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Belangrijkste voorgestelde wijziging 
is het niet invoeren van gedi�erenti-
eerde tarieven (Diftar). Dit betekent 
dat inwoners niet gaan betalen per 
leging of kilo. De wijzigingen staan in 
een voorstel dat naar de gemeente-
raad is gestuurd en waarschijnlijk op 
6 oktober wordt behandeld.
Afval scheiden gaat steeds beter
Qua afval scheiden zijn we op de 
goede weg, zegt Van der Greft. ”Als 
gemeente willen we een eenvoudig 
en eerlijk afvalbeleid dat werkt voor 
onze inwoners. Goed scheiden is 
daarbij van groot belang en inwoners 
kunnen dit zelf het best. Op het 

moment dat de mens ingehaald 
wordt door de techniek en naschei-
ding gunstiger wordt, onderzoeken 
we een overstap. We volgen dit als 
gemeente actief.’’

Grote of kleine container
In 2020 besloot de gemeenteraad 
een systeem in te voeren waarbij 
inwoners per kilo restafval zou gaan 
betalen, het zogenaamde Diftar. Het 
college wil daar, zoals in het coalitie-
akkoord ‘In het hart’ is afgesproken, 
van af zien. Daarvoor in de plaats 
krijgen de inwoners een keuze uit 
een grote (240 liter) of kleine (140 

liter) container voor restafval. Voor 
het gebruik van een kleine container 
hoeft minder betaald te worden dan 
voor een grote container. De afval-
sto�enhe�ng wordt dan niet meer 
geheven op basis van een één- of 
meerpersoonshuishouden, maar op 
basis van of men een grote of kleine 
afvalbak heeft. Dit is wat het college 
betreft eerlijker. Op deze manier 
worden inwoners beloond als ze 
afval goed scheiden en zo min moge-
lijk restafval aanbieden. 
Als de gemeenteraad instemt met 
het voorstel krijgen inwoners tot 
volgend voorjaar de tijd om te 
besluiten of zij een grote of kleine 
container voor restafval willen 
gebruiken. In 2024 zou de afvalstof-
fenhe�ng dan op de nieuwe wijze 
geheven kunnen worden.

De Ronde Venen - Het college wil het afvalbeleid aanpassen om het 
eenvoudiger en eerlijker te maken voor inwoners. Doel van de wijzi-
gingen is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvou-
digen en de kosten eerlijker te verdelen. 

College wil eerlijker en eenvoudiger 
afvalbeleid

De Ronde Venen - De Ronde Venen 
gaat het mogelijk maken de mening 
van inwoners te peilen via een refe-
rendum. Via een referendum kunnen 
inwoners zich uitspreken over voor-
genomen besluiten van de gemeen-
teraad. Het initiatief voor een refe-
rendum kan zowel van inwoners als 
van de gemeenteraad komen. Het 
college heeft op 23 augustus 2022 
een voorstel voor de spelregels voor 
een referendum vastgelegd in een 
verordening en deze naar de 
gemeenteraad gestuurd. De 
gemeenteraad behandelt de veror-
dening waarschijnlijk in haar verga-
dering van 6 oktober. 
“Inwoners en ondernemers zitten bij 
het college in het hart. Daarom 
vinden we het belangrijk hen te 
betrekken en gezamenlijk met hen 
het beleid vorm te geven’’, zegt 

wethouder Maarten van der Greft, 
verantwoordelijk voor de portefeuille 
inwonerparticipatie. ”De mogelijk-
heid van een referendum dwingt 
politici om bij voorbaat meer reke-
ning te houden met de wensen van 
inwoners. Het vormgeven van de 
gemeente gebeurt niet alleen in het 
gemeentehuis. Als college willen we 
dit samen met inwoners, onderne-
mers en organisaties doen. Dit zorgt 
voor betrokkenheid, woon- en werk-
plezier en draagvlak voor besluiten.’’

Inwonersparticipatie
De gemeente kent al verschillende 
vormen van inwonersparticipatie, 
bijvoorbeeld inwonersbijeenkom-
sten, het inwonerpanel of informatie-
verstrekking via website, krant of 
social media. Hoe de gemeente 
omgaat met die middelen en wat 

De Ronde Venen voert referendum in
inwoners, ondernemers en 
gemeente van elkaar mogen 
verwachten komt te staan in het 
inwonersparticipatiebeleid. De 
komende tijd wordt daarover met 
organisaties en de gemeenteraad 
gesproken. Ook wordt het inwo-
nerspanel en de Jongerenadviescom-
missie geraadpleegd. Het beleid 
wordt waarschijnlijk in de gemeente-
raad van december ter besluitvor-
ming aangeboden.

Kers op de taart
Vooruitlopend op de vaststelling van 
het inwonersparticipatiebeleid en als 
‘kers op de taart’ wordt de mogelijk-
heid van het referendum geïntrodu-
ceerd: Een ultieme vorm van inwo-
nerparticipatie, waarbij inwoners zich 
kunnen uitspreken over voorge-
nomen besluiten van de gemeente-

raad. Wethouder Maarten van der 
Greft: “Een referendum is een uitste-
kend middel om inwoners te 
betrekken bij belangrijke besluitvor-
ming. Het is niet zo dat we nu voor 
alles een referendum gaan organi-
seren. In het verleden waren de 
gemeentelijke herindeling en wel of 
geen windturbines bijvoorbeeld 
geschikte onderwerpen geweest.”

Inwoners kunnen referendum 
aanvragen
Inwoners kunnen een referendum 

aanvragen als ze van mening zijn dat 
de gemeente niet de juiste keuzes 
maakt. De referendumverordening 
maakt de aanvraag van een refe-
rendum door zowel gemeenteraad 
als inwoners mogelijk en geeft spel-
regels over hoe dit verloopt. Het 
college heeft in het coalitieakkoord 
“In het hart’ al aangekondigd een 
referendum te houden over de 
toekomst van het gemeentehuis. Dit 
vindt maart volgend jaar plaats, 
gelijktijdig met de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en het Waterschap. 

Bankpasje 
gevonden
Mijdrecht - Pasje gevonden in 
Mijdrecht op donderdag 1 
september op naam ***Evelingen.
Je kunt bellen/app sturen naar 
06-16524647 (mevr. Jurriën).

Buurtbingo is 
verhuisd
Mijdrecht - Dinsdag 13 
september a.s. start weer maan-
delijkse buurtbingo. Maar let 
op... het is vanaf nu op een 
andere locatie, namelijk Gebouw 
de Rank ,Pr. Bernhardlaan 2 in 
Mijdrecht. Dit is tegenover Veen-
staete en bij ‘de Vijver’. De bingo 
blijft gewoon iedere 2e dinsdag 
van de maand en start om 14.00 
uur. Er zijn weer hele mooie 
prijzen te winnen. Zij zien u 
graag op dinsdag 13 september 
a.s. in gebouw de Rank!

Zaterdag: 
Najaarsmarkt Wilnis 
Wilnis – Zaterdag a.s. 10 september 
wordt in Wilnis voor de twaalfde keer de 
Najaarsmarkt gehouden. In de Dorps-
straat en de Raadhuisstraat zal er voor 
elk wat wils te vinden zijn. Naast de 
gebruikelijke kramen is er dit jaar ZUT: 
de verkoop van brocante, vintage, 
retro en gewoon leuke oude spulle-
tjes. Wilt u ook spullen verkopen? 
Meld u nog snel aan via www.najaars-
marktwilnis.nl/inschrijven. Bij de 
kramen van de Ontmoetingskerk 
wordt u van alles aangeboden, zoals 
mooie bossen bloemen, vers 
gebakken pannenkoeken, ko�e en 
thee, tweedehands boeken, foto-
kaarten van Marrie den Braber, enz. 
De kinderspelen vindt u bij het Raad-
huisplein met het kampioenschap 
kruiwagenhangen voor iedereen en 
nog veel meer. Natuurlijk rijdt de 
tractor met huifkar weer rondjes. Om 
11.00 uur doet Muziek- en Showcorps 
Triviant de ronde door het dorp.

Kom gezellig langs
Wilnis - Kom gezellig klaverjassen, 
bridgen, biljarten of een spelletje 
spelen. Vanaf maandag 3 oktober 
bent u weer van harte welkom in 
Dorpshuis de Boei. In Dorpshuis de 
Willisstee zijn ze al van start gegaan 
en bent u van harte welkom iedere 
woensdagmiddag. Inloop is om 13.00 
uur en aanvang is om 13.30 uur. 
Entree is 4,00 euro en hiervoor krijgt 
u een heerlijk kopje ko�e of thee 
mét een koekje. Vooraf aanmelden 
hoeft niet, u komt gewoon wanneer 
u zin heeft! Dorpshuis de Boei in 
Vinkeveen en Dorpshuis de Willisstee 
in Wilnis.
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De Ronde Venen - Aan het begin 
van het nieuwe schooljaar ont-
vangen alle leerlingen van groep 3 in 
De Ronde Venen het 50-dingenboek. 
In het boek staan 50 activiteiten
die je voor je twaalfde gedaan moet 
hebben in de natuur.. Op zondag
18 september kunnen kinderen van 
13.00 - 17.00 uur maar liefst 20 van 
deze activiteiten uitproberen tijdens 
het 50-dingenfeest bij NME-Centrum 
De Woudreus.

Programma
Het feest vindt bij De Woudreus en 
bij de naastgelegen natuurpeelplek 
in het Speelwoud plaats. Met een 
mooie aftekenkaart kunnen kinderen 
20 activiteiten doen, zowel begeleide 
als onbegeleide. Onder begeleiding 

van vrijwilligers van De Woudreus
en IVN kunnen ze: een pijl en boog 
maken, een brandnetelshake 
brouwen, waterdiertjes scheppen, 
slootje springen, vuurtje stoken, met 
een vlot varen, een dierenhotel 
maken, een vlieger maken én ermee 
vliegeren enz. Er is ook een terras 
met thee, ko�e, sap en koek.

Natuurspeelplek in het Speelwoud
Grenzend aan het terrein van De 
Woudreus is een prachtige natuur-
speelplek gerealiseerd met een 
omgevallen klauterboom, een duiker, 
een soort touwbrug, een wilgen-
tunnel, takkenrillen enz. Sinds deze 
zomer staat er ook een waterpomp 
op de heuvel met een waterloop die 
uitmondt in een soort zandbak waar 

kinderen met water en zand kunnen 
spelen. Tijdens het 50- dingenfeest 
kunnen kinderen hier samen met 
ouders/verzorgers de volgende
activiteiten doen: ‘aanmodderen’
en de waterpomp laten lopen, een 
moddermonster maken, van een 
helling rollen, in een boom klimmen, 
hutten bouwen, enz. Tip: trek kleren 
en schoenen aan die vies mogen 
worden. 
De natuurspeelplek in het Speel-
woud is een initiatief van inwoonster 
Marije ter Schiphorst en wordt samen 
met Natuurspeelplekken in De Ronde 
Venen, Tympaan-De Baat, de Buur-
derij, De Woudreus en gemeente De 
Ronde Venen (tevens �nancierder) 
steeds mooier én leuker gemaakt! 
Ook heeft Groen doet Goed, een 
programma van de provincie Utrecht 
gericht op het bevorderen van het 

buiten spelen en natuurbeleving bij 
kinderen, subsidie verstrekt.

Let op!
Het feest is in principe vrij toeganke-
lijk maar mochten er weer corona-
maatregelen nodig zijn, dan wordt
er gewerkt met tijdsloten en is 
aanmelden verplicht. Mocht het 
slecht weer zijn op 18 september, 
dan gaat het feest helaas niet door. 
Houd voor het laatste nieuws hier-
over onze mediakanalen (website, 
facebook) in de gaten. De toegang 
voor het 50-dingenfeest is gratis, 
alleen voor consumpties wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. NME-
Centrum De Woudreus staat aan
de rand van het Speelwoud, achter 
dorpshuis De Willistee in Wilnis. 
Parkeren kan voor of achter De 
Willistee.
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De Ronde Venen - Op zaterdag17 
september vindt de grootste wereld-
wijde opruimactie plaats. In ruim
180 landen geven mensen onze 
planeet een grote schoonmaakbeurt. 
In de zomer ontstaat zwerfafval in de 
natuur en dus ook op en rondom het 
water. In de oevers en in het water 
blijft de rommel gemakkelijk liggen. 
De nazomer leent zich uitstekend om 

hier het afval te verzamelen. En
als het ergens schoon is, dan zijn 
mensen minder snel geneigd om
er iets weg te gooien. 

Doe het samen
Samen zwerfafval opruimen is
een leuke manier om je omgeving 
schoon te maken en zorgt ook voor 
meer saamhorigheid in de buurt. Dus 

nodig je vrienden of buren uit om 
mee te doen. Op 17 september kun 
je met de volgende schoonmaak-
acties meedoen:
10.00 - 12.00 uur: Opruimen met de 
Wereldwinkel in Abcoude, start Brug-
straat 9.
10.00 - 12.00 uur: Plassen jutten bij 
Vinkeveen Haven. Je mag gratis 
kano’s en SUP’s gebruiken. Met een 
eigen boot, als opstapper of lopend 
kun je ook meedoen. Voor deel-
nemers zijn er vuilniszakken, grijpers, 
routekaarten en handschoenen te 

leen. Meld je aan via: info@
vinkeveenhaven.nl onder vermelding 
van WorldCleanup Day en geef
aan met hoeveel personen je komt. 
09.30 - 11.00 uur: Opruimen van het 
industriegebied van Mijdrecht.
Verzamelen tussen 09.00 en 09.30 
uur bij de Karwei, Industrieweg 38. 
Aanmelden via de mail bij
rinus.zeldenthuis@online.nl.
14.00 -16.00 uur: Opruimen van 
Bloemhaven en de Heulweg in 
Vinkeveen.
Wil je op 17 september zelf een 
opruimactie organiseren? Heb je 
daarvoor opruimmaterialen nodig
en wil je het verzamelde afval laten 
ophalen door de gemeente? Stuur 
dan uiterlijk 9 september een mail 
naar NMEderondevenen@odru.nl.

Doe ook mee met de World 
Cleanup Day in De Ronde Venen

Vinkeveen - Op zaterdag 10 
september is er een boekenmarkt op 
het plein en in de Ontmoetingsruimte 
van De Morgenster aan de Herenweg 
253 te Vinkeveen. Opnieuw zijn weer 
heel veel boeken aan de kerk aange-
boden voor verkoop. De verkoop van 
boeken is tegen een vaste prijs van 
twee euro per kilo. Dat is voor de 
koper aantrekkelijk en voor de orga-
nisatie gemakkelijker dan individueel 
beprijzen. Al met al zorgen we zo 
voor een tweede leven van vele 
prachtige boeken. Er worden boeken-
tafels ingericht per thema over het 
plein langs de kerk en in het Ontmoe-
tingscentrum. Als er slecht weer 
verwacht wordt, zal op het plein een 
tent geplaatst worden, zodat de 
verkoop door kan gaan. De boeken-
markt is er tussen 9.00 en 15.00 uur.

Boekenmarkt

50-dingenfeest bij De Woudreus 

Uithoorn - Zondag 25 september 
belooft een bijzondere middag te 
worden. In een gezellige setting bij 
Sjiek aan de Amstel vertelt Jacobine 
van den Hoek over haar roman ‘De 
roos van Napoleon’. Ze wordt hier-
voor geïnterviewd door collega-
schrijfster Ilona van Hilst. ‘De roos 
van Napoleon’ is een historische 
roman. Het verhaal speelt zich af 
ten tijde van de Franse revolutie en 
gaat over de onwaarschijnlijke 

liefde tussen Joséphine en de jonge 
Franse militair Napoleon. Jacobine 
schreef eerder de historische roman 
Zondebok die zich afspeelt in 
Amsterdam. De schrijfster woont 
met haar gezin in Amstelveen. Ze 
schrijft columns voor het Amstel-
veens Nieuwsblad. Na a�oop is ‘De 
roos van Napoleon’ te koop en zal 
ze het op verzoek signeren. 
Tijdens deze middag wordt er een 
glaasje Chambertin geserveerd, 

wijn die Napoleon altijd dronk, met 
een smakelijke amuse. Na de 
presentatie is het mogelijk om nog 
wat langer in Napoleontische sfeer 
te blijven, want de kok van Sjiek aan 
de Amstel heeft een speciaal menu 
samengesteld: poulet Marengo, dat 
was Napoleons lievelingsmaal.
Voor deze boekpresentatie is 
aanmelden belangrijk. Dat kan via 
dit mailadres: connyvos-schouten@
hotmail.com. De kosten voor de 
boekpresentatie ‘De roos van Napo-
leon’ zijn vijf euro (exclusief maal-
tijd). De middag is van 15.30 tot 
17.00 uur.

In Napoleontische sfeer tijdens 
boekpresentatie Collectanten

gezocht
Uithoorn - Het Prinses Beatrix 
Spierfonds is dringend op zoek 
naar nieuwe collectanten in 
Uithoorn die in de week van
11 t/m 17 september een paar 
uurtjes willen besteden aan 
het goede doel. Geïnteres-
seerden kunnen contact 
opnemen met Liesbeth 
Boutkam op 06 - 3056 3920 of 
mail naar l.boutkam@telfort.nl.
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Uithoorn – Aankomende week is het 
mogelijk om sfeer te proeven bij de 
creatieve cursussen van Crea in het 
Fort aan de Drecht. Het cursusseizoen 
gaat weer van start en er zijn nog 
enkele plaatsen vrij.
Vorig weekend, tijdens de succesvolle 
open dag, was het mogelijk om infor-
matie te krijgen van de gediplo-
meerde docenten. Ook waren er 
cursisten aan het werk die men kon 
vragen hoe het is om een cursus bij 
Crea te volgen. Kinderen konden zelf 
aan de slag met verf en klei. Bij een 
aantal cursussen zijn nog plekjes vrij 

voor het komende seizoen dat deze 
week van start gaat. Bij CREA staat 
plezier in de cursus voorop, maar 
belangrijk is ook dat de cursisten
in een professionele omgeving 
voldoende uitdaging wordt geboden 
om iets bij te leren.
Naast de al jarenlang bestaande 
cursussen zoals schilderen, edel-
smeden, beeldhouwen, fotogra� e, 
keramiek en pottenbakken/hand-
draaien zijn er dit jaar een aantal 
nieuwe cursussen aan het aanbod 
toegevoegd; aquarelleren op vrijdag 
en edelsmeden voor kinderen vanaf 

12 jaar op zaterdag. De lessen bij 
CREA zijn geschikt voor zowel begin-
ners als gevorderden. Ook jongere 
kinderen vanaf 8 jaar komen bij CREA 
aan bod, op zaterdag is er voor hen 
een cursus pottenbakken en op 
woensdagmiddag tekenen/
schilderen.

Tekenles voor kinderen
Docente Arlet Ybema van de kinder-
cursus op woensdagmiddag: “Het 
belangrijkste is dat kinderen plezier 
hebben in het tekenen en schilderen. 
Ondertussen leer ik ze de technieken 
voor het maken van een portret, 
landschap en perspectief. We werken 
met verschillende materialen zoals 
houtskool, ecoline, acrylverf, pastel-
krijt en Oost-Indische inkt.”  Volgens 
Ybema is talent niet noodzakelijk: 
“Iedereen leert hier op zijn of haar 
eigen niveau. Het is vooral mooi om 
te zien hoe elk kind zich gedurende 
het jaar ontwikkelt.”

Opgave proe� es
Het Fort aan de Drecht is gevestigd 
aan de Grevelingen 56 in Uithoorn. 
Inschrijven voor het komende 
seizoen kan via de website www.crea-
uithoorn.com. Wie een gratis proe� es 
wil volgen wordt gevraagd zich op te 
geven via crea@xs4all.nl. Dit kan tot 
en met 12 september. Wees er snel bij 
want sommige cursussen hebben 
nog maar een paar plaatsjes vrij.

RICK FM
Lokaal nieuws: maandag t/m zaterdag,
ieder uur van 9.30 t/m 17.30 uur.
Lokaal weerbericht: maandag t/m 
zaterdag, ieder uur van 9.45 t/m
17.45 uur.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn – Al 110 Klimaatburge-
meesters hebben zich aangemeld 
voor de Nationale Klimaatweek 2022. 
Maar in gemeente Uithoorn zoekt 
het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat nog een Klimaat-
burgemeester. Vind jij ook dat we 
met elkaar – burgers, bedrijven en de 
overheid – de strijd moeten aangaan 
tegen klimaatverandering? Ben jij 
iemand die al stappen heeft gezet 
om klimaatbewuster te leven, 
wonen, eten, consumeren of reizen; 
en draag je dit ook graag uit? Doe 
dan mee! Want we hebben jou nodig 
als Klimaatburgmeester van Uit-
hoorn. Door jouw verhaal te delen, 
inspireer jij andere Nederlanders om 
ook duurzamer te leven. Naast 
Klimaatburgemeesters zoeken we 
ook bedrijven en organisaties die 

zich aansluiten als Klimaatsupporter 
voor de NKW.
Op 31 oktober start de tweede Natio-
nale Klimaatweek, een initiatief van 
het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. In die week (die 
loopt t/m 6 november) vraagt het 
ministerie, net als tijdens de eerste 
editie in 2021, op allerlei manieren 
aandacht voor alles wat er in het land 
gebeurt aan klimaatverbeteringen in 
de samenleving. Vorig jaar tijdens de 
NKW zetten maar liefst 142 Klimaat-
burgemeesters zich op hun eigen 
manier in om een positieve bijdrage 
te leveren aan het klimaat en inspi-
reerden zij Nederland om bewuster 
om te gaan met het klimaat. Voor 
deze editie is het ministerie nog op 
zoek naar een Klimaatburgemeester 
voor gemeente Uithoorn.

Wat is jouw klimaatverhaal?
Om Klimaatburgemeester te 
worden, zet jij stappen om jouw 
CO2-uitstoot te verminderen. Dat 
kan door middel van een grote 
maatregel zijn of juist iets kleins. 
Bijvoorbeeld door minder energie te 
gebruiken, je huis goed te isoleren, 
het eten van minder vlees en zuivel, 
korter of koud te douchen of vaker 
de � ets te pakken in plaats van de 
auto. Een Klimaatburgemeester 
deelt zijn of haar verhaal in het 
eigen netwerk en organiseert een 
activiteit op 31 oktober (of andere 
dag tijdens de NKW) in de eigen 
gemeente, wijk of buurt om bewo-
ners en omgeving in beweging te 
krijgen. Ben jij de Klimaatburge-
meester uit gemeente Uithoorn? 
Geef je dan snel op via: www.
nkw2022.nl; daar kun je ook voor-
beelden vinden van initiatieven van 
andere Klimaatburgemeesters. Na 
jouw aanmelding zoeken we naar 
mogelijkheden om jouw klimaatver-
haal via de (lokale) media te delen. 
Ook kan de Klimaatburgemeester in 
gesprek met de echte burgemeester 
over wat er nog moet gebeuren om 
in jouw gemeente de klimaatdoelen 
te halen.

Bedrijven meld je ook aan!
Het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat roept niet alleen 
burgers op mee te doen aan de Nati-
onale Klimaatweek. Ook organisaties 
– zogenaamde Klimaatsupporters 
– in Uithoorn en omgeving die zich 
inzetten voor het klimaat kunnen 
een bijdrage leveren door te laten 
zien wat ze doen en daarmee 
anderen te inspireren. Van scholen 
tot mkb en van gemeenten tot ener-
giebedrijven en brancheorganisa-
ties. Hoe eerder we met z’n allen 
minder CO2 uitstoten en energie 
besparen, hoe beter het is voor ons 
allemaal. Helemaal nu onze energie-
rekening is gestegen. Ook 
Klimaatsupporters kunnen zich 
aanmelden via www.nkw2022.nl.

Gemeente Uithoorn zoekt nog 
een Klimaatburgemeester

ratis proe  essen bij rea
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LEZERSPOST

Elke dag wordt er door diverse media melding van gemaakt dat de ener-
gieprijzen stijgen en er mede daardoor een ongekend aantal mensen niet 
meer in staat is om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij worden we 
gewaarschuwd dat de energievoorziening komende winter een probleem 
gaat worden vanwege in het oosten dichtgedraaide olie- en gasleidingen. 
‘De knop moet om’ houdt de overheid ons voor. Ja, maar door wie en bij 
wie moet dat? Wie de schoen past trekt hem aan. Als ik ’s morgens uit het 
raam kijk en de zon al op zie komen zie ik straatverlichting branden en als 
ik ’s avonds uit het raam kijk als de laatste zonnestralen nog zichtbaar zijn 
dan zie ik de straatverlichting ook branden. Er brandt verlichting op heel 
veel tijden en ook op heel veel plaatsen waar dat compleet nutteloos is. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel verlichting lang niet altijd 
bijdraagt aan veiligheid. Sterker nog, verkeerd geplaatste verlichting 
vergroot onveiligheid en is ook nog slecht voor gezondheid en natuur.
En toch wordt er een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid energie verkwist 
aan straatverlichting. Energie die nu al veel beter gebruikt kan worden om 
koelkasten koel te houden, maar komende winter zeker om huizen warm 
te houden. Minder verlichting wordt misschien door sommigen geassoci-
eerd met een ontwikkelingsland. Dan is er goed nieuws. Nog steeds reizen 
er grote drommen via Schiphol richting diverse volgens onze meetlat 
‘minder ontwikkelde landen’ om daar te gaan genieten, niet in de laatste 
plaats van de daar nog zichtbare sterrenhemels. Dat hoeft dan niet meer. 
Lekker dichtbij proeven van de ver-weg-sfeer. Maar dan moeten we alle-
maal een stekkertje minder doen. Win-win-win… win.
Niek Boele

Naar de knoppen?

Mijdrecht - Iedereen die kennis wil 
maken met de award-winnende 
balansschoen is van harte welkom op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 september 
om zelf te testen wat een verschil 
deze revolutionaire schoen voor je 
houding kan beteken. De klanten 
mogen met een paar testschoenen 
een uur lang buiten gaan wandelen 
of winkelen en ervaren hoe balans je 
leven kan veranderen! De oorsprong 
van Stretchwalker (zool) is gebaseerd 
op het balansprincipe van de oude 
traditionele Japanse sandaal Ippon-
ba geta, een balanssysteem, dat de 
harmonie tussen mens en natuur 
symboliseert. Deze houten Japanse 
sandaal balanceert op een hak, die in 
het midden van de zool is geplaatst 
waardoor de drukverdeling onder de 
voet verdeeld wordt en je gewrichten 
met 30% minder belast worden.
Doordat de zool iets verhoogd is 
worden de bekken gekanteld en 
komen de wervels boven elkaar te 

staan, waardoor je nog makkelijker 
loopt. Het gepatenteerde stretchleer 
zorgen voor een perfecte pasvorm en 
een ware wellness voor uw voeten. 
Uitermate geschikt voor mensen
met reumatische klachten, gevoelige 
voeten, rugklachten of diabetes en 
voor iedereen die lekker wil lopen
op hippe pasvormschoenen. Zij zien 
u graag op vrijdag 9 of zaterdag 10 
september op de Stretchwalkerdagen 
bij Smit Schoenen in Mijdrecht. U 
vindt haar aan de Dorpsstraat 39. 
Voor meer informatie: zie ook de 
advertentie elders in dit blad.

Stretchwalkerdagen bij
Smit Schoenen

COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn. IVN 
richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Vaarwel veen-
weidelandschap
Het is ruim dertig jaar geleden dat
ik voor het eerst De Ronde Venen 
kwam binnenrijden, om een huis 
in Mijdrecht te bezichtigen. Wij 
woonden in Nieuwegein en 
forensden dagelijks over de A2
richting Amsterdam.  Met onze 
eerste op komst zochten we een 
plekje dichterbij, minder �les en 
sneller thuis. Ik nam de afslag 
Abcoude richting Vinkenkade, zag 
een leuk klein weggetje rechtsaf en 
besloot mijn mogelijk nieuwe omge-
ving te verkennen. Ik wist niet wat 

me overkwam! Pal onder de rook 
van Amsterdam – wat zeg ik, nog ín 
de rook van Amsterdam! – belandde 
ik in een onverwacht idyllisch land-
schap. Langs het kalme riviertje de 
Winkel kronkelde de Winkeldijk zich 
onverstoorbaar door een weids 
weidelandschap. Een oud fort hier, 
een lekker rommelige jachthaven 
daar, een gerenoveerde molen, stok-
oude boerderijen, een rustiek brug-
getje, oude smederij, het hield niet 
op. In één klap volledig onthaast 
hobbelde ik achter wat �etsers aan 
want, tja, inhalen was niet echt goed 
mogelijk. En waarom eigenlijk ook 
die haast? Ik was meteen verkocht 
en het duurde niet lang voor we in 
Mijdrecht neerstreken.  Na de nodige 
gezinsuitbreiding begon ons huis 
wat te knellen en gingen we een 
tandje groter wonen in Vinkeveen. 
Onze eerste zomer daar vroegen we 
ons verbaasd af waarom het zo 
rustig was in onze buurt, totdat onze 

buren ons meenamen op een rondje 
over de plassen. Dáár zat iedereen 
dus! Al gauw hadden wij ook ons 
bootje en vooral de kano’s waren 
een heerlijke aanwinst. Een rondje 
Abcoude: �ink aanpoten maar wel 
erg mooi. Over de Heinoomsvaart 
via de Veldwetering (waar ik op een 
hete zomerdag een prachtige 
purperreiger verraste) en door het 
Gagelgebied (waar van de winter 
nog koereigers zaten) door Wilnis 
weer terug naar Vinkeveen. 
Wandelen in de Groene Jonker bij 
Zevenhoven waar ik voor het eerst 
het hoemp hoemp van de roerdomp 
hoorde. Roeien op Botshol met zijn 
eigen unieke natuur door het brak-
kige water. Wandelen over de spoor-
dijk naar Abcoude of met het pontje 
(dat moet blijven: teken die petitie! 
pontjenieuwerteraa.petities.nl) over 
bij Nieuwer ter Aa. En natuurlijk de 
onvolprezen Waverhoek. Een rondje 
van nog geen vier kilometer maar de 

vogelrijkdom is er ongekend groot 
met allerlei waadvogels, vele soorten 
rietvogels, doortrekkers in alle jaar-
getijden, blauwborsten op iedere 
hoek, kiekendieven, met een beetje 
mazzel een overvliegende zeearend, 
vossen, teveel om op te noemen. 
Niet alles in onze omgeving is 
natuurlijk even mooi. Waar mijn 
kinderen eind jaren negentig in het 
weiland achter ons huis in het voor-
jaar nog door een kleurig bloemrijk 
grasland dartelden, is een groot deel 
van ons gebied tot één groene 
woestijn, een grote grasfabriek 
verworden waar geen bloemetje 
meer te bekennen is. En dus geen 
insecten, waardoor ook steeds meer 
vogels het voor gezien houden. Daar 
word ik wel wat treurig van. Maar als 
je de plekjes weet, valt er op natuur-
gebied in onze omgeving genoeg 
moois te bewonderen. De afgelopen 
veertien jaar hoop ik u in ruim vijftig 
schrijfsels ook een beetje deelge-

noot te hebben gemaakt van mijn 
natuurplezier. Maar dit was mijn 
laatste bijdrage, wij vertrekken rich-
ting de bossen van Doorwerth. Ook 
daar zal mooie natuur dicht bij huis 
zijn, maar zo nu en dan zal ik met 
weemoed aan het veenweideland-
schap terug denken.

Regio - Op zaterdag 10 september, 
tijdens Open Monumentendag, geeft 
Maarten Ouboter een speciale lezing 
in de R.K.-kerk te Vinkeveen, als 
onderdeel van de activiteiten rond 
de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. 
Aanvang 13.30 uur, toegang gratis.

Door de taken die van oudsher bij de 
waterschappen liggen, zorg voor de 
waterveiligheid, afvoer van waterover-
schot, aanvoer bij tekort en de zorg 
voor gezond water, is er een ruime 
ervaring in het ‘sturen’ van water. Die 
ervaring kwam van pas toen in juni 
1672 in allerijl een laatste redmiddel 
werd ingezet om de optrekkende 
legers te weren van het hart van 
Holland. 
Hoe werkt het waterbeheer in Amstel-
land tegenwoordig en hoe destijds? 
Hoe kon de inundatie bewerkstelligd 
worden? De inundatie van 1672 luidde 
een nieuw tijdperk in voor de polders 
van de Ronde Venen. Wat zien we daar 
nog van terug? Maarten Ouboter, 
beleidsmedewerker bij het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht, geeft 
antwoorden op deze vragen. Ook 
maakt hij een sprong naar moderne 
tijden: Er zijn overeenkomsten met de 
aanvoer van zoet water naar Rijnland 
in de droge zomer van 2003. En wat 
voorzien we voor de toekomst van het 
water van de Ronde Venen?
Maarten Ouboter studeerde aardwe-
tenschappen en werkt sindsdien in 

het waterbeheer. De eerste 15 jaar bij 
het Waterloopkundig Laboratorium in 
Delft, en toen ook al in het gebied van 
de Ronde Venen (Botshol, Vinkeveen) 
en de laatste 22 jaar voor het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn 
passie is het proberen te begrijpen 
van het watersysteem, waarom is het 
zoals het is, wat leren we van het 
verleden voor de uitdagingen van de 
toekomst

Speciale signeersessie en wargames
Een extra speciale activiteit is de 
signeersessie die Fred de Heij 
diezelfde middag verzorgt. Zijn strip-
boek ‘Het Waterwapen’, ook verkrijg-
baar bij de expositie ‘1672 RampZalig, 
speelt zich onder meer af in de omge-
ving van de Ronde Venen, in 1672 ook 
onderdeel van de Oude Hollandse 

Waterlinie. De in Zaandam wonende 
Fred de Heij is een gerenommeerd 
striptekenaar en illustrator, die onder 
meer werkte voor het meisjesblad 
Tina, Donald Dick, Kui�e, Wordt 
vervolgd etc. Vanaf 14.30 uur is Fred 
de Heij aanwezig in de R.K.-kerk aan 
de Kerklaan te Vinkeveen. En natuur-
lijk verzorgen Eltjo Verweij en Marc 
van Vugt vanaf 14.30 uur voor de lief-
hebbers weer een aantal wargames 
op het ‘battle�eld van Waverveen.

Speciale �etsdag
Op zondag 18 september organiseren 
we een speciale �etsdag. Die dag is de 
tentoonstelling in de R.K.-kerk 
eenmalig gesloten. U kunt kiezen uit 
de drie speciale routes. Deze �ets-
routes voeren u langs diverse ‘land-
marks’, zogenoemde posten, die in de 
tentoonstelling over 1672 uitgebreid 
toegelicht worden. In de routes 
maken we zoveel mogelijk gebruik 
van bestaande �etsknooppunten. 
Waar nodig is een extra aanwijzing 
gegeven. Onderweg passeert u 
diverse horecagelegenheden. Via 
speciale QR-codes kunt u bij elk land-
mark een gesproken toelichting 
beluisteren. Het start- en eindpunt 
van de routes is bij d’werkplaats, 
Herenweg 177 te Vinkeveen. U kunt 
starten tussen 10.30 en 13.00 uur. Bij 
het eindpunt ontvangt u een ‘histo-
risch aandenken’ en u kunt nog even 
nagenieten van de aldaar georgani-
seerde ‘Teatime’’. We verwachten u 
hiervoor uiterlijk 16.00 uur weer terug 
bij d’werkplaats op Herenweg 177 in 
Vinkeveen.

De tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is 
elke woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur te 
bezoeken.

Historische vereniging en 
monumentendag
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Uithoorn - Maandagavond 5 
september stond bij de BVU volledig 
in het teken van de algemene leden 
vergadering en het ontdekken van de 
nieuwe Scheg. Het bestuur had zich 
voltallig achter de bestuurstafel 
geposteerd en voorzitter Hans 
Wagenvoort nam het woord en blikte 
nog even terug op het tot stand 
komen van de Scheg en de werk-
zaamheden die er door de bestuurs-
leden aan is gedaan om te komen tot 
waar we nu zijn. Extra hulde was er 
voor Jan van Beurden die alle techni-
sche zaken en de verhuizing op zijn 
niet al te brede schouders heeft 
genomen. Na deze mooie woorden 
werd de agenda van de ALV (alge-
mene leden vergadering) op een 
vlotte wijze afgewerkt en kon er 
worden gebridged. Tijdens het 
verloop van de avond bleek dat het 
in zo’n mooie ruimte nog wel even 
zoeken is naar wat is wat en waar 
zitten de juiste knoppen al met al zal 
het de komende weken nog wel een 
beetje pionieren zijn, maar we zijn er 
met zijn allen van overtuigd dat het 
goed komt.

Gebridged werd er in twee lijnen
In de A lijn ging de winst met 60,94% 
naar het paar Carla Dijkman en 

Gerard van der Meer, niet nadat ze in 
het zonnetje waren gezet als 
kampioen van het afgelopen seizoen. 
De tweede plaats ging met 56,81% 
naar Monique Verberkmoes en Jan 
van Beurden en de derde plaats was 
voor Nel Bakker en Ellen Hengeveld 
met 56,13%. In de B lijn was de 1e 
plaats met een prachtige score van 
66,67% voor de dames Ria Wezen-
berg en Greetje van de Bovenkamp. 
De tweede en derde plaats ging met 
een gelijke score van 59,58% naar de 
paren Richard Linting en Tom Woerde 
en Greet Rahn & Marcel Dekker. Het is 
de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de maandagavond mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de 
B.V.U. kunt u contact opnemen met 
onze secretaris de heer Kees Visser 
tel. 06-53175165 of via de mail kees.
visser55@kpnplanet.nl 

BVU bridgeavond in de Scheg

De Kwakel - Op woensdagmiddag 
de 14e september steken de 
dammers hun koppen weer bij 
elkaar. Dit doen de trouwe leden van 
het Kwakelse Kunst & Genoegen in 
het vertouwde Fort De Kwakel. Zij 
starten dit nieuwe seizoen, het 95e, 
met sneldammen om de vingers en 
hersenen weer los te maken. Hopelijk 
schuiven er nieuwe leden aan bij het 
steeds kleiner wordende clubje. Elke 
woensdagmiddag spelen de 
dammers voor de onderlinge compe-
titie, elke laatste woensdag van de 
maand strijd men om de sneldam-
titel. Ook worden er bondswed-
strijden gespeeld, dit seizoen in de 
ereklasse van Noordholland. Vorig 
seizoen wist K&G in de beslissende 
wedstrijd IJmuiden te verslaan en zo 

promotie af te dwingen, een huza-
renstukje van de K&G-ers. Zij hebben 
er weer zin in en zouden dit graag 
met meerdere damliefhebbers willen 
delen, komt dat zien! De middag 
begint om 13.30 uur in ‘t Fort, inlich-
tingen Adrie Voorn 0297 568472

Dammers graven strijdbijl op

Uithoorn - Na veertien avonden 
zomerbridge werd deze laatste avond 
de aller beste bridger van deze zomer 
bekend. Gedurende deze zomer-
maanden hebben in totaal een kleine 
achthonderd bridgers hittegolven 
getrotseerd en toch elkaar het vuur 
na aan de schenen gelegd. Hoe wordt 
je nu zomerkampioen? Door mini-
maal op acht avonden gekaart te 
hebben omdat acht scores tellen voor 
het eindklassement. Ben je op meer 
avonden geweest, dan tellen alleen 
de hoogste uitslagen mee, een avond 
met miskleunen valt dan vanzelf af. 
Cora de Vroom hanteerde dit systeem 
het beste en werd met gemiddeld 
59% over acht uitslagen kampioen. 
Jan Bronkhorst zat haar op de hielen 
maar sneefde net met 58,04% als 
tweede. De derde trede van het 
virtuele plateau was voor Ria Verkerk 
die op 57,31% uitkwam. Dit was het 
laatste bridgegebeuren in het Buurt-
nest omdat Bridgeclub De Legmeer 
vanaf woensdagavond 7 september 

19.45 uur dan als locatie de gloed 
nieuwe sporthal daar recht tegenover 
in gebruik neemt. Nieuwsgierig hoe 
dat er uit ziet en toch al van plan om 
te gaan kaarten? Alle inlichtingen 
kunt u verkrijgen bij het secretariaat 
e-mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540. Het bridgesei-
zoen loopt van september tot en met 
eind mei.

Zomerbridgekampioen 
De Legmeer

Bloemen voor Cora de Vroom als 
Zomerbridgekampioen 2022.

Uithoorn - Enkele bewoners van Aan 
de kant hebben met stijgende verba-
zing gekeken naar de betonblokken 
die van de week op een ochtend zijn 
neergelegd om sluipverkeer over de 
Groene Boord tegen te gaan. “Het lijkt 
wel de Berlijnse muur”, noemt bewoon-
ster Yvonne Meijer de foeilelijke 
betonnen muur waar ze nu tegenaan 
moet kijken. “Dit sluipweggetje bestaat 
al jaren, dus waarom moet het nu 
ineens afgesloten worden?” Voetgan-
gers, �etsers en brom�etsen gebruiken 

de ono�ciële route aan het eind van 
de Legmeer om naar de McDonalds of 
naar Amstelveen te gaan. Ze nemen 
dan een olifantenpaadje, �etsen tegen 
het verkeer in of steken de drukke 
tweebaansweg over. Volgens buurtbe-
woner Jeroen Verheijen ligt de bron 
van het probleem in Amstelveen. “Er 
ligt daar een tweezijdig �etspad, dat 
ineens stopt bij de bedrijven. Als er iets 
afgesloten moet worden, moet dat 
daar gebeuren.” Fietsers moeten eigen-
lijk onder de rotonde door en komen 

Olifantenpaadje verspert door 
Berlijnse muur

dan aan de andere kant van de 
Zijdelweg uit. Ze kunnen bij de 
verkeerslichten bij In het Rond over-
steken naar de Legmeer. 

Niets geholpen
De blokkade van betonblokken heeft 
niet geholpen, want voetgangers 
kunnen er nog langs en �etsers tillen 
hun �ets eroverheen of gaan er aan het 
eind van de rij blokken alsnog langs. 
“Voor welk probleem is dit een oplos-
sing?”, vraagt Verheijen zich af. “Het is 
nu alleen nog maar gevaarlijker 
geworden.” Yvonne Meijer vindt het 
jammer dat de mooie groenstrook voor 
haar huis weg is. “We hadden jarenlang 
een berm met mooie struiken, maar de 
gemeente wilde de entree van 
Uithoorn luxer maken. Nu kijken we 
tegen deze Berlijnse muur.” Het steekt 
de bewoners die meteen tegen de 
betonblokken aan kijken dat er niet 
met hen is overlegt. “Er is geen brief 
geweest en er is niets aan ons 
gevraagd. Ga met elkaar om de tafel 
om een oplossing te vinden.” In deze 
oplossing geloven ze niet. “Ze moeten 
het of veiliger faciliteren of het beter 
ontmoedigen’, vindt Verheijen.

Reactie gemeente
De gemeente Uithoorn weet van de 
problematiek en heeft de vraag 
gekregen om iets aan de situatie te 
doen omdat het er gevaarlijk is. “We 
hebben kleine hekjes neergezet, 
struiken en bomen geplant, maar niets 
hielp. Fietsers uit de K- en B-buurt 
pakken alsnog de makkelijkste weg 
naar Amstelveen. We kunnen geen 
�etsoversteek maken op de Zijdelweg, 
omdat daar geen ruimte voor is. De 
betonblokken zijn een tijdelijke oplos-
sing. Er wordt nog gekeken naar een 
de�nitieve oplossing, maar dat is niet 
eenvoudig”, reageert de gemeente.

 En nog steeds klimmen ze met �ets en al eroverheen. Foto’s Conny Vos

Regio - Als laatste evenement van een 
geweldige feestmaand maakt Aals-
meer zich op voor het grootste kunst-
festival in de regio: de 24e Kunstroute 
Aalsmeer. Op zaterdag 17 en zondag 
18 september 2022 van 12 tot 17 uur 
presenteren zich ruim 100 kunstenaars 
op 20 bijzondere locaties in Aalsmeer 
aan het publiek en kunnen kunstlief-
hebbers en gezelligheidszoekers zich 
weer laven aan prachtige kunst, 
muziek, poëzie en theater. De online 
catalogus op www.kunstrouteaals-

meer.nl geeft alvast een voorproe�e 
van alle locaties, de kunstenaars die 
daar exposeren en leuke activiteiten, 
terrasjes en bijzondere optredens. Ook 
op de Facebook pagina @Kunstroute-
Aalsmeer kunt u een impressie krijgen 
van wat er tijdens de Kunstroute Aals-
meer dit jaar allemaal de zien en te 
doen is. De catalogus is overigens 
ideaal om tijdens de Kunstroute met 
smartphone of tablet van locatie naar 
locatie te navigeren of exposerende 
kunstenaars te spotten. Voor wie dat 

niet wil is er ook een papieren route-
kaartje beschikbaar bij de locaties. 
Kunstroute Aalsmeer van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer wordt 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Aalsmeer, vele sponsors en vele vrijwil-
ligers. De opening van de Kunstroute 
Aalsmeer is op zaterdag 17 september 
2022 om 11 uur in de loods van Jacht-
haven Otto aan de Uiterweg 94 in Aals-
meer. Bijzonder detail: tijdens de 
opening wordt de winnaar van de 
Cultuurprijs Aalsmeer 2022 bekendge-
maakt. Die wint een cheque van €1.250 
en eeuwige room. 

Kunstroute Aalsmeer komt eraan



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus  
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.

rijksoverheid.nl/nl
- Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-co-

rona/testlocaties-amsterdam/ 

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Jongeren in Uithoorn/De Kwa-
kel die 18 jaar worden zich 
voortaan met een gratis app 
kunnen voorbereiden op hun 
nieuwe rechten en plichten? In 
deze ‘Kwikstart’-app zet de ge-
meente alle belangrijke zaken 
voor hen op een rij. Zoals het 
regelen van een eigen zorg-
verzekering. Met de ‘Kwik-
start’-app wil de gemeente jon-
geren een helpende hand bie-
den in deze fase van hun le-
ven, waarin veel op hun bord-
je komt. Op de Kwikstart-app 
kunnen jongeren alles vinden 
over zaken als DigiD, zorgver-
zekering en studiefinanciering. 

Maar ook heeft de gemeente 
eigen Uithoornse partners ge-
vraagd om lokaal hun informa-
tie specifiek voor jongeren te 
beschrijven in de app. Zoals 
bijvoorbeeld Welzijn op recept 
of het spreekuur bij het Finan-
cieel café. Hier kunnen jon-
geren terecht met al hun vra-
gen over geld en financiën. De 
gemeente hoopt dat door de-
ze app jongeren makkelijker 
de weg vinden naar voorzie-
ningen. 
De Kwikstart-app is onder an-
dere te downloaden via de 
Appstore op de mobiele tele-
foon.

OEKRAÏNE

IND: Uitreiken verblijfsbewijzen 
voor Oekraïense vluchtelingen 
tijdelijk niet mogelijk 

OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN WONEN 
NIET MEER BIJ U IN HUIS? 

Dan moeten zij zich uitschrijven

De IND kreeg dit voorjaar de op-
dracht om een verblijfsbewijs 
uit te reiken aan een groep van 
50.000 Oekraïners en derdelan-
ders. In veruit de meeste gevallen 
gaat het hierbij om een verblijfs-
bewijs in de vorm van een sticker. 
Toen duidelijk werd deze groep 
groter werd, is door de IND in juni 
een nieuwe bestelling stickers ge-
daan. De levering van de stickers 
heeft vertraging opgelopen van-
wege een tekort aan grondstof-
fen voor het echtheidskenmerk 
op de sticker. Om die reden is de 
IND helaas genoodzaakt het uit-
reiken van verblijfsbewijzen (zo-

wel stickers als O-documenten) 
te pauzeren. 

Tijdelijk geen afspraken 
mogelijk in de online 
afsprakenplanner 
Dit betekent dat het voor Oekra-
iense ontheemden tijdelijk niet 
mogelijk is om een online af-
spraak te maken voor het opha-
len van een verblijfsbewijs. De af-
sprakenplanner is weer beschik-
baar op het moment dat er vol-
doende stickers voorhanden zijn. 
De verwachting is dat het uitrei-
ken van de verblijfsbewijzen me-
dio oktober hervat kan worden.

U biedt onderdak aan Oekraïense 
vluchtelingen, of u heeft hen in de 
afgelopen periode onderdak ge-
boden. Wat mooi! Wij horen dat 
sommige Oekraïense vluchtelin-
gen weer huiswaarts keren of zich 
vestigen in een andere gemeente 
of een ander land. Als uw Oekra-
iense gasten/huisgenoten/bewo-
ners vertrekken, is het van belang 
dat zij zich uitschrijven uit het ge-
meentelijke basisregister. Dit kan 
op verschillende manieren. 

Vertrekken zij naar een andere 
locatie in Nederland, dan kan de 
verhuizing als volgt worden door-
gegeven:
• Online met DigiD via de websi-

te van de gemeente waar men 
gaat wonen;

• Door het maken van een af-
spraak bij de gemeente waar 
men gaat wonen.

Vertrekken zij naar het buiten-
land, dan kan de verhuizing als 
volgt worden doorgegeven:

• Via DigiD via het maken van 
een afspraak bij gemeente Uit-
hoorn.

Kijk voor meer informatie op www.
uithoorn.nl/home/verhuizen.

Waarom uitschrijven?
Het uitgangspunt van de Neder-
landse overheid is dat de op-
vang van Oekraïense vluchte-
lingen geen gevolgen heeft voor 
de hoogte van uitkeringen en ge-
meentelijke belastingen van gast-
gezinnen. We weten we nog niet 
precies hoe het Rijk in de toe-
komst met particuliere opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne zal 
omgaan. Daarom is het belang-
rijk dat zij zich uitschrijven als zij 
niet langer bij u in huis wonen, zo-
dat het straks in ieder geval geen 
effect kan hebben op eventue-
le toeslagen, uitkeringen en ge-
meentelijke belastingen. Mocht 
u nog vragen hebben, neemt 
u dan contact met ons op via 
vluchtelingen@uithoorn.nl 

Wat vindt u van de dienstverle-
ning van de gemeente Uithoorn? 
Uw mening telt! Vul onze enquê-
te in op www.uithoorndenktmee.
nl. De enquête loopt tot en met 21 
september. Wij nodigen u als on-
dernemer van de Uithoorn en De 
Kwakel graag uit om deel te ne-
men aan een ondernemerspei-
ling. U bent als ondernemer van 
groot belang voor onze gemeen-
te. Daarom vinden wij het belang-
rijk om te weten hoe tevreden u 
bent. Een onderzoek onder alle 
ondernemers van Uithoorn en De 
Kwakel geeft ons inzicht in hoe 
we verbeteringen kunnen door-
voeren in de dienstverlening en 
het beleid. Daarvoor gebruiken 
wij ondermeer de antwoorden uit 
het onderzoek. Zo proberen wij 

eraan bij te dragen dat u op een 
prettige en succesvolle manier 
kunt blijven ondernemen in onze 
gemeente. 

Het invullen van de online en-
quête duurt ongeveer tien minu-
ten. We stellen u daarin vragen 
over onder andere de omgeving 
van uw bedrijf, de bereikbaarheid, 
uw contact met de gemeente, het 
economisch beleid en de service 
van de gemeente. De antwoorden 
worden anoniem verwerkt. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk on-
dernemers meedoen aan het on-
derzoek. Door mee te doen aan 
deze enquête helpt u ons een nog 
beter beeld te krijgen wat er zich 
afspeelt in onze gemeente.

Ondernemerspeiling 2022

Speciaal voor vrijwilligers organiseert het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk van Uithoorn voor Elkaar een workshop: eenzaam-
heid herkennen en bespreekbaar maken op dinsdagavond 4 
oktober van 19.00 tot 21.30 uur in Uithoorn. Aanmelden kan 
via de pagina workshops op www.steunpuntvrijwilligerswerkuit-
hoorn.nl. of kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met Sabine Ridderhof, 
s.ridderhof@stdb.nl of telefoonnummer: 06-86 84 12 40.

WORKSHOP VRIJWILLIGERS: 

Eenzaamheid herkennen 
en bespreekbaar maken

Meld uw bedrijf aan 
voor opname in het 
gemeentemagazine 2023
Bedrijven en organisaties kun-
nen zich aanmelden voor opna-
me in het gemeentemagazine 
“Bij ons in Uithoorn en De Kwa-
kel”. Voor niet-commerciële be-
drijven en maatschappelijke orga-
nisaties, instellingen, verenigin-
gen en stichtingen is vermelding 
in het gemeentemagazine gratis. 
De gemeente Uithoorn verwerkt 
zelf geen wijzigingen in het adres-
overzicht. Wilt u zich aanmelden, 
een wijziging doorgeven of bent 

u benieuwd naar de mogelijkhe-
den om te adverteren in het ge-
meentemagazine? Neem contact 
op met uitgever Akse Media bv:
E-mail: redactie@aksemedia.nl
Schriftelijk: Akse Media, t.a.v. ge-
meentemagazine Uithoorn, Post-
bus 6033, 1780 KA Den Helder. 

https://uithoorn.smartmap.nl/
uw-vermelding 
Informatie: www.uithoorn.nl/
gemeentemagazine

Eind vorige week zijn er tussen 
de Groene Boord en de Zijdelweg 
betonblokken geplaatst. Dit is ge-
beurd om een verkeersveiligheid 
te verbeteren. Er wordt al sinds 
een lange tijd gebruik gemaakt 
door voetgangers en fietsers van 
een niet-officiële doorsteek (‘oli-
fantenpaadje’) tussen Aan de 
Kant en de Zijdelweg. Er steken 
niet alleen voetgangers de Zijdel-
weg over, er wordt ook gefietst in 
de berm richting de N201. Dit ge-
beurt direct naast de rijbaan van 
de Zijdelweg waarop de snelheid 
van het autoverkeer vrij hoog is.
Om de verkeersveiligheid van 
fietsers en voetgangers te be-
schermen hebben wij hier al eer-
der geprobeerd het pad af te slui-
ten met hekjes. Dit heeft niet ge-
holpen en de doorsteek wordt nog 
steeds veel gebruikt. De gemeen-
te Uithoorn vindt dit niet verkeers-
veilig en heeft als tijdelijke maat-
regel nu deze betonblokken ge-
plaatst. De gemeente is nu aan 

het kijken hoe de ruimte tussen 
de Groene Boord en de Zijdel-
weg definitief ingericht kan wor-
den, zodat voetgangers en fiet-
sers geen gebruik meer kunnen 
maken van deze doorsteek. Om 
de wijk te verlaten kunnen voet-
gangers en fietsers veilig de over-
steek maken via de kruising In het 
Rond/Zijdelweg. De directe buurt-
bewoners worden op de hoogte 
gehouden en zijn inmiddels ook 
geïnformeerd over deze tijdelijke 
maatregel.

Afsluiting doorsteek 
Aan de Kant-Zijdelweg
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur:
Nieuwsronde.  Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma
met daarin lokale onderwerpen.
(herhaling op ieder even uur)

Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag:  10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30 uur: 
BlijFFit.  Bewegingsprogramma voor senioren.
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos. 
In het weekend:  Het lokale weerbericht met Mees Weststrate.

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00 - 07.00 uur Nacht van De Ronde Venen
07.00 - 12.00 uur Ochtendronde
12.00 - 14.00 uur Tussen Twaalf en Twee
14.00 - 18.00 uur Middag Venen
18.00 - 00.00 uur Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00 - 22.00 uur Herrieschoppers
  22.00 - 23.00 uur Boundless
Donderdag  19.00 - 21.00 uur Eindeloos
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur Amigos da Musica
Zondag 10.00 - 12.00 uur Zondag met Zorg
  12.00 - 14.00 uur Amigos da Musica (herhaling)
  14.00 - 16.00 uur UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
E-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

De Ronde Venen - Zou u graag erop 
uit willen gaan met de � ets? Lekker 
in de frisse lucht en genieten van de 
prachtige natuur en een bezoekje 
brengen aan 1 van de vele lokale 
terrasjes in onze mooie gemeente 
DRV? Met een duo� ets is dit voor 
(bijna) alle inwoners weer mogelijk! 
Wij koppelen vrijwilligers aan gasten 
die niet meer zelfstandig kunnen 
� etsen. Samen maken zij heerlijke 
� etstochten op een duo� ets met 
elektrische trapondersteuning. Zo 
genieten ze samen van de omge-
ving en zijn ze lekker in beweging!
Momenteel zijn er op twee locaties 
in de Ronde Venen (Mijdrecht en 
Abcoude) elektrische duo� etsen. 
Vanaf deze twee locaties kan er 
lekker ge� etst worden. Uit Vinke-

veen zijn de laatste tijd veel nieuwe 
aanmeldingen binnengekomen. 
Daarom zouden zij graag een derde 
duo� ets voor Vinkeveen willen, 
omdat de duo� ets delen met
Mijdrecht logistiek steeds lastiger 
wordt. Daarnaast hebben ze de 
derde duo� ets ook nodig voor de 
proefritten met nieuwe gasten/
vrijwilligers en voor evenementen.

Help door te stemmen
U kunt helpen door op hen te 
stemmen. De stemperiode is van
5 t/m 27 september! U kunt hen 
vinden op de website van Rabo-
bank, regio Rijn en Veenstromen: 
https://www.rabobank.nl/leden/
clubsupport/club-overzicht/
clubdetail?id=315765.

Fietsmaatjes De Ronde Venen & 
Rabo ClubSupport

Vinkeveen - Op 1 september 1997 
begon Ellen Bowedes haar carrière 
in het onderwijs als leerkracht op 
OBS de Pijlstaart in Vinkeveen. 
Donderdag 1 september 2022 
vierde zij haar 25-jarig jubileum en 
dat nog steeds op dezelfde school! 
Wat een fantastische mijlpaal!

Juf Ellen 25 jaar
bij de Pijlstaart

Mijdrecht - Eens wat andere muziek 
op het Raadhuisplein. Afgelopen 
zaterdag was het heerlijk toeven in 
de schaduw van het Raadhuis onder 
het genot van vrolijke popsongs met 
en zonder gitaren, duetten, musical, 
kinderliedjes, acteren als ridders en 
prinsessen en dansjes, country, � lm-

muziek, samenzang met de leer-
lingen van Zangschool Greetje de 
Haan, afgesloten met een house ‘lang 
zal ze leven’ voor iemand in het 
publiek. Er werd bij gedanst en 
geklapt door het publiek op de 
stoelen rondom de zangers dat het 
een lieve lust was! Van de jongste van 

3 jaar tot en met de oudste van 56 
jaren zaten aandachtig te luisteren of 
gingen zelf zingen, dansen en 
springen! Er zaten mensen op de 
omringende balkons, personeel uit 
de winkels kwamen naar buiten en 
vertelden achteraf dat ze het heel 
mooi vonden en blij waren dat er 
eens wat anders op het plein klonk 
dan ‘hoempapamuziek’. So� a 
Sampiemon, Nikki van Walraven, 
Annemarie Stolwijk, Janneke 
Meijrink, Marion de Klijne, Drie kleine 
zusjes Houtman, Donna Veenhof, 
Eliahna Foulouh, Reinier Broshuis, 
Peter Hoogervorst, hebben veel 
toehoorders geroerd met onder 
andere: ‘One way ticket to the blues’ 
van Eruption/Boney M. ‘Sing Sing 
Sing’ van de Andrew Sisters, maar 
ook met bijvoorbeeld het zwoele ‘All 
that jazz’ uit de musical Chicago 
maar ook het stoere ‘The spy and the 
liar’ uit de gelijknamige � lm en ‘Let 
her cry’ van Hootie & The Blow� sh, 
‘Sundaymorning is coming down’ 
van Johnny Cash en ‘Back to the start’ 
van Michael Schulte met gitaar! Dit 
concert op deze locatie is voor 
herhaling vatbaar.

Gezellig concert
op Raadhuisplein

Nikki van Walraven en So� a Sampiemon openden het concert.

De Ronde Venen - Het college van 
Burgemeester en Wethouder stemde 
afgelopen week in met (zoals dat in 
politieke termen heet) drie ruimte-
lijke kaders. Dit is een eerste stap om 
ruim 1.580 extra woningen in De 
Ronde Venen te bouwen. In deze 
ruimtelijke kaders staan de belang-
rijkste voorwaarden voor drie 
verschillende nieuwbouwprojecten. 
Het gaat om de volgende projecten: 
het Oosterland (Mijdrecht), De 
Meijert (Mijdrecht) en De Maricken II 
(Wilnis). Op woensdag 21 september 
2022 bespreekt de gemeenteraad de 
drie plannen tijdens de politieke 
commissie Ruimtelijke Zaken, zodat 
de raad op donderdag 6 oktober hier 
een besluit over kan nemen. En dan 
maar hopen dat het weer geen tien-
jaren plannen gaan worden. Plannen 
maken ziert er prima uit op papier, 
praat lekker weg in diverse vergade-
ringen, maar voordat er ook maar 1 
paal de grond ingaat ben je zo weer 
10 jaar verder, als je geluk hebt. Maar 
goed geen plannen, geen visie, dan 
komt er helemaal niks van de grond

Het Oosterland
Met het project Het Oosterland 
moeten dan 755 woningen 
gebouwd. Van dit aantal zijn onge-
veer 226 sociale huurwoningen, 113 
middelt dure huurwoningen en 37 
betaalbare koopwoningen. Het
plangebied is nu in gebruik als glas-
tuinbouwgebied en met de verande-
ring naar woningbouw krijgt

het gebied weer een nieuwe bestem-
ming. Het plan is om er verschillende 
soorten woningen te bouwen. Hierbij 
let de ontwikkelaar erop dat de 
woningen passen bij het landschap-
pelijke karakter van het gebied.
Meer informatie staat op www.
hetoosterland.nl.

De Meijert
Het project De Meijert bestaat uit 203 
woningen. Hier wil de gemeente 
woningen voor verschillende doel-
groepen bouwen. Waarvan minimaal 
60 sociale huurwoningen en 30 
middel-dure huur/goedkope koop-
woningen. De ontwikkeling zorgt 
voor verandering en geeft het gebied 
een nieuw impuls. Op de plek waar 
eerst partycentrum De Meijert stond 
en nog de tennisbanen van Tennis-
vereniging Mijdrecht en de tennishal, 
moet dan een woongebied komen 
met een gezondheidscentrum en 
sportfaciliteiten. Ook wil men een 
groenzone maken die Park De 
Meijert, Pimpernel en Wickelhofpark 
met elkaar verbindt.
Zie www.derondevenen.nl/demeijert 
voor meer informatie.

De Maricken II
Binnen De Maricken II is het plan dat 
er ongeveer 600 tot 650 woningen bij 
komen. Daarvan zijn minimaal 180 
woningen sociale huur, 90 middel-
dure huurwoningen en 30 betaalbare 
koopwoningen. Ook in deze nieuwe 
wijk speelt groen een belangrijke rol. 

Hiermee past De Maricken 2 in de 
landelijke en groene omgeving van 
Wilnis. Meer informatie staat op 
www.derondevenen.nl/demaricken2.

De Ronde Venen zet in op het 
lokaal voorrang geven
Binnenkort is het mogelijk om 30% 
van de nieuwbouwwoningen met 
een koopgrens tot € 355.000 (de 
grens van de Nationale Hypotheek 
Garantie) met lokale voorrang toe te 
wijzen. Dit komt door de aanpassing 
van de Huisvestingswet. Lokaal voor-
rang betekent dat inwoners van De 
Ronde Venen voorrang krijgen. Maar 
ook mensen die hier werken, familie 
hebben wonen of door historie een 
band hebben met de gemeente.

Hoe gaat het nu verder?
Op woensdagavond 21 september 
2022 behandelt de gemeenteraad de 
drie plannen tijdens de politieke 
commissie Ruimtelijke Zaken. Daarna 
neemt de raad hier op donderdag-
avond 6 oktober 2022 een besluit 
over. Betrokkenen en inwoners 
hebben de mogelijkheid om bij 
beide vergaderingen in te spreken. 
Informatie hierover is te vinden via 
www.derondevenen.nl/inspreken. Als 
de gemeenteraad akkoord gaat met 
een ruimtelijk kader, dan worden de 
plannen verder uitgewerkt. Ook stelt 
de gemeente dan een bestemmings-
plan op. Dat is nodig om vervolgens 
te starten met het bouwen van de 
woningen.

College zet belangrijke stap naar de 
ontwikkeling van ruim 1580 woningen



137 september 2022 • inderegio.nl SPORT

Mijdrecht - De met veel tamtam 
aangekondigde bekerderby van 
Argon thuis tegen CSW uit Wilnis is 
uitgelopen op een doelpuntenfeest, 
echter alleen voor de ploeg van 
trainer Michel Strating van CSW. Voor 
rust stond de teller al op drie voor de 
gasten, en toen de coach met nog 
een half uur te gaan het halve elftal 
wisselde en meer routine inbracht 
werd er weer twee maal gescoord. 
Argon scoorde vlak na rust ook, 
uiteindelijk werd Argon afgedroogd 
met 1-5.
De eerste tien minuten deed de thuis-
ploeg noch aardig mee, Mika Keizers 
kwam op links in scoringspositie maar 
de geroutineerde doelman Rahim 
Gök greep goed in. Daarna was er een 
tegenslag voor Argon, Jordy Zwane-

veld moest geblesseerd uitvallen, Tim 
Waning verving hem. Maar met tien 
minuten op de klok kon Emmanuel 
Emma’s pro�teren van het feit dat 
doelman Kris van Rijn onder een 
voorzet doorging en zette de 0-1
op het bord. Argon liet in minuut 17 
de enige aanval met een schot op 
doel zien. Verdediger Erkelly de Sa 
soleerde op rechts door de defensie 
van CSW, verkoos te schieten maar 
zijn schot laag in de hoek kon Gök 
niet verrassen.
Na een half uur was het wederom 
weer de beurt aan CSW, Mick van der 
Loo die op links werd vrijgelaten 
kapte zijn tegenstander gemakkelijk 
uit en liet keeper Kris van Rijn van 
Argon kansloos 0-2. De defensie van 
Argon bleef cadeautjes uitdelen toen 

vier minuten later opnieuw Mick van 
der Loo vrijstaand een verre uittrap 
van doelman Gök mocht oppikken en 
de score naar 0-3 tilde. Argon zette 
daar een afstandsschot van Robin 
Voorend (naast) en een inzet van Siep 
Keulemans (zijnet) tegenover.
Bij het begin van de tweede helft 
begon het toch een beetje op een 
wedstrijd te lijken, Argon gaf de score 
een iets dragelijker aanzien, op 
aangeven van Sven Beek scoorde 
Robin Voorend de 1-3. Daarna volgde 
een rommelige fase, veel blessure-
behandelingen en maar weinig echte 
doelpogingen. Mike de Jong schoot 
namens CSW over en een schot van 
Justin Schouten was wel hard maar in 
handen van Keeper Gök. In die fase 
moest ook Tim Waning van Argon 
geblesseerd afhaken, Dylan Berg-
kamp nam zijn plaats in. Toen met 
nog een half uur te gaan ook Tijn 
Mager van CSW geblesseerd moest 
afhaken besloot coach Strating bij 
CSW de routine in te zetten, Thomas 
de Lange, Rens van Rooyen, Berry 
Kramer, Calvin Bergkamp en Justin 
Blok kwamen in het veld. Dat had 
gelijk e�ect, Berry Kramer gaf zijn visi-
tekaartje af met een fraaie goal 1-4, 
en op aangeven van Justin Blok 
mocht Emmanuel Emma’s de 1-5 
volmaken. Bij Argon mochten Tygo 
Limburg en de lang geblesseerde 
Max Oliemans nog minuten maken 
maar voor Argon was de koek al op. 
Tygo Limburg waagde nog een schot-
poging maar Gök, die een gemakke-
lijke middag had, greep in. Scheids-
rechter Leo van Dokkum trok niet 
veel extra tijd bij zodat en ieder tijdig 
kon beginnen aan een koude versna-
pering. Zaterdag moet Argon op 
bezoek bij KDO in De Kwakel, altijd 
lastig!

Bekervoetbal: Doelpuntenfeest 
bij Argon

Foto:  Hans van Gelderen.

Mijdrecht - Donderdag 1 september 
2022 is het nieuwe bridgeseizoen 
van Bridgevereniging Mijdrecht 
(BVM) begonnen. Het is weer even 
wennen, vooral door de hitte. Alle 
creativiteit is weer uit de kast 
gehaald om zo goed mogelijk te 
scoren met zoveel mogelijk plezier. 
Af en toe was het zweten om de 
geboden slagen te maken. Ook zijn 
weer systemen getest en bijgesteld 
en af en toe hoorde je de opmerking: 
“Je weet toch nog wel wat ik 
bedoelde...” De wedstrijdleiding 
verdient een pluim voor de inzet om 
de start optimaal te laten verlopen 
ondanks enkele verstoringen in de 
voorbereiding. De materiaalmeesters 
zorgden voor mooie speelkaarten en 
bridgekleden. Ook viel er iets te 
vieren. De kampioenen van 2021 

werden in het zonnetje gezet. Het 
waren de dames Henny van der Reep 
& Corry Twaalfhoven (zie foto).
Aan het einde van de middag is de 
eerste uitslag vastgelegd: A-lijn:
1. Maria Baas & Ted Koene 66,67%,
2. Wim & Trees Versteeg 64,58% en
3. Jan Bronkhorst & Marika Romeijn 
62,50%. B-lijn: 1. Bep Schumacher & 
Truus Groot 67,50%, 2. Carla de 
Goede & Tineke Venhuizen 65,00% 
en 3. Wie Veenstra & Jenny Silver 
65,00%. Tenslotte: BVM heeft in 
samenwerking met Het Cursuspro-
ject een bridgecursus opgezet. Voor 
inschrijving zie ‘Cursusproject De 
Ronde Venen’. BVM heeft haar speel-
dagen op maandag vanaf 19.30 uur 
en donderdagmiddag vanaf 13.15 
uur in de zaal van Zwembad Blijd-
recht. Kom eens meedoen.

Bridgevereniging Mijdrecht

Vinkeveen - Het Open Ronde Venen 
Klaverjaskampioenschap 2022 zal 
gehouden worden op vrijdag 9 
september 2022 in Café de Merel 
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen. Het 
klaverjassen start om 20.00 uur, 
aanwezig zijn om 19.45 uur voor de 
inschrijving. Zowel dames als heren 
zijn welkom. Er zullen vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld worden 
en dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de kampioen of 
kampioene 2022 bekend. De laatste 
klaverjasavond was de uitslag als 
volgt: 1. Jan Landwaard met 7205 
punten; 2. Ria van Es met 7156 
punten: 3. Peter van Kerkwijk met 
6697 punten. De poedel was voor 
Herman de Jong met 5096 punten. 

Het programma voor het seizoen 
2022-2023 is als volgt: we starten 
met het Open Ronde Venen Klaver-
jaskampioenschap op vrijdag 9 
september, dan de vrijdagen 23 
september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 
november, 2, 16 en 30 december. De 
vrijdagen in 2023: 13 en 27 januari, 
10 en 24 februari, 17 en 31 maart, 14 
en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 
en voorlopig als laatste datum 7 juli. 
Alle avonden starten we om 20.00 
uur, aanwezig zijn om 19.45 voor de 
inschrijving. Alle data onder voorbe-
houd. De Merel is ook zaterdags 
open vanaf 14.00 uur . Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-
263 562 of 06 - 4794 4950. E-mail: 
demerel75@outlook.com.

Open Ronde Venen Klaverjas-
kampioenschap 2022

Wilnis - Eind augustus zijn de club-
kampioenschappen Strokeplay op 
zowel de 18-holes baan als op de 
par-3 baan op Golfpark Wilnis 
gespeeld. Strokeplay is feitelijk de 
oervorm van golf. Alle slagen die een 
speler nodig heeft om een ronde golf 
te spelen, tellen voor de score. Oók de 
strafslagen. Wie aan het eind van de 
ronden het minste aantal slagen 
heeft, is de winnaar.
Dit jaar waren de clubkampioen-
schappen Strokeplay op de 18-holes 
baan verdeeld in meerdere catego-
rieën. Categorie 1, de lagere handi-
cappers, speelden hun wedstrijden 
zonder handicapverrekening. Phil Rich 
uit Vinkeveen en Remco Warlicht uit 
Kamerik zijn de clubkampioenen
Strokeplay van 2022 geworden.
De deelnemers aan de wedstrijden uit 
categorie 2 speelden 3 Stableford-
wedstrijden. Bij een Stablefordwed-
strijd is het aantal slagen dat je over 
een hole mag doen afhankelijk van de 
handicap van de speler. Bij de dames 

is Petra Moen uit Uithoorn in deze 
categorie eerste geworden. Aad van 
Rossum uit Kamerik won de eerste 
prijs bij de heren. Daarnaast streden 
ook de dinsdagdames en de Heren 
Senioren om het kampioenschap. Zij 
speelden ieder twee Stablefordwed-
strijden met handicapverrekening. 
Thea Moen uit Aalsmeer scoorde het 
beste resultaat en mag zich clubkam-
pioen in haar categorie noemen. Bij 
de heren streek Tom Kunst uit Vinke-
veen met de eer. Ook op de par-3 
baan werden de krachten gemeten 
voor de clubkampioenschappen
Strokeplay. De deelnemers speelden 
op zondag 28 augustus ieder twee 
wedstrijden. Nel Lindeman uit Mij-
drecht won met 1 punt voorsprong
op de nummer 2 en is clubkampioen 
Strokeplay 2022 par-3 bij de dames 
geworden. Ook bij de heren was het 
verschil tussen de nummer 1 en 2 
slechts 1 punt; Carl Flesch uit Uithoorn 
mag zich clubkampioen Strokeplay 
2022 par-3 van de heren noemen.

Na a�oop was het een gezellige 
drukte op het terras. Alle prijswin-
naars werden gehuldigd door
voorzitter Vincent Klarenbeek en 
keerden huiswaarts met een mooi 
boeket en met de zwaar bevochten 
en verdiende trofeeën. De namen 
van de clubkampioenen zullen op 
de houten schilden in het clubhuis 
worden bijgeschreven, voor de 
eeuwige roem.

Uitslagen:
Strokeplay categorie 1 - Dames:
   1. Phil Rich  ; 2. Cora Jonkers  ; 3. Sil 
Stoker  . Heren: 1. Remco Warlicht;
2. Joris van Alphen; 3. Jaco Ypma.
Damesdinsdag: 1. Thea Moen;  
     2. Anita Meijer  ; 3. Lia van Leeuwen.
Heren Senioren  : 1. Tom Kunst:
2. André Klarenbeek; 3. Aad 
Kooijman. Stableford categorie 2   
- Dames: 1. Petra Moen  ;      2. Angélica 
Koeleman; 3. Adrianca Mens. Heren:
1. Aad van Rossum; 2. Paul Koop-
mans; 3. Ton Koorn. Par-3     1 - 
Dames: 1. Nel Lindeman;     2. Ria van 
Dam;      3. Vanessa Hoekman. Heren:
1. Carl Flesch; 2. Dick Blekman; 3. 
Hans Veldhuijzen.

Clubkampioenschappen 
Strokeplay Golfclub Veldzijde

Veel prijswinnaars bij Golfclub Veldzijde.

De Ronde Venen - Nadat in 
december het eerste team kampioen 
werd in de tweede klasse en zich nu 
prima handhaaft in de eerste klasse, 
was het nu de beurt aan het tweede 
team. Voor de vakantie waren hun 
agenda’s te vol, maar nu kwam dan 
eindelijk hun huldiging. Ron en Ton 
wisten de voorjaars competitie in de 
derde klasse te beëindigen met zes 
punten voorsprong op nr. 2, Almeer-
spin. Zeven van de negen wedstrijden 
werden gewonnen. Heel soms was er 
een onverwachte uitslag. De eerste 
wedstrijd tegen het Utrechtse UTTC 
werd met 5-0 gewonnen. Maar de 
return... werd verloren met 5-0. Tja, 
uitslagen zijn nooit tevoren te garan-
deren, zo blijkt maar weer. Ik beluister 
bij Ron ook een beetje bezorgdheid 
over het straks spelen in de tweede 
klasse. Er zal waarschijnlijk hard 
getraind en gewerkt moeten worden 

om je daar te handhaven. Een mooie 
uitdaging voor Ron en Ton. Het derde 
team eindigde ook op de rand van 
een kampioenschap. Het team van 
Martijn, Yannick en Denise eindigde 
op een gedeelde eerste plaats met 
Tiel met beiden 32 punten. De NTTB 
regels bepalen dan de volgorde aan 
de hand van de onderling gespeelde 
wedstrijden. Deze waren beiden door 
team 3 verloren met 3-2. Tiel werd 
aldus kampioen. Heel sneu als je er zo 
dichtbij bent. Volgende keer beter! Op 
de vrijdagmiddag van 16 tot 17 uur 
tafeltennissen elke week onze vete-
ranen in Willisstee in Wilnis. Er zijn 
nog plekken vrij voor belangstel-
lenden. Bewegen op oudere leeftijd is 
belangrijk. Doe het dan op een leuke, 
gezellige manier bij tafeltennis... Ook 
bij de jeugd zoeken we nieuw talent. 
Info via tafeltennis@veenland.nl en de 
site www.veenland.nl.

Veenland Tafeltennis 2
ook kampioen
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Uithoorn - Op zaterdag 17 
september vindt op het Marktplein 
de tweede Cultuurmarkt Uithoorn & 
De Kwakel plaats. 18 verenigingen en 
clubs die cultureel en kunstzinnig 
actief zijn in Uithoorn en De Kwakel 
zullen op deze dag informatie geven 
over hun activiteiten. Verschillende 
muziek- en dansgroepen geven een 
kort optreden op het podium tegen-
over de bibliotheek. Deze cultuur-
markt is er voor iedereen die zich wil 
oriënteren binnen het grote aanbod 
aan koren, orkesten, dansgroepen, 

toneel, poëzie etc. enerzijds om 
wellicht actief lid te worden bij één 
van deze groepen en anderzijds om 
verrast te worden door het grote 
aanbod aan voorstellingen, 
concerten en exposities.
De Cultuurmarkt begint om 11.00 
uur en eindigt om 16.00 uur. Meer 
informatie over het programma, 
deelnemende groepen en aanmeld-
mogelijkheden vindt u op www.
cultuurmarktuithoorn.nl 
Groepen die zich nog willen 
aanmelden zijn van harte welkom.

Cultuurmarkt Uithoorn &
De Kwakel

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Sinds de gemeenteraad onze Cultuurnota heeft 
aangenomen, is op cultuurgebied al veel gebeurd. 
En er staat nog veel te gebeuren. Ik vind het 
belangrijk om u hierover op de hoogte te houden. 
Onder de noemer ‘De schatten van Uithoorn/De 
Kwakel’ geef ik u in deze krant maandelijks een 
‘kunst en cultuur-update’.

Open Monumentendag op 10 september
Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag in onze 
gemeente. Er doen, net als vorig jaar, tien monumenten mee. Een 
prachtig aantal!

Om 10 uur verricht ik de opening bij de voormalige pastorie aan de 
Amsteldijk-Noord 32 (zie foto), waar nu schoonmaakbedrijf Raggers 
gevestigd is. Wist u dat in 1882  dominee G.J. van Limburgh (van 1876
tot 1916 ‘herder en leraar’ in Uithoorn) daar zijn intrek nam? Tot na de 
Tweede Wereldoorlog deed het gebouw dienst als pastorie. In 1963
kocht de Cindu het pand om er Spaanse gastarbeiders te huisvesten. Na 
een ingrijpende restauratie in 1987 en 1988 richtte de nieuwe eigenaar, 
het schoonmaakbedrijf Raggers & Zoon BV, dit gemeentelijke monument 
in als kantoor. Onlangs onderging het pand weer een restauratie.
Verder kunt u de Thamerkerk bezoeken, het Fort aan de Drecht, Drecht-
dijk 72, De Hoeksteen, het Spoorhuis, de spoorbrug, de Tolhuissluis, het 
prachtige pand aan de Thamerlaan 14 en het Witte Huis. Belangrijk om
te vermelden is dat het interieur van het Witte Huis aan de Thamerlaan 2 
niet te bezichtigen is. Maar van de beschilderde schouw worden vóór het 
huis foto’s geëxposeerd.
Alle monumenten zijn van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen, met
uitzondering van het Fort. Dit is te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur.
Ik hoop dat er veel animo is voor de aankomende Monumentendag.
Bij elk deelnemend monument ligt een folder. Ik wens iedereen heel
veel plezier met het bewonderen van onze schatten!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 2 
september is de nieuwe wijk 
Legmeer-West 456 in Uithoorn fees-
telijk geopend. Dit moment werd 
samen met ontwikkelende bouwer 
Van Wijnen, Woningbouwvereniging 
Eigen Haard, de gemeente Uithoorn, 
samenwerking partners en natuurlijk 
de buurtbewoners gevierd.

Swale
Tijdens de feestelijke middag is er 
samen met de wethouder een infor-
matiebord van de Swale onthuld. De 
Swale is uniek voor Uithoorn! Dit is 
namelijk de eerste in de gemeente. 
De Swale is een voorziening waarin 

op een gecontroleerde wijze tijdelijk 
regenwater wordt vastgehouden. Dit 
regenwater wordt vastgehouden in 
een ondergrondse grindko�er en op 
het oppervlak. Na 24 uur wordt het 
regenwater automatisch afgevloeid 
op het oppervlaktewater. Zo voor-
komen we wateroverlast bij hevige 
regenval. Tevens is de Swale goed 
geschikt om in te spelen, samen met 
de bewoners en atelier Dutch is er 
geparticipeerd voor een passende 
speelplek.
Wethouder Ferry Hoekstra, porte-
feuille Wonen en Duurzaamheid, was 
enthousiast over de feestelijke 
opening van de Swale: “De Swale is 

een innovatief project met meerdere 
functies. Hopelijk kunnen we dit in 
de toekomst vaker ontwikkelen, 
omdat goed omgaan met soms veel 
regen en soms ook weer droogte in 
deze tijd steeds belangrijker wordt!” 
Daarnaast vulde hij aan: “De nieuwe 
woningen in dit gedeelte van 
Legmeer-West is een mooie aanvul-
ling van het woningaanbod in de 
gemeente Uithoorn. De woningen 
bieden een mooie mix voor diverse 
doelgroepen. Door deze woningen 
kon er ook doorstroom plaatsvinden 
in andere delen binnen de 
gemeente.”

Een gevarieerde wijk
Legmeer-West is een gevarieerde én 
vooral ook een duurzame woonwijk. 
In totaal zijn hier 374 gasloze 
woningen gebouwd. De wijk heeft 
een mooie combinatie van vrije 
sector koopwoningen, middeldure- 
en sociale huurwoningen. De 
verschillende fases in het project 
hebben hun eigen identiteit, de 
gehele wijk is ontworpen door 
Mulleners + Mulleners architecten. 
De wijk is speels opgezet met veel 
groen en veel gelegenheid om te 
spelen voor de kinderen.

Knutselen
Tijdens de feestelijke middag kregen 
alle kinderen uit de wijk de mogelijk-
heid om een eigen vogelhuisje te 
knutselen voor in de tuin.

Feestelijke opening
Legmeer-West én de Swale

Uithoorn – De gemeente Uithoorn 
blijft ook de komende jaren volop 
inzetten op het voorkomen van 
jeugdoverlast en -criminaliteit. Om 
die reden heeft Uithoorn, samen met 
de andere Amstellandgemeenten, 
Bureau Bervoets gevraagd onderzoek 
te doen naar drugs in de omgeving 
van schoolgaande jongeren en hoe 
de gemeente en partners (ook) 
preventief met die problemen 
kunnen omgaan. Het onderzoek 
bevestigt het beeld dat de gemeente 
en haar partners rond de problema-
tiek hebben. Er is geen sprake van 
buitensporig drugsgebruik onder de 
jeugd, maar diverse jongeren in 
Uithoorn worden wel geconfronteerd 
met de problematiek.

Het onderzoek laat zien dat er relatief 
weinig problemen zijn rondom (hard)
drugsgebruik op scholen. Daarnaast 
wordt er gebruik gesignaleerd van 
alcohol, ‘vapes’ (e-sigaretten) en soms 
snus (zakjes die tegen het tandvlees 
worden geplaatst en die een ‘rush’ 
geven ten gevolge van met name 
nicotine). Uit het onderzoek komt 
meer een dealprobleem dan een 
gebruikersprobleem naar voren, 
maar dat is niet enkel en alleen te 
relateren aan de jongeren.

Lage pakkans
Verder blijkt dat de ligging – onder 
de rook van Amsterdam – en de lage 
pakkans door gering straattoezicht 
Uithoorn aantrekkelijk maken als 
afzetmarkt. Als handels- en gebruik-
slocaties worden het Zijdelwaard 
(plein) genoemd, twee middelbare 
scholen, het busstation en de omge-
ving van een supermarkt aan de 
Prinses Irenelaan. Er is op de 
genoemde locaties regelmatig sprake 
van rondhanggedrag en vernie-

lingen, maar ook intimidatie 
waarmee de drugshandel gepaard 
gaat. Sommige jongeren geven aan 
bang te zijn voor dealers en ‘straatlei-
ders’ en dat beïnvloedt soms de sfeer 
voor deze jongeren op school. Denk 
aan zwijgcultuur en angst.

De gemeente Uithoorn kent kwets-
bare jongeren die geronseld worden 
voor activiteiten binnen het criminele 
circuit en kwetsbare meiden die 
(mogelijk) seksueel worden uitgebuit.
De hierboven beschreven problema-
tiek vindt deels plaats op de scholen, 
aangezien een gedeelte van de 
betre�ende jongeren op deze 
scholen zit. De problemen zijn echter 
niet speci�ek aan de scholen te rela-
teren. Rondom de scholen zelf zijn 
geen signalen van grote incidenten 
bekend.

Aanbevelingen
Tegelijkertijd bevestigt het onder-
zoek een aantal reeds bekende, 
zorgelijke signalen waar de 
gemeente mee aan de slag is en blijft. 
Een aantal aanbevelingen uit het 
rapport wordt op dit moment dan 
ook al uitgevoerd. Denk aan het 
inzetten van de Lokaal Persoonsge-
richte Aanpak (LPGA) en (digitaal) 
toezicht door de politie en jongeren-
werk. Bedrijventerreinen en zoge-
noemde ‘shady places’ staan al onder 
de aandacht en blijven ook onder de 
aandacht staan.

Actiecentrum
Daarnaast is de gemeente Uithoorn 
aangesloten op de aanpak ‘Door-
groeiers in de drugscriminaliteit’ van 
het Actiecentrum Veiligheid en Zorg. 
Binnen onder andere de pilot ‘Veilig-
heid in en om de school’ is er 
aandacht voor het thema drugs en 

het delen van zorgsignalen. Bij het 
(specialistisch) jongerenwerk is er 
nadrukkelijke aandacht voor zowel 
de kwetsbare jonge aanwas als de 
doelgroep jongvolwassenen (16+). 
En het Plan van Aanpak Ondermij-
ning van de gemeente Uithoorn 
besteedt nadrukkelijk aandacht voor 
drugscriminaliteit, mensenhandel en 
jeugdcriminaliteit. Ten slotte is er al 
geruime tijd een speci�eke aanpak 
voor kwetsbare meiden en voor 
mogelijke uitbuitingsrisico’s binnen 
deze doelgroep.

Gedegen onderzoek
Burgemeester Pieter Heiliegers 
(portefeuillehouder handhaving 
Openbare Orde en Veiligheid): “Het 
onderzoek geeft goed inzicht in de 
mate van jeugdoverlast en jeugd-
problematiek in en rondom de 
gemeente Uithoorn. Speci�ek gericht 
op drugsproblematiek onder school-
gaande jeugd vanaf 12 jaar. Het is 
goed dat we hier gedegen onderzoek 
naar hebben laten doen. Zodat we 
ook gerichte maatregelen kunnen 
nemen.” Hij legt uit: “Binnen het Inte-
graal Veiligheidsbeleid 2023-2026 ligt 
het voorstel om op verschillende 
fronten incidentele middelen structu-
reel te maken met, extra relevant in 
het kader van dit onderzoek, uitbrei-
ding van het aantal boa’s op straat, 
uitbreiding van het (specialistisch) 
jongerenwerk en de lokaal persoons-
gerichte aanpak.” 
De burgemeester laat verder weten 
dat veiligheid een van de grote 
speerpunten is én blijft. “Een van de 
opgaven voor de afdeling veiligheid 
binnen de gemeente, omschreven in 
het College Uitvoeringsplan (2022-
2026) luidt dan ook: ‘Inzetten op 
voorkomen van jeugdoverlast en 
-criminaliteit’.”

Onderzoek naar drugshandel onder jeugd 
bevestigt beeld rond de problematiek
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De Ronde Venen - Frits Hirschstein 
heeft donderdag 1 september bij zijn 
afscheid als algemeen directeur van 
Stichting Kinderen Kankervrij een 
koninklijke onderscheiding ont-
vangen. De inwoner van Abcoude is 
benoemd tot O�cier in de Orde van 
Oranje Nassau vanwege zijn jaren-
lange inzet in de strijd tegen kinder-
kanker. De versierselen werden hem 
opgespeld door burgemeester 
Maarten Divendal.

Drijvende kracht
In een korte toespraak noemde 
burgemeester Divendal Frits 
Hirschstein een voorbeeld in de 
wereld van fondsenwerving en de 
drijvende kracht achter KiKa. ,,Hij 
krijgt mensen en organisaties gemo-
tiveerd om in actie te komen en te 
verbinden aan KiKa als ambassa-
deurs. Wat Frits met KiKa bereikt 
heeft voor kinderen met kanker gaat 

de grenzen van beroepsmatig functi-
oneren te boven”, aldus Divendal.
,,100% verdiend”, noemde Rob 
Pieters, een van de oprichters en 
CMO van het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in 
Utrecht de onderscheiding. ,,Zonder 
de inzet van Frits en KiKa was ons 
unieke centrum, het grootste kinder-
kanker centrum van Europa, nooit 
van de grond gekomen.”

Ontstaansgeschiedenis KiKa
25 jaar geleden speelden Hirschstein 
en Pieters samen zaalvoetbal. Zij 
spraken in die tijd vaak over kinder-
kanker en over het gebrek aan geld 
om wetenschappelijk onderzoek te 
doen om de genezingskans voor 
kinderen met kanker te verhogen. 
Hirschstein besloot daarom zijn baan 
op te zeggen en zijn marketingcapa-
citeiten in te zetten om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor onderzoek 

naar kinderkanker. Hij richtte in 2002 
Stichting Kinderen Kankervrij op en 
in korte tijd werd KiKa een begrip in 
Nederland. Dit heeft geleid tot een 
enorme boost in het kinderkanker 
onderzoek met als resultaat dat de 
genezingskans van kinderen met 
kanker in Nederland maar liefst 9% 
gestegen is in de afgelopen 20 jaar. 

Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie
In 2007 besloten kinderoncologische 
professionals en ouders van kinderen 
met kanker om alle expertise van
de toenmalige zeven centra voor 
kinderen met kanker te bundelen
in één nieuw landelijk centrum, het 
huidige Prinses Máxima Centrum 
voor Kinderoncologie in Utrecht. 
Daar was uiteraard ook geld voor 
nodig. Toen is een beroep gedaan op 
Frits Hirschstein, die op zijn beurt de 
landelijke actie “Draag je steentje bij” 
bedacht. Iedere Nederlander kon een 
steentje kopen om het Máxima te 
helpen bouwen. Zonder deze actie 
was het Centrum nooit van de grond 
gekomen.

Over KiKa
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 
werkt sinds 2002 aan 100% gene-
zing van kinderkanker. Dit doen zij 
door het werven van fondsen voor 
vernieuwend onderzoek en andere 
activiteiten op het gebied van 
kinderkanker, gericht op minder 
pijn tijdens behandelingen, meer 
genezing en een hogere kwaliteit 
van leven op latere leeftijd. Daar-
naast richt KiKa zich op het geven 
van voorlichting over kinderkanker. 
Mede dankzij KiKa is in de afge-
lopen 20 jaar de overlevingskans 
van kinderen gestegen van 72% 
naar 81%

Koninklijke onderscheiding 
voor Frits Hirschstein

LEZERSPOST

Als iemand zich geroepen voelt om (ook al is het negatief ) commentaar 
te geven op mijn ingezonden stukje van 24 augustus in deze krant over 
het ‘excuus’-snoepreisje naar Suriname van de Tweede Kamerdelegatie 
o.l.v. Kiki Hagen, met onder anderen de van Surinaamse afkomst mevr. 
Sylvana Simons, is dat zijn of haar volste recht, maar dan heb ik ook het 
volste recht om daar op te reageren in het kader van ‘woord en weer-
woord’ als er in dat commentaar dingen worden beweerd die pertinent 
bezijden de waarheid zijn. In de Meerbode van 31 augustus gaf dhr. R. 
Lammertsen, hierbij mijn naam noemende, zijn persoonlijke visie op het 
artikel dat ik eerder schreef over het ‘excuus’-snoepreisje naar Suriname 
van de Tweede Kamerdelegatie o.l.v. Kiki Hagen, met als een van de 
andere deel-nemers de van Surinaamse afkomst mevr. Sylvana Simons 
en welke in deze krant werd gepubliceerd. Laat ik voorop stellen dat ik 
het zeer op prijs stel als iemand een afwijkende mening over zaken 
heeft en dat kenbaar maakt. Echter, de genoemde commentator trekt 
(A) mijn kennis omtrent het slavernijverleden in onze voormalige kolo-
niën in twijfel en vindt (B) dat ik denigrerend over vrouwen praat om tot 
slot te eindigen (C) met het spreekwoord “De beste stuurlui staan aan 
wal”. Wat dat laatste betreft heeft de heer R. Lammertsen volkomen 
gelijk. Ja, echt! Menig jaartje heb ik als koopvaardijo�cier met plezier 
gevaren en ben uiteraard uiteindelijk aan de wal gekomen om mijn 
carrière in binnen- en buitenland voort te zetten en ben nu reeds 
geruime tijd gepensioneerd. Punt voor meneer. Dat ik mij denigrerend 
zou uitlaten ten opzichte van vrouwen? Ben me er niet zodanig van 
bewust. Ik weet niet hoe het met u gesteld is , meneer Lammertsen, 
maar ondanks mijn leeftijd kijk ik nog steeds met veel plezier naar 
vrouwen. Mooie, minder mooie, lichte en donkere...Onze Lieve Heer 
heeft mij twee ogen gegeven die nog goed functioneren. Met betrek-
king tot mijn, volgens u, beperkte kennis over ons slavernijverleden 
moet ik u helaas ook teleurstellen. Zowel van de kant van mijn vader als 
van mijn moeder woonde en werkte onze familie zeker gedurende 3 à 4 
generaties zowel in Oost- als in West-Indië (onze voormalige koloniën) 
inclusief de Suriname. Zij hebben de periode van de afscha�ng van de 
slavernij óf zelf nog nėt meegemaakt... óf uit eerste overlevering meege-
kregen. Zelf ben ik vòòr de tweede oorlog in onze voormalige kolonie 
Nederlands Indië geboren en heb er vele, vele jaren gewoond en later 
gewerkt. Ook wij hadden, toen ik als kleine jongen daar nog rondschar-
relde (buiten onze tuinman die het erf bijhield) zeker twee andere 
bedienden die hun eigen verblijven hadden. Bij ons (blanke Europe-
anen) hadden zij het vele malen beter dan wanneer zij voor hun eigen 
(rijke en invloedrijke) Indonesische landgenoten of nóg rijkere Chinezen 
voor een fooi en een hap eten GEDWONGEN werden te werken. Zij 
werden vaak ‘aangeleverd’ door een dorps- of wijkhoofd die daaraan 
�ink verdiende. Dàt was pure mensenhandel (een ander woord voor 
‘slavernij’!). De betrokkene zelf had niets in te brengen. Voor zijn ‘bemid-
deling’ ontving het dorps- of wijkhoofd een betaling van de eerste twee 
á drie maandsalarissen welke de betrokken ‘aangeleverde’ moest 
ontberen. Liep deze man of vrouw weg, dan waren de gevolgen niet 
mals, laat ik dat u verzekeren. Verder adviseer ik u eens naar het 
museum van Land en Volkenkunde te gaan en daar, na afspraak uiter-
aard, eens in de archieven te duiken over deze zaken. Daar bewaart men 
documenten over transacties en verkoopprijzen van (inheemse) slaven 
aan (blanke) landeigenaren. De aanwezige schilderijen en prenten uit 
die tijd tonen uitsluitend met tulbanden getooide Arabische of donkere 
Afrikaanse slavenhandelaars! Die lieden verkochten dus hun eigen volk 
en dat willen de huidige nazaten botweg niet accepteren. De blanke 
landeigenaren hadden eenvoudigweg werkvolk voor de plantages 
nodig en hadden daar geld voor over maar ZIJ waren dus NIET de 
grootste boosdoeners zoals men (vooral de huidige nazaten van de tot 
slaaf gemaakten) ons graag willen doen geloven. Van excuus en �nan-
ciële genoegdoening aan deze verre nazaten die zeggen nu nog steeds 
trauma’s te hebben van de 159 jaar geleden beëindigde slavernij kan 
dus geen sprake zijn. Dat spelletje speel ik absoluut niet mee.

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Reactie op een reactie

Regio – De arbeidsmarkt piept en 
kraakt onder een overvloed aan vaca-
tures en tekort aan personeel. Werkge-
vers zitten te springen om nieuwe 
werknemers en moeten tegelijkertijd 
alle zeilen bijzetten om goed personeel 
te behouden. Daarnaast worden werk-
nemers en werkzoekenden – terecht 
- steeds kritischer en kiezen zij bewust 
voor een baan die bij hen past en waar 
zij zich verder kunnen ontwikkelen. 
Noloc, de beroepsvereniging voor 
loopbaanprofessionals, organiseert van 
12 tot en met 17 september 2022 voor 
de achtste keer de Week van de Loop-
baan, waarin loopbaanprofessionals 
hun deuren openen voor iedereen die 
een gratis loopbaanadvies wil. In de 
regio Amstelland en De Ronde Venen 
kan je terecht bij Rose-Marie Lucas van 
Rooskleurig Coaching. Zij is al meer 
dan 12 jaar actief in de regio en aange-
sloten bij Noloc Zoals ieder jaar doet zij 
mee in samenwerking met de regio-
nale bibliotheek en JobOn, dé de 
landelijke community voor werkzoe-
kenden. Noloc wil met de Week van de 
Loopbaan landelijk aandacht geven 
aan het belang van LevenLangOntwik-
kelen én alle vormen van (persoonlijke) 
begeleiding van mensen en organisa-
ties op de arbeidsmarkt. In Nederland 
zijn ruim 500 Noloc loopbaanprofes-
sionals die meedoen met de Week van 
de Loopbaan.

Voor werkenden en werkzoekenden
Loopbaanprofessionals zijn er om 
werkenden en werkzoekenden te advi-
seren over welke stappen zij kunnen 
nemen om vitaal en duurzaam inzet-

baar te blijven. Zeker met het oog op 
de toekomst, in een arbeidsmarkt die 
continu in ontwikkeling is door onder 
andere digitalisering en robotisering. 
Nieuwe banen verschijnen, oude 
banen verdwijnen. Blijven leren en 
ontwikkelen is daarom belangrijk, maar 
plezier in het werk is minstens zo 
belangrijk.

Maak een afspraak!
Iedereen die met loopbaanprofessional 
Rose-Marie Lucas wilt praten over loop-
baanontwikkeling, of andere vragen 
heeft op dat gebied, is van harte 
welkom. Wacht niet langer, neem 
contact op en laat je inspireren! Er is 
een gevarieerd aanbod van gratis 
gesprekken tot het meedoen aan een 
workshop, het maken een gratis Happy 
Werkscan of winnen van een gratis 
Loopbaanscan.

Gratis Gesprekken 
Een persoonlijk adviesgesprek van 30 
minuten waarin jouw loopbaanvraag 
centraal staat.
- Maandag 12 september 19.00-22.00 

uur Online via Skype 
- Dinsdag 13 september 19.00-22.00 

uur Bibliotheek Aalsmeer, Markt-
straat 19 

- Woensdag 14 september 14.00-18.00 
uur Bibliotheek Amstelveen, Stads-
plein 102 

- Donderdag 15 september 13.00-
17.00 uur Bibliotheek Mijdrecht 
Dokter. J. van der 
Haarlaan 8

- Vrijdag van 14.00-18.00 uur Biblio-
theek Uithoorn, Marktplein 65 

Gratis loopbaanadvies voor iedereen
De workshop ‘Weten wat je wilt’
In samenwerking met JobOn. Door mee 
te doen aan de workshop krijg je meer 
inzicht in jezelf door te onderzoeken 
wat je wilt en wat je belangrijk vindt. Er 
is plek voor maximaal 15 deelnemers. 
Voor meer info zie ook advertentie in 
dit blad.
- Vrijdag 16 september van 11.00-

12.30 uur in de bibliotheek Uithoorn, 
Marktplein 65 

Gratis Happy Werkscan
Het is een korte scan die antwoord 
geeft op de vraag: Zit jij nog lekker in je 
werk? Moet ik het roer omgooien? Er is 
“iets”... maar wat? De Happy Werkscan 
brengt structuur aan in ambities, 
verwachtingen, zelfkennis, concrete 
plannen en vage ideeën. Het is een 
goede start bij een zoektocht naar de 
volgende loopbaan stap.

Het winnen van een GRATIS 
Loopbaanscan 
Met deze test krijgt je o.a. inzicht in je 
eigenschappen, interesses en het type 
werk dat bij je past. De resultaten 
vertalen we naar een beroepsadvies.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen voor meer 
informatie of om direct een afspraak in 
te plannen een e-mail of whatsapp te 
sturen naar info@rooskleurigcoaching.
nl of 06-53135015 o.v.v. de bibliotheek 
waar je wilt afspreken, online wilt 
afspreken of als je wilt meedoen aan de 
workshop. Ieder jaar is het veel belang-
stelling, mail daarom snel voor het 
maken van een afspraak, want vol=vol.

Bingo
Regio - Zaterdag 17 september is er bingo in het Buurthuis van Amstelhoek. 
Er worden die avond 10 rondes gespeeld en er zijn weer mooie prijzen te 
winnen. De toegang is gratis net zoals het eerste kopje ko�e of thee. De 
zaal gaat open om 19:00 uur. De bingoavonden in het seizoen 2022/2023 
zijn: 5 november, 17 december, 28 januari, 4 maart, 15 april.

Nooit te oud voor vakantie!

www.allegoedsvakanties.nl
0318 - 48 51 83
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Het kappen van 122 bomen omdat ze te oud of ziek zijn is onvermijdelijk. 
In mijn leven heb ik al drie keer meegemaakt dat alle bomen van de 
Nesserlaan gekapt zijn. En iedere keer zijn ze vervangen door jonge 
boomples. Een uiterst gezonde cyclus. We mogen best vertrouwen 
hebben dat wethouder Hoekstra dat alles goed overwogen heeft. Natuur-
lijk heeft Conan de Bruin gelijk dat dan telkens een paar jaar minder CO2 
wordt geabsorbeerd. Als hij daar niet van kan slapen, dan moet hij er wat 
aan doen. Hij kan de stichting Barbarugo opdracht geven in Ghana 
stekjes bamboe te planten. Als hij dat vijf jaar eerder doet dan er gekapt 
wordt, dan wordt het absorptievermogen van de oude boom, op tijd 
vervangen. Zo’n plantje kost vijf euro. Het kan iedere vijf jaar weer een 
nieuw kap vervangen. Zonder extra kosten. Als Colan de Bruin 15 extra 
stekjes laat planten, dan kan hij zijn hele leven aardgas blijven verbruiken, 
want al het verbrande gas wordt aan de lucht onttrokken. Bezig zijn met 
het klimaat is dus helemaal niet duur, als je het maar goed aanpakt.
Uithoorn heeft helemaal geen ruimte om 23.000 boompjes te planten. 
Het is beter dit te doen in Afrika. Daar rukt de Sahara op naar het zuiden. 
Met aanplant van bamboe houden we het tegen. Daar is zoveel ruimte 
dat alle 160 Mton dat Nederland uitstoot aan de lucht wordt onttrokken. 
Geen politieke partij die zich daarover druk maakt. Mijnheer De Bruin: 
hier is werk aan de winkel. 
Lees ook ghanakaderhulp.wordpress.com/bamboe-redt-het-klimaat.

Ruud Goedknegt
Nessersluis

Verantwoord kappen van bomen

Uithoorn – De Kwakel - Heb je altijd 
al graag iets willen doen voor je 
medemens en heb je dit weekend 
nog een paar uurtjes over? Kom dan 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel 
helpen tijdens onze supermarktactie 
op zaterdag 10 september a.s. bij 
Albert Heijn Zijdelwaard in Uithoorn. 
Met deze actie zamelen we lang 
houdbaar voedsel in om de basis-
pakketten voor onze cliënten weke-
lijks aan te vullen. Bij deze acties 
kunnen bezoekers van de super-
markten tijdens het boodschappen 
doen iets extra’s kopen voor de 
klanten van de voedselbank. Als vrij-
williger maak je bezoekers attent op 
de supermarktactie (�yeren), leg je 
bezoekers uit welke producten ze 

kunnen doneren (bij het winkel-
eiland) of neem je de gedoneerde 
producten in ontvangst (inzame-
lingskraam). We werken in tijds-
blokken van 09.00 - 12.00 uur,
12.00 - 14.30 uur en 14.30 - 17.00 uur.
Ben je enthousiast geworden na het 
lezen van dit bericht en wil je de 
Voedselbank helpen op zaterdag
10 september bij AH Zijdelwaard? 
Stuur dan een mailtje met je voor-
keur voor een tijdsblok en op welk 
onderdeel je wilt helpen naar super-
marktactieuithoorn@gmail.com.
Ben je niet beschikbaar, maar wil je 
toch graag helpen? Kom langs op
10 september en doneer houdbare 
producten of Douwe Egberts-
punten. We hopen dat je meedoet!

Kom je helpen met het 
inzamelen van voedsel?

Uithoorn - Na twee jaren van pauze 
door de corona-perikelen, is het tijd 
om te besluiten of de uitvoering 2022 
door kan gaan. Vele gesprekken met 
bestuursleden van KBO Uithoorn en 
De Kwakel zijn gevoerd of het 
verstandig is deze sessie 2022 te orga-
niseren. Helaas moeten we u mede-
delen, dat ook de 2022 niet zal 

worden uitgerold. De landelijke 
berichten over het risico van besmet-
ting zijn somber. Daarbij komt dat een 
bijeenkomst van ca. 150 oudere seni-
oren in een relatieve kleine ruimte risi-
covol is. Zeker als de mogelijkheid van 
ventileren beperkt moet worden inge-
schat, gegeven de tijd van het jaar. Het 
is niet anders en ze gaan voor 2023!

De Kwakel - Zanger Daan Bartels en 
gitarist Maurice Couvée treden op 
zondagmiddag 18 september 
opnieuw op bij Bar Het Fort in De 
Kwakel. Daan & Maurice spelen en 
zingen zelfgeschreven Nederlands-
talige luisterliedjes, die ze afwis-
selen met enkele bekende klassie-
kers. Ook het door Daan geschreven 
‘Lied voor De Kwakel’ komt voorbij. 
Afgelopen voorjaar verzorgden 
Daan & Maurice al twee keer optre-
dens bij Het Fort, die door het 
mooie weer buiten konden plaats-
vinden. Zowel de twee muzikanten 
als het publiek vonden het zo 
sfeervol, dat direct besloten werd 
nog een extra optreden te plannen. 

Op zondagmiddag 18 september 
om 15.00 uur spelen en zingen 
Daan & Maurice daarom nogmaals 
de liedjes van hun EP’s ‘Zo Dichtbij’ 
en ‘Welkom in mijn Wereld’. Daar-
naast klinken enkele bekende 
nummers van o.a. Frans Halsema en 
Liesbeth List. Natuurlijk zingt Daan 
ook zijn ‘Lied voor De Kwakel’, een 
Kwakelse versie van Sonnevelds 
evergreen ‘Het Dorp’. Wie erbij wil 
zijn moet vooraf reserveren door 
een mail te sturen naar daan@
daanenmaurice.nl. De entree 
bedraagt € 15,–. Bij mooi weer vindt 
het optreden buiten plaats. Denk in 
dat geval aan het meenemen van 
een trui of vest.

Weer geen Dag van de Ouderen

Luisterliedjes Daan & Maurice

Uithoorn - Afgelopen weekend werd 
de bibliotheek aan het Marktplein 
feestelijk in gebruik genomen en daar 
waren veel belangstellenden op af 
gekomen.
In haar speech op zaterdagochtend 
bedankte directeur Daphne Janson 
diverse mensen die van belang waren 
tijdens de verbouwing en inrichting 
van de nieuwe locatie. Ze blikte terug 
op de geschiedenis en hoopte met 
dit nieuwe gebouw de stap naar de 
toekomst te maken en er een leven-
dige plek van te maken. Wethouders 
Jan Hazen en José de Robles lazen 
om de beurt passende citaten voor 
uit liedjes zoals ‘Een eigen huis’ van 
René Froger, uit boeken zoals ‘De 
avonden van Gerard Reve’ of een 
gedicht als ‘De ontdekking van K. 
Schippers’: “Als je goed om je heen 
kijkt, zie je dat alles gekleurd is”.

Alyshia
Daarna was er aandacht voor Alyshia. 
Zij mocht een foto onthullen waarop 
zij met haar zussen Kayleigh en Zoë 
stond. Ze had een wens ingestuurd 
dat zij samen op de foto mochten 
voor de website van de bibliotheek 
en die wens was ingewilligd. “De foto-
shoot was superleuk om te doen”, 
vertelt grote zus Zoë. Eerst gingen ze 
op de foto met een boek, maar toen 
de meiden hun turnkwaliteiten lieten 
zien, werd daar ook een foto van 
gemaakt. Omdat Alyshia de volgende 
dag negen jaar zou worden, zette de 
zaal een ‘lang-zal-ze-leven’ in. De 
vervulling van haar wens was alvast 
een mooi verjaardagscadeau.

Onthulling
De o�ciële openingshandeling werd 
daarna buiten verricht. De herauten 
bliezen op hun trompetten en 
iedereen verzamelden bij de ingang. 
Op het raam werd een prachtig 
gedicht van dorpsdichter Peter Borg-
haerts onthuld door de wethouders.
Zowel zaterdag als zondag konden 
belangstellenden meevaren met de 
dorpsdichter over de Amstel. De 
boot was telkens goed gevuld en 
Peter legde uit hoe hij te werk ging 
bij het maken van een gedicht.
Binnen zaten veel kinderen rond de 
grote tafel in de Maakplaats. Ze 
mochten een digitaal verhaal maken 

of een robot programmeren. Door 
goed samen te werken knutselden 
twee klasgenootjes van lego een 
ventilator die via een tablet werd 
aangestuurd. De kleinere kinderen 
lieten zich liever voorlezen achterin 
tussen de kinderboeken. Er waren 
lokale schrijvers aanwezig die met 
veel passie vertelden over hun 
boeken. Ook de Amsteland Senioren 
ComputerClub en het Taalhuis 
hadden over belangstelling niet te 
klagen.

Grappige show
Zaterdag aan het eind van de 
middag trad kinderboekenschrijfster 
Tosca Menten op voor zo’n vijftig 
kinderen met haar grappige show. 
Zondagmiddag kwam auteur Rosita 
Steenbeek langs om vanaf het 
nieuwe podium aan het aanwezige 
publiek te vertellen over haar roman 
Julia. Al met al was het een 
geslaagde kennismaking met de 
nieuwe bibliotheek.

Veel belangstelling bij opening 
bibliotheek

Uithoorn - Met het vertrek van de 
laatste bedrijven is een einde 
gekomen aan de roemruchte geschie-
denis van het voormalige WAPO-
terrein in Uithoorn. Het voormalige 
bedrijfsverzamelterrein is gesloten en 
maakt plaats voor Thamenhof, een 
ontwikkeling van 127 appartementen 
en twee-onder-een-kapwoningen.
De eerste werkzaamheden zijn inmid-
dels gestart. Het sloopbedrijf is 
begonnen met het verwijderen van 
de gebouwen en opruimen van het 

terrein. De verwachting is dat de 
ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen 
eind november kan beginnen met de 
heiwerkzaamheden.
De locatie Thamenhof is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam, een 
verdedigingsring rondom Amsterdam 
met forten, dijken en sluizen. De Stel-
ling staat sinds 1996 op de lijst van 
UNESCO werelderfgoed. Bij de plan-
vorming moest de bebouwing 
worden ingepast binnen dit 
beschermde landschap.

Twee-onder-een-kapwoningen 
binnenkort in verkoop
Het nieuwbouwproject bestaat uit 
127 appartementen verdeeld over 
drie gebouwen: Amalia, Alexia en 
Ariane. De appartementen zijn 
bestemd voor de verhuur in het 
sociale-, midden- en vrije sector 
segment. De twee-onder-een-
kapwoningen, gelegen aan de 
Vuurlijn, worden binnenkort door 
EKZ makelaars in verkoop 
gebracht.
De verwachting is dat de eerste 
appartementen in het voorjaar van 
2024 beschikbaar zijn en de laatste 
in het najaar van 2024.

Sloop voormalig WAPO-terrein 
Uithoorn gestart

 Foto’s:  Conny Vos.





Uithoorn - Zondag 4 september waren 
het prachtige weersomstandigheden 
tijdens de wielerronde van Uithoorn. Er 
waren mooie wedstrijden te zien op het 
parcours van UWTC. 

Veteranen 60+
De UWTC leden Louis Oude Elferink, Rene 
Wiebes, John Tromp en Gerard de Veer 
waren present bij deze thuiswedstrijd. 
Vanaf de start waren er een aantal renners 
o.a. Gerard heel actief met het vergaren 
van punten voor de leidersprijs. Diverse 
ontsnappingen werden al snel weer onge-
daan gemaakt. In de massaspurt was 
Henry Kes uit Volendam het rapste voor 
Frank Nijssen uit Haarlem en derde werd 
Jeroen Bosman uit Amsterdam. John 
spurtte naar een mooie vierde plaats, 
Louis werd 8e, Gerard �nishte als 13e en 
René werd 17e. Kees van Prooijen uit Den 
Haag won de leidersprijs.

Nieuwelingen
Bij de nieuwelingen �nishte bijna een 
compleet peloton na 44 rondes koers. En 
dat werd best een spannende sprint want 
34 renners �nishte binnen vier seconde. 
De winst ging naar Anco Ballif uit Gouda. 
Hij won ook het 3-ronde klassement. Op 
plaats 2 Rick Versloot uit Harinxveld-
Giesendam en op de derde plaats Liam 
van Os uit Berkel en Rodenrijs. UWTC lid 
Jasper Mons reed een sterke wedstrijd 
totdat in de laatste ronde iemand tegen 
hem aanbotste en hij maar net overeind 
wist te blijven. Ketting eraf en weg kans 
op een goede eindsprint. Jari Busker-
molen en Kars van Hattem �nishte achter 
Jasper. 

Sportklasse
Bij de sportklasse helaas maar een klein 
deelnemersveld. En ook hier een bijna 
compleet peloton naar de �nish. De winst 
ging naar Yorick Bos uit den Helder. 

Tweede werd UWTC lid Henk de Jong uit 
Nieuwveen en 3e Jorre van der Bij. Jorre 
ging ook met de leidersprijs en het 
3-ronde klassement naar huis. 

Amateurs en junioren
Bij deze klasse was er halverwege koers 
wel een succesvolle ontsnapping van 
zeven man, waaronder vier UWTC- leden. 
Iedere dinsdagavond wordt er door deze 
mannen op het scherpst van de snede 
gekoerst tijdens onze clubcompetitie en 
dat werpt blijkbaar zijn vruchten af.
Twee rondes voor het einde wist Sven 
Buskermolen een gaatje te slaan en hij 
kwam solo richting de streep. Helaas voor 
Sven stak hij iets te vroeg de handen in de 
lucht en wist clubgenoot Bas de Bruin met 
0.002 seconde verschil toch nog de winst 
te grijpen. De winst dus voor Bas de Bruin 
uit Uithoorn die tevens ook de leidersprijs 
en het 3-ronde klassement op zijn naam 
wist te schrijven. Tweede Sven Busker-
molen uit Kudelstaart en derde Pepijn 
Veenings uit Assendelft. Op de vijfde 
plaats UWTC junior Mike Derogee en 
zesde Menno van Capel. 

Simac Ladies Tour
UWTC lid Lorena Wiebes was de sterkste 
dame tijdens de Simac Ladies Tour. Met 2 
overwinningen, 2x een 2e plaats, een 3e 
en een 5e plaats ging ze er met de eind-
overwinning vandoor. 

NK handbiken
Op 1 september deden de UWTC- handbi-
kers Tim de Vries en Jetze Plat mee bij het 
NK tijdrijden in Amersfoort. Jetze Plat wist 
de snelste tijd neer te zetten in de klasse 
H4. En Tim de Vries won de zilveren 
medaille in de klasse H5. Op 24 september 
strijden zij in Varsseveld voor de NK titels 
tijdens de wegwedstrijd.
Ronde van Deventer
Jasper Mons reed op 3 september de 

Ronde van Deventer bij de Nieuwelingen. 
Jasper bleef keuring in het peloton en 
werd 16e in de eindsprint. 

Klompenronde
Op zondag 4 september werd in Honse-
lersdijk de Klompenronde verreden. Aan 
de start stonden Jytte Timmermans, 
Mirthe Mons en Floris Fransen. Al direct 
vanaf de start werd er hard gekoerst. De 
drie UWTC rijders zaten alle drie in het 
peloton en konden daar goed in mee. In 
de koers, die 16 ronden over het parkoers 
van Westland Wil Vooruit ging, zaten drie 
klimmetjes en dat maakte het een zware 
koers. Jytte werd uiteindelijk tiende, Floris 
16e en Mirthe 17e. 

Ronde van Orteliusstraat en Texel
Joël van Capel heeft dit weekend twee 
wedstrijden gereden. Zaterdag gingen we 
naar de Ronde van de Orteliusstraat in 
Amsterdam waar hij een goede samen-
werking had met teamgenootje Tristan. 
Zondag reed Joël een goede wedstrijd op 
Texel en hij werd derde.

Uithoorn – Vorige week is het seizoen 2022-
2023 geopend met een toernooi voor en bij 
Legmeervogels. Op deze prachtige dag kwamen 
de teams van Legmeervogels onderling in actie 
tegen elkaar. Van jong tot oud, meiden en 
jongens en voor zowel voetbal als handbal. 
In de ochtend speelden 30 voetbalteams van de 
jongste jeugd (t/m 12 jaar) in verschillende 
poules tegen elkaar. Leuke wedstrijdjes, waarin 
de spelers �jn met elkaar hebben gevoetbald en 
elkaar beter hebben leren kennen in hun 
nieuwe team. In de vroege middag kwamen 
twaalf voetbalteams (13-18 jaar) in actie. De 
wedstrijden werden begeleid door ouders van 
de eigen teams. Een opzet die we nu voor het 
eerst zo deden en wat goed bevallen is. Leuk 
om te zien dat bij het begin van het seizoen het 
fanatisme gelijk aanwezig is.Op het handbalveld 
speelden in de middag 3 gemixte handbalteams 
een toernooi. Leuk om alle leeftijden door 
elkaar te mixen om zo gelijkwaardige teams te 
creëren. Ook voor de hand-bal is hiermee het 
seizoen gestart. Als laatste onderdeel gingen 
rond 16.00 uur de senioren aan de bak. Er waren 

zes teams die op half veld 8x8 speelden, 
verdeeld over twee poules. Na de poulewed-
strijden volgden de �nales. Erg leuke en erg 
gezellig. Ieder programmaonderdeel werd afge-
sloten met een prijsuitreiking, waarbij iedere 
eerste plaats een beker kreeg en voor ieder 
speler een vaantje uitgereikt werd door de orga-
nisatie. Gedurende de hele dag werd het toer-
nooi aangekleed met gezellige muziek en 
springkussens. In de kantine en buiten was de 
verkoop van een drankje of een hapje. De 
aanwezige EHBO had het gelukkig rustig. Wat 
pleisters en wat koelen, gelukkig geen ernstige 
blessures. Zo’n toernooi vergt inzet van vrijwil-
ligers. Gelukkig waren er scholieren die voor 
hun maatschappelijke punten wilden helpen. 
Op vrijdagavond het voor-bereiden, zoals doel-
tjes neerzetten, bekers en vaantjes uitpakken, 
kleedkamerindelingen ophangen. En op 
zaterdag overdag zorgen dat de standen binnen 
kwamen en op alle velden een wedstrijdbal en 
hesjes aanwezig zijn. Tussendoor zorgen voor 
volle kannen limonade en waar nodig vuilnis 
opruimen.

Seizoensopeningstoernooi Legmeervogels

Ronde van Uithoorn
GESLAAGDE EERSTE KLAVERJASAVOND

Uithoorn - De eerste klaverjasavond van het seizoen 2022-
2023 bij Legmeervogels is een compleet succes geweest. 
14 tafels waren er deze avond bezet onder ander met 
klaverjassers. Iets nieuws is het feit dat er nu ook toeschou-
wers komen naar de klaverjasavond bij Legmeervogels. 
Toeschouwers bij klaverjassen? Niet iedereen kan omgaan 
met de nieuwe trend. Staan toch mensen te kijken hoe jij 
dit spelletje speelt. Je kunt er maar last van hebben? Wij 
weten niet of Jozef Lebesque last heeft gehad van deze 
spanning. Hij ging deze avond naar huis met de pechvogel-
prijs met slechts 4806 punten. In de bovenste regionen zien 
wij terug: Wim Talsma met 7048 punten op een leuke derde 
plaats. Egbert Verkerk ging deze avond naar huis met de 
tweede prijs. Zijn puntentotaal is 7125. Maar de grote man 
deze avond is Tinus Smit met 7174 punten. Na de prijsuit-
reiking bleef het nog lang gezellig in de kantine van 
Legmeervogels. Wit u ook eens gezellig komen klaverjassen 
bij Legmeervogels? Dit kan weer op vrijdag 16 september 
2022. Aanvang is dan 20.00 uur.

VDO GAAT GELUKKIG GEWOON VERDER
Uithoorn - Na een jaar met zorgen en twijfels over het 
voortbestaan van de sportvereniging, wervingsacties voor 
zowel nieuwe leden als trainsters en een zoektocht naar 
een nieuw bestuur is het gelukt om te kunnen blijven 
lesgeven en sporten bij VDO! Op 2 september 2022 werd 
de eerste Algemene Ledenvergadering van het nieuwe 
seizoen gehouden in het clubhuis van roei -en kanover-
eniging Michiel de Ruyter. Veel trouwe leden woonden de 
vergadering bij en namen afscheid van het oude bestuur. 
De bestuursleden Hans Broers, Cyrus Ottenhof en Else 
Breman werden bedankt en in het zonnetje gezet door 
het nieuwe bestuur. Hans Broers heeft zich maar liefst 20 
jaar met hart en ziel ingezet voor VDO. Trainster Pauline 
Ottenhof (Yoga, Pilates plus, Pilatus 65+ en Latin dance) 
stopt met lesgeven na ruim 20 jaar. Ze kon niet aanwezig 
zijn op 2 september maar werd niet vergeten. Haar jaren-
lange diensten werden gewaardeerd met een prachtige 
bos bloemen. Na de plechtigheden vond de o�ciële over-
dracht met het nieuwe bestuur plaats, stelden de drie 
nieuwe trainsters zichzelf voor en tenslotte stemden de 
leden in met een nood-zakelijke contributieverhoging. Aan 
het einde van de avond werd er gezellig nagepraat met 
zowel de oude als nieuwe bestuursleden en nader kennis 
gemaakt met de nieuwe Yoga en Pilates docenten.





22 inderegio.nl • 7 september 2022SPORT

Vinkeveen - De eerste wedstrijd van 
het seizoen was uit bij Harmelen. Dit 
vriendenteam houdt van stappen en 
een biertje dus van trainen was nog 
weinig terecht gekomen. Dat was 
duidelijk te merken want Harmelen 
begon veel sterker aan de wedstrijd. 
Na een paar minuten lag nummer een 
in het net. Kort daarna maakte Rico 
gelijk en dat gaf de burger weer moed. 
Echter tussen de veertiende en de 
twintigste minuut scoorde Harmelen 
drie keer. Tijdens de drinkpauze verge-
leek coach Roger de conditie van zijn 
mannen met een kudde bakstenen. 
Ook stonden de twee van Eikjes 
binnen een half uur met een blessure 
aan de kant. Kort voor rust werd het 
ook nog 1-5. De thee hielp het team 
niet over de drempel. In een dramati-
sche tweede helft met twee hoogte-
puntjes (Thijs stopte op fraaie wijze 
een pingel en Ryan maakte een mooie 
goal} werd Hertha ondersteboven 
gelopen. Toen er ook nog iemand tien 

minuten eruit moest was het gebeurd. 
Met maar liefst een 2-9 nederlaag 
droop Hertha af naar Vinkeveen.

KORT
BOWLING VERENIGING 
MIJDRECHT

De Ronde Venen - Vorige week 
werden alle ballen weer uit de 
kast gehaald bij de leden van 
Bowling Vereniging Mijdrecht. 
Iedereen maakte enthousiast 
gebruik van de ingooiavonden 
op maandag en woensdag. De 
teams werden samengesteld, en 
de aanpak voor de nieuwe 
competitie werd fanatiek 
besproken. Deze week is de o�-
ciële competitie van start 
gegaan. Dit seizoen wordt er 
gespeeld op maandag van 20.00 
- 21.30 uur en op woensdag van 
20.30 - 22.00 uur. Een team 
bestaat uit 3 personen die per 
avond 3 games spelen. Er zijn 
nog teams die leden zoeken! 
Mocht u denken dat lijkt me wel 
wat, of bent u gewoon nieuws-
gierig wat bowlen als sport 
inhoudt? U bent meer dan 
welkom om eens een kijkje te 
komen nemen tijdens een van 
de speelavonden. Er is altijd wel 
iemand aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.

KLAVERJASSEN KDO
Regio - Dinsdagavond 13 
september klaverjassen bij 
K.D.O. Klaverjasclub ,,Gezellig-
heid is troef ” start dinsdagavond 
8 uur klaverjas wedstrijden. Elke 
kaartavond leuke prijzen in de 
gezellige K.D.O. kantine. Nieuwe 
leden van harte welkom, indien 
mogelijk graag even melden bij: 
Aad Hogerwerf tel.0651296633. 
Kantine open 19.30 hier 
inschrijven ook mogelijk. We 
kaarten 4 partijen per avond, 
elke partij een leuke prijs. Graag 
tot ziens dinsdag 13 september 
in de K.D.O. kantine.

OPEN HUIS TVO
De Kwakel - TVO, de tafeltennis-
club van De Kwakel, nodigt u uit 
om kennis te komen maken met 
onze leuke vereniging en onze 
sportieve liefhebberij. TVO staat 
voor Tafeltennis Voor Ontspan-
ning. Plezier in het spel staat 
voorop. Zij spelen geen compe-
titie tegen andere verenigingen. 
De enige competitie die zij 
kennen is een onderlinge. En 
dan nog doen alleen die leden 
mee, die daar zin in hebben. 
Verschillende keren per seizoen 
worden er toernooitjes georga-
niseerd, waar heuse bokalen te 
winnen zijn. Er zijn nu zo’n 
twintig leden en er kunnen er 
nog een paar bij. De jongste is 
halverwege de twintig, de 
oudste begin tachtig. Zej spelen 
op maandagavonden in het 
dorpshuis De Quakel aan de 
Kerklaan 16. In de gezellige bar 
genieten zij tussen de 
wedstrijden door van heerlijke 
ko�e en thee of een frisje en de 
laatbloeiers later op de avond 
van het verdere assortiment. 
Hun seizoen loopt van half 
augustus tot eind juni.
Zij verwelkomen u graag op 12 
september. Tijd: 19.30 uur. In 
verband met de versnaperingen 
vragen zij u zich aan te melden 
via dirkdelange51@gmail.com 

We stellen u voor aan het 
vriendenteam Herta 4

Boven van links naar rechts; Sebastiaan, Miko, Vincent v.E Vincent F, Jacob, Rico, Dean 
en coach Roger. Onder Martijn, Bram, Bjorn, Nyls, Ryan, Thijs en Mika.

Nick en Daan. Zij ontbreken op de 
groepsfoto omdat ze aan het back-
packen zijn door Thailand. In oktober 
voegen zij zich weer bij het team.

Vinkeveen - Voorafgaand aan het 
schaakgeweld bij s.v. Denk en Zet 
vond , traditie getrouw , echter de 
prijsuitreiking van afgelopen seizoen 
plaats. Het beste resultaat in het 2e 
team werd behaald door zijn captain, 
Alfred Weinhandl. Hij scoorde maar 
liefst 6 uit 8. Bij het eerste team werd 
het beste resultaat behaald door 
Henk Kroon , 4 uit 6 punten, mede 
door deze score werd hij ook de club-
kampioen. De 2e plaats was , met 
gering verschil overigens, voor Wim 
de Groot. De 3e plaats was voor 
runner up Marijn Vree. De resultaten 
van de 2 teams in de bondscompe-
titie waren matig; het eerste hand-
haafde zich wel in de eerste klasse 
maar had wel wat hoger op de rang-
lijst mogen eindigen . Het tweede 
eindigde in zijn poule op de laatste 
plaats maar mag zeker als excuus 

aanvoeren dat men veelvuldig met 
een tekort aan spelers moest 
aantreden. Een en ander mede het 
gevolg van Corona. Voor volgend 
seizoen zal dit spelers tekort geen 
probleem meer geven want i.p.v met 
een 6 -tal wordt er nu met een 4-tal 
gespeeld.

Jeugd
Ook de jeugd gaat komend seizoen 
weer schaken. Er gaan twee groepen 
van start; een groep voor licht gevor-
derden. Dit zijn voor een deel scha-
kers en ook schaaksters die vorig 
seizoen met succes de beginners 
groep hebben doorlopen en een 
diploma hebben behaald. Verder 
wordt er medio oktober weer met 
een beginnersgroep gestart. 
Opgeven kan via email: denzjeugd@
gmail.com of tel. 06-12185845

Schaakseizoen voor jeugd en 
senioren

Regio - Na een drietal oefenwed-
strijden waarin tweemal is gewonnen 
en eenmaal verloren is door 
Legmeervogels begon afgelopen 
zaterdag dan de bekercompetitie. 
Een competitie die door trainer Alain 
Hijman heel serieus wordt genomen. 
Voor het duel tegen buurman KDO 
heeft Hijman 18 spelers uitgenodigd 
Jordy Stam, Milan Spit, Wouter 
Winters, Delano Paskald, Kenneth vd 
Nolk van Gogh, Jaimy de Block, Stan 
Vincken, Camiel Schouten, Ruben 
Kalkman, Jordy Nieuwendijk, Derk 
Streefkerk Deze groep vormt dan de 
basis elf waarmee Hijman van start is 
gegaan in de eerste bekerwedstrijd 
van dit seizoen tegen KDO. Op de 
reservebank vinden Anthony Acda, 
Jordi Holt. Jordi Holt die op 19 jarige 
leeftijd in de basis stond op zondag 3 
februari 2013 in het met 0-3 
gewonnen duel in De Kwakel van 
KDO. Verder op de bank ook Nicolai 
Hooiveld, Sven van Beek, Erwin 
Smajic en Mitchell Verschut. Mitchell 
Verschut , op 19 jarige leeftijd in de 
basis van Legmeervogels op zondag 
19 september 2012 in de thuiswed-
strijd tegen KDO welke toen 
gewonnen is door Legmeervogels 
met 2-0. 

Even niet
Als er tegen KDO gespeeld gaat 
worden betekend dit dat je er van 
seconden een bij moet zijn. Daar was 
Legmeervogels zich weer even niet 
van bewust en zou het zomaar 
binnen 1 minuut 0-1 voor KDO 
kunnen zijn. Gelukkig voor Legmeer-
vogels eindigt de inzet op de paal. 
Verder is het een duel dat vol span-
ning staat veel strijd wordt geleverd 
maar soms ook, zoals Hijman het 
noemt hotsen knol voetbal. In de 
eerste helft waar het zomaar 2-2 of 

misschien ook wel 3-3 komt er in de 
37ste minuut eindelijk dan een 
tre�er te staan op het scorebord. Het 
is Camiel Schouten die de bal, met 
een beetje hulp van KDO in het doel 
weet te prikken. Beetje hulp moet je 
altijd belonen. Het tweede bedrijf 
eigenlijk het zelfde beeld als in de 
eerste helft. Een fantastisch meele-
vend publiek heel veel strijd en weer 
kansen over en weer. Maar voor-
alsnog geen tre�er. In de 85ste 
minuut komt KDO op gelijke hoogte 
door een tre�er van Jesse Stange. 
Maar KDO heeft nog geen minuut 
van deze gelijkmaker kunnen 
genieten want gelijk na de aftrap 
weet Camiel Schouten zijn en 
Legmeervogels tweede tre�er te 
score. Dan is de tijd te kort voor KDO 
om nog naast Legmeervogels te 
komen. Zo wint Legmeervogels de 
eerste bekerwedstrijd met 2-1. De 
volgende bekerwedstrijd is op 
zaterdag 10 september om 14.30 in 
Wilnis tegen CSW. CSW dat zijn eerste 
bekerwedstrijd wint met liefst 5-1 
van eerste klasser Argon. Slot 
conclusie van trainer Hijman: ‘’Er is 
gewonnen maar wij hebben geen 
goede wedstrijd gespeeld. Maar 
tonen wel mentale weerbaarheid 
door snel na de 1-1 van KDO de 2-1 
te score. Daarna trekken wij al strij-
dend de overwinning over de streep’’.

Uitslagen ranglijst in de beker 
poule 13
(de nummers 1 en 2 gaan door)
Legmeervogels - KDO 2-1. Argon - 
CSW 1-5; 1.CSW 1-3; 2.Legmeervo-
gels 1-3; 3.KDO 1-0; 4.Argon 1-0

Programma zaterdag 10 
september 2022 
14.30 uur CSW - Legmeervogels
17.00 uur KDO - Argon

Camiel Schouten tref zeker voor 
Legmeervogels

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het weer gezellig druk bij hockeyver-
eniging Qui Vive. De eerste teams van 
Jongens en Meisjes onder 18 
begonnen aan hun competitie 
(jongens met een 2-2 gelijkspel tegen 
Spandersbosch, meisjes met 3-1 
verlies tegen Alphen). Aanstaande 
zaterdag (10 september) start voor de 
andere teams de hockeycompetitie 
ook weer. De trainingen zijn afge-
lopen week voor iedereen weer 
begonnen en afgelopen weekend 
hebben veel teams ook al een oefen-
wedstrijd gespeeld. De kop is er dus 
af en er wordt weer met veel plezier 
en enthousiasme gehockeyd op de 
velden langs de Noordammerweg. 
Het was afgelopen weekend nog wel 
wat improviseren op het terrein van 
Qui Vive doordat veld 3 en het oefen-
veld momenteel vervangen worden. 
Als het goed is, zijn de werkzaam-
heden aan en rondom die velden 
vanaf komend weekend klaar. Vanaf 
dat moment worden alle velden dan 
weer volop in gebruik genomen en 
kunnen ook de keeperstrainingen 
weer beginnen. Open DagAanstaande 
zondag (11 september) organiseert 
hockeyvereniging Qui Vive weer een 
open dag. Iedereen (jong en oud) kan 
op deze dag kennis komen maken 
met Qui Vive en ontdekken hoe leuk 
hockey en de verschillende speel- en 
trainingsmogelijkheden zijn. 
Op deze dag zijn vrijwilligers 

aanwezig die bezoekers het een en 
ander kunnen vertellen over hockey 
en Qui Vive. Deze open dag is dan ook 
een mooie kans om te ervaren hoe 
leuk deze teamsport is. De Open Dag 
start om 10:30 uur en om 11.00 uur 
starten er clinics voor kinderen die op 
de basisschool zitten (dus vanaf 4 
jaar). Tijdens deze clinics kunnen 
kinderen op een leuke, speelse 
manier kennis maken met hockey. Als 
je hieraan mee wil doen is het handig 
om sportkleding aan te trekken en 
eventueel scheenbeschermers en een 
bitje mee te nemen. Een stick hebben 
wij voor je te leen. Meer informatie 
over Qui Vive is te vinden op www.
quivive.nl en voor vragen kun je 
mailen naar: proe�es@quivive.nl

Open dag bij hockeyclub Qui Vive
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Steeds meer inwoners maken gebruik van de IVI pagina en sturen artikelen naar 
onze redactie omdat ze iets willen delen met andere inwoners. Deze week was er 
een inwoonster met een interresant verhaal over zelfredzaamheid, regelgeving en 
hoe we met elkaar kunnen omgaan en zaken kunnen oplossen zonder overheids-
bemoeienis. Wij vonden haar zienswijze zeker de moeite waard om te plaatsen op 
onze IVI-pagina. Lees hier haar verhaal.

In de afgelopen weken heb ik mij laten 
inspireren om veel te lezen over het 
organiseren van mensen zoals ze dat uit 
zichzelf doen. In wijken of buurten, in 
kerkgenootschappen, rondom sport-
clubs en rondom gemeenschappelijke 
interesses zoals bijvoorbeeld moes-
tuinen, beeldhouwen of iedere bezig-
heid die je kunt bedenken. Overheidsbe-
moeienis is daar ook helemaal niet 
nodig, sterker, iedere bemoeienis kan 
zelfs als een ‘last’ worden ervaren; meer 
regels, meer omgangsrestricties en wat 
je maar kunt bedenken. 

Sterke overheid of gewoon 
onlogisch? 
In de afgelopen maanden heb ik dit 
begrip vaak gehoord, sterke overheid. 
De uitleg van deze term voor mij zou 
voor 2020 zijn geweest; een overheid 
die van wanten weet en weet wat er 
nodig is voor de inwoners. Nu inmiddels 
is deze term (in ieder geval voor mij) 
vervallen tot een bemoeizuchtige over-
heid die op ieder vlak zich met mijn 
persoonlijke leefomgeving wil bezig-
houden. Meer betutteling en meer 
regels die bovendien ook met regelmaat 
veranderen. Ver zoeken voor een voor-
beeld hoeft niet. De A2 en de snelheid 
die wisselt. Is dit nu een voorbeeld van 
een sterke overheid, of is dit een over-
heid die bewust de mensen in de war 
wil maken? Ook als je je best doet om je 
aan de regels te houden is het bijna 
onmogelijk om geen bonnen te krijgen. 
De logica van deze regel is ook absoluut 
onduidelijk, althans voor mij. 

Zelfredzaamheid, wat is dat nu weer? 
Als je goed naar de woorden kijkt dan 
betekent ‘zelf’, de eigen persoon of het 
eigen wezen (van Dale), ‘redzaam’ is dan 
�ink, of handig (van Dale) en -heid geeft 
een toestand aan, dat wat er is. Het gaat 
dus om een persoon die �ink of handig is 
op een bepaald moment. Nu weet 
iedereen vast voorbeelden van zichzelf 
dat het op bepaalde onderwerpen en 
momenten prima lukt om jezelf te 
kunnen redden, dat zijn die dingen waar 
je goed in bent. Op andere onderwerpen 
zal dat mogelijk heel veel minder zijn. 
Het is ook niet nodig om jezelf op alle 
onderwerpen te moeten ‘redden’. Van het 
idee alleen al word je toch doodmoe? De 
kracht van het jezelf kunnen ‘redden’ zit 
dan eigenlijk in ‘het in staat zijn om je 
netwerk in te zetten om je te helpen’. 
Precies dat is voor mensen die in de 
problemen komen super lastig. We 
hebben nog hele oude gezegden zoals 
‘je hangt je vuile was niet buiten’. Logisch 

want je weet ook niet precies wie je wel 
en niet kunt vertrouwen. Dat vertrouwen 
van elkaar en weten wat je aan elkaar 
hebt werkt in kleine groepen en 
gemeenschappen prima, hoe groter en 
o�ciëler de organisatie hoe minder het 
vertrouwen is en zal zijn. 

Hoe ging dat vroeger? 
De groepen en gemeenschappen waren 
vanzelf klein, zo kon je makkelijk scha-
kelen en wist je ook veel van elkaar. Voor 
sommigen voelde dat juist weer erg 
bekrompen. Dat is soms een reden om 
in een stad te gaan wonen omdat je 
daar meer ‘anoniem’ kunt zijn, minder 
sociale controle en je meer ‘je eigen zin 
kunt doen’. 

Regelgeving om mensen ‘in het gareel’ 
te houden 
Een gemeenschap die allerlei regels 
nodig heeft (die heel vaak onlogisch zijn) 
om mensen in het gareel te houden doet 
dat vooral voor die hele kleine groep die 
juist wil afwijken. Zo zal een ieder die zijn 
best doet om ‘het goede te doen’, met 
regels in aanraking komen om mensen 
te stoppen die ‘het verkeerde’ willen 
doen. Zo glijdt een samenleving meer en 
meer af naar regels om de regels en 
worden de initiatief nemers eerder 
gestopt dan gestimuleerd. Honden 
bezitters, bijvoorbeeld, zijn verplicht een 
bord op hun terrein te zetten dat er een 
hond is, zodat een ‘inbreker’ gewaar-
schuwd is. Als je dit bord als hondenbe-
zitter NIET hebt, er komt een inbreker in 
je huis en je hond bijt die persoon, dan 
ben JIJ als eigenaar van je huis en hond 
strafbaar. Dit is dus werkelijk de omge-
keerde logica. Ieder weldenkend mens 
blijft gewoon van de bezittingen van een 
ander AF. Daar hebben we geen sterke 
overheid en bijzondere regels voor 
nodig. Dit is gewoon Gezond Verstand 

Zelfredzaam op een eiland?
Als iedereen op ieder onderwerp zelf-
redzaam zou zijn dan zou iedereen op 
zijn eigen ‘eiland’ zitten. Dit bedoel ik 
niet letter maar dat is wel wat er de afge-
lopen jaren is gebeurt. Veel mensen 
trekken zich terug in hun eigen huis en 
met hun eigen familie en bemoeien zich 
zo min mogelijk met anderen. Vooral als 
er ‘problemen’ ontstaan is het dus steeds 
lastiger geworden om deze vroegtijdig 
op te merken. Helaas is het zo dat ieder 
probleem dat niet op tijd wordt aange-
pakt vanzelf groter wordt. Daardoor zijn 
er dus steeds meer en vooral uitgebrei-
dere problemen die op den duur steeds 
complexer zijn geworden. Hoe eerder 

De Zelfredzaamheid, een zege 
of een probleem? 

iemand in staat is om een situatie te 
herkennen en in actie te komen om het 
aan te pakken, hoe minder ongewenste 
situatie er zullen ontstaan. Een heel 
simpel voorbeeld is het opruimen van je 
eigen huis. Als je dat lange tijd niet doet 
is er vanzelf veel werk ontstaan, als je 
elke dg ‘iets’ doet blijft het behoorlijk 
onder controle. 

Bemoeienis of interesse? 
De meeste mensen zijn sociaal ingesteld 
en zullen van nature vragen hoe het met 
een ander gaat. In groepen waar 
voldoende vertrouwen is om werkelijk te 
vertellen wat er gaande zal dit van beide 
kanten gewoon als interesse worden 
ervaren. Dat gaat dus vanzelf goed. Niet 
iedereen kan een groep vinden waar 
voldoende interesse in de ander is, daar 
kunnen mensen, zich zelfs in een groep, 
‘eenzaam’ voelen. Sommige mensen 
zullen de vragen ook als bemoeienis 
ervaren. 

Weer terug naar de basis? 
Vast niet iedereen zal het zien zitten om 
meer met mensen uit de eigen omge-
ving om te gaan. In de afgelopen 2 jaar 
is het ook voor heel veel mensen lastig 
geweest om de sociale contacten goed 
op orde te houden. Meer vertrouwen op 
eigen vrienden en kennissen is soms 
best lastig. Inzet en interesse kunnen 
hiervoor een goede basis vormen. 
Zouden we hiervoor nieuwe vaardig-
heden moeten leren? Zouden er mensen 
zijn die openstaan om die vaardigheden 
te leren? Als de regels weer logisch 
worden, gaat het (dan vanzelf? 

Stel dat het simpel is om problemen 
op te lossen voordat ze ontstaan? 
Stel dat het leuk is om weer met kleine 
groepen acties uit te voeren voor en met 
elkaar? Stel dat je meer op elkaar kunt 
bouwen dan je had gedacht? Stel dat 
inwoners met elkaar krachtige struc-
turen kunnen bouwen? Stel dat inwo-
ners heel goed duidelijk kunnen maken 
aan de ambtenaren van de gemeente 
waar exact de ondersteuning zinvol is? 
Stel dat iedere inwoner gewoon weet bij 
welke mede-inwoner hij/zij terecht kan 
en zo heel makkelijk (als dat nodig is) de 
weg kan vinden als er WEL professionele 
ondersteuning nodig is? Hoe zou het 
dan zijn om met elkaar te wonen, 
werken, recreëren en te creëren in de 
Ronde Venen? Houd het simpel en 
logisch!

Heeft u ook iets te melden?
Heeft u ook iets te melden via de IVI-
pagina of een mening over zaken die 
spelen in De Ronde Venen? Of heeft u 
altijd al eens een column willen 
schrijven over uw directe omgeving of 
uw buurt? Vindt u dat een inwoner eens 
in het zonnetje gezet moet worden? Of 
misschien heeft u een leuk idee of 
(buurt)initiatief? Heeft u gewoon een 
vraag? Pak dan dit podium en stuur uw 
inbreng voor de IVI-pagina naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

In onze rubriek ‘u mag het schrijven’plaatsen wij een foto en mogen de lezers de 
tekst erbij bedenken. Voor alle duidelijkheid plaatsen wij geen namen onder de 
teksten van de inzenders omdat wij vinden dat het niet uitmaakt wie het schrijft, 
want voor IVI zijn wij allemaal gelijkwaardig en zijn wij allemaal inwoners met 
een eigen mening die wij respecteren. Uiteraard zijn de schrijvers bij de IVI redactie 
wel bekend. Deze week kregen wij reacties binnen op de foto’s van een wandelaar 
die op haar pad muren met Gra�ti “kunst” tegenkwam. Hieronder twee reacties.

Huur graffiti-artiesten in en laat ze iets moois creëren
Gra�ti bestaat al heel lang. Volgens Wikipedia is dit al begonnen bij De Romeinen uit 
de klassieke oudheid. Ook de Vikingen lieten hun afbeeldingen achter op de plekken 
waar ze geweest waren. Vandaag de dag is het vooral een uiting van jongeren om 
(hun kunst uit) te oefenen of uit baldadigheid, balorigheid, opstandigheid, verveling 
of kwajongensstreken. Is dat erg? In de ogen van de algemene fatsoensnormen is het 
antwoord “Ja, want je hoort van andermans eigendommen af te blijven”. En dus ook 
niet te bekladden. En vanuit de ogen van de gemeenten ook, omdat het herstel van 
die soms onduidelijke en af en toe kwetsende uitingen veel geld en inspanning 
kosten. Kosten waarvoor de gemeenschap opdraait. En met de kans dat na het herstel 
al snel diezelfde muur weer beklad is. En nu het heikele punt: de meesten vinden het 
ronduit lelijk. Alhoewel dat een kwestie van smaak is, net als met elke kunstvorm. 
Daar is echter een oplossing voor. Huur professionele of goede amateur gra�ti-
artiesten in en laat ze iets moois creëren op plekken waar de kans groot is dat er 
anders ongecontroleerd spuitbussen leeggespoten worden. In steden zijn onder 
andere zijkanten van �atgebouwen en viaducten op die manier een bezienswaardig-
heid geworden. Tussen Breukelen en Maarssen staat ook een elektriciteitshuisje met 
twee prachtige afbeeldingen. Er zijn inmiddels vele muurschilderingen die bij passe-
renden eerder een glimlach of een ‘ohhh 
kijk nou eens’ oproepen dan een afkeu-
ring. Om dat te realiseren zal er een potje 
moeten komen. Inderdaad, uit gemeen-
schapsgeld. Echter als dit goed geregeld 
wordt en de kunstwerken beschermt met 
een coating tegen de wilde-gra�ti-spui-
ters, dan valt dit weg tegen de schoon-
maakkosten en wordt de omgeving er 
alleen maar mooier op, toch? 

Brugwachters wachtplaats
Beste IVI, Ik wil graag reageren op de foto’s van vorige week op de IVI-pagina. 
Daar stonden foto’s met gra�ti die ik herken van de muren achter de basis-
school de Driehuis. Niet echt een kunstwerk vind ik persoonlijk dat kan beter! 
Maar wat mij ook opviel was dat daar al langere tijd een wagen staat met een 
toiletgebouw. Ik begreep van iemand dat dit een wachtplaats is van brug-
wachters. Dat kan naar mijn idee ook wat beter! 

Hertjes op televisie bij RTV Ronde Venen
Een andere leuke reactie op een artikel op de IVI-pagina kwam van onze media 
collega’s van RTV Ronde Venen. Het artikel over de ‘Dakloze hertjes’, waarin 
aandacht werd gevraagd voor de slechte staat van het onderkomen van de 
hertjes in het Hertenkamp in Mijdrecht, had de redactie van het lokale nieuwspro-
gramma ‘Nieuwsronde’ doen besluiten om daar voor de camera beheerder Harry 
Wahlen hierover te gaan interviewen. Deze week kunt u bij RTV Ronde Venen dus 
meer zien en horen over de woonomstandigheden van de hertjes. Het is mooi om 
te zien dat wij in onze gemeente een actieve lokale media hebben. Naast onze 
lokale weekbladen is er een lokale omroep, die wordt gerund door enthousiaste 
en kundige vrijwilligers. Het is zeker de moeite waard om de zender te bekijken 
om zo op de hoogte te blijven van het 
lokale nieuws (zie elders in deze krant 
de programmering). Nog leuker is het 
om deel uit te maken van deze leuke 
club van vrijwilligers en zelf betrokken 
te raken bij de tv en/of radioprogram-
ma’s van RTV Ronde Venen. Kijk eens 
op de website van de lokale omroep en 
wellicht ben jij binnenkort zelf tv en of 
radiomaker. Er is voor iedereen wel een 
plekkie bij de lokale omroep! 

Reacties op rubriek 
‘jij mag het schrijven’




