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Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bezocht maandag 12 september een Doortrappen-Dag in gemeente 
De Ronde Venen. Foto: Rob Gieling Fotogra�e

Onder het motto ‘niet afstappen, 
maar doortrappen’ deden ruim 50 
senioren mee aan de �etsgym, 
kregen een �etscheck, informatie 
over de �etsspiegel en maakten een 
testrit op verschillende soorten 
�etsen, zoals de driewiel�ets. Na de 
lunch trokken zij er samen op uit 
voor een �etstocht in de omgeving, 
zich nu meer bewust van de moge-
lijkheden om veilig te blijven �etsen.

Minister Harbers: “Ik vind het een 
positieve ontwikkeling dat ouderen 
vaker �etsen en ook tot op latere 
leeftijd. Helaas is het aandeel van 
60-plussers van het aantal �etsonge-
lukken groot. Daarom is het van 
belang dat ouderen geholpen 
worden met tips hoe zij veiliger 
kunnen �etsen. Ik heb vandaag de 
geweldige inzet gezien van een 

groot aantal organisaties en mensen 
die zich hiervoor inzetten. Ik hoop 
dat steeds meer ouderen bekend 
raken met wat het Doortrappen 
programma voor ze kan betekenen.”

Doortrappendag in De Ronde 
Venen
Gemeente De Ronde Venen is een 
van de 11 Utrechtse gemeenten die 
is betrokken. Verantwoordelijk 
wethouder Maarten van der Greft 
ontving namens de gemeente 
minister Harbers. Op de Door-
trappen-Dag in de Ronde Venen 
gingen de senioren in gesprek met 
minister Harbers en vertelden hem 
waar zij soms tegenaan lopen. “De 
wielrenners rijden zo hard, de scho-
lieren met drie naast elkaar, op- en 
afstappen wordt wat lastiger soms en 
ook over de schouder kijken op een 

drukke weg gaat niet zo makkelijk 
meer.” De vrijheid, beweging, de 
kleinkinderen van school halen, 
mooie plekken opzoeken met de 
�ets, dat doen ze het liefst nog jaren, 
zolang het kan!
Meer aandacht voor ouder worden 
en veilig �etsen is hard nodig. 36% 
Van alle dodelijke verkeersslachtof-
fers zijn �etsers en de helft daarvan 
komt ten val in een zogenaamd 
enkelvoudig ongeval, waarbij wel de 
�ets, maar geen motorvoertuig 
betrokken is. Het aandeel 60-plussers 
binnen deze ongevallen stijgt. Dat is 
niet vreemd, want het �etsgebruik 
onder de leeftijdsgroep is ook enorm 
gestegen, onder andere door de 
vergrijzing en de groei van het aantal 
�etskilometers. Om het tij te keren 
zijn zowel maatregelen in de infra-
structuur als aandacht voor gedrags-
verandering nodig. Ook meedoen?
Dat kan. Als professional of vrijwil-
liger. Kijk op www.doortrappen.nl of 
mail naar doortrappen@minienw.nl. 

De Ronde Venen - Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat 
bezocht afgelopen maandag een Doortrappen-Dag in gemeente De 
Ronde Venen. 

Minister Harbers bezoekt 
Doortrappen-Dag

Wilnis - Zaterdag 10 september was 
het weer feest in Wilnis dorp. De jaar-
lijkse najaarsmarkt trof prachtig weer 
en trok veel bezoek. Muziekvereniging 
Triviant was van de partij om een 
vrolijke noot te spelen. Na een eerste 
ronde door de diverse straten van 
Wilnis dorp, was het tijd voor een 
bijzonder moment. Voor de jubilaris 
totaal onverwacht. Henk Hazeleger 
werd gehuldigd voor zijn 50 jaar 
lidmaatschap van de muziekvereni-
ging. Door de jaren heen veranderde 
dit van Concordia, naar Tamaico/Uno 

Animo wat later uitgroeide tot muziek-
vereniging Triviant. Dankbaar en blij 
zijn zij voor de actieve bijdrage van 
Henk door de jaren heen. Zowel als 
spelend lid als tambourmaitre. Bij een 
huldiging van dit formaat hoort een 
o�ciële oorkonde, een speld en 
natuurlijk een mooi cadeau. De 
grootste verrassing voor Henk was 
wellicht de mooie opkomst van familie 
en vrienden met zelfs een spandoek 
gemaakt door kleinkinderen. Na een 
bak ko�e was het tijd voor een 
tweede ronde muziek door het dorp. 

Huldiging Henk Hazeleger, 
50 jaar lid muziekvereniging

De Ronde Venen - Gert Luijer is de 
nieuwe fractievoorzitter van Ronde 
Venen Belang. Luijer is hiermee de 
opvolger van Marcelle Buitendam. 
Zij gaat op haar werk een nieuwe 
uitdaging aan die niet meer te 
combineren is met het fractievoor-
zitterschap. Marcelle Buitendam: 

“Mijn fractievoorzitterschap is maar 
van korte duur, maar recent kreeg ik 
de mogelijkheid om voor mijn werk 
een nieuwe uitdaging aan te gaan. 
Ik werk bij de vakbond FNV en ik 
mag voor de VN een steentje 
bijdragen voor alle waterwerkers en 
waterbedrijven, waar ook ter 

Nieuwe fractievoorzitter RVB wereld. Deze uitdaging wilde ik niet 
laten lopen. Uiteraard blijf ik wel in 
de gemeenteraad, maar het fractie-
voorzitterschap is niet iets dat je er 
zomaar bij doet. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat de fractie bij Gert 
in goede handen is.” Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van dit 
jaar stond Gert Luijer op plek vijf op 
de kandidatenlijst. Gert Luijer 

woont in Vinkeveen en werkt als 
adviseur risico beheersing bij het 
UWV. Gert is op dit moment 
raadslid voor RVB en was de vorige 
periode al fractieassistent. Gert 
loopt al heel wat jaren mee in de 
lokale politiek. Tijdens de raadsver-
gadering van 6 oktober zal Luijer 
voor het eerst de rol van Buitendam 
overnemen.

Geen krant gekregen? 
Bel 0251-674433
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Regio - Ook dit jaar heeft AH Jos van 
den Berg een uitje van de Zonne-
bloem afdeling Uithoorn / Amstel-
hoek mogelijk gemaakt. De bestem-
ming wordt in overleg bepaald en dit 
jaar is gekozen voor een bezoek aan 
Urk. Niet te ver rijden en dan een 
heerlijk boottochtje. Het blijft een 
favoriet van de gasten! Ook deze keer 
konden wz twee bussen vullen met 
bijna 100 van onze gasten en 
vrijwilligers.
Urk heeft nog steeds de grootste 
vissersvloot en visverwerkende 
industrie van ons land. Tijdens lunch-
tijd werden de trossen losgegooid en 
werd een �jne boottocht langs de 
kust van Urk en langs het grootste 
windmolenpark van het IJsselmeer 
gemaakt. Aan boord was het smik-
kelen geblazen met frites en verse vis. 

Urk is bekend om (het televisie 
programma, maar ook) haar kleder-
dracht. Het was daarom extra leuk en 
gezellig omdat er verschillende 
bewoners en bewoonster op de boot 
aanwezig waren in klederdracht. Zij 
konden onze gasten alles vertellen 
over deze oude traditie. Na a�oop 
werden we weer veilig terug 
gebracht door de chau�eurs van 
Eemland Reizen.
Nogmaals dank aan Jos van den Berg 
om dit mogelijk te maken. Hopelijk 
kunnen ze traditie volgend jaar weer 
voortzetten. Daarnaast weer veel 
dank aan onze vrijwilligers die deze 
dag mede mogelijk maakten met hun 
inzet. Vrijwilligers kunnen we altijd 
gebruiken! Aanmelden kan altijd via 
zonnebloem.uithoorn@gmail.com 
Dan nemen we contact op!

AH Jos van den Berg 
Zonnebloemuitje

Regio - Dansstudio Shanna Elleswijk 
in Uithoorn is voor de nieuwe kinder-
musical keihard op zoek naar jonge 
musicaltalenten in Uithoorn. Ze zijn 
op zoek naar twee prinsessen, met 
magische krachten, trollen, dieren, 
knappe prinsen, koningen en konin-
ginnen en komische helden voor 
onze nieuwe musical: ‘De Sneeuw-
koningin’! Al meer dan 13 jaar maken 
zij elk jaar met veel plezier musical-
producties met kinderen, jongeren 
en volwassenen. Ook dit jaar willen zij 
op donderdagmiddag van 16.30 - 
18.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties) 
in de Brede School weer met zoveel 
mogelijk kinderen zingen, dansen en 
acteren en in mei 2023 een gave 
voorstelling opvoeren in het theater. 
‘De Sneeuwkoningin’ is een musical 
met sprookjesachtige muziek en 
dans, met schitterende kostuums en 
een verhaal over liefde en vriend-

schap. De musical is een bewerking 
van het bekende sprookje ‘De 
Sneeuwkoningin’ van Hans Christian 
Andersen waar de animatie�lm 
‘Frozen’ ook op gebaseerd is. De 
musical wordt geregisseerd door 
Shanna en Joëlle Elleswijk en de zang 
wordt ingestudeerd o.l.v. docente 
Maartje Sparnaaij.
Ben jij of ken jij iemand die graag 
zingt, de sterren van de helemaal 
speelt of gek is op dansen? En ben je 
7 jaar of ouder? Kom dan op donder-
dag 15 september een gratis intro-
ductieles volgen. Een les waarin je 
kunt ervaren hoe ‘t is om een 
productie in te studeren. Niets moet, 
alles mag en plezier staat voorop! 
Kijk op de website www.dance
studioshannaelleswijk.nl voor meer 
informatie over onze musicalproduc-
ties en hoe je je aan kunt melden 
voor de introductieles!

Musicaltalent gezocht!

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 live muziek. Ook op de 
Facebook pagina @KunstrouteAals-
meer kunt u een impressie krijgen van 
wat er tijdens de Kunstroute Aalsmeer 
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 routekaartje 
beschikbaar bij de locaties.
Kunstroute Aalsmeer van Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer wordt 
mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Aalsmeer, vele sponsors en vele 
vrijwilligers.
De opening van de Kunstroute Aals-
meer is op zaterdag 17 september 
2022 om 11 uur in de loods van Jacht-
haven Otto aan de Uiterweg 94 in 
Aalsmeer. Bijzonder detail: tijdens de 
opening wordt de winnaar van de 
Cultuurprijs Aalsmeer 2022 bekendge-
maakt. Die wint een cheque van
€ 1.250 en eeuwige roem.

Kunstroute Aalsmeer
komt eraan

Regio - Het VerkeersCollege verzorgt 
op zaterdag 24 september weer de 
jaarlijkse Open Dag in Mijdrecht. 
Eindelijk, na twee jaar kan/mag het 
weer. 1 mei 2009 startte Het Verkeers-
College in Mijdrecht. Al snel groeide 
het bedrijf en kwamen er meer auto’s 
en collega’s bij. Ze verhuisden in mei 
2011 naar de locatie op het industrie-
terrein in Mijdrecht. Ook dat werd al 
snel weer te klein voor de grote 
groepen kandidaten. Vanaf 2014 zit 
het hoofdkantoor op de Diamant 6 in 
Mijdrecht, naast het Veenlanden 
college.
Via deze weg wil Het VerkeersCollege 
graag alle ruim 8.000 leerlingen en 
hun instructeurs bedanken voor het 
vertrouwen en hun inzet. “Door jullie 
zijn we nu uitgegroeid tot de 
grootste, leukste en beste verkeers-

school van Mijdrecht, met 15 les-
auto’s, acht motoren, brom�etsen, 
aanhangwagens, een vrachtauto en 
twee leslocaties in Mijdrecht”.
Wilt u eens binnen komen kijken? Dat 
mag (tijdens openingstijden) natuur-
lijk altijd. We hebben zaterdag 24 
september weer onze jaarlijkse open 
dag vanaf 10.00 uur. Kom gezellig 
langs voor een gratis rijtest met de 
auto, BE, motor, brom�ets of rijsimu-
lator. Maak alvast gratis de eerste 
kilometers en ontvang daarna een 
opleidingsadvies. Ook kunt u uw 
theoriekennis toetsen over de nieuwe 
verkeersregels. Natuurlijk kunnen zij 
daarbij ook al uw vragen beant-
woorden over: 2todrive (16,5 jaar B- 
rijbewijs) en de code 95 (nascholing 
voor chau�eurs). Deze Open Dag zijn 
er speciale kortings-acties voor de 

auto, motor, brom�ets en de rijsimu-
lator! Komt u ook even langs? De 
ko�e en de instructeurs staan voor u 
klaar! Op zaterdag 24 september van 
10.00 uur tot 14.00 uur bij ‘Het Ver-
keersCollege’ aan de Diamant 6 in 
Mijdrecht (naast het VLC).

Open Dag ‘Het VerkeersCollege’

Regio - Zaterdag 17 september wordt 
voor de tweede keer de Cultuurmarkt 
georganiseerd. Dit keer zal het plaats-
vinden langs de Amstel. Tussen de Juli-
analaan en de nieuwe bibliotheek 
zullen meer dan twintig kramen 
komen te staan met organisaties die 
hun culturele activiteiten onder de 
aandacht willen brengen. “Zingen, 
dansen en muziek maken zijn verbin-
dende factoren. Het zijn activiteiten 
waarbij mensen elkaar ontmoeten”, 
begint een van de organisatoren Ferdi-
nand Beuse. “Veel mensen weten niet 
wat er allemaal te doen is op cultureel 
vlak in de gemeente Uithoorn. Dan 
kun je wel informatie in een boekje of 
online opzoeken, maar op deze dag 
kunnen bezoekers met mensen uit 
een vereniging in gesprek gaan.”
Voor organisaties is de Cultuurmarkt 
belangrijk omdat ze kunnen laten zien 
dat ze er zijn, ze kunnen hun plannen 
voor het komende seizoen laten zien 
en ze kunnen proberen om mensen te 
interesseren. “Bezoekers zullen deze 
dag niet alleen worden geïnformeerd, 
maar worden ook vermaakt en kunnen 
interactief deelnemen.” Toneelgroep 
Maskerade gaat improviseren met het 
publiek en bij het Boek- en SchrijfPlat-
form worden aanwezigen uitgedaagd 
om iets te schrijven. 
Er zijn twee podia waar optredens 
gegeven worden, binnen in de biblio-
theek en buiten op de evenementen-
steiger. De uitvoeringen zijn heel 
verschillend: van oratoriumkoor 
Amicitia tot singer-Songwriter Nina-
lynn en van Da Capo’s Popkoor tot 
Pete Bog’s Bigband.
Naast muziekvereniging KnA en 
Tavenue zijn onder andere ook de 

stichting Crea, Fotokring Uithoorn en 
de Jeugdtheaterschool aanwezig. Ook 
zal stichting De Kwakel Toen en Nu en 
de stichting Oud Uithoorn-De Kwakel 
er zijn met hun mobiele museum-
wagen. Een volledige lijst van deel-
nemers is te vinden op www.
cultuurmarktuithoorn.nl 
“We hebben veel medewerking 
gekregen van de winkeliersvereni-
ging”, vertelt medeorganisator Ben 
Voorend. “We krijgen planten gespon-
sord, de horeca is voorbereid op meer 
toeloop en buurtbeheer is aanwezig 
met een kraam.” Het Initiatievenfonds 
en de Stichting Promotie Uithoorn en 
De Kwakel hebben gezorgd voor 
�nanciële ondersteuning. 
“Kinderen die uit een gezin komen 
waar geen geld is voor sportieve of 
culturele activiteiten kunnen terecht 
bij het Jeugdfonds”, Ferdinand wijst op 
de link op de website van de Cultuur-
markt. “Het mes snijdt daarbij aan 
twee kanten. Zij kunnen meedoen en 
verenigingen hebben weer nieuwe 
jongeren erbij.”
De Cultuurmarkt wordt georganiseerd 
door de Klankbordgroep Cultuur die 
sinds twee jaar actief is. Zij hebben 
ook een online platform opgezet 
waarop alles op het gebied van 
cultuur te vinden is. “Het is nog niet 
volledig, maar een website is nooit 
klaar”, vindt Ferdinand. Tijdens de 
Cultuurmarkt zal burgemeester Heilie-
gers de website www.cultuurplat
formuithoorndekwakel.nl o�cieel in 
gebruik nemen en de Cultuurmarkt 
openen. Deze o�ciële handeling zal 
plaatsvinden om half 12. De Cultuur-
markt begint om 11 uur en duurt tot 
16 uur.

Afwisselend programma
op Cultuurmarkt
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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 - Vanaf 17 
september krijgt de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’ een speciale deel-
tentoonstelling ‘De Oude Hollandse 
Waterlinie’. Hierin krijgt de bezoeker 
uitleg over de werking van de water-
linie (de voorgeschiedenis, het 
ontwerp en het eerste gebruik) en de 
context waarin de Oude Hollandse 
Waterlinie tot stand kwam. Het gaat 
hierbij om de Franse aanvallen 
(diverse Franse pogingen om de 
waterlinie te passeren, saboteren en 
doorkruisen), de Nederlandse acties 
(de verplaatsing van de linie, herove-
ring van een aantal plaatsen) en de 
nieuwe vestingen (in en na 1672 zijn 
diverse nieuwe forten aangelegd en 
zijn steden als Naarden en Nieuw-
poort veranderd in moderne 
vestingen). Daarnaast krijgt u infor-
matie over wat er daarna gebeurde in 
de achttiende eeuw (de linie werd in 

deze eeuw verwaarloosd en twee 
keer mislukte de inzet) en over de 
linie in het landschap (over de sporen 
van de linie en het hergebruik van 
inundatiegebieden als onderdeel van 
klimaatadaptatie). Natuurlijk wordt 
e.e.a. met beeldmateriaal en een 
grote kaart van het liniegebied 
geïllustreerd. 
Bent u al eerder op bezoek geweest? 
Dan zijn ook de nog volgende 
lezingen en de deelexpositie over de 
Oude Hollandse Waterlinie een nieuw 
bezoek zeker waard. Elke woensdag-, 
zaterdag- en zondagmiddag (m.u.v. 
18 september) van 13.00 tot 16.00 
uur in de R.K.-kerk te Vinkeveen.

RampZalige Fietsroutes
Op zondag 18 september organiseert 
de historische vereniging 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 ‘historisch aan-
denken’ en u kunt nog even nage-
nieten van de aldaar georganiseerde 
‘Tea-time’’. We verwachten u hiervoor 
uiterlijk 16.00 uur weer terug bij 
d’werkplaats op Herenweg 177 in 
Vinkeveen.

Wisseltentoonstelling RampZalig

LEZERSPOST

In de Nieuwe Meerbode van 7 september staat op de voorpagina een 
artikel over een voorstel van de gemeenteraad om de kosten voor het 
ophalen van het restafval (de grijsbak) ‘eerlijker’ te laten verlopen.
Men zou dan gaan betalen naar gelang men een grote of kleine kliko 
heeft. De gebruikers van de grote kliko’s betalen dan meer dan de 
gebruikers van de kleine kliko’s.
Eerlijker? Aan me hoela!
Dit is wéér zo’n listig, zeg maar sluw, streekje van onze bestuurders om 
extra geld binnen te harken om andere tekorten te kunnen dekken.
Zij ‘vergeten’ voor het gemak maar even dat zij het zelf waren die uit 
oogpunt van kostenbesparing de ophaal-freqentie van ‘OM DE WEEK’
te wijzigden in ‘EEN KEER IN DE DRIE WEKEN’ en daarbij de inwoners 
van Mijdrecht voor de keuze stelden om naar behoefte hun dan te 
kleine kliko kostenloos om te ruilen voor een groter exemplaar.
Met een kleine kliko redde je het gewoon niet om drie weken lang je 
huisvuil op te slaan. De deksels stonden constant open en de overvolle 
bakken verloren vaak deels de inhoud dat op straat bij de verzamel-
plaatsen achter bleef omdat de reinigingsdienst dit losse rondslinge-
rende spul absoluut niet opraapten... 
Ik heb de afvalkalender van dit jaar (2022) eens goed bekeken en het 
volgende geconstateerd:
In de maanden januari, maart, april, juni, augustus, oktober en 
december werd (of wordt nog) de ‘(restafval)bak’ slechts één (1) keer 
geledigd! Gemiddeld werd de restafvalbak eens in de drie weken
geledigd. Één keer zelfs bleef ledigen een volle maand, vier weken, uit! 
Het gevolg van het gemeentelijke bezuinigsbeleid! En dan nu de 
gebruikers van de grote kliko voor het blok zetten en die meer laten 
betalen? Schaam je diep Gemeenteraad! U kunt mijn grote kliko 
morgen weer komen omruilen voor een kleine als u belooft weer 
iedere week restafval op te laten halen.
Zie ik het verkeerd, dan zou ik het graag door u uitgelegd hebben, 
maar ik vrees dat die uitleg en belofte uitblijft.
C.N.H. van Dijck.

(Rest-)Afval(lige) Gemeente....

Vinkeveen - Het Repair Café Vinke-
veen is er weer op maandagochtend 
19 september a.s. in Sociaal Cultureel 
Centrum de Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 uur.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers 
aanwezig die de door u meege-
brachte kapotte spullen of kleding 
gratis voor u repareren. Het Repair 
Café wil laten zien dat repareren leuk 
is en vaak heel makkelijk. En weg-
gooien is niet altijd de enige oplos-
sing! Repareren kan in veel gevallen 

en het is natuurlijk ook veel beter 
voor het milieu! Bij het Repair Café 
kunt u terecht voor allerlei reparaties 
zoals kleding, kleine elektrische appa-
raten, computerapparatuur, (niet al te 
grote) stoelen en krukjes, houten 
speelgoed, porselein, aardewerk of 
wat u verder thuis tegenkomt dat 
kapot is en u eigenlijk nog graag 
gerepareerd zou willen hebben. We 
helpen u graag op maandagochtend 
19 september a.s. met uw kapotte 
spullen, u bent van harte welkom.

Repair Café in de Boei

De Ronde Venen - Veel reguliere 
clubjes zijn weer gestart met de activi-
teiten na de zomer. Vandaar dat we de 
gezellige spelletjes bij Café De Heer-
tjes in Vinkeveen verplaatsen naar 
maandagmiddag. Alleenstaande 
ouderen zijn van harte welkom om 

tussen 14.00 en 16.00 uur te kaarten, 
mens-erger-je-niet te spelen of een 
spelletje UNO te doen. Er zijn verschil-
lende tafels waar verschillende spellen 
gespeeld kunnen worden zodat er 
voor ieder wat wils is. Uiteraard zorgen 
de mannen van De Heertjes weer voor 

een hapje en een drankje. Deze activi-
teiten zijn gratis maar alleen na 
aanmelding toegankelijk. Vol = vol. 
Aanmelden via info@tjitzehesselius.nl 
of via het Servicepunt. De Stichting 
Tjitze Hesselius organiseert sinds 2015 
activiteiten voor alleenstaande 
ouderen uit De Ronde Venen. Voor 
meer informatie kunt u ons volgen via 
Facebook of een kijkje nemen op onze 
website www.tjitzehesslius.nl.

Gezellige spelletjesmiddagen 
voortaan op maandag





8 inderegio.nl • 14 september 2022NIEUWS

Regio - Sinds 1 juli 2020 bestaat er 
een wet die stelt dat onder andere 
huisartsenposten een cliëntenraad 
moeten instellen. Daarom heeft de 
huisartsenpost Amstelland kortge-
leden een cliëntenraad benoemd.
Na de nodige voorbereidingen is de 
raad medio 2022 met zijn werkzaam-
heden begonnen. 

Cliënten hebben belang bij een goed 
functionerende huisartsenpost en 
daar zet de cliëntenraad zich voor in. 
De cliëntenraad brengt daarom de 
wensen, meningen en ideeën van 
cliënten naar voren. Daartoe maakt 
de cliëntenraad gebruik van bijvoor-
beeld korte of uitgebreidere cliënte-
nenquêtes. Regelmatig heeft de raad 
overleg met de directie van de huis-
artsenpost Amstelland en kan dan 

gevraagd en ongevraagd advies 
geven.

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er voor het gemeen-
schappelijke belang van alle inwoners. 
Het gaat dus niet om de situatie van 
één inwoner. Heeft een cliënt een 
persoonlijk (medisch) probleem, dan 
kan de betre�ende persoon contact 
opnemen met de 
klachtenfunctionaris.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit drie on-
afhankelijke personen. Niemand van 
hen werkt bij de Stichting Huisartsen-
post Amstelland. De leden van de 
cliëntenraad zijn:
Arnold Dermout Cramer is gepensio-
neerd. Hij heeft altijd in het (voort-

gezet) speciaal onderwijs gewerkt als 
directeur. Met zijn twee jongste 
kinderen (2 en 8 jaar) is hij geregeld op 
de huisartsenpost geweest.
Frank Jelles is fysiotherapeut geweest 
en heeft na de studie bewegingswe-
tenschappen promotieonderzoek 
gedaan. Na als onderzoeker gewerkt 
te hebben, is hij 18 jaar senior 
beleidsmedewerk/directeur geweest 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Reumatologie. Als vader van twee 
kinderen, weet hij hoe belangrijk de 
huisartsenpost Amstelland is (en niet 
alleen voor kinderen!).
Nel van Mourik heeft gedurende 43 
jaar als medisch analiste in verschil-
lende ziekenhuizen gewerkt. Naast 
haar werk heeft zij een rechtenstudie 
voltooid, afgestudeerd in gezond-
heidsrecht. Met deze achtergrond is zij 
van nut voor de cliëntenraad van de 
huisartsenpost.

Achterban
Om hun werk zo goed mogelijk te 
kunnen doen, moeten we weten wat 
er leeft bij de achterban. Alle inwoners 
van Amstelveen en de daaromheen 
liggende gemeentes Ouder-Amstel, 
Abcoude, Uithoorn, De Ronde Venen, 
Nieuwkoop, Aalsmeer en Stichtse 
Vecht rekenen we tot onze achterban. 
Zij kunnen immers allen cliënt/patiënt 
van de huisartsenpost worden. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u 
ons uw vragen, opmerkingen, sugges-
ties enzovoort zou willen sturen naar: 
clientenraad@huisartsenpost-amstel-
land.nl. Contact opnemen met de 
cliëntenraad kan via clientenraad@
huisartsenpost-amstelland.nl

Huisartsenpost Amstelland
zoekt contact met achterban

Regio - A.s. zondag 18 september 
gaat om 14.30 uur in De Schutse te 
Uithoorn het nieuwe culturele 
seizoen van de SCAU van start. SCAU 
staat voor Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn, die al sinds 1993 (!) 
laagdrempelige concerten en evene-
menten organiseert, van klassiek tot 
kleinkunst. Pianist Camiel Boomsma 
is een graag geziene gast in Uithoorn 
en deze keer neemt hij vier ‘striking 
friends’ mee voor het sprankelende 
openingsconcert met werken van 
Schäfer, Mozart en Dvorak.

Schäfer en Mozart
Camiel Boomsma (piano), Saskia 
Otten (viool), Gerard Spronk (viool), 
Anna den Herder (altviool) en Mick 
Stirling (cello) beginnen hun 
optreden met het romantische, 
meeslepende Adagio Patetico uit het 
Pianokwintet Opus 5 van de Neder-
landse componist Dirk Schäfer (1873 
- 1931). Dan volgt Pianoconcert nr. 12 
in A gr.t. KV 414 van Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756 - 1791). Het 
concert is vooral vrolijk en makkelijk 
in het gehoor liggend. Mozart schreef 

in een brief aan zijn vader over het 
11de, 12de en 13de pianoconcert dat 
ze voor minder ervaren luisteraars 
zeer geschikt waren, terwijl de 
werken qua inhoud tóch ook de 
muziekkenner konden plezieren.

Dvorak en volksmuziek
Na de pauze komt het uitbundige 
Pianokwintet nr. 2 Opus 81 van 
Antonin Dvorak (1841 - 1904) tot 
klinken. Als je Dvorak zegt, dan zeg je 
‘melodie’. Hij haalde zijn inspiratie uit 
de Tsjechische volksmuziek. Dit 
pianokwintet behoort tot zijn onbe-
twiste meesterwerken. Wat het stuk 
zo rijk maakt, is het enorme scala van 
emoties: van melancholie tot opge-
wektheid en van verstilde inkeer tot 
grenzeloze vreugde. Hoewel Dvorák 
nergens letterlijk volksliedjes citeert, 
lijkt elke maat van muzikale folklore 
doortrokken. Zo horen we in het 
langzame tweede deel de melan-
cholie van de Oekraïense dumka, een 
volksballade. Het derde deel, in de 
romantiek meestal een scherzo, 
wisselt Dvorák in voor een furiant, 
een wilde volksdans vol hinkende 

ritmes. In de �nale, dat klinkt als een 
landelijk dorpsfeest, schroeft Dvorák 
het folkloristische karakter nog verder 
op, waarbij een vrolijke polka en 
meditatieve momenten elkaar afwis-
selen. Dvorák op zijn best!

Informatie en kaartverkoop 
Op de website www.scau.nl zijn 
online abonnementen en losse 
kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ 
en ‘Kaarten bestellen’ en volg de 
instructies. Losse kaarten à € 15,– 
(jongeren onder de 16 jaar à € 7,50) 
zijn ook verkrijgbaar bij de Read Shop 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein) of vanaf een half uur voor 
aanvang aan de zaal. De deuren van 
de zaal gaan om 14.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom!

SCAU presenteert sprankelende 
seizoensopening

Regio - Voor de tweede bekerwed-
strijd van dit seizoen, CSW - Legmeer-
vogels heeft trainer Alain Hijman 
dezelfde spelers opgeroepen als 
vorige week maar nu aangevuld met 
Jasper Burgers. Jasper Burgers die in 
de eerste vriendschappelijke 
wedstrijd van dit seizoen al na drie 
minuten het veld geblesseerd moest 
verlaten. Totaal dus achttien spelers 
opgeroepen voor dit bekerduel. 
Vooraf is afgesproken dat Jordy Stam 
in deze tweede bekerwedstrijd op de 
bank zou plaatsnemen en dat 
Anthony Acda deze wedstrijd als sluit-
post zou gaan fungeren. Een andere 
aanpassing is dat Jordi Holt deze keer 
start in de basis en Milan Spit begint 
op de bank. CSW begint overtuigend 
en binnen vijf minuten moet 
Legmeervogels even zoveel corners 
weggeven. Gelukkig voor Legmeervo-
gels leveren deze corners geen echt 
gevaar op. Het o�ensief van de thuis-
club houdt zo 20 minuten aan. In 
deze eerste 20 minuten komt 
Legmeervogels maar zelden van de 
eigen helft af. Daarna kan Legmeervo-
gels zich langzaam maar zeker 
onttrekken aan de druk van CSW. De 
eerste scoringskans voor Legmeer-
vogels is pas in de twintigste minuut. 
Het is dan Stan Vincken die de 
doelman van CSW Rahim Gok, oud 
doelman bij Legmeervogels, te 
verrassen in de korte hoek. Maar Gok 
was bij de les en weet een tre�er te 
voorkomen. Even later is de doelman 
van CSW wel kansloos bij een inzet 
van Derk Streefkerk en dit betekent 
0-1. Enkele minuten later is het wel 
raak voor Stan Vincken en is de 0-2 
een feit. Deze 0-2 is dan ook de rust-
stand. Na de rust gaat de beer los en 
weet Jordy Nieuwendijk er 0-3 van te 
maken. Als Jasper Burgers enkele 
minuten later er 0-4 van weet te 
maken is de strijd eigenlijk gestreden. 
Jordy Nieuwendijk maakt halverwege 
de tweede helft 0-5 van en in de slot-
minuten is het Erwin Smajic die de 
eindstand bepaalt op 0-6. Behoudens 
dan de eerste twintig minuten is 
Legmeervogels toch wel het elftal dat 
het meeste recht heeft op de over-
winning. De trainer van CSW Michel 
Strating denkt daar toch anders over. 
Hij vindt Legmeervogels voetballend 
minder dan SCW maar is wel e�ec-
tiever in het afmaken. Trainer Hijman 
van Legmeervogels vond dat 
Legmeervogels in de eerste helft 
twee fraaie doelpunten weet te 
maken, wat dan weer voor de brood-

nodige rust zorgt. De tweede helft 
hebben wij volwassen de wedstrijd 
uitgespeeld en voor een keurige 
uitslag gezorgd. Wat nu rest is dat wij 
ons volop gaan voorbereiden op het 
duel zaterdag tegen Argon om ons 
goed te presenteren aan ons publiek 
en aan ons zelf.

KDO
De andere wedstrijd in de poule is 
geweest KDO zo.1 – Argon za.1. Bij de 
rust was het daar 0-3 voor Argon. In 
de tweede helft schoten de spelers 
van Argon nog drie maal op de paal 
en eenmaal op de lat. De ruststand 
blijft ongewijzigd en dus ook de eind-
stand 0-3 voor Argon.

Opstelling Legmeervogels
Anthony Acda, Jordi Holt (71
Milan Spit), Wouter Winters, Delano 
Paskald, Kenneth vd Nolk van Gogh, 
Jaimy de Block. Stan Vincken (Jasper 
Burgers), Camiel Scouten, (76 Mitchell 
Verschut) Ruben Kalkman (71 Nicolai 
Hooiveld), Jordy Nieuwendijk, Derk 
Streefkerk (Erwin Smajic). De laatste 
bekerwedstrijd voor Legmeervogels 
in deze poule is dan op zaterdag 17 
september 2022 thuis tegen het Mijd-
rechtse Argon. Vier jaar geleden 
speelde Legmeervogels ook al voor 
de beker tegen Argon, toen in Mijd-
recht. Een wedstrijd welke uit twee 
gedeeltes bestond. De eerste 
wedstrijd op 
15 september 2018 werd in de 48ste 
minuut gestaakt wegens een zeer 
ernstige blessure van Patrick Lokken 
bij de stand van 1-0 in het voordeel 
van de thuisclub. Vier dagen later 
werd het restant uitgespeeld en is er 
nog tweemaal gescoord door Argon 
waardoor de eindstand uiteindelijk 
3-0 is geworden voor Argon.

Uitslagen 10 september 2022
CSW – Legeervogels 0-6 (0-2)
KDO – Argon 0-3 (0-3)

Ranglijst bijgewerkt tot en met 
zaterdag 10 september 2022: 
(Nummer 1 en 2 gaan door)
1.   Legmeervogels 2-6 8-1
2.   Argon 2-3 4-5
3.   CSW 2-3 5-7
4.   KDO 2-0 1-5

Programma
Donderdag 15 september 2022:     
20.00 uur   CSW - KDO
Zaterdag 17 september 2022:        
15.00 uur   Legmeervogels - Argon

CSW geen partij voor Legmeervogels

BVU nieuws
Regio - Op maandag 12 september 
2022 werd in de Scheg de eerste zitting 
van de eerste ronde gespeeld. In de 
A-lijn eindigden op de eerste plaats 
met de knappe score van 65,10% Ans 
Breggeman & Ben v/d Broek. Op de 
tweede plaats eindigde Herman v Beek 
& Bep de Jong met 60,42% en op de 
derde plaats eindigde Nico v/d Meer & 
Hans Wagenvoort met 53,65%. In de 
onderste regionen had het nieuwe paar 
Francis Terra & Margo Zuidema wat 
startproblemen. In de B-lijn gaf het 
nieuwe paar Reina Slijkoord & Lia Guijt 
hun visitekaartje af met de hoogste 
dagscore van 65,97%. Op de tweede 
plaats, op ruime afstand, met 56,94%, 
het paar Joke v/d Berg & Bep de Voijs 
en op de derde plaats eindigden Ludy 
Bonhof & Anneke Buskermolen met 
55,83%. In de C-lijn eindigden het paar 
Richard Linting & Tom Woerde op de 

eerste plaats met de mooie score van 
64,79%. De tweede plaats was een 
prooi voor An Pronk die met zes 
verschillende partners een score 
behaalde van 59,85%, een huzaren-
stukje. Op de derde plaats eindigden 
Greet Rahn & Marieke Schakenbos met 
53,41%. Het is de BVU er veel aan 
gelegen om nieuwe leden te krijgen, 
zowel beginnende als ervaren bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridgelessen. 
Bent u een beginnend bridgepaar of 
individueel 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 u 
zich bij de BVU opgeven om geheel vrij-
blijvend een paar keer op de maandag-
avond mee te spelen en de sfeer te 
proeven. Voor nadere informatie en/of 
lid worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met onze secretaris de heer 
Kees Visser telefoon 06 - 5317 5165 of 
via de mail kees.visser55@kpnplanet.nl.

Regio - Gera Hoogendoorn-Verhoef 
start bij voldoende belangstelling 
de tekencursus ‘Bewustworden 
m.b.v. tekenen: een proces’, waarbij 
in acht lessen van twee uur bewust-
wording en persoonlijke groei 
centraal staan. Het getekende naar 
thema of ook type mandala wordt 

uitgelegd per les. Een groot deel 
van de les bestaat uit uitleg van 
belangrijke samenhangen in het 
algemeen en persoonlijk. Het is niet 
nodig technisch vaardig te zijn, 
maar wel graag willen tekenen en 
openheid te hebben een proces in 
te gaan en respectvol met elkaar 

Cursus ‘Bewustworden m.b.v. 
tekenen: een proces’

aanwezig te zijn, open voor dat wat 
aandacht behoeft maar wat vaak 
onbewust leeft. Een invalshoek 
jezelf, het leven of je problemen 
anders te bezien en een uitweg te 
vinden. Start dinsdagavond 25 
oktober, 19.00 - 21.00 uur. Verdere 
info: Gera Hoogendoorn, Atelier 
Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS De 
Kwakel. Telefoon 0297 - 563 753, 
gera@inner-art.nl. Opgeven graag 
vóór 10 oktober.
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Ria de Korte en Simone Borgstede 
vormen nieuwe partij: 
Lokaal en Fair – LEFdrv.
Voor de zomer besloten De Korte en 
Borgstede uit de CDA-fractie te 
stappen vanwege de bestuurscultuur 
binnen de lokale CDA-fractie. Na vele 
gesprekken hebben de vrouwen, die 
beiden met voorkeursstemmen 
werden gekozen, besloten met een 
eigen nieuwe partij verder te gaan: 
Lokaal en Fair De Ronde Venen, afge-
kort LEFdrv. Uitgangspunten van de 
partij zijn samenwerken, zorgzaam-
heid en toekomstgericht.
De Korte licht toe: “Basis voor onze 
uitgangspunten is dat we als raad, 
gemeente en inwoners in De Ronde 
Venen met elkaar de waarden en 
normen bewaken. Dit wordt uitge-
drukt in het fair zijn, dat wil zeggen: 
respectvol, eerlijk, integer, behulp-
zaam, transparant, sportief, sociaal en 
gelijkwaardig. Deze kernwaarden zijn 
de uitgangspunten bij ons politieke 
werk. Door een eigen partij op te 
richten hopen we hier daadwerkelijk 
inhoud aan te kunnen geven.” Borg-
stede vult aan: “LEF als afkorting van 
Fair En Lokaal past ook bij ons. LEF 
drukt uit dat wij gepassioneerd en vol 
overtuiging het goede willen doen 
voor de inwoners uit De Ronde 
Venen. Lef willen we tonen om 
onderwerpen aan de orde te stellen, 
soms tegen de stroom in”. Veel 
mensen hebben het vertrouwen in 
de politiek verloren er is lef voor 
nodig om dit vertrouwen weer terug 
te winnen. Dat kan alleen door samen 
te werken, te luisteren en zichtbare 
resultaten te boeken aldus De Korte 
en Borgstede.

Samenwerken
Ons uitgangspunt is dat de gemeente 
en raad goed samenwerkt met inwo-
ners. Samen maken we het voor 
elkaar. Initiatieven van onderop 
verdienen alle steun en worden gesti-
muleerd. Plannen van de gemeente 
moeten helder afgestemd en gecom-
municeerd worden met inwoners. Bij 
die afstemming en communicatie 
wordt goed gelet op diverse verte-

genwoordiging van de inwoners, 
zoals praktisch of theoretisch opge-
leid, wonend in een �at of vrijstaande 
woning, wonend in of buiten het 
dorp, laag of hoog inkomen, man of 
vrouw, jong of oud, mensen met 
diverse soorten van handicaps, enz. 
Plannen worden dan beter afgestemd 
op de inwoners en krijgen dan meer 
steun. Belangrijk bij te maken keuzes 
zijn ook de kosten die de plannen 
met zich meebrengen en de impact 
op het milieu. Gemeenraadsleden 
moeten bij moties en amende-
menten, indien mogelijk, de impact 
op de kosten, het milieu en de 
communicatie meenemen.
Samenwerking betekent ook dat de 
gemeente samenwerkt met andere 
gemeentes, provincie en landelijke 
overheid. Goed kijken naar wat 
andere gemeentes doen. We hoeven 
in De Ronde Venen niet steeds ‘het 
wiel uit te vinden’ terwijl andere 
gemeentes ook werken aan dezelfde 
soort problemen. Uitvoerende taken 
hoeft de gemeente niet altijd zelf te 
doen maar kunnen ook uitbesteed 
worden, bij voorkeur in de regio.
We zijn er als gemeente niet alleen 
voor onszelf maar ook voor de ander 
die onze steun nodig heeft. Krachtig 
wordt ingezet op taalondersteuning 
voor statushouders en mensen met 
een taalachterstand.

Zorgzaamheid
Gelukkig zijn er veel mensen die voor 
hun familie, vrienden of buren zorgen 
en verantwoordelijkheid dragen. Ook 
zijn er zeer veel vrijwilligers in de 
gemeente en dit mag gewaardeerd 
worden. Wij willen dat de gemeente 
zorgzaamheid toont voor de kwets-
bare inwoners maar inwoners loslaat 
zodra zij dat kunnen. De gemeente 
zal meer naast de inwoners moeten 
staan in plaats van tegenover. Dit 
betekent bij sociale- en zorgvragen 
van inwoners dat er betrokkenheid 
getoond wordt en oog is voor het 
hele gezin. Alle kinderen moeten mee 
kunnen doen, ook als zij beperkingen 
hebben of als de ouders problemen 
hebben. Wij willen niet dat dat zorg-

vragers ‘verdrinken’ in gemeentelijke 
bureaucratie maar dat aanvragen 
eenvoudig en transparant zijn en dat 
ondersteuning geboden wordt als de 
inwoner het niet geheel zelf kan. De 
servicepunten moeten hierbij bereik-
baar en behulpzaam zijn. Dat bete-
kent heldere afspraken maken, duide-
lijkheid geven over welke gegevens 
de gemeente nodig heeft, wanneer 
de gemeente antwoord geeft, wat de 
kosten voor de inwoners zijn en de 
manier voor bezwaar. Aandacht zal 
moeten blijven voor mensen met 
dementie, mantelzorgers, eenzaam-
heid, kinderen in kwetsbare gezinnen 
en armoede.

Toekomstgericht
Wij geven de gemeente met het 
mooie groen, de natuur, het water, de 
cultuurhistorische omgeving en de 
huizen door aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Dit betekent dat we 
aandacht hebben voor het milieu, de 
zeldzame vogels en planten die in het 
weidegebied leven, schoon water, 
schone lucht en duurzame 
gebouwen. De gezondheid van de 
kinderen en hun omgeving wordt 
bevorderd. We geven onze geschie-
denis door aan onze kinderen wat 
zichtbaar is in monumenten, cultuur-
historisch landschap en bijzondere 
dorpen. De dorpen blijven aantrek-
kelijk om te wonen met scholen, 
sportvoorzieningen, dorpshuizen en 
goede bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, �ets of auto. In de dorpen 
worden betaalbare woningen 
gebouwd of woningen gesplitst 
zodat families of doelgroepen bij 
elkaar kunnen wonen. We steunen 
mensen en verenigingen om huizen, 
dorpshuizen en sportvoorzieningen 
te verduurzamen. Op plekken die 
grote groepen inwoners acceptabel 
vinden worden enkele zonnevelden 
gebouwd waarbij inwoners mede-
eigenaar kunnen zijn. Nieuwe huizen 
en maatschappelijke voorzieningen 
worden energieneutraal en circulair 
gebouwd. LEFdrv wil samen met alle 
andere partijen in de gemeente met 
lef aan de slag om de bovenstaande 
idealen waar te maken”.

Het klinkt allemaal weer te mooi om 
waar te zijn. Dit had goed gepast in 
een verkiezingsfolder. We gaan het 
volgen en we gaan het zien. Onze 
redactie volgt alle vergaderingen,
dus u blijft op de hoogte

De Ronde Venen – Afgelopen week ontving onze redactie een pers-
bericht, maar daarin het nieuws dat er in de gemeente De Ronde Venen 
weer een politieke partij bij is gekomen in de raad. De raad die al acht 
partijen had heeft er nu dan negen. Het zat er aan te komen, of dit nu zo 
goed is voor het bestuur van deze gemeente kun je je afvragen. Steeds 
meer spreektijd, steeds meer eigen meningen, steeds meer tegenover 
elkaar staan. Maar goed het zij zo. In het persbericht was o.a. dit te lezen:

En dit is partij nummer negen!

LEZERSPOST

Goedemiddag redactie van de Nieuwe Meerbode.
U was zo vriendelijk om in de Nieuwe Meerbode van 24 augustus een 
stukje te plaatsen over mijn kat Mickey. Hij was aangereden en we 
hadden een crowdfunding gestart. Graag laat ik u weten dat Mickey, 
dankzij de doneeractie inmiddels is geopereerd! En aan zijn herstel is 
begonnen. Er is een 12 cm lange titanium plaat in zijn pootje gezet om
de botten weer aan elkaar te laten groeien, wat ongeveer 12 weken zal 
duren. Alle gulle gevers: heel hartelijk bedankt voor uw donatie!
Vriendelijke groeten, Carla Keijzer.

Het gaat goed met Mickey

Rommelmarkt tijdens Burendag
Mijdrecht - Snu�el rond, breng jouw hobby onder de aandacht of 
verkoop je spullen op de rommelmarkt tijdens Burendag. Wil jij met jouw 
spullen op de rommelmarkt staan? Meld je aan via onderstaand telefoon-
nummer en neem je eigen tafel of kleedje mee. Voor de kinderen is er een 
springkussen (aangeboden door Wijkcomité Proostdijland). 24 september 
10.30 - 15.30 uur. Anselmusstraat 21 (op het grasveld bij sporthal De 
Brug). Voor informatie en inschrijven: 06-34958849 of 0297-284780.

De Ronde Venen - De energiereke-
ning is voor mensen met een laag 
inkomen steeds moeilijker te betalen. 
Samen met de Energieke Rondeve-
ners komt gemeente De Ronde Venen 
deze huishoudens tegemoet met een 
speciale klusbrigade. Dit zijn energie-
coaches en klussers die inwoners 
direct helpen kleine energiebespa-
rende maatregelen te plaatsen. Ook 
krijgen inwoners advies hoe zij 
eenvoudig nog meer geld kunnen 
besparen op hun energierekening. 
Aanmelden voor het gratis bezoek 
kan via de website van de Energieke 
Rondeveners.

Besparing op energierekening
Inwoners besparen tientallen euro´s 
per jaar op de steeds hogere energie-
rekening door kleine aanpassingen 
aan te brengen aan hun woning. 
Denk hierbij aan het plaatsen van een 
brievenbusborstel, tochtstrips of radi-

atorfolie. Om inwoners hierbij te 
helpen komt de gemeente met een 
gespecialiseerde klusbrigade. Zij gaan 
op bezoek bij inwoners om kleine 
energiebesparende maatregelen te 
plaatsen. Met deze aanpassingen zijn 
woningen energiezuiniger. Ook advi-
seert de energiecoach de bewoner 
over andere manieren om geld te 
besparen op de energierekening. 

Vergoeding energiekosten
Deze actie voor huishoudens met een 
kleine portemonnee staat los van de 
waardebonnenactie voor energiebe-
sparende producten en de energie-
toeslag. Meer informatie over deze 
eenmalige energietoeslag staat op 
www.derondevenen.nl/
energietoeslag.

Vragen over de actie?
Stuur een e-mail naar energiehulp@
energieke-rondeveners.nl

Hulp voor huishoudens met 
financiële problemen door de 
hoge energieprijzen

Vinkeveen - Zaterdagmiddag 24 
sept geeft Vocalgroup Gaudiozo een 
klein concert in de grote RK-kerk in 
Vinkeveen. De Vocalgroup zingt
driestemmige religieuze muziek en 
andere inspirerende liederen. 
Aansluitend is de boeiende tentoon-

stelling ‘1672 Rampzalig’ in deze 
prachtige kerk te bezichtigen. Het 
concert begint om 12.15 uur en de 
inloop is vanaf 12.00 uur. De 
toegang is een vrije gift. Alvast te 
beluisteren op YouTube: Vocalgroup 
Gaudiozo.

Concert Gaudiozo in
RK-kerk Vinkeveen
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Al meer dan 50 jaar
"Alles in één hand!"

Waar?
C.T. Storkweg 21

1422 WB, Uithoorn
Hoe laat?

10 tot 16 uur

Diverse demonstraties
Wedstrijd spijkertrekken
Zelf op de mini-kraan
Alle ins & outs van het sloopvak
Knutselhoek & springkussen
Circulaire bouwmaterialen hub & interieurwinkel
Overzicht totale wagen-, & machinepark
Info over BBL-opleidingen en cursussen
Direct solliciteren
Een hapje & een drankje

Wat is er te doen?

Van harte welkom!

GESPECIALISEERD IN PERSONEN 
EN BESTELBUSJES VERHUUR

Informeer voor onze mogelijkheden: 
info@kilometervrij.nl of 0172-200150 

Diamant 6 /  www.verkeerscollege.com / 0297-250 638

Het VerkeersCollege

Open Dag 
za 24 Sept ‘22: 10-14 uur

Gratis Rijtesten: Auto / Aanhangwagen / Motor

Toets uw theoriekennis, info over code 95, 
Rijsimulator testen, Kortingsacties,
mmv. (o.a. VVN, Maas, Motoport, VDM, v.Rijn)

TE HUUR
AANGEBODEN

ligplaats
voor schip

tot 10 meter 
in de Kromme Mijdrecht

Telnr. 06-40346116

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247

Mazda Service Dealer

Donker

MUZIEKWINKEL

• muziekinstrumenten
• accessoires
• �ightcase-materiaal
• verhuur van

geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:   10.00-18.00
vrijdag koopavond:  19.00-20.30
zaterdag:  10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852

* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Gemiddeld verdien je bij 
het bezorgen van deze krant €10,- per 
uur en kan je zelf bepalen hoe groot 
je wijk wordt. De meeste zijn met 1 á 
1.5 uur per week klaar. Meld je aan en 
probeer het eens bij Verspreidnet. Tel. 
0251-674433
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521

Gevonden:
OV chipkaart van Mathijssen afge-
geven bij de gemeente in Mijdrecht. 
Tel. 0297-291616
Gevraagd:
Wil de mevr. waarmee ik in botsing 
kwam , en in de sloot belanden mij 
a.u.b. bellen ?  Het was op vrijdag 12 
aug. op het �etspad naast de N201 in 
Mijdrecht. 
Tel. 06-40346116
Te koop:
Legpuzzels van 1000 st. €2,50. Tel. 
06-17106534
Te koop:
Capezio/bloch 10 paar nwe slappe 
ballet schoenen wit ecru wit en 
leer div maten in 1 koop €30,-. Tel. 
06-14558895

Te koop:
Mooie broche, verguld met groene 
steen €19,95. Tel. 0297-257420
Te koop:
2 jonge Cavia’s (vrouwtjes) die op 
zoek zijn naar een nw huisje, p.st. 
€10,-. Tel. 06-36485965
Te koop:
Apothekers setje houten blok met 
gewichtjes €25,- . Tel. 06-36569667
Gevraagd:
1-Pers.bed afm. 90x200 demon-
teerbaar in omg. van Uithoorn. Tel. 
06-29279117
Te koop:
Dames�ets 28”, frame 53 cm, 7 versn.,
trol.rem, naafdynamo v. light, i.g. st. 
€110,-. Tel. 06-44488892

Van tien tot vier uur kunnen belang-
stellenden rondkijken op de locatie 
van het sloopbedrijf. Er is veel te zien 
zoals het vernieuwde wagenpark, 
machines, de interieurwinkel en de 
circulaire bouwmaterialen hub. Er 
zijn diverse activiteiten zoals een 
wedstrijdje spijkers trekken, knut-
selen en op een springkussen 
springen. Voor toekomstige slopers is 
er informatie over opleidingen of ze 
kunnen direct solliciteren met een 
mooie bonus als cadeau. “Het imago 
van slopers is niet positief”, vertelt 
organisator van de dag en commer-
cieel manager Tristan Frese. “Het is 
allang niet meer zo dat slopers alleen 
maar alles stuk maken. We proberen 
juist materialen te hergebruiken. We 
spreken eigenlijk niet meer van 
slopen, maar van demonteren en 
oogsten.” 

Uithoorn - Het blauwe bord van de Schijf groep aan het begin van de C.T. 
Storkweg is opgepoetst, zodat alles tot in detail klaar is voor Demolition 
Day op zaterdag 17 september. Tegelijk met deze landelijke dag wordt 
het vijftigjarige jubileum van het bedrijf gevierd.

Dag van de sloop bij Schijf groep
“Slopen is vakmanschap”

grondwerk, funderingsherstel en legt 
BMX-crossbanen aan in binnen- en 
buitenland. “We hebben de kennis 
en het equipment, waardoor we zijn 
uitgegroeid tot wie we nu zijn”, aldus 
een trotse Tristan. “Slopen is vakman-
schap. Vroeger was het een ander 
verdienmodel en moest de sloper de 
klus kopen. Nu vraagt de opdracht-
gever of wij aan tafel komen zitten 
om te zien wat we kunnen herbe-
stemmen. We geven advies, helpen 
bij de uitvoering, zorgen voor het 
transport en geven het materiaal een 
nieuwe toepassing. We bieden een 
breed pakket met diensten, waarmee 
we de opdrachtgever kunnen 
ontzorgen. Daarom staat er ook 
onder ons logo: Al meer dan 50 jaar 
- Alles in één hand! Tegenwoordig 
wordt 98 procent hergebruikt, echter 
niet altijd op de meest hoogwaar-
dige manier en laat dat nou juist wél 
ons doel zijn. Duurzaamheid staat 
hoog in het vaandel. We willen 
koploper zijn bij het verduurzamen. 
We zijn nu ook bezig met de energie-
transitie door te investeren in vracht-
wagens met elektrische kranen, elek-
trische kranen op locatie, zonne-
cellen op het dak en opslag van 
elektriciteit. We willen het wagen-
park emissievrij maken, maar daar 
komt veel bij kijken.” 
De Schijf groep bestaat vijftig jaar en 
richt zijn blik op de toekomst, zodat 
het nog jaren door kan groeien. Op 
zaterdag 17 september is iedereen 
welkom om een kijkje te komen 
nemen aan de Storkweg. 

Het bedrijf zit inmiddels ruim twintig 
jaar op het industrieterrein. Het 
begon vijftig jaar geleden op de 
Boterdijk. Oprichter Piet Schijf was 
van oorsprong bloemenkweker. Daar 
dit geen vetpot was stapte hij over 
op het slopen van houten kassen. 
Het hout dat hierbij vrij kwam vond 
vanwege de oliecrisis wel zijn weg 
naar de houtkachel. Echter merkte 
Piet toen al op dat er nog veel bruik-
baar materiaal tussen zat. Zo 
ontstond Schijf Houthandel en 
Sloopwerken. “Zijn kraakheldere 
ingeving is nu nog steeds de basis 
van ons bedrijf. Die visie van vijftig 
jaar geleden is nu hotter dan ooit”, 
gaat Tristan verder. “Door de jaren 
heen zijn er diverse disciplines bij 
gekomen. Transport volgde al snel.” 
Uiteindelijk wordt het bedrijf 
gesplitst waarbij schoonzoon Hans 
de Wit verantwoordelijk wordt voor 
de handel en Teun Stam de aanne-
merij op zich neemt. Het bedrijf 
groeit en wordt verplaatst naar de 
Storkweg. 

Breed pakket
In 2004 wordt Teun Stam directeur 
van de hele onderneming. De Schijf 
groep wordt nu niet alleen inge-
huurd om te slopen, maar zorgt ook 
voor asbest- en chroom6 verwijde-
ring, boren en zagen met diamant, 
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Wilnis - 350 jaar geleden voelde de 
bevolking van Nederland zich rede-
loos, radeloos en reddeloos en 
daarom wordt 1672 gezien als een 
Rampjaar. Wat is er toen gebeurd en 
op welke manier kunnen we ons nu 
nog verhouden tot de geschiedenis 
van toen? De kinderen van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis zijn 
daarmee aan de slag gegaan tijdens 
de projectdag met het thema ‘Ramp-
zalig’. Zij hebben gehoord over de 
geschiedenis van de Oud Hollandse 
Waterlinie en alle groepen hebben 
iets gecreëerd wat betekenis gaf aan 
hoe dit Rampjaar ons in deze tijd kan 
inspireren en verwonderen. Onder 
leiding van kunstvakdocenten 
hebben zij uitdagende opdrachten 
uitgevoerd. De kleuters hielden zich 
bijvoorbeeld bezig met de vraag ‘Wat 
als je huis ineens onder water staat?’ 
Dit deden zij door gebruik te maken 
van expressie en bewegen. Andere 
leerlingen waren weer bezig met de 

vraag ‘Wat als ons dorp kan drijven?’. 
Er werden drijvende huizen van 
allerlei materialen gemaakt. Er was 
ook een groep bezig met de vraag 
‘Hoe klinken de bijzondere stenen 
kogels van Waverveen?’ In de boven-
bouw lag de focus juist op de lijnen 

van de waterlinie. Alle groepen zijn 
zo op hun eigen niveau actief bezig 
geweest rondom het thema. Aan het 
eind van de dag werden er presenta-
ties gehouden en was er in een 
aantal klassen een tentoonstelling 
voor kinderen en ouders. Deze 
projectdag werd mogelijk gemaakt 
door de historische vereniging De 
Proosdijlanden in samenwerking met 
Cultuurhuis Abcoude.

Rampzalige projectdag
op de Julianaschool

Mijdrecht - Vooraf aan de bekerwed-
strijd tegen KDO keek Argon coach 
Ludo Pistorius zorgelijk, er kon 
wederom een speler op de blessure-
lijst gezet worden en op het laatste 
moment was ook nog een ziektemel-
ding. Echter in een van beide ploegen 
matige wedstrijd kwam Argon toch 
als winnaar tevoorschijn. Enige 
meeval was er vlak voor rust toen de 
gastheren betrokken waren bij het 
eerste doelpunt. Nog niet van de 
schrik bekomen scoorde Argon in 
dezelfde minuut de 0-2. Vijf minuten 
na rust werd de winst veilig gesteld 
door een derde doelpunt. De uitslag 
had nog iets hoger kunnen uitvallen 
maar lat en paal stonden in de weg. 
Na een aftastend begin zagen we een 
poging van Justin Schouten die 
vervolgens alleen een hoekschop 
opleverde, Robin Voorend raakte bij 
een doelpoging de bal verkeerd 
waardoor de bal hoog over ging. Een 
schot van Dylan Bergkamp kon door 
doelman Raynor van der Weijden 
onderschept worden. Daarna konden 
er enige doelpogingen van KDO 
genoteerd worden, Wessel Kleijn 
mikte wel op doel maar voor Argon 
keeper Juran Doezelman was dat 
geen probleem. Ook een schot van 
Jesse Stange, laag in de hoek, werd 
door Doezelman gepakt. Even daarna 
moest de aanvaller van KDO Jesse 
Stange geblesseerd uitvallen, Max 
van der Weijden verving hem. Twee 
minuten later had Van der Weijden de 
score kunnen openen toen hij alleen 
voor de Argon doelman verscheen, 
echter Juran Doezelman liet zich niet 
verrassen. Daarna was het even over 
met de aanvallende acties van de 
gastheren.

Mogelijkheden
Argon kreeg enkele mogelijkheden, 
Robin Voorend zag zijn schoot hoog 
over gaan, Justin Schouten zijn inzet 
ging via keeper en lat over. Een 

voorzet van Dylan Bergkamp leverde 
een omhaal van Robin Voorend op 
maar Mitchel Smits assisteerde zijn 
doelman net voor de doellijn. Op slag 
van rust opnieuw een hoekschop 
voor Argon, Dylan Bergkamp zette 
voor en in een poging van een verde-
diger van KDO om de bal weg te 
werken verdween zijn kopbal in 
eigen doel waarbij de bal al dan niet 
werd getoucheerd werd door Sven 
Beek, 0-1. Nog in dezelfde minuut 
scoorde Dylan Bergkamp, op 
aangeven van Sven Beek volleerde hij 
de bal hoog in het dak van het doel 
voor de 0-2. Vijf minuten na rust werd 
de zege eigenlijk al veilig gesteld, na 
een aanval over links tekende Sven 
Beek voor de 0-3. Daarna binnen een 
paar minuten nog twee mogelijk-
heden voor Argon, een schot van 
Achraf Merroun werd gekraakt en 
leverde alleen een hoekschop op en 
na een solo van Bergkamp tikte 
doelman Van der Weijden de bal over 
de lat. Daarna de gebruikelijke 
wissels. Bij KDO kwam Bart Hoving in 
het veld en even later Hessel 
Vermeulen. Bij Argon Mika Keizers, 
Siep Keulemans en in het laatste 
kwartier Joseph Akutei en Rida Ziani. 
Max Oliemans, vandaag niet gelukkig 
in de afwerking, zag zijn harde inzet 
op de paal weer het veld terecht 
komen waarna in de rebound buiten-
spel werd geconstateerd. Er kwamen 
daarna nog wel mogelijkheden maar 
Sieb Keulemans schoot op de paal, 
Rida Ziani mikte te hoog en na een 
assist van Ziani op Max Oliemans 
mikte Oliemans ook te hoog. Dylan 
Bergkamp zag zijn poging tegen de 
lat komen. Invaller Hessel Vermeulen 
van KDO kreeg een mogelijkheid om 
toch nog voor een tegendoelpunt te 
zorgen maar zijn kopbal ging over de 
lat. Zaterdag gaat Argon op bezoek 
bij Legmeervogels dat tot nog toe 
twee maal de winst pakte en aan de 
leiding gaat in de poule.

Eerste bekerwinst voor Argon

De Ronde Venen - Nog iets meer 
dan drie weken, dan is het 8 oktober 
en gaat de Jaap Edenbaan in 
Amster-dam weer open. Het jeugd-
schaatsen bij IJsclub Nooit Gedacht 
gaat die dag ook direct van start. 
Iedere zaterdagmiddag, tot halver-
wege maart wordt er lesgegeven 

aan beginners en gevorderden. De 
leeftijd van de schaatsertjes varieert 
tussen de 6 en 12 jaar. De jongste 
kinderen schaatsen in het begin 
alleen nog op de krabbelbaan en 
zodra zij de schaatstechniek een 
beetje onder de knie hebben, wordt 
er af en toe ook een rondje 

geschaatst. De oudere kinderen 
rijden al direct op de 400 meterbaan, 
waarbij zij het eerste half uur les 
krijgen en het tweede half uur vrij 
rondjes kunnen rijden in het eigen 
tempo. De lessen bestaan uit 
verschillende oefeningen voor de 
schaatstechniek, afgewisseld met 
spelletjes. Het plezier staat daarbij 
voorop. De schaatslessen worden 
verzorgd door ervaren vrijwilligers, 
die zelf ook veel schaatsen.

Activiteiten
Naast de schaatslessen zijn er gedu-
rende het seizoen diverse activi-
teiten op het ijs zoals het Sinterklaas-
feest en de Elfstedentocht en een 
heus schaatsexamen. Het seizoen 
wordt altijd afgesloten met een 
sportieve
en gezellige middag in de sporthal.
Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt er 
geschaatst op noren. Kinderen die 
pas voor het eerst gaan schaatsen, 
starten meestal op combinoren, een 
schaats met een hoge schoen. 
Daarmee raken zij snel vertrouwd 

Kom schaatsen bij
IJsclub Nooit Gedacht

met de dunne ijzers en het gladde 
ijs. Iedere week zie je de kinderen 
met sprongen vooruit gaan en hun 
zelfvertrouwen groeien. Het 
schaatsen is een �jne manier van 
bewegen en prima te combineren 
met andere sporten. Dat hoeft 
natuurlijk niet. Uiteindelijk kan 
schaatsen ook de enige echte hoofd-
sport worden om te beoefenen. Zo 
ver is het misschien nog niet bij het 
jeugdschaatsen, eerst maar eens de 
schaatstechniek onder de knie 
krijgen. En mocht het deze winter 
weer hard gaan vriezen, dan sta je 
goed voor-bereid op het ijs. Zoals 
gezegd wordt er iedere week 
geschaatst op de Jaap Edenbaan. 
Dat is op de zaterdagmiddag van 
16.55  tot 17.55 uur. De kosten voor 
een heel schaatsseizoen zijn € 99,–. 
Inmiddels heeft een behoorlijk 
aantal kinderen zich al aangemeld, 
maar er is nog voldoende plek om 
ook te komen schaatsen. Ben je 
geïnteresseerd, ga dan naar www.
ijsclubnooitgedacht.nl en schijf je in 
voor het komende schaatsseizoen.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 16 september organiseren Koos en Wim weer 
een gezellige klaverjasmiddag in Dorpshuis ‘De Boei’, Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. De grote zaal is open om 13.00 uur en het kaarten begint om 
13.30 uur precies. Het is een gezellig evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter van harte aanbevolen.

Bingo Argon
Mijdrecht - Het seizoen van de 
Lijn-kijkers gaat weer van start. Op 
vrijdag 16 september beginnen we 
weer met de maandelijkse bingo 
met mooie prijzen. Deze maand is 
de hoofdprijs twee minuten 
winkelen. De prijs van de kaartjes 
blijft onveranderd op 50 eurocent. 
De zaal gaat open om 19.30 uur en 
de bingo start om 20.00 uur. Op 
donderdag 22 september starten 
ze weer met de wekelijkse klaver-
jasavonden, ze spelen dan een 
interne competitie. De avond 
begint om 19.15 uur en u kunt 
contact opnemen met Jos Twaalf-
hoven (06 - 1747 6495). Met ingang 
van het nieuwe seizoen heeft het 
bestuur van Argon besloten om te 
stoppen met kontante betaling. Dit 
houdt in dat u uw drankjes of 
andere versnapering die u aan de 
bar besteld alleen nog met de pin 
kan betalen. Voor de bingo kaartjes 
en voor het klaverjassen kunt u 
contant blijven betalen.
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De nieuwe raadzaal gemeentehuis
Duurzaam, modern en multifunctioneel

Hoe verspillingsvrij 
bent u?

“’Na het avondeten maak ik vaak een 
rondje in de wijk waar ik woon. Ik word 
steeds bewuster van de hoeveelheid 
zwerfafval op straat of in het groen. 
Dan denk ik aan de campagnes 
#notinourbackyard van Cleanup Day of 
‘Natuurlijk raap je ook iets op’. Ik raap 
tegenwoordig bijna automatisch een 
stuk zwerfafval op als ik dit tijdens mijn 
wandeling tegenkom. Ik kijk er ook naar 
uit om binnenkort met leerlingen van 
basisschool de Zon afval te rapen voor 
Cleanup Day. Wel jammer dat het al zo 
snel weer donker wordt tijdens mijn 
avondwandeling. Dat betekent wel weer 
gezellige avonden binnen. De klimaat- en 
energiecrisis maken het er niet makkelijker 
op. We leveren in en er wordt veel van 
ons verwacht. Het Energieloket Uithoorn 
kunt u daarbij helpen. Ze hebben tips 
hoe u uw huis kunt verduurzamen. Nodig 
ook eens een energiecoach uit, zo’n 
huisbezoek loont altijd. De energiecoach 
kijkt samen met u hoe u kunt besparen 
op uw energieverbruik en uw energienota 
kunt verlagen. Ik wens u weer gezellige 
herfstavonden toe en wie weet komen we 
elkaar tegen tijdens een avondwandeling.

De raadzaal onderging afgelopen zomer een 
ware metamorfose. Zowel de afwerking als 
techniek was sterk verouderd en voldeed niet 
meer. Ook groeide het aantal raadsleden van 
21 naar 23, maar was er geen ruimte voor extra 
stoelen door de verdiepte opstelling. OTH 
Architecten kreeg opdracht de ‘nieuwe’ raadzaal 
te ontwerpen. Niet alleen is de zaal gelijkvloers 
gemaakt, ook de opstelling is gedraaid. Zo 
ontstond ruimte voor plaatsing van meer stoelen 
en het ophangen van een groot beeldscherm 
aan een van de gemetselde wanden. Een fraai 
in het oog springend element is het door de 
akoestische lamellen gecreëerde ‘eiland’ in 
het plafond in de vorm van Fort Uithoorn. Bij 
de moderniseringsslag is nadrukkelijk ingezet 
op multifunctioneel gebruik van de ruimte 

en gebruik gemaakt van slimme, duurzame 
oplossingen. Hierdoor vormt de vernieuwde 
raadzaal het ideale decor voor onder meer 
raadsvergaderingen, bewonersbijeenkomsten en 
trouwerijen. 

Gezonde lucht en � jne akoestiek 
De zaal is nu gelijkvloers, waardoor deze 
toegankelijker en daardoor multifunctioneler is 
geworden. Daarnaast beschikt de ruimte over 
een hoogwaardig luchtzuiveringssysteem, zorgt 
het nieuwe akoestisch plafond in combinatie met 
geluidsabsorberende lamellen in de middenzone 
voor en � jne akoestiek en is alle verlichting LED. 

Duurzame materialen
Qua materiaalgebruik is nadrukkelijk ingezet op 

Wethouder Ferry Hoekstra opende samen met 
projectaannemer Van Wijnen, Eigen haard en 
HB Adviesbureau vorige week o�  cieel bij de 
Swale de wijk Legmeer-West fase 4,5 en 6 onder 
het genot van een hapje en een drankje met 
alle buurtbewoners. Ook werd er een prachtig 
bord onthult over de Swale.

Doet u ook mee om zo min mogelijk eten weg 
te gooien? Het is goed voor het klimaat maar 
ook voor uw portemonnee. Zo maken we samen 
Nederland #verspillingsvrij. Kijk voor meer 
informatie op www.verspillingsvrijeweek.nl.

Onze coaches Ron, Rob en Liliana staan 
voor u klaar om te helpen bij het verlagen 
van de energierekening. Dit doen zij 
door handige tips te geven en te laten 
zien welke kleine maatregelen u kunt 
toepassen om energiekosten te besparen. 
In de volgende edities komen de coaches 
een voor een aan het woord. Wilt u nu vast 
een gratis afspraak maken? Ga dan naar 
www.bespaarafspraak.nl/uithoorn.

Maak een afspraak 
met een energiecoach

Uithoorn doet duurzaam
Spelen en water

4 oktober  Informatieavond/webinar 
voor VvE’s

11 oktober Informatieavond/
collectieve inkoopactie 
voor warmtepompen

6 december  Informatieavond/
collectieve inkoopactie 
voor glas en isolatie

DUURZAAMHEIDS
AGENDA

Opening Legmeer-West fase 4, 5 en 6

In totaal kan wel 200 kubieke meter regenwater 
worden opgevangen. Het water zakt door het 
bomenzand naar het grindpakket.

De waterstand kan na extreme regenval zelfs boven 
het bloemrijke gras uitstijgen. Als het water boven 
het maximale waterpeil stijgt, zal een deel via de 
overstortput naar de sloot weglopen. Het gras en de 
planten kunnen dit goed hebben. Als het water binnen 
een dag weer weg is, keert de grondwaterstand weer 
terug naar normaal.

Win een leuke actie
Maak van uw 
spijkerbroek een tas 
Heeft u een leuk restjes recept? Of een 
leuke, grappige, goedkope tip om minder 
te verspillen? Deel dit met ons. De winnaar 
mag een spijkerbroek bij Stichting Pavanos 
www.stichtingpavones.nl tot een tas laten 
vermaken. Hoe leuk is dat? U kunt uw tip 
sturen naar gemeente@uithoorn.nl onder 
vermelding van winactie Uithoorn doet 
duurzaam.

Ook als het niet regent, zal in de grindlaag water 
blijven staan, zodat de planten altijd voldoende 
hebben om te kunnen groeien en bloeien.

Wanneer het erg lang droog blijft en extreem heet 
wordt, dan zal via de overstortput automatisch water 
worden aangevoerd om te kunnen verdampen en 
daardoor te zorgen voor de nodige verkoeling. 

gebruik van duurzame materialen. Zo zijn de 
vilten plafond-lamellen gemaakt van gerecyclede 
PET-� essen, de plafonds uit basalt en gerecyclede 
grondsto� en, is al het houtwerk FSC en zijn de 
raadstoelen bijna helemaal opgetrokken uit 
herbruikbaar materiaal. Daarnaast is het gelegde 
tapijt ‘cradle to cradle’-gecerti� ceerd en zijn 
eerder toegepaste materialen, zoals de marmeren 
vloeren en het karakteristieke gebroken witte 
metselwerk zoveel mogelijk gebleven.

Een tweede leven
Bij het leeghalen van de Raadzaal hebben diverse 
spullen een tweede leven gekregen. De lampen 
en speakers zijn opgekocht en de stoelen uit de 
‘oude’ zaal staan nu bij een Uithoornse ‘startup’. 
De geluidsinstallatie is oud, maar sommige 
onderdelen worden met aanpassingen ook in de 
vernieuwde zaal gebruikt.
Kijk voor een impressie van de vernieuwde 
raadzaal op www.uithoorn.nl/duurzaamheid.

Wat is een Swale?
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 voorkomen we 
wateroverlast bij hevige regenval. 
Op www.uithoorndenktmee.nl, onder het 
project Speelplekken Legmeer-West staat meer 
uitleg hierover. De meest gestelde vragen en 
antwoorden over de Swale kunt u daar nalezen. 
De “Swale” (spreek uit als “Sweel”) lijkt een 
gewone groenstrook, maar onder de grond 
gaat veel techniek schuil. 
De Swale zorgt dus niet alleen dat het 
overschot aan regenwater tijdelijk wordt 
vastgehouden. In droge tijden heerst een 
prettig en biodivers leefklimaat, waar ook nog 
eens ruimte is om te spelen.
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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.

Word jij burgermeter 
in De Ronde Venen
 Deze week werden wij benaderd door Samen Meten Utrecht of we een 
oproep willen plaatsen om inwoners in De Ronde Venen te enthousias-
meren om Burgermeter te worden. 

Geen burgermeester maar burger-
meter. Iedereen weet waarschijnlijk 
wel wat een burgermeester is en wat 
de taken zijn die daar bijhoren. Maar 
wat een een burgermeter is zal waar-
schijnlijk voor veel inwoners nog niet 
duidelijk zijn wat dat is. In dit artikel 
kan je daar snel meer over komen te 
weten en wie weet ben jij binnenkort 
zelf wel burgermeter in De Ronde 
Venen.

Wat is Samen Meten Utrecht?
We werden dus benaderd door 
Samen Meten Utrecht. We hebben 
even op hun website samenmetenu-
trecht.nl gekeken en werden enthou-
siast. Samen Meten Utrecht is een 
communityportaal voor inwoners die 
zelf meten in hun leefomgeving. In de 

provincie Utrecht worden op deze 
wijze al veel metingen verricht door 
inwoners. Met kant- en klare meetin-
strumenten meten inwoners allerlei 
zaken in hun eigen leefomgeving.

Data verzamelen 
Er wordt data verzameld waar over-
heden en onderzoekers iets mee 
kunnen voor wetenschap of beleid. 
Maar zelf wordt de inwoner er natuur-
lijk ook wijzer van! Hoe staat het 
bijvoorbeeld met de luchtkwaliteit op 
de route die men dagelijks �ets? Hoe 
staat het met de veiligheid in de wijk? 
Hoe druk is het op straat? We krijgen 
steeds meer inzicht in de kwaliteit van 
onze leefomgeving, welke factoren 
van invloed zijn en wat we zelf 
kunnen doen om zaken te verbeteren!

Burgerwetenschap 
Doordat we als inwoners samen 
data verzamelen krijgen we een 
beter overzicht en beeld van 
bepaalde zaken in de buurt. Alle 
data die we samen verzamelen, zijn 
in te zien via het online dashboard 
www.telraam.net. Dit betekend 
minder beeldvorming gebasseerd 
op het onderbuikgevoel, maar veel 
meer onderbouwd met opge-
haalde informatie doormiddel van 
burgermeetingen. Dat is burgerwe-
tenschap zullen we maar zeggen. 

Community van inwoners 
die meten 
Samen meten Utrecht wil dus 
samen met actieve inwoners in de 
provincie Utrecht een community 
van actieve inwoners vormen die 
informatie in hun buurt ophalen 
door zaken te meten. Omdat Stich-
ting inwoners Voor Inwoners (IVI) 
het woord ‘samen’ hoog heeft 
zitten en informeren één van onze 
doelstellingen is leek het ons goed 
om de inwoners van De Ronde 
Venen hiervoor te 
enthousiasmeren. 

Word jij burgermeter?
Kortom met dit platform in ontwikke-
ling krijgen we als inwoners in de 
provincie Utrecht de kans om steeds 
meer inzicht in onze eigen omge-
vingsfactoren die invloed hebben op 
onze leefbaarheid in onze eigen 
omgeving. We nodigen u als inwoner 
dan ook graag uit om hier actief aan 
deel te nemen, zodat we in De Ronde 
Venen ook een aantal burgermeters 
krijgen. Maar hoe wordt je 
burgermeter? 

Verkeerstellingen
In september en oktober zoekt Samen 
Meten Utrecht weer nieuwe deelne-
mers voor een zogenaamd Telraam-
project. Een mooie kans om in te 
stappen is om hieraan mee te doen 
en zo dus automatisch burgermeter 
te worden. Als inwoner kan je dan zelf 
verkeerstellingen doen in je eigen 
straat. Er wordt een speciaal Telraam 
apparaatje geplaatst aan de binnen-
zijde van het raam en die meet auto-
matisch auto’s, �etsers, voetgangers 
en zwaarder verkeer in de straat. 
Inmiddels doen al ruim 100 inwoners 
in de provincie Utrecht mee. 

Hoe druk is het in jouw straat?
Mensen doen mee omdat ze iets 
vinden van de verkeersveiligheid in 
hun straat of wijk. Ze willen bijvoor-
beeld weten hoe druk het in de straat 
is, hoe hard er gereden wordt of 
omdat ze graag inzicht krijgen in 
bepaalde verkeerssituaties in hun 
straat. Voor dit project streeft Samen 
Meten Utrecht naar een netwerk van 
300 deelnemers wat goed verspreid is 
over de provincie. Er is plek voor 
ongeveer tien telramen per gemeente. 

Aanmelden als burgermeter
Dus meldt je aan als burgemeter van 
De Ronde Venen en laat een een 
telraam apparaatje plaatsen. 
Aanmelden kan tot en met 20 oktober. 
Op 2 november is er vervolgens de 
startworkshop voor nieuwe geselec-
teerde deelnemers. Voor wie eerst 
meer wil weten is er nog op maandag 
19 september een webinar. Mensen 
kunnen verder alles over het project, 
de aanmeldprocedure en het webinar 
lezen via de website: 
www.samenmetenutrecht.nl/telraam

Samen kom je verder! 

Wij plaatsen deze graag op onze IVI 
pagina en hopen dat hierdoor de 
dialoog op gang komt en we meer 
begrip voor elkaar krijgen. 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 alle-
maal inwoners met een eigen mening 
die wij respecteren. Uiteraard zijn de 
schrijvers bij de IVI redactie wel 
bekend. Heeft u ook een mening, 
vraag, initiatief of iets anders wat het 
vermelden waard is op de IVI-pagian 
stuur een email naar : info@inwoners-
voorinwoners.nl

Deze week kregen wij de volgende 
reactie binnen van een inwoonster 
die wij graag met u delen: 

REFERENDUM EN STARTERS
Wethouder Maarten van der Greft pleit 
met zijn partij Ronde Venen Belang al 
jaren voor een referendum. In het 
nieuwe coalitieakkoord staat het refe-
rendum dan nu ook in de planning en 
maakt hij als wethouder daar één van 
zijn beloftes waar. Het college wil 
inwoners meer betrekken bij politieke 
beslissingen. Inwoners krijgen nu de 
kans om mee te praten, In maart 2023 
zal het eerste referendum worden 
gehouden over het gemeentehuis. Er 
is keuze uit twee opties: een nieuw 

gemeentehuis bouwen bij het 
zwembad, óf het oude gemeentehuis 
renoveren. Bij de eerste optie is er 
ruimte voor 70 nieuwe woningen in 
het centrum van Mijdrecht, bij de 
tweede optie zijn dat er 35. De prijs-
kaartjes liggen dicht bij elkaar: nieuw-
bouw kost 24 miljoen, renovatie 22,4. 
Een inwoonster gaf ons de volgende 
kritische reactie over de berichtgeving 
over het referendum: 

Beste redactie,
Het was een verrassend stukje in de 
krant van 31-8-2022. Wij krijgen 
zomaar een referendum over keuzen 
die straks al gemaakt zijn in de 
gemeenteraad over nieuwbouw of 
verbouw van het gemeentehuis. Niets 
doen zou geen optie zijn; kennelijk geld 
genoeg. Herinneren we ons niet dat 
jongeren niet bij het zwembad 
mochten wonen vanwege de onge-
schikte locatie bij het industriegebied? 
De gemeente mag er wél bouwen. 
Waar zijn de starters in het woning-
bouwplan in het centrum? Of komen 
daar dure woningen die de nieuwbouw 
van het gemeentehuis moeten bekos-
tigen? De jongeren, starters en ouderen 
met een kleine beurs zie ik nergens aan 
bod komen. Het is niet helemaal duide-
lijk waarom de burger nog om zijn 
mening wordt gevraagd als alles 
verder al is beslist. Maar democratie is 
een groot goed; we zijn er zo blij mee...

Opmerking Stichting Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) : 
Natuurlijk vinden wij het geweldig 
dat de wethouder de intentie heeft 
om de inwoners meer te betrekken bij 
besluitvorming over belangrije zaken 
die spelen binnen onze gemeenschap 
in De Ronde Venen. Doel is om inwo-
nersparticipatie in De Ronde Venen 
echt op de kaart te zetten. Wij willen 
als IVI hier ook graag ons steentje aan 
bijdragen. Mooi is het dat we serieus 
genomen worden en men aangeeft 
dat IVI er toe doet. We zijn hierover in 
gesprek. Met name onze particiatie-
tool Gemeenschap aan Zet (GAZ) zou 
hierin een belangrijke rol kunnen 
gaan spelen. GAZ gaat namelijk nog 
iets verder dan een referendum. Bij 
een referendum krijg je namelijk vaak 
de keus om te kiezen uit een beperkt 
aantal opties die al door beleidsbepa-
lers worden voorgelegd. Het is 
natuurlijk nog mooier als men zelf 
zou mogen meedenken over de 
opties, want wie weet wat voor crea-
tieve oplossingen er dan uit de 
gemeenschap komen. Bij gemeen-
schap aan zet is het namelijk de 
bedoeling dat we inwoners al in een 
zo vroegtijdig mogelijk stadium 
betrekken en laten meedenken over 
oplossingen die gevonden moeten 
worden over lokale vraagstukken. 
Doormiddel van peilingen, raadple-
gingen en dialoogbijeenkomsten kan 
de gemeenschap dan hun zienswijze 
en voorkeur meegeven aan de raads-
leden die besluiten moeten nemen. 
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
is uitgenodigd in oktober om te 
mogen meedenken over het verder 

vormgeven van inwonersparticipatie 
in De Ronde Venen. We hopen dat we 
daar kunnen aantonen dat de partici-
patietool GAZ een belangrijk middel 
kan zijn om aan de wens te voldoen 
om inwoners te betrekken bij besluit-
vorming van de gemeenteraad. We 
zien het beleid van de wethouder om 
de inwoners te betrekken dan ook 
vooral als een prima ontwikkeling. 
Natuurlijk zullen we nhet niet op alle 
punten met elkaar eens zijn maar 
laten we als inwoners omarmen en 
positieve feedback geven en 
meedenken. 

De schrijfster van het bovenstaande 
artikel heeft wat kritische noten en 
ook zijn er veel inwoners die beden-
kingen hebben over de beperkte 
keuze van het referendum. De 
schrijfsrter wil vooral graag wat meer 
aandacht voor de starters op de 
woningmarkt en vraagt zich af 
waarom wel een gemeentehuis en 
geen starterswoningen achter het 
zwembad in Mijdrecht. Natuurlijk 
heeft zij daar een punt en wij waar-
deren het ook zeker dat zij meedenkt 
met de starters die maar moeizaam 
aan een woning kunnen komen in De 
Ronde venen. We moeten ons echter 
realiseren dat het een enorm ingewik-
keld vraagstuk aan het worden is om 
allerlei doelgroepen aan een woning 
te helpen. Want niet alleen starters, 
maar ook statushouders, studenten, 
ouderen en wat te denken aan 
mensen die zijn gescheiden zijn op 
zoek naar passende woonruimte. Ga 
daar maar eens aan staan als lokale 
overheid met alle beperkingen die wet 

Reacties van inwoners
Iedereen heeft zo zijn eigen mening en belangen over zaken die spelen in 
onze lokale omgeving. Steeds meer inwoners sturen naar onze redactie 
een reactie of hebben vragen. 

en regelgeving je meegeven. Geen 
eenvoudige opgave. Ook daar willen 
we graag als IVI over meedenken. Voor 
de zomer hebben we met GAZ een 
peiling, raadpleging en dialoogbijeen-
komst gehouden waar 2 wethouders 
bij aanwezig waren. Het was een 
mooie dialoog waar over en weer 
begrip voor elkaar was en de conclusie 
en aanbeveling was dat we het vooral 
samen moeten gaan oplossen en 
transparant moeten zijn over waarom 
er bijvoorbeeld op sommige plekken 
niet gebouwd kan en/of mag worden. 
Het is ook mooi om te zien dat onze 
Stichting door grondeigenaren ook 
serieus genomen wordt en zij met ons 
willen meedenken over oplossingen 
voor de starters. Zo hebben we deze 
week bijvoorbeeld een gesprek gehad 
over een stuk grond in De Ronde 
venen waarin de grondeigenaar IVI de 
ruimte geeft om over zijn grond met 
de gemeente te onderhandelen. Hij 
wil samen met IVI en de gemeente 
graag invulling geven om woningen te 
gaan bouwen voor bepaalde doel-
groepen die huisvesting nodig 
hebben. Onze woordvoerders wonen 
willen binnenkort dan ook graag met 
de nieuwe wethouder wonen om tafel. 
Dit om de gemaakte afspraken met de 
vorige wethouder en gemeente 
ambtenaren, om geregeld met elkaar 
te zitten, voort te zetten. En wij willen 
daar graag transparant in zijn en 
houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Heeft u nog vragen 
en/of opmerkingen over het dossier 
wonen in De Ronde Venen stel ze 
gerust en stuur een e-mail naar 
wonen@inwonersvoorinwoners.nl 
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Jeugdgezondheidszorg op scholen
De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook de werkzaamheden van 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de schoolgaande jongeren. Na de 
bezoeken aan het consultatiebureau voor 0-4 jarigen worden de gezond-
heidsonderzoeken deels op school aangeboden en deels op de GGD 
locatie in Gezondheidscentrum Waterlinie. Daarnaast worden jongeren 
nog een aantal keer uitgenodigd voor de laatste vaccinaties, waarover u 
volgende maand meer leest.

Basisschool
Op de basisschool kijkt de JGZ drie keer mee naar de gezondheid en de 
ontwikkeling van jongeren. Het eerste gezondheidsonderzoek vindt 
plaats op de leeftijd van 5-6 jaar, meestal in groep 2. De doktersassistente 
komt op school om de kinderen te wegen en meten. Ook doet zij een 
gehoortest en ogentest. Ouders vullen thuis een gezondheidsvragenlijst 
in op de computer. De jeugdarts bekijkt alle gegevens en besluit of er een 
vervolgafspraak nodig is. Begin groep 5 weegt en meet de doktersassis-
tente alle kinderen. Wanneer er grote veranderingen in lengtegroei of 
gewicht zijn, kunnen kinderen uitgenodigd worden voor een gesprek. In 
groep 7 is het laatste gezondheidsonderzoek van de basisschoolperiode. 
Op sommige scholen gaat de jeugdverpleegkundige met alle kinderen en 
ouders in gesprek. Op andere scholen vindt een screening plaats, net als 
in groep 2.

Middelbare school
Op de middelbare scholen is de JGZ één of twee keer aanwezig om 
jongeren te wegen, te meten en ze zelf een gezondheidsvragenlijst te 
laten invullen. Naar aanleiding hiervan kan een gesprek met de jeugdver-
pleegkundige of jeugdarts volgen.

Ziekteverzuimbegeleiding
Wanneer jongeren regelmatig ziek zijn kan de school een consult bij de 
jeugdarts aanvragen om samen te kijken naar het ziekteverzuim. Zaken 
die dan besproken kunnen worden zijn: Waardoor wordt het ziektever-
zuim veroorzaakt? Zijn er oorzaken waar de jongere, ouders of school iets 
aan kunnen doen? Hoe is de belastbaarheid voor school? Moet er door-
verwezen worden naar een andere hulpverlener? Samen maken 
jongeren, ouders en de jeugdarts een plan om met het ziekteverzuim om 
te gaan en zo snel mogelijk weer volledig op school aanwezig te zijn. Ook 
op het MBO zijn jeugdartsen aanwezig om ziekteverzuimbegeleiding te 
bieden.

Zorgoverleg
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige neemt deel aan het zorgoverleg 
van scholen om mee te denken over mogelijke oplossingen voor 
jongeren waar het niet goed mee gaat. Wanneer jongeren in een dergelijk 
overleg besproken worden is dit ofwel anoniem, of worden zij geïnfor-
meerd dat dit overleg plaatsvindt.

Jouw GGD en jongerenchat
www.jouwggd.nl is een site voor jongeren van 13-23 jaar. Zij vinden hier 
betrouwbare informatie die gecheckt is door (medische) professionals. 
Het gaat over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken, 
drugs en (social) media. Ook is er een chatfunctie om anoniem vragen te 
kunnen stellen. Deze chat is doordeweeks open van 14.00 - 22.00 uur en 
in het weekend van 18.00 - 20.00 uur.

Afspraken op verzoek
Het is altijd mogelijk om naast de gezondheidsonderzoeken een extra 
afspraak te maken. Dit kan gaan over groei, gezondheid, eten, slapen, 
emoties, sociale contacten, middelengebruik, vaccinaties en andere 
vragen of zorgen. Wilt u iets bespreken met de JGZ, neem dan contact op 
via telefoonnummer 020-5555964 of kijk op www.ggd.amsterdam.nl/
jeugd.

Jeugdgezondheidszorg Uithoorn, Koningin Maximalaan 30D, 
1421 LC Uithoorn.  Ingang: begane grond, links naast de lift.
Telefoon 020 555 5964.

Jeugdgezondheids-
zorg Uithoorn

De Kwaklel – Wil je leren trom-
melen? Geef je dan nu op voor vier 
gratis proe�essen. De proe�essen 
slagwerk worden gehouden op 
woensdag tussen 16.30 en 17.30 uur 
in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16, 

De Kwakel. De lessen worden 
gegeven door Rein Maassen, een 
expert op het gebied van slagwerk.
Tavenu hoopt op veel nieuwe slag-
werkers. Iedereen die graag mee wil 
doen is welkom, jong en oud(er). Bij 

voldoende aanmeldingen is het 
hopelijk weer mogelijk een nieuwe 
slagwerkgroep in De Kwakel op te 
richten. Geef je op voor vier proef-
lessen en neem vrienden en vrien-
dinnen mee. Aanmelden via
slagwerkgroep@tavenu-dekwakel.nl.

Wil je leren trommelen?

Uithoorn - In het verlengde van het 
project ‘Dit zijn wij Uithoorn!’ waar 
mensen die elkaar niet kennen in 
gesprek gaan, organiseren project-
leider Naomi Heidinga en de 
gemeente – onder leiding van 
wethouder José de Robles – de
activiteit ‘Over de Streep’. Belangstel-
lenden kunnen zich vanaf nu 
aanmelden. Doelen van ‘Over de 
Streep’ zijn onder andere kennis-
maken met andere inwoners (en 
elkaar dus beter leren kennen), het 
doorbreken van bubbels en bewust-
wording van je eigen gedrag en 
�lters. Heidinga licht toe: “Vaak leef je 
in je eigen bubbel. Je hebt je vrien-
denkring, familie en spreekt collega’s. 

En soms is er goed contact tussen 
buren. Maar daar houdt het vaak wel 
een beetje op. We willen graag op 
een laagdrempelige manier inwoners 
van Uithoorn en/of De Kwakel met 
elkaar kennis laten maken. Ook 
mensen die een hele andere achter-
grond hebben.”
Wethouder De Robles vult aan: “Op 
deze manier kom je meer over elkaar 
te weten. En je zult zien dat je meer 
met iemand gemeen hebt dan in 
eerste instantie gedacht! We hopen 
op deze manier ook de samenhorig-
heid te vergroten. En daarmee dus 
het woonplezier in onze gemeente.”
Het concept ‘Over de Streep’ komt 
oorspronkelijk uit Amerika. Deze 

methode helpt om onverschilligheid 
en onbegrip tegen te gaan en leidt 
tot meer onderling respect. Vragen 
die anders niet gesteld worden, 
komen naar boven. Als de gestelde 
vraag op een van de deelnemers van 
toepassing is, loopt hij of zij over de 
streep. De deelnemers zien dat zij in 
veel gevallen niet de enige zijn die 
met bepaalde gevoelens of gedra-
gingen worstelen. 
‘Over de Streep’ wordt gehouden op 
zaterdag 5 november in De Kuyper, 
Kuyperlaan 50 in Uithoorn, van 14.00 
tot rond 16.00 uur. Opgeven kan via 
uithoorn.nl/overdestreep. Vervolgens 
zal contact opgenomen worden met 
u. Meer weten over het doorlopende 
project Dit zijn Wij Uithoorn? Kijk op 
ditzijnwijuithoorn.nl.

‘Over de Streep’ in Uithoorn

Uithoorn – Ze mogen eindelijk weer: 
live met elkaar mooie liederen uit alle 
windstreken zingen. Dan hebben we 
het over Passion. Een wereldmuziek-
koor. Een groep mannen en vrouwen 
die het heerlijk vinden om met elkaar 
uitgedaagd te worden door een 
wisselend repertoire uit alle landen 
van de wereld. Dit Uithoorns koor 
bestaat al 22 jaar en zingt sinds een 

half jaar onder de bezielende leiding 
van een nieuwe dirigent: Hans van 
Rutten. Ze hebben concerten 
gegeven door heel Nederland
en zelfs in Parijs. Maandag 26 
september geeft Hans gratis een 
workshop. Je bent meer dan welkom. 
Hoe meer stemmen, hoe meer 
vreugd. Als je enthousiast wordt en 
altijd al in een koor hebt willen zingen 

en het is er nooit van gekomen: Kom 
de sfeer proeven tijdens de workshop. 
Ze beginnen om 20.00 uur in onze 
spiksplinternieuwe repetitieruimte ‘De 
Scheg’, Arthur van Schendellaan 100a 
te Uithoorn. Mocht je niet kunnen op 
26 september dan kan je ook altijd 
vrijblijvend een van de repetitie-
avonden bezoeken. Wil je meer weten 
van Passion, bezoek dan de site
www.passionkoor.nl of mail naar 
secretaris@passionkoor.nl.

Kom met Passion zingen

Uithoorn - Buurthuis Ponderosa, 
Thamerdal, Plesmanlaan 27 in 
Uithoorn, is weer gestart met 
aantal activiteiten. Kom langs en 

maak kennis met dit 50-jarige 
buurthuis. Maandagmiddag, 13.30 
uur, is er gelegenheid om een potje 
klaverjassen mee te spelen. Dins-
dagavond biljarten, heren: kan ook 
nog extra deelnemers gebruiken. 

Woensdagmiddag biljarten, heren, 
heeft plaats voor meer leden.
Om de 14 dagen is er gelegenheid 
om te klaverjassen, start op
16 september, 20.00 uur, toegang
3 euro.

Ponderosa

Uithoorn - Afgelopen zondag 
stonden er weer veel enthousiaste 
kinderen en jeugdtrainers op het 
hockeyveld bij Qui Vive voor de
Open Dag. Met een heerlijk zonnetje 
kwamen rond half 11 meerdere 
kinderen met hun ouders naar Qui 
Vive om de eerste stappen op het veld 
te zetten. Tijdens deze Open Dag kon 
iedereen (jong en oud) kennis komen 
maken met Qui Vive en ontdekken 
hoe leuk hockey en de verschillende 
speel- en trainings-mogelijkheden 
zijn. Terwijl de kinderen alvast met
bal en stick op het hoofdveld aan het 
oefenen waren met een jeugdtrainer, 
werden ouders ondertussen door 
leden uit het bestuur en vrijwilligers 

van de club te woord gestaan met 
informatie over hockey, Qui Vive,
trainingsdagen, tijden, benodigd-
heden en dergelijke. Een aantal 
ouders probeerde ook zelf even
een balletje te slaan.
Om 11 uur was het tijd voor de 
hockeyclinic. Onder leiding van 
enthousiaste jeugdtrainers konden de 
kinderen met allerlei soorten speelse 
oefeningen ervaren wat voor sport 
hockey nu precies is. Ouders keken 
toe en kregen tussendoor nog wat 
informatie over de club en deze sport 
te horen van Bert Vreeken, technisch 
directeur van Qui Vive.
De clinic werd afgesloten met een 
lekker ijsje. Veel kinderen willen na 

deze eerste kennismaking de 
komende periode ook deelnemen
aan de proe�essen (vanaf 6 jaar) of de 
stokstaartjes-trainingen (4-6 jaar) op 
Qui Vive. Mocht je ook interesse 
hebben in hockey maar is het niet 
gelukt om tijdens de open dag langs 
te komen? Geen probleem natuurlijk. 
Stuur even een mailtje naar proe�es@
quivive.nl om je vragen te stellen of 
om proe�essen voor de komende 
twee weken af te spreken.
Voor de allerkleinsten start vanaf 
aanstaande zondag 18 september 
weer de stokstaartjes-training op
Qui Vive. Deze training bestaat uit een 
blok van acht weken (zondag van
9.30 tot 10.30 uur) en is voor kinderen 
die in groep 1 en 2 zitten. Tijdens deze 
trainingen krijgen de kinderen via 
spelletjes met bal en stick de eerste 
beginselen van het hockey bijge-
bracht. Het accent ligt hierbij op leuk 
met elkaar bewegen en het op een 
speelse manier ontwikkelen van 
balcontrole, waarbij (spel)plezier en 
veiligheid voorop staan. Na de acht 
trainingen ontvangen alle kinderen 
het stokstaartjes-diploma. Aanmelden 
voor de stokstaartjes-training kan nog 
steeds. Stuur een mailtje naar stok-
staartjes@quivive.nl. Meer informatie 
over Qui Vive is te vinden op www.
quivive.nl en voor vragen kan je 
mailen naar: proe�es@quivive.nl.

Gezellige Open dag bij 
hockeyclub Qui Vive
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Al meer dan 50 jaar
"Alles in één hand!"

Waar?
C.T. Storkweg 21

1422 WB, Uithoorn
Hoe laat?

10 tot 16 uur

Diverse demonstraties
Wedstrijd spijkertrekken
Zelf op de mini-kraan
Alle ins & outs van het sloopvak
Knutselhoek & springkussen
Circulaire bouwmaterialen hub & interieurwinkel
Overzicht totale wagen-, & machinepark
Info over BBL-opleidingen en cursussen
Direct solliciteren
Een hapje & een drankje

Wat is er te doen?

Van harte welkom!

GESPECIALISEERD IN PERSONEN 
EN BESTELBUSJES VERHUUR

Informeer voor onze mogelijkheden: 
info@kilometervrij.nl of 0172-200150 

Diamant 6 /  www.verkeerscollege.com / 0297-250 638

Het VerkeersCollege

Open Dag 
za 24 Sept ‘22: 10-14 uur

Gratis Rijtesten: Auto / Aanhangwagen / Motor

Toets uw theoriekennis, info over code 95, 
Rijsimulator testen, Kortingsacties,
mmv. (o.a. VVN, Maas, Motoport, VDM, v.Rijn)

TE HUUR
AANGEBODEN

ligplaats
voor schip

tot 10 meter 
in de Kromme Mijdrecht

Telnr. 06-40346116

Voor al uw onderhoud, APK en reparaties voor alle merken!
Kijk voor onze occasions

www.mazdadonker.nl
Visserstraat 36 - 1431 GJ Aalsmeer - 0297-324247

Mazda Service Dealer

Donker

MUZIEKWINKEL

• muziekinstrumenten
• accessoires
• �ightcase-materiaal
• verhuur van

geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:   10.00-18.00
vrijdag koopavond:  19.00-20.30
zaterdag:  10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852

* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Gemiddeld verdien je bij 
het bezorgen van deze krant €10,- per 
uur en kan je zelf bepalen hoe groot 
je wijk wordt. De meeste zijn met 1 á 
1.5 uur per week klaar. Meld je aan en 
probeer het eens bij Verspreidnet. Tel. 
0251-674433
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521

Gevonden:
OV chipkaart van Mathijssen afge-
geven bij de gemeente in Mijdrecht. 
Tel. 0297-291616
Gevraagd:
Wil de mevr. waarmee ik in botsing 
kwam , en in de sloot belanden mij 
a.u.b. bellen ?  Het was op vrijdag 12 
aug. op het �etspad naast de N201 in 
Mijdrecht. 
Tel. 06-40346116
Te koop:
Legpuzzels van 1000 st. €2,50. Tel. 
06-17106534
Te koop:
Capezio/bloch 10 paar nwe slappe 
ballet schoenen wit ecru wit en 
leer div maten in 1 koop €30,-. Tel. 
06-14558895

Te koop:
Mooie broche, verguld met groene 
steen €19,95. Tel. 0297-257420
Te koop:
2 jonge Cavia’s (vrouwtjes) die op 
zoek zijn naar een nw huisje, p.st. 
€10,-. Tel. 06-36485965
Te koop:
Apothekers setje houten blok met 
gewichtjes €25,- . Tel. 06-36569667
Gevraagd:
1-Pers.bed afm. 90x200 demon-
teerbaar in omg. van Uithoorn. Tel. 
06-29279117
Te koop:
Dames�ets 28”, frame 53 cm, 7 versn.,
trol.rem, naafdynamo v. light, i.g. st. 
€110,-. Tel. 06-44488892

HOOFDDORP Heeft u de eigen woning 
afbetaald, of nog slechts een lage hypotheek, 
en wilt u meer te besteden hebben? Dan heeft 
Geld uit de Stenen wellicht de oplossing voor 
u. Door de overwaarde in uw woning heeft u 
wel voldoende vermogen, alleen zit dat nog 
vast in de stenen. Een deel van dat geld kunt 
u uit de stenen halen en naar eigen inzicht 
besteden. Het kan in één keer opgenomen 
worden, maar ook in termijnen of op afroep. 

Hypotheekadviseurs Cor en 
Bart Ebbeling van het Hoofd-
dorpse adviesbureau Geld uit 
de Stenen: “Het is een ideale 
mogelijkheid voor mensen 
van 57 jaar of ouder zonder 
hypotheek of met een lage 
hypotheek en die hun pensi-
oeninkomen willen aanvullen. 
Of voor mensen die een grote 
reis willen maken, camper of 
plezierjacht willen kopen. Ze 
hebben ook klanten die hun 
kinderen of kleinkinderen geld 
willen schenken of willen hel-
pen met het kopen van een huis 
of lagere hypotheeklasten. Er 
zijn legio redenen om geld uit 
de stenen van uw huis te willen 
halen.”

MAATWERK Geld uit de Stenen 
biedt twaalf verschillende 
oplossingen. Welke voor uw 
speci�eke situatie het meest 
geschikt is, hangt af van onder 
meer uw leeftijd, woningwaar-
de en eventueel nog open-
staande hypotheek. “ Zij bieden 
maatwerkadvies. Aan de hand 
van een stappenplan doorlopen 
ze alle opties en mogelijkhe-
den. Samen werken ze zo toe 
naar het voor de klant meest 
geschikte �nanciële product. 
Cor en Bart staan ook stil bij 
bijvoorbeeld de effecten van 
een mogelijke toekomstige 
verhuizing naar een andere 
koop- of huurwoning. Of bij 
de vraag wat de gevolgen zijn 

voor de langstlevende partner, 
kinderen of andere erfgenamen 
in geval van overlijden.” 

OPEET- OF VERZILVERHYPOTHEEK 
Er is keuze uit risicovrije 
producten, hypotheken zonder 
maandlasten, grondverkoop en 
nog veel meer. Uit alle varian-
ten is de opeet- of verzilver- of 
overwaardehypotheek de 
meest toegepaste. Die is moge-
lijk als de klant in de huidige 
woning wil blijven wonen, 
maar ook als er op korte of lan-

ge termijn wordt verhuisd. Het 
is een product waarbij instap-
pen bij 70, 85 of 93 jaar ook heel 
goed mogelijk is! De verzilver 
of overwaardehypotheken 
worden aangeboden door een 
beperkt aantal Nederlandse 
banken. “Geld uit de Stenen” 
maakt voor u een vergelijking 
van de mogelijkheden, de voor- 
en nadelen van deze banken en 
de beschikbare alternatieven. 

Naast de mogelijkheden voor 
een seniorenhypotheek, kunt 

u of uw kinderen bij “Geld uit 
de Stenen” ook terecht voor 
reguliere hypotheken voor bij-
voorbeeld de aankoop van een 
nieuwe woning of het overslui-
ten van de hypotheek naar veel 
lagere maandlasten.

Zo haalt u geld uit de overwaarde van uw huis

Geld uit de Stenen

 Hypotheekadviseurs Cor en Bart Ebbeling

  Neem contact op met Cor of 
Bart Ebbeling voor een gratis 
gesprek: 06 - 542 356 20. 
Meer informatie: 
gelduitdestenen.nl.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zelfklevend plakplaatje; 7. adellijk persoon; 12.
opstootje; 13. door nalatenschap verkregen; 14. stuk doek of
stof; 15. hoge raad (afk.); 17. bijbelse hoge priester; 19. open-
baar vervoermiddel; 21. rivier in Friesland; 22. binnenvaart-
schip; 24. een bijrol spelen; 27. straalvliegtuig; 28. schoollo-
kaal; 30. Japanse munt; 31. Fries voor moeder; 32.
verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33. sluiskolk; 35.
zangmaat (cadans); 37. duizend kilo; 38. tennisterm; 41. een
en ander (afk.); 42. souteneur; 44. Duits automerk; 46. hoge
temperatuur; 47. eenheid van elektrisch vermogen; 48. over-
treder (schuldige); 49. natuurlijke aanleg; 50. wild zwijn; 52.
rivier in Rusland; 54. vervelend praten (zeiken); 56. soort
springstof (afk.); 58. achterste in een reeks; 61. dun en mager;
62. christelijke feestdag; 64. voor (in samenst.); 65. plaats in
Duitsland; 67. kookgerei; 68. vochtig; 70. proefopname; 72.
gereformeerd (afk.); 73. gymnastische oefening; 76. deel van
een boom; 77. muzieknoot; 78. mousserende Duitse wijn; 79.
voorgerecht; 81. communicatiemiddel (afk.); 82. paling; 83.
rangtelwoord; 84. echtgenoot; 86. keukenkruid; 87. zendbrief
van apostel.

Verticaal 1. denksport; 2. titel (afk.); 3. gevangenverblijf; 4.
nattig en week; 5. ooievaarachtige vogel; 6. werklust; 7.
ingang; 8. geestdrift; 9. jong dier; 10. militaire politie (afk.); 11.
vervelend en nors mens; 16. waadvogel; 18. waterdier; 20.
vertragingstoestel; 21. plechtige belofte; 23. meubelstuk; 25.
verbond; 26. koningin-regentes; 27. zomermaand; 29. opzette-
lijk tegenwerken; 32. tuin met fruitbomen; 34. vruchtennat; 36.
ontwikkelingslijn (teneur); 37. kever; 39. verdieping; 40. aange-
name tijdsbesteding; 42. kostbaar sieraad; 43. legendarische
popartiest; 45. oude lap; 46. aanlegplaats; 51. huid (schil); 53.
houten drinkbakje; 54. houtafval; 55. melkklier; 56. deel van
gebit; 57. kampeerverblijf; 59. gespitste mond; 60. tot aan de
rand gevuld; 62. katachtig roofdier; 63. medemens; 66. steen;
67. kostuum; 69. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
(afk.); 71. schaakterm; 73. helikopter (afk.); 74. aanspreektitel
voor koning; 75. lichte herenoverjas; 78. plaaggeest; 80. berg-
doorgang; 82. uitroep van pijn; 85. deel van bijbel (afk.).
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Mijdrecht - Maandag 3 september 
was de aftrap van het nieuwe bridge-
seizoen. Het was weer even wennen. 
Bieden, spelen, afgooien, manches 
halen en missen, doubleren, alles 
was er weer. Maar of het op juiste 
moment werd gedaan was af en toe 
vaag. Toch werd er hard gestreden. 
De uitslag was: 1. Carla Euwe & Ans 
Bruggeman 57,74%, 2. Frans Thom 
van der Does 57,44%, 3. Chris van
der Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 
54,17%. In een spel boden en 
maakten paar Jopie de Jong als enige 
5ruiten. Paar Frans Leeuwerik deed in 
een ander spel hetzelfde met 
5schoppen. Dit paar was op dreef en 
speelden ook een moot 6SA spel 
waar de andere paren in #SA bleven 
met 3upslagen. In een 4schoppen-
spel oost bood een paar in noord
een 4ruiten uitneembod, dat werd 
gedoubleerd en 3down ging. Het
kan verkeren. Paar Henk van der
Laan werden in een 4hartencontract 
gedoubleerd, maar speelden het met 
1upslag. Alle overige paren maakten 
4harten. Ook vermeldenswaard is 
een 6ruitencontract door paar Chris 
van der Wilt tegenover SA-contracten 
door andere paren.
Donderdag 8 september is de eerste 
ronde van de herfstcompetitie 
gespeeld. Ook hier werd weer stevig 
geboden en punten verdedigd. De 
oplossing voor de bridgeproblemen 
lagen niet altijd voor de hand. In de 
A-lijn waren Dick Licht & Xandra 

Visee met 62,50%, top. Gevolgd door 
Riet & Gerard van der Meer 60,00% & 
Elisabeth & Nan van den Berg 
56,67%.
Paar Nan van den Berg speelden een 
mooi 6schoppen met 1upslag, waar 
een ander paar met hetzelfde bod 
1down ging. In een 4ruitenspel werd 
paar Dick Licht gedoubleerd maar 
wist het toch te maken. Paar Ben 
Gabriel deed goede zaken in een 
5hartencontract waarin de overige 
paren op 4harten down gingen
In de B-lijn gingen Truus Groot & 
Schumacher met de eerste plaats
aan de haal, 63,33% met daarna
Carla de Goede & Tineke Venhuizen 
59,17% en Gerda van Duren & Tiny 
Zwebe 57,50%. Paar Annemarie 
Pierrot sleepten een 2SAcontract
met 1upslag binnen tegen 
3schoppen door de overige paren. 
Daarna trokken ze een #SAcontract 
met 4upslagen over de streep. Paar 
Paula Kooijman speelden 2schoppen 
plus2 en pakten daar mee de punten. 
Soms zit het wel eens tegen. Denk je 
een mooi 4hartencontract te maken 
en dan ga je 4down. Domme pech en 
een zitsel wat tegenzit. Paar Marion 
van Nieuwkerk deed goede zaken 
met door een gedoubleerd 3harten-
contract te maken.
Zowel op de maandagavond als de 
donderdagavond zijn nog plaatsen 
beschikbaar. Kijk voor meer infor-
matie op de website van Bridge-
vereniging Mijdrecht: 1010.bridge.nl.

Bridgeresultaten BVM

Vinkeveen - Om kwart over twaalf 
moest Hertha-4 aantreden tegen 
Lopik. Het was de tweede bekerwed-
strijd van het team. Na het debacle 
van vorige week kwamen de 
mannen veel frisser het veld op. 
Hertha vertrok furieus uit de start-
blokken en kreeg meteen een paar 
geweldige kansen. Ook Lopik liet 
zich niet onbetuigd en de eerste 
twintig minuten ging het gelijk op. 
Na een mooie aanval schoot Rico 
nummer 1 binnen en een paar 
minuten later strafte hij een keepers-
fout af, 2-0. Hertha zakte wat in maar 
kort voor rust zette Ryan een fraaie 
loopactie Bjorn vrij voor de keeper, 
3-0. De tweede helft was een forma-

liteit. Lopik werd aan alle kanten 
voorbijgelopen en er werd nog zes 
keer gescoord. Vincent van Eik miste 
ook nog een penalty. Met vier doel-
punten van Rico, drie stuks van Ryan 
en twee van Bjorn en een goed 
samenspelend team was de kater 
van vorige week weggespoeld. Een 
wedstrijd zonder incidenten maar 
toch een rare actie van de keeper 
van Lopik. Toen hij voor de negende 
keer de bal uit het net moest halen 
schoot hij de bal naar het andere 
veld, trok zijn handschoenen uit en 
liep zwaar teleurgesteld naar de 
kant. Met nog zeven minuten te 
spelen nam de scheids de juiste 
beslissing. Einde wedstrijd.

Doelpuntenfestijn in Vinkeveen

De Ronde Venen - Op zaterdag 17 
september a.s. start het nieuwe 
seizoen van de peuter-speeltraining 
bij korfbalvereniging De Vinken.
Een leuke sportactiviteit waarbij 
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar op een speelse manier 
bewegen, samen met één van hun 
ouders. Dat is niet alleen heel leuk, 
maar ook goed voor de ontwikke-
ling van de grove motoriek, de oog-
hand coördinatie en het leren 
samen spelen. Voor het nieuwe 
seizoen hebben we, mede dankzij 
een bijdrage vanuit het Lokaal Sport 
& Vitaliteitsakkoord, leuke nieuwe 
sport- en spelmaterialen tot onze 
beschikking om de speeltrainingen 
nog leuker te maken. Op 17 septem-
ber a.s. gaan ze van start met een 
open peutertraining op het sport-
park van De Vinken. Heb je kinderen 
in de peuter leeftijd? Kom dan 
vooral kijken en meedoen. De trai-
ning is van 10.00 uur tot 10.45 uur. 

Aanmelden kan via de website van 
De Vinken (www.de-vinken.nl). Hier 
vind je ook een overzicht van alle 
data waarop de peuter speeltrai-
ning wordt gegeven.

De Vinken Peuter-speeltraining

Mijdrecht - Zondag 11 september 
heeft Argon Basketball het vijfde Hans 
van Dijk mixtoernooi gehou-den in 
Sporthal De Phoenix. Alle teamleden 
(jong en oud) maar ook heel veel oud-
leden spelen in gemengde teams 
tegen elkaar en met elkaar. Door de 
Covid-pandemie kon dit toernooi drie 
jaar lang niet georganiseerd worden 
en nu dat het weer mocht, was de 
opkomst met ruim 70 deelnemers
dan ook groter dan verwacht. Ook het 
publiek was in grote getale aanwezig. 
In een sportieve en ongedwongen 
sfeer speelden de teams op twee 
velden tegen elkaar en konden de 
leden die even geen wedstrijdje op het 
middenterrein schotoefeningen 
houden. Daarnaast was er ook vol-

doende tijd en ruimte om herinne-
ringen met elkaar op te halen en met 
elkaar bij te praten. Halverwege het 
toernooi werd zoals elk jaar de shoot-
out gehouden en de winnaar kreeg 
aan het einde van het toernooi ook de 
prijs van de beste schutter mee naar 
huis. Het team van de Brooklyn Nits 
mocht zich aan het einde van het toer-
nooi zich tot winnaar kronen. 
Door een onafhankelijke jury werden 
aan het einde van een zeer sportieve 
dag een aantal prijzen uitgereikt: beste 
verdediger, meest talentvolle speler, 
beste teamspeler en beste dribbelaar. 
Tijdens de prijsuitreiking werd ook 
even stil gestaan bij het naderende 
afscheid van de voorzitter Anton van 
Dijk, secretaris Joke van Dijk en alge-

meen bestuurs-lid Lia Pierra. Bij de 
komende algemene ledenvergadering 
van SV Argon zullen zij hun 
bestuurstaken neerleggen. Bij goed-
keuring van de leden zal Wouter van 
Roijen de nieuwe voorzitter worden 
van Argon Basketball en neemt Piet 
van Roijen de rol van penningmeester 
op zich. Ineke Spraakman – al 40 jaar 
spelend lid – blijft bij het bestuur van 
Argon Basketball betrokken en zal – bij 
goedkeuring van de leden – de rol
van secretaris op haar nemen. Ze blijft 
voorlopig nog wel de ledenadminis-
tratie verzorgen.
Tot slot werden een aantal oud trainers 
en coaches bedankt voor hun inzet. 
Aan het einde van het toernooi kregen 
alle deelnemers een aan-denken aan 
dit vijfde Hans van Dijk toernooi. 
Argon Basketball kan terugkijken op 
een zeer geslaagd en sportief 
toernooi! 

Lustrum Hans van Dijk
Argon Basketball Toernooi 

Mijdrecht - Op zaterdag 10 septem-
ber was het eindelijk zo ver, de voor-
bereiding was achter de rug en 
vandaag mocht er worden aange-
treden voor de eerste competitie-
wedstrijd tegen SDO uit Veldhoven.
Het seizoen begon goed toen Rick 

Kuijlenburg in de eerste aanval met 
het eerste schot van het seizoen 
gelijk de korf wist te vinden. De toon 
was duidelijk: wij zijn hier voor de 
winst. Echter ging het daarna erg 
gelijk op en zat SDO (V) in een betere 
fase. Hierbij liep de ploeg 4 punten 
uit op Atlantis. Gelukkig wist Atlantis 
goed de schade te herstellen voor 
rust en werd er gerust met een 8-8 
tussenstand.
In de tweede helft moest er een 
schepje bovenop voor de door
Van Walraven gesponsorde ploeg die 
overigens in nieuwe shirts speelde, 
namelijk met rugnummer dit seizoen. 
Er werd leuk en gevarieerd gespeeld 
door de ploeg uit Mijdrecht die in 
deze fase van de wedstrijd de over-
hand had. Zovliep de ploeg onder 
leiding van Wim Schaap weg van SDO 
(V) en stond Atlantis met vijf punten 

voor. Atlantis had het grootste deel 
van de tweede helft de voorsprong 
maar maakte het nog wel onnodig 
spannend door de ploeg uit Veld-
hoven terug te laten komen tot twee 
punten verschil. Hierdoor werd het 
een hectische slotfase waarin het 
voor de scheidsrechter af en toe ook 
even teveel werd. Uiteindelijk trok 
Atlantis aan het langste eind door de 
wedstrijd binnen te slepen met een 
einduitslag van 16-18.
Al met al een goede wedstrijd, maar 
zeker ruimte voor verbetering. Het 
seizoen is goed begonnen met de 
winst en de punten gingen vanuit 
Veldhoven mee terug naar Mijdrecht. 
Voor volgende week 17 september 
2022 staat er een thuiswedstrijd 
tegen PSV/lifovragen.nl op de plan-
ning. De wedstrijd zal om 15.30 uur 
worden inge�oten dus zorg ervoor 
dat je voor die tijd Atlantis 1 aan 
komt moedigen.

Eerste winst voor Atlantis 1

Wilnis - Op 16 juni 1946 blies CSW 75 
kaarsjes uit. Nu, ruim een jaar later, 
maakt de voetbalvereniging uit Wilnis 
zich op om dit jubileum te vieren met 
leden, oud-leden, vrijwilligers, betrok-
kenen en meer mensen rondom de 
club. Op 16 en 17 sep-tember staat 
het CSW-terrein volledig in het teken 
van het (inmiddels ruim) 75-jarig 
bestaan van de voetbalclub. In drie-
kwart eeuw is veel Wilnisse geschie-
denis geschreven. Dit uitzonderlijke 
jubileum was voor het bestuur dan 
ook hét teken om vrijwilligers van de 
club bij elkaar te krijgen om op 16 en 
17 september een memorabel 
weekend te organiseren, waarin de 
historie van de club centraal staat.
Een voetbalpubliek is een divers 
publiek. Van de jongste voetbal-
talenten die nog maar net beginnen, 

tot de ‘bekende vedettes’ die jaren-
lang gepresteerd hebben voor de 
club. Er is daarom een zeer gevarieerd 
programma opgesteld, waarbij aan 
elke CSW’er is gedacht. Van een 
‘Sixenfeest’ voor de junioren, tot een 
KNVB voetbalclinic voor de pupillen. 

En van een reüniefeest voor (oud-)
CSW’ers op vrijdag, tot een lunch voor 
alle leden en vrijwilligers op zaterdag.
De jubileumorganisatie kijkt enorm 
uit naar het weekend en hoopt met 
zoveel mogelijk leden, oud-leden,
vrijwilligers en betrokkenen een 
onvergetelijk weekend te beleven. 
Het volledige programma bekijk je
op de website: cswilnis.nl/75jaar of 
mail naar jubileum@cswilnis.nl.

CSW maakt zich op voor 
jubileumweekend
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Uithoorn - Europees Kampioen 
Lorena Wiebes werd dinsdagavond 6 
september door de leden van de 
UWTC in het zonnetje gezet. Naast het 
winnen van het EK behaalde zij al 20 
overwinningen dit seizoen en wordt 
ook wel de snelste vrouw van het 
wielerpeloton genoemd. Lorena is al 

vanaf de jeugd lid van UWTC, voor de 
jongeren van de club een idool, maar 
ook iemand die de jeugd stimuleert en 
inspireert. Daarnaast ontving Lorena 
van de gemeente De Ronde Venen een 
fraaie Waarderingsprijs in de vorm van 
een beeldje uit handen van wethouder 
sport Maarten van der Greft.

UWTC zet Lorena Wiebes
in de schijnwerpers

Uithoorn - In de maand september 
begint bij de meeste bridgeclubs in 
Nederland het nieuwe seizoen. Op 
dinsdag 6 september was het ook zo 
ver voor Bridgeclub Hartenvrouw/
heer. Een nieuw jaar met nieuwe 
kansen in een brandnieuwe prach-
tige locatie: Sporthal De Scheg aan 
de Arthur van Schendellaan 100a in 
Uithoorn. Er is hard gewerkt om de 
locatie gereed te krijgen voor gebruik 
en dat is gelukt. Het is nog niet hele-
maal klaar, maar met een beetje �exi-
biliteit van beheerder en gebruikers 
is het goed te doen. 24 paren hadden 
zich aangemeld voor deze eerste 
zitting van de wintercompetitie en er 
werd gespeeld in twee lijnen. De 
beste score van de middag viel in de 
B-lijn en was een mooie binnen-
komer voor ook al een brandnieuw 
paar op deze dag: Edith Burggraa� & 
Marcia de Graaf. Zij eindigden op 
nummer 1 met 59,83%. Op twee 
Matty Overwater & Rineke van Pesch 

met 56,52% en op drie eindigden 
Jeanet Vermeij & Lenie Pfei�er met 
55,65%. De vierde en vijfde plaats 
werden ingenomen door respectie-
velijk Elly Belderink & Atie de Jong 
met 55,17% en Tina Wagenaar & Cora 
de Vor met 54,75%. In de A-lijn 
behaalden Eugenie Rasquin & Riet 
Willemse de eerste plaats met 59,57% 
op de voet gevolgd door gelegen-
heidskoppel Hilly Cammelot & Sonja 
Reeders met 59,13%. Derde werden 
Tini Geling & Paula Kniep met 
55,67%. De vierde plaats was voor Ina 
Melkman & Jetty Weening met 
55,42% en op vijf tenslotte Cobie 
Bruine de Bruin & Ria Verkerk met 
51,42%. Bridgeclub Hartenvrouw/
heer speelt iedere dinsdagmiddag 
om één uur en er is nog plaats voor 
enkele nieuwe leden (m/v/x). Voor 
informatie of een keertje meespelen 
om de sfeer te proeven kunt u 
contact opnemen via de mail:
hartenvrouw2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - Afgelopen weekend 
werden de Nationale D-spelen georga-
niseerd in het Olympisch stadion in 
Amsterdam. 12 AKU junioren deden 
mee aan het Nederlandse kampioen-
schappen voor junioren in de leeftijds-
categorie van 12 en 13 jaar. AKU atlete 
Fleur Hofmijster liet het hele seizoen
al zien dat ze goed in vorm is, in 
augustus liep Fleur in Eindhoven al een 
nieuwe clubrecord op de 1000 meter. 
Met een sterke tijd van 3.07.76 minuten 
stond de atlete uit De Kwakel al derde 
op de nationale ranglijst en was hier-
door een van de favorieten voor het 
podium. Fleur koos tijdens de race 
tactisch haar plaats in de groep en kon 
hierdoor ontspannen het eerste deel 
van de race meelopen. Met nog 400 
meter voor de �nish plaatste een 
concurrente een versnelling, waar
Fleur goed op reageerde en mee kon 
aansluiten. De drie atletes met de 
snelste tijden hadden in de laatste 
ronde een voorsprong op de rest van 
het veld. De laatste 100 meters waren 
erg spannend, waar de nummer 1 had 
een klein gaatje op de nummers 2 en 3. 
Door een sterke eindsprint �nishte 
Fleur heel knap als tweede van Neder-
land in een tijd van 3.11.95 minuten. 
Een prachtige prestatie van Fleur, die 
erg trots mag zijn op haar prestatie en 
zilveren medaille. Een uur na haar 
succesvolle race liet Fleur ook zien dat 
ze hard kon lopen op de korte sprintaf-
standen. Op de 150 meter plaatste ze 
zich met gemak voor de �nale van de 
150 meter. In de �nale was Fleur 
geweldig snel uit haar startblok en 
�nishte op de 150 meter als zesde van 
Nederland.

Horden
Hordenloopster Nynke Veen stond 
vooraf aan de D-spelen als 9e geplaatst 
op de deelnemerslijst. Nynke, die als 
eerste van alle AKU atleten aan de start 
stond, begon haar series 60 meter 
horden erg sterk. Nynke, die technisch 
erg goed de hordes passeert liep in de 
series naar een nieuwe persoonlijk 
record en plaatste zich hiermee voor 
de halve �nale. In de halve �nale kende 
de AKU atlete een iets mindere start, 
maar knokte zichzelf het laatste stuk 
knap terug. Met opnieuw een PR (11.24 
seconden) plaatste ze zich als een van 
de twee tijdsnelsten voor de �nale. In 
de �nale liep Nynke weer sneller dan 
haar tijd waarmee ze ingeschreven 
stond en �nishte knap als 7e van 
Nederland. Op de 150 meter liep 
Nynke een pr van 23.83 seconden.

Meerkamp
Mark Westra, die dit seizoen heeft laten 
zien veel talent te hebben voor de 
meerkamp kwam in het Olympisch 
stadion in actie bij het hoogspringen 
en op de 150 meter. Bij het hoog-

springen was Mark gebrand op een 
nieuw persoonlijke record. Bij het 
inspringen liet hij zien dat het erg goed 
zat met zijn vorm, door ruim over de 
1.50 meter te springen. Helaas had hij 
tijdens de wedstrijd wat last van zijn 
enkel, wat hem belemmerde in zijn 
sprongen. Mark bleef uiteindelijk
5 cm onder zijn pr met een hoogte
van 1.45 meter. Door de teleurstelling 
bij het hoogspringen wilde Mark extra 
hard lopen op de 150 meter. In de 
series liep Mark naar een tijd van 20.86 
seconden wat een nieuwe record was 
voor de AKU atleet. In de �nale kwam 
Mark weer dicht in de buurt van zijn pr 
en kwam hij als 8e van Nederland over 
de �nish. Volgend week doet Mark mee 
aan de Nederlandse Kampioen-
schappen meerkamp in Zoetermeer.

Hoogspringen
Florian Faber kwam tijdens de D-spelen 
in actie bij het hoogspringen. Florian 
begon zijn wedstrijd erg sterk door de 
eerste drie hoogtes in een keer te 
halen. Helaas kreeg ook Florian last van 
zijn enkel, waardoor hij moeite kreeg 
om hard en actief af te zetten bij de 
sprong. Zijn eerste twee pogingen op 
de 1.55 meter waren goed, maar miste 
hij net een klein beetje hoogte om de 
lat te passeren. In zijn laatste poging 
kwam Florian goed uit met zijn afzet en 
passeerde de lat. Dit was een evenaring 
van zijn persoonlijk record. Helaas zat 
een nieuw record er nu nog niet in, 
maar eindigde hij wel als zevende van 
Nederland. Na het hoogspringen 
moest Florian zichzelf helaas afmelden 
voor het verspringen ivm zijn enkel.

3 pas ritme
Robin van Montfoort startte in Amster-
dam op de 80 meter horden en de 150 
meter. Robin had er erg veel zin in en 
liep bij het inlopen als een 3-pas ritme 
tussen de hordes. Dit was voor de AKU 
atleet een grote overwinning op zich-
zelf en keek hierdoor erg uit naar zijn 
race. Robin was snel weg uit zijn start-
blok en liet ook in de wedstrijd zien dat 
hij snel genoeg was voor een 3-pas. 
Helaas kon hij dit ritme de laatste twee 
hordes niet volhouden, waardoor hij 
wat tijd verloor tijdens zijn race. Deson-
danks evenaarde Robin zijn persoonlijk 
record. Op de 150 meter kende Robin 
een goede start en liep op het rechte 
stuk technisch een mooie race. Met 
een nieuwe persoonlijke record van 
21.45 seconden �nishte Robin totaal 
als elfde in het klassement.

Persoonlijk record
Christiaan Pennings kende een succes-
volle dag in Amsterdam door op beide 
onderdelen een persoonlijk record te 
behalen. Op de 80 meter horden liep 
Christiaan een technisch goede race.
In de voorbereiding moest hij vooral 

letten op zijn bijtrekbeen, deze moest 
sneller naar voren gebracht worden.
In de race liet Christiaan zien dat hij 
hier veel aandacht aan had besteedt en 
�nishte in een pr van 14.83 seconden. 
Ook bij het kogelstoten kwam de AKU 
atleet tot een nieuw pr en stootte de 
kogel naar een afstand van 7.61 meter.

Speerwerpen
Naomi Keteku stond in Amsterdam aan 
de start bij het speerwerpen en discus-
werpen. Bij het speerwerpen moest 
Naomi wennen aan alle indrukken in 
het stadion, maar kwam na de eerste 
worp steeds beter in de wedstrijd. In 
haar derde poging kwam de AKU atlete 
tot haar verste afstand. Naomi wierp
de speer naar een afstand van 11.94 
meter. Het discuswerpen verliep helaas 
niet zoals Naomi het verwacht had. In 
haar eerste poging wierp ze de discus 
net buiten de sector. Haar tweede 
poging was hierdoor iets voorzichtiger 
en wierp ze de discus naar 9.97 meter. 
Haar laatste poging, wat een goede 
worp was, was helaas ook ongeldig.

Minder energie
Jay van Kempen stond op twee sprint-
nummers aan de start. Jay begon zijn 
dag met de 150 meter liet zien dat zijn 
vele trainingsuren zijn vruchten af 
gaan werpen. Op de 150 meter liep Jay 
naar een snelle tijd van 22.62 seconden 
en eindigde hiermee op een 13e plaats. 
Na een snelle start kon Jay helaas zijn 
snelheid niet vasthouden op de 80 
meter sprint. Door het lange wachten 
tussen de twee starts, merkte hij dat er 
minder energie in zijn benen zat. Jay 
�nishte in een tijd van 11.50 seconden. 
Tim Taanman kende net als zijn trai-
ningsmaatje Jay een succesvolle 150 
meter. Tim kon na een moeizame start 
zich goed optrekken aan zijn concur-
renten en liep het rechte stuk tech-
nisch ontzettend sterk en verloor geen 
tijd ten opzichte van zijn tegenstan-
ders. Tim �nishte in een persoonlijke 
record van 22.97 seconden en weet dat 
met een snellere start hij nog heel veel 
tijd van zijn pr kan afhalen.

Verspringen
Het verspringen verliep helaas niet 
goed voor de AKU atleet. Na 2 fout-
pogingen, waar Tim net met zijn voet 
over de afzetbalk kwam, moest hij 
minder risico nemen in zijn aanloop.
In zijn laatste poging kwam Tim te ver 
van de balk en kwam hierdoor tot een 
afstand van 3.54 meter. Jonne van 
Schaardenburg, die ook is aangesloten 
bij de sprint-hordengroep van AKU 
zette bij het verspringen een mooie 
constante reeks neer. In zijn eerste 
poging kwam hij tot een afstand van 
3.74 meter. In de tweede poging 
sprong Jonne naar een nieuw persoon-
lijk record van 3.79 meter. Een mooie 
prestatie van de AKU atleet. Op de 80 
meter had Jonne helaas een minder 
goede start. Zijn serie moest drie keer 
opnieuw starten in verband met valse 
starts, wat erg veel concentratie kostte. 
Jonne �nishte zijn race in een tijd van 
12.75 seconden en kwam met deze tijd 
niet in de buurt van zijn persoonlijk 
record. Ilian Kuiper stond in Amster-
dam aan de start van de 80 meter 
horden en de 1000 meter. Op de 80 
meter horden kwam Ilian helaas niet 
goed uit op de tweede horde, waar-
door hij veel tijd verloor. Ilian herpakte 
zichzelf goed en kwam in een tijd van 
22.91 seconden over de �nish. Op de 
1000 meter liep Ilian naar een tijd van 
4.39.22 minuten.

AKU atlete Fleur Hofmijster tweede
van Nederland op de 1000 meter
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De Kwakel - Met vakantie op een 
camping in Frankrijk geweest? Dan 
heeft u waarschijnlijk de nummer één 
volksport van Frankrijk gezien. 
Jeu de boules, of petanque, zoals de 
Fransen zeggen. Het is een sport dat 
door jong en oud gespeeld kan 
worden. Ook de mix van mannen en 
vrouwen wordt veel gespeeld. Het is 
naast een sportief ook een zeer 
sociaal gebeuren. De sport of het spel 
is relatief simpel. Het wordt gespeeld 
met teams van twee of drie spelers en 
kan ook één tegen één gespeeld 
worden. Dit laatste is niet zo populair. 
Elk team speelt met zes boules en het 
team dat het dertiende punt scoort is 
winnaar van de partij. De opzet is om 
de stalen boule zo dicht mogelijk bij 
het houten butje te krijgen. Er zijn 
verschillende technieken om de boule 
te werpen. Deze zijn eenvoudig aan te 

leren evenals de spelregels. Boule 
Union Thamen stelt u in de gelegen-
heid om kosteloos de basis aan te 
leren. Op de volgende data zal er een 
clinic plaatsvinden. U bent van harte 
welkom aan de clinic of zelfs alle drie 
deel te nemen. De vereniging heeft 
voldoende boules om mee te spelen 
en ook het kopje ko�e of thee staat 
voor u klaar. De clinics vinden plaats 
op woensdagmiddag van 13.30 tot 
circa 15.00 uur. De data zijn 14 en 21 
september en 5 oktober 2022. Het 
speelveld ligt aan de Vuurlijn, 1424 NR  
De Kwakel. Voorts organiseert de 
vereniging een drietal inlooptoer-
nooien op zaterdagmiddag op boven-
staand adres, aanvang13.30 uur. 
Inschrijfgeld € 1,– per persoon. Er zijn 
enkele kleine prijsjes te winnen. De 
data zijn 24 september, 8 oktober en 
12 november.

Kom eens een balletje gooien!

Uithoorn - Onder alle deelnemers
aan de Dam tot Damloop komend 
weekend is ook Winston Carrilho. 
Ondanks de ziekte MS gaat hij 
komende zaterdag 42 kilometer 
a�eggen in zijn rolstoel. Met veel 
doorzettingsvermogen weet Winston 
telkens zijn grenzen weer te ver-
leggen.
In september 2020 liep Winston nog 
mee met MS Motion in Utrecht. Over 
vijf kilometer deed hij vijf uur en 
twintig minuten. EHBO-ers waren 
constant aanwezig. “Ze dachten dat ik 
het niet zou halen. Ik ging langzaam, 
maar ik was ervan overtuigd dat ik 
over de �nish zou gaan.” Dat typeert 
Winston en zijn partner Esther: 
opgeven is geen optie. “Maar toen ik 
daar liep, besefte ik wel dat dit de 
laatste keer zou zijn.” Lang heeft 
Winston zich verzet tegen een 
rolstoel. “Ik had al langer een rolstoel 

nodig, maar ik wilde er nooit in zitten. 
Nu heb ik er vrede mee. Er gaat een 
wereld voor me open. Ik heb meer 
vrijheid gekregen.” Ook zijn huis en 
auto zijn inmiddels aangepast. Maar 
het was wel een mentale 
omschakeling.
Soms gaat het goed en soms wat 
minder. In oktober vorig jaar werd het 
gezin getro�en door corona. Bij 
Winston kwam dat hard aan. “Hij ging 
snel achteruit”, vertelt Esther. “Hij kon 
niet meer thuisblijven en moest naar 
het ziekenhuis in Amstelveen. Het was 
heel heftig. Hij was negen kilo afge-
vallen.” Daarna heeft hij nog vijfen-
halve week in een revalidatiecentrum 
doorgebracht en kwam hij weer 
opgeknapt terug. Maar in januari 
kreeg hij weer een terugval en moest 
hij naar het ziekenhuis voor een kuur. 
“Nu ben ik al zeven maanden niet in 
het ziekenhuis geweest, dat is een 

record”, zegt Winston blij. Hij 
vermoedt dat dat komt door de 
rolstoel, omdat dat veel meer rust 
geeft. “De rolstoel maakt het leven 
makkelijker en ik houd meer energie 
over. Voorheen moest ik elke stap 
voorbereiden om te voorkomen dat ik 
zou struikelen, dat kost veel 
inspanning.”

Marathon
In mei 2022 heeft Winston met zijn 
rolstoel meegedaan aan de halve 
marathon in Leiden. “De laatste vijftig 
meter heb ik gelopen, want ik wilde 
lopend �nishen. Nu ga ik voor de Dam 
tot Damloop, dat is een hele mara-
thon.” Zo probeert Winston steeds 
weer zijn grenzen te verleggen. “We 
zijn niet meer tevreden met tien 
kilometer.”
Speciaal trainen voor de Dam tot 
Damloop doet Winston niet. “Ik doe 
veel krachttraining, want nu worden 
mijn schouders het meest belast. Ik 
train buiten en in de sportschool.” 
Esther en een paar vrienden lopen ook 
mee. “Het is niet de vraag óf ik het haal, 
maar hóe ik het haal”, grapt Esther half 
serieus, want als ze ergens aan 
beginnen, maken ze het ook af. Ze 
starten om half acht en moeten voor 
vijf uur binnen zijn, willen ze een 
medaille krijgen. Winston weet nog 
niet of hij de laatste meters weer gaat 
lopen. “Dat ligt eraan hoe ik me op dat 
moment voel.” De wandeltocht begint 
op de Dam, gaat door de Jordaan, via 
Amsterdam-Noord naar Zaandam.
Op de Facebookpagina ‘Mijn strijd 
tegen MS’ zijn de belevenissen van 
Winston te volgen. “Zo krijgt MS een 
gezicht. Ik wil laten zien wat ik doe en 
daarmee anderen inspireren, want ook 
als je ziek bent, kun je dingen onder-
nemen. Iemand met MS is niet zielig.”

Dam tot Damloop nieuwe 
uitdaging voor Winston

De Kwakel - Vorige week zondag is
de handbalcompetitie weer van start 
gegaan. Na het kampioenschap van 
vorig jaar zijn de KDO-Dames 1 gepro-
moveerd naar de eerste klasse. Afge-
lopen zondag vond de eerste buiten-
wedstrijd weer plaats. En dat dit even 
wennen is, bleek wel uit het wed-
strijdverloop. Ondanks dat KDO 
sterker was dan de tegenstander, 
werd de voorsprong gedurende de 

hele wedstrijd niet groter dan vier 
doelpunten. Door de afstandsschoten 
en wisseltjes lukte het de dames 1 van 
KDO om voor te blijven staan. De 
wedstrijd eindigde in 21-17 in het 
voordeel van KDO. Voor de wedstrijd 
ging het elftal met de sponsor 
(namens Flynth Remco Cardol) op
de foto. De komende drie seizoenen 
wordt KDO Dames 1 gesponsord door 
Flynth adviseurs en accountants.

KDO dames handbal van start

Uithoorn - De eerste klaverjasavond 
van het seizoen 2022-2023 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 toeschouwers 
komen naar de klaverjasavond bij 
Legmeervogels. Niet iedereen kan 
omgaan met deze nieuwe trend. Er 
staan toch mensen te kijken hoe jij 
dit spelletje speelt. Wij weten niet of 
Jozef Lebesque last heeft gehad van 
deze spanning. Hij ging deze avond 
naar huis met de pechvogelprijs met 

slechts 4806 punten. In de bovenste 
regionen zien wij Wim Talsma terug 
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.

Geslaagde klaverjasavond

De Kwakel - In september organi-
seert Boule Union Thamen altijd 
een kwartettentoernooi. Dit toer-
nooi kent teams van vijf spelers die 
afwisselend een doublettenpartij 
spelen en een triplettenpartij. 
Helaas was door vakanties en 
andere bezigheden het aantal 
inschrijvingen te gering om kwin-
tetten te vormen. Normaal kunnen 
vier kwintetten gevormd worden, 
die in drie speelronden elkaar 
tre�en. Het aantal inschrijvingen 
bleef beperkt tot acht deelnemers. 
Daaruit werden door de wedstrijd-
leiding twee viertallen gevormd. 
Daarbij is geprobeerd zo gelijk-
waardig mogelijke teams te 
vormen. Dit betekende dat elke 
speelronde uit twee doubletten-
partijen bestond. Echtparen 
werden verdeeld over de twee 
teams en toevallig bestond elk 
team uit twee mannen en twee 
vrouwen. Dus elk team speelde zes 
partijen, waarbij de samenstelling 
van de equipes steeds verschillend 
was en bijna gelijkwaardig in 
sterkte.

Het team bestaande uit Joan van 
Rekum, Marika Romeijn, Ton Boersma 
en Paul Hamstra wonnen vier par-
tijen. Team 1 won slechts twee 
partijen, maar scoorde wel een beter 
puntensaldo (8) dan team 2. Maar 
het belangrijkste criterium was het 
aantal gewonnen partijen. De inde-
ling van de deelnemers was behoor-
lijk gelijkwaardig. De helft van het 
aantal gespeelde partijen eindigde 
met het kleinst mogelijk verschil, 
namelijk 13-12. Er werd ook nog een 
individueel klassement opgesteld 
met een prijsje voor de top vier.

Ook eens een balletje gooien?
Dat kan. Boule Union Thamen orga-
niseert op woensdag 21 september 
en 5 oktober een clinic waarbij 
belangstellenden gratis een deel 
kunnen nemen om met de sport
jeu de boules kennis te maken.
De clinics vinden plaats op de
boulebanen aan de Vuurlijn 24,
1424 NR  De Kwakel. Aanvang
13.30 uur. De vereniging zorgt voor 
de boules en een kopje ko�e of 
thee.

Kwartetten met boules

De Kwakel - Biljartclub ‘Ons 
Genoegen’ uit De Kwakel heeft 
ruimte voor een aantal nieuwe 
leden. Biljartclub Ons Genoegen, 
opgericht november 1965, een van 
de oudste biljart vereniging uit De 
Kwakel, heeft vanwege ziekte en 
overlijden ruimte voor twee of vier 
nieuwe biljart leden, leeftijd 50+.
Zij spelen een onderlinge compe-
titie Libre, de gemiddelden liggen 

tussen de 0.50 en de 2. Zij biljarten 
op donderdagavond, aanvang
19.30 uur, in Het Fort van De Kwakel.
Bij hen staat gezelligheid hoog in 
het vaandel. Naast de onderlinge 
partijen, hebben we door het jaar 
heen, een club-ontmoeting tegen 
een andere biljartvereniging. Ook 
Kerstbiljarten om vleesprijzen, een 
avond met andere prijsjes. Na a�oop 
van de onderlinge partijen Líbre

kan er nog vrij gebiljart worden, b.v. 
driebanden. De Biljart competitie 
begint de eerste donderdag in 
september en eindigt eind april.
ln de zomer word er niet gebiljart.
Wil je een keer komen kijken hoe
het er bij hen aan toe gaat? Zij zijn 
donderdagavond vanaf 19.30 uur 
aanwezig. Voor meer informatie: 
neem gerust contact op met secre-
taris Gerrit Lohuizen, telefoon 0297 -
534 174 of 06 - 2629 0664 of per 
e-mail g.j.vanlohuizen@caiway.nl.

Nieuwe biljartleden gezocht

Regio - Vele binnensporters kennen 
een zomerstop. Maar na de kermis/ 
feestweek in de Kwakel begonnen 
ook de bridgers van BVK (Bridge 
Vereniging de Kwakel) afgelopen 
donderdag hun seizoen. We starten 
daar altijd met een laddercompetitie 
waarbij elke week er een nieuwe 
indeling wordt gemaakt afhankelijk 
van je eerdere scores. De eerste keer 
begin je dan in een willekeurige 
volgorde tegen elkaar te bridgen. 

Dus A-, B- en C-lijnen door elkaar 
heen. Dit gehussel zorgt ervoor dat 
je elkaar beter leert kennen en dat je 
een soort oefenwedstrijden speelt 
om weer in vorm te komen. En ja, na 
een aantal keren spelen, komen de 
vaak beter scorende bridgers vanzelf 
boven drijven. De opkomst viel niet 
tegen: 32 paren waren deze eerste 
wedstrijd aanwezig. En ja, slechts
1 invaller was nodig om het aantal 
compleet te krijgen (er zitten altijd 

vier bridgers aan een bridgetafel).
De volgende paren zien we daarvan 
ook zeker terug volgende week in 
de A-lijn: 1. Nelly Vork & Rita Ritzen 
met 62,50%, 2. Ben van den Broek & 
Adrie Voorn met 61,01%, 3. Sonja & 
Hans Selmanmet met 60,71%, 4. 
Heleen & Mees van der Roest met 
59,52% en 5. Kathy Janetzky &
Annet Roosendaal met 58,04%.
Wilt u ook eens sfeer komen 
proeven en mee bridgen? Dan
kunt u contact opnemen met de 
wedstrijdleider op https://1056.
bridge.nl. Daar kunt u een link 
vinden om ons te bereiken.

Bridgevereniging De Kwakel
seizoensstart

Bingo KDO
De Kwakel - 23 september om 
20.00 uur is de eerste bingo-
avond van het seizoen. De 
avond start om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 18.30 uur.








