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Uithoorn - Maandagmorgen 26 oktober jl. om 9.00 uur gaf wethouder Maarten Levenbach van de gemeente Uithoorn het startsein voor
de officiële huis-aan-huisinzameling van kunststof (plastic) verpakkingen. Hij deed dat samen met
tientallen schoolkinderen op het
voorplein van de OBS ‘De Regenboog’. Een en ander met de hulp van
vertegenwoordigers van Nedvang
(Nederland Van Afval Naar Grondstof), de reinigingsdienst en natuurlijk de oranjegekleurde Uithoornse
‘Plastic Hero’ pop. De openingsact
werd een beetje feestelijk gebracht
door Michel Rahn van het evenementenbureau Nhar Entertainment
VOF in Uithoorn. Samen met de kinderen voerde hij een ludiek vraagen antwoordspel op wat er nu wel of
niet aan plastic verpakkingen in de
verzamelzak behoort. Verder hadden alle kinderen een oranje ballon
gekregen van de ‘Plastic Hero’, (die
hoorde natuurlijk niet in de plastic inzamelingszak thuis...). Het uiteindelijke startsein was dat kinderen onder leiding van Michel Rahn
en de wethouder een stapel verzamelde afvalzakken met lege plastic
verpakkingen onder luid gejuich in
de daarvoor bestemde vuilniswagen
konden storten. En dat ging iedereen natuurlijk vlot af.
Van afval naar grondstof
In dit licht gezien is de gemeente
Uithoorn gestart met de gescheiden
inzameling van plastic verpakkingsafval. Behalve het scheiden van diverse kleuren glas en papier kan
men vanaf heden ook plastic verpakkingen afzonderlijk inzamelen,
zoals (lege) plastic flessen, flacons,
containers, tubes, plastic zakjes,
bakjes en boterkuipjes en derge-

lijke. Hierdoor kan het plastic afval
weer worden hergebruikt. Bovendien werkt men op die manier mee
aan een schoner en beter milieu!
De recycling van plastic afval levert
een grondstof op voor onder andere
nieuwe plastic verpakkingen. Maar
ook voor de productie van andere
plastic artikelen, zoals vloerbedekking, tennisballen, golfballen, automaterialen en fleecekleding. Dus
van afval naar grondstof! Verder betekent het gescheiden aanbieden
van dit soort afvalmaterialen een afname van het volume van het overige afval. Hiermee wordt bespaard
op de verwerkingskosten van het
GF-restafval. Dat is een prettige bijkomstigheid voor de portemonnee.
Het inzamelen is wel enigszins gebonden aan voorwaarden wat betreft de materialen, dus wat wél en
niet ingezameld kan worden. Daarvoor is een lijst opgesteld die samen
met andere informatie over het inzamelen van plastic afval plus een
afvalkalender eind september huis
aan huis is verspreid, samen met
12 (gratis) speciale afvalzakken.
Als een zak gevuld is met verpakkingsafval kan deze op de aangegeven datum buiten aan de stoeprand
worden gezet. De zak wordt dan net
zoals het andere huisvuil gewoon
opgehaald. Wie zakken tekortkomt
kan deze gratis afhalen bij de gemeentewerf aan de Industrieweg
(achter de Kringkoopwinkel Ceres)
of bij de receptie in het gemeentehuis. Voor meer informatie kan men
ook terecht op de website: www.
plastic-heroes.nl. en op die van de
gemeente: www.uithoorn.nl.
Ruimteprobleem
voor kleinbehuisden
“Goed idee dat we nu ook gevraagd

worden het plastic afval in te zamelen. Heb ik geen moeite mee. Aan
de andere kant zijn wij kleinbehuisd
en al blij dat we het huisafval van
het GFT kunnen scheiden. In het
fietsenschuurtje staat een doos voor
glas en een voor oud papier. Waar
láát je zo’n zak nou weer? Niet in de
keuken, daar kan ik mijn k... toch al
niet keren”, merkt een nieuwsgierig
toegelopen dame bij het schoolplein
op. “Het wordt steeds meer en af en
toe voelen wij ons een inzamelinstituut voor de gemeente geworden. Ik
ken mensen in de buurt die helemaal
niets inzamelen maar het gewoon in
één zak stoppen. Geen ruimte genoeg wordt er gezegd. In grote delen van Amsterdam gaat alles ook in
één zak. Die wordt gewoon buiten
gezet. Niks gescheiden.”
Uithoorn is niet uniek in het inzamelen van plastic verpakkingsafval. In De Ronde Venen gebeurt dat
nu twee jaar en het is in grote lijnen gezien een groot succes. Als
je ziet hoeveel zakken met plastic
afval er op de derde maandag van
de maand buiten op straat staan, is
dat verbazend veel. Dat zou anders
verbrand worden. Nu wordt het gerecycled en dat levert geld op voor
de gemeente die daarmee de reinigingskosten kan drukken. Maar ook
hier zijn het de kleinbehuisden die
geen ruimte hebben om alles en
nog wat te scheiden en die er dus
niet aan mee (kunnen) doen. Want
je hebt weliswaar minder volume
bij het restafval, maar er komt niettemin een zak bij om het plastic te
verzamelen. Op gescheiden inzameling zijn de kleine(re) woningen niet
berekend en ingedeeld. Helemaal
als er geen tuin(tje) achter het huis
is. Dan kun je dus slechts één vuil-

Opbrengst open dag Kooyman voor
Scouting St. Joannes De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel - Naar aanleiding van het 40-jarig jubileum
van Kooyman BV werd er op 10 oktober jl. groots uitgepakt met een
open dag. Vele bezoekers gaven
hier gehoor aan en kwamen een

kijkje nemen op het bedrijf. In verband met het jubileum had Kooyman BV zijn gasten de mogelijkheid
geboden om een enveloppe te doneren aan een goed doel. Tijdens
de open dag werd bekendgemaakt

dat deze donatie naar de Scoutingvereniging St. Joannes in De Kwakel zou gaan. “De Scouting is bezig
met een nieuw clubgebouw en kan
hier de nodige steun zeker voor gebruiken. Wij vinden het fijn dat wij
op deze manier ons steentje kunnen
bijdragen”, aldus Henk Kooyman.
De Scouting had met de open dag
op het terrein van Kooyman een
mooie poort en rooktafel neergezet.
Bij de feestzaal was gelegenheid
om de maquette van de nieuwbouw
te bekijken en vragen te stellen. Zo
konden alle bezoekers zien waar
hun donatie naar toe zou gaan. De
totale opbrengst is afgelopen week
middels een cheque door Kooyman
BV uitgereikt aan de Scouting. Deze
cheque heeft een totale waarde van
maar liefst 6.250 euro. Dit bedrag
wordt compleet besteed aan de
nieuwbouw. De Scouting bedankt
Kooyman BV voor deze geweldige
bijdrage. Kooyman BV bedankt op
zijn beurt alle gasten en relaties die
een schenking hebben gedaan ten
behoeve van de Scouting.

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

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

BIG L. MAAK JE KEUZE

Kinderen van basisschool De Regenboog geven samen met wethouder Maarten Levenbach het startsein voor de inzamelingsactie van plastic verpakkingsafval in Uithoorn

Startsein voor inzameling
kunststof verpakkingen

De overheerlijke
specUlAAsvlAAi is er weer...

VRIJDAG 30 EN ZATERDAG 31 OKTOBER

JEANSACTIE

gaat u voor
goedkoop of kiest
u voor kwaliteit?

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

niscontainer kwijt en bij sommigen
zelfs maar één vuilnisemmer/zak binnen - die bij een bovenwoning
dan beneden in de grijze container
wordt gedropt.
GFT gaat - als men de goedheid
heeft er naartoe te willen lopen buiten in de ondergrondse container. En daarmee basta.

O.A.

G-STAR - ONLY
PALL MALL

40% - 50%
KORTING OP DAMES- EN HERENJEANS

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

G-STAR
ESPRIT
PALL MALL
ONLY
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

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

Nabestaanden ontdekken asbest bij slopen kerkhof

Leeghalen kerkhof Zijdelveld
door gemeente stilgelegd
Uithoorn – Vrijdagmorgen om zeven uur in de ochtend, nog donker
en zeer mistig, betreden twee bestuursleden van de R.-K. parochie
het kerkhofje aan Zijdelveld in Uithoorn. Samen met een drietal werknemers van een ‘gespecialiseerd
bedrijf’ gaan zij grafmonumenten
ruimen. “Als een stel dieven in de
nacht”, aldus enkele nabestaanden die al maanden vechten om dit
kerkhof te behouden om er een gemeentelijk monument van te maken.
“We wisten dat het kerkbestuur het
deze week wilde gaan doen, maar
we hadden vorige week nog contact gehad met het bisdom en hen
op verzoek een brief gestuurd met
wat er nu allemaal aan de hand
was (de brief vindt u elders in deze krant, red). Gezien de inhoud van
deze brief hadden we gehoopt dat
deze sloop uitgesteld zou worden,
maar helaas, het antwoord is nu

Winkelwagentje
mee naar huis
nemen is diefstal
Uithoorn – Helaas zijn er steeds
meer bezoekers van supermarkten
in Uithoorn, die het nodig vinden om
het winkelwagentje mee naar huis
te nemen en het dan in de tuin of
in de fietsenberging te zetten. Soms
nemen ze ze ook weer mee terug,
maar daarna verdwijnt hij weer richting woning of flat. Bij C1000 aan
Zijdelwaard worden er tientallen
winkelwagentjes ‘vermist’. Het kost
deze ondernemer op jaarbasis tienduizenden euro’s. Bij de laatste renovaties van de flats werd er een
zestigtal teruggevonden, maar ook
op dit moment zijn er weer vele tientallen weg. De politie gaat er ook op
letten, want het meenemen van een
winkelwagentje is diefstal.

duidelijk: ze begonnen gewoon heel
stiekem met het slopen. Wij hielden
het echter in de gaten en met zijn
zessen gingen wij het kerkhof op
om te voorkomen dat de heer van
Bemmelen (de vicevoorzitter van het
kerkbestuur, die zelf ook hard meewerkte om de grafmonumenten van
de graven te slopen) zich misschien
zou vergissen in grafnummers, wat
hij al maanden doet, en zo toch nog
de graven van onze familieleden zou
slopen.”
Ook onze redactie werd gebeld en
was aanwezig toen de heer van

Bemmelen iedereen die aanwezig
was op het kerkhof sommeerde het
kerkhof te verlaten. Toen hier geen
gehoor aan werd gegeven belde hij
de politie. Al snel werd echter duidelijk waarom het kerkhof verlaten
moest worden, er lag iets wat niet
gezien mocht worden: asbest. Maar
het werd gezien en het werd direct
gemeld aan de gemeente. Toen was
het snel afgelopen met de sloopwerkzaamheden: de werkzaamheden werden direct stilgelegd.
(Zie voor een uitgebreid (foto- en
tekstverslag elders in deze krant).
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C O L O F ON
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 dienstverlening kunt u ook bellen met
Publiekszaken: 0297-513111
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

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 kantooruren alleen voor acute gevallen.

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

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info

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

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Vindplaatsen van actuele
informatie over grieppandemie
Het nieuwe Influenza A (H1N1)-virus (de Mexicaanse griep) is door
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel tot pandemie uitgeroepen. Een pandemie is een infectieziekte die wijdverbreid voorkomt gedurende een beperkte tijd op
meerdere continenten. U vindt ac-

tuele informatie over het H1N1-virus op www.grieppandemie.nl en op
www.gezond.amsterdam.nl
Postbus 51 heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld waar u uw
vragen over de grieppandemie kwijt
kunt: 0800-1100.
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Masterplan Dorpscentrum
De omlegging van de N201
komt steeds dichterbij. Binnen een paar jaar is de grote
stroom doorgaand verkeer
door Uithoorn verleden tijd.
Daarom maakt de gemeente
plannen voor het dorpscentrum. Eerst een ‘masterplan’
voor het hele gebied, daarna
uitgewerkte plannen voor onderdelen van het dorpscentrum.
Wat is een masterplan?

De gemeenteraad heeft eerder een
aantal plannen en beleidsstukken
vastgesteld die ook betrekking hebben op het dorpscentrum. Deze documenten gaan meestal over één
onderwerp, zoals wonen, winkelen,
recreatie, groen of verkeer. In zo’n
document staat wat de gemeente met een bepaald onderwerp van
plan is. Daarnaast verandert er veel
in de verkeersstromen na de omlegging van de N201.
De gemeente wil van het centrum
van Uithoorn een aantrekkelijk gebied maken. Aantrekkelijk om er te
verblijven, te wonen en te ondernemen. Daarvoor stellen we een overkoepelend plan op waarin eerder
vastgestelde plannen en beleidsstukken met elkaar worden verbonden. Zo’n overkoepelend plan noemen we een masterplan. Het masterplan biedt zicht op de ontwikkeling van het dorpscentrum voor de
komende 20 jaar.

Inloopbijeenkomsten
10 en 12 november 2009

Het concept-masterplan is begin november klaar. Diverse vraagstukken
komen in dit concept aan de orde:
hoe verbinden we het Amstelplein
en het oude dorp met elkaar? Hoe
maken we van de Amsteloever een
gezellige boulevard? Wat is belangrijk voor de inrichting van de openbare ruimte, ook in de woongebieden? Hoe verbinden we de Thamerkerk met het oude dorp? Hoe maken
we het mooie gebied bij de Schans
beter zichtbaar? Wat is de beste plek

Werk in
uitvoering

voor de markt? Welke functies (zoals wonen, winkels, horeca, cultuur)
willen we waar? In het concept-masterplan staan verschillende mogelijkheden. Wij willen graag weten wat
u daarvan vindt. En op een aantal
vraagstukken die we onderweg zijn
tegengekomen, krijgen we graag uw
reactie.

Dinsdag 10 november
voor ondernemers

Hoewel het masterplan alleen gaat
over het dorpscentrum, zijn alle
ondernemers uit Uithoorn welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden in
de Thamerkerk en duurt van 19.30
tot 21.30 uur.

Donderdag 12 november
voor bewoners

Het masterplan is natuurlijk belangrijk
voor de bewoners van het centrum,
maar ook alle andere bewoners van
Uithoorn en Amstelhoek zijn welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden in
de Thamerkerk en duurt van 16.00
tot 20.00 uur.
Beide bijeenkomsten zijn inloopbijeenkomsten. Er is geen centraal programma, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Alle informatie is
tentoongesteld op panelen. Op een
maquette is het hele gebied te zien,
inclusief onderdelen uit het conceptmasterplan.

Meer informatie

Eén dezer dagen wordt huis-aanhuis een nieuwsbrief verspreid in
het Oude Dorp, Meerwijk-Oost, Thamerdal en Amstelhoek. De nieuwsbrief kunt u onder andere ophalen bij de balie van het gemeentehuis en in de bibliotheek. Op
www.Uithoorn.nl onder de knop Masterplan Dorpscentrum is de nieuwsbrief te downloaden. Vanaf 6 november staat het concept-masterplan
op deze website. Als u vragen heeft
over het masterplan Dorpscentrum,
dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de afdeling Ontwikkeling, tel.: 0297-51 32 80, e-mail:
dorpscentrum@uithoorn

werkzaamheden. Informatie over de
routeaanpassing van Connexxion
vindt u op Internet: www.9292ov.nl

Aanleggen bruggen
langzaam verkeer
Bieslook- Faunalaan

De uitvoering van deze werkzaamheden is vertraagd. Waanneer met de
aanleg begonnen wordt, maken we
dat zo snel mogelijk bekend.

Conflict met de buren?
Heeft u problemen, klachten of een beginnend conflict met uw buren
en komt u er samen niet uit? Dan kunt u de hulp van buurtbemiddeling
inroepen. Buurtbemiddeling werkt met vrijwilligers die bij u op bezoek
komen om samen te zoeken naar oplossingen. Deze vrijwilligers
hebben een gedegen training gekregen om u en uw buren te
begeleiden om gezamenlijk tot een oplossing te komen voordat de
situatie escaleert. De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig. Het
doel van buurtbemiddeling is om de communicatie tussen de twee
partijen weer constructief op gang te brengen en te ondersteunen bij
het zoeken naar een eigen oplossing. Buurtbemiddeling wordt u gratis
aangeboden. Voor meer informatie of het melden van een probleem
kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling Amstelveen en
Uithoorn, Vita welzijn en advies, tel. 020 5 430 430 of via mail:
buurtbemiddeling@vitawelzijnenadvies.nl
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Lopende
projecten

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

Afrondende
werkzaamheden In
het Rond

Deze week krijgt In het Rond middengeleiders en belijning. Deze werkzaamheden duren vier dagen en sluiten aan op het eerder al vervangen
van het wegdek. Ditmaal is het niet
noodzakelijk om de rijbaan af te sluiten. Het verkeer ondervindt dus geen
of weinig hinder. Wel is het noodzakelijk dat de bussen omrijden. In de
week van 19 oktober plaatst de gemeente borden met info over de

Tijdelijke verkeershinder Drechtdijk

B&W zullen binnenkort een bouwvergunning 2e fase afgeven voor de
bouw van 8 appartementen en een
woning op het perceel Drechtdijk 31.
Vooruitlopend daarop mag de aannemer alvast beginnen met heiwerkzaamheden. De bouw zal ongeveer
een jaar duren. Vanwege de werkzaamheden moet bouw- en heimateriaal worden aangevoerd. Het materiaal zal worden gelost vanaf de
Drechtdijk. Daardoor ontstaat af en
toe hinder voor het verkeer. Volgens
de aannemer zullen de stremmingen
per keer zo’n 15 minuten duren. De
aanvoer van materialen zal plaatsvinden op werkdagen tussen 08.30
uur en 13.00 uur, maar niet tijdens de
spits. De bouwmachines mogen uitsluitend draaien op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De
omwonenden zijn per brief ingelicht.

Werkzaamheden
Amsterdamseweg

De Alliantie N201 is begonnen met de

Receptie en publieksbalie
gesloten
Wegens de afscheidsrecepties van burgemeester H.L. Groen, zijn op
woensdag 25 november en donderdag 26 november 2009 de publieksbalie en de receptie van het gemeentehuis resp. vanaf 16.00 uur en
14.00 uur gesloten. Tijdens de reguliere avondopenstelling op donderdagavond 26 november verwelkomen wij u graag weer aan de balie.

Maand van de
Verleiding van start
Op 1 november begint in Uithoorn
de ‘Maand van de Verleiding’ met
als thema ‘seksualiteit’. Rond dit thema vinden verschillende activiteiten
voor jongeren plaats. De afsluiting
van de maand is in The Mix. Speciaal voor ouders komt er een bijeenkomst over internetgebruik en seksualiteit. Gemeente Uithoorn is de
initiatiefnemer van deze maand.

‘Sex altijd bespreekbaar’

Waren in voorgaande jaren de centrale thema’s ‘alcohol’ en ‘drugs’, in
2009 is doel van deze ‘Maand van
de Verleiding’ het meer bespreekbaar maken van seksualiteit. Daarom heeft de campagne de slogan
‘Sex altijd bespreekbaar’ meegekregen. Het gaat erom dat jongeren vooral met elkaar hierover in gesprek gaan. De scholengemeenschap Thamen en het Alkwin Kollege organiseren hiervoor verschillende activiteiten, van speciale lesprogramma’s tot toneelvoorstellingen.
Het gros hiervan vindt dit jaar plaats
in The Mix, onder begeleiding van
medewerkers van de Stichting Cardanus. Met ingang van 28 oktober is
de nieuwe website www.maandvandeverleiding.nl online; hierop zullen
alle activiteiten en aanvullende informatie vermeld staan.

Medewerkers van Mijnkindonline.nl
gaan op een interactieve manier met
ouders in gesprek over veilig internetten. Vragen die aan de orde komen zijn: ‘wat ziet mijn kind eigenlijk’,
‘op welke sites kan mijn kind komen’
of ‘hoe voer ik een gesprek met mijn
kind over zijn of haar internetgebruik’.
Ook wordt het programma van de
‘Maand van de Verleiding’ kort toegelicht. De ouderavond is bestemd
voor alle ouders en verzorgers van
schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 11 t/m 18 jaar in én buiten Uithoorn. De avond vindt plaats op dinsdag 3 november van 19.30 tot 22.00
uur in het Alkwin Kollege, Weegbree
55 in Uithoorn. Aanmelden voor deze avond kan via info@alkwin.nl onder vermelding van het aantal personen dat komt.

Samenwerking

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

Ouderavond: internetgebruik
en seksualiteit

De ouderavond staat in het teken
van ‘Internet en seksualiteit’.

werkzaamheden op de Amsterdamseweg. Dit houdt in dat er zand wordt
aangebracht op het tracé tussen de
Hollandse Dijk en de Amsterdamseweg. Gedurende een periode van circa twee weken vinden er zandtransporten plaats. Daarbij rijden ongeveer
10 vrachtwagens per uur via de Wiegerbruinlaan over de Amsterdamseweg heen en weer. Er kan hierdoor
overlast ontstaan. Voor vragen en/
of opmerkingen kunt u contact opnemen met het informatienummer van
de N201: 023-514 3230.

Reiniging riolering
Bilderdijklaan en
omgeving

Vanaf 21 september wordt de riolering in de Bilderdijklaan van binnen
gefreesd. In de week vanaf 28 september en de daarop volgende weken worden nog meer werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Deze
laatste werkzaamheden (in week 40)
kunnen stankoverlast veroorzaken.
Bovendien kunnen bewoners dan tijdelijk het riool niet gebruiken omdat
dit gedeeltelijk is afgesloten is op het
moment van de werkzaamheden. De
betrokken bewoners hebben daarover een brief ontvangen met meer
informatie.

Fietspad langs
Randweg
(Amstelveen)
afgesloten

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds mei afgeslo-

ten in verband met de aanleg van de
N201. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is
aangelegd. Fietsers die via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit de volgende
twee omleidingen: De Randweg via
de Noorddammerweg naar de Legmeerdijk en v.v., of de Randweg via
Poelweg, N201 naar de Legmeerdijk
en v.v. De afsluiting is nodig vanwege de aanleg van de N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.
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ALGEMENE INFORMATIE
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.

Nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 29 oktober 2009 in het gemeentehuis. Het betreft een
extra Informatief Beraad. Na het extra Informatief Beraad is er geen raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, H.L. Groen

AGENDA RAADSBIJEENKOMST 29 OKTOBER 2009
Extra Informatief Beraad
Voorzitter: R.A.J. Timmers

1. Opening - Agenda Informatief Beraad
1.1 Inspreken burgers (in principe bij het
betreffende agendapunt) indien aangemeld.
1.2 Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
1.3 Technische bespreking programmabegroting 2010
(RV09.57 en RV09.61)
De raadsleden wordt de gelegenheid geboden een toelichting te
vragen op de beantwoording van de eerder gestelde technische
vragen en eventuele nadere vragen te stellen over de
aangeboden concept-programmabegroting 2010 en de
tweede voortgangsrapportage 2009.
Doel: Informatievoorziening van de raad.
1.4 Jaarrekening 2008 en begroting 2010 GR OGZ Amstelland
(RV09.60)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met de
jaarrekening 2008 en de begroting 2010 van de GR Amstelland.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college
ter voorbereiding op het politiek debat en besluitvorming.
Sluiting Extra Informatief Beraad

19.30 uur
19.50 uur

20.45 uur

21.15 uur

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING
5 NOVEMBER 2009
De volgende raadsvergadering is op donderdag 5 november 2009. Deze vergadering is gewijd aan de vaststelling van de programmabegroting 2010 en
de tweede tussenrapportage 2009. Er is geen Informatief Beraad. De vergadering begint direct met het Politiek Debat.
De agenda en de raadsvoorstellen vindt u vanaf 30 oktober 2009 op de website van de gemeente Uithoorn. Op woensdag 4 november 2009 staat de agenda op de gemeentepagina.

College stelt operationeel
jaarplan Uithoorns Verkeers- en
Vervoersplan (UVVP) 2010 vast
De raad ontvangt jaarlijks ter kennisname het operationeel jaarplan Uithoorns Verkeers- en Vervoersplan (UVVP), voorafgaand aan de behandeling van de gemeentelijke begroting. Dit plan biedt een overzicht van hoe het
ervoor staat met het uitvoeringsprogramma van het UVVP. Opgenomen zijn
de UVVP-projecten die in 2010 beginnen, in voorbereidingen zijn en/of worden uitgevoerd. De investeringen voor deze projecten zijn opgenomen in de
(meerjaren) begroting. Slechts één project is geschrapt uit het uitvoeringsprogramma. ‘aanpassen voorrangssituatie Aan de Zoom/In het Rond’. Reden hiervoor is dat de huidige situatie uiteindelijk als de meest verkeersveilige uit de bus is gekomen.
Verder zijn drie nieuwe projecten toegevoegd:
- aansluiting Chemieweg op de Hollandsedijk
- verkeersmaatregelen buitenruimte Hélène Swarthlaan en omgeving
- parkeeroplossingen Constantijn Huygenslaan

OUDER DAN 65 JAAR?

Ook is de planning van een aantal projecten gewijzigd. Of een project eerder
of juist later wordt uitgevoerd dan op de kalender staat, heeft enerzijds te maken met het uitgangspunt ‘werk maken met werk’ en anderzijds met de ﬁnanciële ruimte die de begroting voor het betreffende jaar biedt.

DECLAREER HET MAAR!

Het operationeel jaarplan 2010 laat de volgende stand van zaken zien:

3&)0/*"+*"0132.&"+!"++.!"&,/ ,,-,-%"00"../""+(,-'"(,#8"

Projecten in voorbereiding en/of uitvoering:

%"00, %+01(1+0!&"(,/0"+!" )."."+&'!"$"*""+0"0(+)/1&+

• Aanpassen hoofdontsluitingsroute Zijdelweg (*)
• Aanpassen hoofdontsluitingsroute Amsterdamseweg
• Verlengen Chemieweg tot aan de Hollandsedijk (*)
• Verbinding Nijverheidsweg-Wiegerbruinlaan
• Heijermanslaan/Verweylaan (*)
• Aanpassen drempels Pr. Christinalaan (*)
• Formaliseren 30 km/h De Legmeer (*)
• Selectieve afsluiting Drechtdijk (*)
• Mijnsherenweg (*)
• Kwaliteitsverbetering busstation Uithoorn (*)
• Busbaan Watsonweg (*)
(*) = Projecten die in 2010 worden uitgevoerd

Projecten waarvan de voorbereidingen beginnen:
•
•
•
•
•
•

Formaliseren 30 km/h Zijdelwaard
Fietsinfrastructuur Ringdijk-Gerberalaan
Aanpassingen aan de Wiegerbruinlaan
Afwaarderen Randweg-Oost
Kortsluiting ﬁetsers Zijdelwaard
Nieuw ﬁetspad Biezenwaard

!.&+("+,#+.%"0*1/"1*#5,+!$+.'4.%"0&/0"!11.1(+
)/*"".,#&0%,,.+3,,+0,1!".!+
%"0*&+&*1*&+(,*"+)&$0

'."+0"+)/13&+(,*"+.,+!

Tot  110 per persoon, per jaar
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),"*"+2,,.132.&"+!&+%"0 !"10'"2,,.!"11.2.,13%"0)&!*0/ %-
2+ !" /-,.02"."+&$&+$ "+ %"0 (.0'" 2,,. %"0 0%"0".  (1+0 0,0 *4&*)
-".-"./,,+-".'.!" )."."+
Ga langs sociale zaken
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Meer weten?

") ".( "+ &'/0+! ,- 3".(!$"+ 01//"+  "+  11.    

In januari 2010 verschijnt de volgende UVVP-krant met de stand van zaken
voor 2010. Deze krant wordt onder alle inwoners van Uithoorn verspreid.
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Het Declaratiefonds betaalt de rekening.

Hoe denkt u over onze
(e)-dienstverlening

Uw mening telt!

Binnenkort houdt de gemeente een onderzoek (enquête) onder de inwoners van Uithoorn waarin uw mening over onze (e)-dienstverlening
centraal staat. Want de gemeente vindt het belangrijk te weten welke
diensten u bijvoorbeeld nu mist of welke diensten u graag van de gemeente zou willen afnemen. Kortom: wij bieden u de mogelijkheid mee
te denken over de elektronische dienstverlening (internet) in het bijzonder en dienstverlening in het algemeen.

Doe mee aan het vooronderzoek!

Om dit onderzoek goed voor te bereiden zoeken wij inwoners van Uithoorn die met ons in gesprek willen gaan over de (e)-dienstverlening
van de gemeente. Inwoners die hun mening willen geven en eventueel
suggesties doen om de (e)-dienstverlening te verbeteren.
Het vooronderzoek vindt plaats op maandag 9 november a.s. van
19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Met ongeveer 10 personen
zullen wij deze avond discussiëren en praten over de (e)-dienstverlening. Het wordt een avond waarop gemeentelijke vertegenwoordigers
aan de zijlijn plaatsnemen om vooral te luisteren naar wat u heeft te
vertellen. De avond wordt begeleid door onderzoeksbureau MoveResearch.
Heeft u interesse om aan deze avond deel te nemen? U kunt zich tot
uiterlijk 5 november a.s. aanmelden via eteam@uithoorn.nl

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

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

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn per 28 oktober 2009
28 okt.
28 okt.
30 okt.
30 okt.
30 okt.

Bijeenkomst Kwaliteitsplan openbare ruimte,
Thamerkerk, 19.30 uur
Inloopavond in Dorpshuis De Quakel,
deelname € 5,- incl. kofﬁe en thee, 20.00 uur
Rommelmarkt bij Muziekvereniging KnA-Uithoorn,
19.00 - 21.00 uur, KnA-gebouw, Legmeerplein 49
Jongerenvereniging Gida houdt open avond voor jongeren
v.a. 15 jaar, 30 oktober 2009, 21.00 uur,
trefcentrum De Burght
Rommelmarkt bij Muziekvereniging KnA-Uithoorn,
10.00 - 12.00 uur, KnA-gebouw, Legmeerplein 49

31 okt.
1 nov.

50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
Opening expositie Kunst als Geschenk door
burgemeester Berry Groen, 15.00 uur
2 nov.
Informatieavond ecologische oeververbinding Leopoldlaan,
‘t Buurtnest, A. van Schendellaan, 19.30 uur
4 nov.
Winteractiviteit op kinderboerderij d’ Olievaar
7 nov.
50e editie Kwakelse veiling in kantine K.D.O.
7 nov.
Najaarsuitvoering muziekvereniging KnA-Uithoorn, 19.45 uur,
Sporthal de Scheg, kaarten à € 8,50.
14 nov.
Intocht Sinterklaas, Marktplein
20 nov.
Concert C.O.V. Amicitia: Requiem van Mozart en
Stabat Mater van Haydn, De Burght, 20.15 uur
22 nov.
Ofﬁciële opening nieuwe accommodatie KDO, Vuurlijn 51
22 nov.
Concert van strijkkwartet, € 10,-, Thamerkerk, 14.30 uur
24 nov.
Bewonersoverleg Oude Dorp, Ponderosa, 19.30 uur
8 dec.
Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
20 dec.
Kerstconcert in Thamerkerk, € 10,-, 14.30 uur
27 dec.
Expositie over Cultuur in Uithoorn in galerie Fort a/d Drecht;
t/m 10 jan. openingstijden: za. en zo. 12-17 uur. Vrij.: 19-22 uur.
Kijk voor de wekelijkse activiteiten
en activiteiten voor de rest van het
jaar op onze website www.uithoorn.
nl/activiteiten. Meer informatie over
de buurtbeheeracties: Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 35, lichte bouwaanvraag voor het vernieuwen van een
schuur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 6, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een Entresol vloer.

bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode : onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
VERORDENING VERTROUWENSCOMMISSIE
BURGEMEESTERSPROCEDURE VASTGESTELD
De raad van de gemeente Uithoorn heeft op 1 oktober 2009 vastgesteld de verordening ‘Vertrouwenscommissie burgemeestersprocedure 2009-2010’.
De verordening treedt in werking op 2 oktober 2009. De verordening ligt permanent ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk
16 te Uithoorn. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van een bedrag aan
leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluit. U kunt de verordening eveneens digitaal inzien via www.uithoorn.nl/bestuurenorganisatie/degemeenteraad/
vergaderdatazoekfunctie
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Fresialaan 58, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Vuurlijn 21, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 4, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van de zolderverdieping.
Thamerdal
- Zijdelveld 23, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een kinderdagverblijf.

VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Drechtdijk 72, vergunning voor het gedeeltelijk restaureren en vernieuwen van
een woning. Bezwaar: t/m 30 november 2009.
- Noorddammerweg 30, vergunning aan de exploitant van Health & Racquet
Club Uithoorn B.V. voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 14 oktober 2012;
- een drank en horecavergunning.
Bezwaar t/m 1 december 2009
- Fresialaan 58, vergunning aan de heer In ’t Veld voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een afvalcontainer,
een eco-toilet en bouwmateriaal van 2 november t/m 18 december 2009. Bezwaar t/m 30 november 2009
Thamerdal
- Zijdelveld begraafplaats vergunning voor het plaatsen van een hekwerk.
Bezwaar: t/m 03 december 2009.
Dorpscentrum
- Karveel 11, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde.
Bezwaar: t/m 30 november 2009
- Oranjepark, vergunning aan Fronik Infra B.V. voor het in gebruik nemen van
een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van een schaftkeet en
een eco-toilet t/m 6 november 2009. Bezwaar t/m 30 november 2009
Zijdelwaard
- Helene Swarthlaan 39, vergunning voor het plaatsen van een kozijn.
Bezwaar: t/m 4 december 2009.
- Jan Luikenlaan 3, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en aan de achterzijde. Bezwaar: t/m 30 november 2009.
Legmeer-West
- Brede School, vergunning aan Vessies Infra B.V. voor het in gebruik nemen
van een gedeelte van de openbare weg voor het plaatsen van drie zeecontainers t/m 5 november 2009. Bezwaar t/m 30 november 2009

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
Dames, meisjeskleding mt.
40 leren jas bruin mt. 40-42
75 euro. Tel. 0297-567448
Te koop:
2 Efteling kaarten 17,50 euro
p.st. door ziekte kan ik er geen
gebruik van maken.
Tel. 0297-264851
Aangeboden:
Zwart katertje 7 weken oud.
Mag 7 november weg 1 euro.
Tel. 0297-561074
Gevraagd:
Digital receiver van Caiway
Samsng DCB-9401R of Humax
1R-Fox-C . Tel. 0297-567524
Te koop:
Baby-doorgroei kamer: ledikant, bureau, 1-peres. bed,
zeer goede kwaliteit kleur wit
175 euro. Tel. 0297-531791

Te koop:
Jonge poesjes div. kleuren 10
euro.
Tel. 0297-582233
Te koop:
12 inch singles 1 euro p.st i.g.st.
Fototoestel APS 10 euro i.g.st.
Tel. 0297-566498
Te koop:
Ledikant 140-200 lichtkleur met
2 nachtkasten vr.pr. 100 euro.
Tel. 0297-563803
Te koop:
Ledikantje + matras, dekbedje
+ dekentje 40 euro.
Tel. 0297-565297
Te koop:
Mooie stevige boekenkast 20
euro. Kinderkamer boeken boeken laden deurtjes kasten stapelbr. 8 euro p.st.
Tel. 0297-563722

Te koop:
Koloniale salontafel 130x75
i.z.g.st. 25 euro. Leren draaifauteuil i.g.st. 25 euro.
Tel. 0297-566842
Te koop:
2 1-pers. dekbedden Texelaar
140x200 25 euro p.st. z.g.a.n.
Tel. 0297-565285
Te koop:
Winterbanden incl. stalen
velgen Michelin Pilot Alpin
215/55R1693H voor Opel Vectra
v.a. 2006 350 euro.
Tel. 0297-562159/06-53476501
Te koop:
2 palissander stoelen met
oudrose vr.pr. 300 euro. Koperen bureaulamp 30 euro.
Schommelstoeltje + 2 beren
35 euro.
Tel. 0297-562433
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Te koop:
Nw. overcompl. keukenkraan
+ toebeh. 40 euro. Stevige boekenkast 15 euro.
Tel. 0297-563722
Te koop:
Lijmklem spanlengte 125 cm
lijmklem spanlengte 60 cm 15
euro.
Tel. 0297-560395
Te koop:
Flinke tas stoere jongenskleding mt. 122/128 veel merkkleding en H&M 20 euro.
Tel. 0297-540180
Te koop:
Z.g.a.n. wit judopak mt. 150
nauwelijks gebr. merk Matsuru
zonder verenigingslogo 10 euro.
Tel. 0297-540180
Te koop:
Flinke tas vol jongens speelgoed 4-8 jr. poppetjes, ridders,
autootjes, robots etc. 5 euro.
Tel. 0297-564422
Te koop:
Grote tas vol vlotte stoere jongenskleding zomer + winter,
broeken, shirts etc. 10 euro.
Tel. 0297-56422
Te koop:
Nokia BL-SC 3 st. v.a. 6,50 euro. 1 van 1000 mah of ruilen voor
BL-6F. Hitachi VHS compact video-cam vele acc. 140 euro.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Motor topkoffer met plateau bevestigingsmatri.
Tel. 0297-892088

Gevraagd:
Muziek harddisk voor Yamaha keyboard 9000 PST 2,5 inch
van 8 gb.
Tel. 0297-892088
Te koop:
Mooie houten kast 2-deurs
151h. 125b. 45d. voor bijv. servies 45 euro. Magnetron 20 euro. Printer HP 4 in 1 20 euro.
Tel. 0297-526960
Te koop:
70 stripboeken o.a. Suske en
Wiske, 44 st. Lucky Luke, Jerom, Walt Disney, Sjors en Sjimmie 20 euro.
Tel. 0297-563993
Te koop:
Hanglamp 2 kappen en 2 gewichten 50 euro.
Tel. 0297-567839
Gevraagd:
Wie kan voor mij 3 cassettebandjesmuziek op een cd-tje
zetten?
Tel. 0297-566061
Te koop:
Mass. eiken berg/tv meubel
licht eiken 150x150x50 2 delen
35 euro.
Tel. 0297-527709
Aangeboden:
Gratis of tegen tuinplant af te
halen: grote Catalpa struik.
Tel. 0297-526066/06-54705651
Te koop:
Houten juniorbed 75 euro. Commode, 3-deurskast en
plank 225 euro.
Tel. 0297-268602

* Te koop:
Te koop:
Autostoeltje Ellermeyer
Nw. Scrabble spel original JumBimboo Royal
bo 15 euro. Trivial Pursuit spel
geschikt voor kinderen
5 euro. Rien Poortvliet bk. 7 st.
van 9-18 kg
25 euro.
verstelbaar met
Tel. 0297-569337
meerdere standen 25 euro.
Gevraagd:
Tel. 06-50910647
Nr. 3 van AH voetbalpuzzelplaatjes ook ruilen. Oude scha- * Alsmar Popkoor Aalsmeer
jubileumconcert
len, borden.
zondag 15 nov. 20.00 uur
Tel. 0297-540317
in De Meerse op Locatie
Gevraagd:
Hoofddorp
Antieke treinen en stoommaKaarten à 12,50 euro
chines. Ook oude blikken auto’s
‘t Boekhuis, Zijdstraat
en ander blik speelg. van voor
Schouwburg De Meerse
1960. Vrijbl. info.
(www.demeerse.com)
Tel. 0297-778469
Bram Landzaat
Te koop:
tel. 0297-321837
Toegangskaarten Ouwehands bramlandzaat@wanadoo.nl
Dierenpark 4 personen 25 euro.
* Op zoek naar nieuwe
Tel. 0297-786546
(merk)kleding
Te koop:
voor jongens en meisjes
Opvouwbr. logeerbed met 2
(mt. 50 t/m 176)
mooie matrassen 30 euro.
Kijk snel op:
Tel. 0297-531842
www.titatante.nl

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

tandprothetische praktijk

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

P. den Hartog

"#$

   

* 7 november 2009:
Boekenmarkt op bazaar
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer
Te koop:
Olivetti nk-jet telefoon/fax
met antwoordapp. + kopiëren
i.z.g.st. 15 euro.
Tel. 0297-521682
Te koop:
Vogelkooi groot 35 euro. Vogelkooi klein 15 euro. Herenfiets
15 euro.
Tel. 0297-562394
Te koop:
Langwerpige verstelbare plafondverlichting 6 lampjes nw.
25 euro.
Tel. 0297-531842
Gevraagd:
Oude corsowagenm moet een
carnavalswagen worden. Kleine prijs s.v.p.
Tel. 0297-582421

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
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Kunstgebit!!!
Kunstgebit!!!
Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit?
Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!

 $

Wist u dat:
• Het klikgebit in het basispakket zit!
• De volledige prothese voor 75% in het basispakket zit!
• Reparatie en rebasing volledig vergoed worden!
Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog
tandprotheticus

F. Grashuis
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel.: 0297-342699

Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Uithoorn

BP Zijdelwaard - Heijermanslaan

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

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
werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, tel:
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 8.3012.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 57,
tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 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 Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRouWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EditiE 3:
uithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
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
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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EditiE 2
oplAAg 14.950
EditiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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 emailadres. 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 toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBodE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

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

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

vvv/ANwB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 10.0016.00 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/13.3015.00 u./zo gesloten.

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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!

Kerstpakketten juist nu!
Wilnis - Het jaar 2009 gaat niet de
geschiedenis in als een vrolijk jaar,
de economische groei laat zeer te
wensen over en menigeen is gedwongen zijn toekomstperspectieven bij te stellen. Bedrijven en particulieren maken een sobere, moeilijke tijd door en proberen op allerlei gebied de kosten te beperken. In
deze zware tijd, waar al zoveel tradities verloren dreigen te gaan, is dé
mogelijkheid om personeel een blijk
van waardering te geven, het traditionele kerstpakket. Voor veel werknemers is dit iets om naar uit te kijken en voor menigeen is het eindejaarsgeschenk van de werkgever
een vast onderdeel van de maand
december. Een met zorg samenge-

steld pakket geeft bedrijven immers
de kans hun personeel een hart onder de riem te steken en een positief
gevoel mee te geven in de aanloop
naar de decemberfeestdagen.
Wijn- en drankenhandel De Zwart/
Henri Bloem’s wijnkoperij biedt ook
dit jaar weer een ruime keuzemogelijkheid om uw ideale kerstpakket samen te stellen. Uw wens staat
centraal, waarbij naast een keuze uit
de traditionele producten, het assortiment kwaliteitswijnen enorm is
toegenomen. Hun jarenlange ervaring staat borg voor een correcte afhandeling en levering van uw pakketten. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

Cursus Tekst Schrijven bij
Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - De cursus “Tekst
Schrijven” wordt door de Stichting
‘Paraplu’ voor diegenen georganiseerd die regelmatig teksten schrijven of willen gaan schrijven, bijvoorbeeld voor het maken van een scriptie, werkstuk of een presentatie.
Maar ook voor degenen die als secretaris of notulist actief zijn of willen worden in hun vereniging.
Er wordt gebruik gemaakt van de
nieuwste techniek “mind mapping”.
Tekstschrijven is ook zeer geschikt
voor het schrijven van een speech,
vandaar dat er ook een avond aan-

dacht wordt besteed aan het houden van een speech.
De cursus wordt gespreid over 5
dagdelen op maandag van 20.00 tot
22.00 uur op 16, 23 en 30 november
en 7 en 14 december.
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.

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

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

Vrijdag a.s. open avond
jongerenvereniging Gida
Uithoorn - Gida is een jongerenvereniging voor jongeren vanaf 15 jaar.
Iedere vrijdag vanaf 21.00 uur hebben ze eerst een programma, variërend van een discussie tot iets creatiefs. Vanaf 22.30 uur wordt er gezellig bijgepraat onder het genot
van een drankje en soms een spelletje gespeeld. Verder organiseert
Gida ook feesten en gaan de jongeren weekendjes weg. Op vrijdagavond 30 oktober houden ze een
open avond. Alle nieuwsgierige jongeren zijn welkom om te komen kij-

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

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

‘Onze’ school in
Tanzania

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

“Onze” school in Tanzania heet officieel de Debrabant Secondary School.
Klinkt behoorlijk Hollands. Debrabant was een Fransman, uit het noorden
van Frankrijk, die de congregatie van onze samenwerkingspartner Sr. Annette heeft gesticht.
De omheining van het schoolterrein van de Debrabant School is een muur,
gefinancierd door SOS en mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van onze donateurs. In september 2009 was ik op werkbezoek (op eigen kosten)
bij de Debrabant School en heb kunnen constateren dat deze omheining
een heel indrukwekkend bouwwerk is. Een zeer degelijk gebouwde mooie
muur waar nu al bougainville en mimosa tegenaan groeit. Prachtig om te
zien. Aam de muur is een workshop gebouwd waar kinderen een ambacht
kunnen leren: tapijt knopen. Ook is er een kantoortje voor de bewaking en
een opslagplaats aan de muur gebouwd. Het is de bedoeling dat er in de
toekomst meer workshops voor ambachtonderwijs aan de muur worden
gekoppeld.
Natuurlijk is de omheining in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid
van de leerlingen en van de eigendommen van de school. Maar de extra
nuttigheid door de workshops is welkom.
Kortom: het is een prachtmuur!!
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

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

uur. Er worden 10 ronden gespeeld
met mooie prijzen.
De organisatie rekent op een net
zo grote opkomst als alle voorgaande keren.
Tot zaterdag. Adres: Engellaan 3a
Amstelhoek
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Genomineerden voor de
Vrijwilligersprijzen 2009
De Ronde Venen - De afgelopen
maanden mocht iedereen vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties aanmelden voor de Vrijwilligersprijzen
van 2009.
De Vrijwilligersprijzen zijn bedoeld
als waardering van en stimulans
voor het vrijwilligerswerk in De Ronde Venen. Elke vrijwilliger is van
belang voor de samenleving. Elke
vrijwilliger draagt zijn/haar eigen
steentje bij en verdient daarvoor
waardering. Als u bedenkt dat zo’n
1 op de 4 Nederlanders vrijwilligerswerk doet bij een vereniging, kerk
of stichting, dan kunt u zich wellicht
ook voorstellen wat dit voor de samenleving betekent.

Volop plezier bij het
Vakantie Bijbel Feest
Mijdrecht - Basisschool De Fontein
was ook deze herfstvakantie weer
geopend voor het Vakantie Bijbel
Feest. Van woensdag tot en met vrijdag kwamen gemiddeld 33 kinderen. Zij waren afwisselend heel stil
en gezellig druk. Ze lieten duidelijk
merken dat ze met veel plezier hebben gespeeld, gezongen en geknutseld.
Het thema was dit jaar ‘Reken maar!’
De kinderen konden er in elk geval
op rekenen dat Kim en Rob elke
keer weer iets bijzonders meemaakten in de poppenkast. Op woensdag
bleven ze maar zoeken naar Kwispel,
want hij telt ook mee. ‘Jij telt mee’
zongen en hoorden de kinderen ook
in het themalied ‘Reken maar!’
Die boodschap kwam regelmatig op
allerlei manieren terug in het programma, met als basis verhalen uit
de Bijbel. Woensdag zagen de kinderen een jongen die wegging en
later wel weer mocht terugkomen
bij zijn vader die niet boos was.
Daar had die zoon niet op gerekend.
Donderdag hoorden ze het verhaal
van de weduwe van Sarfath. Haar
kruik raakte maar niet leeg omdat ze
erop rekende dat God ervoor zorgde dat zij genoeg te eten zou hebben. Vrijdag ging het over een man
die helemaal niet goed kon rekenen.
Hij had een heel grote schuld, maar
die hoefde hij zijn koning niet terug
te betalen. Toch eiste hij van iemand
anders dat die zijn kleine schuld aan
hem wel zou aflossen.
Iedere morgen
Als vast onderdeel was er iedere morgen ‘Knabbel & Babbel’:
met wat eten en drinken even gezellig met elkaar praten. In diezelfde kleine groepjes (te herkennen
aan de kleuren) trokken de kinderen en hun begeleiders met elkaar

op tijdens de rest van het programma. Daar hoorden buiten spelen en
knutselen ook bij.
Op een zonnig schoolplein kwamen
de groepjes woensdagmorgen in actie bij het spelletjescircuit. De kinderen deden hun best om zo snel mogelijk water over te brengen, of een
spijker aan een touwtje in een flesje te krijgen. Verder waren er spelletjes als zaklopen, spekkies happen
en touwtrekken.
Donderdag hebben de kinderen van
deeg pepernoten gedraaid. Voor
vertrek kregen ze die versgebakken mee naar huis. Vrijdag bleven
ze ook na het middaguur voor de
pannenkoeken en een spannende
speurtocht door de omgeving van

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

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

Vrijdag 13 november komt hij naar
De Boei, Kerklaan 32, te Vinkeveen.
Aanvang 20.00 uur. Met de kaartverkoop wordt vrijdag 30 oktober
van start gegaan. De kaarten kosten 7,50 euro en zijn alleen in voorverkoop te krijgen bij de Openbare
Bibliotheken in De Ronde Venen en
bij The Read Shop in Vinkeveen en
boekhandel Mondria in Mijdrecht.
Wie is Jan Brokken? Ondanks dat
veel van zijn romans zijn verfilmd
en in diverse talen zijn vertaald is hij
wellicht bij een groter publiek minder bekend.
Jan Brokken werd in 1949 geboren
als zoon van een Nederlands Hervormde predikant. Na een aanvankelijke wens een studie aan de Filmacademie te volgen belandde hij op
de School voor de Journalistiek in
Utrecht, daarna volgde een studie
politieke wetenschappen in Frankrijk. Hij werkte bij dagblad Trouw en
bij de Haagse Post en schreef vele
portretten van schrijvers en musici.
Zijn eerste roman was “De provincie”. In dit boek wordt de terugkeer beschreven van de hoofdpersoon naar een gesloten protestantse dorpsgemeenschap nadat
een jeugdvriendin van deze hoofdpersoon is vermoord. In 1991 volgde een verfilming van dit boek met
Thom Hoffman en Pierre Bokma in
de hoofdrollen.
Veel van zijn volgende boeken
speelden zich af in Afrika, hetgeen
in de titels tot uiting komt. In West
Afrika speelt “Zaza en de president”.
Ook het reisdagboek “De moorde-

naar van Ouagadougou” en “De Regenvogel” spelen zich in Afrika af.

Daarnaast heeft Brokken een fascinatie voor de schrijfster Jean
Rhys. Samen met Jan Louter maakte hij over haar de filmdocumentaire
“They destroyed all the roses”.
Het jaar 2004 was het jaar van “Zoals Frankrijk was” en de autobiografische roman “Mijn kleine waanzin” waarin Brokken zijn eigen jeugd
beschrijft met een vader, die na teruggekeerd te zijn uit het voormalige Nederlands Indië, lijdt aan een
kampsyndroom.
In 2005 verschijnt “Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van
Chopin”, een verslag van zijn naspeuringen naar de invloed van de
Europese muziek, in het bijzonder
Chopin, op de Antilliaanse muziek.

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

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

verdachte is vervolgens hierop niet
mee teruggekeerd.
De politie is op zoek naar getuigen
die de man hebben gezien op 20
oktober omstreeks 15.20 uur in de
Helmstraat.
Het signalement van de man is als
volgt:
- tussen 19 en 22 jaar
- blanke huidskleur
- vermoedelijk Nederlands
- kort stekelig donkerblond haar
- spijkerbroek, blauw sportjasje, lange kniekousen
Getuigen kunnen bellen naar 09008844 of voor anonieme meldingen
naar 0800-7000.

Om de Rondeveense vrijwilligers te
bedanken is ook dit jaar weer een
Vrijwilligersdag gepland. Deze keer
is het extra speciaal, omdat de Vrijwilligersdag in De Ronde Venen al
voor de 20e keer plaatsvindt. De gemeente heeft voor dit jubileum extra budget ter beschikking gesteld.
Er kan deze keer dan ook flink uitgepakt worden. Het programma
blijft nog tot de dag zelf geheim,
maar vrijwilligers kunnen rekenen
op iets speciaals gevolgd door een
overheerlijk buffet in de Meijert. Inschrijven voor de Vrijwilligersdag is
niet meer mogelijk.
Uitreiking
Aan het eind van deze feestelijke
dag is het tijd voor de uitreiking van
de Vrijwilligersprijzen 2009. Burgemeester Burgman zal vanaf 20.00
uur in de Meijert het woord nemen teneinde de winnaars bekend
te maken. De presentatie van de
prijsuitreiking is in handen van Majorie van Vliet, die al meerdere keren aan deze avond een feestelijke
draai heeft gegeven. Uit de aanmeldingen, 11 voor de Vrijwilliger van
het Jaar en 9 voor de Vrijwilligersorganisatie van het Jaar, heeft een
onafhankelijke Commissie van Aanbeveling een selectie gemaakt voor
3 genomineerden per categorie. Het
College van Burgemeester en Wethouders heeft met deze selectie ingestemd, waarop de genomineerden zijn uitgenodigd voor de uitreiking op 3 november.

Genomineerden
Mevrouw Tiny Tijssen-Griffioen
Mijdrecht.
Gedurende meer dan 25 jaar verricht zij dagelijks veel werk ten behoeve van haar medemens. Dat gebeurt zowel in georganiseerd verband binnen het verenigingsleven
als in hulp aan individuele gevallen op sociaal terrein. Zij doet dit
met grote inzet en plichtsbetrachting. Zij is voor iedereen een vraagbaak. Door haar blijmoedigheid en
onbaatzuchtigheid een graag geziene persoon.
De heer Huub van Bemmelen
De Hoef.
Als vrijwilliger verzet hij al meer
dan 40 jaar zeer veel werk binnen
de kerk, verenigingen en op sociaal
terrein. Er is nagenoeg geen activiteit in de Hoefse gemeenschap waar
hij geen bijdrage aan geleverd heeft.
Daarnaast is hij ook actief bij andere verenigingen in De Ronde Venen. Hij stimuleert anderen om evenementen van de grond te krijgen
door zelf de handen uit de mouwen
te steken. Door zijn openbare optreden binnen de kerk en tal van activiteiten kent iedereen hem, maar de
meeste tijd besteedt hij aan zaken
die minder voor het voetlicht komen,
maar zeker niet minder dienend zijn
aan de gemeenschap.
De heer Thijmen Klinkhamer
Mijdrecht.
Gedurende ruim acht jaar is Thijmen
actief in het jongerenwerk in De
Ronde Venen met name bij Stichting
De Baat/JC Allround. Door zijn grote inzet en veelzijdigheid is hij van
onschatbare waarde voor alle activiteiten die voor jongeren in De Ronde Venen georganiseerd worden.
De Commissie is van mening dat hij,
juist door zijn leeftijd en de keuzes
die hij maakt ten behoeve van de
jongerengemeenschap, een voorbeeld is voor andere jongeren.
Voor de Prijs van Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2009 zijn genomineerd:
De
Rommelmarkt
Commissie van de Jeugdvereniging “Op
Weg”- Wilnis

Deze commissie organiseert al gedurende 35 jaar een rommelmarkt.
Een activiteit die niet meer is weg te
denken uit Wilnis en een groot deel
van het dorp en ook mensen van
daarbuiten trekt.
Wij hebben niet alleen waardering
voor het feit dat de opbrengst bestemd is voor een goed doel maar
ook dat de 7-tallige commissie kans
ziet om vele andere vrijwilligers te
werven om actief en onbaatzuchtig
bij te dragen aan de voorbereiding,
de rommelmarkt zelf en de afbouwen opruimingswerkzaamheden.
Midpoint FM & TV
Al 25 jaar zet deze organisatie zich
met vele vrijwilligers in om het lokale nieuws via radio en TV onder de
inwoners van de gemeente te verspreiden.
Ook op het gebied van entertainment worden veel programma’s gemaakt. De dit jaar verworven landelijke award voor een uitgebrachte
Sinterklaasfilm getuigt van vernieuwingsdrang en professionaliteit.
Het Hoefse Jeugdkamp
Het jeugdkamp is al generaties lang
een fenomeen in De Hoef. Veel vrijwilligers organiseren jaarlijks het
kamp voor alle kinderen die op een
of andere wijze met De Hoef te maken hebben.
Zij hebben niet alleen als doel een
gezellige en actieve week te organiseren, maar ook om sociaal gedrag
van kinderen positief te beïnvloeden en tevens om jonge begeleiders
goed te laten organiseren en op de
juiste manier met jeugd te leren omgaan. Er gaat een stimulans van uit
voor alle betrokkenen.
Aanwezig zijn bij de uitreiking
van de vrijwilligersprijzen 2009?
In verband met de grote belangstelling is aanmelden voor deze avond
noodzakelijk.
Of er nog plaatsen beschikbaar zijn
en of u aanwezig kunt zijn bij de
prijsuitreiking, kunt u navragen bij
Hanno Zaal van Stichting De Baat
via telefoonnummer 0297 230280.

Zonnebloem afd. Mijdrecht
viert haar 15-jarig bestaan
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 24
oktober vierde de Zonnebloem afdeling Mijdrecht het derde lustrum van
haar bestaan in partycentrum de Meijert. Ruim 150 gasten werden uitgenodigd om dit feest bij te wonen. Natuurlijk waren alle vrijwilligers ook
aanwezig. De gasten die niet zelfstandig konden komen werden door
diverse vrijwilligers thuis opgehaald.
Een hele organisatie om dit vlekkeloos te laten verlopen.
Om 13.00 uur begonnen de activiteiten. De gasten werden getrakteerd
op koffie met een klein taartje. Daarna begon het feestprogramma. Allereerst een optreden van een shantykoor, dat veel liedjes zong uit de oude doos. De gasten zongen uit volle borst mee.
Daarna werd een film vertoond van
de Dikke en de Dunne. Een echte
klassieker: De pianoverhuizers.
Vervolgens weer een optreden van
het shantykoor. Bij de traditionele bingo werd als eerste gespeeld
om de hoofdprijs: een midweek naar
het bungalowpark Eureka. De bungalows in dit park zijn speciaal aangepast voor mindervalide mensen.
Daarna konden de mensen die een

goede bingo hadden een prijs uitzoeken. Een speciale bingocommissie had bij diverse ondernemers veel
prijzen voor de bingo in de wacht weten te slepen. Tot slot kregen de gasten een optreden van een dans- en
zanggroep. Er werd een aantal dansen uitgevoerd in verschillende klederdrachten en oude Hollandse liedjes gezongen.

Wintersluiting Museum
De Ronde Venen
Vinkeveen - Het eind van het museumseizoen 2009 staat weer voor
de deur. Op 31 oktober a.s. is Museum De Ronde Venen tussen 14.00 en
17.00 uur voor de laatste keer geopend
dit seizoen!
Laatste kans!
Ook is het uw laatste kans om de expositie “Tot de bodem uitgezocht…”
te bezichtigen. Om deze speciale dag
een extra feestelijk tintje te geven,
wordt de unieke 80pk Brons dieselmotor van de veensteekmachine gestart. Een hoop rook, geronk en de typische geur van de machine zullen
dan weer te zien, te horen en te ruiken
zijn! Heeft u de tijd nog meegemaakt
dat de veensteekmachine op de plassen voer? Of bent u juist benieuwd
hoe de veensteekmachine werkt?
Bent u dit seizoen nog niet in Museum De Ronde Venen geweest en heeft
u de tijdelijke expositie “Tot de bodem
uitgezocht…” nog niet gezien? Dan
is dit de laatste kans! Het museum is
deze dag gratis toegankelijk. Dus mis
het niet! Het museum is geopend in de

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

Omstreeks 17.00 uur werd het feest
afgesloten en werden de gasten weer
naar huis gebracht.
De Zonneboem bedankt de vele ondernemers uit Mijdrecht die de
prachtige prijzen beschikbaar hebben gesteld voor de bingo. Wat zou
de Zonnebloem zijn zonder de vrijwilligers? Dankzij hen werd deze feestdag een succes.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

delijke expositie en de ontwikkeling
van de plannen voor het nieuwe Paviljoen de Venen.

Mooie opbrengst collecte
Dierenbescherming
Regio - Ondanks de economische
crisis, hebben de enthousiaste collectanten van de Dierenbescherming een mooi bedrag opgehaald in
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen. Dit jaar werd
een bedrag van 13.769,64 ingezameld, meer dan vorig jaar.
De opbrengst van de collecte vormt
een belangrijke bron van inkomsten
voor de Dierenbescherming. Met
het opgehaalde geld kan zij haar taken nog beter vervullen. Zo onderhoudt de Dierenbescherming onder andere een telefonische hulp-

lijn voor dieren in nood, beschikt zij
over een inspectiedienst, geeft zij
voorlichting betreffende dierenwelzijn en stuurt zij een dierenambulance aan. Ten slotte heeft de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. een
eigen afdeling van de Kids for Animals en een eigen hondenschool.
De Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken wil alle collectanten én
(gulle) gevers bedanken. Zij hoopt
volgend jaar weer op uw steun te
kunnen rekenen. Meer informatie
is te vinden op de website: www.
aalsmeer.dierenbescherming.nl
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Leenders richt zich op de
toekomst
De Kwakel - Dit jaar viert Business
& Partycatering Leenders het heugelijke feit dat men twintig jaar ‘Privilege Supplier’ is van het Concertgebouw in Amsterdam. Gedurende
al die jaren hebben directeur Ad en
zijn echtgenote Joke Bocxe samen
met hun team op meer dan uitstekende wijze belangrijke festivitei-

ten, recepties en ontvangsten voor
het Concertgebouw verzorgd. Een
en ander in de vorm van catering,
aankleding en entertainment in de
breedste zin van het woord. Dit alles op topniveau met als uitgangspunt ‘Tickle your senses’. In het
verlengde daarvan hebben meer
(muziek)theaters, musea en ook
congrescentra door heel Nederland
en zelfs in België gekozen voor deze vorm van dienstverlening door
Leenders. Die wordt altijd tot in de
puntjes verzorgd en uitgevoerd. Een
dergelijke catering en presentatie kan op verzoek ook bij bedrijven
en grote (particuliere) party’s worden uitgevoerd. Alle gerechten worden in eigen beheer vers gekookt,
voorbereid en op locatie afbereid.
Daarvoor beschikt men bij Leenders
over een uitgebreide keuken, alsook over een omvangrijk cateringtransport, waaronder een complete
mobiele keukenuitrusting, inclusief
ovens en koelcellen. Een deel daarvan kan ook worden ingezet bij evenementen in ruw terrein voor woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en gemeenten. Bijvoorbeeld als
het gaat om het slaan van een eerste paal, of feestelijke oplevering
van een complex waarbij bovendien
voor een (grote) partytent wordt gezorgd. Ook al is er niets aan voorzieningen, toch tracht Leenders op
locatie altijd dezelfde hoge kwaliteitsnorm neer te zetten. Al met al
zien Ad en Joke Bocxe de twintigjarige relatie met het Concertgebouw

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

lijke en stijlvolle uitstraling heeft gekregen. Dat alles is te vergelijken
met een goede whisky: hoe ouder
hoe beter!
Zakelijke markt
Ad Bocxe is sinds 1987 de vierde generatie die ‘Leenders’ in bezit
heeft, zo genoemd naar de familienaam van zijn moeders kant. Leenders heeft vandaag de dag twee loten aan de stam: Leenders Business
& Partycatering en Leenders Party- en Congrescentrum. Enkele jaren geleden is men gestopt met de
exploitatie van het bijbehorende à
la carte restaurant Jasper’s. Dit tot
verdriet van de vele trouwe bezoekers die er regelmatig te gast waren.
“Omdat wij onze aandacht meer wilden richten op de zakelijke markt en
gezelschappen, hebben we geruime
tijd geleden besloten ons restaurant
niet voort te zetten.
Die ruimte behoort inmiddels tot
het zalencomplex in ons pand aan
de Drechtdijk waar geregeld feesten, partijen en bijeenkomsten worden gehouden. In het voormalige
restaurant serveren we onder meer
lunches voor gezelschappen vanaf
10 personen. Daaronder een 3-gangen menu voor 49,50 euro p.p. incl.
bubbels, wijn, water en koffie. Omdat wij onze pijlen nu meer op de
zakelijke markt hebben gericht, krijgen we uit die richting ook steeds
vaker aanvragen.” Aldus Ad Bocxe
die voor meer informatie over wat
het ‘vernieuwde’ Leenders tegen-

woordig allemaal te bieden heeft,
verwijst naar de website:
www.leenders.com.
Familiefeesten en partijen
Kleine en grote gezelschappen kunnen uitstekend terecht bij Leenders in een van de vier zalen (inclusief die van het voormalige res-

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

Mededeling gemeente Uithoorn:

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

het ruimen van een graf het verwijderen van de afdekking met asbest
niet goed verlopen. De gemeente
heeft toen ingegrepen en heeft een
zogenoemde spoedsanering laten
uitvoeren. Dat wil zeggen dat zij op
kosten van de eigenaar van de begraafplaats de asbest door een gecertificeerd bedrijf heeft laten ver-

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

anderingen. ‘Ouderwets’ nog is de
persoonlijke aandacht en service
voor de gast die men bij Leenders
tot in de kleinste details ervaart. Dat
weerspiegelt zich ook in de inrichting van het pand waar alles tot in
de puntjes is verzorgd, tot aan gastendoekjes in de (zeer schone) toiletten toe.
Verrassend
Wat meer is, onlangs is het pand geheel onder handen genomen en opnieuw ingericht. Kleuren als antraciet, roomkleur en metallic geven
het pand met het vernieuwde interieur een gedistingeerd en enigszins
verrassend nieuw aanzien.“ Omdat
er grenzen aan de uitbreiding van
ons pand zijn, hebben we kort overwogen om ergens anders in de regio iets nieuws neer te zetten. In deze economisch wat mindere tijden
vonden wij dat niet verantwoord,
ondanks het feit dat wij een toenemende vraag constateren naar onze
producten en dienstverlening. Aan
de andere kant zou het bestaande pand dan wel een opknapbeurt
verdienen en voor dat laatste hebben we gekozen. Leenders kan op
die manier weer een hele tijd mee.
Gereed voor de toekomst, zo zou je
het ook kunnen noemen,” haakt José in op de woorden van haar echtgenoot Ad.
Qua Kunst & Ambacht
Belangstellenden kunnen zelf gaan
zien en ervaren of zij gelijk heeft.
Dat kan op zaterdag 31 oktober van
12.00 tot 17.00 uur. Dan kunt u een
kijkje komen nemen bij Leenders.
Daar is bovendien beeldende kunst
te bewonderen van bekende kunstenaars terwijl het geheel wordt
omlijst door passende achtergrondmuziek. Party- en Congrescentrum
Leenders haakt met deze activiteit
in op het evenement Qua Kunst &
Ambacht, dat in hetzelfde weekend
wordt georganiseerd en waaraan
nog 10 bedrijven in De Kwakel deelnemen. Zie daarvoor www.kunstindekwakel.nl. Wie op zaterdag is verhinderd kan dat op zondag 1 november ook nog doen. Los hiervan
kan men op die dag eveneens boeken voor een heuse High-Tea tussen 15.00 en 17.00 uur, nu onder
het genoegen van live muziek. Kosten: vanaf 17,50 euro (per 2 personen). Wie op deze dagen bij Leenders te gast wil zijn, wordt vriendelijk verzocht hiervoor te reserveren,
tel. 0297-561001 of via e-mail:
info@leenders.com.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
- Burg. Padmosweg in Wilnis, rood/cyperse kater met witte bef
en wittepootjes. Hij is 5 jaar oud en heet “Banjer”.
- Scholeksterlaan in Vinkeveen, een lapjespoes, ze draagt haar
staart omhoog en ze heet “Nina”.
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.
Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood/witte kater met witte bef en witte
sokken. Zijn naam is “Monty”.
Gevonden:
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die
tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte vlek
op kop.
- Parkeerplaats Elzenlaan in Uithoorn, grijs-cyperse poes met
4 witte voetjes en witte bef.
- Aan de Amstel in Uithoorn, broodmagere cyperse lapjespoes.
- A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, wit/grijze kat
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol met
klitten.
- Meerwijk Uithoorn, jong zwart katje, 4 witte voetjes, wit vlekje op
lip en buik, witte bef.
- Amstelkade in Wilnis, zwart-bruin-grijs gestreept katje.
Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.

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

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

JeugdActiviteitenPas
met nieuwe
activiteiten!
Uithoorn - Vanaf maandag jl.
is het weer mogelijk om in te
schrijven voor de JAP activiteiten. Blok 2 start in januari.
Nieuw in dit blok: de scouting
Admiralengroep die een aantal kinderen kan plaatsen bij
de welpen en zeeverkenners en
Kaasboerderij Clara Maria die
op twee middagen kinderen laat
kennismaken met het boerderijleven. Verder is het voor de basisscholen nu mogelijk om in
te schrijven voor een clinic yoga onder schooltijd voor hun
groepen 3 t/m 8. Ook bereiden
de volleyballessen bij KDO voor
op het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi in januari voor een
aantal Uithoornse scholen.
Kinderen kunnen verder deelnemen aan één van de volgende
activiteiten: bandzappers (muziekmaken), kids fit (fitness),
koken, schaatsen, schaken, de
natuurknutselclub, tennis, turnen, volleybal en yoga.
Inschrijven voor de nieuwe activiteiten van de JAP kan via
www.uithoorn.nl/jap . De aanmeldingsperiode voor het eerste blok eindigt vrijdag 27 november.
Bent u actief in één van de deelgebieden (cultuur, natuur en
sport) en heeft u interesse om
met uw organisatie deel te nemen aan de JeugdActiviteitenPas, dan kunt u op de site kijken
of contact opnemen met projectleider Saskia van der Meer
via
jap@uithoorn.nl of 020
3473459 (ma t/m do).

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

Momenteel spant zij zich in voor
de bingo waarvoor zij nu met haar
nieuwe fiets op pad kan gaan om de
organisatie nog beter te laten verlopen.
Hopelijk beleeft zij nog jarenlang
plezier van haar tweewieler, zodat
zij nog vele malen de brug over kan
steken naar Uithoorn waar de Amstelhoekers graag bij willen horen.

Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009

pagina 11

R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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

Inrichting Speelzone Irislaan

Albert Heijn en C1000, bedankt!
Actie Borst Vooruit zamelt geld in voor onderzoek
naar borstkanker. Partculieren en vrijwilligers werken op allerlei manieren mee om geld te verzamelen. Zo kwamen wij op het idee om spaarbussen
neer te zetten bij grote supermarkten, zoals A.H.
en C1000 in Uithoorn, waar de mensen dan hun
statiegeld in konden doen.
Wij hebben enorm veel medewerking gekregen

van de bedrijfsleiders van genoemde supermarkten. Op allerlei manieren maakten zij het mogelijk
om zoveel actie te voeren als maar mogelijk was.
Wij zijn hen daar dan ook heel dankbaar voor.
Door hun hulp en enthousiasme hebben wij dan
ook een heel mooi bedrag kunnen inzamelen.
Mevr. Cornelisse, IJsselstein

Reactie op reactie CDA:

Verkeersveiligheid Aan de Zoom
Met enige verbazing lazen wij de uitleg van het
CDA. Mooie woorden. Maar kloppen deze ook, of
is dit een knieval naar de wethouder? Mevrouw
Veninga spreekt van een intensieve bespreking
met de bewoners. Inderdaad, een aantal bewoners heeft met het CDA gesproken. Onder de
aanwezigen was al twijfel over de zuiverheid van
de intentie van het CDA. Na nu blijkt wordt toch
dit gesprek gebruikt op een tegen de afspraken
gemaakte wijze.
Uit de door het CDA aangemerkt zijnde extra verkeersveiligheidsmaatregelen bestonden een extra hekje bij de oversteekplaats halverwege Aan
de Zoom en gewoon 50 km/per uur denderende bussen. Nu, als de wethouder dit niet wenst of
kan betalen zullen wij een collecte houden voor
dit hek.
Echter indien de wethouder nu eindelijk allang
toegezegde afspraken nakomt zal er een prachtige 30 km-zone komen, welke optimale veiligheid
voor alle weggebruikers garandeert.
Mooie woorden. Als het CDA zo betrokken is bij
de verkeersveiligheid in Uithoorn waarom zijn de
plannen uit 1997 niet uitgevoerd?? In 1997 is er
intensief gesproken met de bewoners betreffen-

de de 30 km-zone, en zeer gedetailleerde, en concrete plannen gemaakt met de gemeente, echter
nooit uitgevoerd, ondanks toezeggingen.
Wij kunnen natuurlijk nog een groot aantal plekken opnoemen waar de verkeersveiligheid de afgelopen jaren zeer veel verslechterd is, dat zullen
wij niet doen. Het argument van het CDA is niet
gegrond en zeer misleidend, je verschuilen achter
valse argumenten! Eerst een jaar of toch langer
want “tijdelijk bestaat niet” (citaat wethouder Levenbach) een onverantwoorde situatie scheppen,
willen de bewoners van en de raad van Uithoorn
niet op hun geweten hebben.
Feit is dat het CDA reeds sinds 1997 heeft gefaald
in het bewerkstelligen van de naar hun schijnbaar
zo hoog in het vaandel staande zorg voor de verkeersveiligheid op Aan de Zoom en nog vele plekken in Uithoorn.
Gelukkig komen de verkiezingen er aan, dan zal
na ons inzicht ook in Uithoorn een aardverschuiving plaatsvinden. Er is een luide roep naar bestuurders welke in de realiteit en tussen de mensen staan.

Uithoorn/De Kwakel - De kinderen in Uithoorn en De Kwakel krijgen veel meer en uitdagender speelplekken. De kinderen krijgen er de komende jaren 35 nieuwe speelveldjes bij en 40 speelveldjes worden opgeknapt en opnieuw
ingericht.
Ook komen er 5 ‘speellandschappen’ voor de jeugd van 8 tot 12
jaar. Na uitvoering zal de gemeente Uithoorn, als één van de weinige gemeenten in ons land, voldoen
aan de norm van het ministerie van

VROM om 3% van de openbare
ruimte te bestemmen voor kinderspeelplekken.
De uiteindelijke ontwerpen zijn voor
een groot deel gemaakt aan de hand
van de wensen van de kinderen zelf.
Buurtbeheer heeft hier speciale inspraakdagen voor georganiseerd.
De uitvoering van het Speelbeleidsplan is vorig jaar in drie speelzones
begonnen. Voor De Kwakel is dat
Wilgenhof. Daar is inmiddels een
mooie speelplek aangelegd.
Nu zijn de speelzones in De Kuil

aan de beurt. Afgelopen week is gestart met het weghalen van de oude speeltoestellen op het speelveld
tussen de Irislaan en Gerberalaan.
Samen met een nieuw te ontwikkelen speelplek aan de Seringenlaan
vormt dit samen de zgn. “Speelzone
Irislaan”. Maandag jl. is begonnen
met de nieuwe inrichting. De verwachting is dat eind van deze week
alles klaar is. Een tekening van hoe
het er uiteindelijk uit gaat zien, is te
vinden op de website van Buurtbeheer De Kwakel.

D. Baardse & G. Molhoek

Personele wisseling
binnen de VVD-fractie
Uithoorn - De heer Joop Hoogkamer draagt eind oktober het fractievoorzitterschap van de VVD-fractie over aan de huidige vice-fractievoorzitter: de heer Nick Roosendaal.
In de loop van deze raadsperiode
heeft de heer Hoogkamer aangegeven zeer waarschijnlijk niet voor
een vierde raadsperiode beschikbaar te zijn. Die waarschijnlijkheid is
half dit jaar omgezet in een definitief
besluit, omdat de heer Hoogkamer
per 1 november gaat werken voor
een Europese industriële belangenorganisatie in Brussel. Dit betekent,
dat de heer Hoogkamer gemiddeld
drie dagen per week in Brussel of
elders in Europa vertoeft. Brussel en
Uithoorn zijn twee mooie plaatsen,

maar gaan helaas niet goed samen.
De heer Hoogkamer is van mening,
dat hij in zijn nieuwe functie onvoldoende aandacht kan geven aan
het fractievoorzitterschap. Daarom
wordt het fractievoorzitterschap per
1 november overgedragen aan de
heer Roosendaal. Hij draait nu twee
raadsperiodes mee en is beschikbaar voor de komende raadsperiode 2010-2014.
De heer Hoogkamer blijft de aan
hem toegewezen beleidsterreinen
behartigen tot de nieuwe raadsperiode in maart 2010.
Wij wensen de heer Hoogkamer
veel succes toe in Brussel en de
heer Roosendaal heel veel succes
met het fractievoorzitterschap.

Waar is mijn baasje?

Huurdersvereniging ‘Onder
Dak’ bedreigd met
opheffing
Uithoorn - Eerdaags ligt bij 3000
mensen die een woning huren van
Woongroep Holland in Uithoorn, De
Kwakel en Kudelstaart een brief op
de mat over het thema stoppen of
doorgaan en met de agenda van de
Algemene Vergadering.
De brief is gericht aan leden en nietleden om ze uit te nodigen voor de
misschien wel allerlaatste Algemene Vergadering van Onder Dak
op 11 november om 19.30 uur in ’t
Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.
De geschiedenis herhaalt zich
In mei 2007 was er ook een opheffingsvergadering. De opheffing ging
niet door omdat zich op het laatste
moment toch nog kandidaten meldden. In 2008 waren daar nog maar 3
bestuursleden van over.
We hebben geleerd dat het alleen
zin heeft bestuurslid te worden als
je echt zin hebt om er tijd in te steken. Maar vooral motivatie en goede
samenwerking zijn nodig om te zorgen dat het ook leuk blijft.
Want de omgang met Woongroep
Holland vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. Iedereen die zich
meldt krijgt rustig de tijd om zich in
te werken en al doende kom je er

achter wat je zelf leuk vindt om ter
hand te nemen.
En voor wie het leuk vindt zijn er interessante scholingsmogelijkheden.
Contactpersonen
Huurders die niet in een bestuur
willen, maar wel iets willen doen,
zijn ook hard nodig.
Er is dringend behoefte aan contactpersonen, liefst voor elke straat.
Het is belangrijk dat het bestuur
weet wanneer er iets aan de hand
is in uw straat.
Deze mensen en de bewonerscommissies zijn de oren en ogen van Onder Dak. En als er een jaartje niets te
melden valt is het ook goed.
Sloop of renovatie in Thamerdal
Met een mooi woord heet dat herstructurering. Onder Dak vindt het
heel ernstig dat precies in het jaar
2010, wanneer Thamerdal geherstructureerd wordt, er geen ondersteuning van huurders door hen kan
plaatsvinden.
De huurders zijn dan overgeleverd aan goedwillende mensen van
Woongroep Holland. Die denken
dat ze precies weten wat het beste voor de huurders is. Maar dat is
niet hetzelfde als belangenbehartiging door mede huurders die on-

dersteund worden door de Nederlandse Woonbond.
Inspraak of participatie
Woongroep Holland denkt dat ze
weten wat huurders willen, omdat
ze enquêtes houden. Maar daarin staan alleen de vragen die zij belangrijk vinden. Als iets niet in hun
straatje past hoeven ze zich niets
van die enquêtes aan te trekken.
Uit hun eigen onderzoek onder een
aantal bewonerscommissies bleek
dat die commissies een magere 6
gaven aan het contact met Woongroep Holland. Die wil echter graag
een 8 halen.
En Onder Dak kan in Uithoorn aan
niets merken dat ze de uitkomst
van deze enquête serieus nemen. Er
wordt zelfs met de rechter gedreigd
als ze hun zin willen doordrijven. En
dan gaat het alleen nog maar over
tafeltjes in de hal!!!
Onder Dak roept de leden op om te
laten zien dat men zelf zorgt voor inspraak en meedenken en samenwerken voor een beleid dat ook gedragen wordt door huurders.
Wie meer informatie wil over Onder
Dak of zich ergens voor wil opgeven
kan dat per e-mail doen naar secretariaat@onder-dak.nl
Of bellen naar 0297-524720 / 0297532550.

Uithoorn - Ik loop al enige tijd rond in
de Meerwijk in Uithoorn op zoek naar
mijn baasje.
Ik ben jong, zwart en heb een witte bef
en witte voetjes.
Ook heb ik een wit vlekje op mijn lip
en buik.
Herkent mijn baas mij, wil hij of zij dan
contact opnemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
Tel. 0297-343618.

Lezing over trektocht
door de Himalaya
Uithoorn - Nepal, een land met vele gezichten.
Onder deze titel geven de heer en
mevrouw C. Nonhof op maandag 2
november een diapresentatie over
dit fascinerende land met zijn vriendelijke bevolking. Het landschap is
zeer afwisselend, de natuur overweldigend en de cultuur verschilt
veel van de onze.

Nepal, ongeveer ter grootte van
Oostenrijk, ligt ingeklemd tussen
India in het zuiden en Tibet in het
noorden. De hoogteverschillen zijn
groot, bergtoppen van meer dan
8000 m en de Terai is het vruchtbare laagland op de grens met India. U
ziet beelden van de hoofdstad Kathmandu en omgeving alsmede van
Chitwan, een natuurreservaat op de

Knotgroep Uithoorn gaat
weer aan de slag
Uithoorn - De herfst is weer begonnen en dus gaat de Knotgroep Uithoorn weer aan de slag. Er wordt dit
seizoen op zaterdag 31 oktober in De
Hoef gestart.
Langs de Westzijde en op het erf van
de veehouderij van de familie Burggraaff staan vele knotwilgen en –essen die de groep al jaren bijhoudt:
ze moeten nodig weer worden aan-

gepakt! En het is prachtig werken,
zo langs de Kromme Mijdrecht met
uitzicht op het ‘bovenland’. De Knotgroep start vanaf de boerderij van
Burggraaff, Westzijde 22 in De Hoef.
Borden “Knotgroep Uithoorn” langs
de weg geven de locatie aan. Van
9.00 tot 13.00 uur wordt er gewerkt,
maar halverwege de ochtend is het
in de schuur bij het jongvee even uit-

grens met India. Daarna mooie dia’s
van de trektocht naar Dolpo, het
mystieke hooggelegen land met zijn
Tibetaans Boeddhistische sfeer. Tot
slot beelden van de voettocht van
ruim 3 weken over hoge passen en
door verlaten dalen om uiteindelijk
het Poksumdo meer te bereiken met
een eeuwenoud klooster.
Een land dat men niet vergeet!
De lezing vindt plaats op maandag 2
november om 14.00 uur in de Schutse aan de Merodelaan.
De toegang voor NVVH-leden is
gratis; niet-leden betalen 1,50 euro.
rusten met koffie of thee met lekkere koek, en na afloop is daar voor iedereen soep.
De Knotgroep heeft goed gereedschap, maar neem zelf beker en lepel
mee. Iedereen die ervan houdt om
een ochtend actief in de natuur bezig te zijn, is welkom! Voor meer informatie: Bert Schaap 0297-565172.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009

Vanaf 1 november in Galerie Fort aan de Drecht:

Tentoonstelling ‘Kunst Als
Geschenk’
Uithoorn - Traditiegetrouw is er ook
aan het eind van dit jaar weer een
expositie Kunst Als Geschenk in Galerie Fort a/d Drecht.
Anderhalve maand lang is de Galerie een echte cadeauwinkel met een
zeer divers assortiment: keramiek,
glas- en ‘papieramiek’ objecten,
zeefdrukjes, sjaals, hoeden, sieraden. Allemaal unieke cadeaus voor
een redelijke prijs.
Zondag 1 november om 15.00 uur zal
de Uithoornse burgemeester Berry Groen de tentoonstelling openen.
De opening wordt muzikaal omlijst
door Ada Breedveld op de tuba en
Jan Petrie op de accordeon.
Tijdens deze opening wordt een loterij gehouden. Bezoekers maken
kans op een waardebon van 50,euro, te besteden in de Galerie in
het jaar aansluitend. De trekking
vindt plaats tijdens de opening. De
exposanten:
Ada Breedveld, zeefdrukjes
Typerend voor haar werk zijn de
grote vrouwen. In levendige en heldere kleurstelling krijgt de ‘dikke
dame’ een aansprekende allure. Zij
wordt (iconografisch) verbeeld als
de superieure levensgenieter. Daarmee wordt ons een wereld voorgetoverd waarin de grote vrouw geniet
van het goede des levens in eindeloze variatie.
Ria Demarteau, sieraden/objecten van fiber-art, vilt en andere
materialen
Zij gebruikt voor haar objecten fiber-art-materialen, vezels van diverse materialen, variërend van textiel,
papier tot hightech materiaal. Haar
achtergrond als schilder speelt bij
de totstandkoming van haar werk
ook een rol. Zo ontstaat zowel 2als 3-dimensionaal zeer fantasievol
werk, waaronder boekjes en draagbare objecten zoals armbanden en
halssieraden, en ook tasjes, sfeerlichtjes, schilderijtjes e.d.
Yolanda Döpp, goudsmid
Haar sieraden – in zilver of goud –
zijn strak vorm gegeven en mooi afgewerkt. Hoewel elke collectie anders is, blijft haar eigen stijl altijd
herkenbaar. Daardoor zijn alle Döpp
sieraden goed met elkaar te combineren. Ze maakt ook broches, dasspelden of hangers in zilver met een
kindertekening als basis. Een bijzonder en zeer persoonlijk cadeau
voor jarige (groot)ouders!
Liek Eijck, ‘papieramiek’ objecten
Zij werkt voornamelijk met papier

Drumfanfare Tavenu op
concours
Uithoorn - Afgelopen zondag nam
de drumfanfare van Tavenu deel aan
het FKM-concours in Noordwijkerhout. Zij kwamen uit in de 3e divisie. Als staande werk speelde Tavenu Pantomine van A. Grétry in een
arrangement van Rob Balfoort. Als
marcherend werk werd Let’s have

en heeft een unieke methode ontwikkeld om het papier heel hard
te krijgen. Zij noemt deze techniek
‘papieramiek’. Het werk heeft namelijk een sterk keramische werking.
Ze noemt het ook wel ‘EcoArt’ omdat ze de laatste tijd veel met afval
(natuurproducten) werkt.
Corrie Erkelens, keramiek
De handvormen die zij maakt zijn
organische vormen, opgebouwd uit
rollen klei. De buitenkant is zeer ruw
en met een oxide ingewreven of van
een vleugje glazuur voorzien. De
binnenkant is zeer glad afgewerkt,
waardoor een sterk contrast ontstaat.
Natasja Fakkeldij, hoeden
Hoeden en petten, maar net even
anders. Al dan niet traditionele materialen, kleurrijk en gedurfde kleurcombinaties. Vrolijk, blij en een tikkeltje eigenwijs.
Irene Hertel, zeefdrukjes
Zij houdt van heldere kleuren en
ook van humor in de kunst. Zo is
zij aan de vogelportretten begonnen (ze woont tegenover Artis). Deze hebben iets menselijks omdat ze
van voren zijn ‘geschilderd’.
Marjan Kok, keramiek
Zij werkt veelal met de raku techniek. Wat de werken een cracquelee
uiterlijk geeft.
Zij vindt dat kunst zeker humor mag

bevatten en het is dan ook vaak
werk met een knipoog!
Jan van Koningsveld, glaskunst
Van Koningsveld hanteert diverse
technieken voor zijn glaskunst. Zijn
werk kenmerkt zich door het gebruik van kleur en door de veelzijdigheid van de toegepaste technieken.
Ellen Kuijl, sieraden, wandobjecten van glas (en metaal)
In Afrika en de Antillen vindt Ellen
haar inspiratie. Zij gebruikt met name gefused (gesmolten) glas, vaak
in combinatie met metaal. In het
glas vertaalt zij tribale motieven en
geometrische basisvormen.
Behalve sieraden maakt ze ook lampen, schalen en wandobjecten.
Nicole van Osta, keramiek
Omdat zij ook graag met metaal en
textiele technieken werkt past ze
deze vaak op bijzondere wijze toe in
haar keramische werk.
Speciaal voor het thema ‘kunst
als geschenk’ maakte zij een serie
meisjes, kerstengelen voor aan de
muur of als kunstobject(je).
Marlies van der Spek, emailles
Marlies van der Spek, van oorsprong
edelsmid, ontwerpt 3D objecten van
metaal met emaille.
De getoonde collectie toont mensfiguren die een symbiose aangaan
met planten, bloemen en vogels.
Zij vormen als het ware een nieuwe
eenheid, zoals in sprookjes, mythen
en dromen.
Ineke van de Wetering, sjaals en
sieraden van vilt, ‘mompels’ van
textiel
Zij laat diverse fantasievolle kleurrijke sjaals en sieraden van vilt zien.
Daarnaast exposeert zij ‘mompels’,
fantasiedieren. Door het materiaal
(dekens, textiel) zijn de beesten aaibaar, ook al is het dier ‘in het echt’
minder knuffelbaar, zoals de rat, de
hyena, de veelvraat enz.
U vindt Galerie Fort a/d Drecht aan
de Grevelingen 50 in Uithoorn
Openingstijden: donderdag/vrijdag
van 14.00-16.00 uur, zaterdag/zondag van 12.00-17.00 uur

Spannende superhelden in
Najaarsconcert KnA
Uithoorn - Wilt u de power van Superman ervaren? Gaat uw buik in
galop van de muziek van Ivanhoe of
Indiana Jones? Bent u die prins op
het witte paard wel eens tegengekomen? Misschien wel in uw dromen
en daarom is het nu tijd om van die
dromen werkelijkheid te maken! De
voorbereidingen zijn al hevig aan de
gang zoals bijvoorbeeld in een boxwedstrijd bij dé Rocky!
Daarom even het volgende! Zaterdag 7 november is het weer zover!
Muziekvereniging
KnA-Uithoorn
verzorgt u een Heldhaftig avondje KnA in haar jaarlijkse Najaarsuitvoering! Laat u verrassen door deze hele muziekvereniging die gekozen heeft voor het thema ‘Helden’. U
zult o.a. muziek van Superman, Sol-

daat van Oranje en Joseph horen,
gespeeld door de Harmonie en het
Opleidingsorkest. De ‘shining’ majorettes zullen verschillende shows laten zien op bijvoorbeeld muziek van
Indiana Jones. De Slagwerkgroep
en de Drumfanfare laten heel graag
hun eigen helden zien tijdens hun
optreden. Ook haar Dweilorkest en
nieuwe Sambaband zullen van zich
laten horen.
De voorverkoop van de kaartjes begint op 24 oktober en kosten slechts
8,50 euro, o.a verkrijgbaar bij Discocentrum Krijtenberg in het Oude
Dorp en u kunt hiervoor ook bij Ten
Hoope Boekhandel in winkelcentrum Zijdelwaard terecht. Wees er
snel bij want op = op en de laatste
kaarten worden natuurlijk ook op de

Rommelmarkt KnA-Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdag 30 oktober
van 19.00 tot 21.00 en zaterdag 31
oktober van 10.00 tot 13.00 wordt
weer de jaarlijkse rommelmarkt bij
KnA gehouden.
Naast de mooie te koop aangeboden spullen is er ook nog de kans
op het winnen van leuke prijzen met

de tombola.
Indien u eventueel nog spullen
voor de rommelmarkt heeft, dan
kunt u deze nog deze week (behalve op woensdagavond) tot 29 oktober van 19.00-21.00 uur of 30 oktober van 10.00-15.00 uur ter inzameling naar het KnA-gebouw brengen.

concertdag zelf verkocht aan Sporthal de Scheg in Uithoorn. Die zijn
wel een euro duurder. Op de avond
zelf zijn er genoeg interessante acties om met uw neus in de warme
prijzenregen te vallen. Wat houdt u
nog tegen?
Alle helden van KnA staan die avond
op het podium en hopelijk bent u
ook ‘held’ genoeg om gezellig te komen luisteren! Wie weet wat voor inspiratie u op doet, door nieuwe ervaringen! Laat u eens verrassen en
geniet vooral van het muzikaal talent dat Uithoorn bezit! Kortom: een
zeer afwisselende avond om niet te
missen! U komt toch ook?
Voor meer informatie check de site:
www.kna-uithoorn.nl
Deze spullen dienen uiteraard wel
handelbaar te zijn, d.w.z. geen groot
meubilair en geen groot keukenapparatuur, zoals koelkasten, wasmachines, etc.
Tot ziens op de rommelmarkt in het
KnA-gebouw aan Legmeerplein 49.
Voor meer informatie: internet www.
kna-uithoorn.nl of e-mail:
kna-secretariaat@planet.nl

it van Rob Balfoort gespeeld. Voor
het staande werk gaf de jury 83,33
punten en voor de mars 80,55. Het
gemiddelde van 81,94 punten was
goed voor een eerste prijs. Winnaar
van de dag was de organiserende vereniging St. Jeanne d’Arc uit
Noordwijkerhout.

Nu het concours achter de rug is
gaat Tavenu zich richten op het
“klok vooruit concert” in maart en
het midzomeravondfestival in juni 2010. Het midzomeravondfestival
heeft als thema “Pops in the spots”
en zal een spektakel worden vol met
herkenbare muziek.

‘Door Deuren’ van
Toneelgroep Maskerade
Uithoorn - Afgelopen vrijdag en zaterdag speelde Toneelgroep Maskerade uit Uithoorn in het Alkwin Kollege twee uitverkochte voorstellingen van het toneelstuk Door Deuren van de Britse toneelschrijver
Alan Ayckbourn.
Hij schreef dit stuk in 1994 als Communicating Doors. Ayckbourn heeft
van jongleren met het begrip tijd
zijn handelsmerk gemaakt. In Door
Deuren heeft hij dit thema meesterlijk uitgewerkt in een originele fabel over de strijd tussen goed en
kwaad waarin uiteindelijk het goede
het kwade overwint. Regisseur Jules Noyons haalt uit het stuk wat er
in zit en heeft met Maskerade een
boeiende voorstelling neergezet.
Als het stuk begint, zien we een hyperrealistisch decortje. Een hotelkamer met veel (veel!) deuren en
een schaars gekleed hoertje (sorry… ‘gespecialiseerd sexconsulente’) luisterend naar de naam Poupee. Er is direct sprake van veel vergissingen.
Alle ingrediënten lijken aanwezig voor een avondje onversneden
klucht. Maar deze inzet is bedrieglijk. Want, na een kwartiertje kantelt het stuk. ‘Sex’?! zegt de zakenman Ries Willems, die Poupee in
zijn hotelkamer heeft besteld. ‘Wie
heeft ’t over sex?! Mens, kijk naar
me… wil je me dood hebben?’ Hierna ontpopt het stuk zich als een rollercoaster langs diverse genres toneel. Moord, spanning, intrige, en
een flinke lading grappen zijn de ingrediënten…
Hotelsuite
Het stuk opent in wat later 2029
blijkt te zijn in een luxe Amsterdamse hotelsuite.
Stadsdelen zijn met elkaar verwikkeld in een stadsguerilla. De Rabozaal van de Stadschouwburg is opgeblazen en sex is virtueel geworden: met muis en joystick…
Een stervende zakenman Ries Willems, gespeeld door Nico Tijsterman, dwingt het hoertje Poupee
(Orfee Goedkoop) getuige te zijn
van zijn (schriftelijke) bekentenis
over misdaden die hij in zijn carrière heeft begaan, inclusief de moord
op zijn beide echtgenotes die hij liet
uitvoeren door zijn scrupuleuze zakenpartner G.S. Gutmann.
Poupee (die eigenlijk Phoebe heet)
moet op zeker moment vluchten
voor haar leven. Ze belandt in een
kast die - via ‘communicating doors’
- toegang geeft tot dezelfde suite…
in een andere tijd. Daar blijkt ze
oog in oog te staan met een van de
slachtoffers van de zakenman: zijn
tweede echtgenote, Ruella (Ans de
Meulmeester). De vrouwen sluiten
een kongsie, die later nog wordt uitgebreid met Jessica (Nathalie Bak-

ker) de eerste echtgenote van de
zakenman. Met z’n drieën proberen
ze de misdaden te voorkomen waardoor ze het loodje zouden moeten
leggen. Ze proberen de loop van de
geschiedenis een andere wending
te geven.
Grip
Aanvankelijk moet het publiek nog
wat grip zien te krijgen hoe het nu
precies zit… is het nu een klucht of
toch niet… wie is ook weer wie en
in welke tijd zitten we nu … 2029…
2009… 1989…?! Na de eerste onwennigheid laat het publiek zich
graag meevoeren in deze theatertijdreis en blijft het tot het laatste
moment geboeid…
Orfee Goedkoop en Ans de Meulmeester dragen het stuk. Goedkoop is een aandoenlijk onderdanige ‘dominante meesteres’ met een
o, zo klein hartje. Ontwapenend en
kwetsbaar. Grappig en ontroerend.
Haar ‘pay-off’: ‘La poupee avec
tous ses Petit les joujoux, merci’…
is schattig en sneu tegelijk. De dominante meesteres doet aan het begin nog een hulpeloze poging maar
krijgt op geen enkel moment in het
stuk greep op dingen. Integendeel,
de situatie gaat volledig met haar
op de loop. Goedkoop speelt de rol
van Phoebe/Poupee werkelijk fantastisch!
Ans de Meulmeester speelt Ruella
Willems bewonderenswaardig: kordaat en beslist. De bedreigde maar
doortastende en redenerende echtgenote. Ze is en blijft smaakvol, met
een goed hart. Ze houdt haar kop
erbij en blijft nadenken.
De band die ontstaat tussen Phoebe
en Ruella is prachtig. Een onwaar-

schijnlijke vriendschap tussen twee
totaal verschillende vrouwen. Het
kind uit het kindertehuis, dat Phoebe is, voelt zich eindelijk echt verbonden met iemand.
Prachtig is hoe zich in de laatste
scène de ontknoping ontrolt. Phoebe is terug in 2029 waar zij ontdekt
dat Ruella en Ries haar - jaren eerder - als kind hebben geadopteerd.
Daar heeft Ruella, die inmiddels
overleden is, voor gezorgd…
Zelfs haar accent is veranderd: van
plat Amsterdams naar ‘AmsterdamZuid’. Goedkoop ontroert in de laatste scène waarin zij Ruella bedankt
voor deze keer ten goede.
Knap
Nico Tijsterman speelt de rol van
Ries Willems meesterlijk. Razend
knap om hetzelfde personage te
spelen rond z’n 30e én 70e. Tijsterman maakt er een zeer geloofwaardige creatie van.
Nathalie Bakker speelde op overtuigende wijze Jessica Willems, een
warme, lieve maar ook naïeve eerste
echtgenote.
Jasper Buffing is overtuigend in zijn
rol van de nietsontziende serial killer. Met zijn onderkoelde toon en
minimale mimiek ging er een grote dreiging van hem uit. Het publiek
hield de adem in telkens als hij op
toneel was.
Michel Rahn speelde de ééndimensionale Harry Palm, het consequente ankerpunt van de klucht. Rahn
maakte een rake karikatuur van de
sjofele beveiligingsman. Een sukkel
van een kerel.
Het zijn niet de mannen in dit stuk
die bij machte zijn op eigen kracht
te veranderen. Uiteindelijk zijn het
de vrouwen die in staat zijn de loop
der dingen te beïnvloeden. In dit
tijdsgewricht horen we regelmatig de roep om helden. Wel, in Door
Deuren zijn de vrouwen de helden.
En misschien maar goed dat we –
hopelijk – nooit in werkelijkheid in
staat zullen zijn terug in de tijd te
reizen om dingen in ons verleden
recht te zetten en het lot te beïnvloeden. We zouden er ongetwijfeld
weer net zo’n puinhoop van maken.
En dat is - denkelijk - precies waarom we nog nooit iemand uit onze eigen toekomst hebben ontmoet. Toneelgroep Maskerade hield ons een
avond lang in die waan. Een meer
dan geslaagde toneelavond.
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Joop Hoogkamer: fractievoorzitter VVD

‘Een ﬁnancieel solide en degelijk beleid’
De begroting 2010:

Wat vindt de Raad ervan?
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Raad een sluitende
(meerjaren) begroting 2010 voorgelegd. Op donderdag 5 november 2009
behandelt de gemeenteraad de begroting.

U bent van harte welkom bij deze vergadering die om 19.30 uur begint.
Het college heeft al eerder zijn standpunten toegelicht in de Nieuwe Meerbode
van 30 september. Nu is het de beurt aan de fractievoorzitters.

Zij blikken niet alleen terug op de afgelopen raadsperiode 2006-2010,
maar kijken ook vast vooruit naar de volgende.

In het algemeen is er tevredenheid over een sluitende (meerjaren) begroting.
Maar uiteraard hebben de fractievoorzitters ook kritische noten.

Die zullen vooral in de raadsvergadering op 5 november gekraakt worden,
maar op deze pagina’s geven ze u alvast een voorproefje.

Jan Mollema: fractievoorzitter PvdA

‘Sluitende begroting biedt goede basis
om onze gemeente gezond te houden”
Natuurlijk ben ik blij met een sluitende begroting. Zeker in deze economisch zwaardere tijden. Daarnaast zijn veel onderwerpen uit het coalitieakkoord gerealiseerd. De portefeuille ﬁnanciën is in handen van een PvdA-wethouder. Vaak
stelt de publieke opinie dan: ‘dat wordt pot verteren’. Maar dat is in deze periode zeker niet het
geval geweest. In onze ogen hebben we een begroting waar we goed mee verder kunnen. Er
komt geen verhoging van de OZB voor de burger en ook de gemeentelijke lasten stijgen niet.

Voldoende reserves

Sinds twee jaar stuurt de organisatie op het managen van risico’s. En je ziet dat dit vruchten afwerpt.
We vallen niet een, twee, drie om. Sterker nog we
hebben voldoende reserves opgebouwd om eventueel onverwachte grote uitgaven op te kunnen vangen. Ook het lange termijn perspectief tot 2020.
vindt de PvdA een stap voorwaarts.

Stapje terug

Bekijken we een en ander vanuit het meerjarenperspectief, dan is het duidelijk dat we een stapje terug
moeten doen of even pas op de plaats moeten maken. Vooral 2012 wordt een minder ﬁnancieel jaar.
Maar dat baart ons geen zorgen. In 2013 gaat het
weer de goede kant op. Daarbij leveren de investeringen die we doen natuurlijk ook wat op. Denk maar
eens aan het speelvoorzieningenbeleid. Aan de andere kant vinden we het jammer dat sommige UVVP
(Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan)-projecten nu
(nog) niet uitgevoerd kunnen worden. We hebben
wel begrip voor de ﬁnanciële noodzaak, maar blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. Voor ons is
van het grootste belang dat wat is toegezegd aan
de inwoners ook wordt uitgevoerd. Afspraak is afspraak, daar moeten inwoners op kunnen rekenen.

Toekomst

Speerpunt voor de PvdA is en blijft de armoedebestrijding. Daarbij denken we natuurlijk aan de mensen met de kleine portemonnee, maar ook aan de
modale inkomens. Want juist in die laatste groep
houden mensen soms maar net het hoofd boven
water. Gelukkig vinden we dit punt terug op de
boodschappenlijst van het college. We waarderen
het overigens dat het college ook boodschappen
van niet-coalitiepartijen heeft opgenomen. Dat benadrukt dat de coalitie iedere partij ruimte wil bieden. En zo hoort het ook. We moeten als gemeentebestuur samen werken met en voor onze inwoners,
ongeacht de politieke kleur. Dus wat ons betreft
geldt ook voor de toekomst: Uithoorn? Mooi wel!

De VVD ziet de toekomst positief tegemoet. We
hebben een sluitende meerjarenbegroting en
dat is een belangrijk fundament. Om die begroting sluitend te krijgen, hebben we wel heldere keuzes moeten maken. De uitvoering van het
Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan is nu over
meerdere jaren verspreid. Sommige projecten
worden pas verder in de toekomst uitgevoerd.
Daar hebben wij geen moeite mee, zolang de afspraken maar worden nagekomen. En daar zijn
we als raad natuurlijk zelf bij. Ook wij moeten
alert blijven.

Dal nog niet uit

In de afgelopen periode hebben we het met elkaar
zwaar gehad. De gevolgen van de crisis zijn duidelijk voelbaar. Want een crisis betekent weer meer
mensen zonder baan. Dat moet opgevangen worden en daarvoor moet in de landelijke begroting
een voorziening getroffen worden. De meicirculaire
(2009) van het Rijk was dan ook somber. Dergelijke
landelijke ontwikkelingen hebben op hun beurt weer
gevolgen voor de lokale overheid. Wat ons betreft
is het dan ook duidelijk: we zijn het dal in 2010 nog
niet uit, maar we gaan wel bergopwaarts. In 2011
zien wij weer mogelijkheden komen voor economische groei.

Naar de winkel

Met het boodschappenlijstje van het college kunnen wij prima naar de winkel. Veel van het coalitieakkoord is gerealiseerd. Ons uitgangspunt is dat
we doen wat we beloofd hebben. Als er (ﬁnanciële) ruimte komt voor meer, dan gaan we daarmee
aan de slag. Uithoorn/De Kwakel is aangenaam om
te wonen en te werken. De VVD wil dat minimaal zo
houden, maar streeft naar verbetering. Mooi wel!

‘Nieuw beleid mag even op laag pitje’

Als we dan naar het effect kijken op de Uithoornse
begroting is het natuurlijk jammer dat er ﬂink is gesneden in de post Nieuw Beleid. Maar de VVD kan
daar wel mee leven. Juist omdat het Rijk zo’n sombere situatie heeft geschetst. Wij verwachten dat
de uitkeringen vanuit het Gemeentefonds in de toekomst weer een verbetering laten zien. Dan is het
niet zo’n punt om nu de uitgaven voor Nieuw Beleid
op een laag pitje te zetten.

Trudy Veninga: fractievoorzitter CDA

‘Zo’n laatste begroting van een
raadsperiode is eigenlijk je testament’
Het is voor ons, raadsleden, de laatste begroting
van een intensieve periode 2006-2010. En het
CDA is redelijk tevreden. Er is veel gerealiseerd
uit het coalitieprogramma en de begroting sluit,
niet alleen in 2010, maar ook gezien over meerdere jaren. Dat is prettig, want omdat het de laatste begroting is, is het toch een beetje ons testament. Straks staan er weer nieuwe mensen aan
het roer in een ander politiek speelveld. Dan ligt
alles weer open, maar wel met een gezonde, ﬁnanciële basis.

‘Beetje makkelijk’

We hebben in het voorjaar drie keer uitgebreid met
elkaar, college en raad, gedebatteerd over hoe we
konden en wilden bijsturen. Vanuit de raad zijn toen
verschillende mogelijkheden naar voren gebracht.
Om dan alleen fors te snijden in de post nieuw beleid, van 600.000 naar 100.000 euro, vinden wij een
mager resultaat. Daar hadden wij een creatievere oplossing verwacht. Wat ons betreft was de post
Nieuw Beleid op hoger niveau gebleven..

Oog voor maatschappij

Onze ogen zijn nu en de komende periode vooral
gericht op maatschappelijke problemen. Daar zullen wij dan ook aandacht voor vragen. Daarbij denken wij allereerst aan het probleem van huisvesting voor buitenlandse (tijdelijke) werknemers. Deze mensen komen om geld te verdienen en hebben weinig aandacht en tijd voor het onderhoud van
hun onderkomen. Vaak krijgt zo’n woning dan een
verwaarloosde uitstraling, de tuin is niet gemaaid
en de kozijnen zijn niet geverfd. En dat zorgt weer
voor een gevoel van onvrede, en zelfs onveiligheid
bij hun buren. Daarom moeten we zorgen voor huisvesting die bij dit type werknemer past. Wij denken
dan aan bijvoorbeeld het realiseren van pensions.

Uithoorn-De Kwakel
Uithoorn/De Kwakel

De VVD blijft verder kritisch kijken naar de lokale
lasten. Onze burgers mogen niet geconfronteerd
worden met een verhoging van de OZB. Daar zijn
we binnen de VVD bijna allergisch voor. Een verhoging van de OZB om de begroting sluitend te maken
is voor ons onacceptabel. Met de begroting die het
college nu gepresenteerd heeft, hebben we een gezonde en solide basis voor een ﬁnancieel gezonde
gemeente. Daar gaat het ons om.

Hiervoor is ook draagvlak bij werkgevers in de glastuinbouw.

Brede discussie

De maatschappij is vol dynamiek. Iedere generatie
heeft haar eigen invulling, creëert haar eigen kansen en moet met haar eigen zwakheden om leren
gaan. De jeugd van de 21ste eeuw ‘hangt’ graag.
Daar hebben wij als CDA niets tegen, maar vandalisme en vernielingen kunnen niet. Het moet niet zo
zijn dat als er ‘gehangen’ is op een terras of schoolplein, een ondernemer of een conciërge de rommel mag opruimen. Het CDA wil graag een brede
maatschappelijke discussie en een heldere aanpak. Daarvoor is geld nodig en die investering hoort
thuis in de begroting. Daar gaat het CDA werk van
maken. Mooi wel!
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Ria Zijlstra: fractievoorzitter GroenLinks

‘Een raadsperiode met veel visie,
maar weinig concreet resultaat’
Een sluitende begroting, dat is mooi zou je zeggen. Maar binnen GroenLinks zijn we daar nog
niet van overtuigd en we zijn zeker nog niet tevreden. In de begroting geeft het college bijvoorbeeld aan dat er keuzes heroverwogen moeten
worden om te kunnen bezuinigen, maar de concrete voorstellen blijven uit. En dat niet concreet
maken van plannen is een beetje het handelsmerk van dit college. In de afgelopen raadsperiode hebben we heel veel visienota’s behandeld
en becommentarieerd. Maar we zien maar weinig terug in de uitvoering.

‘Gebakken peren’

De broekriem moet worden aangetrokken. Met de
huidige economische crisis is dit een logisch uitgangspunt. Daarover verschillen het college en
GroenLinks niet van mening. Nee, wat ons betreft
zit de pijn meer in de manier waarop dat ‘aantrekken
van de broekriem’ moet gebeuren. We kunnen ons
wel vinden in het uitsmeren van sommige projecten
uit het UVVP (Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan).
Maar het college snijdt ook fors in de post nieuw beleid. Van 600.000 euro naar 100.000 euro. Dat vinden wij onbegrijpelijk. 600.000 euro is al niet veel,
maar met minder doe je helemaal niets, terwijl we
weten dat steeds nieuwe taken op ons afkomen. Als
je nieuwe dingen wilt doen, heb je geld en capaciteit
nodig. Onze conclusie is dat het college maar weinig ruimte biedt voor het uitvoeren van nieuwe plannen. Een goed bijvoorbeeld daarvan is het convenant voor een energieneutrale regio. Het is ondertekend. Dus een volgend college heeft startkapitaal
nodig om hieraan uitvoering te kunnen geven, maar
met 100.000 euro komt een nieuw college niet ver.
En die zitten dus met de gebakken peren.

Scherpere keuzes

Wat ons betreft zijn er dus nog heel wat vragen voor
5 november. Over de keuzes van de huidige coalitie bijvoorbeeld, want waarom zoveel investeren in
een Beeldkwaliteitsplan voor de Openbare Ruimte?
GroenLinks stemde als enige fractie tegen dit plan.
Wat ons betreft mag de Openbare Ruimte op het
goedkoopste niveau, dat overigens ook het meest
duurzame is, worden ingericht. Dat bespaart geld.
Geld, dat wij liever willen besteden aan het nemen
van duurzame maatregelen. Dat vergt ook een behoorlijke investering, maar dat verdien je wel terug
op langere termijn. Verder wordt maar liefst 30%
van de medewerkers extern ingehuurd. Ook een
enorme kostenpost natuurlijk. In onze ogen mag
het college de keuzes wel wat scherper maken. Zet
minder buiten de deur en bespaar op die manier.

Onze boodschap

Het college heeft zijn boodschappenlijstje afgegeven. Daar hebben wij maar één boodschap aan toe
te voegen: “Verleg de aandacht van het opstellen
van nota’s en visiestukken naar het uitvoeren van
de programma’s. Want visie daar koopt de inwoner van Uithoorn niet zoveel voor. Die heeft behoefte aan concreet resultaat. En daar gaat GroenLinks
voor. Mooi, wel.

Robert Timmers: fractievoorzitter Gemeentebelangen

“Uithoorn? We moeten afwachten”
Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel vindt
de begroting 2010 een goed instrument om de
balans op te maken met het College van B&W
over de Raadsperiode 2006-2010. Wat is er nu eigenlijk van alle plannen geworden?

Financiën

Financieel gezien is in 2009 een tekort ontstaan van
circa € 0,9 miljoen. Dit tekort is opgevangen met
reserves uit de gemeentekas. Daarnaast zijn veel
structurele kosten betaald uit de post éénmalige inkomsten. Het geld is dan niet zozeer verkeerd uitgegeven, maar komt wel uit de verkeerde bron. Met
veel pijn en moeite is een begroting voor de jaren na
2010 gepresenteerd. Dit houdt in, dat nieuw beleid
de komende jaren slechts tot stand kan komen door
te korten op bestaand beleid. Deze ontwikkelingen
geven Gemeentebelangen reden tot zorg.

Weinig vooruitgang

Een andere zorg is dat, in de ogen van Gemeentebelangen, het college weinig vooruitgang heeft geboekt bij de uitvoering van de 52 speciﬁeke onderwerpen uit het coalitieakkoord. De coalitie houdt de
inwoners voor dat 95% van alle onderwerpen is gerealiseerd. Maar de feiten liggen compleet anders
voor bijvoorbeeld het masterplan dorpcentrum, de
economische visie, cultuurnota en accommodatiebeleid. Deze onderwerpen zijn in de Gemeenteraad
behandeld. Helaas zijn de plannen niet in de fase
van “werk in uitvoering”, maar liggen ergens in het
gemeentehuis “op de plank”. Zo wordt bijvoorbeeld
maar liefst € 11 miljoen overgeheveld van 2009
naar 2010 in verband met diverse nog niet afgehandelde onderwerpen. Dat wordt een pittige klus voor
een volgend college! Wat Gemeentebelangen betreft speelt het college hier mooi weer.

Communicatie hapert

Het college wil slechts schoorvoetend toegeven dat
de communicatie niet 100% is. Wij vinden dat dit onderwerp als eerste op orde moet zijn. Dat het college de communicatie nog niet soepel in de vingers
heeft blijkt wel uit recente missers: de proef met
openstellen bussluis Meerwijk, voorstel bebouwen
deel Libellebos en recent openbaar vervoer in Legmeer- West en de wegwerkzaamheden bij ‘In het
Rond’. Ook het beantwoorden van brieven van inwoners laat nog steeds te wensen over. Het komt in
onze ogen te vaak voor dat er een te late of zelfs helemaal geen reactie komt.
Gemeentebelangen maakt zich samengevat zorgen en zet zich in om de komende jaren een leidende rol voor onze inwoners te vervullen. Dan moet er
bewust gekozen worden voor een zakelijke, resultaatgerichte aanpak van de uitdagingen waar onze
gemeente nu en de komende jaren voor staat. De
inwoners moeten zien wat er met hun geldelijke bijdrage aan de gemeentekas gebeurt.
“Uithoorn, mooi wel” vervangen wij voorlopig door
“Uithoorn, we moeten afwachten”.

Gemeentebelangen

Amanda van den Aardweg-Hakfoort: fractievoorzitter EDU

‘Waakzaamheid is het devies voor de raad’
Op het eerste gezicht is EDU tevreden met de
begroting. Het lijkt of wij ons als Gemeente Uithoorn aardig door de kredietcrisis heen slaan
qua euro’s dan! Echter men weet nooit waar
de addertjes zich onder het gras begeven, dus
waakzaamheid blijft voor ons geen loze kreet,
maar juist een leidraad. Een leidraad, die wij
juist in de komende periode van toepassing achten. Uiteraard is waakzaamheid altijd één van de
deviezen voor de politiek. En waakzaamheid is
dus voor ons als raadsleden geboden.

Het mag wel wat nauwkeuriger

Een coalitieakkoord wordt gemaakt voor de komende jaren. Dan moet je vooruitzien, maar er is maar
weinig mogelijkheid om met externe ontwikkelingen
rekening te houden. En een kredietcrisis? Dat hadden we in 2006 toch echt niet voorzien. Dan blijft
het , zoals we in de afgelopen tijd hebben kunnen
merken, altijd lastig om heel accuraat en snel te reageren op de ontwikkelingen, die ons van buitenaf
worden gepresenteerd. Maar wat EDU betreft mag
er op sommige terreinen best nauwkeuriger gereageerd worden. In 3,5 jaar kan er inmiddels zoveel
veranderen. Het luisteren naar specialisten blijft
toch altijd moeilijk voor ons college. Het lijkt erop dat
zij, soms tegen beter weten in, hun eigen zin willen
doordrijven...

Keuzes maken

Wij denken dat de meerjarenbegroting de komende
tijd zeker een zware stempel zal drukken op de politieke besluitvorming. Er moeten, denken wij, keuzes
gemaakt worden. Of dat nu in 2010, in 2013 of 2015
is. We komen voor keuzes te staan en dan moet er
dus gekozen worden.
Ook u, inwoner van Uithoorn gaat straks kiezen. Op
3 maart 2010 staan de gemeenteraadsverkiezingen
alweer voor de deur. U kunt er zeker van zijn dat wij
ons hard zullen maken voor Democratische en Eerlijke besluitvorming. Dit bereiken we door ons kritisch op te stellen: ‘we stellen een vraag dáár waar
wij het noodzakelijk achten’. Wij zijn waakzaam, ook
in 2010. Mooi wel!

Het coalitieakkoord gaat uit van 8 prestatievelden die allemaal in de begroting zijn opgenomen als programma. De verdeling van de lasten over de programma’s zijn als volgt:
Programma

2009

%

2010

%

1. Hoogwaardige voorzieningen
2. Goede detailhandelsstructuur
3. Prima verbindingen
4. Goed beheer van de woon- en leefomgeving
5. Aantrekkelijke kwaliteit van woningen
6. Ondernemen in Uithoorn en De Kwakel
7. Uithoorn in de regio
8. Gemeente in de lokale samenleving
9. Algemene dekkingsmiddelen
10. Onvoorziene uitgaven

19,1
0,2
1,0
18,6
1,6
2,2
0,4
6,0
10,0
-1,3

32%
0%
2%
32%
3%
4%
1%
10%
17%
-2%

18,7
0,2
0,9
16,7
1,6
2,2
0,4
5,5
6,8
0,1

35%
0%
2%
32%
3%
4%
1%
10%
13%
0%

Totaal

57,8

100%

53,1

100%

2009

%

2010

%

11. Belastingen en rechten
12. Dividend/beleggingen /ﬁnanciering
13. Uitkeringen sociale voorzieningen/maatschappelijke zaken
14. Algemene uitkering
15. Overige inkomsten
16. Aanwending reserves

11,7
5,3
5,5
24,0
1,4
9,9

20%
9%
10%
41%
2%
17%

11,6
5,5
5,9
24,0
1,8
4,3

22%
10%
11%
46%
3%
8%

Totaal

57,8

100%

53,1

100%

Inkomsten

De bedragen zijn in miljoenen euro’s

PROGRAMMA 2009

INKOMSTEN 2009

10

Ambitieus boodschappenlijstje

9

Wij vinden de boodschappenlijst ambitieus. Het is
misschien beter eerst de in het verleden gemaakte
afspraken goed af te wikkelen. Dan kunnen wij ons
met trots scharen achter de behaalde resultaten.
Dan hebben we begrip voor de beslissingen. En alleen dan kunnen we een en ander goed aan onze
burgers op straat uitleggen.

16
15

1
8

12

7
6

2
5

11

4

3

14

13

Boodschappenlijst 2010
•
•
•
•

Wet inburgering
Geïntegreerde dienstverlening werkgeversloket in de regio
Voorlichting over individuele voorzieningen zorg, werk en inkomen
Armoedebestrijding

•
•
•
•

Evaluatie hondenbeleid
Fietsbalans
Herinrichten groenzone Meerwijk
Toegangscontrole scheidingsdepot

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 28 oktober 2009

Feestelijke ofﬁcieuze opening

van de Brede School Legmeer
Maandagochtend 26 oktober 2009 zal voor velen een gedenkwaardige dag blijven.
Eindelijk, na vele jaren vertraging was het dan toch zover, de nieuwe Brede School
Legmeer in Uithoorn kon, zij het nog officieus, geopend worden door burgemeester
Berry Groen. Deze burgemeester heeft er heel wat voor moeten knokken samen
met de rest van het college. Ze hebben als college ook heel wat kritiek over zich
heen gehad, maar uiteindelijk is het toch zover, dat er maandagochtend jl., direct
na de herfstvakantie, ruim 1000 leerlingen en hun leerkrachten feest konden
vieren. De deuren van de school gingen open. De kinderen hadden een prachtig
openingslied ingestudeerd met als refrein:
“ Oh wat een feest, vandaag is het begonnen.
Oh wat een feest, vandaag gaan we van start.
Oh wat een feest, ieder zijn eigen deur.
Alle scholen toch tezamen met hun eigen kleur.
Confetti wordt gestrooid en de slingers in het rond.
De vlaggen in de mast en de voetjes van de grond
Vandaag is het zover na tien jaar in de wacht.
De school is nu toch klaar en wie had dat ooit gedacht
Oh wat een feest, we gaan nu echt beginnen
Oh wat een feest, kom nu maar snel naar binnen
Oh wat een feest, kijk nu eens goed in het rond
Van de muren naar de deuren op gekleurde grond
De school is nu echt heel breed, dat weten we nu wel
met het speelbos om het hoekje, daar komen we heel
snel
De meesters en de juffen, die zijn heel gauw uit beeld
Met de kantine die ze is toebedeeld
Kinderwagens rijden nu al af en aan
je ziet ze in het atrium bij de opvang staan
Na het uitgaan van de scholen wordt het lekker druk
met al de kinderen van de scholen rennend naar de
SUK
Oh wat en feest, vandaag is het begonnen
Oh wat een feest, vandaag gaan we van start..

Ballonnen
Het was een prachtig koor. Alle ruim 1000 kinderen waren voorzien van een ballon
en op het moment dat de burgemeester de school voor geopend verklaarde
gingen alle ballonnen de lucht in. De school is in gebruik genomen. De officiële
opening volgt later...
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Kant-en-klaarmaaltijden en
partyservice voor iedereen
nen er op iedere werkdag telefonisch van 9.30 tot 12.30 uur veranderingen in de menukeuze worden
doorgegeven. Alle gegevens daarvoor vindt men op de website www.
cateringbedrijfhetoventje.nl. Wie dat
te moeilijk vindt of niet de beschikking heeft over een PC kan zijn wensen ook telefonisch opgeven: 0297593047.

Mijdrecht - December dit jaar is
cateringbedrijf ‘Het Oventje’, gevestigd aan de Communicatieweg
12b, een jaar met succes actief in de
markt van kant-en-klare maaltijdverstrekkingen (catering). Constantijn van der Poel en Arjan Hoogendoorn hebben in die tijd een uitgebreid en gevarieerd scala aan (lekkere) maaltijden op de menukaart
weten te zetten die volop aftrek vinden. En dat tegen een alleszins redelijke prijs van 7,50 euro inclusief
brengen aan huis of bedrijf. Daarvoor krijgt men een compleet driegangenmenu, bestaande uit een
voorgerecht (bijvoorbeeld soep),
een hoofdgerecht met aardappels,
vlees en groente plus een nagerecht. Maar het kan naar gelang de
keuze ook een bami-, nasi goreng
- of een macaronigerecht zijn. Of
stamppot boerenkool met rookworst
en uitgebakken spekjes. De maaltijden worden dagelijks in eigen beheer van verse ingrediënten bereid
en naar wens warm of koud bij de
afnemers gebracht. Ze kunnen (zonodig) in de magnetron worden opgewarmd. Vijf dagen per week is er
keuze uit een menu A en een menu B. Het menu voor zondag wordt
tegelijkertijd met dat van zaterdag
(koud) op vrijdag gebracht. Hoofdzakelijk in de middaguren van 16.00
tot 18.00 uur.

gewerkt moet worden. Inmiddels
verzorgen wij ook vijf dagen per
week de maaltijden voor een particuliere school in Amsterdam. En als
zorginstellingen dat wensen kunnen we ook in hun behoefte voorzien, zij het dan dat we dat anders
verpakken zodat men zelf in porties
kan verdelen.” Na bereiding worden
de maaltijden geportioneerd en in
speciale drievaksbakken voor éénmalig gebruik ingeseald. Daardoor
blijven de componenten gescheiden van elkaar en de versheid behouden. Vervolgens worden de verschillende gerechten in een speciale isolerende kunststofbox per bestelwagen naar de consument gebracht. Het Oventje bereidt op verzoek ook de meest gangbare dieetmaaltijden, waaronder natuurlijk
ook maaltijden voor diabetes. Wie
dat wenst moet dat wel even aangeven. Er is een vrije keuze in maaltijdbezorging. Dat hoeft dus niet alle dagen te zijn. Zo kan men kiezen
voor twee of drie dagen, of alleen
in het weekend. Wie een keuze wil
maken doet er goed aan de menulijst op te vragen die elke twee weken wordt vernieuwd. Verder kun-

Catering voor feesten en partijen
Behalve maaltijdservice door ‘Het
Oventje’ verzorgt ArCo Catering
bij feesten, bruiloften en partijen
de gehele inwendige mens op locatie, zowel aan huis of bij het bedrijf. “We kunnen daarbij een totaal
concept leveren, dus inclusief warm
en/of koud buffet, drank, eventuele
bediening en alle hardware die erbij hoort, zoals partytenten opzetten, tafels, stoelen, aankleding, terrasverwarmers leveren en dergelijke. Binnen het aanbod zijn allerlei
keuzemogelijkheden tegen aantrekkelijke prijzen. Dat valt allemaal met
ons te bespreken. Er is veel mogelijk
om een compleet feest te verzorgen.
Met ingang van 1 november starten
wij bovendien met het verhuren van
alle mogelijke horeca artikelen om
desgewenst zelf het feestje te organiseren. Dat kan online waarbij men
meteen kan zien wat het kost. Wij
bevestigen vervolgens de bestelling
om die op het gewenste tijdstip te
komen afleveren. Maar het kan ook
telefonisch en voor binnen De Ronde Venen hanteren wij heel aantrekkelijke tarieven.
Wie belangstelling heeft kan ons
daarvoor altijd bellen of eerst onze website raadplegen www.arco-catentering.nl,” aldus Constantijn die en passant ook namens zijn
compagnon Arjan het woord voert.
Voor vrijblijvende informatie over de
maaltijdservice en verzorging van familie- en bedrijfsfeesten kunt u bellen met 0297-593047 of een e-mail
sturen: info@arco-catentering.nl.

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

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

deed als koekjesfabriek. Eind 2008
heeft de directie van Koop Lenstra makelaars het huidige huurcontract opgezegd en besloten uit te
gaan kijken naar nieuwe huisvesting. Directeur Maurice Sterk: “het
gebouw en de locatie voldoen naar
onze mening niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook de toekomstige herontwikkeling van de dorps-

kern Mijdrecht (winkelcentra Lindeboom/Molenhof en Haitsmaplein)
heeft een rol gespeeld in onze beslissing. Als die plannen doorgaan,
wat een goede ontwikkeling voor de
dorpskern Mijdrecht zou betekenen,
staat de dorpskern een aantal jaren
op z’n kop. Daarnaast hoeft een modern makelaarskantoor tegenwoordig niet meer in de drukste winkelstraat te zitten. Als klanten naast
de goede mogelijkheden via internet toch de makelaar willen bezoeken is herkenbaarheid en bereikbaarheid een grote pre.” Koop Lenstra Makelaars gaat binnenkort verhuizen naar een prachtige nieuwe
vestiging aan het Hofland 182. Een
plek met meer uitstraling, heel goed
bereikbaar voor de klanten door de
parkeerplaatsen direct voor de deur,
en een prima zichtlocatie voor de
duizenden dagelijkse voorbijgangers. Kortom, een prachtige centrale locatie aan de belangrijkste toegangsweg van Mijdrecht.
Op 21 december aanstaande opent
Koop Lenstra Makelaars op het Hofland de deuren van het geheel nieuwe kantoorpand, gebouwd in 2008
in een traditionele en karakteristieke stijl.
Maurice Sterk: “momenteel wordt
er hard gewerkt aan het indelen, afwerken en inrichten van deze ruimte, zodat vanaf 21 december ons
deskundige en enthousiaste team
alle klanten en prospects graag
van dienst is vanaf het Hofland. Een
“stoere” maar weloverwogen stap in
deze tijd, die ons ook in staat stelt
verder in te spelen op de veranderingen in de makelaardij in het algemeen.”
Uiteraard blijft de vestiging aan de
Dorpsstraat 56 tot aan de verhuizing
eind december gedurende werkdagen normaal geopend en voor bezichtigingen van het gevarieerde
aanbod kan de klant desgewenst
ook op zaterdag bij Koop Lenstra
Makelaars terecht .

Winnaars tentoonstelling
‘Onze Langoren’
Wilnis - Op de tentoonstelling van
de kleindiervereniging ‘Onze Langoren’ waren in de Willisstee weer
prachtige dieren te zien.
De tentoonstelling is afgelopen vrijdagavond en zaterdag drukbezocht.
Vrijdagochtend werden de 311 dieren die waren ingebracht door de
leden en de jeugdleden gekeurd
door zes keurmeesters.
De winnaars van de hoofd ereprijzen zijn geworden:
Fraaiste konijn van de tentoonstel-

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

Klein Lotharinger van Lex Felix uit
De Hoef
Fraaiste cavia van een jeugdlid: Gladhaar van Silvio van Delft uit Wilnis
Fraaiste konijn C-klasse: Klein Lotharinger van Lex Felix uit De Hoef
Fraaiste watervogel van het geheel:
Grijskop Casarca van C. De Haan uit
Vinkeveen
Fraaiste watervogel van een jeugdlid:
Gele Boomeend van Sandy Smit uit
Waverveen
Nagekomen ereprijs: Roodschild
duif van Th. Wijfjes uit Nieuwveen

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

volger van Vista, die niet zo erg in de
smaak is gevallen. Windows 7 lijkt
qua uitvoering op Vista, maar daar
is dan ook alles mee gezegd. Veel
functies zitten op een andere plaats
en zijn anders gestructureerd. De
taakbalk bijvoorbeeld lijkt niet meer
op wat we gewend zijn en ook de
structuren achter de pictogrammen
zijn veranderd. Veel nieuwe functies,
zoals jumplists die snel gekoppelde bestanden aan een programma
kunnen weergeven en, afhankelijk
van de meegeleverde versie, meer
aandacht voor thuisnetwerken.
Concluderend
Even overstappen naar Windows
7 betekent zoekwerk en daardoor
veel vragen, vooral wanneer je de
verschillende Windows functies niet
kent. Reden waarom wij in het cursusprogramma 2010 een basiscursus Windows 7 hebben opgenomen.Hoe we dat gaan invullen hoort
u nog.
Nog even ons nieuwe adres. Vanuit Mijdrecht dorp langs de brandweerkazerne de Industrieweg op.
De vierde afslag rechts is de Energieweg. Vanuit richting Vinkeveen
de Mijdrechtse dwarsweg nemen,
na de tweede rotonde even rechtdoor en dan eerste afslag links de
Energieweg op. Seniorweb zit op
de tweede verdieping. De gele banieren wijzen de weg. Ons emailadres is seniorwebdrv@gmail.com.
We zijn bereikbaar elke dinsdagen donderdagmorgen van 10 tot 12
op 0297-272720. Daar tussenin op
0297-282938.
Het lesprogramma voor de periode
oktober-januari 2009-2010:

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

Venen Literair ontvangt
Jan Brokken
Vinkeveen - Venen Literair heeft
voor de tweede avond dit seizoen
Jan Brokken uitgenodigd, schrijver
van romans, reisverhalen en literaire non-fictie.
Vrijdag 13 november komt hij naar
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. Met de
kaartverkoop wordt vrijdag 30 oktober van start gegaan. De kaarten
kosten 7,50 euro en zijn alleen in de
voorverkoop te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen en bij The Read Shop in Vinkeveen en boekhandel Mondria in
Mijdrecht.
Wie is Jan Brokken? Ondanks dat
veel van zijn romans zijn verfilmd
en in diverse talen zijn vertaald is hij
wellicht bij een groter publiek minder bekend.
Jan Brokken werd in 1949 geboren
als zoon van een Nederlands Hervormde predikant. Na een aanvankelijke wens een studie aan de Filmacademie te volgen belandde hij op
de School voor de Journalistiek in
Utrecht, daarna volgde een studie
politieke wetenschappen in Frank-

rijk. Hij werkte bij dagblad Trouw en
bij de Haagse Post en schreef vele
portretten van schrijvers en musici.
Zijn eerste roman was “De provincie” In dit boek wordt de terugkeer beschreven van de hoofdpersoon naar een gesloten protestantse dorpsgemeenschap nadat
een jeugdvriendin van deze hoofdpersoon is vermoord. In 1991 volgde een verfilming van dit boek met
Thom Hoffman en Pierre Bokma in
de hoofdrollen.
Veel van zijn volgende boeken
speelden zich af in Afrika, hetgeen
in de titels tot uiting komt. In West
Afrika speelt “Zaza en de president”
Ook het reisdagboek “De moordenaar van Ouagadougou” en “De Regenvogel” spelen zich in Afrika af.
Daarnaast heeft Brokken een fascinatie voor de schrijfster Jean
Rhys. Samen met Jan Louter maakte hij over haar de filmdocumentaire
“They destroyed all the roses”
2004 was het jaar van “Zoals Frankrijk was” en de autobiografische roman “Mijn kleine waanzin” waarin
Brokken zijn eigen jeugd beschrijft
met een vader, die na teruggekeerd

te zijn uit het voormalige Nederlands Indië, lijdt aan een kampsyndroom.
In 2005 verschijnt “Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van
Chopin”, een verslag van zijn naspeuringen naar de invloed van de
Europese muziek, in het bijzonder
Chopin, op de Antilliaanse muziek.
Brokken heeft affiniteit met klassieke muziek, blijkend uit het in 2008
verschenen eerbetoon aan zijn
overleden vriend, de Russische pianist Youri Egorov en vervat in “In het
huis van de dichter”.
Feininger voorbij (voorjaar 2009)
is een novelle over de confrontatie
tussen Oost en West.
Deze maand verschijnt de verhalenbundel “Zeedrift”. Verhalen die
spelen op zee en in diverse landen
en gaan over het verlangen naar of
over de ontkenning van het onmogelijke.
Voor informatie over Venen Literair
kunt u bellen met Anneke van Gessel, tel. 0297-261382 of met Erwin
Horwitz, tel. 0297-263195
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Argon bekert verder
maar…
Mijdrecht - Als je het in een wedstrijdverslag van een bekerwedstrijd
tussen een hoofdklasser en een
ploeg uit de vierde klas moet hebben over de prima teamprestatie
van de vierde klasser, dan is het duidelijk dat er iets heeft geschort aan
de instelling van de hoofdklasser.
Dat was bij Argon tegen BFC zeker
het geval, want waar de gasten uit
Bussum speelden naar hun mogelijkheden en dat met uiterst sportieve middelen wisten te doen, was het
spel van thuisploeg Argon ver beneden het gewenste normale peil. Trainer Marcel Keizer had enkele jonge
spelers de kans gegeven, om zich in
het eerste elftal te laten zien, maar
helaas bleken de spelers, die al langer mee lopen, niet in staat om zich
op te laden en daar kon de volle inzet van jongeren als Noah Zuidwijk
en Dion Gerritsen niet voldoende
aan veranderen om tot een acceptabele wedstrijd te komen.
Het vrijuit spelende BFC kwam in de
eerste helft tot enkele doelpogingen,
waarbij met name aanvoerder Tim
Koeman de aandacht op zich vestigde. Noah Zuidwijk wenste echter als vervanger van Eelco Zeinstra
niet mee te werken aan een Bussums feestje en hield zijn inzetten
buiten zijn goal. Aanvallend waren
er enkele acties van Dion Gerritsen
te zien, die echter met zijn voortzettingen geen medespeler wist te bereiken en bij een schotpoging de bal
in het zijnet zag belanden.
Hetzelfde
Na rust eigenlijk alleen maar meer
van hetzelfde: BFC werd weliswaar

soms omsingeld, maar het tempo
van Argon lag veel te laag om de defensie uit elkaar te spelen. Een schot
van Frank Verlaan werd door doelman van de Linden gestopt, terwijl
Noah Zuidwijk bij enkele uitbraken
attent moest zijn om inzetten van
Koeman, van de Lek en van Tongeren buiten de palen te houden. De
voorsprong voor Argon kwam na
70 minuten spelen tot stand door
een harde vrije trap van Nicolai Verbiest, die vanaf 25 meter uithaalde
en da bal, die nog door twee spelers van BFC werd getoucheerd, uiteindelijk in de linkerbenedenhoek
naast doelman van de Linden in het
net zag belanden, 1-0. Bevrijdend
werkte het echter niet, deze voorsprong, al kreeg FC het in het laatste kwartier conditioneel toch wat
lastiger. Dat leverde nog kansen op
voor Anton den Haan, die zijn inzet
net langs de paal zag gaan, en in de
laatste minuten ook nog twee keer
voor Dion Gerritsen, die echter beide malen op doelman van de Linden stuitte. De rebound bij de eerste kans was voor Thabiso van Zeijl, die met zijn doelpoging echter
precies onderstreepte, dat de wedstrijdinstelling ver beneden peil was,
zijn poging tot een lob van 20 meter
afstand van het doel eindigde ruim
naast het door van de Linden verlaten heiligdom.
Er zal de komende week op het trainingsveld het nodige gedaan en besproken worden, dat moge duidelijk
zijn als bij ADO ’20 een behoorlijke
wedstrijd neergezet verwacht mag
worden.

Unitas bedrijventoernooi
Mijdrecht - Op vrijdagavond 13 november organiseert Volleybalvereniging UNITAS uit Mijdrecht weer
haar jaarlijkse bedrijvenvolleybaltoernooi. Wilt u een leuke inspannende, ontspannende en spannende
avond beleven samen met een aantal sportieve collega’s meld u dan
aan! Op vrijdag 13 november zal de
10e editie van start gaan. Wij hopen
dit jaar – net als vorige jaar - weer
veel teams in te mogen schrijven. Bij
voldoende deelname zal er een recreanten- en een gevorderdenpoule gevormd worden. Uiteraard is het
mogelijk per bedrijf meerdere teams
in te schrijven. Wij hopen op veel
deelname van de Rondeveense bedrijven en middenstand.
Het toernooi is een mooie manier
eens op een ongedwongen manier

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

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

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

Niels Immerzeel en
Dennis Bunschoten winnen
jeugdschaatsmarathon
Regio - Tijdens de eerste jeugdmarathonwedstrijd van het schaatsseizoen op de Jaap Edenbaan, hebben
de deelnemers van ijsclub Nooitgedacht zich goed van voren laten
zien.
Bij de jeugdmarathoncompetitie
wordt er gestart in verschillende categorieën. Als eerste van start gingen de meisjes pupillen.
In deze wedstrijd over 7 ronden gingen voor Nooitgedacht van start Iris
Wierdsma, Lotte Elferich en Lisanne Immerzeel. Na een voorzichtige start schaatste Lotte zich, na een
sterke inhaalrace, naar een knappe
3e plaats. Lisanne ging juist voortvarend van start maar kon dit niet
tot het einde volhouden en werd
uiteindelijk 6e. Iris heeft nog niet zo
veel ervaring in de marathon maar
reed de wedstrijd keurig uit.
Hierna gingen de jongens pupillen
van start voor hun wedstrijd over
9 ronden. Voor Nooitgedacht reden Dennis Bunschoten en Koen de
Best. Zowel Dennis als Koen reden
een sterke wedstrijd.

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

Mijdrecht 2. Ondanks de hoge uitslag waren alle partijen spannend.
Kopman Hans van Rijn gaf het goede voorbeeld door in 23 beurten van
Erik de Vries te winnen.
De Paddestoel 2 zorgde met een 90 overwinning op APK Mijdrecht 1
dat de koppositie nu weer virtueel
in handen van De Paddestoel 2 is.
Pim de Jager stal de show door in 20
beurten Henny Versluis te verslaan.
APK Mijdrecht 2 was met 9-0 veel te
sterk voor De Paddestoel 1. Pascal
Pluijmakers, Hendrik Versluis, Nico
Zaal en Tom Bos hielden de punten
in Nieuwer ter Aa.
De Kuiper/van Wijk moest met 27 De Paddestoel 3 zien vertrekken.
Ralph Dam, Michel Bak en Jonathan van Diemen zorgden voor de
punten. Michael de Kuiper redde
eer voor zijn team.
Stieva Aalsmeer kon het met 4-5
net niet winnen van De Schans. Ondanks de prachtige overwinning van
Lucia van Gelderen waren de spelers van De Schans toch net iets
sterker.
De Merel/Heerenlux 1 verloor nipt
met 4-5 van Cens 1. Door dit resultaat blijven deze teams boven in de
ranglijst meedoen.
Dio 1 haalde met een verschil van
0,43% het extra punt tegen De
Kromme Mijdrecht 1, uitslag 5-4.
Herman Turkenburg zorgde met de
grootste overwinning voor het extra
punt van zijn team.

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

Kwakelse dammers zijn
in grootse vorm!
De Kwakel - De beide teams van
Kunst & Genoegen hebben de afgelopen week goede zaken gedaan in
de 1e klasse van de Noord-Hollandse dambond. Het 2e team herstelde zich fraai van de eerste nederlaag door de dammers van Zaanstad aan de kant te schuiven, en het
eerste team won het toptreffen in en
tegen Andijk.
Op de maandagavond ontving het
team van Leo Hoogervorst DCZ in ’t
Fort De Kwakel.
Jos Harte zette zijn team op het
goede spoor door een verrassende winst op de klok, meestal komt
Jos juist tijd tekort. Leo en Kees wisten vervolgens de voorsprong goed
te consolideren, 4-2. Kopman Wim
Konst verkeerde wel in grote problemen en een nederlaag leek zijn
lot. Maar zijn tegenstander haalde
op het verkeerde veld dam waardoor Wim zelfs kon winnen. Eindstand 6-2 voor K&G 2, een mooi geboorte cadeau voor Dana, de eerste telg van Marc en Katja van ’t Fort
De Kwakel.
Het 1e team reisde vrijdagavond af
naar het verre Andijk. Het werd een

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

Op het moment dat Dennis de sprint
inzette zat Koen net even achter in
het peloton. Hij reageerde nog wel
bijzonder sterk door in de laatste
ronde weer op te rukken naar de
kop van het peloton. Koen leek op
weg naar een plaats bij de eerste
drie maar raakte op het laatste rechte stuk uit balans en viel helaas.
Tot slot was het de beurt aan de junioren C en B. Bram Coppens, Daan
Wierdsma en Niels Immerzeel waren
de deelnemers van Nooitgedacht
over een wedstrijd van 12 ronden.
Niels liet zien dat hij er erg veel zin
in had en reed al in de eerste bocht
weg uit het peloton. Hij twijfelde nog
even of het niet te vroeg in de wedstrijd was maar reed toch door. Niels
wist zijn voorsprong knap te vergroten en reed overtuigend naar de 1e
plaats. Daan liet ook zien over een
lange adem te beschikken en hield
na een wedstrijd waarbij het peloton volledig uit elkaar werd gereden een aantal snelle jongens achter zich. Daan finishte als 7e. Bram
reed zijn eerste marathon en reed
ondanks wat problemen met de rug
de wedstrijd keurig uit.

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

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

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

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

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

record is. Kevin ging met een goed
gevoel terug naar het Hotel waar zij
vertroefden.
Zondagochtend stond de 1500m op
het programma. Kevin voelde zich
sterk en dat was op het ijs goed te
zien. Hij verbeterde zijn oude record
van twee jaar geleden met bijna 1
seconde eraf in een tijd van 1.56.06.
Met een zeer tevreden gevoel is Kevin naar Nederland terug gereden.
Het zal voor Kevin hard werken zijn
om de tijden nog scherper neer te
gaan zetten de komende periode.

Dennis controleerde de wedstrijd
vanaf het begin. Na enkele uitlooppogingen van diverse schaatsers nam Dennis zelf het initiatief
en ging twee ronden voor tijd hard

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

Nummer 9 van De Snippen had wel
succes met een schot van afstand: 1
– 1. Door mooi samenspel van Maaike, Ninke en Diana kon de laatste
De Amstel weer op voorsprong zetten: 2 – 1. Uit de man-meer-situatie, toen nummer 6 van De Snippen aan de kant zat, profiteerde De
Amstel niet. Dankzij een heel mooie
redding van Colette sloot De Amstel
het eerste partje met winst af.
Bij het tweede partje was de bal
wel voor Ninke. De Snippen waren
aan het begin toch wat sterker wat
tot gevolg had dat Kate voor 20 seconden naar de kant moest. Colette
moest alle zeilen bijzetten om haar
doel schoon te houden.
Ook Rianne en Yvonne V. interpreteerden de spelregels anders dan
de scheidsrechter zodat zij na elkaar naar de kant moesten. Door
goed verdedigen van Maaike, Diana
en Yvonne W. kostte dat geen doelpunten. In de laatste minuut passte Hilde op Niké die de 3 – 1 op het
scorebord bracht. Met nog 15 seconden te spelen kon Hilde uit een
voorzet van Ninke makkelijk scoren:
4 – 1.
Ninke had opnieuw de bal bij het begin van het derde partje. De tegenaanval van De Snippen werd goed
afgebroken door Maaike die op Di-

Korte duur
Opnieuw was Ninke aan het begin
van het vierde partje het eerst bij de
bal, maar dat was van korte duur.
Na ruim anderhalve minuut spelen
had Yvonne W. een zware overtreding nodig om de aanval te stoppen.
Nummer 9 van De Snippen profiteerde hiervan en bracht de achterstand terug tot twee doelpunten: 6
– 4. Ruim 15 seconden later bracht
Niké het verschil weer op drie: 7 –
4.
Mireille werd door haar tegenstandster dol gedraaid en kon naar de
kant. Het leverde De Snippen niets
op. Schoten van Hilde, Ninke, Mireille en Rianne eindigden op de lat
of waren een prooi voor de keepster.
Een voorzet van Ninke op Diana
werd door de laatste met veel moeite en inzet tot een doelpunt gepromoveerd: 8 – 4. Ook Kate pakte haar
tweede doelpunt mee, uit een voorzet van Hilde zette zij de 9 – 4 op
het bord. Dat werd meteen de eindstand, hoewel Yvonne V. één seconde voor tijd nog voor 20 seconden
naar de kant werd gestuurd.
De Amsteldames behielden hun ongeslagen status in een spannende
en mooie wedstrijd. Het mag duidelijk zijn dat dit team onder bezielende leiding van Elmer steeds beter gaat spelen. Komend weekend
mogen de dames bij De Snippen op
bezoek in Amstelveen.
Gelet op het resultaat van deze
wedstrijd wordt dat de zesde overwinning op rij.
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BMX Noord-Holland Cup
Regio - Bij de fietscrossvereniging
in Schagen werd dit weekend de
laatste wedstrijd gereden voor de
Noord-Holland cup. Bijna 60 rijders
van UWTC Uithoorn streden om de
winnende plaatsen in de eindstand.
Het was prachtig najaarsweer in
Schagen en om kwart over 11 reden
de eerste crossers hun rondje. In de
diverse leeftijdscategoriëen werd in
de manches fel gestreden om een finaleplaats te bemachtigen. Sommige groepen zijn inmiddels zo groot
dat er herkansingen en halve finales gereden moeten worden. Om de
jury in alle rust de puntentelling te
laten uitrekenen werd er een open
klasse verreden waar leuke prijzen

mee verdiend konden worden.
Ook in deze klasse waren veel
UWTC-ers aanwezig op het podium
om hun prijs in ontvangst te nemen.
Maar waar het uiteindelijk om gaat
is de eerste plaats in de Noord -Holland cup en op een grote vrachtwagen begon om half vier de uitreiking
van de bekers. De uitslagen zijn als
volgt;
Clubkampioen van
Noord-Holland:UWTC.
Uitslagen individuele rijders:
Uitslag cruisers:
1. Wouter Plaisant van de Wal
kampioen
3. Kevin de Jong

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

1. Bart van Bemmelen kampioen
2. Mitchell Vink
3. Joey Nap
5. Jurre Overwater
10. Ramon Bos
12. Davy van Kessel
13. Stan van Diemen
17. Geert Eveleens
Uitslag boys 10/girls 11
3. Scott Zethof
15. Jim Pieters
19. Dane Caldenhove
21. Mike Treur
22. Jeno Vallenduuk
25. Martijn Broos
Uitslag boys 11/girls 12
2. Jaivy lee Vink
3. Arjan van Bodegraven
4. Thomas van der Wijngaard
21. Bas van Kuijk
24. Sjors de Wit
Uitslag boys 12/girls 13
1. Roberto Blom
kampioen
2. Mats de Bruin
10. Miquel Bos
14. Jonne Metselaar
17. Guven Cevahir
18. Tim van,t Hart
19. Lars Wiebes
20. Jesse Postma
21. Patrique goudswaard
Uitslag boys 13/girls 14
5. Bart de Veer
8. Danny de Jong
9. Boris Doodkorte
10. Arne Ehrensperger
13. Nina Doodkorte
14. Ramon Saelman.
Uitslag boys 14/girls 15
1. Mike Veenhof
kampioen
3. Sven Wiebes
10. Bram Jongkind
Uitslag boys 15 girls 16
7. Fedor Loos
Al met al levert de Uithoornse Wieler en Trainingsclub weer 6 kampioenen af. Met name het kampioenschap van Mike Veenhof was een
goede prestatie, omdat het na een
zware blessure zijn eerste wedstrijd
was. Alle andere rijders gefeliciteerd
met hun ereplaatsen.
UWTC wil via de Meerbode alle vrijwilligers bedanken die het mogelijk maken om deze evenementen in
goede banen te leiden.

Jeugdschaak ‘Denk en Zet – Advisor’

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

Natuurlijk roepen de schaakverenigingen uit de regio hun leden op
om deel te nemen, maar het toernooi dat de vereniging ´Denk en Zet
– Advisor’ organiseert richt zich zeker niet alleen op clubschakers.

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

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

uiterste van de renners, het is niet
alleen hard fietsen maar ook blijven
nadenken. Met de hete adem van
het Duitse en het Belgische koppel
in hun nek streden ze om de felbegeerde punten. Andre en Thijs behaalden een tweede plaats in de
koppelkoers en een gedeelde eerste plaats voor het totaalklassement
met 32 punten samen met het Duitse koppel. Op de tweede dag begonnen de renners wederom met
de koppeltijdrit met vliegende start
200mtr. Ook ditmaal was de eerste plaats voor hun. Er volgde gelijk
weer een koppelkoers van 50 ronden met 5 klassementsprints. Deze dag was de winst volledig voor
Andre en Thijs. Door deze overwinning stonden ze op dag twee
met 72 punten boven aan in het totaal klassement. Op dag 3 de laatste dag was de spanning bij de jongens te snijden. Er werd alleen een
koppelkoers gefietst van maar liefst
75 ronden met 7 tussensprints. De
opdracht was het Duitse koppel in
de gaten te houden en de punten
pakken voor de dagoverwinning.
Door een paar misrekeningen bij
de tussensprints moesten ze helaas
de dagoverwinning aan het Duitse
koppel geven en behaalden Andre
en Thijs een keurige tweede plaats.
Voor het totaalklassement was er
niets aan de hand. Het Koppel Andre Looij en Thijs Leijgraaff behaalde met 84 punten de eerste plaats
in het totaalklassement van de mini
driedaagse in het Velodrome te Amsterdam.

Interne competitie Denk
en Zet vol spanning
en verrassing

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

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

Renners Andre Looij en Thijs
Leijgraaff schitteren op
de mini driedaagse

EK of WK voetbal al op voorhand
in keurig speelschema uitgetekend
kan worden, is het verloop van een
schaaktoernooi spontaner.
Wie tegen wie speelt bepaalt elke speelronde de computer. Alleen
de indeling van de eerste ronde gebeurt handmatig.
Daarna klimmen de winnaars naar
boven in de ranglijst, en zakken de
verliezers naar beneden. Na een
aantal speelrondes zoeken spelers
van vergelijkbare sterkte zich als
vanzelf op en worden de wedstrijden steeds spannender. Ook is het
dan mogelijk dat er méér dan één
keer tegen dezelfde tegenstander
gespeeld wordt: één keer met zwart
en één keer met wit.
Een aardige bijkomstigheid is dat de
voorlopige ranglijst ook zichtbaar is
in de zaal zélf. De top van de rang-

lijst speelt op de eerste borden, de
staart van ranglijst op de laatste.
Maar enigszins bedrieglijk is die tafelschikking wel, want bij de einduitslag, die bepalend is voor het verdelen van de prachtige bekers, speelt
ook de leeftijd van de schaker een
belangrijke rol.
De sterkste speler binnen een bepaalde leeftijdscategorie gaat met
de beker naar huis. Zo kan de zesjarige Piet Pion zomaar groepswinnaar worden, terwijl hij op de toernooiranglijst op de 18de plaats eindigt. Dit jaar zal na elke speelronde
ook per groep de tussenstand getoond worden. Dat maakt het extra
spannend.
Welkom
De begeleiders bij de schaakjeugd
van ´Denk en Zet – Advisor’ rekenen natuurlijk op de eigen leden.
Dat zijn er momenteel 22.
Thuis- en/of schoolschakers zijn
ook van harte welkom bij het jeugdschaaktoernooi dat zaterdagmiddag

7 november in De Boei in Vinkeveen
plaatsvindt. Heb je ’s ochtends nog
een belangrijke voetbalwedstrijd en
ben je daar echt onmisbaar?
Geen probleem, het toernooi begint
om 13.00 uur. Tijd genoeg om even
een boterham naar binnen te werken en de strijd op dat ene groene
veld te verruilen voor de strijd op 64
schaakvelden.
Als je ook daar kunt winnen, heb je
maandag op school pas écht iets te
vertellen.
Aanmelden kan het makkelijkst via
de website van ‘Denk en Zet – Advisor’ www.svdenkenzet.nl. Vul daar
even het korte aanmeldformulier in
en je bent als deelnemer geregistreerd.
Op de website kun je ook zien wie
zich al aangemeld heeft. Pak je liever de telefoon? Bel dan Evert Kronemeijer: 0297-283477, die maakt
dan alles in orde. Tot over een paar
weken!

Aanmelden voor marathon
klaverjastoernooi Amstelhoek
Amstelhoek - Op zaterdag 7 november vindt weer de traditionele
marathon plaats bij Buurtvereniging
Amstelhoek. Om daaraan mee te
kunnen doen kunt u zich tot woensdag 4 november aanmelden bij mevrouw Martine Baltus-Hijman (tel.
0297-214543). Er wordt gekaart van
10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s
avonds, waarbij er lekkere vleesprijzen zijn te winnen; de zaal is open

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

Vinkeveen - Weliswaar was er in de
herfstvakantie maar een klein aantal schakers dat voor de 7e ronde
kwam opdagen, maar minder enerverend was het daardoor niet.
De huidige nr. 3 en 4 van de ranglijst,
Bram Broere en Bert Drost, bestreden elkaar in de siciliaanse opening.
Broere kwam met wit iets ruimer uit
de opening en probeerde middels
de opmars van de a-pion gebruik te
maken van het feit dat er nogal wat
zwarte stukken op de achterste lijn
geparkeerd stonden. Nadat zwart
echter b5 en Ta 7 gespeeld had was
de stelling weer gelijkwaardig. Wel
verkreeg Broere een pion meer op
de Dame-vleugel maar middels secuur spel wist zwart veilig naar remise te laveren. ½- ½.
Thierry Siecker en Evert Kronemeijer
toonden al schakend aan dat hun
kwaliteiten toch wel duidelijk meer
zijn dat hun positie op de ranglijst, respectievelijk 20 en 22, doet
vermoeden. Evert zocht zijn heil in
de Franse opening, die door Thierry niet geheel op waarde ingeschat
werd, met als gevolg dat de vaak
kwetsbare witte pion op d4 na Db6
van zwart dan ook sneuvelde. Gevolg was meteen dat pion e5 en b2
ook op vallen stonden. Met 2 pionnen voorsprong had zwart dan ook
de winst voor het grijpen. Toen hij
echter de enige kracht van wit, namelijk een batterij over de f-lijn niet
zag, bleef er ineens van de superieure zwarte stelling weinig meer
over en na de krachtzet Td1 was het
over en uit en trok Siecker toch nog
aan het langste eind.
Cees Verburg en Jeroen Vrolijk hielden het op het bord rustig. Voorzichtigjes traden zij elkaar tegemoet. Nadat Vrolijk een simpel pionnetje weggaf wist Verburg ineens wel snel zijn stelling te verbeteren en met een tweede pion erbij
leek de winst voorhanden. Mogelijk
was het de opmerking van Kroon,
die maar eens aan Vrolijk vroeg
of hij de eerstkomende wedstrijd
nog wel met het eerste meespeelde, waardoor deze weer wat alerter
ging schaken en toch nog met remise thuis kon komen.
Jan de Boer trof met wit de verrassend hoog in de ranglijst staande Piet Harrewijne. Er ontspon zich
een soort caro-cann opening op het
bord. Toen Harrewijne echter op de

4e zet Pg4 i.p.v. pion d4-d5 speelde,
wist De Boer zelf met d4 te komen
een krachtig centrum op te bouwen.
Na 15 zetten bevond de zwarte koning zich op veld c8. Nu is dit op
zich geen slecht veld voor een koning, mits hij hierna in een lange rokade terechtkomt. Bij zwart stonden
de toren en het paard echter nog
op de plek waar zij begonnen waren. Enkele zetten later ging de koning dan ook op ditzelfde veld zijn
Waterloo.
Nieuwkomer in het 1e team: Henk
van de Plas beleefde een zware
avond tegen Bert Vrinzen. Henk zette weliswaar een prima stelling op
het bord neer, maar vergat er iets
mee te doen. De secuur schakende
Vrinzen deed dit wel en haalde de
ene na de andere pion van het bord
af. In een hopeloze stelling ploeterde
Van de Plas nog wel enige tijd door,
maar Vrinzen maakte geen fouten
meer en behaalde het volle punt.
De langste partij van de avond en
waarschijnlijk ook wel van het komende seizoen, werd gespeeld door
Alfred Weinhandl en Henk Kroon.
Kroon hield het spelletje simpel en
dacht te kunnen profiteren van de
zwak gepositioneerde loper op g2.
Nadat hij echter zomaar een pion op
c6 weggaf ontstond er een eindspel
van 2 lopers en 5 pionnen tegen loper, paard en 6 pionnen. Hoewel
Kroon toen alle registers opentrok
en de pion wel terugwon, wist, tot
een ieders verrassing, Alfred Weinhandl steeds de beste verdediging
te vinden, waardoor de partij na 80!
zetten Kroon dwangmatig door de
witspeler in een patstelling gemanoeuvreerd werd. Remise dus.!
De ranglijst na de 7e ronde geeft
dan ook wel enige verrassingen te
zien.
1 Harris Kemp. 176 pnt; op een
knappe 2e plaats staat John van de
Berge met 154 pnt. 3. Bram Broere 151 pnt., Broere lijkt dit seizoen
weer voor de bovenste plaatsen te
willen gaan. 4 Bert Drost. 140 pnt.
5 Jan de Boer 136 pnt. 6. Cees Verburg 115 pnt. 7. Piet Harrewijne 115
pnt. Knap! 8. G.J. Smit 111 pnt. 9. Engel Schreurs 97 pnt. en 10 Jan Smit.
95 pnt.
Opmerkelijk bij deze eerste 10 is de
afwezigheid van Jeroen Vrolijk en
Henk Kroon die respectievelijk de
11e en 12e plaats bezetten.
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KDO Dance Aerobics
Gymnastiek gestart in
nieuwe sportzaal
De Kwakel - Na een aantal maanden dankbaar gebruik te hebben
gemaakt van een zaaltje in De Zon,
heeft KDO dance aerobics eerder
dan verwacht, de nieuwe sportzaal
bij KDO in gebruik genomen.
Deze nieuwe zaal is ruim, netjes en
prachtig opgezet, waarbij tevens

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

commodatie hun leden kunnen laten sporten.
Wilt u ook net als onze huidige leden tegen een zeer aantrekkelijke
prijs schitteren in de nieuwe gymzaal?
Neem dan een kijkje op www.kdo.nl
voor verder informatie.

Vier prijzen voor badmintonvereniging Spaceshuttle
Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 20 oktober
werd alweer de tweede zitting van
de tweede competitie gespeeld bij
Bridgeclub Hartenvrouw.
In de “A”-lijn, met tien paren, werden gedeelde eerste de paren Greet
Overwater/Guus Pielage en Tini Geling/Paula Kniep met 61.46%. Gedeelde tweede de paren Vera van
Wessem/Ans Wijckmans en Nel
Bakker/An van der Poel met 51.04%.
Derde werd het paar An van Schaick
en Lea Wit met 50.52%.
In de “B”-lijn, met veertien paren,

werden Getrude Doodkorte en Floor
Janssen eerste met 65.63% !. Tweede het combipaar Anne Tolsma/José
Möller met 63.19%. Gedeelde derde werden de paren Marianne de
Galan en Trees Ellerbroek en (combipaar) Kitty van Beem/Jetty Weening met 59.03%. Dan de competitie: In de “A” staan Greet Overwater
en Guus Pielage bovenaan, tweede
zijn Alice de Bruin en José Möller,
als derde volgen Tini Geling en Paula Kniep. Dames Bosboom/Hamelijnck: u bent zeer evenwichtig bezig, voor de tweede keer de zeven-

Een superzondag voor de
Qui Vive hockeyheren 2
De Kwakel - Qui Vive Heren 2 beleefde zondag een superdag, want
de altijd moeilijke uitwedstrijd tegen
V.V.V werd met 3-2 gewonnen.
Zondag morgen moesten de heren om 11.00 aanvangen voor deze spannende pot hockey, er moest
gewonnen worden om aansluiting
te krijgen bij de top van de reser-

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

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

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

de plaats, maar voor de eer is het
niet genoeg hoor! In de “B” staan nu
Gertrude Doodkorte en Floor Janssen nummer één, Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot staan tweede. Trees Ellerbroek en Marianne de
Galan plaatsten zich als derde. Fantastisch dames, houden zo!
Dames Van Beem/de Kuijer: u staat
nu vierde in de rangorde, dat “zag”
de schrijfster van dit artikel niet aankomen hoor! Integendeel. Laat haar
als “helderziende” niet afgaan s.v.p.

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

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

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

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

Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij de secretaris Alice
Oostendrop, telefoonnummer 0297540183.

door de 3-0 snel op het scorebord
te zien was. V.V.V begon daarna nog
wel een eindoffensief om er kort
voor tijd met wat hulp nog 2 te scoren maar de score bleef toch 3- 2 in
het voordeel van Qui Vive ,waardoor
ze nu op plaats 4 staan in de reserve overgangsklasse. Klasse gedaan
mannen.
Daarna hebben de mannen ook nog
hun support gegeven aan H1 die
ook op V.V.V moesten spelen en als
resultaat een super 8-1 overwinning
in de wacht hebben gesleept .Dus
een super weekend voor de coaches Thomas (H1) en Donald (H2).
beth van den Berg & Maarten Breggeman. Eerstgenoemden haalden
deze keer de top met 64,93% en
staan nu totaal iets beter dan hun
concurrenten die vierde werden met
53,82%.
Lous Bakker en Debora van Zandwijk eisten net voor Ank Reems &
Anne Tolsma de tweede plaats op
met 55,83% om 55,42%. De vier genoemde paren in promotiepositie
hebben inmiddels enige voorsprong
opgebouwd op de overigen. Jan Belderink & Theo Janssen, samen zo’n
eeuw aan bridge ervaring, volgden
op de vijfde plaats met 53,47%.
De Ria’s Wezenberg & Sudmeijer
poetsten de misser van vorige week
weg met 52,50%, welke score ze wel
moesten delen met Dini Koudstaal
& Trudy Voost.
Vanaf woensdag 28 oktober is het
enige weken viertallen, zodat de nu
iets achtergebleven paren zich kunnen herpakken.
Wilt u ook niet bij de pakken neerzitten en eens geestelijk kunnen
triomferen, kom dan bridgen bij
Bridge Vereniging De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen: secretariaat Gerda Schavemaker Tel: 0297 567458.

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

Uithoorn - Zondag 18 oktober was
het weer zover, het eerste Color Holland Jeugdtoernooi in Huizen van
seizoen 2009/2010. Zo’n 140 kinderen van verenigingen uit de hele
omgeving hebben, verdeeld over 10
poules, de hele dag gestreden om
de bekers. Het was weer een gezel-

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

Meisjesvoetbal KDO geniet
bij de Amsterdam Arena
De Kwakel - In de herfstvakantie zijn de meiden van de afdeling
veldvoetbal binnen KDO op stap
geweest naar de Amsterdam Arena,
waar zij de wedstrijd bezochten van
de tweede elftallen van Ajax & PSV.
Met een grote groep waar ook de
trainers, leiders en een hoop ouders
als begeleiding meegingen vertrok
de enthousiaste menigte iets na half
5 vanuit De Kwakel richting Amsterdam. Voorafgaand aan de wedstrijd
werd er eerst nog gezamenlijk gege-

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

ning groot was, vertrok de groep
met weer een nieuwe ervaring en
vele indrukken terug naar De Kwakel. Het was een geslaagd uitje waar
vast nog lang over nagepraat zal
worden. Vooral de mate van gebondenheid, plezier, enthousiasme en
gezelligheid met elkaar bij de meiden onderling en begeleiding was
goed merkbaar.
Er kan dan ook gesproken worden
van een zeer geslaagd uitje, waarvan er dit seizoen nog vele zullen
worden ondernomen.
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Verdiende overwinning
voor Argon zaterdag

Atlantis 2 gaat met een
goed gevoel de zaal in

Mijdrecht - Zeterdag 17 oktober
op bezoek bij Altius heeft Argon
een verdiende overwinning behaald,
na een 0-1 ruststand werd het in
de tweede helft nog even moeilijk.
Pas in de slotfase kon Argon de zege veilig stellen en kon het uitlopen
naar 0-3.
In de beginfase produceerde Argon
louter afzwaaiers en kon het moeilijk
de juiste richting vinden. Het duurde twintig minuten voordat het scoringsbord in werking kon worden
gezet, een voorzet van Mark Flapper werd door de verdediging van
Altius aanvankelijk weggewerkt, het
was Jimmy van Veen die uiteindelijk
de bal in zijn bezit kreeg en met een
laag en hard schot keeper Casper
Tatenhove verschalkte, 0-1. Daarna
verzuimde Argon om Altius definitief op de knieën te krijgen. Albert
Mens knalde op de keeper en René Legters lag in schietpositie de bal
breed waardoor de bal door de Altius defensie onschadelijk kon worden gemaakt. Ook Leroy Leijgraaff
verscheen alleen voor de keeper
maar hij schoot in handen van de
sluitpost. Vlak voor rust kopte Jimmy van Veen na een hoekschop van
Kevin Blom de bal in, maar de geslagen doelman zag de bal via onderkant lat uit het doel stuiteren. Altius

Mijdrecht - Zaterdag 17 oktober
speelde het door de Rabobank gesponsorde tweede team van Atlantis
tegen SDO 2 uit Hillegom.
Atlantis 2 ging gemotiveerd het veld
op om de wedstrijd weer met winst
af te sluiten.
Ze begonnen heel goed met elkaar
en binnen twee minuten werd er
door Atlantis 2 gescoord. Dit herhaalde zich tot 3-0. SDO kreeg een
strafworp mee en de stand werd 31. Atlantis was in topvorm en bracht
de stand op 6-1. In de eerste helft
bleven er punten vallen, waarbij het
merendeel van Atlantis 2 kwam.
De stand bij rust was uiteindelijk
10-3. Het was zaak deze inzet in de
tweede helft vast te houden en in de
rust kreeg Atlantis 2 nog wat goede
tips van hun coach Petra Taal.
In de tweede helft kreeg SDO toch
de kans om tweemaal te scoren. Dus
moest Atlantis 2 aan de slag om afstand te blijven houden. Dit lukte het
team tot 13-5. Daarna kwam SDO
toch tot scoren en bracht de stand
op 13-7. Atlantis 2 kwam goed terug, waarbij SDO ook zijn best deed
om tot scoren te komen. Het laatste deel van de wedstrijd was wisselend voor beide partijen en de eindstand kwam uiteindelijk op 17-10 te
staan. Een dikke winst voor het door
Rabobank gesponsorde team Atlantis 2 en ze gaan na deze buitenwed-

kwam in de eerste helft niet verder
dan tweemaal een schot voorlangs
het doel van Bas van Moort.
Moeilijk
Na rust kreeg Argon het een half
uur moeilijk, Altius nam het initiatief
en verscheen met veel dreiging in
het strafschopgebied, met name Samir de Roo liet de verdediging van
Argon menigmaal z’n hakken zien.
Maar effectief was het allemaal niet.
Pas na een half uur kon Argon in
aanvallend opzicht weer wat terugdoen, zo kon keeper Tatenhove nog
ingrijpen na een actie van Leijgraaff
en Legters. Daarna trof Jimmy van
Veen de paal maar uiteindelijk kon
Van Veen even later met de punt
van de schoen liggend voor de 02 zorgen. Even daarvoor had coach
Jack Honsbeek Michael Cornelisse
en Niels de Wildt ingezet voor Youri van Adrichem en Leroy Leijgraaff.
Vlak voor tijd werd het nog 0-3 voor
Argon, Albert Mens kon op rechts
doorgaan tot de achterlijn waarna hij de bal in de voeten speelde
van meegekomen Niels de Wildt, die
vervolgens geen moeite had om de
bal in de hoek te schuiven. Een verdiende overwinning voor de blauwwitten, die daardoor weer wat meer
afstand nemen van de staartclubs.

Volleyballers Atalante H2
maken investeren leuk
Vinkeveen - Vrijdag 16 oktober
speelde Atalante H2 tegen Allides
H5. Tegen Allides H4 was met 3-1
gewonnen, dus was een overwinning ook nu minstens mogelijk.
Winst, waar hoor je dat nog tegenwoordig. Wat is winst? Volgens Wikipedia: “Winst houdt in het Nederlands in het bereiken van een positief resultaat.” DSB heeft geen positief resultaat, is veel in het nieuws, is
dat dan weer winst? Mede hierdoor
bereiken ze goede resultaten. Om
die resultaten te bereiken moet Atalante H2 investeren, in tijd en geld.
Mooi is dan ook om te zien dat in de
training vóór deze wedstrijd tijd geïnvesteerd werd en ook de facturen
werden rondgedeeld. Hoe mooi kan
je in beeld brengen dat er veel tijd
en geld in het team worden gestoken en opgeofferd.
De eerste set, de opstelling en het
doel. Het begin met Leroy Kuijper,
Ton Plomp, Erik Verbruggen, Arjan
Bakker, Tim Ruizendaal en Bas de
Kuijer. Doel: eigen spel, eigen kunde, en daarmee winst. Resultaat:
winst. Maar er moest teveel gestreden worden, Allides gaf daar niet
de reden voor, Atalante zelf zorgde
voor de extra druk: 25-22.
De tweede set moest heel anders
voor de Rabobank equipe. De opstelling dus ook: Arjan Bakker, Ton
Plomp, Bob Bakker, Joost Plateijn,
Erik Verbruggen, Rick vd Linden.
Doel was hetzelfde: op eigen kracht
netjes en geconcentreerd, niet spelen alsof je een gaatje in je hoofd
hebt. Resultaat: winst, en het spel

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

Kwinkslag niet te verslaan
Vinkeveen - Op zondag 11 oktober hebben de competitieteams van
Badmintonvereniging
Kwinkslag
weer van zich laten zien in De Boei.
Dit jaar speelt Kwinkslag met 1 seniorenteam en 2 jeugdteams mee in
de najaarscompetitie. Jeugdteam 2
heeft helaas verloren met een 0-8
van OSM Badminton J6, maar niet
getreurd, er waren een paar hele
leuke partijen tussen. Tim heeft z’n
single jammer genoeg verloren, de
eerste set maakte hij gelijk al spannend met een stand van 18-21. Helaas ging de 2e set iets minder. Tijs
heeft ook een heel goede single gespeeld met uitslagen van 19-21 en
18-21. Ondanks dat Tijs nog wel
eens de vloer veegt, weet hij het spel
weer goed op te pakken. De mix van
Tim en Laura is wederom spannend
verlopen, maar ook hier met een
stand van 22-24 laat voor zich spreken. Ook Tijs en Bonny hebben het
de tegenstanders niet makkelijk gemaakt, alleen net niet dat ene puntje kunnen scoren. Het herenjeugdteam heeft een overwinning van 53 weten te behalen tegen Druten J2.

Patrick heeft geprobeerd zijn single
nog in een 3-sets te scoren, maar
helaas net niet gelukt. Martijn wist
zijn tegenstander in de single de 1e
set ruim te verslaan, maar in de 2e
set moest hij er toch voor zweten
om met een stand van 23-21 te winnen. De dubbels van Leon en Patrick
waren met gemak in 2 sets te halen en Patrick en Michael speelden
de dubbel in 3 sets, waarbij het dubbeltje naar de juiste kant rolde in de
laatste set. Het seniorenteam heeft
een ruime overwinning behaald met
7-1 tegen Eemnes 2. De singles van
Björn en Jasper werden gewonnen,
zo ook de dubbel van de heren. Monique en Mirjam moesten wel wat
tegengas geven, maar toch gewonnen in 2 sets met een stand van 2321 en 22-20. Helaas heeft Mirjam
die ene punt laten liggen in de single. De mixen zijn zowel door Jasper
en Monique als door Björn en Mirjam niet uit handen gegeven.
Er was een grote opkomst aan belangstellende toeschouwers, waardoor het gezellig druk was in De
Boei.

Atalante D2 pakt derde
4-0 zege
Vinkeveen - Wedstrijd 4 was voor
het eerst met de voltallige D2 selectie paraat. De eerste set ging
gelijk rapido. Superservicereeksen van Inge Bakker en Annemarieke Wijnands maakten dat de Vinkeveense dames met grote sprongen vooruit spurtten. De sfeer zat
er goed in, door setcoach Jet Feddema mooi positief voorgezet. Met
12-25 pakten de dames heel makkelijk de eerste set. In de tweede set
kwam het net zo tot een zeer comfortabele 5-25. Veel punten werden
makkelijk gepakt, opvallend vaak
door servicepunten waar geen enkele arm aan te pas kwam, iets dat
vorig seizoen bijna niet voorkwam.
Het was wel sterk om te zien hoe het
team accelereerde als de bal onverwacht terugkwam. Er werd alert gereageerd, goed en duidelijk geroepen en de 1-2-3 werd netjes genoeg
gespeeld om te scoren.
In set 3 was er iets meer tegenstand
van Die Raeckse, en aan Vinkeveense zijde werd het iets minder accuraat. Ondanks mooie combinaties
door verdeler Jet Feddema ingezet,
met name de mooie golfaanval met

Inge Bakker naast Joke Ruizendaal,
zag er erg gelikt uit, bleven de Rake dames tot 6-6 gelijk mee lopen.
Maar de Oudenallen-Haaxman service werd mooi afgewisseld en ook
de lekkere spetters van Tineke Vellekoop en Kellie Bocxe schudden de
thuisdames los: 25-14.
Aan het begin van set 4 waren er
wat misverstanden en op time-out
(0-5) van setcoach Annemarie Bakker begon het team aan een inhaalslag, wederom via een mooie
servicereeks van Inge Bakker. Het
bleek moeilijk het enthousiasme er
in te houden, de concentratie zakte weg en dat resulteerde in wat onduidelijkheden in het achterveld.
De Haarlemsen kwamen dichterbij maar niet te gek, met 20-25 pakte Atalante gelukkig ook de laatste
set. Wel heel vreemd om alweer met
4-0 te winnen, niet vaak zo meegemaakt. De kunst is wel om scherp
te blijven en het interessant te houden. De hele wedstrijd tot aan het
eind. Best lastig. Maar de vijf punten zijn weer binnen!! Komende vrijdag 30 oktober is de vijfde wedstrijd
om 21.00 uur in De Boei.

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

doorloopbal van Eline Laaper kwam
Atlantis weer heel even op een voorsprong, maar dit werd al snel de kop
ingedrukt door een schot aan de
kant van DSO. Dit bleek ook het
laatste doelpunt voor DSO te zijn.
Na een 7-7 gelijkstand kon DSO in
de laatste achttien minuten de korf
niet meer vinden. Een goed moment
voor het door Rabobank gesponsorde team om de stand uit te breiden,
maar dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. Met een vrije bal, verzilverd door Jimmy de Koning, werd
de stand gebracht op een 8-7 voorsprong.
Daarna bleef het lang stil aan de
kant van Atlantis. DSO bleef aanvallend veel druk zetten en Atlantis
leed aanvallend veel balverlies. Met
een zeer welkom schot van Chantal
Poolman haalden zowel het team als
de coach en de toeschouwers opgelucht adem. Het bleek een startschot voor de resterende twee doelpunten. Atlantis sloot de wedstrijd
af met een stand van 11 tegen 7.
De laatste veldwedstrijd van het eerste seizoen is met winst afgesloten.
Atlantis heeft nu een gat geslagen
van drie punten op DSO. Nog meer
goed nieuws werd gebracht. VZOD,
de koploper, heeft verloren met een
stand van 7 tegen 8 van Amsterdam.
Dit betekent voor Atlantis dat zij samen met VZOD de eerste plek in
de competitie deelt. Het door Rabobank gesponsorde team zal op
14 november aanstaande de zaalcompetitie starten in de derde klasse. Ook in deze competitie zullen ze
DSO als tegenstander treffen. Een
goed visitekaartje is achtergelaten
en met goede moed gaat Atlantis de
zaalcompetitie in.

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

Schot van Melissa van der Stap.

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

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

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

Biljarten

Familie van Wijk
De Ronde Venen - Tijdens de zevende speelweek van de biljartclubcompetitie is een enorm bloedbad
aangericht. Tot een week geleden
was Miens van Wijk de onbetwiste (virtuele) lijstaanvoerder, zonder
enig puntverlies. Henny Hoffmans,
als zelfstandig bouwvakker niet geheel onbekend met het begrip “slopen”, maakte aan die hegemonie een
abrupt einde door in 15 beurten zijn
opponent gedesillusioneerd naar
huis te sturen. Uitslag 3-0. Broer Jos
van Wijk had toen al met een lichte vorm van hoogmoed de spanning
rond zijn eigen partij danig opgevoerd, maar uiteindelijk profiteerde
zijn tegenstander Frits Horich daar
maximaal van. In slechts 11 beurten (uitslag 0-3) moest hij de gifbeker tot de bodem leegdrinken. Daarmee heeft het aanzien van de familie Van Wijk een fikse deuk opgelopen, en waarschijnlijk eindigt die
imagoschade niet bij de dorpsgrenzen. In de andere partijen moest
Bob Verbrugge het in 20 beurten afleggen tegen Herman Turkenburg,
0-3. Frits Wildeman leek aanvankelijk een makkie te hebben aan Willem Moen, maar de sluwe vos had
een goede eindsprint en eindigde alsnog in de 26e beurt als overwinnaar, 0-2. Bart Hoffmans en Ton
Brantsema speelden een solide partij met beiden een gerede kans op
de overwinning. Uiteindelijk trok de
benjamin aan het langste eind, in 23
beurten op 3-1. Jaap Aarsman werd
door een van een langdurige blessure herstelde Peter Driehuis volkomen ingepakt, 0-3 in 12 beurten.
Bert Dijkshoorn bewees zijn con-

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

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Het was dinsdag 13
oktober erg spannend met kaarten,
uiteindelijk kwamen Rob van Achterbergh en Berto Blom gelijk met
5540 punten. Derde was Bep Schakenbos met 5188 punten, vierde Cor
de Haan met 5101 punten en als
vijfde eindigde An van de Meer met
4995 punten.
An Veenhof kan haar draai nog niet
te pakken krijgen, en moest met
3630 punten weer genoegen nemen met de laatste plaats.
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Nabestaanden ontdekken asbest bij slopen kerkhof

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

minuten kwamen er twee milieumedewerkers van de gemeente
het kerkhof ophollen.
Dat is asbest
Van Bemmelen werd wat nerveus
en de werklui trokken zich terug.
De ambtenaar had maar kort nodig. “Ik moet het nog door een
deskundige laten bekijken, maar
voor mij is het voor 99% zeker asbest”, zo werd er gemeld.
Al snel kwam de politie vertellen dat het werk per direct zou
worden stilgelegd als ook de
deskundige, die reeds onderweg
was, zou aangeven dat het asbest
was. Ook deze deskundige was
duidelijk: dit is wel zeker asbest.
De boel werd opgeruimd, er werden linten gespannen en niemand mocht het kerkhof nog op.
Een uurtje later kwamen de mannen in de blauwe pakken en zij
ruimden zoveel mogelijk het asbest op in speciale pakken. Dit
wordt nu onderzocht, waarna bekeken gaat worden welke vorm
van asbest het is en wat er gebeuren moet.
Vreemd
“Vreemd dat deze specialisten
van het gespecialiseerde bedrijf
het niet direct gemeld hebben.
Ze wisten wel degelijk dat het asbest was, ze hadden het opzijgelegd, maar niet gemeld. Wisten ze
wat er dan zou gebeuren?”, aldus
de nabestaanden.
“Ook het kerkbestuur kon dit weten. Bij alle oude kerkhoven ligt
asbest.”
Met enig spitwerk werd duidelijk dat asbest op een kerkhof
voor een kerkbestuur en een bisdom niet prettig is. Als je op zo’n
kerkhof wilt gaan ruimen, dan
gaat dat heel veel geld kosten.
In Delft weten ze daar alles van.
Daar hebben kerkhoven gerenoveerd en ook daar lag asbest. Ze
hebben het gesaneerd: kosten
320.000 euro.
In het verleden werden namelijk
asbest-cementplaten aangewend
voor de grafbedekking. Op de
platen werden banden, grint en
andere materialen op het grafoppervlak aangebracht, zodat geen
vermenging met de ondergrond
zou plaatsvinden.

Politie
De nabestaanden waren echter
niet van plan het kerkhof te verlaten: “Wij vertrouwen de heer
van Bemmelen niet. Hij sloopt
rustig ook de grafstenen eraf van
onze familieleden die hier liggen.
Wij doen verder niets, maar houden de boel in de gaten”, aldus
de nabestaanden. “ Dan bel ik de
politie”, aldus Van Bemmelen. Hij
voegde de daad bij het woord.
Binnen tien minuten stapten er
twee agenten het kerkhof op en
zij verzochten de aanwezigen te
vertrekken. De nabestaanden
vertelden de agenten hetzelfde
als ze eerder hadden verteld: ze
wilden zien dat alles goed verliep.
Ze hadden geen vertrouwen in
de heer van Bemmelen. Ze zouden niets ondernemen, er alleen
staan.
De agenten gingen in gesprek
met Van Bemmelen en er werd afgesproken dat de nabestaanden
mochten blijven, mits ze niets deden. Zo werd afgesproken. Maar Strenge maatregelen
er werd niet meer gewerkt.
Tijdens werkzaamheden echter,
wordt deze bedekking verwijderd.
Asbest
Hierbij breken meestal de platen
Wat was er namelijk aan de en komt er asbest vrij. Wegens de
hand? De nabestaanden hadden eisen in het asbestverwijderingsasbest ontdekt bij de al gesloopte besluit dient het werken met asgraven. Na een telefoontje met besthoudende materialen onder
het thuisfront werd duidelijk dat stringente voorwaarden plaats
je dit volgens de Europese nor- te vinden. Het kerkbestuur had
men direct diende te melden bij kunnen weten dat er asbest plade politie en de gemeente en dat ten op dit kerkhof lagen.
vervolgens de werkzaamheden Sinds eind jaren zeventig is men
direct dienden te worden stilge- er pas mee gestopt. “De gemeenlegd.
te heeft het nu in onderzoek en
de toekomst zal leren of het
Tien minuten later kwamen de kerkbestuur er honderdduizenagenten terug, nu met drie man den euro’s voor over heeft om dit
sterk. De heer van Bemmelen kerkhof te saneren of dat ze nu
was alweer op zijn afspraak van gaan inzien dat ze het beter met
zojuist teruggekomen. De nabe- rust kan laten en ons de gelegen
staanden moesten toch allemaal geven om er een monument van
het kerkhof verlaten. De werklui te maken”, aldus Bertus Smit,
wilden namelijk niet werken als voorvechter tot behoud van het
er mensen op het kerkhof aan- kerkhof. “We zijn al een half jaar
wezig waren. Ja, ja, maar dat as- bezig om de sloop van dit kerkhof
best dan?
tegen te gaan. Misschien zijn we
nu toch een stap verder. De mist
De agent beloofde dat hij er di- trok op toen de sloop werd stilgerect melding van zou maken. Was legd en de zon brak door. Toeval?
echter al niet meer nodig. Er was Ik weet het niet. Wij hebben weer
al iemand het gaan melden bij een beetje hoop gekregen. We
het gemeentehuis en binnen tien vechten verder.”

DE BRIEF:
Hieronder de brief die de vereniging nabestaanden vorige week nog naar het bisdom stuurde en
waarop dus het antwoord blijkbaar de start van de sloop was vrijdagochtend jl.
betreft: sluiting en opheffing R.-K. begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn.
Contact:

R.-K. Parochie, de heer H.A.A. van Bemmelen

In dezen bijgestaan door de heer drs. E.F.J. Duijsens

Geachte heer Fennis,
Met excuus voor de korte termijn en in reactie op ons telefoongesprek vragen wij u en daarmee bisschop Punt via deze weg
om hulp in de onderstaand verwoorde situatie.
Het betreft de R.-K. Begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn die sinds enkele jaren wordt beheerd door de Emmaüs Parochie te
Uithoorn. Wij zijn de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. die zich inzetten voor de rechten van de nabestaanden en zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing voor behoud of een waardige opheffing van deze
monumentale begraafplaats.
De reden dat wij een beroep op u doen is gelegen in het feit dat wij ondanks diverse bezwaren, waarvan u een kopie heeft
ontvangen, niet als partij worden gezien in deze kwestie door de Emmaüs parochie. Hetgeen ons bevreemdt, omdat wij juridisch wel degelijk partij zijn en spreken uit naam van 250 steunbetuigingen en 1200 verontruste bewoners van Uithoorn. Het
is onze overtuiging die zegt dat de onderstaande kwestie in onderling overleg op te lossen moet zijn.
Afgelopen juni is de parochie naar buiten gekomen met het voornemen om de begraafplaats per 1 augustus te sluiten. Daarnaast is direct gestart met het op orde brengen van de administratie met als doel ruiming. Bij de start in juni en juli zijn daarbij spelregels en termijnen gehanteerd die niet in lijn zijn met de wet op de lijkbezorging 1991. In augustus is het Juridisch
Adviesbureau RKK betrokken en zijn verschillende spelregels en termijnen aangepast. Die zijn niet opnieuw aangeboden
aan nabestaanden die in juni en juli de parochie hebben benaderd. Vervolgens zien wij correspondentie met nabestaanden
en rechthebbende die er op wijst dat er in september en oktober opnieuw andere spelregels zijn gehanteerd. Daarnaast zien
wij dat in specifieke gevallen nabestaanden verlenging aangeboden krijgen die andere nabestaanden niet hebben gekregen. Daarnaast wordt er een erg hoog tarief ( 2.760,-) gehanteerd, hetgeen ineens en vooraf moet worden voldaan.
Op basis van voorgaande (getoetst aan correspondentie van de parochie en ARKK met nabestaanden) concluderen wij dat
er geen sprake is van gelijke behandeling. Vervolgens zijn er diverse voorbeelden waarbij nabestaanden afstand hebben
gedaan van grafrechten, omdat zij in juni geen verlenging aangeboden kregen of omdat zij het tarief (ineens en vooruit te
betalen) niet kunnen opbrengen.
Dit alles staat in schril contrast tot de R.-K. parochie Johannes de Doper die de begraafplaats in beheer had. Zij hebben de
nabestaanden jarenlang mondeling bevestigd dat er met de begraafplaats tot 2021 niets zou gebeuren en zij in de huidige
staat in stand zou worden gehouden. Daarbij is er nooit initiatief genomen tot verlenging van grafrechten, dan wel betalingen anders dan verzoeken voor een vrijwillige bijdrage. De huidige beheerder Emmaüs Parochie beroept zich in tweede
instantie op verjaring van grafrechten, daar waar zij feitelijk in gebreken is gebleven om grafrechten te verlengen volgens
de wet van 1991.
Tot onze verbazing blijkt dat de Emmaüs Parochie al een deel van de begraafplaats in 2008 heeft verkocht aan de eigenaar van een kinderdagverblijf. Er is nu dus een begraafplaats, met twee eigenaren waarop de bestemming begraafplaats
tot 2059 van kracht zal zijn. Er zijn ooggetuigen verklaringen die aangeven dat zich in die strook menselijke resten bevinden.
Wij zijn helaas juridisch niet in staat om dit vast te stellen, omdat de huidige eigenaar daar geen medewerking aan verleent.
Dit neemt niet weg dat wij van mening zijn dat er met respect moet worden omgegaan met een laatste rustplaats van medegelovigen.
Wij hebben niet kunnen vaststellen of de Bisschop wel goedkeuring heeft verleend voor de verkoop van deze grond door
de Emmaüs Parochie.
Inmiddels heeft de Emmaüs Parochie, mede op advies van de ARKK, de reactietermijn voor nabestaande aangepast tot 1
oktober 2010, hetgeen juridisch juist is.
Ondanks deze termijn en schriftelijke uitspraken van het Juridisch Adviesbureau RKK constateren wij enkele dagen geleden
dat er op woensdag 21 oktober monumenten van graven zullen worden verwijderd. De reden hiervoor blijkt te zijn dat er
nabestaanden zijn die (vrijwillig?) afstand hebben gedaan van grafrechten (op basis van een rechtsgeldige verklaring?) en
de steen willen hebben.
Wij vragen u in te grijpen op de actuele situatie en een eind te maken aan deze voor de R.-K. kerk onwaardige en zeer negatieve gang van zaken.
Het kan naar onze overtuiging niet de bedoeling zijn van het Bisdom Haarlem om nabestaanden niet gelijkwaardig te behandelen en een jarenlang met zoveel aandacht en minimale kosten door vrijwilligers in stand gehouden monumentale begraafplaats zo onzorgvuldig en met juridische risico’s op te heffen. Hiermee zouden jarenlange mondelinge toezeggingen van een
R.-K. parochie (bestuur) niet worden nagekomen. Dit staat los van ons begrip voor de financiële en juridische risico’s bij het
beheer van een begraafplaats en de problemen waarin de kerk zich op dit moment bevindt.
Wij vragen u slechts het volgende:
- Opschorting van de nu voorgenomen onherroepelijke fysieke acties op de R.-K. begraafplaats Zijdelveld te Uithoorn
voor een periode van 3 tot 6 maanden
- Het herstel van een eenduidige en rechtsgeldige benadering van nabestaanden, in voorbereiding op een waardige
opheffing van de begraafplaats
Het argument hierbij is dat wij in die 3 tot 6 maanden een initiatief kunnen ontplooien waarbij de begraafplaats kan worden
behouden, rekening houdend met alle partijen en financiële aspecten.
Er is geen enkel argument om nu op 21 oktober monumenten weg te nemen. De termijn tot 1 oktober 2010 waarop nabestaanden nog kunnen reageren biedt meer dan voldoende ruimte en het risico op buitenrechtelijke en onherroepelijke acties
op korte termijn vervalt.
Wij zijn daarnaast van mening dat er mogelijkheden zijn voor een ander scenario met een waardige afbouw van de begraafplaats, waarbij de financiële risico’s voor de R.-K. Kerk veel lager zijn dan bij de huidige strategie, die wijst op een versnelde
ophef met een hoog tarief.
Wij spreken onze dank uit in het geloof en vertrouwen dat u de gang van zaken kunt bijsturen, opdat een waardige oplossing
kan worden gevonden voor het behoud dan wel opheffing van deze begraafplaats.
Voor een nadere toelichting of afstemming zijn wij telefonisch bereikbaar.
Hoogachtend,
Vereniging Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o.
Namens deze,
Henk A. Markenhof, Bertus Smit en Bjorn van Luinen.
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1: Zo’n 21 grafmonumenten werden - voor het stopzetten door
de gemeente - van de graven gesloopt.

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

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

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

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

8: Na overleg mochten de nabestaanden blijven.

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

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

12: Vrij snel volgde het opruimen van de vrijgekomen asbest door een gespecialiseerd bedrijf.

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

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

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

13: Het wachten is nu op het onderzoek bij het laboratorium
om te weten hoe ernstig het is en of er gesaneerd moet
worden.

