar voch-
ten beide teams goed voor de kan-
sen, maar het duurde tot ver in de 
tweede helft voordat de Vinkeve-
ners echt los kwamen. Via 6-4 en 8-
6 (Ruud Oussoren en Pascal Kroon) 
was de stand tien minuten voor tijd 
8-8 (twee maal Charita Hazeleger). 
Nog één maal kwam de thuisploeg 
op voorsprong, maar daarna ging 

De Vinken erop en erover. Doelpun-
ten van Kelvin Hoogenboom, de in-
middels ingevallen Helene Kroon en 
Peter Koeleman brachten de eind-
stand op 9-11 in Vinkeveens voor-
deel. De scores voor De Vinken deze 
middag kwamen van: Charita Haze-
leger (3x) Ruud Oussoren (3x), Pas-
cal Kroon (2x), Kelvin Hoogenboom, 
Peter Koeleman en Helene Kroon 
(allen 1x).

Met dit resultaat heeft De Vinken 
zich in de top van de poule genes-
teld, zodat met een gerust hart het 
zaalseizoen in gegaan kan wor-
den. Na het winterseizoen in de zaal 
wordt deze veldcompetitie voortge-
zet. Ook in de zaal speelt De Vinken 
1 in de tweede klasse van het KNKV. 
De zaalcompetitie begint op 14 no-
vember.

Ondanks hard werken een 
verlies voor Hertha meiden
Vinkeveen - De meiden van de 
MD1 blijven knokken. Afgelopen 
zaterdag stond de uitwedstrijd te-
gen Pancratius in Badhoevedorp op 
het programma.
Aanvankelijk waren ze compleet 
maar om verschillende redenen 
konden maar 9 van de 13 meisjes 
aanwezig zijn. Het kostte wel wat 
moeite maar uiteindelijk vond Ti-
sha uit de E1 het erg leuk om met 

de meiden van de MD1 mee te gaan 
voetballen. Dus behoorlijk gehavend 
begon de wedstrijd volgens schema 
met 10 meisjes van Hertha tegen 11 
van Pancratius. Het werd een super-
wedstrijd. De opdracht aan de mei-
den was om met zijn allen te gaan 
aanvallen en verdedigen en de eer-
ste helft verliep erg goed. Ze voet-
balde met z’n allen op de helft van 
de tegenstander en door doelpun-

ten van Emily en Isra stonden ze 
met rust ook 1-2 voor. In de twee-
de helft bleven de meiden knok-
ken maar hadden al te veel gegeven 
en dat werd helaas door Pancratius 
goed gezien.

Er werden toch nog 3 doelpunten 
door hen gemaakt, wat resulteerde 
in en 2-4 nederlaag. Meiden, deson-
danks super - de inzet was top!  

Michel bak beste driebanden-
speler in b-klasse
De Ronde Venen - De vijf beste bil-
jarters in de spelsoort driebanden 
speelden afgelopen weekend de gro-
te finale. Uit een voorronde van 36 
deelnemers kwam het selecte ge-
zelschap bestaande uit Winnie Lek, 
Cock Verver en Michel Bak van De 

Paddestoel, Wil Bouweriks van Stie-
va-Aalsmeer en Hans Dikker van De 
Schans. 
Café De Paddestoel was het de-
cor voor deze finale die uiterst spor-
tief verliep. Zaterdag stond Michel 
Bak met 4 punten op zak er het bes-

te voor. Wil Bouweriks, Cock Verver 
en Hans Dikker gingen met 2 punten 
huiswaarts, terwijl Winnie Lek punt-
loos vertrok.
Zondag was de dag van de ontkno-
ping maar Michel Bak liep verlies op 
tegen clubgenoot Winnie Lek. Cock 
Verver pakte zijn 2 partijen en kwam 
op het voor hem maximale niveau na-
dat hij ook van Winnie en Wil won.
De laatste partij ging tussen Hans 
Dikker en Michel, deze laatste moest 
winnen om in punten gelijk te komen 
met Cock, hetgeen wonderbaarlijk 
lukte. Na enig rekenwerk van assi-
stent-wedstrijdlleidster Lucia maakte 
federatievoorzitter Cor van de Kraats 
rond 17.00 uur de uitslag en de nieu-
we winnaar bekend.
Met voor iedereen een bos Rijdes-
bloemen en een mooie trofee werd 
de uitslag;
1 Michel Bak 6 pnt
2 Cock Verver 6 pnt
3 Wil Bouweriks 4 pnt
4 Hans Dikker 2 pnt
5 Winnie Lek 2 pnt

Op de foto links Michel Bak met de Bocxe Biljarts-cadeaubon, rechts Cock 
Verver.
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Korfballers Atlantis 3 
sluiten af met winst
Mijdrecht - Het door gesponsor-
de H.W. v.d. Laan team van Korfbal-
vereniging Atlantis heeft met wisse-
lende scores het eerste veldseizoen 
afgesloten. Atlantis 3 bestaat uit: 
Wilma Kranenburg, Mirjam Gorten-
mulder, Nadia Bachdim, Leoniek van 
der Laan, Sandra Pronk, Jan Willem 
van Koeverden Brouwer, Arjen Mar-
kus, Serge Kraaikamp, Barry van der 
Waa, Pleun Neurink en Bert Pauw. 
Als coach en trainer Harold Taal.
 Na al een aantal zware tegenstan-
ders te hebben gehad in de poule, 
welke met een gering verlies moes-
ten worden beëindigd, was het ze-
ker mogelijk om tegen ZKC ’31 pun-
ten te halen. De laatste veldwed-
strijd van de eerste helft veldsei-
zoen mocht het gesponsorde H.W. 
v.d. Laan team het op nemen tegen 
ZKC’31 in Zaandam. Door afwezig-
heid en blessure bij de dames heeft 
Janneke van Ginkel de vierde plek 
opgevuld bij de dames.
Met twee sterke vakken begon At-
lantis 3 vol goede moed aan de 

wedstrijd. Helaas wist ZKC´31 het 
eerste doelpunt te maken, maar al 
gauw sloot Atlantis 3 aan.  De stand 
ging gelijk op tot 3-3. Door een goed 
aanvalsspel van Atlantis 3 wisten zij 
met een punt voorsprong de rust 
in te gaan. In de rust nog een aan-
tal tips meegekregen van de coach 
begon Atlantis 3 zeer fanatiek aan 
de tweede helft. Dit resulteerde ook 
in drie mooie doelpunten. Hierdoor 
kon Atlantis 3 uitlopen met vier pun-
ten verschil. ZKC’31 begon het las-
tiger te krijgen om hun eigen kan-
sen te creëren. Door een juist verde-
dings spel van Atlantis 3 wist ZKC’31 
hierdoor nog maar twee doelpunt te 
maken in de tweede helft.
Bij Atlantis 3 vond er nog een heren 
wissel plaats. Uiteindelijk wist het 
gesponsorde H.W. v.d. Laan team 
nog twee maal te scoren en werd 
de wedstrijd met een winst afgeslo-
ten 5-9. 
 Nog even wat rust, zodat Atlantis 3 
op 14 november aan de competitie 
in de zaal mag gaan beginnen.

CSW 1 klopt concurrent 
Voorland op eigen veld
Wilnis - CSW is afgelopen zater-
dag alleen aan de leiding gekomen 
doordat de concurrenten punten 
verspeelden en de ploeg van trai-
ner Dennis v.d. IJssel op eigen veld 
Voorland met 3-1 versloeg.

CSW trof in Voorland een tegen-
stander die bepaald niet onderschat 
mocht worden. CSW was in de be-
ginfase van de wedstrijd wel meer 
in balbezit maar was het erg las-
tig om de juiste opening te vinden 
en te vaak voor de moeilijkste op-
lossing werd gekozen. Voorland kon 
daar ook niet al te veel tegenover-
stellen vooral ook omdat de snel-
le buitenspelers prima in bedwang 
werden gehouden door Vincent 
Wens en Dennis Vellekoop, de bei-
de backs van CSW. Het eerste ge-
vaar kwam wel van Voorland uit een 
goed genomen vrije trap maar de 
bal werd prima onder de lat wegge-
tikt door doelman Jordi Wens. Daar-
na een knappe doelpoging van Ca-
beza maar zijn schot uit de draai 
verdween net naast het doel. Jay 
Klaas Wijngaarden leek de score te 
gaan openen toen hij de bal ontving 
van Cabeza maar zijn schot ging net 
voorlangs. Halverwege de eerste 
helft nam CSW toch de leiding toen 
Ronnie Hilhorst Cabeza op maat be-
diende en oog in oog met de kee-
per tikte Cabeza beheerst binnen. 

Nog voor rust kwam CSW op een 2-
0 voorsprong. Na een prima combi-
natie tussen Wijngaarden en Cabe-
za werd de bal door laatstgenoem-
de panklaar gelegd bij de vrijstaan-
de Ronnie Hilhorst. Hilhorst contro-
leerde de bal op zijn borst om ver-
volgens hard en droog uit te halen. 

Minder
De tweede helft was qua niveau een 
stuk minder dan de eerste er werd 
vooral veel en slordig balverlies ge-
leden. CSW vergat te voetballen en 
zocht te snel de lange bal. Ook te-
genstander Voorland kon niet im-
poneren en wist ook nauwelijks ge-
vaarlijk te worden. Na een minuut 
of twintig in de tweede helft kwam 
CSW op een veilige voorsprong. 
Wederom Cabeza die de bal voor-
zette op de inlopende Hilhorst die 
uit de lucht keihard binnenschoot. 
Ook Michel Zeldenrijk leek nog te 
gaan scoren maar kon de bal net 
niet goed genoeg raken waardoor 
de bal naast het doel verdween. Vlak 
voor tijd werd de eer nog gered door 
Voorland toen de bal uit een scrim-
mage in het doel verdween en zo de 
eindstand op 3-1 werd bepaald. Za-
terdag speelt CSW voor de beker uit 
tegen Dovo, een mooie tegenstan-
der voor CSW aangezien deze ploeg 
op het hoogste niveau van het zater-
dagvoetbal speelt.

Winst voor Hertha E2
Vinkeveen – De jongens van Hert-
ha E2 speelden hun 4e wedstrijd in 
de poule. De eerste twee wedstrij-
den verloren ze, en de 3e is gewon-
nen. Tegen CSW E 4 verloren ze  met 
4-5, terwijl ze met 4-0 voor hebben 
gestaan. Ze moesten nu winnen te-
gen CSW E3.
CSW kreeg de eerste kansen, de 
eerste hield keeper Bas prima te-
gen en later hield de lat er nog een 
uit het doel. Hertha kreeg  een paar 
corners maar die werden goed ver-
dedigd. CSW scoorde 1-0 omdat er 
niet zo goed verdedigd werd.

De 2e helft kreeg Hertha goede  
kansen, Lucas scoorde de 1-1 van 
afstand over de keeper heen. CSW 
kreeg nog een penalty. Bas keepte 
erg goed en hield de penalty. Door 
veel goede voorzetten van Lars en 
Levi kregen Jesley, Ferdi en Daniel  
nog grote kansen. Doordat Hertha 
goed druk zette kreeg CSW geen 
kansen meer. Mike schoot zacht 
op doel, de keeper zei ‘los’, maar ie-
mand raakte de bal toch aan zo door 
de benen van de keeper 1-2. Met 
een klein beetje geluk heeft Hertha 
terecht gewonnen. 

Hertha pakt in laatste 
minuut de drie punten
Vinkeveen - Hertha heeft afgelopen 
zaterdag de belangrijke uitwedstrijd 
van directe concurrent OSM’75 met 
0-1 gewonnen.

De spannende wedstrijd werd vlak 
voor tijd in Vinkeveens voordeel be-
slist door een strafschop.

Hertha besefte het belang van de 
uitwedstrijd tegen directe concur-
rent OSM’75 en begon scherp aan 
de wedstrijd. Het team van trainer 

Sjaak ten Den had een groot over-
wicht en drong de thuisploeg terug 
op eigen helft.

Het kunstgrasveld was hard en 
daardoor moeilijk bespeelbaar en 
OSM probeerde met veel fysiek spel 
de wedstrijd te ontregelen.

Hertha was de beter voetballende 
ploeg en creëerde een aantal kan-
sen om nog voor de rust op voor-
sprong te komen. OSM hanteerde 

Prijsklaverjassen de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 23 ok-
tober is er prijsklaverjassen voor ie-
dereen in Café de Merel aan Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562. U dient om 20.00 uur aan-
wezig te zijn. Uiterlijk om 20.15 wordt 
gestart met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen vier  maal zestien 
giffies gespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld en de 
winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote 
tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond is als volgt:
1 Nico van der Meer 7098 punten 
2 Greet Koot 6874 punten
3 Leni Bon 6671 punten
4 Hr. v.d. Weerthof 6599 punten
5 Cees Lof 6592 punten
De poedelprijs was deze avond voor   
Henk van Breda met 4795 punten.

Zaalvoetbalteam ‘Café Stee-Inn’ 
heel goed begonnen met 
gesponsorde outfit
Wilnis - Zaalvoetbalteam “Ca-
fé Stee-Inn” is het nieuwe seizoen 
goed begonnen!

Ze zijn tot nu toe ongeslagen en in 
het trotse bezit van nieuwe tenues, 
gesponsord door Ron de Groot van 
Café Stee-Inn in Wilnis. 

Het zaalvoetbalteam maakt deel uit 
van de bedrijvencompetitie Zaal-
voetbal van Sportvereniging Veen-
land, die een flink aantal nieuwe le-
den heeft mogen verwelkomen. 

De bestaande groep is een enthou-
siaste groep, waardoor elke week 
voldoende spelers aanwezig zijn om 
samen een gezellige maar wel fana-
tieke wedstrijd te spelen. 

Het niveau van het recreatieve zaal-
voetbal is zeker het afgelopen jaar 
ook omhoog gegaan. De wedstrij-
den worden gespeeld elke dinsdag-
avond van 19.15 uur tot 21.15 uur.

Aansluitend wordt er nog op een re-
creatieve manier gezaalvoetbald van 

21.15 uur tot 22.15 uur in de Willis-
stee. 
Supporters zijn deze avond natuur-
lijk ook van harte welkom om de di-
verse teams te komen aanmoedi-
gen. 
De competitie bestaat uit de volgen-
de teams:
Team Joben Bouw/Team Notass./
Team Van Harberden/Team Stee-
Inn/Team Argonvedettes.nl/Team 
Bouwservice Gommans/Team Veen-
land/Team Tuincentrum Rijdes/Team 
Nieuw deco B.V.

Weer winst dames CSW
Wilnis - Het elftal, met Danielle weer 
terug als linksbuiten en Debbie voor 
de geblesseerde Lea, begon goed 
aan de wedstrijd. Met de wind in de 
rug gingen de eerste ballen richting 
het doel van RCL. Al na 4 minuten 
werd de aanvalsdrift beloond, Da-
nielle krulde de bal uit een vrije trap 
voor het doel, alwaar Jorien de bal 
beheerst binnen tikte, 1-0. Er volg-
de al snel daarna een volgende vrije 
trap, helaas verdween deze bal over 
het doel. Mooie aanvallen volgde en 
na een combinatie met Iris kon Da-
nielle net worden gestopt door een 
van de RCL verdedigsters. Een diep 
gepeelde bal van Kim zette Danielle 
vrij voor het doel, helaas verdween 
de bal net naast het doel. Chris-
tianne kon, na een combinatie in 
het centrum, afwerken, de bal werd 
door de keeper gekeerd. RCL kon 
niet veel tegenover onze aanvallen 
zetten, soms was er een diep ge-
peelde bal maar onze verdediging, 
met Tea, Kim, Diana en Debbie, ver-
dedigde naar behoren.

Aanvallend konden Pascalle, Chris-
tianne en Sylvia de score voor CSW 
nog vergroten, helaas bleven we op 
1-0 staan. Vlak voor rust lag de bal 
in ons doel, maar gelukkig was het 
een buitenspel doelpunt, maar de 
toon was gezet RCL ging opportu-
nistische voetballen en kreeg meer 
kansen. 

Naast
Na de rust hield CSW het beste van 
het spel, in de 6e minuut stond Da-
nielle alleen voor de keeper maar 
de bal verdween net naast het doel. 
RCL speelde veelvuldig de lange bal 
en we moesten enkele keren stevig 
ingrijpen, in de 15e minuut mocht 
RCL op ca. 20 meter van ons doel 
een vrije trap nemen, maar geluk-
kig verdween de bal over het doel. 
Na de wissel, Shannen voor Sylvia, 
volgde er weer een nieuwe stroom 
aanvallen. Kansen waren er uit vrije 
trappen en corners. We waren dicht 
bij de 2-0, maar de bal verdween 
niet in het doel. In de 30e minuut 

redde Isabella katachtig op de doel-
lijn na een schot van RCL, er volg-
de nog een vrije trap voor RCL maar 
de bal verdween naast het doel. Da-
nielle werd onderuit gelopen, ieder-
een dacht dat de bal, bij RCL, op 
de stip ging, maar de goed fluiten-
de scheidsrechter legde de bal bui-
ten de 16. De vrije trap leverde niets 
op. Uit een corner, in de 36e minuut, 
maakte Jorien haar 2e goal, de bal 
werd afgekeurd.
De laatste 10 minuten ging het spel 
op en neer RCL kreeg geen echte 
doelkansen meer. CSW daarente-
gen scoorde in de 40e minuut: een 
schot van Christianne verdween 
in het doel, 2-0. Al met al een ver-
diende overwinning alleen de kriti-
sche toeschouwers zouden, gezien 
het aantal goede kansen, op een 
hogere uitslag hebben gerekend. 
CSW is met deze overwinning opge-
klommen naar de 3e plaats. Volgen-
de week de beker topper tegen de 
hoofdklasser Seastum, aanvang om 
14.30 uur.

de lange bal, maar werd nauwelijks 
gevaarlijk. De doelpunten bleven de 
eerste helft uit.

Na rust ging Hertha opnieuw op 
zoek naar een de openingstreffer. 
De wedstrijd had ook de tweede 
helft een eenzijdig spelbeeld. Hert-
ha had het balbezit en de kansen en 
OSM probeerde met defensief spel 
voor een gelijkspel te gaan. Met in-
vallers Jeffrey Cijs en Peter Post 
werd er met nog meer druk naar vo-
ren gespeeld om een goal te force-
ren. Vlak voor tijd leek Hertha ein-
delijk op voorsprong te komen. Na 
een schot van Jorg Landwaart kon 
Wessel Maijer uit de rebound de bal 
in het lege doel schuiven, maar de 

goal werd onterecht afgekeurd we-
gens buitenspel. In de negentigste 
minuut werd Hertha alsnog beloond 
voor de inzet en het vertoonde spel. 
Na een diepe bal werd Landwaart 
op de rand van het strafschopge-
bied geschept door de keeper van 
OSM en de scheidsrechter wees 
naar de stip. Maijer bleef koel vanaf 
elf meter en schoot raak, 0-1. Hert-
ha kon door het late doelpunt als-
nog de zeer verdiende drie punten 
meenemen naar Vinkeveen en kan 
zich opmaken voor de topper thuis 
tegen koploper Vliegdorp. 

Concurenten
De overige concurrenten SDZ en 
OSO wonnen ook hun wedstrij-

den, Vliegdorp was dit weekend vrij. 
Vliegdorp gaat ongeslagen aan kop 
met 18 punten uit zes wedstrijden, 
Hertha volgt met 15 punten, OSO 
heeft ook 15 punten maar speelde 
een wedstrijd meer en SDZ heeft 13 
punten uit zes wedstrijden.
Hertha 2 won de uitwedstrijd bij 
IJFC in IJsselstein met 1-4. Na een 
slechte eerste tien minuten, waar-
in Hertha op 1-0 achterstand kwam, 
herstelde het zich na rust.
Kevin Overzee zorgde met een af-
standsschot voor de gelijkmaker, 
waarna Jerry Remmers, Albert Ha-
veman en Martijn van de Moolen 
de eindstand op 1-4 bepaalden. 
Komende zaterdag speelt Hertha 2 
thuis voor de beker tegen HSV ’69, 

de wedstrijd begint om 13.00 uur. 
Zaterdag  is Hertha vrij vanwege het 
bekerweekend. Hertha speelt zater-
dag 31 oktober thuis de topper te-
gen Vliegdorp. Wanneer Hertha de 
thuiswedstrijd tegen de koploper uit 
Soesterberg weet te winnen komt 
het gelijk in punten aan kop. De 
topper zal zaterdag 31 oktober aan-
vangen om 14.30 uur op Sportpark 
de Molmhoek.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698


