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UITHOORN

gaat u voor 
goedkoop of kiest 
u voor kwaliteit?

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Preview Opel Insignia
18 november a.s. van 11.00
tot 21.00 uur bij Catsman Uithoorn

www.catsmanopel.nl

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only
Nudie Jeans  Vila  Esprit  Cars

denim weekend!
VriJdaG 31 OKTOBEr & zaTErdaG 1 NOVEMBEr

Openingstijden: 
Maandag 12.30-18.00 uur, 
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur, 
Vrijdag 10-21.00 uur, 
zaterdaG 10-17.00 uur

zijdstraat 61, aalsmeer, 
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl

WiJ MaKEN ruiMTE VOOr dE NiEuWE JEaNS
COllECTiE. daarOM ruiMEN WiJ EEN
GrOOT dEEl VaN ONzE VOOrraad 
MET dEzE aCTiE.

CarS / GarCia

&

FRANTZEN R&O
Renovaties

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

 
Een nieuwe Oranjevereniging 
voor Uithoorn?
Uithoorn/De Kwakel - Het op-
bouwwerk in Uithoorn vangt 
steeds meer geluiden op van be-
woners die het jammer vinden 
dat met nationale feest- en her-
denkingsdagen zoals Koningin-
nedag en 4 en 5 mei nauwelijks 
activiteiten te beleven zijn in Uit-
hoorn. 

Een terecht geluid, vinden wij, want 
juist het samen vieren van deze da-
gen is goed voor de onderlinge 
band van dorpsbewoners en biedt 
een prima gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. De activiteiten die wél 
plaatsvinden op deze dagen komen 
vaak uit de koker van dezelfde per-
soon of personen: zo hebben bewo-
ners die actief zijn in buurtbeheer 
Legmeer dit jaar op Koninginnedag 
flink uitgepakt met een vrijmarkt op 
het parkeerterrein naast het winkel-

centrum en organiseerde buurtbe-
heer Oude Dorp het jaar daarvoor 
een fantastisch evenement in het 
Oude Dorp waar zelfs nu nog met 
veel bewondering over wordt nage-
praat. 

Roep
Echter, vanuit de bewoners klinkt 
steeds meer een roep om een struc-
turele oplossing en vandaar deze 
oproep van Frans Huijbregts van 
Cardanus: “Wij zijn op zoek naar in-
woners van Uithoorn en De Kwa-
kel die het leuk vinden om zich hier 
hard voor te maken. Die het belang-
rijk vinden dat dergelijke feest- en 
herdenkingsdagen niet onopge-
merkt voorbijgaan en bereid zijn 
daarvoor de handen uit de mouwen 
te steken. Dat hoeven deze bewo-
ners uiteraard niet alleen te doen, ze 
krijgen daar waar nodig voldoende 

ondersteuning van het opbouwwerk 
of, indien nodig, van een professio-
neel organisatiebureau, zodat in ie-
der geval om deze reden de vierin-
gen niet uitblijven. 
Lijkt het u leuk om misschien aan de 
wieg te staan van een nieuwe Oran-
jevereniging in Uithoorn of om hier-
aan deel te nemen? Of om aan de 
basis te staan van een aantal leu-
ke feestelijke of bijzondere herinne-
ringsmomenten in ons dorp? Geef 
Frans Huijbregts van Cardanus dan 
even een telefoontje: 06 55 343141 
of mailtje: fhuijbregts@cardanus.
nl . Wij nemen per omgaande con-
tact met u op en bespreken dan sa-
men de vervolgstappen. Zoals ge-
zegd: als u het wilt oppakken staat 
u er beslist niet alleen voor, u kunt 
meer dan voldoende ondersteuning 
krijgen. Wij zien uw reacties graag 
tegemoet!” In 2009 een echt Koninginnefeest in Uithoorn?

Dode bij grote brand
appartementencomplex
De Kwakel - Bij een grote brand in 
een appartementencomplex in De 
Kwakel, is gisteravond een bewoner 
omgekomen.
De vrouw kon de woning niet tij-
dig ontvluchten. De overige bewo-
ners konden door de brandweer in 

veiligheid worden gebracht. Zij wer-
den in het dorpshuis van De Kwakel 
opgevangen. Het appartementen-
complex van tien woningen aan de 
Drechtdijk, waarin ongeveer vijftien 
mensen woonden, brandde volledig 
af. Brandweer Amsterdam-Amstel-

land, die om 22.45 uur gealarmeerd 
werd, rukte uit met ongeveer tien 
voertuigen en kreeg assistentie van 
het korps Kennemerland. Om 03.30 
uur vanochtend gaf de brandweer 
het sein ‘brand meester’. 
 Foto: Ronald van Doorn

Hoofdlijnen structuurvisie 
gemeente Uithoorn bekend
Uithoorn - Er is een nieuwe mijlpaal 
in de ontwikkeling van de structuur-
visie voor Uithoorn en De Kwakel 
bereikt, omdat de hoofdlijnen nu 
bekend zijn en aan de gemeente-
raad worden gepresenteerd. Aan 
de visie op hoofdlijnen gingen veel 
workshops, gesprekken met sleu-
telfiguren, vertegenwoordigers van 
diverse maatschappelijke organi-
saties en andere overheden voor-
af. Er zijn ook twee belangrijke be-
wonersavonden in Uithoorn en De 
Kwakel geweest. Uithoorn twee ge-
zichten: Uit dit uitgebreide onder-
zoek kwam naar voren dat Uithoorn 
een gemeente is met twee gezich-
ten: een tuinstedelijk (economisch 
(noorden en westen) en een lan-
delijk gezicht (zuiden). Daartussen 

ligt een overgangszone waar beide 
aspecten niet zichtbaar zijn. In het 
dorpscentrum en Thamerdal zijn 
deze beide gezichten juist wel dui-
delijk waarneembaar. De hoofdlijn 
van de visie is dat Uithoorn de bo-
vengenoemde verschillen moet be-
nadrukken en versterken. In de vi-
sie zijn ook acht concrete gebieden 
aangegeven waar echt nog iets te 
kiezen valt: Daarover is tijdens de 
workshops en de bewonersavonden 
van gedachten gewisseld. Voor deze 
gebieden worden nu mogelijke ont-
wikkelingen voorgesteld. 
Op www.uithoorn.nl is het boekje 
over de structuurvisie op hoofdlij-
nen te downloaden. De structuur-
visie is het kader waaraan plannen 
getoetst, ontwikkeld en uitgewerkt 

kunnen worden en is verplicht op 
grond van de nieuwe wet ruimtelijke 
ordening. De ontwikkeling van een 
structuurvisie gebeurt in verschil-
lende fasen. In juni 2008 is de eerste 
fase afgerond door het vaststellen 
van een inventarisatienota door de 
gemeenteraad. De huidige stap is 
dus het voorleggen van de visie aan 
de gemeenteraad op 20 november. 
Voor het totale proces heeft de ge-
meente een gedetailleerd stappen-
plan en planning opgesteld. Nadat 
de ontwerpvisie is opgesteld volgt 
begin 2009 nog een bewonersavond 
en een inspraakronde in het voor-
jaar 2009. 
De uiteindelijke vaststelling van de 
structuurvisie is voorzien in het na-
jaar 2009. 

FIT DE KERST IN?

Kijk voor meer informatie op:

www.amstelhof.com

Een Rondje
KnA in
De Scheg
Uithoorn - Zaterdag 8 november 
vindt in de tot concertzaal omge-
bouwde zaal van sporthal de Scheg, 
weer het traditionele najaarsconcert 
van Muziekvereniging KnA plaats. 
Thema van deze avond is: “Een 
Rondje KnA” Op deze avond zullen 
alle onderdelen van de vereniging 
weer laten zien en horen wat er te 
bereiken is als je muzikaal talent bij 
elkaar brengt.

De dirigenten en instructeurs van 
de diverse onderdelen zijn alweer 
maanden bezig om het repertoire 
samen te stellen en deze tijdens de 
vele repetitieavonden van de muzi-
kanten, slagwerkers en majoretten 
in te studeren. Het resultaat zal dus 
op deze avond gepresenteerd wor-
den. Het programma zal in de vol-
gende editie van de Meerbode te le-
zen zijn.

Donateurs en sponsoren zullen als 
dank voor hun steun aan de ver-
eniging toegangskaarten toege-
stuurd krijgen. Andere belangstel-
lenden kunnen via de volgende 
voorverkooppunten kaarten verkrij-
gen. In het oude dorp bij Krijten-
berg muziekcentrum, in winkelcen-
trum Zijdelwaard bij boekhandel 
Ten Hoope.
En natuurlijk bij het verenigingsge-
bouw van KnA aan het Legmeer-
plein vanaf 19.00 uur uur ’s avonds.
De kaarten kosten 8,50 euro p.p.

Op de avond zelf kunnen nog kaar-
ten gekocht worden aan de zaal, de-
ze kosten dan 9,50 euro p.p. Alle le-
den van KnA nodigen u van harte 
uit om deze altijd weer feestelijke 
avond bij te wonen.

Rommelmarkt
Uithoorn - Op vrijdag 31 oktober 
van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
1 november vanaf 10.00 uur wordt 
weer de jaarlijkse rommelmarkt bij 
KnA gehouden. Indien u nog spul-
len voor de rommelmarkt heeft, dan 
kunt u deze tot 30 oktober van 19.00 
tot 21.00  uur ter inzameling naar 
het KnA-gebouw brengen. Deze 
spullen dienen uiteraard wel han-
delbaar te zijn. 
Tot ziens in het KnA gebouw aan het  
Legmeerplein 49 in Uithoorn.
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A L G E M E N E  I N F O R M A T I E
Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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OUDER DAN 65 JAAR?

DECLAREER HET MAAR!

Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Tot  110 per persoon, per jaar

Ga langs sociale zaken

Meer weten?

Meer weten?

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

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

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

Wij nemen dan binnenkort 
contact met u op.

Naam

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

 Ik wil meer informatie over 
 bijzondere bijstand omdat:
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 bijzondere bijstand omdat:
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stuur hem zonder postzegel
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Toekomstige busbaan Uithoorn
Informatiebijeenkomst
oversteekplaats
Op woensdag 12 november aan-
staande organiseert de provincie 
Noord-Holland een informatieve bij-
eenkomst. Deze bijeenkomst gaat 
over de oversteek voor fi etsers en 
voetgangers van Kootpark naar 
Weegbree over de toekomstige bus-
baan. 

Tijdens de bijeenkomst geven me-
dewerkers van de provincie een toe-
lichting bij de maatregelen die men 
voor de veiligheid van fi etsers en 
voetgangers wil treffen. 

Plaats van de bijeenkomst: Alkwin 
Kollege, Weegbree 55 te Uithoorn.
De informatiebijeenkomst begint 
om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 
20.00 uur. Namens de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Uit-
hoorn zullen diverse deskundigen 
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden.
 
Heeft u vooraf vragen dan kunt  
deze nu al per e-mail stellen aan de 
projectleider, de heer H.Nienhuis:   
busbaanuithoorn@noord-holland.nl

Gemeente onderzoekt bereik
en waardering van gemeente-
pagina, gemeentegids en
plaatselijke media
Deze week ontvangen 1000 inwoners van de gemeente Uithoorn 
een brief van de burgemeester vergezeld van een vragenlijst van 
bureau Move Research. 

Dit bureau stelt op verzoek van burgemeester en wethouders een 
onderzoek in naar de informatieverstrekking door de gemeente. Het 
gaat dan om de gemeentegids, de gemeentepagina, de gemeente-
lijke website en gemeentelijke folders. Daarnaast omvat het onder-
zoek vragen over de plaatselijke kranten en radio/tv. 

Uit de antwoorden op de vragen zal blijken of men al dan niet tevre-
den is over de onderzochte zaken en of deze eventueel aanpassing 
verdienen. Meedoen is in ieders belang en kost maximaal 10 minu-
ten.  Het is dus belangrijk dat de inwoners die zijn aangeschreven de 
vragenlijst invullen en uiterlijk 26 november terugsturen naar Move 
Research.

Overlast kippen op
Bedrijventerrein
aangepakt
Op verzoek van de gemeente gaat 
de heer Peter van Poelgeest van 
Duurzaam Fauna Advies te Purme-
rend op diervriendelijke manier alle 
kippen en hanen op het bedrijven-
terrein Uithoorn en de omringende 
straten vangen. Ook de terreinen 
van de aanwezige bedrijven worden 
uitgekamd. De bedrijven worden 
schriftelijk verzocht daaraan mee 
te werken. Want al eerder bleek dat 
als er nog enkele kippen vrij loslo-
pen er dan al vrij snel weer natuur-
lijke aanwas is. Tevens bestaat het 
vermoeden dat bewoners soms hun 
dieren in dit gebied achterlaten.

Overlast
Al jaren lopen op het Bedrijventer-
rein Uithoorn kippen los, waarvan 
geen eigenaar bekend is. Tijdens 
de vogelpest is er al een groot deel 

van de kippen gevangen, omdat 
ophokken onmogelijk was. Na 

deze wegvangactie is de 
kippenpopulatie al snel  

weer aangegroeid tot 
ongeveer 60 kippen 

en hanen. Tijdens 
een vooronder-

zoek bleek 
ook dat 

een groot deel van deze kippen op 
een of andere manier ziek is. Afge-
lopen halfjaar wordt steeds meer 
overlast ervaren. Hierover krijgt de 
gemeente geregeld klachten en 
meldingen. De kippen en hanen 
trekken de woonwijk in en houden 
de buurt wakker en de hanen vallen 
particuliere hobbykippen lastig. 

Nieuwe woonomgeving
Alle gevangen kippen en hanen 
worden onderzocht. Na controle 
op gezondheid en sociaal gedrag 
wordt voor deze kippen een nieuwe 
plek gezocht. Iemand die graag een 
aantal kippen op eigen terrein wil 
hebben, kan daarvoor een verzoek 
indienen. Vooraf wordt beoordeeld 
of de voorgestelde plek voldoende 
is. Met de nieuwe kippenhouders 
wordt een plaatsingovereenkomst 
aangegaan. Met de kippen krijgen 
ze een brochure met tips en infor-
matie over het houden van kippen. 

Aanmelden en meer informatie
Duurzaam Fauna Advies, t.a.v. P. 
van Poelgeest, Naardermeer 55, 
1447 KJ Purmerend. Meer infor-
matie bij de heer Willem Kroon via 
telefoonnummer 513 111.

Serie tweede gesprekken 
bij Consultatiebureau 
voor Ouderen
Deze weken ontvangen tientallen 
ouderen een uitnodiging voor een 
tweede gesprek bij het Consultatie-
bureau voor Ouderen. De verpleeg-
kundigen van het Consultatiebu-
reau houden een vinger aan de 
pols voor wat betreft het lichamelijk 
en geestelijk welzijn van ouderen. 
“De verpleegkundigen nemen echt 
de tijd voor je.”

“Ik ben nog op en top fi t, maar toch 
vind ik het een geruststellende ge-
dachte dat iemand je eens per half-
jaar helemaal nakijkt”, zegt Michael 
Lloyd (65). Lloyd heeft onlangs een 
tweede gesprek gehad bij het Con-
sultatiebureau voor Ouderen. “Ik 
vind het prettig dat ik dan allerlei vra-
gen kan stellen. Zo hebben we het 
de laatste keer over eetgewoontes 
gehad. Mijn vrouw en ik proberen er 
nu op te letten dat we minder vet en 
meer vezels en groentes eten.” 
Ook Clazien Meivogel (68) is blij 
met het Consultatiebureau. “Ik vind 
het prettig dat alles wordt gecon-
troleerd: mijn ogen, oren, gewicht 
en bloeddruk. Maar ook vind ik fi jn 
dat er wordt gevraagd hoe je in het 
leven staat. De verpleegkundige is 
heel belangstellend, het zijn echt 
fi jne gesprekken.”

Preventief onderzoek
Het Consultatiebureau voor Oude-
ren is eind vorig jaar als proef ge-
start. Het doel is mensen tussen de 
60 en 75 jaar te informeren over een 
gezonde levensstijl en hen te advi-
seren bij eventuele problemen zo-
dat ze zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven functioneren. 

Inmiddels hebben al bijna 200 men-
sen een preventief onderzoek ge-
had en zijn tientallen mensen langs 
geweest voor een tweede gesprek. 

Bij het eerste gesprek moeten de 
ouderen een vragenlijst invullen 
over hoe ze zich lichamelijk voe-
len en of ze medische problemen 
hebben. Ook wordt gevraagd of ze 
bijvoorbeeld voldoende sociale con-
tacten hebben. “De vragenlijst zorgt 
ervoor dat mensen even stilstaan bij 
hun eigen situatie”, zegt Tineke de 
Wit, verpleegkundige. “En voor ons 
is het een goede kapstok om het ge-
sprek in te gaan. Je ziet dan al snel 
waar eventuele problemen zitten.”

Volgens De Wit hebben veel 
ouderen last 

van overgewicht en bewegen ze te 
weinig. “Inmiddels heb ik verschil-
lende mensen doorverwezen naar 
Welzijn Ouderen, waar ze kunnen 
sporten in groepsverband. Maar als 
ze daar tegenop zien, geef ik ze tips 
hoe ze in en rond het huis wat meer 
kunnen bewegen. Ook dat kan al 
veel helpen.” 

Bij het tweede gesprek worden de 
eerder gegeven adviezen bespro-
ken. Tineke de Wit: “Dan is het leuk 
te zien wat de resultaten zijn. Zo 
was een oudere man naar een di-
etiste gegaan en enorm afgevallen. 
En een mevrouw was op ons aan-
raden langs de KNO-arts geweest, 
waardoor ze van allerlei kwaaltjes af 
was. Zij kwam echt stralend binnen. 
En dat geeft ons ook weer een kick.” 
Overigens waren er ook mensen die 
aangaven dat ze zich nog te jong 
voelden voor het Consultatiebu-
reau, zegt De Wit. “Er is een grote 
groep ouderen die nog kerngezond 
is, maar de verschillen tussen men-
sen zijn groot. En dat heeft niet eens 
zoveel met leeftijd te maken.”

Activiteiten voor ouderen
Het viel Tineke de Wit en haar col-
lega Pien van Leeuwen, wijkver-
pleegkundige in Aalsmeer, op dat 
eenzaamheid een grote rol speelt 
bij veel ouderen. Van Leeuwen: 
“Vooral als mensen niet meer zo 
mobiel zijn, neemt het aantal soci-
ale contacten af. Ook zijn mensen 
vaak veel bezig met het verleden, 
met nare gebeurtenissen die ooit 
hebben plaatsgevonden. Ik verwijs 
soms door naar het maatschappe-
lijk werk, maar dat is voor sommigen 
een te hoge drempel. Verder geef ik 
ze de adressen van ouderenbonden 
en dergelijke. De bonden organi-
seren veel activiteiten. Maar soms 
hebben de mensen daar de energie 
niet meer voor. Dat is jammer. Het is 
een moeilijk probleem, maar we wil-
len als Consultatiebureau kijken hoe 
we ook op dit gebied een vangnet 
kunnen zijn.”

Als de proef met het Consultatie-
bureau voor Ouderen succesvol is, 
wordt bekeken of dit een blijvende 
voorziening moet worden. 

Voor meer informatie:
Marjo de Vet, GGD Amsterdam,
tel: 020-5555457, e-mail:
mdvet@ggd.amsterdam.nl

Bij het Consultatiebureau voor Ouderen worden ogen, oren, gewicht
en bloeddruk gecontroleerd.
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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

AFSLUITING DIVERSE 
WEGGEDEELTEN IN 
VERBAND MET
ASFALTERING

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

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

- Prins Bernhardlaan op 29 okto-
ber: Vanaf de rotonde met Pr. 
Christinalaan/Pr. Irenelaan tot de 
kruising met de N201;

- Laan van Meerwijk op 30 ok-
tober: Alleen de verkeerszijde 
vanuit Meerwijk-Oost wordt af-
gesloten tussen Meerlaan en de 
kruising met de N201;

- Zijdelweg op 31 oktober: alleen 
de verkeerszijde vanuit Amstel-
veen naar Uithoorn tussen Wie-
gerbruinlaan en Prinses Christi-
nalaan. De verkeerszijde vanuit 
Uithoorn naar Amstelveen wordt 

niet afgesloten, maar zal voor 
een korte periode verkeers-

hinder ervaren.

Het kan zijn dat de 
werkzaamheden 

moeten worden 
u i t g e s t e l d 

vanwege 
h e t 

Regiotaxi alleen nog voor
mensen met een beperking
Sinds 7 oktober 2008 kunnen 
inwoners van de gemeente 
Uithoorn alleen voor een Re-
giotaxipas in aanmerking 
komen, wanneer zij door een 
lichamelijke of sociale beper-
king geen gebruik kunnen 
maken van het gewone open-
baar vervoer of eigen vervoer. 
Dat hebben burgemeester en 
wethouders besloten. 

WERK IN 
UITVOERING

weer. Het uitstel wordt dan op bor-
den aangegeven. Voor het begin 
van de werkzaamheden wordt de 
periode van afsluiting op borden 
aangegeven. Tevens wordt bij de 
wegwerkzaamheden een omleiding-
route voor het autoverkeer aange-
geven. De fi ets- en voetpaden wor-
den soms ook afgesloten, maar dan 
zal ook hiervoor een omleidingroute 
worden aangegeven. 
De bewoners die met hun uitweg di-
rect op het af te sluiten weggedeelte 
aansluiten krijgen een brief waarin 
staat wanneer deze afsluiting zal 
plaatsvinden en hoe de uitweg 
eventueel nog te bereiken is.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Dis-
seldorp of de heer Olijerhoek van 
Grontmij. De heer Disseldorp is be-
reikbaar op 06 55 30 49 86 en de 
heer Olijerhoek is bereikbaar op 06 
11 36 81 09.

WEGWERKZAAM-
HEDEN LAAN VAN
MEERWIJK EN AAN
DE MOLENVLIET

Aan deze wegen wordt vanaf vol-
gende week onderhoud gepleegd 
aan het asfalt. Daarbij worden het 
trottoir en de parkeerhavens van 
Aan de Molenvliet opnieuw bestraat. 
Aannemersbedrijf Bam wegen voert 
dit karwei uit in opdracht van de ge-
meente Uithoorn. 

Duur van werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen in 
de week van 3 november 2008 en 
zullen waarschijnlijk eind december 
2008 klaar zijn. Dit is afhankelijk van 
het weer. De werkzaamheden gaan 
gepaard met hinder, maar de aan-
nemer zal proberen deze hinder tot 
een minimum te beperken.

Bereikbaarheid van de buurt
Het werk zal in 2 fases uitgevoerd 
worden waarbij delen van het werk-
gebied worden afgesloten voor het 
verkeer. De bereikbaarheid van de 
buurt blijft zoveel mogelijk gehand-
haafd. Met borden zal een omlei-
dingsroute worden aangegeven. 
Wanneer de aannemer begint  met 
de fase Aan de Molenvliet is het tij-
delijk niet mogelijk te parkeren aan 
de achterzijde van  Aan de Molen-
vliet, Klipper 2 t/m 26 en Karveel 28 
t/m 75.

Afsluiting
De asfaltdeklaag wordt overdag 
aangebracht. Dit zal naar alle waar-
schijnlijkheid één dag duren. Alleen 
tijdens het asfalteren is het noodza-
kelijk de Laan van Meerwijk tussen 
Aan de Molenvliet tot en met de 
kruising Korte Boterdijk, en Aan de 
Molenvliet  tot aan Schans en de 

Amsteldijk helemaal af te sluiten.  
Over datum en tijdstip van 

deze afsluitingen volgt 
nadere informa-

tie.   

De bushaltes aan de Laan van 
Meerwijk blijven tijdens de afsluiting 
door het inzetten van pendelbusjes 
bereikbaar.

Als u nog vragen heeft over de 
werkzaamheden kunt u contact op-
nemen met de heer F. Schrijvers 
van de afdeling Leefomgeving. Hij 
is telefonisch bereikbaar op nr. 06 
- 22486119 op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 8.00 uur 
tot 16.00 uur.

GROOT ONDERHOUD 
AAN 41 FIETS- EN 
VOETGANGERS-
BRUGGEN

De fi rma Haasnoot bruggen pleegt 
in opdracht van de gemeente Uit-
hoorn groot onderhoud aan 41 hou-
ten fi ets- voetgangersbruggen in 
Uithoorn en De Kwakel.

De werkzaamheden omvatten voor-
namelijk het renoveren van de be-
staande houten bruggen en het 
waarnodig vervangen van de houten 
dekken door Fiberline kunststofdek-
ken. Deze kunststof wordt gebruikt 
in verband met de gebruiksvriende-
lijkheid en om de levensduur van de 
brug aanzienlijk te verlengen.

Het gaat om: 
- 20 bruggen in Meerwijk Oost
- 15 bruggen in Meerwijk West
- 4 bruggen in De Kwakel
- 2 bruggen in de Biezenwaard

De werkzaamheden kunnen enige 
overlast veroorzaken, omdat een 
brug tijdelijk kan worden afgeslo-
ten. De aannemer zal deze overlast 
zoveel mogelijk proberen te beper-
ken. Het hele project zal ongeveer 
3 maanden in beslag nemen en aan 
het eind van dit jaar zijn afgerond. 
Deze planning is natuurlijk wel sterk 
afhankelijk van het weer.

Als u vragen heeft over deze werk-
zaamheden kunt u contact opne-
men met de heer B. Willemse van 
de afdeling Leefomgeving. Hij is 
telefonisch te bereiken op nummer 
06-51662371 op maandag tot en 
met donderdag van 08.00 tot 16.30 
en op vrijdag van 08.00 tot 12.00.

TOEGANKELIJK
MAKEN BUSHALTES 

Aannemersbedrijf Fronik uit 
Mijdrecht maakt in opdracht van de 
gemeente Uithoorn 19 bushaltes 
toegankelijk voor mindervaliden. 

Eerst zijn de haltes bij de Rome-
fl at aan de beurt en daarna volgen 
de andere haltes op de Arthur van 

Schendellaan. Vervolgens worden 
aangepast: de haltes Op de Klucht, 
In het Rond, In het Midden,  Alfons 
Ariënslaan, Petrus Steenkampweg, 
Fermoor, Achterberglaan, Guido 
Gezellelaan en halte Fort aan de 
Drecht.
De haltes op de Drechtdijk-Kerklaan 
in De Kwakel zijn in januari 2009 aan 
de beurt. Het hele project zal medio 
februari 2009 zijn afgerond.

START WERKZAAM-
HEDEN RUYS DE
BEERENBROUCKLAAN 
EN AALBERSELAAN 

Bam wegen Noord-West verricht 
onderhoudswerk aan Ruys de Bee-
renbroucklaan en Aalberselaan. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
herstraten van de trottoirs en asfal-
tering van de rijbaan. 

De werkzaamheden zullen zo’n 3 
tot 4 weken duren. Dat is afhanke-
lijk  van de weersomstandigheden. 
Tijdens de asfalteringswerkzaam-
heden zijn beide straten voor 1 dag 
afgesloten.

MEERWIJK 2E FASE 
BAGGERWERKZAAM-
HEDEN

Waternet is namens Waterschap 
Amstel Gooi en Vecht bezig met 
baggeren in Meerwijk. 

Er wordt voornamelijk gewerkt met 
een duwboot. De bagger wordt met 
een kraan geladen en met water-
dichte transportmiddelen afgevoerd 
naar het depot van de gemeente 
Uithoorn. De werkzaamheden kun-
nen enige overlast veroorzaken. 
Waternet probeert die overlast tot 
een minimum te beperken.

Half december zijn de baggerwerk-
zaamheden in Meerwijk voltooid. 

Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de heer M. de 
Brabander van Waternet, telefoon 
608 2654 (tussen 9 en 11 uur op 
werkdagen).      

BOUWPROJECT 11 
APPARTEMENTEN IN 
CENTRUM DE KWAKEL  

Op de hoek van de Drechtdijk 
en Boterdijk, naast restaurant 
Leenders, heeft de fi rma Bot Bouw 
inmiddels een aantal panden ge-
sloopt en gaat daar voor in de plaats 
11 appartementen bouwen.
Het hele project gaat ongeveer an-
derhalf jaar duren. 
 
Bot Bouw zal de overlast zoveel 
mogelijk proberen te beperken. Het 

hele terrein is door een hek omge-
ven. Omdat er weinig ruimte is, is 
een aantal parkeerplaatsen gedu-
rende de bouw niet beschikbaar. 
Die parkeerplaatsen vallen namelijk 
binnen het bouwterrein. 
 
Na de sloop volgt eerst een periode 
van sanering van de grond en ook 
archeologisch onderzoek. Omdat 
niet duidelijk is wat men in de bodem 
gaat aantreffen, is niet helemaal ze-
ker hoe lang deze fase duurt. 
Bot Bouw hoopt half november te 
kunnen beginnen met het heien 
voor de nieuwbouw. Eerst gaat men 
voorboren, om de geluidsoverlast 
van het slaan van de heipalen zo 
kort mogelijk te houden.  In het eer-
ste kwartaal van 2010 zullen de 11 
appartementen naar verwachting 
worden opgeleverd. 

Meer info: Bot Bouw, Cor van der 
Linden, tel.: 06-52092090 
 

RENOVATIE
BUITENRUIMTE
EUROPAREI

Brusselfl at, Briandfl at en Monnetfl at
Sinds de tweede week van septem-
ber wordt in de buitenruimte tussen 
de Briandfl at en de Brusselfl at en 
aan de zuidzijde en de oostzijde 
van de Monnetfl at gewerkt aan het 
groen en de bestratingen.
Deze werkzaamheden zijn onder-
deel van de totale renovatie van de 
buitenruimte van de hele wijk Euro-
parei. De plannen voor deze herin-
richting zijn samen met de bewo-
ners opgesteld in de zogenaamde 
werkateliers.

De komende maanden tot het einde 
van dit jaar worden de heesters ver-
vangen, nieuwe bomen aangeplant 
en de gazons vernieuwd. 

Ook wordt bij de Brusselfl at en Bri-
andfl at een trapveld aangelegd, 
voorzien van drainage. De doeltjes 
worden in het voorjaar 2009 ge-
plaatst als de grasmat goed is aan-
geslagen. Bij de Monnetfl at worden 
ook de trottoirs aan de zuidzijde en 
de oostzijde van de fl at herstraat.

ONDERHOUDSWERK 
BESTRATINGEN

Door heel Uithoorn voert BAM We-
gen bv, Regio Noordwest herstraat-
werkzaamheden uit. Deze werk-
zaamheden worden begeleid door 
Grontmij Nederland bv namens de 
gemeente.

In het bericht hieronder leest u infor-
matie over de tijdelijke afsluiting van 
Thamerlaan en Meerlaan. 
Zodra er bij u in de buurt/straat her-
straatwerkzaamheden worden uit-
gevoerd, krijgt u hierover een brief. 
Wilt u na lezing van die brief nog 
meer weten dan kunt u contact op-
nemen met de heer Disseldorp of de 
heer Schrijvers van Grontmij.
De heer Disseldorp is bereikbaar op 
06 55 30 49 86 en de heer Schrijvers 
is bereikbaar op 06 22 48 61 19.

AFSLUITING
THAMERLAAN EN 
MEERLAAN

Binnenkort begint BAM Wegen bv 
met herstraat- en onderhoudwerk-
zaamheden op de Thamerlaan en 
Meerlaan.

Om deze werkzaamheden veilig te 
kunnen uitvoeren is het nodig om 
een gedeelte van de Thamerlaan en 
de hele Meerlaan tijdelijk af te slui-
ten voor alle verkeer. 

De Thamerlaan wordt van 2 t/m 
14 november 2008 afgesloten tus-
sen de Adm. de Ruyterlaan en de 
rotonde op de Prinses Christina-
laan/Prinses Irenelaan. Het verkeer 
zal worden omgeleid via de Adm. 
de Ruyterlaan, Adm. Tromplaan 
en Prinses Christinalaan. De Prins 
Bernhardlaan wordt nog niet afge-
sloten, maar  het verkeer zal daar 
wel hinder ondervinden.
De Meerlaan is afgesloten van 10 
tot en met 21 november 2008. 

Voordat de werkzaamheden begin-
nen wordt de periode van afsluiting 
met borden aangegeven. Op borden 
staat ook de omleidingroute voor 
alle verkeer vermeld.
Vanwege weersomstandigheden 
kan het zijn dat de werkzaamheden 
moeten worden uitgesteld, Dat zal 
dan met borden kenbaar worden 
gemaakt.

De bewoners die met hun uitweg di-
rect aansluiten op het af te sluiten 
weggedeelte, zijn met een brief op 
de hoogte gesteld over het tijdstip 
van de afsluiting en zijn gevraagd 
elders te parkeren.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Dis-
seldorp of de heer Schriijvers van 
Grontmij. De heer Disseldorp is be-
reikbaar op 06 55 30 49 86 en de 
heer Schrijvers is bereikbaar op 06 
22 48 61 19.

AFSLUITING
BOVENKERKERWEG

Medio oktober is voor een periode 
van twee jaar de Bovenkerkerweg in 
Amstelveen ter hoogte van de nieu-
we N201 afgesloten. Met de brand-
weer is afgesproken dat een afrit 
van de bouwweg naar de noordkant 
van de Bovenkerkerweg wordt gere-
geld om zo de aanrijtijden te kunnen 
garanderen. 

De eerste twee maanden is de weg 
afgesloten voor al het verkeer; na 
twee maanden hebben fi etsers en 
voetgangers wel doorgang.

De gemeente Amstelveen heeft voor 
deze afsluiting een verkeersbesluit 
afgegeven. Zodra de Bovenkerker-
weg wordt afgesloten komt er een 
verkeerslicht bij de kruising bij 
de Zijdelweg..

Eerder konden alle inwoners van 
Uithoorn van 70 jaar en ouder op 
grond van hun leeftijd voor een Re-
giotaxipas in aanmerking komen. Dit 
is nu dus niet meer mogelijk.
Met deze wijziging wil de gemeente 
Uithoorn bereiken dat de Regiotaxi 
alleen wordt gebruikt door de groep 
waarvoor deze bedoeld is, namelijk 
door personen die vanwege een li-
chamelijke of sociale beperking niet 
anders kunnen reizen. 

 
Heeft u al een pas?
Heeft u al een pas, dan verandert 
er voor u niets. U kunt gebruik 
blijven maken van de Regiotaxi .
 
Vragen?
Wilt u een Regiotaxipas aan-
vragen of heeft u vragen over 
de Regiotaxi? Neem dan gerust 
contact op met het Loket wonen, 
welzijn en zorg Uithoorn via het 
telefoonnummer 513131.

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

Alle gemeenten in Nederland heb-
ben van de rijksoverheid extra geld 
gekregen. Dit geld zal de gemeente 
Uithoorn speciaal besteden aan jon-
geren uit gezinnen met een inkomen 
rond het minimum. Eerst wil de ge-

meente graag weten welke proble-
men  jongeren uit deze gezinnen in 
de praktijk hebben met bijvoorbeeld 
het bekostigen van computers, ver-
voer, sporten of hobby’s. De ge-
meente heeft de mening en het ad-
vies van de jongeren nodig om echt 
maatwerk te kunnen leveren. 

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

vinden op www.uithoorn.nl/ieder-
eendoetmee. 

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

Meer informatie
Wilt u hier meer over weten dan kunt 
u bellen met het cluster Werk en Bij-
stand op werkdagen tussen 9.00 en 
11.00 uur naar 0297-513255.
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 TER INZAGE
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenveror-

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

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/
 AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indie-
nen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 100, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk 

veranderen van gevelopeningen, draagconstructie en dakkapel.

Meerwijk-West
- Goudlijster 10, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een 

woning.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN
 AANHOUDINGSGROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/
 AANLEGVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken 
hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 4, lid 4 
onder c van de bestemmingsplanvoorschriften ontheffi ng te ver-
lenen van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwver-
gunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:

De Kwakel
- Boterdijk 148 A , lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

berging.

Genoemd bouwplan ligt van 31 oktober 2008 tot en met 14 novem-
ber 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. 
Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder tegen het voor-
nemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen 
kenbaar maken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken 
hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 3.23 van 
de Wro ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan 
en daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen 
bouwplan:

De Legmeer
- Bieslook 62, ontheffi ng te verlenen voor het vestigen van een 

natuurgeneeskundige praktijk.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken 
hun voornemen bekend om met toepassing van artikel 3, lid 4, on-
der d van de bestemmingsplanvoorschriften ontheffi ng te verlenen 
van het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te 
verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:

Meerwijk-Oost
- Grevelingen 18, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van 

een woning.

Genoemde bouwplannen liggen van 31 oktober 2008 tot en met 11 
december 2008 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeen-
tehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het 
voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng 

kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u boven-
aan  in deze advertentie in het grijze kader.

Dorpscentrum
- Thamerlaan 2, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van 

een hek. 
 Bezwaar: t/m 1 december 2008.

 VERKEERSBESLUITEN

• Dorpscentrum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeer-
plaats nabij de woning Schans 274 aan te wijzen als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met 10 december 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden 
ingediend.

• Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeer-
plaats nabij de woning De Mérodelaan 82 (ingang: Middenheem) 
aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met 10 december 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden 
ingediend.

• De Legmeer
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeer-
plaats nabij de woning Bertram 76 aan te wijzen als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats.

Dit verkeersbesluit ligt tot en met 10 december 2008 ter inzage. 
Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden 
ingediend.

 BELEIDSREGELS VERHAAL WWB 2008 VASTGESTELD
Het college kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) re-
gels vaststellen over de wijze waarop het invulling geeft aan zijn 
bevoegdheden op grond van deze wet. Het college heeft op 13 ok-
tober 2008 de Beleidsregels Verhaal WWB 2008 vastgesteld. 

W W W . U I T H O O R N . N L

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente 
Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt 
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het 
niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de 
rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar ge-
meente@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 gemeen-
telijk 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. Be-
zwaren 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 vergunning, kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sec-
tor bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motiva-
tie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten 
in rekening gebracht. 

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Recht-
bank, 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 Amster-
dam 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. 

Gemeente begint met 
plaatsen van ondergrondse 
afvalcontainers
In de eerste week van november be-
gint het plaatsen van de ondergrond-
se afvalcontainers voor restafval, 
glas en papier. De eerste containers 
gaan de grond in bij de fl ats aan de 
Europarei. Voor de kerstvakantie zijn 
Zijdelwaard en De Legmeer aan de 
beurt en begin 2009 volgen de overi-
ge wijken. In totaal worden geplaatst: 
76 containers voor rest- groente- en 
tuinafval, 24 containers voor glas en 
18 containers voor papier en karton.

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

De gemeente hanteert bij het plaat-
sen van de containers de volgende 
uitgangspunten:
-  De maximale loopafstand van een 

perceel tot een rest/gf container 
mag maximaal 75 meter bedra-
gen.

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

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn 22 oktober 2008:
29 okt.      College neemt deel aan regiotafel provincie N-H over 
                 provinciale structuurvisie in congrescentrum   
                 Amstelveen (13.00 –16.30 uur)
2 nov.    Burgemeester Groen opent expositie Kunst als 
              Geschenk in Fort a/d Drecht (15.00 uur)
5 nov. Wethouder Oudshoorn aanwezig bij presentatie 
                 Belangenbureau Kennemerland, Amstelland en de 
                Meerlanden in gebouw Zuiderpoort in Haarlem (10.00  uur)
7 nov.     Wethouder Levenbach aanwezig bij afscheid 
             burgemeester Verbeek van Purmerend (13.00 uur)
7 nov. Burgemeester Groen opent expositie De Groenling in 
               KDO-gebouw (20.00 uur)
8  nov. Burgemeester Groen en wethouder Oudshoorn 
             aanwezig bij uitvoering muziekvereniging KNA In  
           sporthal de Scheg, A. van Schendellaan 100A  
               (aanvang: 19.45 uur)
15 nov.  Burgemeester Groen en de Kinderburgemeester   
               ontvangen Sinterklaas op het Marktplein (10.00 uur)
18 nov. College aanwezig bij info over maatschappelijk werk 
             door team van Vita in De Hoeksteen (11.00 uur) 
22 nov.   Gala aan de Amstel in Rechthuis
6 dec. Wethouder Oudshoorn aanwezig bij opening 
 arbeidstrainingscentrum De Morgenster,
 De Visserlaan 6 (11.00 uur)

Het ontwikkelen van de struc-
tuurvisie voor Uithoorn en De 
Kwakel kent een nieuwe mijl-
paal: de hoofdlijnen van de 
structuurvisie voor Uithoorn 
zijn bekend en worden voorge-
legd aan de gemeenteraad.

Aan de visie op hoofdlijnen gingen 
veel workshops en gesprekken 
met sleutelfi guren, vertegenwoor-
digers van diverse maatschappe-
lijke organisaties en andere over-
heden vooraf. Ook  waren er twee 
belangrijke bewonersavonden in 
Uithoorn en De Kwakel. 

Uithoorn, twee gezichten
Uit dit uitgebreide onderzoek 
komt naar voren dat Uithoorn een 
gemeente is met twee gezich-
ten:  een tuinstedelijk/economisch 
(noorden en westen) en een lan-
delijk gezicht (zuiden). Daartus-
sen ligt een overgangszone waar 
een tuinstedelijk of landelijk ka-
rakter niet duidelijk zichtbaar is. In 
het dorpscentrum en Thamerdal 
zijn beide gezichten juist wel dui-
delijk waarneembaar.

Verschillen benadrukken
Hoofdlijn van de visie is dat Uit-
hoorn de bovengenoemde ver-
schillen moet benadrukken en 
versterken. Daardoor wordt de 
gemeente unieker en aantrekke-
lijker. 

In de visie op hoofdlijnen zijn ook 
acht concrete gebieden aangege-
ven waar echt nog iets te kiezen 
valt. Daarover is tijdens de work-
shops en de bewonersavonden 
van gedachten gewisseld.

Voor deze gebieden worden nu 
mogelijke ontwikkelingen voorge-
steld.

Op  www.uithoorn.nl is het boekje 
over de structuurvisie op hoofdlij-
nen te downloaden

Proces
De structuurvisie is het kader 
waaraan plannen getoetst, ont-
wikkeld en uitgewerkt kunnen 
worden. Het opstellen van een 
structuurvisie is op grond van de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
voor alle overheden verplicht.  
Het ontwikkelen van een struc-
tuurvisie gebeurt in verschillende 
fasen. In juni 2008 is de eerste 
fase afgerond door het vaststellen 
van de Inventarisatienota door de 
gemeenteraad.
De huidige stap is het voorleggen 
van de visie op hoofdlijnen aan de 
gemeenteraad op 20 november 
2008.

Voor het totale proces heeft de 
gemeente Uithoorn een gedetail-
leerd stappenplan en planning 
opgesteld. Nadat de ontwerpvisie 
is opgesteld,  volgt begin 2009 
nog een bewonersavond en een 
inspraakronde in het voorjaar 
2009. De uiteindelijke vaststelling 
van de structuurvisie is voorzien 
in het najaar 2009.  

Meer informatie
www.uithoorn.nl 

Ga vervolgens naar 
- Plannen en projecten
- Beleid en thema’s
- Structuurvisie

-  Op de gekozen locaties mogen 
geen ondergrondse kabels en lei-
dingen liggen.

-  De locaties moeten goed te berei-
ken zijn voor inzamelwagens.

-  De locatie van papiercontainers 
worden niet gekozen bij winkel-
centra en andere publiektrekkers 
maar in de buurt van de apparte-
menten/fl ats die geen minicontai-
ners voor oud papier in gebruik 
hebben.

-  Glascontainers worden geplaatst 
op dezelfde plaats als de bestaan-
de bovengrondse glasbakken.

Het principebesluit over de locaties is 
op 1 juli 2008 genomen.

Tijdens de inzageperiode van het 
principebesluit zijn zeven reacties 
binnengekomen. Deze hebben B&W 
op 9 oktober 2008 meegenomen bij 
de defi nitieve besluitvorming over de 
ondergrondse containers.. 

Op www.uithoorn.nl vind u de loca-
ties van de ondergrondse containers.

De jaarlijkse Maand tegen drugs & 
drank start 1 november en wordt op 
28 november afgesloten met een de-
bat en frisfeest voor jongeren in The 
Mix. Centraal staat het bespreekbaar 
maken van drugs- en drankgebruik 
onder jongeren. 

Naast een scala aan verschillende 
activiteiten voor jongeren organise-

ren de RK Scholengemeenschap 
Thamen en het Alkwin Kollege een 
gezamenlijke ouderavond. Deze 
vindt plaats op 17 november van 
19.00 tot 22.00 uur op Scholenge-
meenschap Thamen.
Alle ouders en verzorgers van 
schoolgaande kinderen in de leeftijd 
van 12 tot en met 23 jaar in én buiten 
Uithoorn zijn van harte welkom. 

Waar trek jij de lijn?
Maand tegen drugs & 
drank van start

Het doel van deze maand is bewust-
wording zowel bij jongeren als bij 
hun ouders van de gevaren van het 
gebruik van alcohol, soft- en hard-
drugs.
De Maand tegen drugs & drank 
maakt deel uit van het in juli 2006 
door het college van B&W vastge-
stelde Plan van Aanpak 2006-2010 
voor het drugsbeleid van de ge-
meente Uithoorn. Alle activiteiten en 
achtergrondinformatie zijn terug te 
vinden op de nieuwe website: www.
waartrekjijdelijn.nl.

Op de basisscholen wordt structu-
reel aandacht besteed aan drugs 

en alcohol in de groepen 7 en 8 met 
behulp van het, door de GGD op-
gestelde, lesprogramma Gezonde 
school en genotmiddelen.
Na afl oop van de CITO toets 2009 
is er ook op de basisscholen extra 
aandacht voor het thema. 

Het programma van de maand te-
gen de drugs & drank is tot stand 
gekomen in samenwerking met: 
Politie, GGD Amsterdam, Brijder 
Verslavingszorg, de basisscho-
len en het voortgezet onderwijs 
in Uithoorn, Stichting Cardanus 
en Stichting Werkgroep Horeca 
Uithoorn. 

Hoofdlijnen
structuurvisie Gemeente

Uithoorn bekend
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spr.uur di. en do. 17.00-18.00 uur
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  

Deze week ontvingen we een drietal foto’s van de heer Goossens uit Uit-
hoorn. Hij schreef erbij: “Hier een drietal foto’s, onderweg gemaakt naar 
mijn werk, van verkeersborden en de natuur. 
Foto 1 is gemaakt ter hoogte van de Zijdelweg/N201; heel handig zo’n 
bord plaatsen voor een verkeerslicht. 
Foto 2 is gemaakt op de Aalsmeerderdijk bij de afslag Molenweg/Boeing 
Avenue; dit bord is wel erg verscholen. 
De laatste foto is van de prachtige zonsopkomst bij het Zijdelmeer op de 
Boterdijk.

Ienies Minies al twintig 
jaar een begrip!
Regio - Al sinds 1988 verzorgt Ie-
nies Minies liefdevolle gastouder-
opvang aan huis. Hét gezicht en de 
drijvende kracht achter deze suc-
cesvolle onderneming is vakvrouw 
Ineke de Jong-Bosma.
Na het bescheiden begin waarin Ie-
nies Minies begon met de opvang 
van slechts 1 kind heeft Ienies Mi-
nies in de afgelopen jaren inmid-
dels meer dan 96 kinderen tussen 
de 0 en 4 jaar oud opgevangen. Ie-
nies Minies is dan inmiddels ook 
uitgegroeid tot een begrip in de re-
gio en ver daarbuiten. In samenwer-
king met Gastouderbureau Stichting 
OOK is Ienies Minies uitgegroeid tot 
een geoliede onderneming waarbij 
liefdevolle zorg en persoonlijke aan-
dacht de pijlers zijn waarop de op-
vang is geënt. 

Aan vraag naar opvang heeft het 
nooit ontbroken en nog altijd over-
stemt de vraag het aanbod dat Ie-
nies Minies kan verzorgen. Bijna 
dagelijks krijgt Ineke de Jong ver-
zoeken van ouders de opvang van 
hun kind te verzorgen. Hoewel Ie-
nies Minies graag aan de vraag zou 
voldoen, is de agenda vaak vol ge-
pland. Niet alleen een volle agenda, 
ook het garanderen van een liefde-
volle veilige omgeving is soms een 
belemmering. Ineke de Jong vertelt, 
“Ouders vertrouwen hun kind aan je 
toe, in mijn ogen het grootste ver-
trouwen dat iemand in je kan stel-
len. Dit vertrouwen is de basis van 
alles. Ik leg daarom ook elke dag 
hart en ziel in mijn werk om dit ver-
trouwen waar te maken. Door altijd 
betrokken te zijn en het belang van 
het kind voorop te stellen. Als ik aan 

alle verzoeken zou voldoen kan ik 
dit onmogelijk waarborgen.” 

Verzorgen
Toch lukt het meestal een passende 
oplossing te verzorgen, vaak in sa-
menwerking met Gastouderbureau 
Stichting OOK. Gastouderbureau 
OOK heeft met haar jarenlange er-
varing de vereiste know-how in huis 
en een groot netwerk opgebouwd 
van gastouders. Stichting OOK be-
middelt tussen ouders die opvang 
zoeken voor hun kind(eren) en 
gastouders. Gastouderbureau OOK 
is geregistreerd als kinderopvang-
instelling in het register van de Ge-
meente Uithoorn. Daarmee valt de-
ze organisatie onder de Wet Kinder-
opvang en is het voor ouders moge-
lijk om subsidie aan te vragen bij de 
overheid als tegemoetkoming in de 
kosten voor kinderopvang.
Ienies Minies werkt al jarenlang 
naar tevredenheid samen met Gast-
ouderbureau OOK. “Gastouderbu-
reau OOK ontwikkelt zich steeds 
nadrukkelijker als een organisatie 
met een visie. Kijk alleen al naar het 
opvoedkundig beleidsplan en perio-
dieke inspectie van de GGD. De or-
ganisatie groeit en heeft een gezon-
de ambitie”, aldus De Jong.
De ambities en visie van Ienies-
Minies zijn overigens ook glashel-
der. “Zolang ik dezelfde voldoening 
uit mijn werk kan halen als de af-
gelopen jaren en ik dezelfde kwali-
teit van opvang kan blijven verzor-
gen, ga ik nog wel even door.” Dit 
zal de vele ouders, afhankelijk van 
gastouderopvang en IeniesMinies 
in het bijzonder, als muziek in de 
oren klinken!

Japanse pianiste in de 
Janskerk
Mijdrecht – Op vrijdagavond 31 
oktober geeft de Japanse pianis-
te Nobuko Takahashi in de Jans-
kerk  te Mijdrecht een concert. Voor 
de pauze speelt zij werken van Cho-
pin en Liszt.  Het tweede deel wordt 
verzorgd door de Bulgaarse pianis-
te Albena Stoyanova  en de even-
eens uit Bulgarije afkomstige vio-
liste Rossitza Oftsjarova. Zij spelen 
composities van  Mozart, Brahms en 
Wieniawsky. Het concert begint om 
20.30 uur. 

Voor dit bijzondere romantisch klas-
sieke concert bedraagt de toe-

gangsprijs voor volwassenen 10,- 
euro, voor 65 + en houders CJP 7,50 
euro, jongeren tot 16 jaar betalen 5,- 
euro. Toegangskaarten zijn te reser-
veren op www.cultura-drv.nl. Koor-
leden ontvangen bij reservering een 
korting van 2,50 euro, waarbij de 
naam van het koor vermeld dient te 
worden.
De kaarten zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Mondria te 
Mijdrecht en drogisterij De Bree te 
Vinkeveen en aan de ingang van de 
kerk een half uur voor hert concert.
Verdere informatie is te vinden op  
www.cultura-drv.nl 

Toneelvereniging 
Genesius bestaat 80 jaar!
De Kwakel - Toneelvereniging Ge-
nesius viert in 2009 haar 80-jarig ju-
bileum en dat willen ze niet onge-
merkt voorbij laten gaan. Er wordt 
momenteel keihard gewerkt aan 
een ‘dodelijke’ komedie met muziek 
en zang. Een verhaal vol humor en 
prachtige liedjes begeleid door een 
band. Er komt veel aandacht voor 
de decors, het licht, het geluid en de 
kleding. Vele medewerkers werken 
nu al met veel plezier aan deze voor-
stelling. Het is nog ver van uw bed, 
maar het uiteindelijke resultaat kunt 
u komen kijken op 17, 24 en 25 april 
2009. Schrijf deze data alvast in uw 

agenda, zodat u zeker weet dat u er-
bij kunt zijn! 
Er is een jubileumcommissie gestart 
voor de festiviteiten rondom Genesi-
us 80 jaar en deze is bezig om spul-
len uit het verleden naar het heden 
terug te halen. Mocht u nog materi-
aal hebben waarvan u denkt dat ze 
het kunnen gebruiken voor het ju-
bileum, dan wil Genesius het graag 
van u lenen. Denk dan aan foto’s, 
documenten, formulieren, oude to-
neelboekjes enz. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Piet de Jong, 
tel: 0297-561484 of Truus Zelden-
thuis, tel. 0297-562943.

IVN-Lezing: 
Vogelwaarnemingen met 
behulp van radar
Regio - Zowel de scheep- en lucht-
vaart als het KNMI zet meer en 
meer mobiele radar in om vogel-
waarnemingen te doen. Ook ener-
giebedrijven en de overheid maken 
gebruik van deze geavanceerde ap-
paratuur om vogelbewegingen in 
kaart te brengen. Uiteraard bedoeld 
om de veiligheid te waarborgen.
Tegelijkertijd spelen vogelkenners 
hierop in om trekbewegingen van 
vogels in voor- en najaar op te te-
kenen. 
Ook slaaptrek van vogels wordt in 
het onderzoek opgenomen. 

Sjoerd Derksen is direct betrokken 
bij dit soort werk en adviseert bo-
vengenoemde instellingen om tot 
vogelvriendelijke oplossingen te ko-
men. Met zijn “mobiel” trekt hij het 
hele land door. Veldwaarnemers on-

dersteunen zijn werk. 
Dinsdag, 4 november komt Sjoerd 
een lezing hierover verzorgen, waar-
bij hij gebruik maakt van een com-
puterpresentatie op groot scherm.
Juist in november is dit onderwerp 
tijdens de vogeltrek erg actueel.

Datum: 4 november
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: NME-centrum “De Woud-
reus”, Pieter Joostenlaan 28a, Wil-
nis.
Organisatie: IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn
Kosten: 3.- euro
Informatie: Pety Huussen 0297 
283117 Ad van Uchelen 0297 
250163 
Volgende IVN-lezing: 9 december 
“Lezing: Hoe krijg je amfibieën in je 
eigen tuinvijver”.

Bingoavond in de Amstelhoek
Amstelhoek - De tweede bingo-
avond van Buurtvereniging Amstel-
hoek vindt komende zaterdag 1 no-
vember plaats en begint om 20.00 
uur; de zaal is open vanaf ongeveer 
19.00 uur. Er worden 10 ronden ge-
speeld met mooie prijzen.
De organisatie rekent op een net zo 
grote opkomst als de eerste keer. De 
bingo wordt gehouden aan de En-

gellaan 3a in Amstelhoek
Tevens kunt u zich nog aanmelden 
voor het marathonkaarten van za-
terdag 15 november. Deze kaart-
dag duurt van 10.00 uur ’s morgens 
tot 10.00 uur ’s avonds; de entree 
bedraagt slechts zeven euro.Aan-
melden bij mevrouw M. Baltus, tel: 
0297-214543 (svp. na 18.00uur).
Tot ziens op 1 en 15 november.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 31 ok-
tober is er weer Veenhartfilmavond. 
De Veenhartfilmavond is voor ieder-
een die dicht bij huis wil genieten 
van de betere films en er vrijblijvend 
over door wil praten, met openheid 
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die er 
niet alleen wil zijn voor zichzelf, maar 
voor De Ronde Venen. De Veenhart-
kerk wil een plek zijn waar ruimte is 
voor iedereen die bezig is met reli-
gie of nadenkt over zingeving. Alle 
activiteiten, ook de Veenhartfilma-
vonden, zijn bedoeld om op een uit-

dagende manier met religie en zin-
geving bezig te zijn. 
De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan  
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film start 
om 20.30 uur, de entreekosten zijn  
4,00 euro. De film wordt vertoond op 
een groot scherm en na afloop iser 
een drankje en gelegenheid om na 
te praten. Wil je weten welke film er 
draait of wil je meer informatie over 
de filmavonden? Kijk op de websi-
te www.veenhartkerk.nl en geef je 
op voor de Veenhartfilmladder, dan 
word je maandelijks op de hoogte 
gehouden. 

Veenhartkerk geeft 
cursus over het 

christelijk geloof
De Ronde Venen - De Veenhart-
kerk in Mijdrecht biedt een cur-
sus aan over het christelijk geloof. 
Ontdek! is interessant voor ieder-
een die wil weten wat het chris-
telijk geloof inhoudt. Ontdek wie 
Jezus is, waarom hij naar deze 
wereld kwam en wat volgen van 
Jezus betekent. Voor wie nieuws-
gierig is naar het christelijk geloof 
is deze cursus een goede manier 
om meer te ontdekken. Er is geen 
enkele voorkennis vereist. Alle 

vragen zijn welkom en ook voor 
twijfel is ruimte. 
Ontdek! begint op woensdag-
avond 5 november en duurt in 
totaal tien avonden. Het is altijd 
mogelijk om halverwege te stop-
pen. Tussentijds instappen is las-
tiger. Als je meer informatie wilt 
over Ontdek!, of je wilt je aanmel-
den, neem dan contact op met 
Gerbram Heek, tel. 0297-284711 
of bezoek de website 
www.veenhartkerk.nl.



DIENSTVERLENING

De volgende dienstverlening is aanwezig in 
wijksteunpunt Bilderdijkhof:
• maandag: Kapster Carry 020-6693366
• dinsdag: Schoonheidsspecialiste  Charity
   06-10053199.
• woensdag: Pedicure Aljo 06-10088612.
• donderdag: Pedicure Arnold 0297-531897
   of 06-41578193.

De dienstverleners zijn op werkdagen tevens 
bereikbaar in Wijksteunpunt Bilderdijkhof op
0297-532325.

VitA Welzijn & ADVieS Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
T. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
loKet Wonen, Welzijn 
en zorg Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-513131, www.loketwwzuithoorn.nl
gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16, 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
T. 0297-153111, www.uithoorn.nl
VitA Welzijn en ADVieS
Algemeen mAAtSChAPPelijK WerK
H. de Grootlaan 1, 1422 BR Uithoorn
T. 0297-562955
BUUrtBemiDDeling
T. 020-5430430
SteUnPUnt hUiSelijK geWelD
T. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
T. 020-6116022 (24 uur per dag)
AmStelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
T. 0900-1866, www.amstelring.nl
regiotAxi
T. 0299-469459
WoonzorgCentrUm het hoge heem
Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn
T. 0297-519520
Ciz
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
T. 020-3472808, www.ciz.nl

Vita welzijn en advies

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel
van de Vita welzijn en advies Amstelveen

Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen
Tel 020-5430430

Wijksteunpunt Bilderdijkhof - Bilderdijkhof 1 - uithoorn - telefoon 0297-567209 - WeBsite: WWW.vitaWelzijnenadvies.nl

Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen - Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel 020-5430430

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUMMERS

internetCAfé
Informatie: tel. 0297-567209
ComPUterCUrSUS
Informatie: I. Janmaat, tel. 0297-564765
(tussen 19.00-21.00 uur)
zen meDitAtiegroeP
Informatie: David van Coevorden,
tel. 0297-525564
BUiKDAnSen
Informatie: A. Nolte, tel. 0297-582666
BriDge
Informatie: donderdagmiddag tijdens
bridgemiddag. Vanaf 14.00 uur.
fotoKring
Informatie: dinsdagavond 
(1x per 14 dagen) vanaf  19.00 uur
YogA
Informatie: J. Zeij, tel. 0297-563829
PoStzegelClUB
Informatie:  iedere 4de dinsdagavond vanaf 
19.00 uur clubavond en iedere 1ste zaterdag 
ruilbeurs om 9.00 uur
let ooK oP onze informAtieBorDen in 
het WijKSteUnPUnt BilDerDijKhof

OVERIGE  ACTIVITEITEN 
IN wIJKSTEUNpUNT
BILDERDIJKhOF
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mAAnDAg
09-15-10.10 uur Ontspannen bewegen/gym
10-15-11.00 uur Ontspannen bewegen/gym
11.15-12.00 uur Ontspannen bewegen/gym 
09.30-12.00 uur  Vrije inloop
10.00-12.00 uur Internetten met begeleiding
10.00-12.00 uur  Brei- en babbelgroep
13.30-15.30 uur Creatieve middag
13.30-18.00 uur Tekenen/schilderen
15.00-16.30 uur Geheugenspreekuur
 (3e ma. v/d maand)
16.00-18.00 uur  Tekenen/schilderen
DinSDAg
09.00-09.45 uur Sportief wandelen
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.30-11.30 uur Geheugenfitness
10.00-12.00 uur  Kaarten maken  
09.45-11.15 uur Volksdansen in De Kwakel 
10.00-12.00 uur Zanginstuif (1e di. v/d maand)
12.00-13.00 uur Open tafel (Apetito)
13.30-15.30 uur Koersbal in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur ANBO-soos
19.30-22.00 uur Biljarten
WoenSDAg
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.00-10.45 uur Gymnastiek in De Kwakel
10.15-11.15 uur Gymnastiek in ‘t Buurtnest
11.15-12.15 uur Dans in ‘t Buurtnest
11.15-12.00 uur Gymnastiek in Ponderosa
09.30-11.30 uur Biljarten dames & heren 
10.00-13.15 uur Huiskamerproject
13.30-15.00 uur Volksdansen
DonDerDAg
09.15-10.00 uur Gymnastiek 
09.00-11.15 uur  Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
10.30-11.15 uur Gymnastiek in Thamerhorn
09.30-12.00 uur Vrije inloop
10.15-11.30 uur Koffie speciaal
10.00-12.00 uur Kienen (3e do. v/d maand)
12.00-13.00 uur Eetinstuif (lste do. v/d maand)
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Spellenmiddag in ‘t Buurtnest
13.30-15.30 uur Creatief in ‘t Buurtnest
14.00-16.30 uur  KBO-soos
VrijDAg
09.30-12.00 uur Vrije inloop
09.30-10.30 uur Tai Chi/Chi Kung Ponderosa
10.00-12.00 uur  Koersbal 
10.00-12.00 uur Wandelen (3e vr. v/d maand)
11,45-12.45 uur Spaanse les in Pondorosa
13.30-16.30 uur Sjoelen (2e vr. v/d maand)
13.30-15.30 uur Stijldansen in ‘t Buurtnest
 (2e vrijdag v.d. maand)
13.30-17.00 uur Klaverjassen
 (1e en 3e vrijdag v/d maand)
middag Speciale activiteit
 (4e vrijdag v/d maand)
zonDAg
13.30-16.00 uur Vrije inloop

wEEKpROGRAMMA 
VASTE ACTIVITEITEN

MEE AMSTEL EN ZAAN

Als u een beperking of een chronische ziekte 
heeft en op zoek bent naar iemand die er voor 
u is met uw vragen, dan bent u bij MEE aan het 
juiste adres. Ook mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en mensen met een vorm van au-
tisme kunnen bij MEE terecht.

De naam MEE staat voor MEEdenken, MEEdoen 
en MEEgaan. Wij vinden dat iedereen mee moet 
kunnen doen in onze samenleving, ook mensen 
met een beperking. Stichting MEE ondersteunt 
mensen op alle terreinen van het dagelijks leven. 
MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij 
vragen over onderwijs, opvoeding, dagopvang, 
thuisondersteuning etc. Ook familieleden kunnen 
bij ons terecht voor advies en ondersteuning.
Vanaf woensdag 3 september houdt MEE Amstel 
en Zaan iedere woensdag een inloopspreekuur 
van 13.00 tot 16.00 uur in het wijksteunpunt Bil-
derdijkhof te Uithoorn. 

meer informatie vindt u op www.meeaz.nl
U kunt ook bellen naar: mee Amstel en zaan,
tel. 023-55 6 33 00.

OpEN EETTAFEL,
IEDERE DINSDAGMIDDAG

Wilt u graag gezellig met anderen eten en/
of heeft u geen zin om te koken? Dan  kunt u 
terecht in wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 
1 te Uithoorn, iedere dinsdagmiddag van 11.45- 
13.00 uur, ook in de zomermaanden. 

In samenwerking met Apetito hebben wij voor u 
het MultiPlus project. Dit betekent dat er iedere 
dinsdag in wijksteunpunt Bilderdijkhof door 
vrijwilligers een warme maaltijd wordt geserveerd. 
Wanneer u mee wilt eten kunt u zich van te voren 
opgeven bij Vita welzijn en advies. Dit kan tot en 
met de maandag ervoor. U bent  absoluut niet 
verplicht om iedere week te komen eten. U geeft 
zich op wanneer u dit wilt. 

De kosten zijn €j5,65. Hiervoor krijgt u: soep 
vooraf, dan volgt de hoofdmaaltijd en daarna is 
er nog een toetje. 

DE BELKLUS
De BelKlus bestaat uit een team van mensen dat 
klusjes uitvoert in en rond de woning. Het is een 
gratis service aan ouderen die kleine reparaties 
en verbeteringen van het woongenot niet (meer) 
zelf kunnen uitvoeren. U moet daarbij denken 
aan de verwarming bijvullen, geiser aanzetten, 
stopcontact vastzetten, lampen verwisselen, 
stekker repareren, smeren van sloten, tochtstrips 
aanbrengen en ga zo maar door.
De BelKlus is er voor ouderen en minder-validen 
en die een karweitje te doen hebben waar je niet 
zo gauw een bedrijf voor inschakelt. De BelKlus 
is actief in Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk 
a/d Amstel en Uithoorn.

De service van de BelKlus is gratis. Elke werkdag 
kunt u bellen naar de BelKlus, telefoon 020-
6471089, mobiel 06-54340370 (werkdagen van 
9.00- 17.00 uur). Dan meldt u aan de werkmeester 
Freek Beijer of aan het antwoordapparaat welk 
klusje u te doen heeft. Belt u gerust; u krijgt altijd 
antwoord!

We maken direct een afspraak met u, maar soms 
moet er eerst een bezoekje aan vooraf hoe de 
klus geklaard kan worden.

hERRIE MET DE BUREN!

Als u last hebt van uw buren  kunt de zaak op z’n 
beloop laten en wachten tot het escaleert, u kunt 
op overlast reageren door u net zo te gedragen 
of u kunt stappen gerichte ondernemen om tot 
een oplossing te komen. De eerste stap is in 
gesprek gaan met uw buren. In de praktijk levert 
een goed gesprek nog altijd het meeste op. 

Hoe doe je dat, een goed gesprek voeren?
Direct de politie op de buren afsturen is meestal 
niet de basis voor een goed gesprek.
Probeer eerst zelf contact te zoeken. Als u de 
buren niet kent: geef een hand en stel u voor. 
Benader uw buren positief met een wens en niet 
direct met een klacht. “U zou graag zien dat 
....“Blijf vriendelijk en benoem de feiten. “Ik  heb 
er last van als .....”.
Als u boos of geïrriteerd aanbelt en zo het 
gesprek begint is de kans dat uw buren naar u 
willen luisteren minder groot. Als er ruzie ontstaat 
kunt u beter stoppen, want ruzie maakt de zaak 
alleen maar erger. Klaag niet alleen maar zoek 
vooral samen naar oplossingen voor de situatie. 

Lukt het ondanks alle pogingen van uw kant 
niet om tot een goed gesprek of een oplossing 
te komen dan kunt u contact opnemen met 
Buurtbemiddeling. Als uw klacht geschikt is voor 
bemiddeling wordt u uitgenodigd voor een 
gesprek. Als u dat wilt wordt contact gezocht met 
uw buren en als ook zij de situatie willen oplossen 
kan er een afspraak worden gemaakt voor een 
bemiddelingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats 
onder begeleiding van twee speciaal getrainde 
vrijwilligers. 
Voor informatie en/of advies kunt u bellen naar 
Buurtbemiddeling, 020 - 5430430  of mailen naar 
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl.

Wilt u misschien zelf wel bemiddelaar 
worden, bel of mail dan vrijblijvend voor meer 
informatie.

VRIJwILLIGERS GEZOChT 
VOOR hET BEGELEIDEN 

VAN ACTIVITEITEN!!

Wij zijn op zoek naar meerdere vrijwilligers die ons 
kunnen ondersteunen als gastvrouw, dirigent(e). 
Ook zoeken wij vrijwilligers die zo nu en dan een 
boodschap willen doen of activiteiten willen 
begeleiden.

Als gastheer/gastvrouw schenkt u koffie/thee en/
of een drankje. We zijn op zoek naar vrijwilligers 
voor meerdere dagdelen per week; er is er dus 
vast een dagdeel voor u bij!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de 
volgende activiteiten:
-  Een dirigent(e) die onze zanggroep begeleidt 
op de 1ste dinsdagmorgen van de maand;
-  Bij de geheugenfitness zoeken wij iemand die het 
leuk vindt 1 uurtje per week, op dinsdagmorgen, 
met de deelnemers van deze activiteit aan de 
slag te gaan.
-  Bij de activiteit Koersbal op de dinsdagmiddag 
in ‘t Buurtnest zoeken wij 1 vrijwilliger die de 
activiteit wilt begeleiden met een andere 
vrijwilligster. Deze activiteit vindt plaats van 13.30 
– 15.30 uur.

Wij zijn ook op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om boodschappen voor ons te doen, 
voornamelijk voor de speciale - en maaltijd 
activiteiten.

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Voor informatie over cursussen, vrijwilligerswerk 
of andere vragen kunt u contact opnemen met 
Bernadette Verhaar: 0297-567209.

 
GEhEUGENFITNESS 

De meeste ouderen vinden het belangrijk om 
te blijven bewegen zodat men zolang mogelijk 
lichamelijk een goede conditie behoudt.
Om uw geheugen op peil te houden kunt u 
uw geheugen zelf trainen door te puzzelen, 
meedoen aan quizzen en spelletjes op het 
gebied van geheugentraining.
Omdat het stimulerend en gezellig is dit met elkaar 
te doen willen wij u hiervoor de gelegenheid 
bieden op iedere dinsdagmorgen van 10.30-
11.30 uur. 

Voor wie?
·  Voor mensen (ouderen) die het belangrijk 
vinden dat het geheugen in conditie blijft. 
·  Voor mensen met een ‘normale’ vergeetachtig-
heid, dus zonder echte  geheugen-problemen.

Maakt u zich veel zorgen over uw geheugen, dan 
raden wij u aan eerst een afspraak te maken op 
het geheugenspreekuur.
Indien er twijfel onzerzijds is tijdens de geheu-
genfitness over uw geheugen, vragen wij 
u alsnog een afspraak te maken voor het 
geheugenspreekuur. 

TAI ChI / ChI KUNG
VOOR OUDEREN

gezondheidsbevorderende beweging 
Op vrijdagochtend van 10.30-11.30 uur start er in 
Ponderosa een nieuwe groep 
Tai Chi/ Chi kung.
Tijdens deze les wordt er speciaal aandacht 
besteed aan de gewrichten, de coördinatie, 
ademhaling en ontspanning.
De oefeningen zijn erop gericht lichaam en geest 
in evenwicht te brengen, ter bevordering van uw 
gezondheid en welbevinden. Het is zeer geschikt 
om ouderdomsongemakken, zoals stijve spieren, 
futloosheid en kortademigheid tegen te gaan en 
het heeft een gunstige invloed op genoemde 
ongemakken. 
Ook mensen die slechter ter been zijn kunnen 
hieraan meedoen, omdat de oefeningen zowel 
zittend als staand kunnen worden uitgevoerd.

locatie:
Wijksteunpunt Ponderosa,
Plesmanlaan 27, Uithoorn.
informatie/ aanmelding: 
Judith Smeenk, sociaal cultureel werker, 
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.
Telefoon: 0297- 532 327 (woe. afwezig).
E-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl 

GEhEUGEN-
SpREEKUUR

Het geheugenspreekuur wordt gehouden iedere 
derde maandag van de maand van 15.00 tot 
16.30 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof.

Voor het geheugenspreekuur kunt u terecht op 
de volgende data:
• 17 november en 15 december.

maakt u hiervoor wel een afspraak:
0297-567209.

VERZORGING EN
MAKE-Up VOOR DE 

RIJpERE hUID
Op maandag 3 november vindt de eerste 
themabijeenkomst in ‘t Buurtnest plaats, 
georganiseerd door Vita welzijn en advies.
Het onderwerp is het leren verzorgen van de huid 
die verandert door de leeftijd en het  aanbrengen 
van bijpassende make-up.
Er is aandacht voor verschillende huidtypes en 
make-up. Zo leert u ook welke make-up het beste 
bij u past.
Door een model wordt het vertelde in praktijk 
toegepast! Bovendien is er ruim de gelegenheid 
tot het stellen van vragen.
Marianne van Drie, visagiste, heeft al meerdere 
workshops gegeven over verzorging  en make-up 
bij o.a. de volksuniversiteit Amstelveen.

Kaarten voor de middag kunnen tot 27 oktober 
bij Judith Smeenk worden gekocht, wijksteunpunt 
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn.
Belt u van tevoren even op of Judith aanwezig is.
Telefoon: 0297- 532 327/ 567 209.
e-mail: j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl
Locatie themabijeenkomst:
wijksteunpunt ‘t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 
59, ingang achterzijde (pleinkant).

tijd: maandag 3 november, zaal open 13.30 
uur start rond 13.45 tot ongeveer 15.15 uur 
incl.pauze. Kosten: 3,50 excl. consumptie.



Regio - “Het is alweer, geloof ik, 
voor de achtste keer dat wij dit or-
ganiseren”, vertelt Wim Burger van 
Parkotech Living aan Vrouwenak-
ker 4 die destijds met een andere 
ondernemer in De Kwakel dit eve-
nement heeft georganiseerd. Maar, 
hoe kwam hij op het idee. “Ach, je 
weet hoe dat gaat, je staat samen 
te praten over het bedrijf en dat er 
eigenlijk wel eens iets meer mocht 
gebeuren, maar hoe moet je dat 
aanpakken en in wat voor vorm. 
Nou, daar hebben we een tijdje over 
staan filosoferen en zo kwamen we 
op het idee om Kunst met ambach-
telijke bedrijven erbij te betrekken. 
Meteen het eerste jaar meldden 
zich al acht bedrijven aan die wilden 
meedoen en daar zijn in de loop der 
jaren nog een paar bedrijven bij ge-
komen. Maar het moeten er ook niet 
teveel worden. We hebben dit jaar 

twaalf bedrijven. In april/mei heb-
ben we de eerste vergadering en 
dan sturen we een e-mail rond naar 
de bedrijven die het vorig jaar ook 
hebben meegedaan.
Het leuke is dat mensen het bedrijf 
ook eens van een andere kant zien. 
Maar natuurlijk is het ook een beet-
je commercieel, voor de kunste-
naars die gratis hier hun werk kun-
nen laten zien en voor ons als be-
drijf is het ook goed. Kijk, mensen 
zullen niet op die dag, zeg ik, een 
vloer kopen maar ze weten wel dat 
ik er een heb en zo werkt dat”, aldus 
Wim Burger.

Doelgroepen
In principe worden elk jaar weer an-
dere kunstenaars uitgenodigd, zo-
dat je andere doelgroepen bena-
dert. Er was een aantal kunste-
naars uit andere plaatsen maar 
ook een aantal uit De Kwakel zelf. 
Zo was er Janita Filius van het ‘ate-
lier geen kunst’. “Ik noem het geen 
kunst”,  lacht Janita. “Het is allemaal 
leuk om te doen, gewoon een groot 
feest.” In de schuur achter het huis 
heeft Janita haar eigen atelier waar 
verschillende collages hangen in 
aardetinten. “Daar ben ik mee be-
gonnen tot iemand vroeg waarom ik 

niet wat meer met kleur werkte en 
toen ben ik dat gaan doen. En dus 
hangen er ook verschillende colla-
ges van kleurige materialen. Janita 
werkt met alles wat zij kan vinden. 
Stofjes, kralen en bont waar zij de 
laatste tijd veel mee werkt. Midden 
in het atelier hangt een ladder van 
drijfhout en een leren jas waar het 
patchwork uitgehaald is en alleen 
de banden zijn overgebleven. Ook 
staat er een lagerfoon, een instru-
ment dat haar man gemaakt heeft 
van bierdopjes wat een rammelend 
geluid maakt en oorspronkelijk uit 
Australië komt. Haar man oefent 
met het Shantykoortje, waar hij lid 
van is, in het vroegere atelier in huis 
van Janita waar ook nog schilderij-
tjes van Janita hangen. Elke bezoe-
ker kreeg een kaartje en mocht zelf 
een naam bedenken bij een kunst-
werk of meerdere. Zo had haar zus-

je bedacht Grey’s pottery. 
Marjan Brouwer bij Parkotech Living 
werkt in het groot zoals zij zelf aan-
geeft. “Ik werk met olieverf, dan kun 
je de kleuren het mooist in elkaar 
over laten lopen. 

Warmte
De doeken die er hangen stralen 
een warmte van kleuren uit in de 
tinten rood, oranje, geel en paars. 
“Het zijn allemaal bloemen en ook 
echte bloemen. Als ik een tulp maak 
moet dat ook echt een tulp zijn en 
niet dat de mensen moeten denken 
‘wat stelt dat nou voor’ en ik schil-
der de bloem ook in de echte kleur,  
niet opeens een zwart/witte zonne-
bloem.” Marjan maakt zelf veel fo-
to’s van bloemen, maar haalt ook 
haar inspiratie van de sites van tui-
nen op Internet. Marjan komt zelf 
uit de creatieve sector, namelijk uit 
de drukkerij. “Ik had altijd al aanleg 
om te tekenen. Je moet wel gevoel 
voor het potlood hebben”, vindt zij. 
“Als je geen aanleg hebt ben je er 
heel lang mee bezig om het aan te 
leren en de vraag is vind je het dan 
nog leuk om te doen.” Marjan werkt 
ongeveer twee maanden aan een 
doek. “Je moet veel kijken, doeken 
regelen en het materiaal. In het be-

gin maakte Marjan potloodtekenin-
gen en aquarellen maar zij is over-
gestapt op andere dingen en bloe-
men kun je breed maken, een huis 
of stilleven luistert erg nauw. Ook 
wisselt zij wel van vorm. Soms vier-
kante doeken, dan weer twee doe-
ken naast elkaar en nu weer lang-
werpig. 
Bij Bruinsma Hydrocultuur is An-
nie Bartels te vinden met keramiek. 
Verschillende potten, schalen en va-
zen van groen keramiek in de vorm 
en de kleur van een blad. “Ik ben er 
echt uren mee bezig”, vertelt Annie.  
“Kleien, drogen en dan netjes af-
werken. Het gaat in de pottenbak-
oven voor zeven uur, dan 24 uur la-
ten afkoelen, dan het glazuur en dan 
weer in de oven. Ik heb wel ideeën 
maar het wordt toch altijd weer an-
ders dan ik in eerste instantie ge-
dacht had. Het is een leuke afleiding 

als ik van de thuiszorg kom.” 

Sieraden
In het kantoor staat Marry Samsom 
met sieraden. “Al vanaf mijn 18e was 
ik bezig om mijn omgeving mooier 
te maken met allerlei frutsels. 
Maar toen werd je geen kunstenaar, 
dus ik werd lerares handvaardig-
heid. Ik werkte met allerlei materi-
alen maar ik kreeg er genoeg van, 
behalve van het werken met siera-
den. Achter elk sieraad zit een ver-
haal en heeft ook een eigen symbo-
liek zoals de kerncel van licht en elk 
sieraad heeft een naam. Tijdens me-
ditatie kwam ik op een ruitvorm. Ik 
ging het sieraad maken en hoorde 
later dat in 1956 de eerste foto van 
DNA gemaakt is waar je een spi-
raal en een ruitvorm in ziet.” Marry 
werkt met goud en zilver en edel-
stenen die zij zelf slijpt. “Een edel-
steen moet iets bijzonders hebben 
zoals een zonnesteen waar je echt 
de zon in ziet. De oude symboliek is 
voor mij belangrijk.” Leuk om zulke 
verschillende soorten van kunst en 
ambacht te leren kennen en hoe de 
kunstenaars hun werk zelf ervaren 
en dat in een omgeving die je niet 
zou verwachten. Commercie naast 
kunst. Een leuk gegeven.
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Toneelvereniging OKK 
bestaat zestig jaar!
Mijdrecht - Toneelvereniging OKK 
bestaat dit jaar 60 jaar! Om dit heu-
gelijke feit te vieren heeft het be-
stuur tezamen met de leden beslo-
ten dit najaar geen toneelstuk of 
klucht op te voeren, maar een mu-
sical. Het is niet de originele versie 
maar een –door de regisseur –be-
werkte versie van ‘de Jantjes’.
De spelers zijn dus al maanden druk 
met de repetities bezig, want behal-

ve het leren van de rollen waren er 
nu extra uren ingelast om de lied-
jes in te studeren. Gelukkig heeft de 
regisseur zijn zangdocente van de 
theaterschool in Amsterdam, Cyn-
thia, bereid gevonden om de spelers 
daarbij terzijde te staan.
Verder was er veel werk te verrich-
ten voor de dames die de kostuums 
verzorgen, maar ook dit is allemaal 
prima gelukt.

Een extra dimensie aan het geheel 
geven de drie accordeonisten en 
een drummer die de liedjes live be-
geleiden tijdens de voorstelling.

Al met al reden genoeg om deze 
musical te gaan zien op vrijdag 7 
november en zaterdag 8 november, 
aanvang 19.45 uur in Partycentrum 
de Meijert aan de Dr. J. v.d. Haar-
laan te Mijdrecht.

Grote verscheidenheid aan 
kunstenaars bij Qua Kunst 
& Ambacht

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 voorlich-
ting en educatie aan de bevolking binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking 
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!

Dekha 
Ibrahim 

Abdi

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.

Mevrouw Dekha Ibrahim Abdi stond 
samen met andere vrouwen in 1992 
aan de wieg van vrede tussen de 
clans in Wajir.

Ze was toen nog 30 jaar oud. In 
2007 kreeg ze de ‘Right Livelihoods 
Award’, ook wel genoemd ‘de alter-
natieve Nobelprijs voor de Vrede’. 

Ze kreeg deze erkenning ’’omdat 
ze in diverse etnische en culturele 
situaties heeft laten zien hoe reli-
gieuze en andere verschillen ve-
rzoend kunnen worden, zelfs na 
gewelddadig conflict en weer op 
elkaar betrokken kunnen raken in 
een samenwerkingsproces dat leidt 
tot vrede en ontwikkeling’’.

Dekha was de eerste secretaris van 
onze partners Wajir Peace en Deve-
lopment en oprichtster van Noma-
dic Primary Health Care.

In 2007 vroeg ze ons  de training 
van traditionele vroedvrouwen in 
de streek Diff van Wajir te steunen 
en wij willen graag verder met haar 
samenwerken.

Dekha is nu een belangrijke kracht 
achter de schermen om vrede en 
verzoening te herstellen in Kenia. 

Ook anderen uit Wajir, zoals ambte-
naren, zijn overgeplaatst vanwege 
de ervaring die zij opdeden met het 
vredesproces in Wajir.

Toen presidentskandidaat Obama 
Wajir bezocht stuurde hij zijn li-
jfwachten naar de koffie, want hij 
voelde zich geheel veilig!

Wie had dat gedacht van het ‘ge-
vaarlijke’ Wajir, een N0-GO-gebied.
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Ministerraad stemt in met vijf gemeentelijke fusies:

Gemeente De Ronde Venen 
is daar (nog) niet bij
De Ronde Venen - De minister-
raad heeft op voorstel van staatsse-
cretaris Bijleveld-Schouten van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties ingestemd met vijf gemeente-
lijke fusies: 1 in de provincie Gronin-
gen, 3 in de provincie Limburg en 1 
in de provincie Zuid Holland.
Het belangrijkste doel van de her-
indelingen is het versterken van de 

bestuurskracht van de betrokken 
gemeenten. Met deze herindelin-
gen zal de bestuurlijke drukte afne-
men en zullen de nieuwe gemeen-
ten nu en in de toekomst voor hun 
taken zijn toegerust. Dit is in het be-
lang van de inwoners van die ge-
meenten.
De voorstellen waren het initia-
tief van de betrokken gemeenten 
of provincies en voldoen aan de af-
spraken uit het Coalitieakkoord van 
dit kabinet en het Beleidskader ge-
meentelijke herindeling. Dit bete-
kent dat er voldoende draagvlak 
is voor de herindelingen onder de 
betrokken gemeenten. De provin-
cies hebben hierop getoetst en al-
le gaven een positief advies aan de 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministerraad heeft ermee inge-
stemd dat de wetsvoorstellen voor 
advies aan de Raad van State zullen 
worden gezonden. De tekst van de 
wetsvoorstellen en van de adviezen 
van de Raad van State wordt pas 
openbaar bij indiening bij de Twee-
de Kamer. Het kabinet streeft naar 
invoering van alle herindelingen per 
1 januari 2010.

Meerderheid
Het besluit om de gemeente De 
Ronde Venen te laten fuseren met 
Breukelen, Loenen en Abcoude is 
dus nog niet gevallen en als het aan 
de meerderheid van de gemeente 
Loenen ligt en aan de fracties van 
Ronde Venen Belang en Gemeente 
Belang, dan gaat dat ook nog lang 
niet gebeuren.
Vooral de meerderheid van de Loe-
nense gemeenteraad is zwaar tegen 
deze fusie en zij zal het blijven aan-
vechten, als het moet tot aan het Eu-
ropeese Hof aan toe.

Waarom zijn delen van de gemeen-
ten toch zo tegen deze herindeling? 
Wij spraken met de fractievoorzit-
ter Streekbelangen Nigtevecht Plus/ 
D66, Gjalt Jellesma. Deze partij is 
een van de drie grote partijen van 
Loenen en heeft ook een wethouder 
in het college. Loenen is, met haar 
8400 inwoners, de kleinste gemeen-
te van de vier die zouden moeten 
fuseren, maar is zeker niet klein in 
haar woorden en daden in de strijd 
tegen deze fusie.

Waarom zijn jullie zo tegen deze her-
indeling?

”Wij zijn niet tegen een herinde-
ling, wij zijn tegen DEZE herindeling 
en de manier waarop het er even 
wordt doorgedrukt. Jaren geleden 
waren wij al voor een herindeling, 
maar dan met Breukelen en Abcou-
de. Daar zat een redelijke logica in. 
Maar in de loop der jaren ga je eens 
om je heen kijken wat zo’n herinde-
ling nou eigenlijk oplevert.
Dan blijkt het volgende: meer amb-
tenaren, meer afstand, service voor 
de burgers wordt helemaal niet be-
ter. De betrokkenheid bij de loca-
le politiek neemt sterkt af, kortom,  
het kost een heleboel geld en le-
vert nauwelijks iets op. De zogehe-
ten democratische legitimatie wordt 
helemaal niet beter, die wordt alleen 
maar slechter.
De macht verschuift hoe langer hoe 
meer naar de ambtelijke appara-
ten, naar allerlei onduidelijke appa-
raten die je niet ziet en wat je hier 
nog hebt, en ook nog in De Ronde 
Venen nu, is dat je nog daadwerke-

lijk naar een politicus toe kan stap-
pen met ‘hé joh, wat gebeurt er niet 
in onze straat’. Dat is straks allemaal 
over. Er is gewoon een vies spelletje 
gespeeld met deze herindelingplan-
nen. Het is een vooropgezet plan 
geweest.

Jan Streng
Het begint met de burgemeester 
van Abcoude, Jan Streng. Een oud-
gedeputeerde die met zijn college, 
zonder de raad van Abcoude ook 
maar te raadplegen, een voorstel 
doet tot AHRI procedure en die zegt 
dan: Ik wil met Abcoude, De Ron-
de Venen, Loenen en Breukelen. Dat 
regelt even de burgemeester, een 
burgemeester heeft daarover niets 
te beslissen. Dat is ook zo’n mis-
vatting. De burgemeesters zijn niet 
de baas. Die hebben iets te zeggen 
over de politie en de openbare orde, 
voor de rest zijn ze allen maar tech-
nisch voorzitter van de raad.

Hoogste bestuursorgaan
De raad is het hoogste bestuursor-
gaan van de gemeente en dat zou-
den de diverse gemeenteraden zich 
eens wat meer moeten realiseren.
Maar goed, je hoort ook niet burge-
meester Jan Streng praten, je hoort  
gewoon het college van gedepu-
teerde State praten. Streng is ge-
woon een van de zetbazen die door 
de provincie is neergezet in een van 
de gemeenten om het grote ideaal 
van de voormalige commissaris van 
de Koningin Boele Staal te verwe-
zenlijken. Die man ademde, sliep, at 
en dronk herindeling. Dat was het 
enige dat die man wist te verzinnen.
 
Drammer
Hij was gewoon een enorme dram-
mer die een idee had en dat moest 
er gewoon koste wat kost door. Het 
is gewoon bestuurlijk hobbyisme. 
Dat het tientallen miljoenen kost 
is niet relevant. Dat de burgers er 
geen behoefte aan hebben interes-
seert hem niet. Het moet en het zal. 
Hij begint zijn plan dus door over-
al burgemeesters neer te zetten die 
zijn plan blind zullen steunen. Zij 
krijgen gewoon de opdracht mee: 
‘jullie gaan er voor zorgen dat die 
herindeling doorgaat’.
De burgemeester van Abcoude, de 

Nieuw bij Fix Hairline

Essensity: natuurlijke efficiency 
voor de kleuring, verzorging en 
styling van het haar
Vinkeveen – Vanaf heden heeft  
kapsalon Fix Hairline in Vinke-
veen iets toegevoegd aan haar col-
lectie haarverzorgingsproducten;  
Schwarzkopf Professional lanceert 
het eerste merk voor haarkleuring, 
verzorging en styling dat natuurlij-
ke ingrediënten combineert met uit-
muntende kwaliteit.

Bewust leven is één van de grootste 
maatschappelijke trends van van-
daag, met een sterke ‘terug-naar-
de-natuur’-beweging. We hechten 
meer belang aan duurzaamheid, 
denken milieubewuster en leven ge-
zonder. Tegelijk houden we vast aan 
onze moderne levensstijl vol nieu-
we technologieën en tren-
dy design.  
Schwarzkopf Professio-
nal speelt in op deze toe-
nemende trend en markt-
vraag met een nieuwe pro-
ductlijn die Natuurlijkheid 
& Efficiency combineert. 
U hoeft niet langer te kie-
zen tussen milieuvriende-
lijke formules en doeltref-
fende producten - Essen-
sity heeft het allemaal. De 
producten van Essensity 
zijn gebaseerd op zuivere 
organische extracten & es-
sentiële oliën. Ze worden 
gewonnen volgens doel-
treffende innovatieve ex-
tractietechnieken. Zo be-
vatten ze verse, gevries-
droogde extracten van 
Aloë Vera. Essensity is ook 
vrij van kunstmatige geur-
stoffen, siliconen, paraffi-
ne, minerale oliën en pa-
rabenen. Alle synthetische 
ingrediënten die konden 
worden vervangen zonder 
de productkwaliteit aan te 
tasten zijn gebannen. Re-
sultaat: een luxueus assor-
timent haarverzorgings-
producten voor gezond 
uitziend haar met een na-
tuurlijke glans en een zij-
dezachte touch.
Essensity focust op drie 
aspecten van duurzaam 

ondernemen: gezondheid, ecologie 
en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid.

Gezondheid
Wat de gezondheidsclaim betreft, 
volgt Essensity een “vrij van”-filoso-
fie. Alle producten zijn vrij zijn van 
kunstmatige geurstoffen, siliconen, 
paraffine, minerale oliën en para-
benen. Bovendien worden synthe-
tische ingrediënten waar mogelijk 
vervangen, zonder de productkwali-
teit aan te tasten. Essensity verbindt 
zich ertoe om de beste producten 
met de zuiverste organische ingre-
diënten aan te bieden.
Het ecologische aspect uit zich in 

het feit dat Essensity vooral bio-af-
breekbare ingrediënten bevat. Bo-
vendien gebruikt Essensity grond-
stoffen die gesynthetiseerd zijn op 
basis van plantaardig materiaal af-
komstig van hernieuwbare bron-
nen. Het verpakkingsmateriaal is 
100% recyclebaar, sprays worden 
geweerd. Op het gebied van maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men neemt Essensity het initiatief 
om jaarlijks ten minste 70 hectaren 
tropisch regenwoud te herbebos-
sen. Samen met zijn partner futu-
ro forestal heeft Essensity een mo-
del ontworpen dat de biodiversiteit 
weer invoert en de lokale bevolking 
op duurzame wijze helpt.

Nieuwe instrumenten 
voor brassband Concordia
Vinkeveen - Brassband Concor-
dia uit Vinkeveen viert op 1 novem-
ber a.s. dat zij 110 jaar bestaat en 
dat doen ze in de sporthal in het 
Dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Een prachtige gelegenheid om een 
paar nieuwe instrumenten aan het 
publiek te presenteren. Het gebeurt 
niet zo vaak dat er instrumenten ver-
vangen worden want de kosten lig-
gen erg hoog, maar dankzij de sub-
sidie van het Prins Bernard Cultuur-
fonds, het vroegere Anjerfonds, is 
dat voor vele verenigingen nu haal-
baar. De instrumenten die Concordia 
vervangt zijn 2 Es bassen waar de 
voorzitter, op de foto, er een uitpro-
beert. De andere bas is op dit mo-
ment vrij want het lid dat normaal op 
deze bas zou spelen moest daar om 
gezondheidsredenen mee stoppen. 
Wie in de regio durft het aan om op 
zo`n mooi instrument bij Concordia 
te komen spelen? Op het jubileum-

concert van 1 november zullen de-
ze instrumenten worden gepresen-

teerd, wie dat concert wil bijwonen 
is van harte welkom.

ALTOVI start voorverkoop
Vinkeveen - Bovenstaande foto 
laat zien dat Martin Verrips de laat-
ste regieaanwijzingen geeft aan zijn 
spelers voor zijn voorstelling ‘Amee-
zing ALTOVI’. 
Zaterdagavond 8 en 22 november 

en zondagmiddag 9 en 23 november 
speelt en zingt ALTOVI in De Boei in 
Vinkeveen.
De entree is 8 euro en de voorver-
koop is reeds gestart! Drogisterij de 
Bree, Schilder Van Asselen, het VVV 

kantoor (alle aan de Herenweg in 
Vinkeveen), maar ook Slijterij Vree-
land aan de Plevierenlaan hebben 
de kaartjes startklaar voor verkoop. 
U kunt de kaartjes ook via de mail 
reserveren: altovi@zonnet.nl

Breukelen

burgemeester van Breukelen en 
die van De Ronde Venen, allemaal 
vriendjes en vriendinnetjes van 
Boele Staal. Er is geen enkel draag-
vlak voor deze herindeling: niet bij 
de raden en niet bij de burgers. Het 
is een van bovenaf opgelegde pro-
cedure waar iedereen ( behalve wij) 
ingetrapt zijn. Met open ogen erin 
gelopen. Het is gewoon een groot 
burgemeestersfeestje met burge-
meester Marianne Burgman als 
grootste feestvarken. Zij denkt de 
zaak even te regelen 

Geen belang
De Ronde Venen heeft geen en-
kel belang bij deze herindeling. Ze 
zijn er gewoon aan de haren bijge-
sleept, zogenaamd omdat het een 
grote sterke gemeente moest zijn 
die dan met name het zwakke Ab-
coude overeind moest houden. 

En dat had er moeten gebeuren: ge-
woon Abcoude bij De Ronde Venen. 
Want als je nou kijkt naar wat de ra-
den gezegd hebben over deze gro-
te variant: Loenen was tegen, Breu-
kelen was tegen en was De Ronde 
Venen voor? Nee, zeker niet, die zei: 
van ons hoeft het niet, maar als het 
niet anders kan dan zo groot moge-
lijk en we willen financieel gecom-
penseerd worden.
Dus Loenen, Abcoude en Breukelen 
zijn de melkkoetjes, die bedoeld zijn 
om het negatieve, financiële effect 
Abcoude, teniet te doen. Want ver-

geet niet, deze herindeling gaat ge-
woon 30 miljoen kosten.
Snelheid
De provincie heeft snelheid voor 
zorgvuldigheid genomen. Wij wis-
ten als gemeente dat het heel moei-
lijk zou worden om bezwaar te ma-
ken tegen deze procedure. Dat 
komt omdat Provinciale Staten een 
advies overneemt. Zij besluiten om 
het advies van Gedeputeerde Sta-
ten over te nemen. Daarmee is het 
bijna onmogelijk geworden om be-
zwaar te maken. Het echte besluit 
wordt pas genomen door de Eerste 
en de Tweede Kamer. Die bepalen 
of er wordt heringedeeld of niet.
Voorbereiding? Wij beginnen als ge-
meente Loenen pas al er een demo-
cratisch genomen besluit ligt.”

Geen draagvlak
Denk je dat Loenen dat redt in zijn 
eentje?

“Weet ik niet. Dat zal de tijd leren. 
Er was uiteindelijk maar 1 gemeen-
te echt voor dit plan en dat was 
Abcoude. De rest was tegen. Dat 
is geen draagvlak. En draagvlak is 
voor de Tweede en Eerste Kamer 
heel belangrijk.
Die burgemeesters kunnen wel blij-
ven brullen, het heeft geen zin om 
je te verzetten! Het gaat toch door! 
Het is donquichotterie! De Tweede 
Kamer doorziet het wel. Wij willen 
aantonen dat dit ons door de strot 
wordt geduwd. Wij willen aantonen 

dat dit niet deugt.
Wij wachten op het democratische 
besluit. We kunnen nu nog wei-
nig met de hersenspinsels van me-
vrouw Burgman en de heer Streng. 
Zo gauw de Tweede en de Eerste 
Kamer het besluit hebben geno-
men gaan wij in beroep, dan kan 
het pas. En dat dat dan halverwe-
ge 2009 is, kunnen wij niet helpen. 
We stappen dan naar de rechter, of 
naar het Europese Hof, dat zien we 
dan wel, maar we gaan er tegenaan, 
dat is zeker. Deze herindeling moet 
gewoon van tafel...

Ik heb nog een goede raad voor de 
Rondeveense raad: Laat eens zien 
dat jullie het hoofd van de gemeen-
te zijn. Dan hoor je niet in een klank-
bordgroepje te zitten. In een klank-
bordgroepje mag je alleen maar een 
beetje meekijken.

Nee, als raad, als baas van de ge-
meente, hoor je bij de besluitvor-
ming te zitten. De colleges voeren 
alleen maar uit. De raad bepaalt 
het beleid. Dat zou de raad van De 
Ronde Venen eens duidelijk moe-
ten zeggen tegen haar burgemees-
ter. Mevrouw Burgman zou eens 
met een nuchtere blik naar de za-
ken moeten kijken en zich iets min-
der moeten aantrekken van de or-
ders die zij krijgt vanuit het provin-
ciehuis en wat meer moeten denken 
aan de belangen van deze gemeen-
te”, aldus Jellesma.
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Winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard denken aan de kids in de vakantie

Op woensdag poppentheater en op 
zaterdag gratis op de foto met FIFI

Dat was feest in Winkelcentrum Zijdelwaard. De winkeliers hadden voor de 

herfstvakantie iets leuks bedacht voor de kinderen van de bezoekers van hun 

gezellige winkelcentrum. Op woensdag werden de kinderen vermaakt door 

het poppentheater De Kleine Zon en zaterdag jl. kon eenieder die dat wilde 

ook gratis op de foto met FiFi, het Bloemenmeisje. Wie van de kinderen kent 

haar niet.

En... het allermooiste was, dat je binnen een paar tellen de prachtige kleu-

renfoto mee naar huis kon nemen en dat helemaal gratis. Wel, het was een 

succes. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur konden de kinderen op de foto. Ver voor 

tijd stonden er al rijen te wachten. 

Bijgaande foto’s tonen aan dat er verwachtingsvol, soms een beetje angstig, 

werd gewacht op hun idool. Weer een prachtig initiatief van de winkeliers van 

Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn.



De Kwakel - Al ’s middags werd je 
geattendeerd op de veiling, die ’s 
avonds zou plaatsvinden in de kan-
tine van KDO, door een geluidswa-
gen die door De Kwakel reed. Aan-
gekomen bij de veiling, lekker vroeg, 
want er zou een kinderveiling ko-
men, vertelt Jan Noteboom, voor-
zitter van het veilingcomité dat de 
Kwakelse veiling ooit in 1960 (wat 
een tijd terug!) begonnen is als fan-
cy fair. “Het daaropvolgende jaar 
wilde de kerk ook wel participe-
ren en werd het de kerkeveiling, dat 
was toen bij Boxce dat nu Leenders 
is geworden. Op een gegeven mo-
ment kwamen er steeds meer ge-
vers en kopers en ook meer aanvra-
gen van verenigingen en werd het 
meer een veiling voor het hele dorp. 
Maar het grappige is dat veel men-
sen nog steeds spreken over de ker-
keveiling”, aldus Jan Noteboom. Nu 
is het dus echt de Kwakelse veiling 
geworden en de bewoners schen-
ken wat in hun vermogen ligt wat bij 
opbod verkocht wordt op de twee 
veilingavonden. De opbrengst wordt 
na aftrek van gemaakte kosten ver-
deeld over de verschillende vereni-
gingen in De Kwakel die dan aan-
vragen doen voor dingen die zij no-
dig hebben. “Het is niet de bedoe-
ling dat je er een avondje van uit 
eten gaat”, vindt Notenboom. Zo 
heeft Tavenu een aanvraag gedaan 
voor uniformbroeken en instrumen-
ten en 10% van de instrumenten is 
betaald uit de opbrengst van de vei-
ling. De EHBO had een aanvraag 
gedaan voor een hartmassagepop. 
Dit jaar heeft de tafeltennisvereni-
ging een aanvraag gedaan voor 
nieuwe tafels en de toneelvereni-
ging zou graag nieuwe decors wil-
len. Na afloop van de veiling komt 
er een verdeelavond. Dan geeft de 
penningmeester aan welk bedrag er 
te besteden is. Elk bestuurslid heeft 
een kopie gekregen van de verschil-
lende aanvragen en maakt dan een 
keus. Dat wordt dan getoetst aan de 
statuten en dan is er nog wel eens 
discussie aldus Jan Noteboom. De 
opbrengsten zijn per jaar verschil-
lend. Zo was de opbrengst verleden 
jaar 61.133 euro maar het is ook wel 
eens 72.000 euro geweest of juist 
weer minder.

Afgewezen
Verleden jaar waren er 26 aanvra-
gen van verenigingen waarvan twee 
afgewezen zijn omdat zij geen Kwa-
kelse verenigingen waren en ja, het 

is en blijft een Kwakels gebeuren. 
De verenigingen krijgen bericht of 
zij wel of niet een bedrag krijgen 
toegekend en op de slotavond ont-
vangen zij dan een cheque. KDO en 
de kerk zijn de grootverdieners aldus 
Jan en Paul van de PR. Hun aandeel 
in de opbrengst is 55%. Dat is zo ge-
groeid door de jaren heen. Het toe-
gekende bedrag hangt van verschil-
lende factoren af zoals de grootte 
van de vereniging, het aantal leden 
en het aantal activiteiten. Zo heeft 
verleden jaar de handwerkclub on-
geveer euro 350 gekregen en KDO 
en de kerk ieder 15.000 euro. 
Wat wordt er zoal geveild? Van al-
les wat. Dat is duidelijk. Vroeger 
werden er ook nog wel eens die-
ren geveild zoals schapen, een po-
ny, een ezel, fazanten, kippen en ko-
nijnen. Maar dat is de laatste jaren 
niet meer zo. Maar verder eigenlijk 
alles wat je kunt bedenken en kij-
kende in de catalogus zie je inder-
daad de meest uiteenlopende pro-
ducten: een zak pepernoten, 10 ki-
lo uien, een zingend en sprekend 
paard, verschillende planten, 1 pond 
versgerookte paling, 1 ontbijtlaken 
met 2 pannenlappen, 1 zaalvoetbal, 
een koekenpan, een min. oven, een 
wijnpakket, 6 blikken erwtensoep, 1 
landkaart van Europa, 1 douchegor-
dijn, elektrische barbecue, brood-
rooster, een antieke donkerbruine 
meidenkast, 1 bromfietshelm, 3 zak-
ken schapenkorrels, een schuur-
machine, maar ook een voogdijre-
geling, een culinair diner en optre-
dens. Ook heel grappige dingen zo-
als een avond bier drinken voor tien 

personen, een tegoedbon voor Ko-
reaanse karate, enz. enz. 

Aparte dingen
“Maar ook heel aparte dingen”, ver-
telt Paul “zoals een houten hobbel-
paard, een iets gedeukte trapauto, 
van de peuterspeelzaal een bak ge-
vuld met planten, een houten brug 
van de Vrouwenakker, een houten 
scheepsmodel, een antieke fiets en 
een antieke naaimachine.”
Maar het leukste, in ieder geval voor 
de kinderen, was toch wel het speel-
goed. Sinds vijf jaar is er nu ook een 
kinderveiling en er werden heel wat 
kinderspullen aangeboden. Een kin-
derspeeltent, een opblaaszwembad, 
kindertuingereedschap, een pop, 
een kindertasje, een meisjesfiets, 
een kinderkruiwagen, een opblaas-
boot, miniatuurauto’s, en een zonne-
ligstoeltje met clown en een prachti-
ge miniatuurauto en speelgoedpak-
ketten. Spannend voor de kinderen 
die natuurlijk wel begeleid waren 
door ouders en grootouders en voor 
wie het soms ook wel eng was om 
te bieden en soms wilden de ouders 
wat hebben en mochten de kinde-
ren bieden en kregen dan een duw-
tje van hun vader dat ze door moch-
ten bieden of niet als het toch iets 
boven het budget ging.
En zoals al 43 jaar was Willem Klijn 
weer de veilingmeester. Ongelooflijk 
het tempo van die man en de komi-
sche opmerkingen tussendoor. Een 
gebeurtenis op zich. Zoals een be-
zoeker terecht opmerkte: Een leuke 
avond en je kunt voor weinig geld 
aan een koopje komen”. 
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Veel plezier en leuke koopjes 
op de Kwakelse ‘kerkeveiling’

Buurtbeheer De Kwakel 
zorgt voor een levendiger 
en leefbare omgeving
De Kwakel - Vanaf de eerste bij-
eenkomst in oktober 2004 met ver-
tegenwoordigers van de gemeen-
te, Woongroep Holland en Stich-
ting de Visser is gesproken over het 
nieuwe project buurtbeheer waar-
bij ook wijkbeheerder Jan Hooge-
veen was betrokken. De bedoeling 
van het buurtbeheer was, en is nog 
steeds, om samen met de bewoners 
te zorgen voor een leefbaar en vei-
lig De Kwakel. Een groepje bewo-
ners heeft zich toen aangemeld om 
te participeren bij het buurtbeheer 
en die komen een aantal keren per 
jaar bij elkaar om de verschillende 
punten te bespreken. Dat kunnen 
zaken zijn zoals verkeer, onderhoud 
van groen en wegen en sociale pro-
blematiek. Gelijktijdig daarmee zijn 
er buurtschouwen gepland. Zo wa-
ren er in 2005 vier schouwen ver-
deeld over De Kwakel. Tijdens een 
buurtschouw wordt er een wande-
ling door de buurt gemaakt en kun-
nen bewoners hun op- of aanmer-
kingen kwijt. Van hun opmerkin-
gen wordt dan een lijst gemaakt en 
dit wordt besproken met de ande-
re partners en gekeken in hoever-
re deze zaken haalbaar zijn. Zoals 
elk buurtbeheer krijgt ook De Kwa-
kel een budget als bijdrage voor ex-
tra dingen die de buurt kunnen ver-
fraaien of het organiseren van acti-
viteiten. Zo zijn er meteen al in het 
eerste jaar 350 m2 bloembollen ge-
plant. Verder is er een beplantings-
hoek in de Mgr. Noordmanlaan ge-
renoveerd. Er is een fiets- en voet-
gangerssluis aangebracht voor de 
veiligheid en een betonnen palissa-
de op de hoek Anjerlaan/Ringdijk. 
Door wethouder Rita de Leeuw is in 
2005 een samenwerkingsovereen-
komst ondertekend met het Hoog-
heemraadschap Amstel Gooi en 
Vecht om het gebied ten westen van 
de Rozenlaan als groengebied in te 
richten. Het gebied staat bekend als 
Egeltjesbos. 

Egeltjesbos
Op zaterdag 11 november 2006 is 
het Egeltjesbos geopend met het te-

rugzetten van een eik. De waterpar-
tijen, het verhoogde wandelpad, de 
lage stroken en het intensieve mid-
dengebied zijn aangelegd en in het 
najaar volgde de rest van de aan-
leg van het egeltjesbos. Op het per-
ceel aan de zuidzijde in de plas-dras 
staan appelhoogstamfruitbomen. 
Het zijn oude appelrassen. Verder is 
er een aantal percelen in de plas-
dras waar wilgen staan. Een klein 
deel is ingericht als sierplantsoen. 
Op zaterdag 31 maart was de offici-
ele opening van het Egeltjesbos. Ze-
ker 100 kinderen hebben meegehol-
pen de laatste bomen van het Egel-
tjesbos te planten. Er werd een op-
roep gedaan in de buurtbeheerkrant 
omdat er ook vrijwilligers nodig zijn 
om het Egeltjesbos te onderhouden. 
Dat heeft dan niet alleen te maken 
met de bomen, het ingezaaide gras 
en de kruiden maar ook de dieren 
zoals vogels, vissen en kleine zoog-
dieren zoals de egel die nog een 
plekje moeten vinden. Ook is er een 
initiatief geweest met betrekking tot 
buurtpreventie waarbij de bewoners 
zelf een actieve rol spelen. Door te 
weinig vrijwilligers is dit project nog 
niet van de grond gekomen maar er 
is wel een systeem opgezet tussen 
verenigingen en scholen om elkaar 
telefonisch te benaderen als er iets 
aan de hand is. Bij de buurtschou-
wen kwam naar voren dat men zich 
ergerde aan het overhangend groen 
en werd een oproep gedaan aan 
de bewoners om dat in de gaten te 
houden. Er zijn hangende planten-
bakken gekomen aan de Drecht-
dijk die via een speciale constructie 
van twee meter lang water krijgen. 
Op 12 mei 2007 is de jeu de bou-
lesbaan in de Wilgenhof geopend. 
Er was een ballonnenwedstrijd voor 
de kinderen.
 
Jeu de boules
De jeu de boulesbaan is een initi-
atief van het feestcomité De Kwa-
kel, de Katholieke Bond van Oude-
ren en de activiteitencommissie van 
het Dorpshuis De Kwakel. Op 12 
mei was er een grote schoonmaak-

actie in De Kwakel. De borden ‘ver-
leen voorrang aan rechts’ werden 
op unaniem verzoek verwijderd om-
dat men vindt dat dit voor zichzelf 
spreekt. Ook is er een website in het 
leven geroepen over informatie van 
vroeger en nu over De Kwakel www.
De-Kwakel.com. Verder natuurlijk 
de nieuwe basisschool de Zon. Er is 
een werkgroep in het leven geroe-
pen die zich zal bezighouden met 
veilige fiets- en looproutes voor de 
kinderen en de bereikbaarheid van 
de ingang van de onderbouw. In het 
najaar van 2007 kwamen als belang-
rijke punten tijdens de buurtconfe-
rentie naar voren: verbetering van 
de veiligheid op de Drechtdijk, Bo-
terdijk en Noorddammerweg, her-
inrichting buitenruimtes flats naast 
de Zon, educatieve route/avontu-
renroute voor kinderen in het Egel-
tjesbos, betere bewegwijzering hon-
denpoeproutes een nieuwe ontmoe-
tingsplek voor jongeren en opruim-
acties voor zwerfvuil en honden-
poep. En betere communicatie naar 
bewoners zoals bij wegwerkzaam-
heden (asfalteren). Er was een ge-
zellige kerstborrel voor de Drecht-
dijkbewoners door hen zelf georga-
niseerd. Op 1 december 2007 zijn 16 
fruitbomen geplant op de grote ak-
ker aan de zuidkant (de Ringdijk-
kant) van het Egeltjesbos. Het zijn 
oud-Hollandse appel- en pruimen-
rassen. Het Oud & Nieuwfeest dat 
nu voor de tweede keer georgani-
seerd is door de Vuurwerkgroep 
De Kwakel was een groot succes 
waarbij de vrijwilligers voor de eer-
ste keer met hun speciale bodywar-
mer hun ronde maakten. Ook dit 
jaar voor het eerst was er de Nati-
onale Straatspeeldag op 28 mei met 
diverse activiteiten en een disco-
theek en een workshop streetdan-
ce. In augustus 2008 was de jaarlijk-
se braderie met een clown, zo’n 100 
kramen en een blaaskapel. Tijdens 
de braderie konden bewoners hun 
suggesties kwijt bij de stand van 
buurtbeheer die dan weer bespro-
ken zouden worden tijdens het be-
wonersoverleg op 15 oktober. 

Feestelijke morgen bij het 
Rode Kruis in Uithoorn
Uithoorn - Ter gelegenheid van 
het 60-jarig bestaan van de Afde-
ling Uithoorn van het Nederland-
se Rode Kruis werd er op donder-
dagmorgen 21 oktober jl. een fees-
telijke ontmoetingsochtend georga-
niseerd in kerkgebouw de Schutse.  
Als gasten waren alle personen uit-
genodigd, die op een of andere ma-
nier gebruik maken van de diensten 
die het Rode Kruis kan bieden, zoals 
de maandelijkse spel–en ontmoe-
tingsmorgen, de handwerkclub, de 
deelnemers aan de boottocht. Ook 
de senioren, die altijd aan de kerst-
lunch en de paasviering deelnemen, 
waren aanwezig. 
Deze ochtend werd vocaal opgeluis-
terd door de Vrienden van ’t Levens-
lied, een gemengd koor uit Nieuw-
veen. Dit koor verzorgde een tweetal 
zeer succesvolle optredens, waarbij 
vooral veel bekende Nederlandse 
liedjes werden gezongen. Hoogte-
punt was wel de uitvoering van het 
bekende ’Tulpen uit Amsterdam’, de 
zaal zong luidkeels mee. Dat was 

trouwens ook bij de overige liederen 
min of meer het geval. Men genoot 
duidelijk van de gezellige sfeer. De 
vrijwilligers, onder leiding van Cor-
rie Sassen, die de koffie met gebak 
en later een drankje rondbrachten, 
deelden eveneens in de feestvreug-
de. Rond 12.30 uur ging iedereen 
zeer tevreden weer huiswaarts.

Bescheiden
Het 60-jarig bestaan van de Afde-
ling Uithoorn wordt overigens ver-
der op een bescheiden manier ge-
vierd. Binnenkort is er nog een spe-
ciale feestmiddag voor de vrijwilli-
gers. De vele vrijwilligers, die hier-
voor uitgenodigd zijn, begeleiden 
o.a. de boottocht, onderhouden de 
telefooncirkel, regelen de hand-
werkmiddag, begeleiden de spel- 
en ontmoetingsmorgen en orga-
niseren de kerstlunch en de paas-
viering. Bovendien collecteren zij 
in de week van het Rode Kruis en 
wandelen in het kader van het Rol-
stoelproject maandelijks iedere der-

de donderdag met de rolstoelzitters. 
Dit jaar werd er zelfs voor het eerst 
een Rolstoelvierdaagse gehouden, 
een gebeurtenis die een enorm suc-
ces werd. Het is duidelijk dat in Uit-
hoorn, ook in deze tijd, de belofte 
van het Rode Kruis wordt waarge-
maakt. Deze belofte luidt: ‘Wij bie-
den concrete hulp aan mensen die 
dat nodig hebben. Wereldwijd en 
om de hoek. Wij zijn er, overal en al-
tijd en helpen iedereen. Zonder on-
derscheid. Onvoorwaardelijk’!

Vorig jaar trad een nieuw en enthou-
siast bestuur van de afdeling aan 
dat zich sterk wil richten op meer 
deelname van jongeren, maar toch 
ook in andere leeftijdsgroepen me-
dewerkers wil vinden en binden.

Indien u belangstelling heeft voor 
het Rode Kruiswerk in deze regio, 
kunt u contact opnemen met Gon-
nie van Haarlem, Riet 22,1422 SW 
Uithoorn, tel. 0297-532266 of 
06-25074341 (na 18.00 uur).

Maskerade zet een 
stukje Jordaan op 

de planken
Uithoorn - Zoals bekend is kun 
je als amateurtoneelgroep be-
ter een komisch stuk op de plan-
ken zetten dan een stuk vol dra-
ma. Toneelgroep Maskerade 
kwam aan dit gegeven volledig 
tegemoet door de opvoering van 
het toneelstuk ’t Schaep met de 
5 pooten’. Voor de wat ouderen 
onder ons een bekend gegeven 
uit eind jaren zestig begin jaren 
zeventig met de series ‘Ja zus-
ter nee zuster’ en ‘Toen was ge-
luk heel gewoon’. In 2006 is een 
remake of een modernere versie 
door de KRO uitgezonden en in 
2002 is door Lars Boom een mu-
sical naar aanleiding van de be-
kende tv-serie van Eli Asser ge-
produceerd die natuurlijk bij-
na wereldbekendheid kreeg met 
zijn series als ’t Schaep met de 
5 pooten’ en ‘Citroentje met sui-
ker’. De zo bekende liedjes, in ie-
der geval voor zoals gezegd de 
wat oudere garde zoals ‘Het zal 
je kind maar wezen’, ‘Vissen’ en 
‘We zijn toch op de wereld om 
mekaar te helpen nietwaar?’ zijn 
van Harry Bannink die samen 
met Annie M.G. Schmidt zeven 
bekende musicals schreef. Deze 
bewerking heeft Clous van Me-
chelen, bekend van ‘Big City’ dat 
hij voor Tol Hansse schreef, uit-
gevoerd. ‘Zuurkool met vette jus’ 
en ‘Waar moet dat heen’ maak-
te de orkestband voor Maskera-
de. Evert de Vries, directeur en 
speldocent aan de Amsterdam-
se Theater Academie, had de re-
gie in handen. ‘t Schaep met de 
5 pooten’ is de naam van een ty-
pisch Amsterdams cafeetje in het 
hart van de Jordaan. 

Veranderimg
In de loop der jaren is het ca-
fé aan verandering onderhe-
vig. Je moet tenslotte met je tijd 
meegaan, nietwaar, en heeft nu 
een retro–lounge uitstraling ge-
kregen. De kasteleins zijn Koot-
je de Beer en Lucas Blijdschap. 
Het stuk begint met het klaarma-
ken van het café voor de stam-
gasten die daar zoals gewoon-
lijk hun glaasje komen drinken 
en een uitlaatklep vinden voor al 
het lief en leed dat hen overkomt 

aan de bar. De stamgasten zijn zo 
ongeveer gearriveerd als er op-
eens een nieuw of eigenlijk ou-
de figuur, in ieder geval bekende 
persoon. opduikt, namelijk Door-
tje, die terug van weggeweest is 
na twintig jaar niets van zich te 
hebben laten horen. Ko is daar 
niet zo blij mee. Hij en Doortje 
stonden op het punt te trouwen 
toen Doortje opeens neen zei 
met nadrukkelijk de ‘n’ aan het 
eind en dat zit Kootje nog steeds 
niet lekker. Op echt Amsterdam-
se manier vliegen de opmerkin-
gen over en weer: “Jij bent ze-
ker lang op reis geweest.” ”Hoe-
zo?” “Al die lijnen in je gezicht.” 
Kootje kan er maar niet over uit 
dat Door zomaar weer terugge-
komen is, maar Door zit daar niet 
zo mee: ‘Sie mie as a surprise’ 
en misschien ben ik ook wel re-
tro’. Maar de grootste verrassing 
komt nog als Door aankondigt 
dat ze vlak naast het café komt te 
wonen. Daar zijn de heren kas-
teleins niet zo blij mee. De doch-
ter van Doortje, Mira, heeft het 
pand, een wasserette, gekocht. 
Dan volgt het bekende liedje 
‘Vissen’ en daarna draait Kootje 
andere muziek “Wat is dat voor 
klere muziek”, wil Doortje weten. 
“Dat is nu loungemuziek.” Lena 
komt binnen, ook een stamgast 
die volgens de andere stamgas-
ten menig huwelijk kapot heeft 
gemaakt “Als jij binnenkwam had 
iedereen meteen bonje met zijn 
vrouw.”

Parijs
‘Ik wilde alleen maar liefde”, vol-
gens Lena: “Ja, en een dure bont-
jas en een weekendje Parijs. 
“Nou, zeg jij maar niks”, vindt Le-
na tegen Doortje. “Hoe lang ken-
de jij je man.” “Nou, dat was toch 
wel twee uur, het was een bok-
ser.” Dan gaat Kootje een licht op 
als hij aan Mira vraagt hoe oud ze 
is, 21 jaar. Ja, en dan moet Door-
tje bekennen dat ze in verwach-
ting was en bang was dat Kootje 
erachter zou komen en daarom 
maar neen heeft gezegd. “je va-
der kwam opeens langs, het was 
een bokser.” Kootje zucht dat hij 
elke dag op een telefoontje zat te 

wachten. “Had mij maar gebeld, 
ik had wel naar je geluisterd”, 
vleit Lena. Op een gegeven mo-
ment krijgt Doortje er genoeg van 
en loopt driftig weg. Na enige tijd 
komt er een nieuwe ster aan het 
firmament, namelijk Rosita een 
Spaanse schone waar de bei-
de heren wel voor vallen. Door-
tje zit nog steeds hoog bij Kootje. 
Maar ja: ‘Als je mekaar niet meer 
vertrouwen kan waar blijf je dan’. 
Rosita warrelt van de een naar de 
ander. “Oh Kootje, tijger van me.” 
Huib, een jongeman die ook aan 
de bar hangt, vertelt dat hij cul-
turele antropologie doet. “Maar 
waarom hier.” “waar vind je an-
ders zulke rare mensen.” Ja, en 
dan het ook overbekende ’Het 
zal je kind maar wezen’. Rosi-
ta en Lena doen ook nog samen 
een nummertje ‘Ik ben Greet en 
ik ben Jansie en we zijn samen 
op vakantie geweest en nu kun-
nen we elkaars bloed wel drin-
ken’. Lucas doet dan de aankon-
diging voor het komende buurt-
feest waar de stamgasten voor 
aan het repeteren zijn en met-
een maar in het Marokkaans ‘Al-
lah zij geprezen’. Maar Kootje is 
daar niet zo blij mee en zingt dan 
het lied over de oude dingen die 
verdwijnen. Uiteindelijk komt dan 
toch het misverstand op de prop-
pen als blijkt dat Rosita Doortje is 
en destijds een briefje heeft ge-
kregen dat Kootje vreemd ging 
en dat zij toen maar besloot om 
ook vreemd te gaan met de bok-
ser. Dan blijkt dat Lucas daar 
achter zat: “Als jullie gingen trou-
wen kwam zij achter de bar en 
wat moest er dan van mij terecht-
komen?” Gelukkig eindigt al-
les goed met het lied ‘We benne 
op de wereld om mekaar te hel-
pen niewaar?’ Een leuk stuk waar 
je lekker kan lachen en meezin-
gen, wat dus ook gebeurde. Te-
leurstellend was dat er geen fo-
to’s gemaakt mochten worden. 
Begrijpelijk tijdens het stuk dat 
er niet geflitst wordt, maar na af-
loop wilde de groep meteen dou-
chen. Sterallures? Zoals iemand 
opmerkte. In ieder geval weinig 
professioneel en te hopen dat zij 
volgende keer anders denken. 



De Ronde Venen als ‘metropolitaans park’ op de kaart gezet

NOTITIE STRUCTUURVISIE 2040 LEIDRAAD IN DEBAT

Notitie
Om voor de deelnemers aan het 
symposium snel inzicht te krijgen 
waar het over ging is aan de hand 
van het toch omvangrijke rapport 
van de Structuurvisie een samen-
vatting gemaakt in de vorm van een 
Notitie. Daarin wordt een beeld ge-
schetst hoe men tegen die tijd de 
Randstad ziet naast een overzicht en 
een uitwerking van de thema’s die 
betrekking hebben op niet stedelij-
ke gebieden, zoals het Groene Hart 
met daarin De Ronde Venen. Hoe-
wel de zienswijzen en plannen voor 
de Randstad als geheel zeer interes-
sant zijn, beperken wij ons in dit arti-
kel zoveel mogelijk tot wat de veran-
deringen voor het Groene Hart zul-
len inhouden en de discussie daar-
over. En wat meer is, is het nog wel 
zinvol om een discussie aan te gaan 
met elkaar en met de bedenkers van 
de Structuurvisie om het ‘onvoordeli-
ge’ tij voor de regio te keren?

Nieuwe kost
Wie de moeite zou nemen het rapport 
eens door te lezen (http://doemee.
vrom.nl/randstad2040/structuurvisie) 
zal zien dat zowel de Randstad als 
het Groene Hart nogal wat te wach-
ten staan. Volgens de projectleider 
van de Structuurvisie 2040, topamb-
tenaar Bart Vink, zijn het afgelopen 
jaar veel betrokken bestuurders, ge-
meenten en (milieu)organisaties ge-
peild hoe en in welke mate de Struc-
tuurvisie eruit zou moeten zien. Vol-
gens hem heeft de regio haar kan-
sen voor een inbreng gehad. Uit al-
le reacties en debatten later op de 
avond tijdens het symposium bleek 
dat de gemeente De Ronde Venen 
en omliggende plaatsen zich daarin 
niet konden herkennen. Anders ge-
zegd, voor hen was de inhoud van 
de Structuurvisie zo goed als nieu-
we kost. Raadslid en fractievoorzit-
ter van Gemeente Belangen Bert van 

Broekhuijsen kon zich dan ook niet 
herinneren dat De Ronde Venen in 
een samenwerkingsverband was ge-
noemd om ook haar mening te ge-
ven. Dat gold evenzeer voor inspraak 
in de ontwikkeling van de Noord-
vleugel van de provincie, dat als on-
derdeel van het debat later op de 
avond naar voren kwam. “Kenne-
lijk loopt de gemeente overal in ach-
ter en komt nu pas tot de ontdek-
king wat er speelt. Dus heb ik er ook 
geen beeld bij,” aldus Van Broekhuij-
sen die al vaker memoreerde dat het 
begrip ‘regeren is vooruitzien’ niet 
de sterkste kant is van dit college. 
Aan de andere kant kan worden op-
gemerkt dat het rijk en de provincie 
dermate veel scenario’s richting het 
bestuurlijke toneel van de gemeen-
te opvoeren, dat de bestuurders de 
achtergronden nauwelijks meer van 
elkaar kunnen onderscheiden. In dat 
opzicht is het hen dus niet kwalijk te 
nemen. Plan de Venen, polder Groot 
Mijdrecht-Noord, gemeentelijke her-
indeling, omlegging N201, geen hui-
zen bouwen buiten de rode contou-
ren en nu weer de Structuurvisie, zijn 
voorbeelden van een dergelijk de-
cor.

Topregio
“De Structuurvisie Randstad 2040 is 
gereed. Wij (het kabinet) willen nu 
van de betrokken mensen in de ge-
meenten horen wat zij ervan vinden. 
Daarvoor ben ik hier,” gaf projectlei-
der Bart Vink van het ministerie van 
VROM in zijn voordracht aan. “Ach-
teruitgang van leefbaarheid, klimaat-
verandering, bereikbaarheidsproble-
men, een aanhoudend grote vraag 
naar meer ruimte en druk op onze 
concurrentiepositie maken verster-
king van de Randstad voor de lan-
ge termijn noodzakelijk. Het kabi-
net heeft hoge ambities en wil dat 
de Randstad zich ontwikkelt tot een 
topregio in Europa. Met deze ‘Struc-

tuurvisie Randstad 2040’ die minister 
Cramer (VROM) presenteert, geeft 
het kabinet antwoord op deze lan-
ge termijnopgaven. Daarbij kiest het 
kabinet voor een kwaliteitsstrate-
gie. De visie maakt deel uit van het 
Programma Randstad Urgent, dat 
door Minister Eurlings wordt geco-
ordineerd. Om ervoor te zorgen dat 
deze visie ook tot concrete resulta-
ten leidt, start dit najaar een onder-
zoek naar de wenselijkheid van een 
nieuwe generatie ruimtelijke sleutel-
projecten (‘Randstad Sleutelprojec-
ten’) voor na 2020.” (Daar hoort de 
herinrichting van de polder Groot 
Mijdrecht-Noord ook toe. Red.).

Metropolitane parken
In de structuurvisie wordt uitgegaan 
van het feit dat er tot 2040 tenmin-
ste 500.000 (!) nieuwe woningen in 
de Randstad nodig zijn. Maar even-
goed kunnen het er veel meer zijn. 
Daarvoor moet voor tien tot twin-
tig keer de omvang van een stad als 
Amersfoort ruimte worden gevonden 
binnen en buiten de bestaande be-
bouwingscontouren. De inrichting 
van nieuwe woon- en leefmilieus 
zijn daarbij niet ondenkbaar. Water 
en wonen worden daarbij innovatief 
aangeboden wat impulsen geeft voor 
wonen en werken in combinatie met 
een nieuwe natuurlijke omgeving en 
recreatie. Kortom, men wil een im-
puls geven aan het Groene Hart, met 
méér groen, méér blauw maar ook 
nog wel ruimte voor de agrarische 
sector. Daarbij al doende handen 
en voeten te geven aan de vorming 
van zogeheten ‘Metropolitane par-
ken’, te vergelijken met het Central 
Park in New York. Het Groene Hart 
moet een aanvullende functie heb-
ben op de grote stad. In dat licht ge-
zien ziet het kabinet op de lange ter-
mijn een belangrijke rol weg gelegd 
voor het bestuur van de steden in de 
ideevorming en uitvoering van deze 

‘parken’. Daarbij moet niet worden 
gedacht aan een Disney- of Walibi-
achtige uitvoering, zo werd meteen 
gerust gesteld, maar meer met ge-
bruikmaking van het karakteristieke 
landschap als basis. Kapitaalkrachti-
ge, creatieve en innovatieve onder-
nemers wordt aldus de kans gebo-
den een voorstel te maken om een 
dergelijk ‘park’ in te richten. De par-
ken verhogen de kwaliteit van leven 
en verbeteren het vestigingsklimaat 
in de buurt van steden, zo wordt in 
de Structuurvisie aangegeven.

Uitvoeringsalliantie
Het kabinet wil grotere eenheden 
van water, natuur en landschap op 
(inter)nationaal niveau meer in sa-
menhang bezien en beter met el-
kaar verbinden. Zo krijgt het Groe-
ne Hart door de herinrichting in de 
periode tot 2040 betere aansluitin-
gen op het IJsselmeer, de Noord-
zee en de Zeeuwse wateren en krijgt 
het de status van ‘klimaatbestendig-
heid.’ Landinwaarts wordt op ter-
mijn gewerkt aan een betere ver-
binding met de Utrechtse Heuvel-
rug, het rivierengebied en de Hoek-
sche Waard. Zo ontstaat een ‘Groen-
blauwe Delta’. Bij de grote steden is 
een groot tekort aan toegankelijk re-
creatief groen. Metropolitane parken 
kunnen daarop, als toegankelijke re-
creatieruimten voor de stedelingen, 
het antwoord zijn. Hieraan wordt al 
in een uitvoeringsalliantie gewerkt! 
Ook de ontwikkeling van kleine aan-
tallen ‘groene woon- en werkmilieus’ 
kan bijdragen aan kwaliteitsverbete-
ring van het Groene Hart. Aldus on-
derdelen van de Structuurvisie.

Klimaatbestendige delta
Tegengaan van verzilting en een ant-
woord geven op zoetwatertekorten 
en overschotten, maken deel uit van 
de herinrichting van het Groene Hart 
en de regio Vecht en Venen.

Gekozen wordt voor een duurzame, 
veilige en klimaatbestendige del-
ta. Daarbij zal het Groene Hart deel 
gaan uitmaken van een grote Groen-
blauwe Delta. Op zich niks mis mee. 
Consequentie is wel dat het klassie-
ke beeld van het landschap plaats zal 
gaan maken voor een gebiedsgerich-
te aanpak met o.a. (natte) natuurge-
bieden, meren en recreatiemogelijk-
heden. Anderzijds wordt waar moge-
lijk ook het behoud van de karakte-
ristieke melkveehouderij genoemd, 
afhankelijk van de ligging van de 
gronden. Eén en ander kan ook lei-
den tot unieke combinatiemogelijk-
heden met woningen. Daarbij is het 
migratiesaldo-nul bepalend. Simpel 
gezegd is dat het verschil tussen het 
reeds gebouwde aantal woningen in 
het Groene Hart (sinds 2004) en de 
het aantal woningen dat nog mag 
worden gebouwd. Dat is gebonden 
aan een maximum. Als de optel/af-
treksom nul is, mag er verder niet 
meer worden gebouwd. Dus ook niet 
meer in De Ronde Venen. Dat heeft 
volgens wethouder Bram Rosendaal 
dramatische gevolgen voor de leef-
baarheid in de woonkernen. Hij vond 
de nul-optie in dit opzicht (terecht) 
een onding. De landbouw zal in het 
Groen Hart een meer ondergeschik-
te rol krijgen, vooral in de veenwei-
degebieden. De stand van het water-
peil zal bepalend zijn of er nog melk-
veehouderij kan worden bedreven of 
dat de natuur de overhand gaat krij-
gen. Landbouw- en veeteelt hoeven 
volgen de structuurvisie niet per-
sé uit het landschapsbeeld te ver-
dwijnen, maar zal gebiedsgebonden 
worden ingevuld.

Grondstof
Na Bart Vink spraken ook Johan 
van Zoest, senior planoloog bij de 
Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van 
de gemeente Amsterdam en Rob Ui-
tjens van het Gewest Gooi en Vecht-

streek en NV Utrecht zich in woor-
den van gelijke strekking uit. Zij 
preekten voor eigen parochie. Ook 
Van Zoest omarmde het idee van 
metropolitane parken en zag de in-
woners als ‘grondstof voor een crea-
tieve economie’, waarbij kwaliteit van 
leven tot een van de vestigingsfacto-
ren behoorde. Hij wilde ook een ver-
dere uitbouw van het merengebied, 
weliswaar met behoud van het tra-
ditionele landschapskarakter. Uitjens 
beperkte zich hoofdzakelijk tot de 
ontwikkelingsvisie van de ‘corridor’ 
tussen Utrecht en Amsterdam (de 
Noordvleugel) ter weerszijden van 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2. 
Ook stelde hij de mogelijkheden en 
aantallen van te bouwen woningen 
en de omvang van het economische 
areaal aan de orde in de verschillen-
de regio’s. Hij pleitte weliswaar voor 
een sterke zelfstandige gemeente 
tussen Amsterdam en Utrecht, maar 
wel als aanvullende factor voor de 
grote steden.

Voor en tegen
Vervolgens ontstond er aan de hand 
van een viertal stellingen een alge-
meen debat met de aanwezige be-
stuurders van de eigen en omliggen-
de gemeenten. De stellingen had-
den betrekking op de inrichting van 
het Groen Hart en waren een af-
geleide van hetgeen er in de Noti-
tie staat. Eén en ander werd uitste-
kend geleid door gespreksleider Ni-
co Postma. Waar het de herinrichting 
van het Groene Hart (en De Ronde 
Venen) betreft, waren degenen die 
zich niet konden vinden in een aan-
tal voorgestelde plannen veruit in de 
meerderheid. Zij wilden behoud van 
het cultuurlandschap zoals het nu is, 
met traditionele boerderijen, koeien 
en schapen in de wei. De Holland-
se polder met zijn vergezichten moet 
blijven bestaan, eventueel verwe-
ven met nieuwe recreatie, waterber-

Regio - Toen fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang vorig jaar 
in de gemeenteraad een beeld schetste wat hij via internet in de Structuurvisie 
2040 had gezien en gelezen over de toekomst van het Groene Hart, i.c. De Ronde 
Venen, was hoongelach van de mede raadsleden zijn deel. ‘Flauwe kul, borrelpraat, 
prietpraat van ambtenaren die wat schetsjes hadden opgezet en dergelijk meer. Ver 
van ons bed en tegen die tijd is het misschien wel van de baan,’ zo werd het onder-
werp afgedaan. Maar het was wel degelijk realiteit. Amper een jaar later, op maan-
dag 20 oktober jl., werd er door het college in allerijl een (mini)symposium georga-
niseerd over dit onderwerp. Plaats van handeling was Hoeve Landzicht in Nieuwer-
Ter Aa. Goldhoorn heeft – net zoals zijn visie op het migratiesaldo-nul beleid dat 
ook ‘zomaar’ op het bordje van de betreffende wethouder Rosendaal werd neerge-
legd - het gelijk aan zijn kant gekregen: het is nu al zover! Op 5 september jl. werd 
door de ministerraad de Structuurvisie 2040 vastgesteld, feestelijk gepresenteerd 
en ter inzage gelegd. Tot 1 november kan op dit rapport gereageerd worden. Ook 
de gemeente De Ronde Venen wil op de laatste dag van de termijn nog een duit in 
het zakje doen. Als dit al niet dichtgeknoopt is… Daarna valt het doek voor de cri-
tici en buigt het parlement zich erover om een beslissing te nemen. Alwéér een be-
leidsonderdeel waar de gemeente straks geen vat meer op heeft en de uitwerking 
ervan over zich heen moet laten komen.

Rob Uitjes geeft uitleg over de ontwikkelingsvisie
Utrecht Noordvleugel

Cees Schouten (CU).”De Randstad is nog geen Nederland”… Wethouder Ingrid Lambregts: “Landbouw hoort er ook bij”… Méér natte natuur en water(berging) Zal het laatste er nu toch van gaan komen?... De echte Hollandse polder zal nooit meer hetzelfde zijn…
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Wethouder Bram Rosendaal: “Migratiesaldo-nul is een onding”… Anco Goldhoorn (RVB): “Eruit halen wat erin zit”… De gemeenteraad in debat bijeen…

Rob Uitjes geeft uitleg over de ontwikkelingsvisie
Utrecht Noordvleugel

Cees Schouten (CU).”De Randstad is nog geen Nederland”… Wethouder Ingrid Lambregts: “Landbouw hoort er ook bij”… Méér natte natuur en water(berging) Zal het laatste er nu toch van gaan komen?... De echte Hollandse polder zal nooit meer hetzelfde zijn…

Koeien horen bij De Venen; water hoort elders…

Ligging van de metropolitane parken.
De rode bedekt ons grondgebiedO
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ging en een betere ontsluiting door 
de Openbaar Vervoer. De polder be-
schikt al over eigen natuurlijke waar-
den. Tegen nieuwe natuur bestaat 
weliswaar geen bezwaar, maar niet 
in de mate zoals het wordt voorge-
steld.
Voorstanders van de nieuwe plannen 
zien echter veel economische en re-
creatieve mogelijkheden in de ont-
wikkeling van natuur, water en an-
dere vormen van wonen, werken en 
recreëren. Ook de invulling van de 
‘corridor’ tussen Utrecht en Amster-
dam langs de A2 en het Amsterdam-
Rijnkanaal met economische activi-
teiten zagen zij wel zitten. Iets wat 
overigens ook bij de critici op het 
rapport wel in goede aarde viel.

Wat adviseert de gemeenteraad?
Belangrijker dan een ‘verkennend’ 
debat is hoe de gemeenteraadsle-
den over de Structuurvisie denken 
en wat zij als gezamenlijk ingeno-
men standpunt aan het college zul-
len adviseren. Dat zullen zij morgen-
avond, donderdag 30 oktober, tijdens 
de raadsvergadering moeten afron-
den en aangeven. Gelet op het agen-
dapunt (8!!) ziet het ernaar uit dat het 
er even ‘doorgejast’ wordt, terwijl het 
toch een heel belangrijk onderdeel 
van de toekomst voor De Ronde Ve-

nen betreft. Als de inzendtermijn van 
de Rondeveense visie op het rapport 
inderdaad 1 november a.s. sluit en er 
geen uitloop is, moet men zich afvra-
gen of het nog wel zinvol is hierover 
met elkaar te debatteren om stand-
punten in te nemen en te formuleren. 
Tenzij het allemaal al gesneden koek 
is, op schrift gesteld en na ampel be-
raad dit aan het college kan worden 
aangeboden. Tijdens het mini-sym-
posium bood de avond alvast de mo-
gelijkheid tot onderling debat en het 
peilen van meningen bij de gemeen-
teraadsleden. Een en ander als voor-
loper op het innemen van een stand-
punt. Gesprekleider Nico Postma 
fungeerde hierbij als ‘voorzitter ad 
interim’. Hij vroeg aan de hand van 
verschillende aspecten uit de Struc-
tuurvisie zoals die door de inleiders 
naar voren waren gebracht en die 
duidelijk betrekking hebben op het 
grondgebied van de regio De Ronde 
Venen, hoe de raadsleden daar te-
gen aan keken.

Gelopen koers?
Uit de gesprekken bleek al spoedig 
dat er behoorlijk wat meningsver-
schillen waren. Ook hier ‘voor’- en 
‘tegenstanders’ van het rapport. Dat 
kan ook niet anders want de beeld-
vorming was gebaseerd op wat er 

die middag was verteld en voor de 
meesten was dit een nog braak lig-
gend terrein waarmee men werd ge-
confronteerd. ‘Het landschap zal wor-
den getransformeerd (veranderd): 
wat willen we?’ ‘Wonen in het Groe-
ne Hart: hoe willen we dat?’ ‘Melk-
veehouderij en landbouw: moet het 
blijven of niet?’ ‘De ontwikkeling van 
de corridor: hoe ziet u dat?’ ‘Er komt 
meer natuur en water: wat vindt u 
daarvan?’ Dergelijke vragen waren 
leidraad voor de discussie.
Het kwam bij een van de raadleden 
voor dat de Structuurvisie al een ge-
lopen koers is. Heeft het dan nog wel 
zin om een inspraakreactie in te die-
nen? Anderen waren ervoor om bin-
nen de uitwerking van het plan ‘er 
voor de gemeente uit te halen wat er 
in zit; de Structuurvisie van tafel ve-
gen is onzin, dat kan niet meer, het 
gaat gewoon door.’ De vraag is ook 
wie de transformatie gaat realiseren 
en hoe het gefi nancierd moet wor-
den. Dan toch maar de economische 
voordelen, zo die er zijn bij de invoe-
ring van het plan, accepteren om bij-
voorbeeld waterberging en natte na-
tuur te combineren met (dure?) wo-
ningen en recreatievoorzieningen op 
te starten? ‘Hoeveel water kun je nog 
bergen als je dan toch al een plas 
water gaat realiseren’, was ook een 

van de opmerkingen. Gelet echter op 
de klimaatveranderingen die kenne-
lijk doorzetten moet er hoe dan ook 
ruimte voor waterberging komen.

Offers
‘Wat is de toegevoegde waarde van 
de veranderingen voor dit gebied’ 
deed als vraag eveneens de ron-
de. ‘Door de gemeente voorzienin-
gen treffen om Amsterdammers de 
gelegenheid te geven hier te recre-
eren? Marickenland kost al genoeg 
inspanning om het realiseren. De 
gemeente De Ronde Venen brengt al 
offers genoeg en we hebben wat be-
treft natuurontwikkeling al een voor-
sprong. Er zijn al zoveel recreatiemo-
gelijkheden. Daar komt straks nog 
een keer de Vechtstreek bij zodra 
de herindeling een feit is. Dus past 
‘Vecht en Venen’ in haar huidige om-
vang en aanzien al prachtig binnen 
het plan. Bij ons is de ontwikkeling 
al begonnen. En ten westen en noor-
den van Amsterdam zijn ook ver-
schillende recreatie- en natuurge-
bieden. Waarom dan ook nog bij ons 
nog ‘landjepik’; dat is niet nodig zo 
werd in het midden gebracht. Frac-
tievoorzitter Rob Blans (VVD) wilde 
niet teveel in detail treden maar hield 
het bij hoofdlijnen. “Het gaat over 
2040, dat is misschien wel 8 kabinet-

ten verder, er kan nog vele verande-
ren,” zo zei hij. Een aantal raadsleden 
wil eerst Marickenland realiseren al-
vorens de volgende stap wordt ge-
zet en dat is heel begrijpelijk. De be-
reikbaarheid van de recreatieve ge-
bieden moet wel goed op orde zijn 
en daarin is verbetering vatbaar zo-
als dit ook in de visie wordt aange-
geven. De Structuurvisie gaat ook uit 
van een ‘bruisend’ Groene Hart. De 
vraag rees wat er dan zo nodig moet 
’bruisen’. De natuur, de dorpskernen 
of de economische bedrijvigheid? Er 
moet een duidelijk ‘fl ankerend;’ be-
leid voor de bewoners komen. (Flan-
kerend beleid is een vorm van maat-
regelen die parallel loopt aan een 
eerder genomen beslissing en dat 
compensatie biedt). De raadsleden 
waren unaniem van mening dat een 
sterke positie van de dorpen essenti-
eel is als tegenhanger van de Rand-
stedelijke bebouwing. ‘Wij moeten 
ons niet laten overvleugelen door 
Amsterdam’, zo werd geopperd. En: 
‘De infrastructuur moet je zelf op or-
de brengen en niet koppelen aan de 
ambities van de Randstad’. Over de 
ontwikkeling van de corridor langs 
de A2 was men ook duidelijk: ‘Hoe-
wel economische ontwikkeling langs 
spoor, water en weg altijd traditio-
neel de beste locatie is, wordt dat in 

dit verband niet direct op prijs ge-
steld. Kijk eerst naar de verpauper-
de eigen bedrijfsterreinen en knap 
die op. Wél wordt aansluiting van de 
N201 als een vierbaansweg (! ) op 
de corridor gezien als een duidelijke 
vooruitgang in de ontsluiting van het 
gebied. Landbouw levert volgens een 
aantal raadsleden een grote bijdra-
ge, zowel in economisch als sociaal-
maatschappelijk opzicht. ‘Afschie-
ten van de landbouw is de doorsteek 
voor de dorpen. Er is juist toekomst 
voor de agrarische sector (in aange-
wezen gebiedsdelen) met in het ach-
terhoofd dat voedselproductie op de 
middellange termijn steeds belang-
rijker wordt in het kader van het we-
reldvoedselprobleem. Het kan ove-
rigens best ingepast worden in de 
metropolitaanse visie.’

Kortom, er waren nogal wat me-
ningsverschillen. Niettemin was 
men unaniem van mening dat men 
de plannen zoals die in de Struc-
tuurvisie worden genoemd, moet 
pareren met eigen sterkte punten 
van de regio en die te verwoorden. 
In hoever dat nog gerealiseerd 
kan worden is even de vraag. Daar 
geeft men tijdens de gemeente-
raad op donderdag 30 oktober al 
dan niet een antwoord op.
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Uithoorn - Weer heel iets anders 
stond er nu op het programma bij 
de SCAU (Stichting Culturele Acti-
viteiten Uithoorn). Een liedjespro-
gramma door Joop Visser en Jessica 
van Noord. In eerste instantie klinkt 
het een beetje oubollig, maar dat 
bleek dus absoluut niet het geval te 
zijn. Grote klasse en dat bleek ook 
wel uit de reacties van het aanwezi-
ge publiek. Joop Visser zit al langer 
in het vak en heeft 10 cd’s gemaakt 
en is opgetreden samen met Jessica 
tijdens de Nacht van de Poëzie en 
Poetry International. Zijn repertoi-
re omvat meer dan 350 liedjes. Jes-
sica heeft twee cd’s op haar naam 
staan en is bekend van de tv (VPRO 
Vrije geluiden). Zij komen binnen 
als voorzitter, vicevoorzitter van het 
Oranjecomité uit de Balthazar Ge-
rardlaan (een hint?). Het Oranjeco-
mité wil helderheid voor iedereen 
want al ben je dan nu een prinses; 
je bent gewoon een omhooggeval-
len burgermeisje. Je begint met een 
erwt onder een hele stapel dekens 
maar als het dan een kokosnoot 
wordt onder een dun matrasje en je 
merkt nog niks. En dan nog de Ne-
derlandse identiteit. Als je die een-
maal hebt kun je er ook geen pro-
blemen meer mee hebben. Het eer-
ste liedje is weemoedig over een 
eenzame kapitein die op zee zit en 
naar zijn vrouw verlangt en eigen-
lijk kotst van de zee. Het tweede lied 
gaat over de bedreigingen die er 
overal om je heen zijn. Het ouder-
wetse gezin, je vrienden die je moet 
volgen anders hoor je er niet bij en 
dan de ergste bedreiging het geloof: 
kies je Heiland dat is je laatste vrije 
keus en dan is het duidelijk dat je 
die vrijheid nooit meer terugkrijgt. 
Een eenzame Vaderdag is het vol-
gende liedje over een zoals de titel 
al zegt een vader die aan de gebak-
jes zit terwijl zijn kinderen hem in 
de steek hebben gelaten: “Als etter-
tjes zijn ze van school gekomen en 
nou zie je ze helemaal nooit meer.” 
Dan volgt: ‘ Wees goed voor je moe-
der en sla een arm om haar heen’. 
Maar dan blijkt dat diezelfde moe-
der het altijd te druk had met win-
kelen en andere dingen en jij voor 
galg en rad opgroeide omdat zij er 
nooit was. Nummer vijf eigenlijk wel 
een huiveringwekkend gegeven van 
een man die aan een lantaarnpaal 
hangt en hoe is dat gebeurd, door 
zelfmoord of in elkaar geslagen of 
nog andere scenario’s’. Dan de hor-
deloper. Ze zeiden altijd dat het 
kwam omdat zijn ouders geschei-
den waren: onzin, zoveel kinderen 
van gescheiden ouders die er niet 
over zouden piekeren om hordelo-

per te worden. Nummer zeven: Je zit 
in je rolstoel en je hebt een gevoel 
van onmacht, dat moet eruit zegt 
de therapeut. Over Moortje de kat 
van de buren ‘We hebben Moortje 
vriendelijk verzocht niet in onze tuin 
te poepen en bij herhaling gevraagd 
niet achter de vogeltjes aan te zit-
ten, maar Moortje wilde niet luiste-
ren”. Een prima huis, een goed for-
nuis, maar Marie heeft geen kana-
rie. Die wil ze ook niet krijgen want 
ze zingt zelf mooi genoeg zonder 
kanarie van d’r eigen. 

Tussendoor was er het gesproken 
woord zoals Joop Visser het uitdruk-
te. “Kijk, misschien vindt u de lied-
jes niet veel aan, kunnen we bijvoor-
beeld een leuk boek gaan bespre-
ken of reclameboodschappen. Ja, 

je hebt ook van die conferenciers 
die springen maar over dat toneel 
dat heet toch ADSL. Nee, zegt Jes-
sica dat is ADHD, maar omdat nou 
in de openbaarheid te brengen. Kijk, 
als u nou denkt na de pauze wordt 
het beter: Neen, antwoordt Jessi-
ca, reken daar maar niet op. Ook 
het onderwijs wordt op de hekel ge-
nomen: de directeur, de instructeur 
met aan het eind de gek die voor de 
klas is blijven steken. De manager: 
Nooit een vak geleerd, zijn handen 
staan verkeerd, werken kon hij niet 
zo goed, maar onze Jan is mana-
ger geworden en niet meer te ont-
slaan, regelt nu alles op papier waar 
hij geen verstand van heeft. De poli-
tiek wordt ook niet vergeten. Jessica 
met grijze pruik en Joop met petje 
hebben de partij voor dementeren-
den opgericht. Hoeveel dementeren 
zitten er nu in de Tweede Kamer, we 
wilden eerst de partij voor demen-
terenden en Alzheimer oprichten, 
maar toen zeiden ze die bestaat al, 

dat is de PvdA en de VVD en CDA 
zitten al dementerenden in. Op ons 
partijprogram staat een gratis trein-
coupé die stilstaat, dan hoef je als 
dementerende niks meer te doen. 
Dan zegt Jessica dat zij nu een paar 
prijzen gewonnen heeft. “Komt door 
mij”. “Ja”, zegt Joop “ik ben al der-
tig jaar bezig en nooit een prijsje.” 
De mannen, ook die komen aan de 
beurt met hun egootje, hun autootje 
en hun computerspelletjes. Wij ge-
loven niet in een wereld van man-
nen. Dan een liedje over een man 
die ‘zo van die ene vrouw houdt: ‘jij 
blijft voor mij de liefste vrouw van 
toukiou’. Maar dan wel tekeer gaan 
met zijn dronken kop en dan de vol-
gende dag opbellen dat hij niet boos 
meer is. De seks met dieren wat ver-
boden is: Wat gij niet wilt dat u ge-

schiedt doe dat ook een dier niet’. 
Hebt u wel eens een hele dag in de 
wei gestaan en dan gaat het rege-
nen en dan moet je ’s nachts ook 
nog. Een ‘Arabisch’ lied met veel 
geggege en dan een heel mooi lied 
in het Duits: die Gedanken sind 
frei. “Zijn er bloemen, schuif ze dan 
maar vast naar voren hoor”, vinden 
Joop en Jessica. Afgesloten werd 
met een kerstliedje: Jozef zei tegen 
Maria: weet je wat we doen als Je-
zus geboren is, dan trakteer ik op 
kalkoen en Jezus in zijn kribje ver-
menigvuldigde de kalkoen voor ie-
dereen. Fijn satirische teksten, soms 
best vergaand, maar nooit grof. 
Heel komisch het gesproken woord, 
vooral de wat ‘sullige’ antwoorden 
van Jessica en de prachtige stem 
van Jessica die samen met Joop, die 
zowel zingt als gitaar speelt, een uit-
stekend duo vormt. Op 30 november 
is het volgende evenement: Chara-
ban Trio met kamermuziek, aanvang 
14.30 uur in de Thamerkerk.

Uithoorn - De weken voor de 
herfstvakantie is door de leerlingen 
van de Kajuit  hard gewerkt om een 
aantal kunstwerken te realiseren.
Dit konden zij doen, omdat de ge-
meente Uithoorn in 2007 gelden 
beschikbaar stelde voor de aan-
schaf van kunstwerken voor vijf  
scholen die te maken hadden met 
(ver)nieuwbouw. Onder het mot-
to: “Kunst in Kleur & Fleur als Ge-
schenk” wil zij de  relatie tussen de 
scholen en de gemeente benadruk-
ken.
Een belangrijke eis was, dat het 
kunstwerk door en/of voor de leer-
lingen gerealiseerd wordt. 
Na een periode van voorbereiding 
zijn nu alle scholen met kunstenaars 
aan de slag gegaan. 

Introductie
Onder leiding van de kunstenaars 
Mirjam Tiggeloven en Kees Schwar-
ze werden door alle leerlingen van 
de Kajuit diverse mozaïeken ge-

maakt voor aan de gevel en werden 
zes zitelementen van mozaïek voor-
zien. Na een introductie door de 
kunstenaars gingen de kleuters aan 
de slag om ontwerpen te maken. 
Het thema was zeedieren, in over-
eenstemming met de naam van de 
school. De uitvoering van de kunst-
werken werd gedaan door de groe-
pen 3 t/m 8. Helaas zat het weer niet 
mee en moest er gewerkt worden 
onder de zonneschermen en in het 
materialenhok en in de container-
ruimte. Maar dat mocht de pret voor 
de leerlingen zeker niet drukken.
Voorzien van stofbrillen werden te-
gels in stukken geslagen en daar-
na op de basiselementen bevestigd. 
Daarna moest alles nog ingewassen 
worden en de scherpe randjes eraf 
gevijld. Anderhalve week zijn de 
leerlingen in kleine groepjes buiten 
bezig geweest met de realisatie van 
de kunstwerken, waardoor de bui-
tengevel nu met een fraai kunstwerk 
verrijkt is en het schoolplein is voor-
zien van 6 prachtige zitelementen. 
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Stichting OASE kan gift 
Coöperatiefonds goed 
gebruiken
Uithoorn - Wie binnenloopt in het 
ontmoetingscentrum van Stichting 
OASE aan de Arthur van Schendel-
laan ziet het gelijk. De ruimte oogt 
een stuk lichter en het meubilair 
staat er prachtig bij. Een gift uit het 
Coöperatiefonds van Rabobank Re-
gio Schiphol maakte het mogelijk 
om de stoelen opnieuw te bekleden 
en de gehele ruimte te voorzien van 
nieuwe vloerbedekking. Dankzij het 
harde werken van de vrijwilligers 
ziet de ruimte er weer prachtig uit!
De Stichting O.A.S.E. (Ondanks Al-
les Samen Een) is toegankelijk 
voor eenieder die niet, of gedeelte-
lijk, deelneemt aan het arbeidspro-
ces ongeacht nationaliteit. In 1976 is 
O.A.S.E. opgericht en in 1979 werd 
O.A.S.E., door spontane medewer-

king en financiële steun van de ge-
zamenlijke kerken en het bedrijfsle-
ven, een officiële stichting. De stich-
ting O.A.S.E. organiseert tal van ac-
tiviteiten waaronder biljarten, brid-
gen, klaverjassen en de jaarlijkse 
bustocht. Daarnaast ondersteunt 
men ook bij het invullen van belas-
tingformulieren en uitkeringsformu-
lieren. Doel van de stichting is er-
voor te zorgen dat mensen niet in 
een isolement raken en dat men po-
sitief blijft denken en actief blijft.

Coöperatiefonds
Heeft uw vereniging steun nodig 
voor een project? Denk dan ook 
eens aan de Rabobank. Want Rabo-
bank Regio Schiphol is dicht betrok-
ken bij de lokale gemeenschap. Dat 

uit zich onder andere in het Coöpe-
ratiefonds. Elk jaar storten ze een 
deel van hun nettowinst in dit fonds. 
Zo vloeit een deel van hun winst 
rechtstreeks terug naar de gemeen-
schap. Met het Coöperatiefonds wil-
len zij u graag helpen om uw am-
bities te realiseren. Ze bieden naast 
geld immateriële ondersteuning. Es-
sentieel is wel dat het project of ini-
tiatief past bij de kernwaarden van 
de Rabobank.
Kijk voor meer informatie over het 
Coöperatiefonds op www.regio-
schiphol.rabobank.nl. Hier vindt u 
ook de voorwaarden waar een aan-
vraag aan dient te voldoen. Het is 
ook mogelijk een brochure Coöpe-
ratiefonds op één van hun kantoren 
op te halen.

Mozaïekkunst bij de Kajuit

Bakkerij Hulleman levert Het Nationaal Schoolontbijt 
op alle deelnemende scholen in Uithoorn

Samen ontbijten is de 
beste start!

Uithoorn – De leerlingen van Basis-
school De Dolfijn hebben als eerste 
genoten van Het Nationaal School-
ontbijt. 
De leerlingen en leerkrachten de-
den zich te goed aan de lekkere ver-

se broodjes, divers beleg, het drin-
ken en groenten en fruit. Alle ingre-
diënten zijn door Bakker Hulleman 
persoonlijk afgeleverd op de school. 
Deze week zullen tevens basisscho-
len Toermalijn, De Regenboog en de 

Tweemaster worden getrakteerd op 
een lekker èn gezond ontbijt.
Basisschool De Dolfijn deed mee 
aan Het Nationaal Schoolontbijt, 
omdat goed ontbijten belangrijk is 
voor de leerlingen. Het Nationaal 
Schoolontbijt wil het belang en het 
plezier van een goed ontbijt onder 
de aandacht brengen van leerlin-
gen, hun ouders en leerkrachten. 
Een goed ontbijt draagt bij aan de 
leerprestaties. Kinderen die goed 
ontbijten behouden hun concentra-
tie en nemen lesstof beter op. 

Tijdens Het Nationaal Schoolont-
bijt van 28 t/m 31 oktober eten ruim 
een half miljoen kinderen gezamen-
lijk een ontbijt op 2.200 scholen in 
het hele land. Via speciaal ontwik-
keld lesmateriaal leren zij ook meer 
over het belang van een goed ontbijt 
als start van de dag.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt 
georganiseerd door het Voorlich-
tingsbureau Brood. Een groot aantal 
partners leverde de producten voor 
een volledig ontbijt, waarbij Bakke-
rij Hulleman zorgde voor vers brood 
en broodjes. 

Fijn satirische teksten en 
liedjes bij Joop Visser en 
Jessica van Noord



Regio - Op de peuterspeelzaal “Bij 
de Handjes” kregen de peuters ter 
afsluiting van het thema “Je eigen li-
chaam” een les kinderyoga van Fini 
van der Post.

Op een speelse wijze deden de kin-
deren allerlei oefeningen en con-
centratiespelletjes.

De peuters speelden bijvoorbeeld 
een kaboutertje dat zich heel klein 
maakte omdat er een reus aan-
kwam. Het kaboutertje keek op en 
zag gelukkig dat de reus lachte, het 
kaboutertje stond toen op en maak-
te een dansje!
Om de kabouters heen stonden veel 
papa’s en mama’s intensief mee te 
doen...
 

Uithoorn - In de komende weken 
begint de heer Peter van Poelgeest 
van Duurzaam Fauna Advies te Pur-
merend met het op diervriendelij-
ke manier vangen van alle kippen 
en hanen op het bedrijventerrein 
Uithoorn en de omringende stra-
ten. Ook worden de terreinen van 
de aanwezige bedrijven gecontro-
leerd. De bedrijven worden schrif-
telijk verzocht daaraan mee te wer-

ken. Al eerder is gebleken dat, als er 
nog enkele kippen vrij rondlopen, er 
al snel weer een natuurlijke aanwas 
is. Tevens bestaat het vermoeden 
dat bewoners soms hun dieren in dit 
gebied achterlaten. Al jaren lopen er 
kippen los op het Bedrijventerrein 
Uithoorn. Hiervan is geen eigenaar 
bekend. Tijdens de vogelpest is er 
al een groot deel van de kippen ge-
vangen, omdat ophokken onmoge-

lijk was. Na deze actie is de kippen-
populatie weer snel aangegroeid tot 
ongeveer 60 kippen en hanen. Tij-
dens een vooronderzoek bleek ook 
dat een aantal kippen ziek is. AI in 
het afgelopen halfjaar werd steeds 
meer overlast ervaren. Er komen ge-
regeld meldingen en klachten bin-
nen. De kippen en hanen komen 
ook de woonwijk binnen en houden 
de buurt wakker en de hanen vallen 
particuliere hobbykippen lastig. De 
gevangen kippen en hanen worden 
onderzocht op gezondheid en soci-
aal gedrag. Daarna wordt een nieu-
we plek voor ze gezocht. Iemand 
die graag een aantal kippen op ei-
gen terrein wil hebben kan daarvoor 
een verzoek indienen. Vooraf wordt 
beoordeeld of de voorgestelde plek 
voldoende is. Met de nieuwe kip-
penhouders wordt een Plaatsings-
overeenkomst aangegaan. Met de 
kippen krijgen ze een brochure met 
tips en informatie over het houden 
van kippen. Aanmelden en meer in-
formatie: Duurzaam Fauna Advies, 
Peter van Poelgeest, Naardermeer 
55, 1447 KJ Purmerend. Meer Infor-
matie bij de heer Willem Kroon via 
telefoonnummer 513111.
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IN MEMORIAM

Nol Vermeulen

Nol Vermeulen is niet meer. Vori-
ge week vrijdag 24 oktober over-
leed de bekende restaurateur 
en eigenaar van het voormali-
ge Mijdrechtse Franse speciali-
teitenrestaurant Monfaucon op 
61-jarige leeftijd in het Brabant-
se Dongen. Hij was ongenees-
lijk ziek. Precies een jaar geleden 
kreeg hij in Café/Bar De Padde-
stoel aan Hofland, naast Mon-
faucon, een afscheidsreceptie 
aangeboden omdat hij noodge-
dwongen moest stoppen met zijn 
activiteiten.
Monfaucon werd overgenomen 
door nieuwe eigenaars die het 
nu onder de naam De Cantharel 
voortzetten. Tijdens de receptie 
namen veel relaties, vrienden en 
(vaste) gasten afscheid van Nol 
die destijds zichtbaar ontroerd 
was door zoveel belangstelling. 
Hij trok zich terug in zijn ge-
liefde ‘Bourgondische Brabant’ 
waar hij bij zijn familie in Rijen 
ging wonen. Zijn laatste optre-
den was tijdens het eerste eve-
nement van de Culinaire Venen 
in 2007 op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. Daar toonde hij voor 
de allerlaatste keer in het open-
baar zijn culinaire vaardighe-
den. Naar hem werd de wissel-
bokaal ‘Culinaire Nol’ genoemd, 
die jaarlijkse wordt uitgereikt aan 

het restaurant dat de beste culi-
naire prestaties levert.
Nol was gedurende de laatste ja-
ren samen met zijn topkok Bri-
an Samsom in zijn element bij 
zijn Franse restaurant Monfau-
con. Behalve dat hij zelf uitste-
kend kon koken was hij boven-
al gastheer die zich ten doel stel-
de elke gast een fantastische cu-
linaire avond te bezorgen. Aan-
genaam gezelschap en een goed 
glas wijn waren volgens hem 
verdere ingrediënten die bijdroe-
gen aan het welslagen van zo’n 
avond. Hier konden zijn gasten 
altijd genieten van voortreffelij-
ke menu’s en á la carte gerech-
ten. Het goede gastheerschap 
van Nol en de culinaire kennis 
van zowel hemzelf als van zijn 
topkok lagen hieraan ten grond-
slag. Ook de intieme ruimte en 
het klassiek getinte knusse inte-
rieur van Monfaucon de France 
zorgden ervoor dat gasten zich 
hier ‘thuis’ voelden. Nol ging al-
tijd voor culinaire kwaliteit en 
creativiteit. Zijn gasten moesten 
kunnen genieten van verfijnde 
gerechten. Al het vakmanschap 
werd uit de kast gehaald. En al-
les werd van verse componen-
ten bereid. Nol organiseerde tal-
loze thema-avonden, vergezeld 
van diverse culinaire hoogstand-

jes die door zijn gasten hoog op 
prijs werden gesteld.
Nol is zes jaar eigenaar en gast-
heer geweest van Monfaucon de 
France. Vóór die tijd was hij be-
drijfsleider in Equus en nog lan-
ger geleden werkte hij in Het 
Rechthuis, dat toen nog een res-
taurant was. Zijn wens om ooit 
zelf een Frans getint restau-
rant te bezitten met een verfijn-
de keuken ging in 1998 in ver-
vulling. Samen met chef-kok Hu-
bert de Angeli opende hij naast 
café De Paddestoel aan Hof-
land in Mijdrecht ‘zijn’ restau-
rant Monfaucon de France. Let-
terlijk vertaald ‘Mijn Franse valk’, 
waar maximaal 40 gasten com-
fortabel konden genieten van 
de verfijnde Franse keuken. La-
ter werd Brian Samsom de chef-
kok van Monfaucon, ooit sous-
chef bij restaurant Le Canard 
Sauvage in de Bilderberg Rési-
dence te Vinkeveen. Nol wist ze 
wel uit te zoeken. Zelf was hij 
een man die bij leven zijn spo-
ren in de culinaire wereld zon-
dermeer heeft verdiend. Met zijn 
heengaan hebben wij definitief 
afscheid genomen van de Nestor 
in de Mijdrechtse horeca.
Dat hij moge rusten in vrede.

Redactie Nieuwe Meerbode

-

Night of the Gospel mag u 
niet missen
Vinkeveen - Zaterdag 1 november 
wordt de zaal in de Boei in Vinke-
veen omgebouwd voor “Night of the 
Gospel”. De jubilerende verenigin-
gen Brassband Concordia en Gos-
pelkoor De Rovenians presente-
ren een geweldig muzikaal spekta-
kel. Brassband Concordia viert haar 
110-jarig jubileum en Gospelkoor De 
Rovenians het 25-jarig jubileum. De 
afgelopen weken is er druk gerepe-
teerd. Over en weer zijn de repetitie-
avonden bezocht om de samenwer-
king verder uit te werken. Het is een 
enorme uitdaging, zowel voor het 
gospelkoor als voor de brassband, 
die beide nog nooit eerder op deze 
manier een concert hebben gege-
ven. Beide dirigenten hebben veel-
vuldig contact gehad over de invul-
ling van deze avond. Hun enthousi-
asme voor deze avond is bijzonder! 
Brassband en  gospelkoor samen 
is een verrassende combinatie met 
een afwisselend repertoire. Ook zul-
len de verenigingen ieder nummers 
uit hun eigen repertoire laten ho-
ren. Laat u verrassen en kom deze 
avond luisteren. Een avondvullend 
programma dat mag u niet missen!

Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels in vol-
le gang. Reserveer vroegtijdig uw 
kaarten in de voorverkoop, want vol 
is vol!!

Het concert vindt plaats op 1 no-
vember a.s. in De Boei, Kerklaan 32 
te Vinkeveen

Kaarten in de voorverkoop kosten 
15,00 euro per stuk. Kinderen t/m 
12 jaar, 65+ en donateurs betalen 
12,50 euro.

De kaarten zijn te bestellen via de 
websites van beide verenigingen:
www.brassband-concordia.nl
www.rovenians.nl of via de leden.

Zitbankjes van Algemene 
Begraafplaats worden 
opgeknapt
Wilnis - Het is goed om naast grote 
gebeurtenissen ook de kleine prak-
tische dingen in de samenleving op 
te pakken en in de krant te zetten. 
In de uitgave van 8 oktober jl. maak-
ten wij melding van het feit dat be-
zoekers van de Algemene Begraaf-
plaats in Wilnis hadden geklaagd 
dat zij met hun kleding aan de ruwe 

houten zittingen van de plaatselijk 
aanwezige zitbankjes bleven han-
gen. Nader bekeken bleek een flin-
ke onderhoudsbeurt van de bankjes 
geen overbodige luxe te zijn. 

Die berichtgeving is goed doorge-
komen bij de gemeente. Alle bank-
jes worden in de loop van dit najaar 

en deze winter beurtelings wegge-
haald en bij de gemeentewerf ge-
schuurd en opnieuw geschilderd.

Ze staan er dan straks weer uitno-
digend bij om op te gaan zitten zon-
der dat kleding schade oploopt. Me-
de namens de bezoekers van de be-
graafplaats hartelijk dank!

Overlast kippen op 
bedrijventerrein aangepakt

‘Bij de Handjes’ krijgen kinderyoga

‘Night Fever’: de wekelijkse 
80’s en 90’s party voor 
vijfentwintigplussers 
Regio - De afgelopen twee vrijdag-
avonden zijn in Partycentrum Bon 
Ami goed bezocht door vele gas-
ten uit de regio. Op vrijdag 17 ok-
tober heeft DJ Ger van den Brink 
van Radio 10 Gold het spits afgebe-
ten en afgelopen vrijdag heeft nie-
mand minder dan mastermixer DJ 
Ben Liebrand de zaal flink op zijn 
kop gezet. “Night Fever” is dan ook 

een 80’s en 90’s party voor 25+, die 
iedere vrijdagavond in Partycentrum 
BON AMI wordt gehouden.
De grote zaal is in een volwassen 
jasje gestoken en heeft tevens voor 
de rokers onder ons een grote in-
pandige rookruimte. Net zo pret-
tig als de muziek uit de jaren 80 en 
90 die ongetwijfeld mooie herinne-
ringen zal oproepen en menigeen 

zal doen besluiten de dansvloer op 
te gaan. Er is voldoende gratis par-
keergelegenheid en speciale toe-
zichthouders zullen een oogje in het 
zeil houden en desgewenst de auto 
wegzetten en ook weer voorrijden.
Een avondje Night Fever bedraagt 
slechts 5 euro en dat is inclusief 
garderobe en het gebruik van de 
toiletten.



Regio - Met het winterseizoen voor 
de deur zijn de ogen van de baan-
liefhebbers gericht op de 6-daagse 
van Amsterdam. De renners en ren-
sters met o.a. Paulo Bettini, Michael 
Boogerd, Erik Zabel, Theo Bos en 
Marianne Vos reden van 20 t/m 25 
oktober hun rondjes in het Velodro-
me van Amsterdam. 

De 1ste en 2de jaars nieuwelin-
gen (15/16 jr) mochten 3 dagen in 
het voorprogramma van dit evene-
ment  rijden. Dit jaar was het Thijs 
Leijgraaff van de UWTC en zijn maat 
Luca Schrijen gelukt om door de se-
lectie te komen. Voor Thijs was het 
erg spannend, aangezien hij nog 
maar 3 gewone- en 3 koppeltrainin-
gen had gehad. Voor dit evenement 
waren 9 Nederlandse koppels gese-
lecteerd, aangevuld met 2 Engelse 
koppels en 1 Belgische koppel. Op 
maandag 20 oktober werd er be-
gonnen met een koppel-tijdrit, be-
staande uit 1 ronde en dan een vlie-
gende start. Luca lanceerde Thijs, 
hij moest 1 ronde afmaken van 250 
meter. Met een rondetijd van 12.01 
seconden zette hij een 4de plaats 
neer. Daarna werd er een koppel-
koers van 50 ronden met 5 klasse-
ment sprints gereden. Hier werden 

Luca en Thijs 5de. Het totaalklas-
sement voor deze dag was een 4de 
plek. Op de 2de dag begonnen Luca 
en Thijs met een afval koppelkoers. 
Dit was niet getraind en daardoor 
was er tussen Luca en Thijs wat 
verwarring ontstaan en eindigden 
ze op een 6de plaats. Na even op 
adem gekomen te zijn volgde er we-
derom een koppelkoers van 50 ron-
den en 5 klassement sprints. Ook 
hier behaalden ze een 5de plaats. 

Ook het totaalklassement van de-
ze dag was plaats 5. Op de 3de dag 
werd er alleen een koppelkoers ge-
reden van wel 75 ronden en 7 klas-
sementsprints, in deze koers wer-
den ze opnieuw 5de. In het totaal-
klassement was ook plaats 5 van de 
mini 3 daagse voor hen, achter Den-
nis Looij uit Wilnis. Zelf zijn Luca en 
Thijs zeer tevreden met het behaal-
de resultaat. Ze hebben veel plezier 
gehad en ontzettend veel geleerd.

De Ronde Venen – Tijdens de Open 
Monumentendag stond ook de R.K. 
kerk in Mijdrecht/Wilnis open voor 
bezichtiging.

Geïnteresseerde bezoekers konden 
verschillende facetten van de kerk 
bewonderen.

Onder deskundige leiding van Jan 
Reurings kregen bezoekers een 
rondleiding door de kerk, uitleg over 
de ramen, konden zij de toren be-
klimmen, de kluis van binnen bekij-
ken en het orgel bespelen.

Voor de kinderen was er een speur-
tocht door de kerk en konden ze 
aan een prijsvraag meedoen.

Een aantal kinderen heeft de prijs-
vraag ingevuld. De meeste kinde-
ren hadden alle antwoorden goed 
en daarom is er geloot.

Michelle Gruppen uit Wilnis is de 
gelukkige winnares geworden.
Haar werd een heerlijke taart over-
handigd. De andere deelnemers aan 
de prijsvraag hebben een aanden-
ken gekregen.Uithoorn - Zoals bekend, of mis-

schien ook niet, bestaat muziekver-
eniging Tavenu die in 1927 is op-
gericht uit vier onderdelen. Dat zijn 
de fanfare, de slagwerkgroep, de 
drumfanfare en de Steelband. Dus 
van alles wat. Op zondag 26 oktober 
speelden eerst de drumband en de 
mallets (verzamelnaam van xylofoon, 
marimba en klokkenspel). Daarna 
kwam ter afwisseling de slagwerk-
groep Bovenkerk en als vrolijke af-
sluiting de steelband met de leden 
natuurlijk in kleurige Hawaïhemden. 
Marguerite Meijer vertelt dat Tave-
nu met diverse muziekinstrumenten 
aanwezig is de marching bells, een 
marching xylofoon, en slagwerk, de 
trams, percussie, pauken en tem-
ple blocks (slagwerkinstrument dat 
verschillende hoogtes kan bereiken. 
“Wat wij gaan spelen is een beetje 
een mix van concertwerk en mar-
sen”, aldus Marguerite. De drum-
band en mallets speelden zoals Mi-
chiel van Putten de dirigent al aan-
gaf ook enkele nummers die zij lie-
ten horen tijdens de optredens in 
Uithoorn en Mijdrecht. Zo was er 
treinritme waar de stoomfluit dui-
delijk de naderende trein aankon-
digde en hoorde je daarna het ge-
puf en gestamp van de locomotief. 
Marguerite Meijer vertelt dat Trein-
ritme echt een begrip is geworden 
bij de Kwakelaars en dat dit num-
mer altijd moet worden gespeeld bij 
de kermsoptocht. ‘My little lady’ is 
natuurlijk een bekend nummer en 
daar swing je gewoon lekker mee. 
Zeker toen de band als extra ritme 
in de handen klapte. Ook het num-
mer Eviva Espana is bekend en dan 
kom je al gauw in een Spaans sfeer-
tje terecht. Bij ‘Indian life’ speel-
de het jongste lid Mats van 11 jaar 
mee op de kleine trom. Hij is nog in 
opleiding maar kan dit meespelen”, 
vertelt Marguerite.
“Hij is wel zenuwachtig hoor”, ver-
telt Mats moeder, maar het ging al-
lemaal heel goed, en zenuwach-
tig moet je zijn voor een optreden. 
Daarna volgde een medley van Sla-
gerij Van Kampen. Veel speciale ef-
fecten met een wat langzamer ge-
deelte en dan weer op behoorlijke 
snelheid. Back to Gadd en Back to 
Bozzio zijn alle twee arrangemen-
ten van Jan Schipper. Zowel Steve 
Gadd als Terry Bozzio zijn beken-
de drummers, maar Jan Schipper 
heeft speciaal voor slagwerk een ar-
rangement gemaakt van de stuk-
ken die dus origineel voor drum wa-
ren geschreven. Een leuke impres-

sie vindt Michiel van Putten die ver-
telt dat Jan Schipper echt probeert 
de stijl na te bootsen van de drum-
mers maar dan voor slagwerk. “Ter-
ry Bozzio bouwt zich helemaal in bij 
een optreden. Die zie je door al zijn 
instrumenten bijna niet meer terug.” 
Nummer negen ‘Eternal Friendship’ 
is een nummer waarmee Tavenu 
volgend jaar mee op tournee hoopt 
te gaan. Je moet voor een concours 
twee nummers instuderen, een 
loopstuk en een concertstuk. Dit is 
dus een loopmars uit de eerste di-
visie. De compositie bestaat uit vier 
delen. Een lastig stuk, dat was ook 
te zien aan de ingespannen gezich-
ten van de muzikanten. Ook ‘News 
Flash’ was een lastig stuk in 5/4 
maat en werd gespeeld met mallets 
en een solo van Marguerite. Num-
mer elf was Fair Play van Venga 
Boys dat een populaire zomerhit is 
geweest en voor Mambo America-
no moest er snel een kleine verhui-
zing plaatsvinden, want dat nummer 
werd samen met de slagwerkgroep 
Bovenkerk gespeeld. Een vrolijk af-
wisselend stuk.
.
Pauze
Na de pauze kwam dus de slag-
werkgroep Bovenkerk. Marguerite 
had al verteld dat zij prachtige in-
strumenten hebben en zij speelden 
popclassics. Sparkling Stars was zo-
als de naam al zegt een heftig stuk 
met aan het eind zelfs bijna agres-
sieve elementen zoals Barry Jurjus 
de dirigent het uitdrukte. ‘Oye mi 
canto’ een bekend nummer van 
Gloria Estefan waar ook de basgi-
taar meespeelde. Nummer drie ‘Is-

land Reggae’, gecomponeerd door 
de basgitarist, kreeg zelfs een com-
pliment van de presentator die zelf 
van een eiland kwam en door dit 
lied weer terug in de sfeer van het 
eiland keerde. De basgitarist heeft 
op Terschelling gewoond en had 
dit gegeven als basis gebruikt. Een 
indrukwekkend nummer. Daarna 
kwam de première van een nieuw 
stuk, namelijk ‘Splash’, gebaseerd 
op een funk wat door James Brown 
groot is gemaakt. Dan drie beken-
de nummers: ‘The lion sleeps to-
night’, ‘Eloise’: moeilijk om de lang-
zame gedeeltes goed op te vangen 
met slagwerk maar uitstekend ge-
daan en ‘Africa’. Bij alledrie de num-
mers speelde ook Marguerite mee. 
Als laatste een zelfgecomponeerd 
stuk van Jurjus in een wat ande-
re stijl en opstelling dan gewoonlijk 
wat even wennen was voor de muzi-
kanten aldus Barry. Een Braziliaans 
stuk maar dan een beetje in Neder-
landse sfeer. Afgesloten werd weer 
met een gezamenlijk stuk La Couca-
racha. Vooral door de bijdrage van 
de steelband die er net dat zomer-
se tintje aan gaf werd het een lekker 
vrolijk stuk. En ja, toen waande je je-
zelf helemaal op de zonnige stran-
den met de palmen en een cubali-
bre met de nummers van de steel-
band. Moliendo Café, een pittig rit-
me, gevolgd door een wat langza-
mer stuk waar je lekker bij kon weg-
dromen ‘Quando Caliente el Sol. 
Quantanamera natuurlijk heel be-
kend evenals Besame mucho en 
Brown eyed Girl. Een zonnig en vro-
lijk concert op een wat regenachti-
ge zondagmiddag. 
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Tavenu en slagwerkgroep 
verzorgen koffieconcert

Michelle Gruppen wint de
prijsvraag over Heilige 
Johannes de Doper

Thijs Leijgraaff rijdt 
mini 3-daagse tijdens 
6-daagse van Amsterdam

Biljarten

Jim van Zwieten maakt 
partij in negen beurten uit
Regio - Speelweek 9 was een week 
met prima prestaties van een aan-
tal biljarters.

Kortste partijen:
Jim van Zwieten 35 caramboles in   
9 beurten = 3,888 gemiddeld
Anne Beeker 27 caramboles in 14 
beurten = 1,928 gemiddeld
Wil Bouweriks 38 caramboles in 15 
beurten = 2,533 gemiddeld
Henny Hoffmans 100 caramboles in 
15 beurten = 6,667 gemiddeld
Kees de Zwart 120 caramboles in 16 
beurten = 7,437 gemiddeld
Paul Schuurman 170 caramboles in 
17 beurten = 10,000 gemiddeld
Hoogste series:
Wil Bouweriks 17 caramboles = 
44,74% van zijn te maken   38 ca-
ramboles
Kees de Zwart 47 caramboles = 

39,17% van zijn te maken 120 ca-
ramboles

Verfrissend deze week was de nieu-
we outfit van het team van Stieva 
Aalsmeer (zie foto).
De thuishaven van dit team is De 
Willisstee in Wilnis. Vorig seizoen 
speelde dit team onder de naam De 
Kuiper/van Wijk 1.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 ver-
loor kansloos met 2-7 tegen Dio 2. 
Hennie Hoffmans, Hennie van ’t Hul 
en Pieter Stokhof  zorgden met kor-
te partijen voor de winst van Dio 2.
Cens 2 won met 6-3 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 4. Jos Bader had 
maar 22 beurten nodig om Jeroen 
Vis te verslaan.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 
won nipt met 5-4 van De Kromme 

Mijdrecht 2. Wim van der Linden 
won in een spannende partij met 23 
beurten van Cor van Wijk. 
De Paddestoel 2 was met 7-2 veel 
sterker dan Bob’s Bar 1. Jim van 
Zwieten overklaste Richard v.d.Kolck 
en Pim de Jager was veel te sterk 
voor Joop Luthart.

Bob’s Bar 2 won overtuigend met 7-
2 van De Paddestoel 1. Anne Bee-
ker, Erik Spiering en Frank Bijlhou-
wer zorgden voor de punten van 
Bob’s Bar 2. Gerrit Schuurman red-
de de eer voor De Paddestoel 1 door 
Tobias Hagenbeek te verslaan.

De Kuiper/van Wijk vernederde De 
Paddestoel 3 met 8-1. Veel te sterk 
waren Rob ten Den, Nico Koster en 
Kees de Zwart voor hun tegenstan-
ders. Michael de Kuiper moest ge- De nieuwe outfit van het Willisstee team gesponsord door Stieva Aalsmeer

noegen nemen met remise tegen 
Michel Bak.
Stieva Aalsmeer drukte met 7-2 De 
Schans nog vaster op de laatste 
plaats. Wil Bouweriks,
Pieter Coenen en Derk Bunders wa-
ren veel te sterk voor de spelers van 
De Schans. Hans Dikkers zorgde 
voor de punten van de Schans.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 blijft 
goed presteren en won met 7-2 van 
Cens 1. 

Dio 1 is niet te stuiten en won met 
8-1 van De Kromme Mijdrecht 1. 
Gerrie Hözken zorgde met een ge-
lijkspel tegen Bert Dijkshoorn voor 
het enige punt van De Kromme 
Mijdrecht 1.   

Feestelijke opening bij 
Hockeyclub Qui Vive
Uithoorn - Bij hockeyclub Qui Vi-
ve worden eind deze maand langs 
haar hoofdveld (veld 1) nieuwe af-
sluitbare dug-outs in combinatie 
met een tussenliggende tribune ge-
bouwd. Verder wordt een nieuwe 
videotoren geplaatst zodat thuis-
wedstrijden op video kunnen wor-
den vastgelegd om ze achteraf te 
kunnen evalueren.  De nieuwe dug 
outs, tribune en videotoren zijn ont-
worpen en gebouwd door spon-
sor Bouwbedrijf Veerhuis Bouw uit 
Mijdrecht. Het bestuur van Qui Vi-
ve is sponsor Veerhuis Bouw bij-
zonder dankbaar voor deze fantas-
tische verbetering van haar accom-

modatie en wil de ingebruikname 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
De nieuwe faciliteiten worden fees-
telijk geopend op zondag 2 novem-
ber, als zowel het eerste damesteam 
als het eerste herenteam een thuis-
wedstrijd spelen. De officiële ope-
ning is om 14.30 uur. Na afloop van 
de wedstrijden van beide teams or-
ganiseert de Party Service van Qui 
Vive weer haar inmiddels legendari-
sche Thé Dansant met DJ, live mu-
ziek en drankjes.  Het feestprogram-
ma op zondag 2 november 2008 is 
als volgt: 12.15 uur: ontvangst spon-
soren en andere genodigden
12.45 uur: wedstrijd Qui Vive D1 te-

gen Amersfoort D1
14.30 uur: opening nieuwe facilitei-
ten door familie Veerhuis en voorzit-
ter Marcel van Eijk 
14.45 uur: wedstrijd Qui Vive H1 te-
gen Forward H1 
16.30 uur: hockey clinic voor de EF 
jeugd en Benjamins verzorgd door 
het jeugdbestuur.
Vanaf circa 17.30 uur worden er 
vanuit een buitenkeuken voor een 
schappelijk bedrag hamburgers en 
andere lekkernijen geserveerd. Voor 
de jeugd verzorgt het jeugdbestuur 
van Qui Vive tot slot een popcorn-
kraam. Iedereen, lid of geen lid, is 
van harte welkom! 



Wilnis - Vanaf heden bestaat de 
mogelijkheid om op de donderdag-
ochtend van 9.30 uur tot 10.15 uur in 
de Willisstee te Wilnis mee te doen 
aan MBvO-gymnastiek! MBvO staat 
voor ‘meer bewegen voor ouderen’.
Aan alle kanten wordt de mens er 
op gewezen, dat men meer moet 
gaan bewegen. De norm van 30 mi-
nuten bewegen per dag haalt lang 
niet iedereen. Ook artsen en fysio-
therapeuten adviseren hun patiën-
ten meer te bewegen, met name 
mensen met artrose of slijtagevor-
men en licht chronische aandoenin-

gen. Sport en bewegen dragen te-
vens bij aan een hogere weerstand. 
Stichting Spel en Sport 55 Plus 
springt hierop in door bewegings-
lessen te organiseren op elk niveau. 
De docenten zijn specialistisch op-
geleid en worden regelmatig bijge-
schoold.

Deze nieuw gestarte lessen zijn be-
doeld voor 65-plussers die in een 
gezellige sfeer aan behoud of ver-
betering van de algemene condi-
tie willen werken. Onder leiding van 
docente Joke van Diemen wordt op 

een ontspannen manier gewerkt 
aan onder andere lenigheid, kracht, 
balans, coördinatie, eventueel met 
materialen en/of muziek.
De deelnemer hoeft géén ervaring 
te hebben met sport.
Na afloop is er gelegenheid om met 
elkaar koffie te drinken, want een 
gezellige sfeer staat hoog op de 
lijst! 
U bent van harte welkom om vrijblij-
vend te komen kijken of een les mee 
te doen. U kunt ook de docent bel-
len, haar telefoonnummer is 0297- 
284093.
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Kids van Twistvliedschool 
op bezoek bij de bakker
Mijdrecht - Op woensdag 22 ok-
tober is groep 3 van de Twistvlied-
school uit Mijdrecht op bezoek ge-
weest bij bakker Leonard in Wilnis. 
De kinderen hebben op school al 
een aantal rekenlessen gehad over 
de bakker. Ook is er in de klas een 
echte bakkershoek en hebben ze 

met de juf broodjes van brooddeeg 
gebakken. Omdat de kinderen heel 
erg nieuwsgierig waren naar de 
echte bakkerij, mochten ze bij een 
echte bakker op bezoek komen.

De bakker heeft ze laten zien hoe 
het deeg gemaakt wordt en wat er 

allemaal moet gebeuren voordat het 
brood gegeten kan worden. Ook 
mochten ze zelf heel mooie en lek-
kere broodjes bakken.

De kinderen hebben het enorm naar 
hun zin gehad en willen de bakker 
hierbij heel erg bedanken.

Mantelzorg is ‘Topsport’ 
en dat verdient een 
bloemetje!
De Ronde Venen - Maandag 10 
november  is de Dag van de Man-
telzorg. Wie in uw naaste omgeving 
zorgt voor een ander? Zorgt u voor 
familie of vrienden of kent u iemand 
die dat doet?
Meldt u dan aan bij het Steunpunt 
Mantelzorg. Geef een mantelzorger 
op voor een bos bloemen. Dat ver-
dient zij/hij!
Op de Dag van de Mantelzorg wil 
het Steunpunt Mantelzorg, dat is 
ondergebracht bij de welzijnsorga-
nisatie Stichting De Baat, dat zoveel 
mogelijk mantelzorgers in de ge-
meente De Ronde Venen een blijk 
van waardering krijgen. Daar heeft 
het Steunpunt Mantelzorg uw hulp 
voor nodig! Geef een naam en adres 
door van iemand die zorgt voor een 
ander en het steunpunt zorgt dat 
deze persoon een schouderklopje 
krijgt thuisbezorgd in de vorm van 
een bloemetje.
Mantelzorgers zijn mensen die on-
betaald personen in hun omgeving 
ondersteunen met wie zij een emo-
tionele band hebben. Het kan gaan 
om de partner, ouder, kind, vriend 
of vriendin, buurvrouw of buurman 
met een lichamelijk of psychische 
ziekte of handicap.
Wist u dat driekwart van de zorg 
thuis verzorgd wordt door mantel-
zorgers? Zonder hen zou de we-

reld er heel anders uitzien en de 
zorg onbetaalbaar zijn! Veel van de-
ze zorg is onzichtbaar voor de bui-
tenwereld. Mantelzorg kan veel vol-
doening geven maar ook belastend 
zijn. Mantelzorgers krijgen daarvoor 
niet altijd die erkenning en waarde-
ring die ze verdienen. Een blijk van 
waardering kan zoveel goed doen! 
Met uw hulp wil het steunpunt man-
telzorg hiervoor zorgen. Dus: MAN-
TELZORG IS TOPSPORT en dat ver-

dient een BLOEMETJE.
Deze actie wordt ondersteund door 
de Stichting De Baat en bloemisten 
uit De Ronde Venen.

Bent u mantelzorger of kent u ie-
mand die dat doet? Meldt u dan 
aan tot en met 4 november bij het 
Steunpunt Mantelzorg van de Stich-
ting De Baat, Kerkvaat 2, 3641 EP 
Mijdrecht, tel. 0297-230280, e-mail: 
mantelzorg@stichtingdebaat.nl 

Plezierig bewegen voor 
senioren in de Willisstee

Ruim 1100 deelnemers aan 
Burgernet in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Sinds de wer-
ving drie weken geleden van start 
is gegaan, hebben zich in De Ron-
de Venen 1111 inwoners aangemeld 
als deelnemer van Burgernet. Bur-
gemeester Marianne Burgman is 
zeer verheugd over het feit dat ruim 
drie procent van de bevolking zich 
heeft aangemeld. Burgernet gaat op 
7 november daadwerkelijk van start 
en vanaf die datum zijn er acties te 
verwachten.
De Ronde Venen is een van de acht 
gemeenten in Nederland waar Bur-
gernet wordt ingevoerd. Leeuwar-
den, Dantumadeel, Gouda, Delft, 
Ede, Breukelen en Maarssen zijn de 
overige gemeenten. Ook hier is de 
werving per 1 oktober van start ge-
gaan. Vorige week werd in Friesland 
de 10.000ste deelnemer van deze 
gemeenten ingeschreven.
Met Burgernet kan de politie het 
publiek betrekken bij een zoekac-
tie naar een verdachte, een voertuig 
of een vermist persoon. De deelne-
mers krijgen een ingesproken me-

dedeling over een gezocht persoon 
of voertuig te horen op hun vaste 
of hun mobiele telefoon, of ze krij-
gen een sms-bericht. Als zij vervol-
gens iets zien of horen dat overeen-
komt met het signalement, bellen zij 
direct naar een gratis telefoonnum-
mer in de meldkamer van de politie. 
Zo kan de politie gerichter en snel-
ler zoeken. Na afloop van de zoek-
actie krijgen alle deelnemers weer 
een bericht met informatie over het 
resultaat. 
In Nieuwegein loopt er al sinds 2004 
een proef met Burgernet. Gezien 
het succes is de proef nu uitgebreid 
met de acht gemeenten. Na evalua-
tie van de proef is het de bedoeling 
Burgernet stapsgewijs overal in het 
land in te voeren.
Burgemeester Burgman is verheugd 
over het grote aantal aanmeldin-
gen. ,”Hoe meer inwoners deelne-
men, hoe beter Burgernet kan wor-
den ingezet en hoe effectiever het 
zal zijn.’’ Zij hoopt dat de komende 
weken het aantal deelnemers blijft 

toenemen. Burgman: ”Inwoners van 
De Ronde Venen vinden veiligheid 
een belangrijk onderwerp, dat is 
al eerder gebleken. Zij willen daar 
ook graag een bijdrage aan leveren. 
Deelname aan Burgernet is een van 
de manieren waarop dat kan.’’
Deelnemers van Burgernet blijken 
redelijk verdeeld te zijn over ver-
schillende leeftijdscategorieën. De 
jongste deelnemer is 16 jaar, de 
oudste ruim 90. In het weekeinde 
heeft zich de duizendste deelnemer 
aangemeld, een inwoner van Wilnis.
Gezien het grote aantal aanmeldin-
gen worden er twee informatieavon-
den georganiseerd in de Meijert in 
Mijdrecht waar de kersverse deel-
nemers nader worden geïnformeerd 
over het doel en de werking van 
Burgernet. Ook kunnen zij daar vra-
gen stellen. De eerste bijeenkomst, 
waarvoor de helft van de huidige 
deelnemers is uitgenodigd, vindt 
plaats op woensdag 5 november om 
20.00 uur. De tweede bijeenkomst is 
op woensdag 26 november.

Vrijdag 7 en zaterdag 8 november:

Toneelvoorstelling ‘De Richel’ 
door De Opregte Amateur
De Hoef - De Hoefse toneelvereni-
ging ‘De Opregte Amateur’ geeft op 
vrijdag 7 en zaterdag 8 november 
najaarsvoorstellingen in de Spring-
bok. Het stuk dat opgevoerd gaat 
worden heet ‘De Richel’ en is ge-
schreven door Ton Davids als be-
werking van het spel ‘De Goot’. De 
spelers zijn al weer enige maanden 
aan het oefenen en gezien hun ple-
zier daarin, staat de toeschouwers 
straks wel weer een en ander te 
wachten! Als u nu verteld wordt, dat 
een van de meest normale perso-
nages tegen een gieter gaat praten, 
dan geeft dat al in welke richting u 
het moet zoeken... Verder komen er 
ook nog een kinderlokker, een dame 
van lichte zeden (met zweepje), een 

tuinkabouter, een ietsje (?), een po-
eet en een winkelwagentje in voor 
en natuurlijk is daar nog... de Pin-
dakaasman! Voor bepaalde scènes 
wordt het publiek onder de 18 jaar 
gevraagd af en toe even de ogen te 
sluiten of de andere kant op te kij-
ken. Dit alles speelt zich in de eer-
ste twee bedrijven af in het pensi-
on voor junks, dak- en thuislozen 
‘De Richel’, maar in het derde bedrijf 
bestaat dat tehuis niet meer, dank-
zij buurvrouw Meerman (die minder 
man, maar wel meer mans is dan u 
denkt).

Meemaken
Natuurlijk kunt u dit meemaken. 
De voorstellingen worden gege-

ven op vrijdag 7 en zaterdag 8 no-
vember om 20.00 uur in het thea-
ter De Springbok aan de Oostzijde 
65a in De Hoef. De zaal is open van-
af 19.00 uur en na afloop kunt u de 
lachspieren weer wat bijmasseren 
aan de bar. Gezien de belangstel-
ling is reserveren raadzaam, immers 
de voorstellingen in het afgelopen 
voor- en najaar waren uitverkocht. 
Dat kan bij voorkeur via email: to-
neeldehoef@live.nl of anders via 
Ronald Wieman, tel. (0297–593291). 
Tevens wordt u de mogelijkheid ge-
boden de kaarten van te voren af te 
halen op dinsdag 4 november in de 
Springbok van 19.00 tot 20.30 uur. 
Dan hoeft u niet in de rij te staan op 
de dag zelf.

Voorouders gezocht!
De Ronde Venen - De belangstel-
ling voor de genealogische dag die 
einde 2007 door de Historische Ver-
eniging ‘De Proosdijlanden’ werd 
georganiseerd bleek zo succesvol, 
dat naar aanleiding hiervan beslo-
ten werd binnen de vereniging een 
eigen werkgroep te gaan formeren. 

Met als doelstelling een luisterend 
oor, of zo nodig een helpende hand 
te kunnen bieden aan hen die zich 
bezighouden met Stamboom-on-
derzoek. 

Om deze aanwezige belangstelling 
verder uit te bouwen is besloten  
opnieuw een genealogische dag te 
organiseren. Als spreker voor deze 
dag is de heer Jos Kaldenbach uit-
genodigd, die een lezing zal hou-
den over het onderwerp ‘genealogie 

over de grenzen’. Een specialist die 
zich in de achterliggende jaren gro-
te kennis heeft eigengemaakt van 
onder andere Duitse archieven. 

Tevens wil Historische Vereniging 
‘De Proosdijlanden’ op deze dag 
graag uw suggesties vernemen of er 
behoefte is om andere activiteiten of 
cursussen te gaan organiseren, zo-
als paleografie, genealogie en inter-
net, maar ook genealogie voor be-
ginners is een mogelijkheid.

Tevens zal deze bijeenkomst ge-
bruikt worden om u te vragen naar 
uw vorderingen in de zoektocht 
naar uw voorouders met als achter-
liggende gedachte u uit te nodigen 
deze te willen delen met de genea-
logiegroep. Op dit moment hebben 
tientallen stamboomvorsers hun in-

spanningen reeds achter gelaten en 
is het niet uitgesloten dat het bij u 
al zo lang ontbrekende familielid el-
ders werd geboekstaafd. 

Mocht het echter zo zijn dat u de-
ze zoektocht inmiddels heeft afge-
sloten, verspreid of misschien wel 
uitgegeven, maar nog niet bekend 
bij deze vereniging, dan zouden zij 
het zeer op prijs stellen als u hun dit 
kenbaar zou willen maken. 

Tot besluit, ook zij die (nog) geen 
lid zijn van de vereniging worden 
hierbij uitgenodigd en zijn van har-
te welkom op zaterdag 15 november 
aanstaande in het Hervormd vereni-
gingsgebouw aan de Herenweg 207 
in Vinkeveen. De lezing van de heer 
Kaldenbach begint om 14.00 uur. 
Heel graag tot ziens.
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Atlantis 1 sluit veldcompetitie 
zaterdag af met winst
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond alweer de laatste wedstrijd 
van de veldcompetitie dit jaar op het 
programma voor het door Pimentel 
Fasteners bv gesponsorde Atlantis 
1. De uitwedstrijd tegen tegenstan-
der Midlandia werd maar net verlo-
ren met 8-7. Atlantis was er dan ook 
op gebrand dit seizoen met winst 
af te sluiten en te laten zien dat ze 
meer in huis heeft. Het is lange tijd 
gelijk op gegaan, maar het laatste 
gedeelte van de wedstrijd kon de 
ploeg eindelijk loskomen wat resul-
teerde in de beoogde uitkomst. Met 
de 12-8 winst bleven de punten te-
recht in Mijdrecht.

Atlantis startte in de gebruikelijke 
opstelling. Ook Masha Hoogeboom, 
die de vorige wedstrijd gemist had 
wegens een knieblessure was te-
ruggekeerd in de basis. De ploeg 

stond dan wel in de gangbare op-
stelling, de functies van de spelers 
waren deze keer omgedraaid om de 
tegenstander in verwarring te bren-
gen, zo had coach Paul Plaatsman 
bedacht. Er werd goed begonnen, 
maar het was toch Midlandia dat het 
eerste punt op het scorebord bracht. 
De Mijdrechtenaren kwamen al snel 
met een antwoord in de vorm van 
een schot van Mark Goverse. Verde-
digend zat het spel weer aardig in 
elkaar, hoewel er toch hier en daar 
een foutje werd gemaakt. De aan-
vallen liepen af en toe wat moei-
zaam door de gewijzigde functies, 
maar er werd goed door gekorfbald 
waardoor de eerste helft gelijk op-
ging. Door een mooi afstandsschot 
van Jacco van Koeverden Brouwer 
in de laatste minuut, ging Atlantis 
met een 5-4 voorsprong de rust in. 
Er moest nog dichter op verdedigd 

worden en er moest wat meer terug-
gevallen worden op de gebruikelijke 
functies, zo luidde de opdracht voor 
de tweede helft. Zoals wel vaker dit 
seizoen, kwam het vlaggenschip van 
Atlantis direct na de rust toch weer 
moeilijk tot scoren, waardoor Mid-
landia de voorsprong weer over kon 
nemen. Maar de Mijdrechtenaren 
bleven doorknokken en na een goed 
afgemaakte doorloopbal van Masha 
Hoogeboom werd de korf weer wat 
makkelijker gevonden. 

Nog even ging het gelijk op tot en 
met 8-8, maar toen de bankbezet-
ting na een uur gespeeld te heb-
ben als één man achter de Pimen-
tel Fasteners ploeg ging staan, was 
het Atlantis 1 dat de leiding nam en 
overtuigend haar voorsprong uit-
breidde. In 10 minuten tijd wer-
den 4 doelpunten gescoord. Zo was 
het uiteindelijk toch een mooie 12-
8 overwinning en kan Atlantis met 
opgeheven hoofd het zaalseizoen 
tegemoet gaan.

Deze week zijn de doelpunten ge-
maakt door Jelmer Steen (3), Jacco 
van Koeverden Brouwer, Mark Go-
verse, Masha Hoogeboom (2), Pim 
de Munter, Chantal Poolman en Li-
sanne van Doornik (1). Volgende 
week is er geen competitiewedstrijd 
voor het door Pimentel Fasteners 
bv gesponsorde team. De ploeg zal 
zich gaan voorbereiden op het zaal-
seizoen dat voor de deur staat. Ie-
dereen wordt bedankt voor de steun 
dit seizoen en u bent uiteraard weer 
van harte welkom om te komen kij-
ken en aanmoedigen in de Phoenix 
hal in Mijdrecht.

Atlantis 2 redt het niet 
tegen koploper Tempo 3
Mijdrecht - Op zaterdag 25 oktober 
stond de wedstrijd Atlantis 2–Tempo 
3 op het programma. Het door Fortis 
gesponsorde team had in dit veld-
seizoen al tegen Tempo 3 gespeeld. 
Deze wedstrijd werd toen helaas 
met 14-10 verloren. 
De wedstrijd kon aanvankelijk niet 
gespeeld worden omdat de scheids-
rechter niet kwam opdagen. Er was 
iemand bereid gevonden uit de ver-
eniging van Atlantis om deze wed-
strijd te fluiten. Zo kon de wedstrijd 
toch doorgaan.
Atlantis begon in de aanval met de 
volgende opstelling: Auke van der 
Zijden, Alex van Senten, Wilma Kra-
nenburg en Sandra Gortenmulder. 
Het verdedigingsvak bestond uit: 

Peter van der Wel, Berry de Jong, 
Kim Stolk en Melissa van der Stap.
Atlantis ging goed van start. Er wer-
den meteen goede kansen gecre-
eerd, maar deze gingen er niet in. 
Tempo benutte zijn kansen wel 
waardoor de stand al snel 0–2 was. 
Het tweede aanvalsvak zorgde er-
voor dat het 1–2 werd door een af-
standsschot van Kim Stolk. Tem-
po maakte het gat direct weer gro-
ter waardoor het 1–3 werd. Auke 
van der Zijden maakte het tweede 
doelpunt voor Atlantis. Telkens als 
Atlantis dichterbij kwam, maakte 
Tempo het gat weer groter. Zo gin-
gen de ploegen met een 4–7 stand 
de rust in. Na een bespreking van 
coach Jan-Willem van Koeverden 

Brouwer pakte Atlantis de wedstrijd 
weer op. Na het doelpunt van Melis-
sa van der Stap kwam Atlantis weer 
iets dichterbij. 
De stand was 5–7. Tempo scoorde 
ook weer mee. Na een stand van 7-
9 liep Tempo meer uit op Atlantis. 
Alex van Senten wist nog het acht-
ste doelpunt te maken voor Atlan-
tis. De stand was 8–12. Ondertus-
sen vonden er wat wissels plaats. 
Jimmy de Koning en Natasja Kor-
ver kwamen in het veld voor Ber-
ry de Jong en Melissa van der Stap. 
Tot het eind van de wedstrijd is er 
door iedereen nog wel hard ge-
knokt. Dit leverde nog een doelpunt 
op, een afstandsschot van Peter van 
der Wel. Ook Tamara Gortenmulder 
mocht nog een paar minuten spelen 
op de plaats van Sandra Gortenmul-
der. De eindstand is uiteindelijk 9–
14 geworden.
Dit was de laatste wedstrijd buiten 
op het veld. Ondanks dat Atlantis 
2 een vrij nieuw team is, zit er een 
goede stijgende lijn in. Die stijgen-
de lijn zal hopelijk worden voortge-
zet in de zaal. Kom ook dan allen het 
tweede weer aanmoedigen!

De doelpunten deze wedstrijd zijn 
gemaakt door Kim Stolk (3), Alex 
van Senten (3), Auke van der Zijden 
(1), Peter van der Wel (1) en Melissa 
van der Stap (1)

Atalante D2 verliest van 
de nummer 1
Amersfoort - Atalante Dames 2 
was het enige team van Atalante 
dat afgelopen week een wedstrijd 
speelde en wel op zaterdag 25 ok-
tober in de Midlandhal in Amers-
foort. De Oudenallen ploeg kon di-
rect het veld op en gelijk was de 
overweldigende aanwezigheid van 
de elf tegenstanders te zien tegen-
over de Vinkeveense 7. Jet Fedde-
ma en Marjan Blenk waren op va-
kantie. De dames van Keistad ein-
digden vorig jaar als 4de maar het 
zag er nu duidelijk sterker uit. Set 1 
begon tamelijk geforceerd en voor-
zichtig aan de Vinkeveense kant. Al-
le onderdelen konden beter: pass, 
set-up en aanval, maar met name 
de pass werd sterk onder druk ge-
zet door de pittige service van de 
thuisclub. Na de eerste helft begon 
het beter te draaien maar Keistad 
draaide lekker en ondanks het har-
de werken van de Oudenallen equi-
pe eindigde de set met 25-17. Anne-
marieke Wijnands werd op de dia-
gonaal ingewisseld en ex-handbal-
prof Petra de Bruin stond nog al-
tijd op het midden, een nieuwe plek 
voor haar. Qua blokkering, niet Ata-

lante’s sterkste punt, begon het 
steeds beter te draaien. Annema-
rieke Wijnands hield de hoofdaan-
valler op de buitenkant in toom en 
Atalante’s debutant op het midden 
was zeer alert. Ook super routinier 
Joke Ruizendaal was op dreef en op 
de buitenkant hadden Tineke Velle-
koop en Natalie van Scheppingen 
een paar mooie bloks. Deze twee-
de set ging erg mooi. Alle onder-
delen draaiden steeds beter en er 
werd goed bijgestuurd. Niet met 3 
maar met 4 man de service pass op-
vangen, bijvoorbeeld omdat de ser-
vice van Amersfoort erg hard, knap 
en divers was. De dames waren ge-
concentreerd bezig. Lange tijd ston-
den ze een klein stukje voor en dat 
was goed voor de moraal. 
Maar Keistad was ook niet van gis-
teren en hun service en aanval ble-
ven keisterk. Veel punten werden 
gescoord door hun harde aanval 
zonder dat er een Vinkeveense hand 
aan te pas kwam. De set ging met 
een miniem verschil van 27-25 ver-
loren. Aan het begin van de derde 
set sprintten de dames uit Amers-
foort weg. De nog altijd mooie ser-

vice zette het vuur aan de Vinke-
veense schenen, met moeite wer-
den de passes gehouden en ver-
deler Annemarie Bakker moest al-
le zeilen bijzetten om de aanvallers 
nog wat aardigs aan te gooien. Toen 
de service eindelijk weer terug was 
zette Tineke Vellekoop een mooi rij-
tje terug en langzaam begon de ge-
le ploeg weer bij te krabbelen. Onze 
eigen aanval begon weer te lopen 
en met name Joke Ruizendaal en Ti-
neke van Oudenallen zetten punten 
op het telbord. 
Maar de lange Amersfoortsen raak-
ten nog meer op dreef en bouwden 
hun aanvalsvariaties uit met snel-
le omloopballen en ook de straight 
harde smashes bleven het goed 
doen. Atalante kwam nog wel ver 
maar met 25-18 ging de set weer 
naar Amersfoort. De laatste set was 
een formaliteit om zo maar eens 
te zeggen. Met 25-13 was het snel 
klaar. Een 4-0 nederlaag hoewel het 
in die tweede set weer bijna niks 
scheelde. Ondanks hard werken de-
ze keer geen punten, maar vrijdag 
31-10 krijgen ze nieuwe kansen in 
De Boei tegen Forza D3.

Zaterdagvoetbal

Koploper VVA ‘71 was 
effectiever dan Argon
Uithoorn - Tegen de koploper VVA 
’71, de tweede klasse B, heeft Argon 
niet echt potten kunnen breken, na 
een 1-0 ruststand kwam de ploeg 
uit Achterberg tien minuten na rust 
op 2-0 en een kwartier voor tijd viel 
de definitieve beslissing: 3-0. 

Argon speelde wel de beste wed-
strijd tot nog toe, af en toe leuke 
combinaties en veel inzet maar dat 
was onvoldoende om VVA echt on-
gerust te maken.

De openingsfase van de wedstrijd 
was voor de gastheren, bij een schot 
dat maar net voorlangs ging en een 
knal van Wieringa die op de paal te-
rechtkwam, ontsnapte Argon voor-
alsnog aan een vroege achterstand. 
Ook moest Sander Brocx achterin 
veel corrigerend werk verrichten. 

Na een kwartier kon Argon even 
aan de greep van VVA ontsnappen, 
een aanval opgezet door Youri van 
Adrichem, hij plaatste de bal op Ru-
ben Kraan, vervolgens was het aan 
Mark Flapper de taak om de aanval 
af te maken, maar de bal ging ra-
kelings naast. Inmiddels moest Lars 

Sloothaak geblesseerd afhaken, Ro-
nald Hijdra nam zijn plaats in. Daar-
na was het weer VVA dat de toon 
zette. Maarten Hasselaar knalde op 
keeper Bas van Moort die in eer-
ste instantie de bal wegsloeg maar 
vervolgens kon Hasselaar in de re-
bound raak schieten, 1-0. 

Even daarna knalde Wittenrood 
naast en in dezelfde minuut voor-
langs. Op slag van rust leek Argon 
op naast VVA te komen toen een 
vrije trap van Mark Flapper door 
Youri van Adrichem werd ingekopt 
maar keeper Jeroen Moormans red-
de ten koste van een hoekschop.

Aanval
De tweede helft was er gelijk al een 
vrije kans voor Patrick Berkelaar om 
te scoren maar zijn inzet hobbelde 
via de paal achter. Vervolgens le-
verde een aanval over links VVA het 
tweede doelpunt op, er werd ach-
terin bij Argon niet echt goed gere-
ageerd, waardoor Nico van Laar in 
een overvol doelgebied als enige de 
bal een tikje kon geven, 2-0. 

Met nog een half uur te gaan moest 

Alan Doorson vervangen worden 
door Christiaan Letschert en maak-
te Garry Fokker plaats voor Bas Im-
merzeel maar ook zij konden niet 
voorkomen dat VVA een kwartier 
voor tijd de zege veilig stelde, dit-
maal maakte Wim van Rhee gebruik 
van de ontstane ruimt, 3-0. 

Argon kreeg in slotfase veel moge-
lijkheden om de eer te redden, een 
vrije trap van Mark Flapper kwam in 
de veilige handen van de keeper en 
bij een knal van Albert Mens trad de 
sluitpost goed op. 

Ook Patrick Berkelaar zag zijn schot 
gepakt en Ruben Kraan gaf zijn kop-
bal niet precies de juiste richting. 
Maarten Hasselaar, namens VVA,  
was genadig voor Argon toen hij al-
leen voor keeper Bas van Moort de 
bal naast het doel schoof. 
Een sportieve wedstrijd, scheidrech-
ter Willems hield de kaarten op zak 
maar Argon stond weer met lege 
handen.

Zaterdag speelt Argon thuis te-
gen middenmoter VVZ ’49, aanvang 
14.30 uur.    

Atalante Scholentraject 2008
Regio - Vanaf maandag 3 novem-
ber gaat het Atalante Scholentraject 
2008 weer van start. Twee weken 
lang van maandag t/m vrijdag krij-
gen de kinderen van groep 3 t/m 8 
volleyballes van een topvolleyballer. 
Zo’n 575 kinderen van de Pijlstaart, 
Jozefschool en de Schakel leren 
door een aantal simpele oefeningen 
de verschillende volleybaltechnie-
ken, en wel twee keer tijdens twee  
bijzondere gymlessen dus! Speci-
aal voor de jongste spelers heeft 
de volleybalbond aangepaste spel-
regels gemaakt met gooien en van-
gen, waardoor het voor iedere groep 
aantrekkelijk is, ook voor de aller-
kleinsten van groep 3. De midden-
moot leert een mix van gooien/van-
gen en spelen, en bij het hoogste ni-
veau moet de bal minimaal één keer 

binnen het team overgespeeld wor-
den en mag dan pas over het net. 
Dat voorkomt pingpongen en be-
vordert mooi samenspelen. Natuur-
lijk volgt aan het eind van de les, als 
het lekker gaat, een klein wedstrijd-
je. 

Aparts Scholentoernooi 
op 19 en 26 november
Na de twee weken met volleybal-
lessen kunnen de kinderen mee-
doen aan het Aparts Scholentoer-
nooi. De drie basisscholen uit Vin-
keveen doen ieder jaar graag mee 
aan de gezonde sportieve strijd. Vo-
rig jaar deden rond de 250 kinderen 
mee en ook nu lopen de inschrijvin-
gen weer erg goed. 

Het gaat de laatste jaren zo goed 

zelfs dat ze niet meer terecht kun-
nen op één woensdagmiddag en 
het toernooi sindsdien verdelen op 
twéé woensdagmiddagen, dit jaar 
op 19 en 26 november. 
Een ander niet onbelangrijk punt 
is dat Aparts Automaterialen uit 
Mijdrecht toegezegd heeft het toer-
nooi de komende 3 jaren te blijven 
sponsoren. Aparts is er sinds het 
begin in 2003 al bij betrokken en 
Atalante is erg blij met hun betrok-
kenheid. 

Want zonder betrokken sponsor 
geen zaalruimte, geen limonade en 
geen mooie prijsjes. Aparts en Pie-
ter, namens Atalante en al je toe-
komstige klanten, superbedankt! 
Meer informatie via 
www.vv-atalante.nl

Bouwbedrijf Midreth B.V. 
steekt Argon E6 ook in nieuw
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was het dan zover, Argon E6 mocht 
voor het eerst in de nieuwe tenues 
spelen. 

De  sportieve bouwer Bouwbedrijf 
Midreth B.V. had namelijk een com-
pleet nieuw tenue ter beschikking 

gesteld. Ook kregen alle spelertjes 
een eigen voetbaltas met hun rug-
nummer erop. Vol trots ging het he-
le team zaterdagochtend vroeg op 
de foto. 

Of het aan de nieuwe tenues lag 
is niet helemaal duidelijk, maar de 

wedstrijd die na het nemen van de 
foto nog gespeeld moest gaan wor-
den werd met duidelijke cijfers ge-
wonnen : 8–3 ! 

Met deze overwinning nestelt de E6 
zich aardig in de top van de rang-
lijst.

Achter vlnr: John Rosbergen (leider), Jeroen Houwing, Johan Kilanga Kibambe, Rob de Haan, Bilal Adghir, Youri van 
Vliet, Niels Vergeer (leider).
Voor vlnr: Mark Rosbergen, Wardi Duijvelshoff, Jesper Vergeer, Jerge Ladru.
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HVM Dames 1 geen 
punten bij Capelle
Mijdrecht - Na een vakantie met 
weinig training en een oefen-
wedstrijd, gingen de dames van 
Mijdrecht vol goede moed richting 
Capelle a/d IJssel.  Een lastige wed-
strijd zou het worden aangezien de 
dames van Capelle nog maar 1 wed-
strijd verloren hadden.  In de kleed-
kamer even een korte toespraak 
van de coach, warmlopen, keepster 
inspelen en de wedstrijd kon begin-
nen. Mijdrecht begon niet heel fel, 
passes kwamen niet lekker aan, niet 
altijd goed gekeken. Hierdoor kon 
Capelle wel goed overtikken en ei-
genlijk het spel bepalen. Gelukkig 
was de verdediging van Mijdrecht 
wel aan het opletten, zodat de te-
genstander niet makkelijk tot sco-
ren kwamen. Helaas werd het on-
danks goed keeperswerk van Jolien 
Uijenkruijer na een kwartier 1-0.  
Mijdrecht liet het hoofd niet hangen 
en probeerde aan de andere kant te 

scoren. Een paar minuten later kre-
gen ze dan ook een strafcorner. He-
laas kwam deze op de paal waar-
door het scorebord nog niet gelijk 
gezet kon worden.  Vlak voor rust 
lukte het Capelle wel de stand uit te 
breiden naar 2-0. 

Sneller
In de tweede helft probeerde 
Mijdrecht door de verdediging van 
Capelle heen te komen. De tegen-
stander was net iets sneller en 
met een aantal duwtjes, elleboog-
jes, sticks tegen de heupen verder 
was Capelle de doellijn weer gepas-
seerd.  Het geduw en getrek ging 
nog een poosje door. Hierdoor kwa-
men de dames van Mijdrecht niet 
makkelijk in de cirkel. De nul bleef 
dan ook op het scorebord staan. 

Capelle kon de eindstand on-
danks goed verdedigingswerk van 
Mijdrecht uitbreiden naar 4-0. Zon-
dag 2 november om 12.30uur is Al-
kemade de tegenstander, zullen dan 
de punten weer in de handen van 
Mijdrecht blijven? We zullen het 
zien!

Wedstrijd HVM B1 eindigt 
helaas in nederlaag  2-7

Zes judokampioenen voor 
Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 24 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuy-
iama judotoernooi. Kinderen in de 
leeftijd tot en met 14 jaar werden 
ingedeeld naar leeftijd gewicht en 
kleur band. Nadat de poules ge-
schreven waren konden de wed-
strijden beginnen. Sommigen had-
den al wat meer wedstrijden ge-
daan, maar er waren ook judoka’s 
bij die voor het eerst meededen. Het 
was een genot om te kijken naar de 
allerkleinsten terwijl de wat ouderen 
al goed judo lieten zien. 6 judoka’s 
van Budo Ryu Blaauw wisten kam-
pioen te worden. Bij de meisjes was 
dat Chantal Offerman. Bij de jon-
gens waren dat Rogier Hendriksma, 
Floris de Groot, Leon Pijning, Ruben 
Clerc en Thomas Blaauw. Buiten 
deze 6 eerste plaatsen wisten wij 5 
tweede plaatsen in de wacht te sle-
pen. Een hele goede prestatie. Bij de 
jongens waren dat Jesse Breedijk, 
Jeroen van Venrooij en Tim Hoeve-
naar. Bij de meisjes wisten Susan 
Blaauw en Naomi Koek 2e te wor-
den. De volgende Judoka’s van Bu-
do Ryu Blaauw hebben de gedeelde 
derde plaats behaald: Wesley van 
Dijk, Wouter de Groot, Bo Voorend, 
Gido Sluijs, Arnoud Schaap, Adlai-
ne Hoogvliets, Chiara Breedijk, Luca 
Kooistra, Max Vink, Diego Seelen, 
Max van Veen, Olaf Driessen en 
André van den Bosch. Met al deze 
prijswinnaars kijkt Budo Ryu Blaauw 
terug op een geslaagd toernooi en 
de judoka’s kwamen met een goed 
gevoel weer thuis. 

Sportieve uitwisseling 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Op 10 oktober jl. vond bij 
Tennisvereniging Wilnis het 12+ uit-
wisselingstoernooi plaats. Dit toer-
nooi is een initiatief voor kinderen 
van de middelbare school. Het is 
een uitwisselingstoernooi tussen TV 
De Ronde Vener, TV Zevenhoven en 

TV Wilnis.   TV Wilnis had dit jaar het 
genoegen het toernooi te mogen or-
ganiseren!
De avond begon om 18.00 uur. Ie-
der kind speelde met iemand van 
een andere vereniging. Binnen een 
mum van tijd hebben zij elkaar en 

hun spel hierdoor leren kennen. Er 
werden wedstrijden gespeeld tot 
21.30 uur. 
De pauzes tussen de wedstrijden 
door werden ook goed benut. De 
kinderen konden gebruik maken 
van de minitennisbaan en een sjoel-
tafel. Om de avond goed af te slui-
ten, was er een heerlijke taart voor 
de deelnemers verzorgd. Het werd 
ook tijd om de winnende vereniging 
bekend te maken! Welke vereniging 
de meeste games had binnenge-
haald, had gewonnen. 
Dit jaar ging TV De Ronde Vener er 
met de wisselbeker vandoor! Nog-
maals van harte gefeliciteerd, goed 
gedaan!  De kinderen, de aanwezige 
ouders en begeleiding hebben zich 
uitstekend vermaakt en zien al uit 
naar de revanche van volgend jaar. 
Dan is het de beurt aan TV De Ron-
de Vener om het toernooi te orga-
niseren. Al met al was het een ge-
slaagde uitwisseling!

Herfsttrainingsweek weer 
een groot succes
Mijdrecht - In de lange historie van 
het jeugdvoetbal bij Argon is de trai-
ningsweek in de herfstvakantie een 
vast item: alweer voor de 24e keer 
(dat belooft wat voor de volgen-
de editie) werden de jeugdspelers 
in de gelegenheid gesteld om een 
aantal dagen hun techniek bij te 
spijkeren, wedstrijdjes te spelen en 
zich met alle andere onderdelen van 
het o zo leuke spelletje voetbal be-
zig te houden. Een groot aantal trai-
ners stonden paraat om de jongens 
alle aandacht te geven, waarvan ve-
len deel uitmaken van het vaste trai-
nerskorps zoals Alain Hijman en Leo 
Clement, die beiden de functie van 
Hoofd Jeugdopleiding uitoefen voor 
hun respectievelijke leeftijdsgroe-
pen, en Marcel Keizer, de trainer 
van de zondagselectie. Maar ook 
van buiten de club zijn er mensen, 
die graag één of meerdere dagen 
vrij nemen om het allemaal weer te 
doen slagen, zoals bijvoorbeeld Koos 
van Tamelen en Michel Hordijk van 
FC Utrecht, waar Argon een samen-
werkingsverband mee heeft. Maar 
ook oud-trainers en voormalige Ar-
gonauten zoals Raymond Noordam, 
René Ponk, Giorgio Berkleef en Pe-
ter Moleman waren actief, net als 
een aantal spelers van de zaterdag-
, zondag- en jeugdselecties. Zij al-

len zetten zich onvoorwaardelijk in 
voor een groep van 165 kinderen, 
die in drie dagen van alles en nog 
wat leerden over voetbal. 

Onder voor voetbal prima weersom-
standigheden werd voluit gestreden 
en uiteindelijk heeft dat de volgende 
eindstanden tot gevolg gehad:

D- pupillen:
Hooghouden:  
1. Sven Klaucke, 2. Sander Kooiman, 
3. Dion de Jong
Penaltyking:  
1 Martijn Groenenwegen, 2. Lorenzo 
Jaques, 3. Dylan v Groen

Bij het afsluitende toernooi werd 
Chelsea met de spelers Emiel v Dijk, 
Sander Kooijman, Tim Visser, Ray-
mond v Stein, Chiel Wagenaar, Luc 
Schaaders, Rik Nijhuis en Niels v 
Egmond uiteindelijk winnaar.

E- pupillen:
Hooghouden: 
 1. Casper Helmer, 2. Ezrak Gök, 3. 
Luc Taal
Penaltyking: 
 1. Dylan Bosman, 2. Tim Egbers, 3. 
Kevin Velling

In deze leeftijdsgroep was de winst 

in het toernooi voor Bayern Mun-
chen, dat bestond uit de spelers 
Aron Zwemer, Laurens Vrolijk, Bart 
v Schaik, Tom v Schaik

F-pupillen:

Bij de jongste groep was een aan de 
leeftijdsmogelijkheden aangepast 
programma samengesteld, waar 
geen wedstrijdverband in zat. Wel 
werd er uiteraard ook een toernooi 
gespeeld in twee verschillende leef-
tijdscategorieën. Bij de UEFA CUP 
was de winst voor Ajax met de vol-
gende spelers: Dion Persoon, Ste-
fan Dijkstra, Jordy v Dijk Jens Mee-
wis, Patrick Spaargaren en Niles de 
Vries
Bij de groep van de Champions 
League kwam Juventus als winnaar 
uit de bus, deze ploeg bestond uit 
de volgende spelers: Gerben Kloos-
terman, Luc v Rijn, Ruben Zwaan, 
Jesper Vergeer, Rogier Weening.

Mede door de enorme inzet van een 
groot aantal vrijwilligers is ook deze 
editie weer zeer geslaagd. Dat suc-
ces geeft de organisatie de kracht 
om ook voor de volgende editie, die 
dus de 25e zal zijn, alles uit de kast 
te halen. We zullen u t.z.t. graag op 
de hoogte brengen!

Mijdrecht - Vorige week dinsdag-
avond speelden de  meisjes B1 op 
het 2e veld tegen de Engelse meis-
jes van Rosallschool uit Engeland. 
Het is een jaarlijks terugkomend 
gebeuren en voor onze meiden is 
het altijd weer een verrassing wat 
voor team van welk niveau zij mee 
te maken krijgen. Deze keer waren 
de 2 ploegen aardig aan elkaar ge-
waagd. De score ging gelijk op tot 

een stand van 2-2. Daarna liepen de 
Engelse meisjes uit en door misver-
standen in de verdediging werd het 
uiteindelijk 7-2. 
15 min. voor het eindsignaal kreeg 
een van de Mijdrechtse speel-
sters een kramp-aanval en het be-
gon tot overmaat van ramp ook nog 
flink hard te regenen. Gelukkig kon-
den de 2 teams al snel de kantine 
in waar ze samen wat gedronken 

en gegeten hebben. Op de foto is te 
zien dat ze het gezellig hebben ge-
had samen !!  Kristie, bedankt voor 
het meespelen !!

Vinkeveen – Zaterdag jl  is 
een dag  die in alle volgen-
de edities van de  Neder-
landse geschiedenis zal 
voorkomen. 

 Wat is er dan op die zaterdag 
gebeurd, zult u vragen. Wel-
nu, zaterdag 25-10-2008 is de 
dag dat het zaterdag 3 team 
van Hertha hun puntentotaal 
van het vorig seizoen al ver-
beterde.

Er gebeurde die dag iets waar 
iedereen alleen maar op kon 
hopen dat het ooit zou gebeu-
ren, wanneer was tot dan nog 
onduidelijk.

EDO uit Utrecht kwam die dag 
op bezoek ik Vinkeveen met 
waarschijnlijk de gedachte dat 
ze een makkie zouden hebben, 
die jongens van Hertha verlie-

zen toch alles. EDO kwam van 
een koude kermis thuis HERT-
HA WON DE WEDSTRIJD 
MET 3-1

In de eerste helft ging het over 
en weer maar na één kans van 
EDO zat de bal toch aan de 
verkeerde kant van de doel-
lijn 0-1

In de tweede helft scoorde 
Hertha 3 maal op rij. Na het 
laatste fluitsignaal vond er op 
het veld een feest plaats als-
of de Champions League was 
binnengehaald. 

Na afloop in de kantine werd 
de wedstrijd nog eens overge-
speeld onder het genot van het 
lekkere vocht. 
Het bleef nog lang onrustig 
aan de Molmhoek in Vinke-
veen.

Hertha 3 schrijft 
geschiedenis tegen 
EDO met 3-1
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Legmeervogels D1 
presteert goed
Uithoorn - Zaterdag speelde de D1 
van Legmeervogels alweer de ze-
vende wedstrijd van het seizoen te-
gen Zandvoort D1. Het gaat tot nu 
toe goed. Er zijn twee wedstrijden 
verloren en vier gewonnen waaron-
der van de D3 van Ajax. De D1 staat 
in de competitie nu op de vierde 
plaats in de Hoofdklasse B, een pri-
ma prestatie. De aanpak van de trai-
ners Bas Sack en Thijs Lefferts blijft 
niet ongemerkt. De positieve bege-
leiding leidt zelf tot sponsoring! 
De D1 van de Legmeervogels is 
hierdoor voor de komende 3 jaar 
verzekerd van eigen sporttassen. 

Sponsor ‘Momentje voor een Com-
plimentje.nl’ was dusdanig gechar-
meerd van de positieve begeleiding 
van het team door haar trainers en 
coaches, dat zij het niet meer dan 
gepast vond de tassen voor juist dit 
team te sponsoren. De tassen zijn 
bedrukt met de veelzeggende tekst: 
WAARDEER en je krijgt MEER! De 
boodschap die de organisator van 
o.a. de jaarlijkse Nationale Compli-
mentendag op 1 maart al jaren uit-
draagt.
“De manier waarop de spelers door 
de leiding benaderd- en betrokken 
worden vind ik bijzonder en volko-

men passend bij onze filosofie” al-
dus Hans Poortvliet van ‘Momentje 
voor een Complimentje.nl’. “Het uit-
gangspunt in hoofdlijnen is dat er 
vooral gekeken wordt naar dát wat 
goed gaat (in plaats van fout), even-
tuele kritiek ‘onder vier ogen’ ge-
geven wordt en waardering waar 
iedereen bij is. Daarnaast gelden 
exact dezelfde uitgangspunten en 
verwachtingen voor de betrokken 
ouders langs de lijn”
De wedstrijd tegen Zandvoort was 
een 9-1 overwinning waarbij opge-
merkt kan worden dat er volgens de 
trainers nog veel meer in zit.

Driebandenspelers ’t Fort 
halen hoog niveau
De Kwakel – Voor de 8e competi-
tieronde van het biljartdistrict Veen 
en Rijnstreek moesten 2 teams van 
biljartvereniging ’t Fort,uitkomend in 
de driebandenklasse B1, naar Roe-
lofarendsveen. Het team van John 
van Dam moest aantreden tegen 
het team van Jan Heemskerk. Het 
verschil in het aantal te maken ca-
ramboles was erg groot. John zelf 
mocht het spits afbijten. Jan ver-
keerde in  een bloedvorm deze 
avond. John kon hem goed bijhou-
den, maar omdat Jan er een beetje 
minder hoeft te maken was Jan eer-
der uit dan John. Toch speelde John 
niet slecht, want 33 driebanders in 
31 beurten betekende toch weer 
een moyenne van boven de 1.00. 
Tweede speler Jos Spring in ’t Veld 
was verhinderd, voor hem speelde 
Jan van Doorn. Jan zelf heeft dit sei-
zoen geen vast team maar waaiert 
een beetje uit over de overige teams 
om hier en daar als reservespeler 
een partij mee te spelen. Tot op he-
den had Jan alles nog gewonnen en 
ook dit keer ging hij voor de volle 
winst. Hij moest er wel 62 beurten 
over doen maar haalde toch 2 pun-
ten binnen. Do van Doorn tenslotte 
mocht de winst voor zijn team veilig 
stellen. Het heeft heel lang geduurd 
eer Do de juiste vorm te pakken had 
maar hij lijkt hem nu toch gevonden 
te hebben. Hij produceerde zelfs de 
hoogste serie van dit seizoen tot nu 
toe, maar liefst 9 driebanders. Deze 
serie zal nog wel even blijven staan 
want die is niet zomaar verbroken. 
Mede door deze serie eindige Do 
zijn partij in 38 beurten met maar 
liefst een gemiddelde van 1,105. Dit 

leverde ook het extra punt op waar-
door een 5-2 overwinning kon wor-
den bijgeschreven.

Tegelijkertijd mocht het team van 
Bart de Bruyn ook naar Roelo-
farendsveen toe. Bart was weer her-
steld van de Egyptische griep en 
had de zaterdag ervoor al weer wat 
getraind. Dit heeft zijn vruchten af-
geworpen want ook Bart haalde een 
gemiddelde van 1.00 deze avond. 45 
caramboles in 45 beurten. Daarmee 
was hij de derde speler van ‘t Fort 
die deze week zijn partij met een 
gemiddelde van boven de 1.00 af-
sloot, dit beloofd wat voor de dis-
trictsfinale hoofdklasse driebanden 
over een paar weken.
Martien Plasmeijer is zoekende naar 
zijn caramboles. Ook dit keer kwam 

hij er weer een paar tekort, 3 in dit 
geval. Gelukkig hebben zij dan Plat 
Voorn nog in het team zitten. Met 
Plat weet je het nooit. Zijn partij-
en kunnen alle kanten uitgaan. Ge-
lukkig voor het team was het deze 
avond de goede, al had hij in tegen-
stander Kees van Klink een taaie. 
Maar door zijn overwinning hielp 
Plat ook zijn team aan een 5-2 ze-
ge.
Het team van Piet Bocxe speelde 
thuis tegen ROAC’79 uit Rijpwe-
tering. Het team van Jaap van Vel-
zen. Johan van Doorn was afwe-
zig waardoor Rik van Zanten als 
1e speler mocht invallen. Rik haal-
de een ruime voldoende, had lange 
tijd uitzicht op de overwinning, maar 
moest uiteindelijk genoegen nemen 
met een remise.

Piet Bocxe die al een aantal jaren 
meeloopt in de biljartwereld wilde 
revanche nemen op zichzelf. Door 
de slechte partij tegen John van 
Dam vorige week wilde hij graag 
weer van zich doen spreken. In te-
genstander Ed Strijk had hij een ge-
ducht tegenstander. Piet beschik-
te over stalen zenuwen ditmaal en 
wist de partij naar zich toe te trek-
ken. Oudgediende Quirinus van 
der Meer mocht proberen om het 
eindresultaat een nog mooier aan-
zien te geven. Het was geen hoog-
staand spel maar wel goed genoeg 
voor 2 punten wat uiteindelijk een 
6-1 overwinning opleverde. Hiermee 
draaien ze nog steeds mee voor het 
periodekampioenschap. Ze staan 
momenteel tweede op 1 punt van 
de koploper.
Het team van Wery Koeleman wat 
uitkomt in de B2 klasse mocht naar 
buurthuis Westerhaven. Zonder 
Alex van der Hulst maar met invaller 
Gerard Koeleman. Wery moest zich 
nog aanpassen aan het zeeniveau 
nadat hij de afgelopen twee we-
ken op hoogtestage was geweest. 
Hij kon geen potten breken. Kees 
Smit kon lang aanhaken bij zijn te-
genstander maar moest zich uitein-
delijk toch gewonnen geven. Gerard 
Plasmeijer mocht in de laatste par-
tij proberen de eer hoog te houden 
maar zelfs dit is een te zware druk 
op de schouders van hem. 10 ca-
ramboles in 71 beurten is nou niet 
bepaald een resultaat om vrolijk van 
te worden, al kan het natuurlijk nog 
slechter.

Libre
Kees de Bruyn heeft zich weer bij 
zijn teamgenoten gevoegd in de C1. 
Tegen Jacobswoude uit Woubrug-
ge hadden zij een ideale tegenstan-
der om de dramatische nederla-
gen van de laatste weken een beet-
je naar de achtergrond te drukken. 
Voor Kees zag het er van begin af 

aan al slecht uit. Hij verloor de trek-
stoot, en zijn tegenstander bepaal-
de dat Kees niet mocht beginnen. 
Dit gebeurd Kees zelden tot nooit. 
Kees kon lang aanpikken bij zijn te-
genstander, maar omdat Kees er 40 
meer moest maken kon hij niet voor 
een overwinning zorgen. Zijn tegen-
stander was helaas eerder uit. Theo 
Bartels speelde goed. Met verzorgd 
spel wist hij Gijs Vrolijk het nakijken 
te geven. Zo kon het gebeuren dat 
Gijs niet meer zo vrolijk keek, maar 
daar keek Theo niet naar om. Vol-
gens insiders van biljartvereniging 
’t Fort is Hans van Eijk een paar ki-
lootjes kwijt geraakt. Doordat Hans 
nu libre speelt staat hij langer aan 
de tafel, en huppelt van de ene zijde 
naar de andere zijde van de tafel. Dit 
komt zijn figuur ten goede en blijk-
baar ook zijn biljartspel. Hans weet 
weer wat winnen is en bezorgde zijn 
team een 5-2 overwinning.
Het team van Theo Gahrman wat 
uitkomt in de C2 is het spoor volle-
dig bijster. Het is dat Theo af en toe 
nog eens een partij wint. Voor zijn 
medespelers is dat al een tijd ge-
leden. En met de gemiddelden van 
deze spelers zullen zij waarschijn-
lijk volgend jaar in de C3 uitkomen. 
Door het 5-2 verlies staan zij stee-
vast onderaan.

Ton Karlas en kornuiten speelden 
thuis tegen RBV. Ton is bezig met 
een goede reeks. In al zijn partijen 
kwam Ton tot een percentage ca-
ramboles van 98,20 procent.
Dit is een mooie score maar houd 
niet in dat al deze partijen ook win-
nend zijn afgesloten. Ook nu wist 
Ton zijn caramboles te behalen maar 
dit deed zijn tegenstander ook. Bei-
den mochten tevreden zijn met de 
remise. Huib Bakker speelde ook 
weer eens als vanouds wat hem ge-
lijk de winst opleverde. Jan Schock-
man leek lange tijd op een gemid-
delde van 3,5 af te stevenen. Maar 
ja, die laatste caramboles die zijn al-

tijd lastig. Uiteindelijk bleef er een 
gemiddelde van 2,3 over, maar wel 
goed voor 2 punten. Een 7-0 dus.
In de C4 stond een onderonsje op 
het programma. Het team van Frans 
van Doorn speelde tegen het team 
van Kees van der Meer. Doordat 
de fax stuk was, hebben we helaas 
geen uitslag mogen ontvangen van 
deze wedstrijd.  

In de C5 draait het team van Wil-
lem Holla in de bovenste regionen 
mee van de ranglijst. Tegenstanders 
gaan dan op je letten. Biljartvereni-
ging Elckelyck uit Alphen aan de 
Rijn was er alles aan gelegen om de 
punten mee te nemen. Willem zelf 
kon het niet winnen. Chris Draais-
ma had zijn vizier op scherp. Ook hij 
moest de blamage van vorige week 
uitpoetsen. Als het moet is Chris 
op zijn sterkst. 37 caramboles in 31 
beurten leverde hem een gemiddel-
de van 1,2 op. Pieter Langelaan,dit 
seizoen voor het eerst uitkomend 
voor ’t Fort, staat ze goed te raken. 
Hij kwam er ditmaal 5 tekort. Vierde 
speler Jack Baak zal zich deze wed-
strijd nog lang heugen. Hij kwam 
er slechts 1 tekort en dat doet erg 
zeer.

Het team van Gerard Plasmeijer 
moest naar Jacobswoude. Na een 
slechte reeks was er Gerard alles 
aan gelegen om weer eens goed te 
presteren. Als hij zich deze wil op-
legt komen de prestaties vanzelf. 
Tegenstander Joop van Halen had 
het nakijken. 1.4 gemiddeld is voor 
Gerard een knappe prestatie. Jam-
mer dat een goed voorbeeld niet 
altijd goed doet volgen. Jolanda 
Brandse, Robert van Doorn en Leon 
Loos waren zo onder de indruk van 
de prestatie van Gerard dat ze zelf 
vergaten de caramboles te maken. 
Zo kon het gebeuren dat Gerard de-
ze week in zijn eentje 3 punten pak-
te voor zijn team. Toch een geweldi-
ge prestatie.

De Vinken puntloos 
Vinkeveen - Het is De Vinken niet 
gelukt om in de veldkorfbalcompe-
titie een wedstrijdpunt te bemach-
tigen. In de laatste wedstrijd voor 
de zaalcompetitie moest de Fortis-
formatie diep buigen voor streek-
genoot SDO. Na een redelijk eerste 
kwartier van de thuisploeg (5-5 hal-
verwege de eerste helft) kregen de 
bezoekers de smaak flink te pakken. 
Via een 7-11 ruststand finishten de 
Kamerikkers met een fraaie 11-22 
overwinning.

Blessure
Aan die overwinning van SDO viel 
niets af te dingen. De bezoekers 
wisten makkelijker de scoringskan-
sen te creëren en te benutten. Voor 
de thuisploeg bleef er niet veel over 
dan de schade zo veel mogelijk te 
beperken. Extra vervelend was de 
blessure die Angela Sloesarwij over-
kwam. Zij verstapte zich en moest 
met een gekwetste knie naar de 
kant en na afloop naar het zieken-
huis. Een flinke domper voor de vol-
gelingen van Siemko Sok, die zich 
tot dat moment behoorlijk gretig 
hadden opgesteld. De eerste Vin-
kenaanval met Mariska Meulstee, 
Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogen-

boom en Peter Koeleman was met 
scores van Hoogenboom, Meulstee 
en Koeleman in staat om de eerste 
treffers van Kamerik te nivelleren, 
3-3 in de elfde minuut. Het tweede 
aanvalsvak met aanvoerster Cha-
rita Hazeleger, Melanie Kroon, Pe-
ter Kooijman en Rudy Oussoren gaf 
hieraan een fraai vervolg via een 
wegtrekscore van Charita Hazele-
ger. SDO antwoordde overigens di-
rect hierna weer met twee snelle te-
gendoelpunten: 4-5.

Vlak hierna verstapte Angela 
Sloesarwij zich. Nadat zij met een 
ernstige knieblessure van het veld 
gedragen was, wist haar vervang-
ster Joyce Kroon met haar eerste 
actie de stand weer in evenwicht te 
brengen: 5-5. Dat was een mooie 
binnenkomer. Toch leek bij de Vin-
keveners het heilige vuur hierna 
verdwenen te zijn. Pas op 5-8 kon 
Mariska Meulstee het thuispubliek 
weer laten juichen. Maar daarna 
liep SDO makkelijk uit naar 6-11. 
Vlak voor rust kon Kelvin Hoogen-
boom zijn tweede afstandstreffer la-
ten noteren, maar de tendens was 
gezet, De Vinken ging nog een zwa-
re middag tegemoet.

Bloemen
Dat werd direct na rust des te dui-
delijker. Al binnen een kwartier was 
de strijd definitief beslist. SDO stond 
inmiddels op een comfortabele tien 
punten voorsprong en voor De Vin-
ken restte niet meer dan wat krui-
meltjes. Het leuke hiervan was dat 
de doelpunten die aan Vinkenzijde 
vielen, stuk voor stuk wel hele aar-
dige treffers waren. De Fortisforma-
tie mocht nog vier maal juichen. Het 
was lang niet voldoende om nog 
voor enig gevaar te zorgen. Daar 
was de 11-22 einduitslag een te dui-
delijk bewijs van, maar toch kon het 
vlaggenschip van De Vinken terug-
zien op een acceptabel optreden. 
Mariska Meulstee, Peter Kooijman, 
Peter Koeleman en Charita Haze-
leger tekenden in de tweede helft 
voor de Vinkendoelpunten. 
Bloemen waren er voor de zwange-
re Sabrina Kooijman, die haar laat-
ste optreden voor SDO bekroond 
zag met een publiekswissel in de 
laatste minuut. Met een enorme bos 
bloemen en doos vol bruikbare ge-
boorteartikelen kan de oud-speel-
ster van De Vinken zich voorberei-
den op de geboorte van haar twee-
de kindje.

”Finalestrijd
 Fietscross uwtc”
Uithoorn - Zondag 26 oktober jl. 
werd de laatste Top Competitie ge-
reden door de BMX rijders op de 
baan in Zoetermeer. Naast onze 14 
rijders uit Uithoorn was het Natio-
naal Team aanwezig. Onder de rij-
ders bevonden zich ook Denen, Bel-
gen en Fransen. Deze mogen wel 
mee rijden maar krijgen geen pun-
ten toebedeeld. Om 8.15 stonden 
Bart van Bemmelen, Thomas v/d 
Wijngaard, Tom en Wiljan Brouwer, 
Bart de Veer in het Park Ferme klaar 
om 45 minuten te kunnen trainen. 
Daarna was het de beurt aan Rick 
Doornbos, Rowan Voshart, Wouter 
Plaisant van der Wal, Pim de Jong, 
Arno van Vliet, Mike Pietersen, Mi-
chael Schekkerman en Erik Schoen-
makers om zich warm te fietsen. 
Van de 14 rijders kwamen er 6 rij-

ders door de eerste drie manches 
heen. Wouter viel bij de eerste ron-
de maar eindigde toch mooi op de 
vijfde plaats. Bij Arno moest de fo-
to finish aantonen dat hij vijfde werd 
en dus niet door ging naar de finale. 
Wiljan werd vijfde in de kwart finale. 
Tom, Pim en Michael kwamen heel 
mooi door de halve finale. 

Finale
Hierbij gaan de eerste vier rijders 
van de acht door naar de finale. 
Als eerste reed Bart van Bemme-
len finale, die heel knap, op de der-
de plaats eindigde. Michael Schek-
kerman werd op de “cruiser” twee-
de, Tom Brouwer en Michael Schek-
kerman vierde en Pim de Jong acht-
ste. Omdat dit de laatste van de zes 
Topcompetitie wedstrijd was kreeg 

iedereen een aandenken. In el-
ke leeftijdgroep kregen de eerste 
acht rijders, met de meeste punten 
van de zes wedstrijden, een beker. 
Naar huis met zo pracht beker gin-
gen Bart van Bemmelen (boys 7 jaar 
-3de), Tom Brouwer (boys11- 5de), 
Pim de Jong (boys14- 7 de), Mi-
chael Schekkerman( junioren- 8ste) 
en Erik Schoemmakers(cruiser30-
39 jaar-8ste) . 
Dit keer was Man Bijt Hond niet 
aanwezig dus helaas geen een uit-
zending op TV. Voor dit jaar zijn de 
wedstrijden gereden. Volgend jaar 
maart zal misschien de eerste BMX 
West wedstrijd weer in Uithoorn 
worden gereden.Uitslagen van de 
wedstrijd zijn na te lezen op de site.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.uwtc.nl. 

Bridge 
toernooi
Uithoorn - Met nog ongeveer een 
maand te gaan graag nogmaals 
aandacht voor het bridge viertal-
toernooi dat op zaterdag 29 novem-
ber a.s. van 9 tot 17:30 zal worden 
gehouden. 

Het toernooi is nog niet volgeboekt 
en u heeft de mogelijkheid zich  tot 
15 november aan te melden.

Er wordt gespeeld in groepen die na 
elke drie ronden van samenstelling 
veranderen. U speelt geen 12 spel-
len maar maximaal 4 spell

Aanmelden per telefoon: 06-
44516998 of per email  bacu@
ymail.com.

klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Ben ten Den is mo-
menteel in topvorm wist al twee we-
ken de eerste plaats te halen met 
5488 en 5467 punten. 

De tweede plaats was voor Frans 
Bierstekers met 5168 punten, 3e. 
An van de Meer met 4925 punten, 
4e. Martien de Kuijer met 4791 pun-
ten, 5e. 

Theo Kranendonk met 4738 
punten,Elly Degenaars kwam met 
4030 punten op de laatste plaats.

Op de volgende data zijn dit seizoen 
koppel prijskaartavonden: Dins-
dag 11 november carnavalkaarten, 
9 december kerstkaarten, 10 febru-
ari  valentijnkaarten, en 7 april paas-
kaarten.

klaverjassen
Wilnis - Vrijdag 31 oktober is er 
weer prijsklaverjassen bij voet-
balvereniging C.S.W. te Wilnis.
Er worden 4 partijen gespeeld 
en er is een rollade om het ge-
wicht van te raden en een loterij 
met mooie  prijzen.

Aanvang: 20.00 uur

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Zestien eerste prijzen 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 26 oktober 
jl. heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoernooi 
en het 3e dojo Tanoshii open.
In Amsterdan werd het eerste Fuy-
iama toernooi van het seizoen 
2008/2009 gehouden. Gedurende 
het seizoen zijn er vier wedstrijdda-
gen waaraan meegedaan kan wor-
den. De eerste wedstrijddag werd 
gehouden in de Gemeentelijke 
“Wethouder Verheij” Sporthal aan 
De Polderweg in Amsterdam. Voor 
dit gezellige toernooi hadden zich 
ongeveer 180 judoka’s ingeschre-
ven waarvan de oudste 14 jaar was 
en de jongste vier jaar. Judoschool 
Blaauw was met 65 deelnemers 
zeer goed vertegenwoordigd op de-
ze wedstrijddag. De bedoeling van 
dit toernooi is om de judoka’s zoveel 
mogelijk ervaring op te laten doen. 
De deelnemers werden in 41 pou-
les verdeeld zodat er minstens drie 
wedstrijden gedraaid moesten wor-
den. Naast een prijs voor de eer-
ste en tweede plaats kregen ook de 
overige deelnemers in de poule een 

prijs voor de derde plaats. Sommi-
ge poules waren heel spannend en 
moesten er extra wedstrijden komen 
om een winnaar te bepalen. 
Het werd een succesvolle dag voor 
Judoschool Blaauw want aan het 
einde van de dag waren er 16 eer-
ste plaatsen en 18 tweede plaatsen 
gewonnen. 
De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Brian 
Pouw, Dahley Springintveld, Eline 
Kooijman, Jelle van den Berg, Jor-
dy Twaalfhoven, Jorn Hansen, Mats 
koolmoes, Mike Theijssen, Pieter de 
Bruine, Sergio Drenth, Stefan Roe-
lofsma, Thijs Kees, Thomas Copier, 
Tom Prager, Vincent Schreutelkamp, 
Wouter Zoethout.

Deelnemers
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Amber Hartgers, Annemijn Trom-
mel, Anouk Delsen, Denise Roelof-
sma, Jesse Versteeg, Luc Gieling, 
Marijn Houdijk, Max de Best, Nick 
Kohne, Pawan Ratra, Raynor van der 

Weijden, Rik van Tol, Sam Houdijk, 
Skip Weisscher, Stefan Pijpers, Vin-
cent Pijpers, Wouter Habing, You-
ri Habing.
Alle overige deelnemers hebben 
zeer goed hun best gedaan en 
mochten bij de prijsuitreiking hun 
medaille voor de derde plaats in 
ontvangst nemen.

Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Bij het 3e dojo Tanoshii streden 500 
judoka’s vanuit heel Nederland om 
de prijzen. Voor Judoschool Blaauw 
deden Martijn de Jong en David 
Siebeler meer. Martijn de Jong was 
ingeschreven tot 73 kg. in de leef-
tijdsklasse -17 jaar. Martijn wist zijn 
eerste twee wedstrijden te winnen. 
Zijn laatste wedstrijd wist Martijn 
jammer genoeg niet in winst om te 
zetten waardoor hij tweede werd in 
zijn klasse. Ondanks dat David Sie-
beler niet slecht draaide wist hij zijn 
wedstrijden, gewichtklasse -81 kg in 
de leeftijdsklasse tot 20 jaar, niet in 
winst om te zetten.

Trainingsgroep van KDO, 
het aanstormend talent
De Kwakel - Nu de trainingsgroep 
een aantal trainingen erop hebben 
zitten mogen ze laten zien wat ze 
hebben geleerd door een uitwed-
strijd te gaan spelen. De mannen en 
trainers verzamelen bij  het dorps-
huis en vertrekken om 9.15 uur naar 
Kudelstaart om te gaan spelen te-
gen RKDES.
Om 10 uur staan de ouders in span-
ning langs de lijn om te zien wat de 
mannen ervan terecht gaan bren-
gen. Een heerlijk zonnetje staat aan 
de hemel en is het voor iedereen 
aangenaam vertoeven. Finn heeft 
ervoor gekozen om de 1e helft op 
doel te gaan staan en heeft zijn
mascotte Kick meegenomen die hij 
dit weekend mee naar huis mocht 
nemen ( de bekende klasse knuf-
fel bij groepen 1 en 2). Om 10 uur 

Legmeervogels leidt 
voetbalscheidsrechters op
Uithoorn - Vorige week vond bij 
Legmeervogels in samenwerking 
met de KNVB de pupillenscheids-
rechtercursus plaats. Na een avond 
en een ochtend, zowel theorie als 
praktijk kunnen alle deelnemers 
zich nu gediplomeerd pupillen-
scheidsrechter noemen.
Naast 12 leden van Legmeervo-
gels was er ook plaats voor een cur-
sist van RKDES uit Kudelstaart. Al-
le 13 deelnemers voetballen zelf in 
de B en C jeugd en fluiten inmiddels 
wedstrijden van voetballertjes uit de 
E en F jeugd, in de leeftijd van 7 tot 
11 jaar. Twee cursisten zijn inmid-
dels zelfs al prima in staat om de D 
jeugd te fluiten op een groot veld.
Hans Commissaris, pupillenscheids-
rechtercoördinator: “Het is fantas-
tisch dat onze  jongens deze stap 
zetten. In de eerste plaats uiteraard 
omdat we nu de meeste D, E en F 
jeugdwedstrijden van een scheids-
rechter kunnen voorzien. Minstens 
zo belangrijk is echter de persoon-

lijke groei van de jongens, de bin-
ding met de club en het maatschap-
pelijk belang van dit soort vrijwilli-
gerswerk. En dat op zo’n jonge leef-
tijd. Ik ben dus ook enorm trots op 
onze jongens. Gelukkig hebben we 
een sponsor bereid gevonden om 
de jongens in een nieuw tenue te 
steken, zodat ze ook op die manier 
goed voor de dag komen.”
Samen met gelouterde Legmeer-
vogels scheidsrechters als W. Oos-
terling en C. van der Greft verzorg-
de Rob Overkleeft, voormalig top 
scheidsrechter met ook internatio-
nale ervaring, de cursus met veel 
enthousiasme. Ook hij was erg te 
spreken over het nivo van de jon-
gens. “Er is veel talent aanwezig, het 
zou me niet verbazen als deze jon-
gens het ver gaan schoppen in de 
arbitrage.”, aldus Rob.
Met een gezellige avond op de bow-
lingbaan werd de cursus afgesloten 
en zijn de scheidsrechters klaar voor 
het echte werk.

Vlnr. Achter: Rob Overkleeft, Hans Commissaris, Sven Kuit, Jessine Kissami, 
Juan Pit, Philippe Claus, Shane Drenth, Robin Geudeke.
Vlnr. Voor: Etienne den Haan, Danny Beszelsen, Maurits van der Hulst, Jasper 
Ossewaarde, Romano Oljans, Vincent Makelaar, Dylan van de Kar (RKDES)

Schrikbewind Elenbaas-
Verhoef bij BVK
De Kwakel - Na de voor hun doen 
matige score van 47% op de 1e 
speelavond van de 2e parenron-
de hadden Dick Elenbaas en And-
re Verhoef op de 2e avond duidelijk 
wat goed te maken en dat heeft de 
concurrentie geweten.
Ondanks 2 ‘zeperds’ maakten zij in 
de A lijn korte metten met de rest 
van het veld en hun score van 66,7% 
werd op geen jaar na benaderd. Jos 
en Nelly Bader kwamen met 56,3% 
nog het dichtst in de buurt en zij 
werden dus 2e. Met bijna 53% was 
Tiny Mann met invalster Lia van As 
deze week manlief Hann, die ge-
deeld 4e werd, de baas. Hun sco-
re was dus deze week goed voor 
‘brons’. 
Piet v.d. Poel en Gerard de Kuyer 

scoorden nog wel boven de 40%, 
maar zij werden wel 13e en laatste.
 In de B lijn is sprake van een onder-
linge familiestrijd. Het damespaar 
Backers-Kamp scoorde dit keer bij-
na 20% meer dan het herenpaar, 
waar dat vorige week net andersom 
was. Nu is er dus weer sprake van 
enig evenwicht en dat is misschien 
maar beter ook. Bijna 66% scoorden 
Eefke en Marianne en dat beteken-
de dus de 1e plaats. Jose Moller en 
Yvonne Koestal scoorden opnieuw 
hoog en eindigden met 59,6% als 
2e, op de voet gevolgd door echt-
paar van Beek, dat de weg omhoog 
duidelijke weer gevonden heeft, met 
58,3%.
Riet en Ab van Nieuwkerk beleefden 
een zware avond en met 38,3% slo-

ten zij de rij. Die komen echter on-
getwijfeld wel weer terug, want on-
der normale omstandigheden past 
deze score niet bij hen.
Aan de kop van de uitslag in de C 
lijn treffen we Wim Maarschalk en 
Henk Poll met 58,3%. Die lijken een 
snelle terugkeer naar de B lijn in 
hun hoofd gezet te hebben en krijg 
dat er maar weer eens uit.
Janny Snabel en Vrony van Veen leg-
den de meeste kaarten deze avond 
goed en werden beloond met een 
score van 56,7%, wat de 2e plaats 
opleverde. Ruud Doeswijk en Cor-
rie Bartels volgden kort daarachter 
op de 3e plaats met 56,3%.
Ida en Roel Knaap tenslotte scoor-
den een toch niet zo gekke 43,8% 
en met zo’n score word je meestal 
geen laatste. Deze keer echter wel, 
wat aangeeft dat de onderlinge ver-
schillen niet zo heel groot zijn in de-
ze lijn. Vanaf volgende week worden 
ook de totaalstanden weer meege-
nomen in het verslag.

klinkt het fluit signaal voor de aftrap 
en gaan de mannen er meteen te-
genaan. De mannen spelen de bal 
ook meteen naar het doel van de te-
genpartij en na wat pingelen van de 
één na de ander en het even niet 
opletten van een speler van RK-
DES maakt deze jongeman een ei-
gen doelpunt en is het binnen 2 mi-
nuten 1-0.

Na een goed schot van één van de 
spelers van KDO schiet Brian hem 
keihard op doel, maar helaas bleef 
een doelpunt uit omdat de keeper 
de bal onderschepte. Na weer even 
lekker overspelen van de ene naar 
de andere helft breekt een spe-
ler van RKDES uit, maar Sander is 
goed uitgeslapen en rent de spe-
ler achterna, geeft hem een nodige 

por waardoor een doelpunt uitblijft. 
Vervolgens gaat Tristen aan de haal 
met de bal en met een hard schot 
op doel probeert ook hij de bal er-
in te krijgen, maar helaas was de af-
stand iets te groot waardoor de
keeper van de tegenpartij hem kon 
pakken voordat de bal over de lijn 
ging.

Na een hele goede uitbraak van een 
RKDES speler houd Finn tot 2 keer 
toe de bal goed uit het doel. Finn 
schiet de bal het veld weer in en 
dan krijgt KDO de bal te pakken en 
na wat overspelen  onder de KDO 
spelertjes krijgt Niek de bal voor zijn 
benen en schiet hard op doel: 2-0. 

Overleg
In de rust  is er tacktisch en tech-
nisch overleg met de trainers en we 
gaan dan weer fris aan de 2de helft 
beginnen. Maar voordat het zover is 
besluit Finn zijn keepers shirt uit te 
doen en geeft hem door aan Niek. 
Meteen na de aftrap gaat RKDES 
met de bal aan de haal en probeert 
weer bij het doel te komen, maar 
Sander staat scherp en gaat er weer 
achteraan en haalt de bal weg bij de 
speler en schiet hem weer ver weg. 
Na een minuut of 5 ziet een speler-
tje van RKDES weer een poging tot 
een uitbraak en helaas zijn de man-
nen nu niet op tijd en kan Niek het 
niet redden de bal uit het doel te 
houden: 1-2. Ook Stan probeert met 
de bal bij het doel te komen, maar 
helaas lukt het hem niet om te sco-
ren, wel goed geprobeerd hoor!
Kess (vandaag voor het eerst aan-
wezig omdat hij nu ook eindelijk 5 
jaar is geworden) doet al lekker mee 
aan de wedstrijd en rent overal, hij 
glimt van oor tot oor in zijn voetbal 
kleren!!

Nadat Niek nog een bal uit het 
doel houdt gaat Tristen keepen, die 
geeft aan last van zijn been te heb-
ben doordat hij er een schop te-
gen heeft gekregen. Wessel houdt 
nog een doelpunt van RKDES tegen 
door zichzelf in de strijd te gooien 
nadat een speler er met de bal pro-
beert vandoor te gaan en schiet de 
bal tot 2 keer toe weg. Roger pakt 
de bal van RKDES af na een uitgooi 
van één van hun spelers waardoor 
kansen om bij het doel te komen 
niet mogelijk zijn.

Jelle neemt een mooie vrije trap, 
maar de bal komt helaas achter, 
waardoor de laatste kans voor nog 
een doelpunt over is. De scheids 
blaast af.  2-1 gewonnen, klasse ge-
speelt mannen!!!
Jullie hebben de trainers laten zien 
dat de trainingen op zaterdagmor-
gen hun vruchten af beginnen te 
werpen.

Open week bij VDO Sport
Uithoorn - Van maandag 3 t/m vrij-
dag 7 november houdt VDO Sport 
open week. Dit betekent dat kin-
deren en/of volwassenen die week 
gratis kunnen sporten bij VDO. De 
lessen die door VDO Sport worden 
verzorgd zijn voor volwassenen:  Po-
weryoga, Bodyshape, Pilates, Heren 
50+ conditietraining, Dames/Heren 
Conditietraining en Beter bewegen 
voor ouderen. Voor de kinderen is er 
gymnastiek en yoga. 

Op de website www.vdosport.nl is 

onder het tabblad ‘lessen’ meer in-
formatie over de betreffende lessen 
te vinden. Onder het tabblad ‘roos-
ter’ vindt men meer informatie over 
welke lessen waar en wanneer ge-
geven worden. Soms is het voor kin-
deren niet voldoende om na een les 
te bepalen of dit wat voor ze is. VDO 
Sport geeft kinderen altijd de ge-
legenheid om twee keer gratis met 
de les mee te doen. Er kan ook te-
lefonisch meer informatie worden 
verkregen via de ledenadministra-
tie Ria Broers (di, wo en vrij tussen 

19.00 – 20.00 uur) T: 06 – 52612942.
VDO Sport is een sportvereniging in 
Uithoorn. Alle lessen worden door 
professionele gediplomeerde leid-
sters gegeven. 

Door het gebruik van de lege uren 
van de Uithoornse sportzalen en het 
KNA gebouw zijn de lessen aan-
trekkelijk geprijsd. De jeugd betaald 
op jaarbasis 115 euro en volwasse-
nen betalen 125 euro. Inschrijfgeld 
is 6 euro. Tijdens de schoolvakanties 
is er geen les.
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Matige start Amstelteams
Uithoorn - De teams van SV de Am-
stel zijn de SGA-competitie 2008-
2009 maar matig begonnen.  Al-
leen het 2e team won in de 1e ron-
de, Amstel 1en Amstel 3 leden de 
kleinst mogelijke nederlaag. In de 
strijd om de SGA-cup werd welis-
waar gelijk gespeeld , maar ging het 
Amstelteam door.

Op het nippertje
Amstel 3 begon dit seizoen met een 
4,5-3,5 nederlaag tegen Isolani 2 in 
Amsterdam Zuidoost. Aan bord 1 
verloor Frans Linschoten in een de-
fensieve partij, waarin zijn jonge te-
genstander de grootste moeite had 
de routinier te verschalken .Martin 
Steunebrink speelde tegen dam-
grootmeester Hein Meijer, het werd 
remise. Jan van Ommeren had een 
stelling met een sterk paard tegen 
kwakkelende loper. Jan speelde dit 
goed uit en won overtuigend.
Jan Röling voerde in mindere stel-
ling een fraaie aanval goed uit en 
won toen gedecideerd, maar Joop 
Veldhuijzen verloor in zijn partij al 
snel enkele pionnen, kon dit niet 
compenseren en verloor later. Stand 
2,5- 2,5.
Debutant Dwayne Oomen verover-
de door een mooie combinatie 2 pi-
onnen en won ,toen zijn koning aan 
eeuwig schaak wist te ontkomen. 
De overige 2 partijen gingen vervol-
gens echter verloren. Anton Lusthof 
en Mark Meijerink redden het niet 
tegen sterkere tegenstanders. Eind-
stand 3,5- 4.5.

Eervolle
Amstel 1 speelde uit in Amsterdam 

tegen Raadsheer 1.Dit sterke team 
is vorig seizoen nogal ongelukkig 
uit de Promotieklasse gedegradeerd 
en streeft naar een snelle terugkeer. 
Vooral de topborden zijn zeer sterk 
en het ratingverschil met de Amstel-
ploeg aan de eerste 4 borden was 
dan ook behoorlijk groot. 
Lex van Hattum aan bord 7 had in 
het beginstadium van de partij wei-
nig bereikt, in het vervolg werd hij 
voor onoverkomelijke problemen 
gesteld en verloor vrij snel .Aan het 
eerste bord had Piet Geertsema ma-
teriaal geofferd voor een kansrij-
ke aanval, hij zette in een moeilijke 
stelling echter niet goed voort.Toen 
de tegenstander los kwam was, 
ging de partij verloren .Dawood As-
far kreeg een soort Blackmar -Die-
mer gambiet tegen zich. Dat is vaak 
lastig te bestrijden en Dawood vond 
geen goede verdediging. Deze par-
tij aan bord 4 ging eveneens verlo-
ren. Maar er waren ook lichtpunten. 
Mirza Bro stond de hele partij ge-
drukt. Zijn tegenstander dacht een 
winnende combinatie uit te voeren, 
maar een venijnig tussenschaak 
van Mirza´s dame verstoorde zijn 
illusies. Mirza won ( bord 2) . Aan 
bord 3 was de partij van Henk El-
serman weinig spectaculair, er wer-
den enkele stukken geruild, waarna 
een eindspel van torens en ongelij-
ke lopers overbleef. De tegenstan-
der probeerde het nog even, maar 
Henk bleef overeind. Remise. Stand 
1,5- 3,5. Hierna werd het echt span-
nend. Cora van der Zanden ( bord 5 
)had een kwaliteit veroverd en ver-
zilverde dat op subtiele wijze .De te-
genstander van Carel Kok (bord 6 ) 

Monsterscore voor 
Legmeervogels E5
Uithoorn - LMV E5 stond  op de 6e 
plaats in de competitie en voelt de 
hete adem in de rug van Swift E7, 
de tegenstander van afgelopen za-
terdag. LMV E5 speelde uit en zou 
wel eens een harde dobber kun-
nen hebben aan Swift. Om 07.30 uur 
verzamelen en de ouders vertrok-
ken slaperige koppies naar Amster-
dam. Een mooi complex met goed 
aangelegde kunstgrasvelden. Snelle 
velden dus, dat in het voordeel van 
LMV kon werken.
De ploeg van Richard Spit en Ro-
bert Karsten had slechts 7 spelers 
tot zijn beschikking en moesten het 
daarom doen met goed positiespel. 
De keepersrol werd ditmaal opge-
eist door Jeffry van Schaik, feite-
lijk de rechts back. Ofschoon in de 
tweede helft van rol zou worden ge-
wisseld, bleek Jeffry deze rol echter 
op het lijf geschreven en toonde on-
vermoede kwaliteiten. Reeds in de 
5e minuut  nam Deniz Gijsel, rechts 
buiten, de eerste mooie voorzet 
voor zijn rekening. Helaas wist Jim-
me Karsten, links buiten, deze niet 
te benutten. De wijze waarop deze 
twee de actie voorbereidden beloof-
de meer spektakel. De een na de 
andere opbouw, veelal over rechts,  
leidde tot mooie acties, maar het 
duurde tot de 13e minuut alvorens 
kon worden gescoord. Opgebouwd 
door Rémon van Schooten, laatste 
man, aangenomen door Lars Veen-
hof, spits, speelde deze de bal mooi 
door naar Jimme Karsten: 1 – 0. Ook 
vanuit de counter –zoals gezegd 
geeft een kunstgrasveld hiervoor de 
bal veel snelheid- werd gescoord, 
wederom door een op dreef geko-
men Jimme Karsten. Lars Veenhof 
nam de derde treffer voor zijn reke-
ning. De volgende twee doelpunten 
werden ook door Jimme gemaakt. 
Als deze rechtsbenige aanvaller zijn 
linkerbeen wat meer zou trainen, 
dan zal hij zeker tot topscores kun-
nen komen. Want de wijze waarop 
hij zijn favoriete rechterbeen deze 
wedstrijd wist in te zetten, beloofd 
veel goeds voor de toekomst. In de 
laatste minuut werd door een een-
tweetje tussen Jimme en Deniz we-
derom gescoord, ditmaal door De-

niz. Veel van de opbouwende acties 
werden door de middenvelder Dan-
ny Spit fantastisch gestart. De twee 
spelers van Swift die over voldoende 
kwaliteiten beschikte om het LMV af 
en toe flink moeilijk te maken, wist 
Danny toch geregeld de bal te ont-
futselen, waarna de opmaat tot de 
volgende score werd geschreven.  

Strafschop
In de tweede helft kreeg LMV een 
vrije schop toegewezen. Vanaf on-
geveer de helft van het veld schopte 
Rémon van Schooten de bal in één 
keer hoog over de keeper het doel 
in. Ondertussen is de stand 8 – 0. 
Gezegd moet worden, dat elke in-
dividuele speler van LMV E5 deze 
wedstrijd hun allerbeste kwaliteiten 
toonde. Er werd “gevochten”voor el-
ke meter, een goed samenspel, ver-
re passes indien mogelijk en aanna-
mes uit het boekje. Het kon allemaal 
niet op. Ramon Koch, links back, 
presteerde het om niet één keer de 
tegenstander te laten passeren. Hij 
wist zelfs –na drie eerdere pogin-
gen- te scoren. 

De ruimte die hij over links kreeg 
wilde hij niet onbenut laten, met als 
resultaat: 9 – 0. Lars Veenhof wist 
een tiende doelpunt te scoren en 
het elfde doelpunten werd weder-
om door Jimme Karsten gescoord, 
waarmee hij deze wedstrijd  6 doel-
punten op zijn naam kon schrijven. 
Niet onvermeld moet blijven de eer-
der genoemde Deniz Gijsel, die in 
de 3e wedstrijd van deze competi-
tie tegen Abcoude nog zijn HON-
DERSTE doelpunt in zijn carrière 
bij LMV scoorde en vandaag dus 
er een aan kon toevoegen. Zijn in-
zet in deze wedstrijd was opvallend 
en leidde tot veel assists bij de sco-
res van Jimme. Helaas mochten zijn 
scoringspogingen ditmaal “slechts” 
tot een doelpunt leiden, ondanks 
veel zeer scherpe schoten op het 
doel. De invalkeeper van Swift in 
de tweede helft was echter te sterk. 
Een wedstrijd om van te dromen en 
waarvan trainers en ouders hopen 
dat deze i de competitie een vervolg 
kan krijgen.

Bridgevereniging 
“De Legmeer”
Uithoorn - Woensdagavond 22 
oktober jl. speelde de bridgever-
eniging “De Legmeer “ , zijn eer-
ste zitting van de tweede ronde 
van het  bridgeseizoen 2008-
2009. Wegens de herfstvakantie 
was de bezetting lager dan nor-
maal. In de “A” lijn met 12 paren 
startten twee paren bijzonder 
goed. Jan Egbers en Ben Rem-
mers werden eerste met 65,42% 
en met een klein verschil werden 
Joop van Delft en Toon Overwa-
ter tweede met 64,17%. De der-
de plaats was voor Mieke van 
den Akker met Ada van Maar-
seveen zij scoorden 52,83%. 
Renske en Kees Visser derde 
met 52,42%. In de “B” lijn met 
14 paren waren de verschillen 
niet zo groot. Berend Hamer en 

To van de meer werden eerste 
met 57,99%. De tweede plaats 
ging naar Gijs de Ruiter en Lidy 
Krug met 56,94%. Elly Belder-
ink en Ria van Geelkerken der-
de met 56,25% en Huub en Ma-
rianne Kamp vierde met 53,13%. 
In de “C “ lijn met maar 8 paren 
ging de eerste plaats naar An-
net Roosendaal en Rini Tromp 
met een score van 59,72%. Met 
58,33% werden Els van Wijk en 
Tini Geling tweede. Als derde 
het paar Maria Baas en Klaas 
Verrips met 54,17%. Bent u ge-
interesseerd, speel een keer ter 
kennismaking mee. Neem dan 
telefonisch contact op met Mie-
ke van de Akker 0297-346027 of 
met Gerda Schavemaker 0297-
567458

Legmeervogels F11 wint 
voor de 4e keer
Uithoorn - Het was misschien wel 
de laatste mooie zonnige zater-
dag van 2008 en Legmeervogels 
F11mocht aantreden tegen RKAV 
F5. Lars Hogeveen (U), Pawan Ratra 
en Teun de Boer waren afwezig en 
daardoor deden Gianni en Kees uit 
de F6 mee. Kees was geen onbe-
kende van de F11, want vorig jaar 
scoorde hij al een keer 3 doelpun-
ten in 1 wedstrijd. Vandaag nam 
aanvoerder Daniel Thiesen de F11 
mee het veld op. 

Bob Titulaer keepte woensdag op de 
training zo goed en wilde dat tegen 
RKAV ook weer laten zien. Daniel 
stond met Gianni in de verdediging 
en in de 1e helft kwam RKAV er te-
gen deze 2 stoere verdedigers echt 
niet aan te pas. Morvan Somers, 
Lars Hogeveen (A) en Kees waren 
op het middenveld te vinden en top-
scorer Jens Smit en dribbelaar No-
ah Bouman completeerden de aan-
val. Devin Sassen keek de eerste 10 
minuten van de kant toe. De F11 be-
gon erg sterk aan de wedstrijd, maar 
Kees, Jens en Noah kregen de bal er 
nog niet in. Toch maakte Kees er na 
8 minuten 1-0 van, na een mooie ac-
tie van Gianni. Ook maakte Kees de 
2-0, na goed werk van Lars (A). De 
3-0 werd een prooi voor Jens, die na 
een lange trap van Daniel het net 
wist te vinden. Met deze stand ging 
de F11 limonade drinken.

Heerlijk
Na de rust ging de F11 weer door 

zoals het voor de rust speelde. Gi-
anni en Daniel hielden bijna elke bal 
tegen en dat was voor de rest van 
het team heerlijk voetballen. De 4-
0 kwam op naam van Jens, na goed 
doorgaan van Morvan. Bob werd 
ook af en toe getest, maar stond 
weer een bere-partij te keepen. 

Aan de 4-1 kon hij niet veel doen, 
al zat hij er nog dicht bij. Nu weer 
de beurt aan de F11. Devin scoorde 
bijna uit een hoekschop van Noah. 
Gianni schoot van grote afstand op 
de lat en Lars was ook dicht bij een 
doelpunt, maar het was Kees die 
uiteindelijk de 5-1 binnenschoot, uit 
een voorzet van Noah. 

Veel kansen waren er nog voor de 
F11, maar RKAV had een hele goede 
keeper op doel staan, die niet meer 
dan 5 doelpunten door liet gaan. 
Wel scoorde RKAV nog 1 maal, wat 
de eindstand op 5-2 voor Legmeer-
vogels F11 bracht. Weer 3 punten 
werden er op deze manier aan het 
totaal toegevoegd. 

Scheidsrechter Kamran floot ook 
een hele goede en sportieve wed-
strijd en leidde ook de strafschop-
pen tot een goed einde. Ook met 
deze serie was Legmeervogels F11 
oppermachtig. Devin liet na zijn 
mooi ingeschoten penalty zien, hoe 
je hoort te juichen.  Topper van de-
ze wedstrijd: De invallers Gianni en 
Kees (die weer 3z in 1 wedstrijd 
scoorde)..

Legmeervogels handbal A1 
wint eerste zaalwedstrijd
Uithoorn - Vorig zaalseizoen 
speelden de dames nog in de 
tweede klasse. De tegenstand 
was daar zo weinig dat er bij de 
bond een aanvraag is gedaan om 
niet in de eerste klasse te spelen, 
maar nog een klasse hoger, de 
jeugddivisie. Afgelopen zondag 
stond de eerste wedstrijd in de-
ze klasse op het programma te-
gen DTS’48 uit Hoogkarspel. De 
dames speelden ook op het eerst 
op de nieuwe schoenen, gekre-
gen van de sponsor Arrow Clea-
ning.
Ook DTS speelt voor het eerst in 
de jeugddivisie, dus het was af-
tasten in het begin. De verwach-
ting was dat de tegenpartij snel 
zou gaan spelen, want zij hadden 
maar liefst 6 wisselspeelsters. 

Maar dat viel erg tegen. In de 
eerste helft gingen de dames van 
Legmeervogels mee in het lage 
tempo. Aangezien snelheid het 
grootste wapen is van de Leg-
meervogels konden ze in de eer-
ste helft dus ook niet uitlopen. Bij 
rust was de stand 5-6.
De tweede helft werd er pitti-
ger gespeeld. In het begin kwa-
men de dames nog wel ach-
ter te staan, maar toen werd er 
een voorsprong langzaam uitge-
bouwd. Door een prima verdedi-
ging en fantastisch keeperswerk 
kon DTS het laatste kwartier geen 
enkele bal meer in het doel krij-
gen. Legmeervogels benutte nog 
2 strafworpen en kon zodoende 
de eerste zaalwedstrijd afsluiten 
met een 8-12 overwinning.

Zondagvoetbal
Legmeervogels/LG houdt 
wederom de nul
Uithoorn - Ook in de vijfde he-
le competitiewedstrijd is de tegen-
stander van Legmeervogels in dit 
geval HBC er niet in geslaagd om 
de verdediging van Legmeervogels 
te passeren. De eerste vijfenveer-
tig minuten van dit duel waren toch 
ontegenzeggelijk voor de thuisclub. 
Legmeervogels slaagden er maar 
zelden in om aan de druk van HBC 
te ontsnappen. Pas op slag van rust 
kon Legmeervogels in de buurt ko-
men van de doelman van HBC en er 
ontstonden zowaar een paar kans-
jes en kansen maar Legmeervogels 
slaagde er, evenals HBC niet om in 
de eerste vijfenveertig minuten tot 
score te komen. 

HBC had de pech en Legmeervo-
gels het geluk dat doelman Patrick 
Brouwer in goeden doen was en 
niet was te passeren. Niet in de eer-
ste helft maar ook niet in de twee-
de helft. De tweede vijfenveertig mi-
nuten waren in tegenstelling tot de 
eerst nu in handen van Legmeervo-
gels. De gasten werden ver terug-
gedrongen op eigen helft en ook 
de doelman van het 100-jarige HBC 

moest vol aan de bak om Legmeer-
vogels van een treffer af te hou-
den. Het dichts bij een treffer was 
nog Sander Boshuizen, maar met 
een katachtige reactie tikte de HBC 
doelman de bal nog net uit zijn doel. 
Maar niet alleen Sander Boshuizen 
kreeg de kans om te score. Ook Ste-
fan van Pierre en Mounhir Ghan-
noun probeerde de HBC doelman te 
verschalken. 
Maar slaagde niet in hun poging. 
Het was en het bleef, op een on-
danks de vele regen uitstekend be-
speelbaar veld 0-0. Een positief 
beeld was nu dat met namen het 
middenveld van Legmeervogels, in 
tegenstelling tot een week gele-
den, meer inzet vertoonde waardoor 
er dan in de tweede helft een leu-
ke en spannend duel ontstond. Bij 
HBC werd er een man of de match 
uit geroepen. Als deze bij Legmeer-
vogels moest worden aangewezen 
dat ging deze beker dit keer naar 
Patrick Brouwer. Die met zijn goe-
de reddingen Legmeervogels van d 
eerste nederlaag van dit seizoen af 
weet te houden. Bij HBC werd deze 
0-0 ervaren als een overwinning. Bij 

Legmeervogels overheerste er toch 
een dubbel gevoel. Aan de ene kant 
was men blij met de uiteindelijke 0-
0 aan de andere kant was het wel 
jammer want Legmeervogels is toch 
ook niet kansloos geweest om als 
overwinnaar van het veld af te stap-
pen. Een ander positief punt was 
dat er ten opzicht van de beker-
wedstrijd tegen DSS er nu wat meer 
strijd werd geleverd. En strijd, inzet  
zal er zeker moeten zijn als je ten-
minste als overwinnaar van het veld 
wilt stappen. Die strijd zal met ze-
ker aanstaande zondag moeten le-
veren want de onderin vertoevende  
’s Graveland  zal niet naar Legmeer-
vogels om zich zonder slag of stoot 
naar een nederlaag te laten spelen. 
Nee, het wordt oppassen voor Leg-
meervogels/LG

Periode
Aanstaande zondag is dan de laat-
ste wedstrijd in de strijd om de eer-
ste periode. In deze eerste periode, 
die gaat over acht duels. Legmeer-
vogels heeft er nu dan vijf gespeeld. 
Open staat nog het afgelaste duel  
uit tegen Abcoude en de gestaakte 
wedstrijd thuis tegen CTO’70. Mocht 
Legmeervogels er in slagen om de 
twee wedstrijden, ’s Graveland, Ab-
coude en het restant tegen CTO’70 
in winst om te zetten dan zou de 
eerste periode zo maar in het be-
zit van Legmeervogels kunnen ko-
men. De stand van de eerste perio-

de is gelijk aan de huidige stand van 
de competitie. Mochten er meerder 
ploegen gelijk eindigen in punten in 
de periode dan beslist het doelsal-
do uiteindelijk wie de winnaar wordt 
van de eerste periode. Op dit mo-
ment is er nog al veel verwarring 
over de uitslagen van afgelopen 
zondag. Zo zou Bijlmer gelijk heb-
ben gespeeld en ergens ander staat 
dan weer te lezen dat Bijlmer gelijk 
heeft gespeeld. Ook de uitslag van 
Sp.Maroc geeft thans reden tot ver-
warring. In de krant staat de winst 
van Sp. Maroc terwijl op de KNVB 
site staat te lezen dat Sp.Maroc- FC 
Weesp is geëindigd in een overwin-
ning voor de Weespernaren. 

Tweede elftal
Ook het tweede elftal van Legmeer-
vogels heeft uitzicht op de eerste 
periodetitel. Belangrijk in dit ge-
heel is  wel dat er afgelopen zon-
dag een goede uitslag is neergezet, 
de 1-3 winst in Amstelveen tegen 
het altijd moeilijk te bestrijden RKA-
VIC 2 en deze goede uitslag zal er 
dan ook aanstaande zondag moe-
ten zijn; winst. Ook hier geldt dat 
als er meerder ploegen gelijk ein-
digen het doelsaldo beslissend zal 
zijn. Het programma voor aanstaan-
de zondag is dan Legmeervogels/
UBA 2 – AFC 2 aanvang 11.00 uur 
en Legmeervogels 1 – ’s Graveland 
1 hiervan is het beginsignaal om 
14.30 uur.

gebruikte erg veel tijd, zonder Ca-
rel echt in de problemen te bren-
gen. Toen Carel het initiatief over-
nam, was het snel uit. Zijn tegen-
stander overschreed de tijd. Daar-
mee was de stand gelijk: 3,5-3,5. De 
spanning steeg ten top, want de be-
slissende partij aan bord 8 van Ys-
bert van Hoorn kon nog alle kanten 
op, bovendien zaten beide spelers 
in opkomende tijdnood. Door alle 
goden verlaten liep Ysbert toen ech-
ter in een soort zelfmat. Eindstand 
3,5-4,5 voor de Raadsheer. De ont-
nuchtering bij de Amstelspelers was 
groot, men was dicht bij een grote 
verrassing geweest.

Opluchting
Na de hiervoor geschetste 2 ne-
derlagen was de opluchting groot, 
toen Amstel 2 er in slaagde de eer-
ste teamwedstrijd in een overwin-
ning om te zetten. Tegen Almere 5 
werd het thuis een eclatante 5,5-
2,5 overwinning. De gedegradeerde 
Amstelploeg begon weliswaar met 
een nederlaag van Michiel Spook, 
die na een jaar van weinig schaken 
nog niet weer aan het wedstrijdrit-
me gewend is. Het zou overigens de 
enige nederlaag blijven .Invaller Jan 
van Ommeren speelde remise, ter-
wijl Henk van Lonkhuijzen enig ge-
luk had met zijn puntendeling. In 
zijn partij stonden op een bepaald 
moment twee inactieve paarden 
op c8 en b8. De tegenstander wist 
er echter niet van te profiteren. De 
derde remise kwam op naam van 
Eric Goudsmit die in een doldwaze 
partij, in totaal verloren stelling met 
een z.g. dolle toren erg goed weg-
kwam.
Aan bord 1 zat als invaller Dwayne 
Oomen. Dwayne is al enkele jaren 
jeugdbegeleider, maar is pas dit sei-

zoen als actief speler begonnen. Dat 
gaat hem goed af, zowel intern als 
extern. In dit duel speelde Dwayne 
op de aanval. 

Met een dame op f 2 en een open 
h-lijn, ging de tegenstander mat of 
verloor veel materiaal. Hij gaf het 
liever op. Lex van Hattum had in 
een gecompliceerde stelling steeds 
het beste van het spel en buitte 
dat goed uit. De twee staartborden 
moesten toen de beslissing bren-
gen. Simon Veldhuijzen won in het 
middenspel een paard en bracht dit 
geroutineerd tot winst, terwijl Je-
roen Smit aan het laatste bord in de 
aanval won. Eindstand 5,5-2,5. Voor 
Amstel 2 een mooie opsteker

De SGA-cup
In de eerste ronde speelde het Am-
stel viertal Piet Geertsema, Carel 
Kok, Huup Joosten en Henk Elser-
man een thuiswedstrijd tegen Isola-
ni . Piet won na in de opening met 
zwart al het initiatief te hebben ge-
nomen, Huup verloor na een scher-
pe opening , waarin hij kansen liet 
liggen. Carel en Henk speelden re-
mise. Eindstand 2-2. Door de zege 
aan bord 1 bekert de Amstel ver-
der. In de 2e ronde heeft het team 
een bye.

Jeugdteam C1 
Het jeugdteam C1 begon het sei-
zoen met een goede overwinning 
in Amstelveen op het 3e jeugdteam 
van Zukertort. Door goed spel won-
nen Paul Oomen en Robert Meije-
rink hun partij.ook Bastiaan van Dijk 
had dat kunnen doen, maar gaf zo-
maar zijn dame weg en verloor.Dani-
elle Oomen speelde in een interes-
sante partij remise .Eindstand 2,5-
1,5 een mooi begin voor dit team.

Bridgevereniging Harten Vrouw
Uithoorn - Op dinsdag 21 oktober 
werd de tweede zitting van de,ook, 
tweede competitie gespeeld. In de 
A-lijn, met veertien paren, werden 
eerste Greet Overwater en Guus 
Pielage met 62.85%. Als tweede 
plaatsten zich An Heimeriks en Ank 
Reems met 58.33%, derde deze keer 
Ina Melkman en Jetty Weening met 
56.94%. 
Voor de competitiestand betekent dit 
dat Greet Overwater en Guus Piela-
ge ook hier de lijst aanvoeren, twee-
de zijn Ina Melkman en Jetty Wee-
ning, als derde staan Kokkie van de 
Kerkhoven en Corry Smit. Enige be-
moediging voor het paar Ploon Roe-
lofsma en Marja Slinger is wel op 
zijn plaats, het licht staat op rood: zij 
zijn laatste in de rij.  Kom op dames 

wij zijn beter van u gewend!  In de 
B-lijn met, eveneens, veertien paren 
werden eerste Alice Oostendorp en 
Ted Brand met 57.99%. Als tweede 
plaatsten zich Corinne van der Laan 
en Anne Tolsma met 55.56%. Derde 
werden deze keer Wil Voss en Trudy 
Fernhout met 55.21%. 
De competitiestand in de B ziet 
er nu als volgt uit: Eerste het paar 
Alice de Bruin en José Möller, me-
de dankzij de riante score van vorige 
week. Tweede zijn Alice Oostendorp 
en Ted Brand op de voet gevolgd 
door Wil Voss en Trudy Fernhout als 
derde. “Proef”spelers zijn van har-
te welkom bij “Hartenvrouw”: in-
lichtingen bij het secretariaat: Alice 
Oostendorp, telefoonnummer 0297-
540183.

Damesequipe Boule 
Union Thamen vierde
Uithoorn - Zestien drietallen (tri-
pletten) hadden ingeschreven voor 
de enige mooie dag van dit week-
end. Na de loting werden twee par-
tijen gespeeld om uit te maken wel-
ke acht equipes verder gingen in de 
finale poule en wie in de troostpou-
le. In de poules werd gespeeld vol-
gens een direct afvalsysteem. Dat 
betekent dat je na verlies uitgescha-
keld bent. Er namen drie tripletten 
van Boule Union Thamen deel, ter-
wijl ook een lid met twee spelers van 
Bulderbaan uit Amstelveen speelde. 
Twee van de BUT-equipes drongen 
door tot de finalepoule. De equi-
pe Buchner werd in de eerste ron-
de meteen uitgeschakeld. De da-
mesequipe, bestaande uit Joan van 
Rekum, Ina Hoekstra en Ria Jacobs, 
wisten hun partij nipt te winnen, 
waardoor ze de halve finale bereik-
ten. In de halve finale kregen ze de 
equipe van Helden van De Spaan-
se Ruiter tegenover zich. Hoewel de 
dames behoorlijk tegenstribbelden 
was deze equipe toch te sterk voor 
ze. Het was overigens deze equi-
pe, die de finale en dus het toernooi 
wonnen door een 13-7 overwin-
ning op de equipe Monvoisin. In de 

strijd om de derde plaats moest de 
damesequipe aantreden tegen de 
equipe Kaandorp van Elza Boules 
uit Beverwijk. Helaas hadden de da-
mes al hun kruit verschoten en rest-
te de vierde plaats. De derde equipe 
van BUT speelde solide pétanque in 
de troostpoule. Na tweemaal winst 
moesten Günther Jacobs, Alfon-
so Atanes en Klaas Depping het in 
de finale opnemen tegen de equipe 
Steenbergen/van Dijk/Diesel (mix). 
Mede door het goede plaatsen van 
ex-Nederlands kampioen en deel-
nemer aan verschillende WK’s, Bert 
van Dijk, moest de equipe van BUT 
voor hen buigen. Maar deze tweede 
plaats was zeker een mooi resultaat. 
Op zondag 26 oktober stond voor 
Boule Union Thamen een open dag 
op het programma. Helaas was de 
regen spelbreker. Mocht men meer 
informatie wensen over het pétan-
que/jeu de boules, neem dan con-
tact op met Henk van Rekum, secre-
taris van de vereniging, op tel. 0297-
565377 of kom op dinsdag- of don-
derdagavond vanaf 19.30 een kijkje 
nemen op de boule accommodatie 
aan de Vuurlijn tussen de honkbal-
vereniging en de hockeyvereniging.


