
Nootdorp - In talloze musea be-
wonderen jaarlijks tienduizenden
de adembenemende kunstzin-
nigheid, vakmanschap en onge-
evenaarde perfectie van schilders
uit de Gouden Eeuw. Een deel
van de schilderijen wordt ge-
vormd door (bloem)stillevens.

Een insect op een bloem lijkt zo be-
drieglijk echt dat de toeschouwer die
wil wegjagen. Die bijzondere kwaliteit
werd niet door een enkeling bereikt,
maar door een vrij groot aantal kunste-
naars. Een van de minder bekende
maar hoogstaande kunstschilders uit
die tijd is de in Nootdorp geboren Ma-
ria van Oosterwijck. Het feit dat een
vrouw in de zeventiende eeuw kon
doorgroeien tot de top van dit schil-
dersgenre is op zich heel bijzonder. Zij
verkocht haar schilderstukken in heel
Europa. Die schilderijen worden inter-
nationaal nog steeds hoog gewaardeerd
en op veilingen betaalt men daarvoor
hoge prijzen.
Op  oktober aanstaande houdt Noud

Janssen een boeiende lezing over Maria
van Oosterwijck. Hij zal in zijn presen-
tatie ingaan op haar persoonlijke ge-
schiedenis. Van wie leerde zij schilde-
ren, waar werkte zij, wie waren haar
vrienden? Daarnaast zal hij veel van
haar schilderijen tonen en zal hij ingaan
op haar hoogstaande techniek.
De presentatie wordt gehouden in de
Dorpskerk in de Dorpsstraat in Noot-
dorp op initiatief van de Vereniging
Noitdorpsche Historiën. De lezing be-
gint om . uur.

Lezing over Maria van
Oosterwijck

Leidscheveen – Tijdens het eerste
seizoen van de jonge korfbalver-
eniging SVLY uit Leidschenveen
haalt het oudste jeugd-team D1
direct een kampioenschap bin-
nen. Ook de jongste telgen van
de korfbalvereniging speelden
een knappe wedstrijd, maar mis-
ten op een haar na het kampi-
oenschap.

SVLY F begon de wedstrijd sterk met
een doelpunt, de beide ploegen lagen
niet ver uit elkaar, maar elke keer wist
SVLY toch weer een puntje voorsprong
te behouden op de directe concurrent.
Met een punt voorsprong gingen de
Leidschenveners de rust in, maar de
klap was groot toen Ready uit Den
Haag in de tweede helft toch net een
heel klein beetje sterker terug kwam.
Met - werd de wedstrijd beëindigd.
SVLY D was meer succesvol in haar
laatste wedstrijd. Zij hadden de moei-
lijke wedstrijden al gehad tegen concur-

rent Futura en mochten zaterdag aan-
treden tegen Avanti uit Pijnacker om
het kampioenschap binnen te halen.
Na de eerste helft stonden de D met
- voor. In de tweede helft scoorde
Avanti - en kwam de spanning toch
nog terug. Met hard werken en en-
thousiast samenspel lukte het om nog
vijf doelpunten in de korf te gooien en
werd de wedstrijd met - gewonnen.
Bij thuiskomst in Leidschenveen kre-
gen de kinderen allemaal een bos bloe-
men van Tuincentrum GroenRijk aan-
geboden en een heerlijke punt
slagroomtaart om het kampioenschap
te vieren.
De komende weken gaan de ploegen
hard trainen in de voorbereiding van
het zaalseizoen dat in november be-
gint. Vanaf  november trainen de
teams in de Sporthal Leidschenveen.
Wilt u meer weten over korfbal of
SVLY? kijkt u dan op www.svlykorfbal.
nl of neemt u contact op met de vereni-
ging -.

SVLY-korfbal viert eerste kampioenschap

De spelers en speelsters van D1 van SVLY Korfbal kunnen juichen: het kampioenschap is
binnen.

Ypenburg - Groen is in, en
staat in het midden van de
belangstelling van
Ypenburg. Tussen 12 en 24
oktober vinden er tal van
activiteiten plaats in het
kader van de Groenweken
van VOOR Welzijn, geïnspi-
reerd door het Haagse
Groenjaar.

Er is een brochure met alle acti-
viteiten op te halen bij de i-Shop
in het buurtcentrum Piet Vink.
Ook op de website van VOOR
Welzijn is alle informatie te vin-
den: www.voorwelzijn.nl
De kinderwerkers gaan bijvoor-
beeld met de kinderen bloem-
bollen planten in de openbare
ruimte. Er worden ontwerpen
gemaakt en de bollen worden
samen met de kinderen geplant
zodat ze volgend voorjaar zullen
zien wat ze bedacht en gemaakt
hebben. Vestia heeft deze actie
omarmd en ook nog gespon-
sord.
Ook de Gemeente De Haag,
groenbeheer, investeert in kleur.
Heel veel toegangswegen wor-
den opgefleurd met duizenden
bloembollen. In maart  gaat
u merken hoe gekleurd Ypen-
burg er op staat en hoe vrolijk
dat oogt.

Groenweken
in Ypenburg

Nootdorp - Een 31-jarige oud-
politieambtenaar van het
korps Rotterdam-Rijmond
wordt verdacht van ontucht
met twee meisjes van twaalf
en vijftien jaar oud.

Het Openbaar Ministerie vermoedt
dat de man zijn uniform droeg om
de minderjarige meisjes te impone-
ren en hen zijn politielegitimatiebe-
wijs toonde, schrijft het AD zater-
dag. Hij vergreep zich volgens het
OM tussen mei  en juni 
aan de meisjes. De man uit Noot-
dorp is inmiddels ontslagen en hij
zit vast.

De man was een administratief me-
dewerker met een tijdelijk contract
en zat in zijn proeftijd. Hij staat
donderdag voor de rechtbank in
Den Haag.

De politieambtenaar zou zijn slacht-
offertjes tot ‘vergaande seksuele
handelingen hebben gedwongen’ op
een manege in Nootdorp, waar hij
vrijwilliger was. Hij zou het twaalf-
jarige meisje hebben toegezegd dat
zij met paarden en pony’s wedstrij-
den mocht rijden. (bron: Novum)

‘Politieambtenaar
verdacht van
ontucht’

Een zelfportret van Maria.

Ypenburg - Vindt u het moeilijk
om elke dag opnieuw een creatie
op tafel te zetten en wilt u
eigenlijk minder vlees eten en
vegetarisch leren koken?

Kom dan naar de eerste Vega-workshop
in buurtcentrum De Bras. Donderdag-
avond  oktober van . tot .
uur. De kosten bedragen acht euro per
persoon. Voor aanmeldingen mathilde.
prince@voorwelzijn.nl of bel naar 
-  .

Workshop Vegakoken

Leidschenveen – Voor de derde
keer was zondag 27 septem-
ber het evenement ‘Parels van
Leidschenveen’.

Op deze dag stellen bewoners van Leid-
schenveen hun woning of atelier open
om mede-Leidschenveners en andere
belangstellenden kennis te laten ma-
ken met hun talent, hobby, passie, en-
zovoort. Kunstenaars, verzamelaars,
schoonheidsspecialistes, musici, alter-
natief genezers: een grote diversiteit
aan personen en organisaties stonden
er letterlijk voor open om wijkgenoten
te laten kennismaken met hun persoon
én hun bezigheden.
Je kon ook even gaan buurten bij een
Leidschenveense die een pleegkind op-
vangt, dat tijdelijk niet thuis kan wo-
nen. Op een ander adres kon je ken-
nismaken met het leren van de Franse
taal en weer ergens anders bleek ie-
mand te wonen met een passie voor
stamboomonderzoek.

Aan de hand van een keurig en over-
zichtelijk programmaboek konden
belangstellenden zondag  september
tussen half elf en half vijf de wijk in.
Ook bij de stadsboerderij kon je een
kijkje gaan nemen, onder meer bij de
imkers daar.
Het is natuurlijk ondoenlijk om alle

‘parels’ op één dag te bezoeken. De Een-
dracht en de Ypenburg Courant over-
wegen de mogelijkheden om diverse
parels via de krant nader te laten schit-
teren!

Op de Dag van de Parels vierde de Leid-
schenveense fotoclub zijn vijfjarig be-
staan door middel van een fototen-

toonstelling in de bibliotheek van
Leidschenveen. Bij dit artikel staan
enkele foto’s als onderdeel van deze
Tentoonstelling De eerste foto met de
armbanden rond het glas is van Ineke
Laurey. De tweede foto “pelgrim in In-
dia” is van Johanneke Kriek.De derde
foto is van Xandra Baldessari met als
titel Alain Clark and his father.

De parels van Leidschenveen schitteren
De kruising Waterweegbree –
Oeverwallaan zal van zaterdag
17 tot maandag 26 oktober als
gevolg van werkzaamheden
gestremd zijn voor doorgaand
verkeer. Het verkeer naar de
buurten Biesland en Hout en
Plantage en Biesland zal tijdelijk
worden omgeleid.

Het verkeer naar deelplan  kan ge-
bruik maken van de tijdelijke platen-
baan tussen de Brasserhoutweg en de
Oeverwallaan, langs het fietspad en
speelveld. Het verkeer dat deelplan 
wil verlaten, dient gebruik te maken
van de Middelweg en Brasserskade.
Hiervoor worden tijdelijk het éénrich-
tingsverkeer in de Oeverwallaan, de
Zomereik en de Gele Lis opgeheven.
Het verkeer van en naar deelplan 
(Biesland) kan via de Brasserhoutweg,
voorbij de hockeyvelden rechtsaf, via
de Waterviolier naar de gewenste be-
stemming in dit deel van De Bras rij-
den.
De hockeyvelden en het Multifunctio-
neel Centrum De Bras blijven gewoon
bereikbaar. Tijdens het weekeinde van
- oktober en het weekeinde van
- oktober via de Oeverwallaan. En
van maandag  tot vrijdag  via een
tijdelijke doorgang langs de Brasser-
houtweg naar het parkeerterrein.

Werkzaamheden
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