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Mijdrecht - Bayer met haar huidige 
divisies Pharmaceuticals, Consumer 
Health en CropScience zit sinds 1969 
aan de Energieweg in Mijdrecht. 
Deze maand verhuist het bedrijf naar 
Hoofddorp. Bij het opruimen van het 
kantoor zijn de medewerkers van 
Bayer op een aantal dingen gestuit 
die zij onderling hebben geveild voor 
het goede doel. Hiermee is bijna 
1700 Euro opgehaald! De helft van 
dit bedrag gaat naar Stichting Haar-
wensen en de andere helft naar 
Stichting Gezinsbuddy. Zo wil Bayer 
een kleine maar positieve voetafdruk 
achterlaten in de Gemeente Mijd-
recht, waar het bedrijf 53 jaar lang 
gehuisvest was. Stichting Haar-
wensen schenkt haarwerken aan 
kinderen die kaal zijn door een medi-
sche achtergrond. Stichting Gezins-
Buddy biedt éénoudergezinnen die 
in de knel zitten een vertrouwens-

persoon. Een GezinsBuddy schept 
samen met het gezin orde op zaken: 
welke hulp is nodig, welke niet? 
Daarnaast steekt een GezinsBuddy 
ook zelf de helpende hand uit, 
bijvoorbeeld in de vorm van leuke 
uitjes en activiteiten.

Veiling
Met de veiling en de verhuizing komt 
er een einde aan een halve eeuw 
Bayer in Mijdrecht. Veel Mijdrech-
tenaren hebben een band met dit 
bedrijf, zij het als medewerker, leve-
rancier of goede buur op het indus-
trieterrein. Ook Bayer zelf heeft altijd 
een sterke band met Mijdrecht 
gehad: als ondernemer, werkgever 
en deel van de lokale gemeenschap.
Afgelopen dinsdag 13 september 
hebben medewerkers afscheid 
genomen van Mijdrecht tijdens een 
feestelijke lunch waarbij ongeveer 

120 mensen aanwezig waren. Het 
restaurant was omgetoverd tot een 
feestzaal, de tafels waren gedekt en 
er werd een goede lunch geserveerd. 
In de speech werd het wel en wee in 
al die jaren aangehaald, en veel anec-
dotes leidden tot een schaterlach 
van herkenning. 

De band tussen Mijdrecht en Bayer is 
altijd goed geweest en zal bij velen 
goede herinneringen oproepen. De 
deur in Mijdrecht gaat dicht en een 
prachtig kantoor in Hoofddorp wordt 
betrokken. In deze nieuwe werkom-
geving worden de medewerkers van 
de kantoren Mijdrecht en Amsterdam 
samengevoegd en de ‘new way of 
working’ in al z’n facetten aange-
hangen. Veranderingen die de orga-
nisatie een positieve vibe zullen 
geven. Bayer is dankbaar voor de 
vele jaren in Mijdrecht!

Bayer vertrekt en veilt voor 
twee Mijdrechtse goede doelen

De Ronde Venen - Op zaterdag 17 
september 2022 hielpen ruim 50 
mensen op 4 plekken mee met het 
opruimen van zwerfafval in De 
Ronde Venen. Wethouder Cees van 
Uden gaf de aftrap voor de World-
Cleanup Day bij de opruimactie van 
het industrieterrein Mijdrecht. Hij gaf 
aan hoe belangrijk het is dat vrijwil-
ligers hierbij meehelpen. 

Rinus Zeldenthuis, organisator van 
de opruimactie bij de Karwei had 
maar liefst 15 deelnemers opgetrom-
meld om mee te helpen. De Karwei 
hielp de actie met partytent en 
ko�e/ thee voor de deelnemers. 

Ook bij de Bloemhaven, de Heulweg 
en omgeving werd opgeruimd. Gitte 
Bennink was organisator van deze 
opruimactie. Met tien personen 
hebben ze ’s middags opgeruimd. Ze 
kwamen enorm veel blikjes tegen bij 
een rioolput, de deelnemende 
kinderen vonden een afgedankte 
stoel. Verder tro�en ze hondenpoep, 
sigarettenpeuken, vieze doekjes en 
snoeppapiertjes aan. Ook bij Vinke-
veen Haven en bij de Wereldwinkel in 
Abcoude werd opgeruimd. 

Gemeente De Ronde Venen 
schoon, we doen het samen
Inwoners, scholen en organisaties die 

ook mee willen helpen om hun 
omgeving schoon te houden kunnen 
zich aanmelden als ambassadeur van 
een schone gemeente. In De Ronde 
Venen zijn er meer dan 180 mensen 
en veel scholen actief om een 
gebiedje schoon te houden. Zij 
nemen hun afvalgrijper mee op hun 
(dagelijkse) wandeling, tijdens het 
hardlopen, op de �ets of als ze de 
hond uit laten. Inwoners die ook 
ambassadeur willen worden, melden 
zich aan bij NME -Centrum De Ronde 
Venen. Dat kan per e-mail via 
nmederondevenen@odru.nl of bel 
(van maandag tot  donderdag) naar 
0297 27 36 92.

Succesvolle WorldCleanup Day 
in De Ronde Venen

De Ronde Venen - Dit jaar organi-
seert Cultuurpunt Ronde Venen op 
zondag 2 oktober 2022 opnieuw 
Klink-Klaar; ‘Tekst en Muziek voor 
Klein Publiek’. Het gaat zoals voor-
gaande jaren om een kennismaking 
met talenten in woord en muziek uit 
(of betrokken bij) de Ronde Venen. 
Dit kunnen goede amateurs zijn, die 
ervaring willen opdoen of graag hun 
passie delen met anderen, of het zijn 
semi-professionals, die wat meer 
bekendheid willen krijgen in deze 
gemeente.  
U kunt ze gratis gaan zien en horen 
in huiskamers of op bijzondere loca-
ties in de Ronde Venen, zoals een 
oude kas of een kerkzaal. 
De artiesten die dit jaar meedoen zijn 
als volgt: 
1) Harpensemble Harppassion met 
klassieke en Keltische volksmuziek 
2) Jazz-it een jazz-combo met lekkere 
bekende jazz-standards en latin 
nummers
3) Tijmen Molenaar en Max van 
Driessche met liedjes van onboelde 
en ongeplande openheid
4) het Lucy Dijkman Trio met prach-
tige numners van Lucy en een geheel 
eigen sound
5) leerlingen van zangdocente 
Greetje de Haan zingen aandoenlijke 
en innemende liedjes

6) Trio Jam Mama met heel eigen-
wijze teksten met een knipoog op 
lekkere ritmes 
7) zangkoor Sikol die leuke lichte 
popnummers zingen met instrumen-
tele begeleiding
8) verhalenvertelster Ineke Bams, die 
u meeneemt naar oude volksver-
halen, sagen of sprookjes
9) Tonke Kuijt brengt verruimende 
muziek uit het verre oosten middels 
zang en harmonium 
10) leerlingen van zangdocente 
Victoria Pankratova zingen opera, 
musical en meer

Elk optreden wordt 3  x  30 minuten 
gebracht ofwel het optreden is drie 
keer op dezelfde locatie en wel van 
13.00  – 13.30 uur,  14.30 – 15.00  en 
16.00 – 16.30 uur. Op deze wijze kunt 
u als bezoeker drie verschillende 
optredens bijwonen naar keuze op 
diverse locaties. Het betreft de 
kernen Mijdrecht, Wilnis, de Hoef en 
Vinkeveen. U bent van harte welkom 
op deze dag om te genieten met 
elkaar en voor elkaar. Bent u er ook 
bij? Het volledige programma staat 
op www.cultuurpuntrondevenen.nl  
Een �yer met het programma-over-
zicht is er bij het gemeentehuis, 
bibliotheken en diverse winkels te 
vinden zijn.

Klink-Klaar op zondag 
2 oktober 2022
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Regio - Op 17 september werden 33 
moeders van een kind met een 
beperking een dag verwend door 
Rotary-club Aalsmeer Mijdrecht 
Uithoorn. Deze moeders, allen 
afkomstig uit Mijdrecht, Wilnis en De 
Hoef dragen dagelijks thuis extra 

zorg. Tijdens deze gezellige ‘moeder-
verwendag’ is er veel ruimte om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. De 
afgelopen twee jaren beleefde deze 
dag een aangepaste versie vanwege 
de corona-maat-regelen, maar dit 
jaar kon de oude traditie gelukkig 

weer worden opgepakt. De dag 
begon bij Rendez-Vous in Mijdrecht, 
waar ko�e werd gedronken en de 
dames werden toegesproken door 
wethouder Agnes Vijselaar van De 
Ronde Venen. Uitgezwaaid door de 
rotarians vertrok de Wintours-bus
richting Oud Niedorp, voor een vaar-
tocht door natuurgebied/vogelreser-

vaat ’t Waerdtje. De dag werd voort-
gezet in Waarland, waar de tropisch 
gelegen vlindertuin Vlindorado werd 
bezocht. Op de bloemkwekerij 
maakten de dames hun eigen bloem-
stuk met prachtige Anthuriums en 
werd er een sportieve en leuke partij 
midgetgolf gespeeld in een overdekte 
kas. Wat goed uitkwam met de harde 
storm en heftige regenbuien.
Vervolgens bezochten ze één van
de grootste en mooiste overdekte 
vlindertuinen van Europa. Tenslotte 
vertrok de bus naar Nieuwkoop. Bij 
Hoeve Rijlaarsdam werd de dag afge-
sloten met een heerlijk diner in de 
bijzondere entourage van de prach-
tige galerie. De Rotary-leden brachten 
de moeders na a�oop weer veilig 
thuis na een zeer geslaagde dag.
Deze dag werd gesponsord door: 
Rotary AMU, Ronde Venen Fonds, 
Rendez Vous, Wintours, Hema, Hoeve 
Rijlaarsdam Nieuwkoop, Vlindorado 
Waarland, Rederij De Kooperen Hoorn.
Een dag als deze wordt elk jaar geor-
ganiseerd door Rotary AMU.
Kent u iemand die u ook zo’n zorge-
loze, vrolijke dag met lotgenoten 
toewenst, meldt u dit dan bij
rotaryamu@gmail.com. Er volgt dan 
geheel vrijblijvend volgend jaar een 
uitnodiging om deel te nemen.

VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Rotary AMU verwent 33 moeders

Uithoorn - Het is dinsdag 15 januari 
1952. Na het avondeten en het in 
bed stoppen van de kinderen, besluit 
Han Maijenburg zijn vrachtwagen 
voor vleesvervoer nog even na te 
kijken in de garage van Van 
Bunningen. Hij is er nooit meer 
levend uitgekomen. En niemand 
weet exact wat de oorzaak van zijn 
overlijden was. Althans, daarover 
gaan verschillende verhalen. Zijn 
kleindochter is nu op zoek naar de 
waarheid. Voor haar vader Louis, de 
zoon van Han. Hij was 3 jaar toen zijn 
vader overleed.

Beconfabriek
“Mijn opa Maijenburg reed al sinds 
jonge leeftijd vlees voor de Bacon-
fabriek,“ vertelt zij. “Gedurende de 
oorlog werd hij gedwongen dit vlees 
te vervoeren naar de Duitse troepen. 
Hij voerde de Duitse soldaat die hem 
vergezelde in de vrachtwagen 
dronken, stal van het vlees wat voor 
de Duitse troepen was bedoeld, 

verstopte dit in een buizensysteem 
wat hij onder zijn vrachtwagen had 
gelast en gaf bij terugkomst in 
Uithoorn het gestolen vlees af bij de 
pastoor van de Sint-Jan de Doperkerk 
(ook wel bekend als ‘de Schanskerk’). 
De pastoor verdeelde het vlees 
vervolgens onder de zieken, zwan-
gere vrouwen, ouderen en kinderen”. 
Dat zijn de verhalen die zij onder 
andere hoorde uit overlevering.
Op 15 januari wordt Han Maijenburg, 
39 jaar oud, om 23.45 uur doodver-
klaard in de garage waar hij aan het 
werk was. Hij liet een vrouw, twee 
dochters en een zoon van 3 jaar 
achter. Deze zoon is mijn vader. “Er is 
geen bewijs van de (vastgestelde) 
doodsoorzaak. Over dit soort dingen 
werd toen ook niet gesproken. En dat 
houdt mijn vader, nu hij ouder wordt, 
ontzettend bezig“.

Eigen gezin
De jaren verstreken, ieder had zijn 
eigen gezin en werk en de ouderen 

uit die tijd overleden. “Mijn vader 
Louis heeft het ze nooit gevraagd 
omdat er altijd een deken van 
zwijgen overheen hing. Er waren 
geruchten, maar niets kan worden 
bewezen. “Mijn vader is nu 74 jaar 
en ondanks dat hij geen herinnering 
heeft aan zijn vader, komen de 
herinneringen aan het verdriet 
binnen het gezin, steeds meer naar 
boven. Hij heeft behoefte aan 
antwoorden, afronding en berus-
ting. Daarom ben ik voor hem een 
zoektocht gestart”.

Gegevens niet meer aanwezig
In de o�ciële archieven is niets te 
vinden. Naaste familieleden zijn er 
niet meer. “Zo heb ik een verzoek 
ingediend bij het nationaal politie-
archief. Er is die avond politie 
aanwezig geweest, dus er is een 
rapport opgemaakt over de situatie. 
Maar helaas... na zeer uitgebreid 
onderzoek blijken deze politie-
gegevens niet meer aanwezig te 
zijn. Over de arts die hem o�cieel 
dood heeft verklaard, dokter Hennis, 
kan ik helaas ook niks meer vinden 
in de archieven”. Zijn er mensen in 

Uithoorn, Mijdrecht en omgeving 
die de juiste toedracht kennen en 
dat ook zeker weten? Dan zou ik dat 
heel graag horen. Voor mijn vader”.
Reacties naar aanleiding van
dit artikel kunt u sturen naar
redactieuithoorn@meerbode.nl.

Kleindochter zoekt waarheid 
overlijden opa

Han Maijenburg enkele weken voor 
zijn overlijden.

COLUMN

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

Broedsel mislukt? 
Gewoon overnieuw 
beginnen!
Sinds mensenheugenis worden 
vogels weggehaald uit verre streken 
om thuis in een kooitje te stoppen. 
Sommige daarvan, zoals de hals-
bandparkiet, hebben zich aan die 
kooitjes weten te ontworstelen en 
wonen hier inmiddels goed ingebur-
gerd op zichzelf. Er zijn ook vogels 

uit verre streken die hier op geheel 
eigen kracht naar toe zijn gekomen. 
Zo’n vogel is de Turkse tortel. Evenals 
de halsbandparkiet afkomstig uit 
Zuid-Azië heeft die zich de afgelopen 
eeuw in vrijwel heel Europa ingebur-
gerd. In Nederland werd het eerste 
broedende stel pas in 1950 aange-
tro�en, daarna hebben ze in razend 
tempo een groot deel van het land 
ingenomen. Tot 1980. Daarna zijn 
hun aantallen weer afgenomen. 
Oorzaken? Ziekten, roofdieren en het 
eentonige verhaal van de moderne 
landbouw, die steeds minder ruimte 
is gaan bieden aan levensvormen die 
niet in het verdienmodel passen.
In de stedelijke gebieden is de nest-
gelegenheid gekrompen doordat 
mensen liever tegels dan groen rond 

hun huis hebben en hebben tortels 
concurrentie gekregen van hun wat 
forsere neef de houtduif.
Turkse tortels zijn harde werkers. 
Voor de meeste vogelsoorten is het 
broedseizoen nu wel zo’n beetje 
afgelopen, maar dat geldt niet voor 
de tortels, die zijn in september nog 
druk in de weer. Alleen tussen 
november en half februari houden ze 
even een broedpauze. Tot wel vijf 
legsels van twee eitjes levert dat 
jaarlijks op. En de jongen uit de 
vroege eitjes leggen een aantal 
maanden later zelf ook al weer eitjes. 
Dat klinkt mooi, maar er gaat nogal 
eens iets fout in die broed-ijver. Bij 
alle vogelsoorten mislukken veel-
vuldig legsels, maar de tortel scoort 
hier bovengemiddeld. Kwestie van 

slordigheid, van krakkemikkige 
nesten in bomen en struiken, of op 
balkons, antennes of lantaarnpalen 
waar ze makkelijk met inhoud en al 
uitwaaien. En dan zijn er nog de 
houtduiven, die er niet voor terug-
deinzen tortels hun nesten af te 
pakken.
De oudervogels van de Turkse tortel 
blijven hun buurtje trouw, maar 
nestverlaters zoeken een nieuwe 
plek, soms op honderden kilometers 
afstand van hun geboortenest. De 
snelle verspreiding van de Turkse 
tortel over een groot gebied is 
hieraan te danken. En aan hun wat 
nonchalante maar onverstoorbare 
manier van voortplanten, van niet 
moeilijk doen over een mislukt 
broedsel, maar gewoon overnieuw 

beginnen. Uiteindelijk overleven
er heus wel een paar kuikens. Als 
oudervogel moet je dan niet te
sentimenteel zijn, natuurlijk.
Jaap Kranenborg
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RICK FM
Lokaal nieuws: maandag t/m zaterdag,
ieder uur van 9.30 t/m 17.30 uur.
Lokaal weerbericht: maandag t/m 
zaterdag, ieder uur van 9.45 t/m
17.45 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uithoorn - Vrijdagavond 28 oktober kun je weer
griezelen en plezier beleven bij het Halloweenfeest
van Uithoorn. De locatie, Sportpark De Randhoorn, zal 
volledig in Halloween stijl versierd worden. Daarnaast 
is er een kinderdisco en een levend spookhuis. Het 
belooft weer één groot feest te worden. Halloween 
Uithoorn is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur. Het is aan te raden van tevoren 
kaartjes te reserveren via de website. Met deze reser-
vering heb je gegarandeerd toegang en kun je de 
kaartjes bij de ingang of in de kantine van de Legmeer-
vogels kopen en afrekenen. Prijs: € 4 per kaartje. Wil je 
nu kaarten reserveren, gebruik dan de volgende link:
https://bit.ly/3Cpi7pW.

Uithoorn - Woensdagavond 19 
oktober vanaf 20.00 uur organiseren 
Ron Leegwater en Meindert van der 

Zwaard de inmiddels zeer succesvolle 
en gezellige Popquiz Uithoorn bij 
Sjiek aan de Amstel. De voorgaande 

edities waren zeer geslaagd en de 
sfeer was optimaal. Doe je mee? 
Herken de hits, de foto’s, de intro’s, de 
snipperhits, de videoclips en de frag-
menten uit de jaren 80 tot en met de 
hits van nu (met soms een fragment 
uit de jaren 70). Stel een team samen 
van minimaal 4 tot maximaal 6 
personen en geef je op d.m.v. een 
email aan: popquizuithoorn@gmail.
com. De kosten zijn 8 euro p.p. 
(contant af te rekenen op de avond 
zelf ). Uiteraard zijn er leuke prijzen te 
winnen en is de avond vooral een 
feest van herkenning met veel ‘oh ja’ 
en meezing-momenten. Geef je snel 
op want vol is vol. We beloven dat het 
een feestje gaat worden. We zien je 
graag woensdag 19 oktober maar 
vergeet je niet vooraf aan te melden 
via popquizuithoorn@gmail.com. We 
starten om 20.00 dus kom iets eerder. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Volg 
ons ook op Facebook voor meer 
informatie en binnenkort alvast een 
aanwijzing. Facebook-pagina: 
‘Popquiz Uithoorn’.

Halloween in Uithoorn

Popquiz Uithoorn bij
Sjiek aan de Amstel

Uithoorn - Van donderdag 29 
september tot en met donderdag 6 
oktober is het de landelijke ‘Week 
tegen Eenzaamheid’. In deze week 
organiseert ‘Uithoorn voor Elkaar’ de 
‘Week van de Ontmoeting’, met een 
mooi programma van activiteiten 
voor jong en oud, waarbij mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe 
contacten kunnen leggen. Het is ook 
een leuke manier om kennis te 
maken met activiteiten in Uithoorn. 
De meeste activiteiten zijn gratis.
Op het programma staan onder meer 
sportieve, creatieve en ontspan-
nende lessen en workshops: wat 
denk je bijvoorbeeld van een work-
shop sieraden maken of een klank-
schalenreis? Ook zijn er lunches, een 
Lief & Leedbijeenkomst en een 
buurtborrel. Voor vrijwilligers en 
professionals is er een gratis training 
‘Eenzaamheid herkennen en 
bespreekbaar maken’.
In de agenda op de website van 
‘Uithoorn voor Elkaar’ leest u welke 

activiteiten er allemaal zijn, op welke 
locaties en welke dagen. We hopen 
elkaar te ontmoeten!
Donderdag 29 september 2022
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: Ko�  e 

Speciaal; gratis proe� essen MBVO, 
met na a� oop ko�  e.

-   ’t Buurtnest: Bij de Meideninloop (10 
t/m 13 jaar en 14+) gaan we kaarten 
maken die we uitdelen in het 
winkelcentrum.

Vrijdag 30 september 2022
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: gratis 

proe� essen Pilates 65+ en Body� t 
65+, met na a� oop ko�  e.

Zondag 2 oktober
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: 

Klankschalenreis.
Maandag 3 oktober
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: Brei- en 

Babbelgroep; kaarten maken; work-
shop sieraden maken; gratis proe� es 
Stoelhonkbal en Meer Bewegen 
voor Ouderen, met na a� oop ko�  e.

Dinsdag 4 oktober
-   De Kuyper: Ontmoeten en Bewegen, 

met na a� oop ko�  e en een
gezamenlijke lunch.

-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: Samen 
eten (De Eetclub).

-   Uithoorn: Training Eenzaamheid 
herkennen en bespreekbaar maken.

Woensdag 5 oktober
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: inloop-

ochtend; workshop Dikke dames 
schilderen; wandelgroep met na 
a� oop ko�  e.

-   Ponderosa en De Quakel: gratis 
proe� essen Meer Bewegen voor 
Ouderen Fit & Vitaal.

-   De Kuyper: Lief & Leedbijeenkomst 
voor gangmakers van de huidige 
Lief & Leedstraten én mensen die 
met (een deel van) hun straat Lief & 
Leedstraat willen worden.

Donderdag 6 oktober
-   Wijkcentrum Bilderdijkhof: Ko�  e 

Speciaal.
-  De Kuyper: Buurtborrel.
Donderdag 13 oktober
De chau� eurs van AutoMaatje 
verzorgen Gezelligheidsritjes voor 
senioren die anders weinig buiten
de deur komen.

Week van de ontmoeting

Uithoorn - De Amstelveense Jaco-
bine van den Hoek schreef de histori-
sche bestseller ‘De roos van Napo-
leon’, over de onwaarschijnlijke liefde 
tussen de jonge militair Napoleon en 
de vrouw die later bekend werd als 
Joséphine. Tijdens een gezellige 
middag in Sjiek aan de Amstel zal ze 
vertellen over dit verhaal en haar 

persoonlijke ervaringen rondom het 
schrijfproces. Jacobine wordt geïn-
terviewd door lokale auteur Ilona van 
Hilst en er is ruimte voor het publiek 
om vragen te stellen. Deze middag 
zal hetzelfde heerlijke merk wijn die 
Napoleon altijd dronk, worden 
geschonken met daarbij een smake-
lijke amuse. Op het eind is er gele-

genheid om de historische roman te 
kopen en deze te laten signeren. 
Voor wie nog in Napoleontische sfeer 
wil blijven, heeft de kok van Sjiek aan 
de Amstel een speciaal gerecht op 
het menu gezet, Poulet Marengo, dit 
kipgerecht was Napoleons lievelings-
maal. De boekbeleving begint om 
half vier en duurt tot vijf uur. Het kost 
vijf euro, exclusief het diner. Voor 
deze gezellige middag kunt u zich 
opgeven bij connyvos-schouten@
hotmail.com.

Boekbeleving bij
Sjiek aan de Amstel



STIJN MELENHORST
AL 25 J�R
UW K��PECIALIST
IN UITH	RN!
DAT MOET NAT�RLIJK GEVIERD WORDEN...

AMSTELPLEIN - ACTIES ZIJN GELDIG VAN 21 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER Amstelplein

500 GRAM

€7,50

OLD ALEX
BLACK LABEL EN MET
GOUD BEKR	ND!

250 GRAM

€3,95

VERS GEBRANDE
CASHEWNOTEN
GEBRAND OP KWALITEIT!

100 GRAM

€1,-

ALEXANDERHOEVE
R	MBRIE
ONZE HUISBRIE SM�KT ZOALS
BRIE H	RT TE SMAKEN!

PER FLES

€5,95

TO�E DE VEJEZATE
H�RLIJKE SP�NSE WIJN,
ECHTE TO�ERS! R	D & WIT

PER FLES

“Ik ben begonnen als Den Hollander 
kaasmarkt”, blikt Stijn terug. “Ik had 
een pluche koe voor de winkel staan 
waar kinderen op konden zitten. Die 
kinderen van toen lopen nu achter 
de kinderwagen en komen nu als 
klant.” Stijn werkte in loondienst in de 
Beethovenstraat in Amsterdam toen 
hij in 1997 de kaaswinkel in Uithoorn 

overnam. Na een verbouwing veran-
derde de naam in Kaas en Zo en later 
werd dat Alexanderhoeve. “We 
begonnen met een franchisegroep 
van acht winkels en nu zijn we een 
keten met 74 winkels. De markt staat 
niet stil en samen staan we sterker.” 
In 2016 volgde opnieuw een verbou-
wing en werd de winkel zoals hij nu 
is, een uitnodigende ruimte met 
achterin planken vol kazen, van jong 
tot oud en van boerenkaas uit de 
regio tot buitenlandse kaasjes. “Kaas 
is qua uitstraling en vorm in de afge-
lopen jaren niet veel veranderd. Het 
is van zichzelf al een sterk product”, 
vindt Stijn. “We streven naar kwaliteit 
van de bovenste plank.” De boeren-
kaas komt van boeren uit het Groene 

hart. “Zoals het vroeger was, zo 
verkopen wij de kaas nog, met zo 
min mogelijk kunstmatige toevoe-
gingen.” Een deel van de buiten-
landse kazen wordt geïmporteerd uit 
Italië en Frankrijk. “Het zijn unieke 
producten van kleine boeren met 
hun eigen specialiteit.” 
Bij binnenkomst valt meteen het 
uitgebreide assortiment noten op. 
De noten worden zelf gemixt en vers 
gebrand, wat een heerlijke geur 
verspreid. “Bij de noten is wel een 
verschuiving te zien geweest”, vertelt 
Stijn. “Mensen kopen nu vaker rauwe 
noten, omdat ze goed zijn voor de 
gezondheid. Rauwe noten hebben 
veel voedingswaarde. Het is een 
mooie toevoeging bijvoorbeeld bij 
het ontbijt.”

Ruim assortiment
De Alexanderhoeve heeft alles in 
huis voor een gezellig borrelavondje. 
“Kaas kan goed gecombineerd 
worden op een borrelplankje met 
een kaasdip, noten, olijven en een 
�es wijn.” Ook in het maken van 
cadeaupakketten heeft Stijn een 
goede naam opgebouwd. “Een 
pakket kan kant en klaar gekocht of 
op maat gemaakt worden. Als er een 
�es rode wijn in zit en iemand wil 
liever vruchtensap, passen we dat 
aan. Eind van het jaar neemt de 
verkoop toe, vanwege de kerstpak-
ketten. Een pakket bevat een diversi-
teit aan producten.” Stijn en zijn team 
zijn er nu al klaar voor! De 25 jaar in 

Uithoorn - Klanten worden altijd hartelijk verwelkomd bij Alexander-
hoeve Amstelplein. Inmiddels 25 jaar is Stijn Melenhorst het gezicht van 
de speciaalzaak in kaas en noten in het winkelcentrum. 

Stijn Melenhorst 25 jaar hart 
voor kaas

winkelcentrum Amstelplein heeft 
Stijn als heel plezierig ervaren. 
“Andere winkeliers zitten hier ook al 
heel lang en dat schept een band. Zij 
zijn ook zelfstandigen en dat maakt 
het winkelcentrum sterk.” Door de 
jaren heen zijn er leuke activiteiten 
geweest en opvallende gebeurte-
nissen voorgevallen. Stijn herinnert 
zich nog dat de kerktorens op 
instorten stonden en dat de winkels 
een weekend dicht moesten blijven. 
Het winkelcentrum is een paar keer 

verbouwd en ook nu gaat er weer 
verbouwd worden. “Ondanks 
omstandigheden zijn mijn klanten 
trouw gebleven.” Ook zijn personeel 
is erg loyaal. “De meesten werken er 
al vrij lang en een paar zijn al ruim 
twintig jaar bij me. Het zijn �jne 
mensen waarop ik kan bouwen, ik 
ben trots op ze.” 
Om het jubileum met zijn klanten te 
vieren heeft Alexanderhoeve Amstel-
plein mooie aanbiedingen, zie hier-
voor de advertentie.
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De Ronde Venen - Zaterdag 24 
september a.s. geeft Vera Verweij 
met diverse beelden ondersteund 
een lezing over tekeningen en schil-
derijen over de gebeurtenissen in 
het Rampjaar 1672. De lezing is om 
13.30 uur in de R.K.-kerk aan de 
Kerklaan te Vinkeveen. De voordracht 
maakt deel uit van de negen spreek-
beurten, die deze zomer en herfst als 
extra toelichting op de tentoonstel-
ling ‘1672 RampZalig’ aangeboden 
worden.

Moord op broers De Witt
Tijdens het Rampjaar zijn diverse 

etsen en schilderijen gemaakt van de 
rampzalige gebeurtenissen. Iedere 
geïnteresseerde kent wel het werk van 
Romeyn de Hooghe of het schilderij 
van de gelynchte lichamen van de 
gebroeders De Witt. Ook in de latere 
eeuwen was 1672 een veel gekozen 
onderwerp: diverse etsen uit de acht-
tiende eeuw en zeker ook de school-
plaat van de prins aan de Hollandse 
Waterlinie door J.B. Wolters uit 1911. 
Tijdens deze lezing a.s. zaterdag
laat Vera de toehoorders vanuit een 
kunsthistorische invalshoek kennis-
maken met verschillende kunst-
uitingen over 1672 door de eeuwen 

heen. Waarom was 1672 een veel 
gekozen onderwerp? En wat 
vertellen de schilderijen en etsen ons 
over de manier waarop de mensen 
toen naar de gebeurtenissen in het 
Rampjaar keken? 
Vera Verweij is 23 jaar en woont in 
Mijdrecht. Na van Paul Hoogers 
geschiedenis te hebben gekregen op 
de middelbare school, is Vera zelf 
geschiedenis gaan studeren aan de 
Universiteit van Amsterdam. Deze 
maand is zij gestart zij met de master 
Stadsgeschiedenis. 
Voorafgaand aan de lezing is een 
miniconcert met inspirerende 
liederen van de Vocalgroup 
Gaudiozo, toegang vanaf 12.15 uur. 
Voor zaterdag 8 oktober staat de 
uitgestelde lezing van 10 augustus jl. 
van Maarten Ouboter over het water-
beheer in het Rampjaar opnieuw 
gepland.

De Hoef - Veel inwoners van De Hoef 
hebben hun lagere schoolperiode 
doorgebracht op de St. Antonius-
school in het dorp. Aankomende 
zaterdag viert de school haar 
100-jarige bestaan en iedereen die een 
band met de katholieke school heeft, 
is van harte welkom. “De kinderen 
hebben het al groots gevierd met een 
uitje naar het Zuiderzeemuseum en ze 
konden verkleed oudhollandse spel-
letjes doen”, vertelt Alice Kool, een van 
de organisatoren van het jubileum-
feest. “Maar we vonden dat er ook een 
feest voor de hele gemeenschap 
moest zijn.” Gelukkig vond ze Bea, Anja 
en Jelmer bereid om te helpen met de 
organisatie. Ze zetten een Facebook-
pagina op om het evenement bekend 
te maken. “We willen het geen reünie 
noemen, omdat we niet iedereen 
achterhaald hebben. We hopen dat 
mensen zelf hun klasgenoten bij elkaar 
zoeken.” Op dit moment zijn er al meer 
dan tweehonderd aanmeldingen. “En 
zoals dat gaat in De Hoef denkt 
iedereen mee. We zetten een vuurpot 
neer voor mensen die geen goede 
herinneringen hebben en maken een 
herdenkingshoekje voor leerlingen die 

ons al ontvallen zijn. Sportvereniging 
HSV’69 regelt het drankgedeelte. Het 
is hartverwarmend dat iedereen zo 
meehelpt.”

Plezier
Voormalig leerling van de St. Antonius-
school René Ramaker kijkt met veel 
plezier terug op zijn schoolperiode en 
verheugt zich enorm op de dag. “Ik 
hoop mensen die ik al jaren niet 
gezien of gesproken heb te 
ontmoeten. Het lijkt me leuk om oude 
leerkrachten te tre�en, hoewel de 
meester die me het meest is bijge-
bleven er niet meer is.” Hij refereert 
daarmee aan meester Janmaat. “Die 
man was legendarisch. Hij heeft een 
gigantische stempel op de school 
gedrukt.” Voor René die zelf ook het 
onderwijs heeft gewerkt, was hij een 
voorbeeld. “Ik heb zes jaar bij hem in 
de klas gezeten. Als hij jarig was, waren 
de sigaretten in het dorp uitverkocht 
omdat hij van iedereen een pakje 
Alaska menthol kreeg. Ja, toen mocht 
je nog voor de klas roken”, herinnert 
René zich. Hij denkt dat ze niet uitge-
praat zullen raken over de man die zijn 
leven aan de school en aan het dorp 

gewijd heeft. Helaas verongelukte 
meester Janmaat in 1981. René heeft 
foto’s als herinnering aan de rijke 
geschiedenis van de school. “Mijn 
91-jarige moeder is de oudste nog 
levende leerling van de school. Ik heb 
haar klassenfoto’s laten zien en ze kon 
zo zeggen wie wie was, maar de een is 
overleden en een ander geëmigreerd.” 
De foto’s zullen worden opgehangen 
in het schoolgebouw.

Verzuiling
In 1920 kreeg De hoef door de verzui-
ling een eigen katholieke school. 
“Daarvoor was er een openbare 
bijschool van Mijdrecht”, weet René 
nog. In 1956 werd het huidige school-
gebouw gebouwd. Hadden ze vroeger 
meester Janmaat, nu hebben ze Nanda 
van Duijnhoven als verbindende 
factor. “Ze doet de na- en tussen-
schoolse opvang en springt bij waar 
dat nodig is. Ze ziet de kinderen zoals 
ze zijn. Met haar warme persoonlijk-
heid is ze het cement van de school.” 
Het is een kleine school met iets meer 
dan zestig leerlingen en gecombi-
neerde groepen. “Maar denk niet dat 
we nog op leitjes schijven”, reageert 
Alice. “We hebben digiborden en de 
kinderen hebben een laptop. De leer-
lingen worden goed voorbereid op de 
stap naar het voortgezet onderwijs.” 
Daarmee is deze honderdjarige school 
zeker klaar voor de toekomst.
Het schoolfeest ter ere van het 
100-jarige bestaan begint zaterdag om 
vijf uur. Na het eten volgt een verras-
singsoptreden en daarna is er muziek. 
“Het programma moet jong en oud 
aanspreken. We verwachten eigenlijk 
dat de bezoekers vooral willen praten 
met elkaar.” Belangstellenden moeten 
zich opgeven zodat de organisatie 
weet waar ze rekening mee kunnen 
houden, via de website www.rkbs
antoniusdehoef.cms.socialschools.nl.

LEZERSPOST

Het Stellingmolenpleintje (annex kinderspeelplaats) in de Mijdrechtse 
wijk Molenland is via een betegeld steegje (een voetpad) tussen twee 
huizenblokken verbonden met het trottoir (eveneens een voetpad) van 
de Viergang. 
Het begrip voetpad wordt blijkbaar niet door iedereen die van dit steegje 
en het trottoir gebruik maakt op de juiste wijze geïnterpreteerd of 
begrepen. Dit heeft in het verleden, ik spreek hier over de periode sinds 
2017, tot absoluut onwenselijke en zelfs gevaarlijke situaties geleid. 
Enkele bewoners aan dit pleintje dachten daar echter anders over. Zij 
vonden, en in bepaalde gevallen vinden een paar dat nog steeds, dat dit 
voetgangersgebied door hen gewoon als openbare weg of �etspad 
gebruikt mag worden. Er bestaan videobeelden van bepaalde lieden 
(wonen er sinds kort niet meer) die met ingeschakelde motor hun 
Kawasaki motoren door het steegje en over het trottoir manoeuvreerden 
om zo ‘sneller’ op de Viergang uit te komen om vervolgens hun weg te 
vervolgen. Deze door hen gekozen methode was 50 meter korter dan via 
de Stellingmolen (straat) en dus voor hen blijkbaar veel te veel ‘omrijden’.

Scooters
Ook scooters en bezitters van al dan niet elektrische �etsen volgden hun 
voorbeeld. Meerdere keren moesten de zich op het trottoir bevindende 
passanten uitwijken voor deze hufters die zich nergens wat van 
aantrokken of (nu nog steeds) aantrekken en je nog op een grote mond 
trakteerde als je er wat van zei.
Met een aantal omwonenden werd een handtekeningenactie gehouden 
om aan deze situatie een einde te maken. Met uitzondering van een paar 
(uiteraard was dit te verwachten) dwarsliggers werd in overgrote mate 
gepleit voor het afsluiten van het steegje door middel van een �etsen-
sluisje. U kent ze wel. Twee hekjes van haaks omgebogen stalen pijp op 
enige afstand tegenover elkaar met voldoende ruimte voor rolstoelge-
bruikers, kinderwagens en �etsen (aan de hand). Uiteraard werd eerst 
nog overleg gepleegd met de hulpverlenende instanties, brandweer en 
ambulance, zodat die in geval van calamiteiten geen hinder van het 
sluisje zouden ondervinden. 
Vervolgens werd contact opgenomen met de Gemeente i.v.m. de reali-
satie van een en ander. Weken, ja maanden werd er gesteggeld en tegen-
gewerkt van die zijde. Ik stelde voor om, zoals overal in de Gemeente, 
twee stukken stalen pijp haaks om te buigen zodat een ‘omgekeerde’ U 
ontstond. Tussen de beide rechte ‘benen’ dan een horizontale pijp als 
versterking. Simpeler kan gewoon niet.

Oh nee
Werd er vervolgens van Gemeentezijde geroepen: “veel te duur!”. Uitein-
delijk werd besloten om de twee sluisjesdelen van hardhout te maken. 
Voordat die er stonden verstreken weer een aantal weken. U kent dat wel. 
Materiaal aanscha�en, plannen, het werk uitbesteden, fabricage, enz. Van 
tevoren had ik de verantwoordelijke persoon bij de gemeente al gewaar-
schuwd dat deze constructie geen lang leven beschoren zou zijn. De 
meest stomme opmerking van de zijde van de Gemeente die volgde was 
dat vernieling van Gemeentelijke eigendommen strafbaar was en dat de 
dader(s) voor de kosten zouden opdraaien. Is het om te gillen van de lach, 
die opmerking?
Nee! Om te janken, zo’n ondoordachte, totaal misplaatste opmerking!!
Toen de eerste vernielingen hadden plaatsgevonden, die ik overigens 
direct meldde, durfde de gemeenteambtenaar mij nog te vragen of ik de 
dader hierover had aangesproken! Hoe dom kan je zijn.
Ik zal een lang verhaal kort maken. Verleden week werd het sluisje voor 
de zoveelste (zesde) keer gewoon deels gesloopt door een asociaal 
hufterig en egoïstisch persoon die blijkbaar vindt dat het sluisje hem of 
haar in de weg staat. Gezegd wil ik hebben dat alle voorgaande keren de 
la�e, altijd nachts of in het duister van de late avond of vroege ochtend-
uren gepleegde vernielingen, door de gemeente weer werden opgelapt. 
Dit alles heeft vele malen méér gekost dan wanneer het sluisje van stalen 
pijp gemaakt was... Ook nu heb ik de gemeente verzocht om het �ets-
sluisje te herstellen.
Weet U, beste lezer, ik denk nu eindelijk de reden te weten waarom het 
(houten) sluisje steeds weer gesloopt wordt. Men is hout aan het sprok-
kelen voor de komende winter om zo de hoge stookkosten te drukken.
Bijgaand een foto van het voor de zoveelste keer vernielde �etssluisje. 
Heb er van de andere vernielingen veel meer hoor...

C.N.H.van Dijck,
Mijdrecht.

Asociaal gedrag kent geen grenzen

Eeuwfeest St. Antoniusschool

Historische Vereniging
De Proosdijlanden

Gebroeders De Witt gelyncht en opgehangen.

Vera Verweij.
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Regio - Veel instellingen in de cultu-
rele sector komen na de coronacrisis 
moeilijk op gang. Musea, concert- en 
theaterzalen draaien nog niet overal 
op volle kracht. Verheugend en 
bijzonder is, dat het muziek- en klein-
kunst minnende publiek van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU) in groten getale zondag de 
weg naar de Schutse weer heeft 
gevonden. De plaats van het eerste 
SCAU-concert in het nieuwe seizoen. 
Bezoekers met eerder een abonne-
ment zijn de SCAU trouw gebleven. 
Dank zij hen en de tientallen muzie-
kliefhebbers met losse kaarten waren 
bijna alle stoelen in de mooie zaal van 
de Schutse weer bezet. Alsof er geen 
lange corona- en lockdown-malaise 
met afstel en uitstel was geweest.
Camiel Boomsma is een uitstekende 
pianist, met een veelzijdige, ook lite-
raire, begaafdheid. Als solist was hij al 
eerder succesvol gast bij de SCAU. 
Zondagmiddag zat hij aan de vleugel, 
omringd door viool en cello spelende 
collega’s. Koen Stapert en Gerard 
Spronk, viool, Anna den Herder, 
altviool en Mick Stirling, cello 
vormden het muzikale vrienden-
kwartet, waarmee Camiel een 
prachtig programma had samenge-
steld en gepresenteerd.

Straatnaam
Origineel was de keus van het 
ensemble om te beginnen met een 
prachtig stuk van een Nederlandse 
componist wiens naam toevallig 
ook prijkt op een straatnaambord in 
de componistenwijk waar 
Uithoornse zwemmers vroeger een 
duik in het koude water van het 
verdwenen Burgemeester Kootbad 
namen. Die componist is Dirk 
Schäfer. Honderd jaar geleden was 
hij een vermaard pianist die ook 
voortre�elijk kon componeren. Het 
ensemble speelde als openingsstuk 
het Adagio Patetico uit Schäfers 
strijkkwintet opus 5. De warme, 
laatromantische klanken wekten in 
de schitterende vertolking door de 
donker kleurende strijkers met de 
mooie vleugelpartij de indruk alsof 
een symfonieorkest op het podium 
zat.

Lichtvoetig
Het drukke concertprogramma van 
Camiel Boomsma had hem niet 
meer voldoende gelegenheid 
gegeven om het aanvankelijk 
geprogrammeerde Vierde Piano-
concert van Beethoven in te 
studeren. Als alternatief was het 
lichtvoetige pianoconcert nummer 

12 in A grote terts, opus 414 van 
Mozart op het SCAU-programma 
gezet. Mozart had de orkestpartij 
zelf in afgeslankte vorm bewerkt 
voor een strijkkwartet. Dat bleek 
ook voor de SCAU wel prettig, want 
zonder, onbetaalbaar, symfonieor-
kest kon Camiel Boomsma in de 
muzikale dialoog met zijn alert 
reagerende en stuwende mini-
kamerorkest toch de bezoekers 
laten genieten van dit vrolijke 
pianoconcert.

Onbetwist meesterwerk
Na de pauze klonk het tweede 
Pianokwintet van Antonin Dvorak. 
Opgewekte passages, geïnspireerd 
door Tsjechische volksmuziek. In het 
langzame deel de melancholieke 
tonen van een Oekraïense volksbal-
lade, de Dumka. Een wilde volks-
dans, de Furiant, als derde deel. En 
dan de razendsnelle �nale, als een 
wild dorpsfeest. Met het gelukkig 
door deze fantastische musici 
kundig ontweken gevaar dat je juist 
in dat deel muzikaal uit de bocht 
kan vliegen. Het werd een meester-
lijke vertolking op de toetsen en de 
snaren.
De SCAU is op zondag 16 oktober 
weer paraat met een uitbundige en 
meeslepende voorstelling door 
ensemble Musica Extrema, rond het 
thema ‘Amor’, over romantiek, 
drama en liefde. 

Ensemble Camiel Boomsma 
schittert bij opening SCAU-seizoen

Regio - De voorbereidingen voor de 
uitgestelde voorstellingen van de 
spannende komedie ‘Wees maar niet 
bang in het donker’ zijn in volle gang. 
Op 21 en 22 oktober is te zien hoe 
Laura en Tom zich proberen te hand-
haven in het oude landhuis, waar om 
middernacht het testament van hun 
verre oom zal worden voorgelezen.
Ze worden behoorlijk nerveus van het 
merkwaardige personeel dat nog in 
het oude geheimzinnige huis 
aanwezig is, en tot overmaat van 

ramp is ook nog ’de sluiper’ ontsnapt 
uit het aangrenzende gesticht ‘De 
Schaduw’. Er wordt een klopjacht op 
touw gezet, waarbij de erfgenamen 
kennis maken met vreemde perso-
nages. Ze raken verwikkeld in mysteri-
euze en krankzinnige situaties, die ze 
moeten doorstaan om de laatste wil 
van hun oom Sebastiaan Sluw te 
respecteren.

Wees maar niet bang
‘Wees maar niet bang in het donker’ 

zou al eerder worden opgevoerd, 
maar werd op het laatste moment 
afgelast. Alles was klaar, het omvang-
rijke decor stond al in het Alkwin 
Kollege, maar door de corona-maat-
regelen konden de voorstellingen 
helaas niet doorgaan. Nu is het ruim 
twee jaar later en in die tijd heeft 
regisseur Pitt de Grooth zijn kans 
gegrepen om de voorstelling verder 
te perfectioneren en nog meer 
verrassingen en grappige momenten 
toe te voegen.
Voor dit stuk heeft de decorploeg van 
Maskerade alles uit de kast gehaald 
om het interieur van het oude land-
huis te creëren, inclusief deuren, 
ramen en meubilair. En naast de 
acteurs op het toneel, spelen ook 
licht en geluid een grote rol in dit 
stuk - alles om het publiek een spec-
taculaire en vermakelijke avond te 
bezorgen.

Drie voorstellingen!
De voorstellingen zijn op vrijdag
21 oktober en zaterdag 22 oktober in 
het tot theater omgetoverde Alkwin 
Kollege, aanvang 20.00 uur. Op 
zaterdag zijn er twee voorstellingen, 
een matineevoorstelling om 15.00 
uur en de avond-voorstelling om 
20.00 uur. Voorverkoop via
toneelgroepmaskerade.nl.

Toneelgroep Maskerade speelt 
spannende komedie

Regio - Ook deze laatste week van 
Périne Happy 30 is een feestelijke 
week. Périne vertelt; de afgelopen 
twee weken stonden helemaal in het 
teken van onze Skin Experience en 
Skin Intensive behandelingen. Deze 
laatste week zetten we onze Skin 
Concept Store in de picture.

Skin Concept Store
Het is alweer ruim drie jaar geleden 
dat Périne dit totaal nieuwe winkel-
concept in Nederland lanceerde. 
Inmiddels zijn er ook salons die haar 
voorbeeld hebben gevolgd en dat is 
eigenlijk niet verrassend, want het is 
een uniek concept die de beleving van 
de klant compleet maakt. In de Skin 
Concept Store vind je een uitgelezen 
selectie van beauty & lifestyle wanna-
haves die allen (indirect) bijdragen 
aan een gezondere, betere huid én 
waar mogelijk, aan een betere wereld. 
Je kunt hierbij denken aan benodigd-
heden voor je badkamerrituelen, life-
style-artikelen en nog veel meer. Alle-
maal producten waar jij en je huid blij 
van worden.
Doordat Périne iedere drie maanden 
binnen haar bedrijf van thema wisselt, 
zijn ook de artikelen die in de Skin 
Concept Store staan altijd verrassend 
en anders.

Online Beauty Veiling
Op vrijdagavond 23 september orga-
niseert Périne weer de Online Beauty 
Veiling. De Online Beuaty Veiling is 
door Périne en haar enthousiaste 
medewerkers in de lockdown periode 
bedacht. Omdat we toen plotseling 
dicht moesten, hadden we natuurlijk 
nog veel items in onze winkel staan. 
Niemand mocht naar de winkels toe, 
dus dachten wij, dan komen we naar 
de mensen toe. We hebben toen een 
Online Beauty Veling bedacht en dat 
bleek een groot succes. Omdat de 
lockdown periode langer duurde en 
wij natuurlijk wel contact met onze 
klanten wilden houden, hebben we de 
veiling omgezet naar een wekelijkse 
Online Beauty Show. Via Zoom kon 
iedereen die wilde kijken inloggen en 
op de woensdagavond een half uur 
kijken naar leuke huidtips. Périne 
heeft heel veel positieve reacties 

gekregen op deze shows en daarom 
kwam ook het idee om de Veiling 
tijdens de Happy 30 weken te 
herhalen.
Aanstaande vrijdag 23 september is 
het om 19.30 uur zo ver. Omdat het 
online is, maakt het niet uit waar je 
woont en kan iedereen mee doen en/
of gezellig meekijken. Want, zo vertelt 
Périne, mensen kunnen niet alleen 
pro�teren van de hoge kortingen, 
maar het wordt sowieso ook erg leuk.

Hoe werkt het?
Tijdens Périne Online Beauty Veiling 
kun je dus bieden op beauty- en life-
stye wannahaves die plaats moesten 
maken voor de nieuwe collectie die nu 
in de Skin Concept Store ligt. Naast 
deze mooie items zullen er ook van 
alle Top merken huidverzorging, 
enkele items worden geveild. Door 
jezelf aan te melden, ontvang je 
vooraf een �lmpje met daarop de te 
veilen items. Op de dag zelf ontvang 
je een Zoom-link, zodat je kunt 
inloggen. Bieden gaat eenvoudig via 
de app. De veiling begint om 19.30 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. 
Eventueel later inloggen is mogelijk.

Meet the specialist
De afsluiting van de drie feestweken is 
op zaterdag 24 september. Tussen 
10.00 en 13.00 uur staat het team van 
Périne klaar om je te ontvangen, zodat 
je persoonlijk kennis kunt maken met 
de specialistes en al je vragen over 
jouw huid en huidverzorging kunt 
stellen. Ben jij iemand of ken jij iemand 
die kennis wil maken met Instituut 
Périne? Dan ben je van harte welkom. 
Naast het ontvangst door Périne krijg 
je een begeleide tour door Skin Experi-
ence, Skin Intensive en Skin Concept 
Store en kun je speeddaten met Périne 
huidspecialiste: voor huidvragen en 
huidtips, korte huidmeting. Natuurlijk 
zijn een toepasselijk hapje en drankje 
die het feestelijke gevoel compleet 
maken. Je kunt de hele ochtend vrij-
blijvend binnenlopen, maar wil je 
alvast verzekerd zijn van een plekje? 
Meld je hier aan: info@perine.nl.
Périne is gevestigd op Genieweg 8, 
Mijdrecht. Meer info vind je ook op de 
website; www.perine.nl.

Regio - Drie keer recht is scheeps-
recht! Het gaat nu eindelijk gebeuren; 
op 8 oktober komen de heren van de 
Stones Sessions het Dorpshuis op zijn 
kop zetten met de vele hits van de 
Rolling Stones! Geen saaie, sto�ge 
coverband, maar deze muzikale, jonge 
honden duiken vol overgave op alles 
wat de Stones met zich meebrengen. 
Vol rock ’n roll passie pakken de 
Stones Sessions het oeuvre van de 
Rolling Stones bij hun lurven met 
natuurlijk de grote hits Satisfaction, 

Paint it Black, Jumping Jack Flash, 
Angie, Wild Horses en ga zo maar door. 
Wie is er niet groot mee geworden? 
Degenen die al in het bezit zijn van 
een kaartje hopen we dan te verwel-
komen. Voor degenen die nog niet in 
het bezit zijn van een kaartje: de voor-
verkoop is gestart bij Dorpshuis de 
Quakel, Rob Hogenboom, Boterdijk 
148a, Jaap Verbruggen, Nw. Jaagpad 
126 en Wim Börger, Cyclamenlaan 5. 
De kaartjes kosten € 15,– per stuk. De 
zaal gaat om 20.30 uur open.

Happy 30 veiling en
Meet the specialistl

Stones Sessions in
Dorpshuis De Quakel
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De Kwakel – Vorige week heeft 
wethouder Ferry Hoekstra (Milieu) 
samen met de kinderen uit groep 8 
van de Kwakelse basisschool De Zon 
zwerfafval in de wijk opgeruimd. Met 
afvalgrijpers gingen de kinderen en 

de wethouder aan de slag. Er werd 
van alles gevonden op straat, in de 
bosjes, in het gras en in de sloten. 
Zelfs �essenpost werd uit het water 
gevist. Sigarettenpeuken en bier-
blikjes waren de grootste buit.

De scholieren behandelden die week 
het thema ‘milieu’. Elke dag werd 
aandacht besteed aan onderwerpen 
die met het milieu te maken hebben. 
Zo leerden de kinderen dat sigaret-
ten�lters niet biologisch afbreekbaar 
zijn. Ze bestaan uit acrylacetaat, een 
kunststof dat erg traag afbreekt. Pas 
na 10 tot 15 jaar lijkt er niks meer 
over te zijn. Maar het plastic is niet 
echt ‘vergaan’; het is afgebroken tot 
microplastics. Die kan je niet meer 
zien, maar ze zijn nog steeds schade-
lijk voor het milieu. Dieren komen in 
de problemen omdat ze verstrikt 
raken in zwerfafval of worden ziek 
doordat ze afval inslikken. Vogels 
voeren soms afval aan hun jongen. 
Wethouder Hoekstra was verheugd: 
“Het was niet alleen heel gezellig
om met de kinderen op pad te gaan, 
maar ook goed om te zien dat zij 
begrijpen wat zwerfafval veroorzaakt 
in het milieu. Kinderen vinden het 
heel normaal om afval te scheiden en 
op te ruimen.”

LEZERSPOST

Helaas heb ik moeten constateren dat er vorige week begonnen is met 
kappen in de eerste groep van 74 bomen. Er zijn geen rapportages beschik-
baar die de mate van aantasting bij de bomen aangeven, waardoor je niet 
weet of een ziekte of gebrek oppervlakkig of vergevorderd is. Daarom mijn 
vraag om de bomen opnieuw te bekijken, waarbij er aantekeningen en 
rapportages worden gemaakt waarop een juiste inschatting kan worden 
gemaakt. Samen met een positieve houding naar de bomen, kom je al een 
eind. Van hieruit kan je weer verder kijken en gezien de bomen in onze 
gemeente allemaal gebloeid hebben en vol in het blad staan, is er op deze 
manier een goede en respectvolle kans voor hun behoud. 

Handtekeningen
Op woensdag 14 september heb ik beide handtekeningenacties, één voor 
het behoud van alle 123 bomen in onze gemeente Uithoorn en de ander 
voor het behoud van de 23 aangekruiste bomen bij de Randweg Oost en 
de Europarei, tijdens mijn inspreken voor de raad aangeboden aan de 
voorzitter. Het gaat hierbij om 120 ondertekenaars voor het behoud van 
alle bomen en 296 ondertekenaars tegen de kap van de bomen bij de 
Randweg Oost en de Europarei. Ik wil alle medestanders, op enkele na 
allemaal uit Uithoorn en de Kwakel, hartelijk bedanken voor hun steun om 
de bomen te behouden. Tijdens het inspreken heb ik de raad nogmaals 
gevraagd om op te komen voor de eerste groep. Waar er nu een mooie 
toezegging is door de Wethouder dat er een onderzoek komt naar de 
tweede groep van 48 bomen, doe hetzelfde voor de eerste groep.

Bomenkap
Bomenkap betekent dat er een enorme impact is op het milieu, klimaat 
en de mens zelf. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de WUR 
(Wageningen University & Research) zijn dit de feiten: als de kap in onze 
gemeente zijn doorgang blijft vinden, dan wordt er 8x minder CO2 opge-
nomen doordat bij een even grote herplant, de jongere boompjes niet 
genoeg kunnen compenseren voor wat de volwassen bomen deden. 
Daarnaast komt er 505,4 ton CO2 in de lucht wanneer de gekapte bomen 
worden verbrand in hout gestookte centrales. Dit laatste gebeurt helaas 
nog op veel te grote schaal, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. 
Voor ons als mensen verandert onze natuurbeleving drastisch. Waar we 
gewend zijn met bomen te leven, heeft het weghalen ervan een nega-
tieve impact op onze geestelijke en fysieke gesteldheid.
We hebben onze natuur keihard nodig en ook raadsleden en beleidsvoer-
ders die zich daar sterk voor maken. Die handelen vanuit een basis van 
respect, waarbij er rekening wordt gehouden met de bomen en er een 
bereidheid is om ze beter te begrijpen. Wat je beter begrijpt, daar kan je 
immers ook beter begrip voor opbrengen en rekening mee houden. 
Belangrijke punten om voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
naar te kijken. Wat betreft de bomen: op een goede a�oop!
Conan de Bruin

Update over de bomenkap, alle 
ondertekenaars bedankt voor uw steun!

Scholieren De Zon
maken hun buurt schoon

Uithoorn – In Nederland staan we 
voor de gezamenlijke uitdaging 
vluchtelingen goed op te vangen en 
te huisvesten. De oorlog in Oekraïne 
sleept zich nog altijd voort en de 
beelden uit Ter Apel maken voor 
iedereen duidelijk dat gezocht moet 
worden naar oplossingen. Het 
kabinet heeft alle gemeenten 
gevraagd om te kijken naar moge-
lijkheden voor extra opvang. 
Passend bij wat de gemeente en 
haar inwoners aankunnen, werkt de 
gemeente Uithoorn aan een inte-
grale aanpak voor opvang. Dit 

gebeurt in goed overleg met de 
andere gemeenten in de regio.
Binnen de gemeente Uithoorn 
worden op diverse locaties Oekra-
iense vluchtelingen opgevangen.
De gemeente biedt hen, met de hulp 
van maatschappelijke partners en 
inwoners, toegang tot zorg en 
onderwijs. In de samenwerking met 
woningbouwvereniging Eigen Haard 
wordt gezorgd voor woonruimte 
voor asielzoekers met een verblijfs-
vergunning (statushouders). Deze 
statushouders krijgen huisvesting 
binnen de taakstelling zoals deze 

landelijk per gemeente is vast-
gesteld.
De druk op de migratieketen van 
eerste opvang tot huisvesting van 
vluchtelingen is momenteel in 
Nederland zó hoog dat de vraag 
door het kabinet is gesteld wat, naast 
de wettelijke taken van de gemeente, 
aanvullend aan opvang en crisis 
noodopvang mogelijk is binnen de 
regio. Deze vraag ziet het college 
graag beantwoord worden met een 
regionale locatie in plaats van klei-
nere locaties verspreid over de 
diverse gemeenten in de regio. Tege-
lijkertijd erkent het college dat een 
extra inspanning van de gemeente 
Uithoorn gevraagd wordt; zij voelt 
zich daar verantwoordelijk voor.

Het college heeft besloten om vanuit 
één aanpak te werken aan de opvang 
en huisvesting, voor korte en langere 
duur. Dit betekent dat de gemeente 
momenteel hard werkt aan de 
gemeentelijke taak voor de opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne en de 
huisvesting van statushouders. Daar-
naast wordt onderzocht wat mogelijk 
is aan extra opvang voor vluchte-
lingen uit Oekraïne en aan tijdelijke 
huisvesting van statushouders. Dit 
als tussenvoorziening naar de�ni-
tieve huisvesting bij een andere 
gemeente en naar kleinschalige, 
tijdelijke crisisnoodopvang voor 
asielzoekers. De gemeente doet dit 
in nauw overleg met de andere 
gemeenten, zodat een op elkaar 

afgestemd aanbod van opvang in de 
regio mogelijk wordt.
Bij het zoeken en beoordelen van 
mogelijk geschikte locaties voor 
tijdelijke opvang van asielzoekers 
wordt de gemeente ondersteund 
door het Rode Kruis en de Veilig-
heidsregio. Samen bepalen zij of een 
locatie voldoet of kan gaan voldoen 
als passende opvang. De gemeente 
kijkt daarbij ook naar de betekenis 
voor omwonenden en de maat-
schappelijke impact. De maatschap-
pelijke impact moet passen bij wat 
gezamenlijk realiseerbaar is. Goede 
opvang binnen de gemeente staat 
voorop. Wanneer een geschikte 
locatie is gevonden, zal het college 
daarover een besluit nemen.

Integrale aanpak voor 
vluchtelingenopvang in regio

Uithoorn - Op woensdag 14 
september tekenden gemeenten, 
scholen en maatschappelijke organisa-
ties het Regionaal Taalakkoord (zie 
elders in deze krant). Op die plaats, de 
nieuwe bibliotheek in Uithoorn, prees 
wethouder De Robles het werk van 
Taalhuis Uithoorn voor inwoners die 
moeite hebben met lezen en schrijven. 
Bovendien zijn ze sinds eind vorig jaar 
gecerti�ceerd. Taalhuis-coördinator 
Claudia Prange vertelt wat dat 
inhoudt: “We behaalden het certi�caat 
op 23 december 2021. Het is een 
landelijk certi�caat voor de kwaliteit 
van Taalhuizen. Vanaf 2025 wordt het 
verplicht voor alle Taalhuizen, maar
wij wilden het traject zo snel mogelijk 
oppakken. We hadden tijd, omdat we 
door corona maar beperkt lessen 
mochten geven. En we wilden ons 
werk graag toetsen aan ‘de zeven 
normen’ van het certi�caat, om te 

kijken waar eventueel verbeterpunten 
voor ons lagen.”
Hoewel Taalhuis Uithoorn goed 
scoorde op elke norm, zaten er voor 
Prange en haar medewerkers toch een 
paar eye-openers bij. “Met de verbeter-
punten zijn we direct aan de slag 
gegaan. Zoals een transparante werk-
wijze bij de intake van nieuwe taal-
vragers, een geautomatiseerd proces 
voor de koppeling van taalvragers aan 
onze vrijwilligers, een module die 
zorgt dat we bij alle stappen in een 
traject aan de criteria voldoen en een 
standaard-evaluatieformulier voor 
onze taaltrajecten. Op deze manier zijn 
ook de resultaten van Taalhuis transpa-
ranter, wat belangrijk is voor onze 
subsidiegevers.”
Claudia vat het aanbod van Taalhuis 
Uithoorn samen als basisvaardigheden 
voor iedereen die in de gemeente 
Uithoorn woont en ouder is dan

18 jaar. Basisvaardigheden zijn reken-, 
taal- en digivaardigheden. Ook biedt 
Taalhuis, in samenwerking met 
Uithoorn voor Elkaar, een ondersteu-
ningstraject voor inburgeraars. “Veel 
inburgeraars vinden ons �nanciële 
stelsel heel ingewikkeld. Het is belang-
rijk dat we ze ondersteunen met de 
taal die bij dit onderwerp hoort; �nan-
ciële begrippen dus. Als ze die taal 
begrijpen, leggen we ook uit hoe je je 
�nanciële zaken regelt. Je inkomsten 
en uitgaven bijhouden, internet-
bankieren, verzekeringen afsluiten, 
rekeningen op tijd betalen, �nanciële 
keuzes maken. Daarbij komen taal-, 
reken-, digitale en �nanciële vaardig-
heden aan bod. We doen het vóór, we 
doen het samen, en dan kijken we mee 
tot de inburgeraar het zelf kan.”
Onder de cursisten – de ‘taalvragers’ 
zoals Taalhuis ze noemt – nemen de 
vluchtelingen uit Oekraïne een aparte 
plaats in. Claudia legt uit: “Nu de 
oorlog aanhoudt, realiseren Oekraïners 
zich dat zij langer in Nederland zullen 
blijven. En dus dat het belangrijk is om 
de basisvaardigheden onder de knie te 
krijgen. Het aantal aanmeldingen voor 
de training groeit. We zijn blij dat we 
de verbeterpunten uit het certi�ce-
ringstraject hebben doorgevoerd. 
Onze hele begeleiding van intake tot 
eindresultaat is goed en transparant 
ingericht. Zo zijn we optimaal voorbe-
reid op alle nieuwe aanvragen, tijdelijk 
of structureel.” Claudia besluit: “Daarbij 
moet gezegd worden dat deze heer-
lijke nieuwe bibliotheek in Uithoorn 
ook voor Taalhuis een zegen is!”
Meer weten? Kijk op www.
taalhuisuithoorn.nl.

e tificaat omt aal is 
Uithoorn goed van pas

Foto:  Patrick Hesse / VisionQuest.
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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

Regio - Op vrijdag 30 september 
2022 zingt c.o.v. Amicitia de ‘Hohe 
Messe’ van J.S. Bach in de RK-kerk De 
Burght, Potgieterlaan in Uithoorn. 
Het concert begint om 20.00 uur.

Beroemdste werk
De Mis in b klein, zoals de ‘Hohe 
Messe’ in feite heet, is Bach 
beroemdste werk. Er is geen samen-
hangend verhaal, maar een verzame-
ling Latijnse teksten en bestaat uit de 
vijf vaste onderdelen van de Mis: 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Deo. De muziek uit de ‘Hohe Messe’ is 
gebaseerd op eerder geschreven 
werk van Bach dat hij samenvoegde 
tot zijn mooiste werk.

Uitvoering
Sopraan Titia van Heyst, mezzo-
sopraan Mirjam Schreur, tenor Jan-
Willem Schaafsma en bas Pieter 
Hendriks zijn de solisten. Allen 
hebben ruime ervaring op concert-
podia in binnen- en buitenland. Titia 
van Heyst zong eerder bij het concert 
van ‘Ein deutsches Requiem’. Organist 
Eric-Jan Joosse, vaste repetitor van 
Amicitia, werkt samen met diverse 
koren en ensembles. Barokorkest 
Florilegium Musicum is een gewaar-
deerd internationaal orkest met 
gespecialiseerde barokmusici.
Algehele leiding heeft dirigent Toon 
de Graaf, vaste dirigent van c.o.v. 
Amicitia en c.o.v. Gorkum.

Voorproe� e Hohe Messe
Woensdagavond 21 september 2022 
organiseert Amicitia om 20.00 uur 
een informatieavond over de ‘Hohe 
Messe’ in kerkgebouw De Schutse, De 
Merodelaan 1, Uithoorn. Dirigent 
Toon de Graaf zal uitleg geven over 
het ontstaan van dit bijzondere werk 
en enige fragmenten en uitvoeringen 
laten horen. De toegang is gratis. 

Kaartverkoop
Toegangsprijs incl. consumptie en 
informatieboekje bedraagt € 30,–, 
jeugd t/m 17 jaar € 10,–. Kaartver-
koop: via de website www.amcitia-
uithoorn.nl, bij Bruna-Amstelplein en 
The Read Shop-Zijdelwaardplein in 
Uithoorn, bij de koorleden en indien 
niet uitverkocht vanaf 19.30 uur aan 
de zaal. Voor informatie: 06 - 4898 
3313 of 0297 566 377.

Concert Amicitia met
‘Hohe Messe’ van Bach

Mijdrecht - Op 14 september vond 
een bijeenkomst plaats van de taal-
coaches van Gilde SamenSpraak. De 
� rma Walraven was weer bereid 
daarvoor een vergaderruimtes 
beschikbaar te stellen. Tijdens de 
bijeenkomst werd aandacht besteed 
aan hoe je het beste taalcoaching 
kunt geven aan anderstaligen die 
nog geen of maar heel beperkt 
Nederlands spreken. Taalvermogen is 
aangeboren. Jonge kinderen leren 
een taal door veel te luisteren en na 
te praten, dus zonder naar school te 
gaan.
Bij oudere mensen gaat dat ook zo. 
Wat ook goed werkt, is om samen 

dingen te gaan doen, bijvoorbeeld 
koken, tuinieren of klussen. Al 
doende leert de anderstalige dan 
nieuwe woorden en eenvoudige 
zinnen. Meegenomen echte voor-
werpen kunnen ook goed helpen om 
een eenvoudig gesprek te voeren.

Tip
Elke taalcoach was gevraagd een tip 
mee te nemen voor de andere taal-
coaches. Dat leverde nuttige 
adviezen op waar iedereen z’n voor-
deel mee kan doen bij zijn of haar 
eigen taalcoaching activiteiten. 
Gebruik bijvoorbeeld een interessant 
boek als aanleiding tot een gesprek. 

Of ga wandelen met je taalvrager, 
gespreksonderwerpen kom je dan 
onderweg vanzelf tegen. En sluit 
zoveel mogelijk aan op de wensen 
van je taalvrager. Als de wens is om 
in de toekomst bij een kinderdagver-
blijf te gaan werken, kun je bijvoor-
beeld Jip en Janneke boekjes laten 
lezen en waar nodig de uitspraak 
corrigeren.

Anderstaligen
Gilde SamenSpraak brengt Nederlan-
ders en anderstaligen samen om de 
Nederlandse taal en cultuur te delen. 
Dat gebeurt via persoonlijk en infor-
meel contact, thuis of ergens anders, 
vaak 1 op 1. Voor anderstaligen is het 
een praktische stap naar verdere 
integratie in de Nederlandse samen-
leving. Vrijwillige taalcoaches van 
Gilde SamenSpraak geven geen les, 
maar bieden mogelijkheden voor 
alledaagse conversatie, vaak als 
aanvulling op o�  ciële taal- en inbur-
geringsprogramma’s. De focus ligt op 
taal en praten. Gilde SamenSpraak is 
onafhankelijk, alle taalcoaching acti-
viteiten vinden plaats door onbe-
taalde vrijwilligers. Wil je ook taal-
coach worden? Kijk eens op www.
gildedrv.nl/samenspraak. Als het je 
wat lijkt, kun je je daar ook 
aanmelden. Een coördinator van 
Gilde SamenSpraak neemt dan 
contact met je op.

Taalcoaches bijeenkomst

De Ronde Venen - Vanuit Zorg voor 
Beweging start Senior Sportief Actief 
op vrijdag 23 september opnieuw 
met beweegbijeenkomsten voor 
mensen met Parkinson of een vorm 
hiervan. Claudia van Eijk en Michelle 
Lim-Hok-Koen, oefentherapeuten 
Mensendieck bij ‘Houding en 
Bewegen’ zorgen voor afwisselende 
lessen met gerichte oefeningen en 
ook spel. Eerdere deelnemers zijn 
enthousiast: “De lessen zitten vol tips 
over bewegen in lastige situaties, 
heel nuttig!” Een ander zei: “Er is veel 
aandacht voor de deelnemers, en 
ook veel humor in de lessen.” Een 
derde merkt op dat het helpt om met 
je beweegproblemen om te gaan en 
“het gezellig is door het onderlinge 
contact”.
In de lessen leer je veel en kun je je 
grenzen aftasten om je mogelijk-
heden te vergroten. Je verbetert je 
conditie en door de oefeningen 
worden je spieren sterker. Ook is er 
aandacht voor je coördinatie en reac-
tievermogen. Lopen en bewegingen 
uit het dagelijks leven worden geoe-
fend, zoals opstaan vanuit je stoel, je 
bed of van de vloer.
Met deze serie van 12 lessen wordt 
het dagelijkse bewegen gemakke-
lijker en prettiger.
De lessen vinden plaats op vrijdag 
van 10.30 tot 11.30 uur in sportzaal 

De Brug, Van Wassenaerstraat 9 in 
Mijdrecht. De kosten bedragen € 78,-, 
mogelijk kan de verzekering dit 
vergoeden. Voor nadere informatie 
of aanmelden kunt u contact 
opnemen met Claudia en Michelle:
0297-76 91 96 of info@houdingen
bewegen.nl., kijk ook voor meer 
informatie op www.seniorsportief
actiefdrv.nl. Van harte welkom vanaf 
23 september bij het begin van deze 
serie lessen! U kunt ook eerst een 
keer vrijblijvend meedoen, om de 
sfeer te proeven en te ervaren hoe 
deze lessen zijn.

Beter bewegen als je
Parkinson hebt

Wilnis - De vakantie is voorbij dus starten 
we weer met de verzamelaarsmarkt op 24 
september in De Willisstee, Pieter Joosten-
laan 24 te Wilnis. U bent van harte welkom 
van 9.30 tot 12.30 uur voor een kopje ko�  e. 
Er zijn weer de bekende stuiverboeken met 
postzegels om uw verzameling aan te 
vullen, munten en diverse andere artikelen. 
Ook zijn er handelaren om u voor uw beno-
digdheden te voorzien. Voor inlichtingen: 
tel. 0297 - 289 322 en onze site www.
verzamelaarsrondevenen.nl.

Verzamelaarsmarkt

Mijdrecht - Zaterdag 24 
september is het weer zo ver! 
Muziekvereniging VIOS organi-
seert dan weer haar rommel-
markt. Met deze rommelmarkt 
probeert de vereniging meer 
geld op te halen voor het 
verder verduurzamen van haar 
clubgebouw. Nadat VIOS haar 
zonnepanelen heeft laten

monteren is zij nu bezig om 
het clubgebouw nog zuiniger 
te maken. De rommelmarkt 
vindt plaats in het clubgebouw 
‘De Notenkraker’ op Wind-
molen 77 in Mijdrecht van 
11.00 tot 16.00 uur. De
volledige opbrengst van de 
rommelmarkt komt ten goede 
aan de vereniging.

Rommelmarkt VIOS
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De Ronde Venen - Van een katholiek 
tehuis naar een modern verpleeg- en 
zorgcentrum (1937-2022). In 1937 
vestigden de zusters Franciscanessen 
zich in Vinkeveen. Dit op verzoek van 
het toenmalige kerkbestuur met de 
vraag om de bejaarden van Vinke-

veen en omstreken liefdevol te 
verzorgen in hun laatste levensjaren. 
In 85 jaar is er veel veranderd maar 
de naam Maria-Oord is altijd blijven 
bestaan. Maria-Oord een huis met 
een vriendelijke, huiselijke sfeer voor 
bewoners en hun naasten, voor 
medewerkers, vrijwilligers en voor 
iedereen die ons een warm hart 
toedraagt. Een huis waar mensen 
samen werken met het hart op de 
juiste plaats, met een groot loyali-
teitsgevoel. Op 13 september was de 
aftrap van de festiviteiten die tot 
eind oktober georganiseerd worden 
ter ere van deze verjaardag. Het zijn 
festiviteiten voor jong en oud, voor 
bewoners, cliënten en hun naasten, 
medewerkers, vrijwilligers en voor 

MARIA-OORD VIERT HAAR 85STE VERJAARDAG!
Een bijzondere mijlpaal in het leven deze dame op leeftijd

aan; DJ Dennis en Jurre, zanger Mike 
Klein, Igor en de danseressen van 
dansschool Nicole. We zijn heel blij 
dat wij verschillende sponsoren 
bereid hebben gevonden om deze 
dag mede mogelijk te maken. We 
willen hierbij; Jumbo Vinkeveen, 
Kaasboerderij Alexanderhoeve Vinke-

onze buren. De opening van de festi-
viteiten door Burgemeester Divendal 
heeft inmiddels plaats gevonden. De 
toespraak van “zuster Magdalena”, de 
opening doormiddel van het door-
knippen van een lint van de tentoon-
stelling door de burgemeester 
samen met een bewoonster van 
Maria-Oord, de enorme opkomst van 
bewoners en personeel, het was 
fantastisch!

Parade
Aanstaande zaterdag 24 september 
van 15.00 tot 18.30 uur wordt er een 
Parade gehouden op het terrein van 
Maria-oord, waarbij op 6 verschil-
lende locaties artiesten en acts langs 
zullen lopen. U kunt hierbij denken 

veen, Lionsclub Vinkeveen en Waver-
veen, Boathouse Vinkeveen, Drank-
handel de Zwart Vinkeveen, Kratje 
Contant, Assurantiekantoor van Wijn-
gaarden Vinkeveen, Impliva Paraplu’s 
uit Mijdrecht en Sinterklaasactie 
Uithoorn heel erg bedanken voor 
hun bijdrage!

85 jaar
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LEZERSPOST

Gaat de provincie gemeenten dwingen om toch hoge windturbines op 
hun grondgebied te plaatsen? Dat valt op te maken uit diverse media-
berichten over de vergadering van de provinciale commissie BEM 
(bestuur, economie en middelen), die op 7 september is gehouden.
In deze commissie Bestuur werd het rapport “Potentiële onderzoeks-
gebieden windenergie” besproken. GroenLinks gedeputeerde Huib van 
Essen zou dwang niet uitsluiten.

Dwang of drang
Al eerder heeft een aantal gemeenten in de provincie Utrecht, net zoals 
De Ronde Venen, zich duidelijk uitgesproken tegen plaatsing van wind-
turbines op hun grondgebied. Provinciebestuurder Huib van Essen (GL) 
verklaarde al enkele maanden geleden, bij de presentatie van het 
genoemde rapport dat gemeenten toch echt windturbines moesten 
plaatsen. Hoewel dat toen al voor ophef zorgde, herhaalde Van Essen zijn 
eerder bekritiseerde uitspraak op 7 september. Als provinciebestuurder 
ging Van Essen nu zelfs zo ver dat in plaats van ‘drang’ sprake zou zijn van 
dwang. Bij het toepassen van dwang mag je verwachten dat de gedepu-
teerde een besluit van een gemeenteraad met een ‘dwangmiddel’ kan 
dwingen af te zien van een eerder wettig genomen besluit tegen de 
plaatsing van hoge windturbines. Gelukkig ligt in allerlei afspraken vast 
dat zoiets helemaal niet kan. Dit moet provinciebestuurder Van Essen 
weten, ondanks schrik aanjagende spierballentaal. 

Afspraken in het Klimaatakkoord
In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt waaraan alle partijen zich 
moeten houden. Zo zijn er ook afspraken vastgelegd over situaties waarin 
een hogere overheid mag ingrijpen bij een lagere overheid. In die over-
eenkomsten is helder aangegeven wanneer de landelijke overheid mag 
ingrijpen bij de provincie (Utrecht) en wanneer de provincie (Utrecht) 
mag ingrijpen bij een gemeente, bijvoorbeeld De Ronde Venen. Je mag 
als burger aannemen dat de gedeputeerde deze afspraken kent en deze 
ook naleeft. Hieronder de afspraken:
Werken op basis van vertrouwen, interventie alleen als het écht nodig is
Het uitgangspunt voor de Regionale energie Strategie (RES) is wederzijds 
vertrouwen: “Partijen hebben er vertrouwen in dat (bestuurlijke) samen-
werking ervoor zorgt dat de doelstellingen in de RES bijtijds gehaald 
worden.”

Toch zijn er situaties denkbaar waarin alleen samenwerking niet of onvol-
doende werkt. Het klimaatakkoord noemt er vijf:
•  De situatie dat de RES’en niet optellen tot de landelijke doelstelling; 

voor Elektriciteit is dit tenminste 35 TWH (TerraWattuur) grootschalig 
hernieuwbaar op land in 2030.

•  De situatie dat de RES regio-overstijgende infrastructuurproblemen 
oplevert.

•  De situatie dat een overheid in de regio niet meer wil deelnemen aan 
de RES-vorming, dan wel de RES niet wil verankeren in omgevings-
beleid.

•  De situatie dat een RES niet tot uitvoering komt.
•  Planningsafspraken die voortkomen uit de tafels Elektriciteit en 

Gebouwde Omgeving waarvan blijkt dat die niet gehaald (kunnen) 
worden

Aan geen van deze vijf voorwaarden om te kunnen ingrijpen wordt 
voldaan. Zo wordt de landelijke doelstelling behaald, er zijn geen regio-
overstijgende infrastructuurproblemen en bovendien neemt onze 
gemeente wel degelijk deel aan de RES. De twee laatste voorwaarden 
kunnen nu helemaal nog niet worden beoordeeld. Daar is het nog veel
te vroeg voor.

In plaats van dwang kiezen voor zware politieke druk (toch drang)?
Provinciebestuurder Van Essen heeft dus geen ‘dwangmiddel’ om plaat-
sing van hoge windturbines in De Ronde Venen af te dwingen. Aange-
nomen mag worden dat onze lokale bestuurders dit goed weten en dat 
gedeputeerde Van Essen zich aan die gemaakte afspraken houdt.
Blijft over: het middel van politieke druk uitoefenen, oftewel drang.
Gedeputeerde Van Essen heeft in zijn bestuurstaak niet alleen Energie-
transitie en Klimaat. Tot zijn takenpakket behoort ook Ruimtelijke Ontwik-
keling. En juist op dat politiek-bestuurlijke vlak spelen belangrijke onder-
werpen voor gemeente De Ronde Venen. Te denken valt aan het nieuwe 
bestemmingsplan voor De Vinkeveense Plassen, de totstandkoming van 
meerdere woningbouwplannen buiten het nu bebouwde gebied en de 
realisatie van het nieuwe industrieterrein.

Het zijn allemaal belangrijke thema’s. Het provinciebestuur is bevoegd 
om wel of geen toestemming daarvoor te geven, want het gaat om ruim-
telijke ontwikkelingen.

Je moet er niet aan denken dat het al of niet plaatsen van windturbines 
van invloed is op die andere onderwerpen? Zullen de burgemeester, 
wethouders en de door u gekozen gemeenteraad alsnog door de knieën 
gaan en om die reden toch akkoord gaan met de plaatsing van die hoge 
windturbines omdat provinciebestuurder Van Essen (GL) dat wil in De 
Ronde Venen? Het zal toch niet? 

Anco Goldhoorn,
Vinkeveen.

Het zal toch niet?

Mijdrecht - Van 29 augustus t/m 2 
september zijn een aantal gasten en 
vrijwilligers van de Zonnebloem afd. 
Mijdrecht op vakantie geweest naar 
de Kring van Dorth in villa Schoolt-
ho�. De Kring van Dorth is een kern 
die behoort tot de gemeente 
Lochem en dat is in de Achterhoek. 
De vakantiewerkgroep heeft er heel 
veel tijd en energie in gestoken om 
deze vakantie te laten slagen. Aan 
alles was gedacht. Het transport, de 
locatie en de diverse excursies.
Op maandag vertrokken ze om 10.00 
uur vanaf Mijdrecht met de bus naar 
het openluchtmuseum in Arnhem. 
Een leuk museum waar je nostalgie 
kunt opsnuiven.

Na dit bezoek ging onze reis door 
naar ons logeeradres van deze week 
namelijk villa Schoolthof in de Kring 
van Dorth. Deze accommodatie is 
speciaal ingericht voor het 
ontvangen van gasten met een 
beperking. Ruime kamers voorzien 
van eigen sanitair.
Na een heerlijk diner gingen de 
meeste mensen vroeg naar bed.
De volgende morgen gingen ze na 
het ontbijt richting Hattem. Hier 
gingen ze varen door een natuurge-
bied waar volgens de gids, ijsvogels 
waren. Niet iedereen heeft er een 
gezien.
Woensdag naar kasteel Warmelo 
waar heel mooie zandsculpturen te 

zien waren. Na het diner werden ze 
getrakteerd op een optreden van een 
plaatselijk koor.
Donderdag werd Zutphen bezocht. 
Een leuk stadje met veel leuke 
winkeltjes. ’s Middags was de tradi-
tionele beautymiddag. De dames 
werden in de watten gelegd.
Nagels werden gelakt, haar in de
krul gezet, voeten gemasseerd enz.
De volgende dag weer richting
Mijdrecht, maar eerst nog naar het 
dierenpark Amersfoort.
Jammer genoeg kwam alweer een 
einde van deze gezellige week.

Nogmaals hulde aan de organisatie 
en alle vrijwilligers die het mogelijk 
hebben gemaakt om deze vakantie-
week te realiseren. En natuurlijk onze 
sponsors het Ronde Venen fonds en 
de Rikistichting.

Zonnebloem Mijdrecht
was weer op vakantie

Mijdrecht - Afgelopen 10 september 
op Open Monumentendag was dan 
eindelijk het moment aangebroken 
voor de start van de restauratie van 
het monumentale Maarschalker-
weerd-orgel in de Johannes de 
Doper kerk op de grens van Mijd-
recht en Wilnis. De heer Smitsman, 
directeur van orgelbouwer Van 
Vulpen, markeerde de start van het 
restauratieproject met het verwij-
deren van één van de grote orgel-
pijpen. Na deze symbolische hande-
ling informeerde Peter Forsthövel, 
voorzitter van de restauratiecom-
missie, de aanwezigen over het 
monumentale karakter van het orgel 

en de bittere noodzaak van de 
restauratie. Daarna was er voor
de orgelliefhebbers en bezoekers 
gelegenheid het orgel van buiten en 
van binnen te bekijken.
De feitelijke restauratie start in 
november met de ontmanteling van 
het instrument. De werkzaamheden 
zullen ongeveer een jaar in beslag 
nemen waarna op Open Monumen-
tendag 2023 het majestueuze Maar-
schalkerweerd-orgel weer in volle 
glorie te kunnen aanschouwen. En 
een week later op zaterdagavond 16 
september zal met het presentatie-
concert het gerestaureerde orgel 
o�cieel worden gepresenteerd. 

Restauratie monumentale 
Maarschalkerweerd-orgel gestart

Uithoorn - Het was even de tandjes 
op elkaar zetten voor de organisatie 
van de klaverjasavonden bij 
Legmeervogels. Er moesten meer 
tafels worden aangeschoven. Goed 
teken voor de organisatie. Toen 
iedereen een plaatsje had gevonden 
werd er om 20.11 uur afgeschoten 
voor de eerste ronde. Na deze eerste 
ronden volgden er nog drie rondjes 
en kon uiteindelijk zo rond de klok 

van 11.29 uur de stand worden 
opgemaakt. Deze avond waren de 
eerste twee prijzen voor dames en 
pas op de derde plaats zien wij de 
eerste man verschijn in de eindstand. 
De eindstand van deze avond is dan 
dat op de eerste plaats is geëindigd 
met 7309 punten Dora v.d. Steen. Op 
de tweede plaats Gonny de Kuiper 
met 7257 punten en op de derde 
plaats met 7143 punten Bert Ykema.

De grote pechvogel deze avond is 
geworden met toch nog wel veel 
punten Herman de Jong  met 5237 
punten. De volgende klaverjas-
avond bij Legmeervogels is op 
vrijdag 30 september 2022. 
Aanvang 20.00 uur. Tijdens de 
klaverjasavonden bij Legmeer-
vogels is de ko�e en thee gratis en 
worden er ook weer heerlijke hapjes 
geserveerd welke worden aange-
boden door keurslager Bader. De 
winkel van Slagerij Bader is te 
vinden in winkelcentrum Zijdel-
waardplein in Uithoorn.

Dames winnen bij
klaverjassen Legmeervogels
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Uithoorn – De nieuwe bibliotheek 
van Uithoorn stond afgelopen week, 
de Week van Lezen en Schrijven, 
volop in de belangstelling. Daar 
ondertekende wethouder José de 
Robles (Sociaal domein en Onder-
wijs) samen met zeven collega-
wethouders en verschillende maat-
schappelijke partners het Regionaal 
Taalakkoord.

Schaamte
In Nederland zijn naar schatting 2,5 
miljoen mensen laaggeletterd; zij 
hebben moeite met lezen en 
schrijven. Laaggeletterdheid komt 
ook voor in de gemeente Uithoorn.
Met het Regionaal Taalakkoord 
spreken de gemeenten en inmiddels 
ruim 40 organisaties af om zich in te 
zetten om laaggeletterde inwoners 
te bereiken en te helpen.

Wethouder De Robles: “De mensen 
bereiken is al een uitdaging. Veel 
mensen schamen zich. Ze verzinnen 
excuses om brieven niet te lezen of 
niet in actie te komen. Begrijpelijk, 
maar wel jammer.“ Hij geeft een 
voorbeeld. “Iedereen krijgt regel-
matig brieven van bijvoorbeeld de 
ziektekostenverzekeraar of van de 
gemeente. Als je moeite hebt met 
lezen, dan begrijp je die brieven 
nauwelijks. De zinnen zijn te lang en 
de woorden zijn te moeilijk. Maar 
zeggen dat je het niet begrijpt is niet 
�jn. Sommige mensen openen die 
brieven dan maar helemaal niet. Dat 
kan ze in de problemen brengen, 
bijvoorbeeld als het om betalingen 
gaat. Maar ook als in de brief staat 
dat ze een toeslag kunnen 
aanvragen, zoals nu bijvoorbeeld 
voor de energiekosten.”

Afspraken
Een paar afspraken uit het Taalak-
koord: de organisaties die mee-
doen, laten hun medewerkers 
trainen om laaggeletterdheid te 
herkennen. Zo krijgen ze mensen 
die moeite hebben met lezen en 
schrijven beter in beeld. En de 
medewerkers leren hoe ze die 
groep beter kunnen helpen. Ook
als hun eigen medewerkers moeite 
hebben met lezen of schrijven, 
krijgen ze hulp, bijvoorbeeld met 
een taalcursus op de werkvloer. En 
de organisaties letten er voortaan 
extra op dat hun informatie duide-
lijk is voor iedereen -eigen mede-
werkers én klanten- die moeite 
heeft met lezen.

Ondertekenaars
Het Regionaal Taalakkoord is
ondertekend door de gemeentes 
Uithoorn, Diemen, Amsterdam, 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel, Haarlemmermeer en
De Ronde Venen. In Uithoorn/De 
Kwakel werd het Taalakkoord verder 
ondertekend door de basisscholen 
Het Duet, Kwikstaart, De Spring-
schans, ’t Startnest, De Dol�jn,
Toermalijn en De Kajuit. Ook de 
GGD Jeugd, de Voorleesexpress en 
Uithoorn voor Elkaar tekenden.
En Taalhuis Uithoorn natuurlijk.

Wethouder De Robles sluit af: “Die 
laatste partner, Taalhuis Uithoorn, 
biedt veel activiteiten om mensen 
te helpen met taal, rekenen en 
internet. Hier, in de nieuwe biblio-
theek aan het Marktplein, staan de 
vrijwilligers staan klaar om te 
helpen.” Meer informatie op taal-
huisuithoorn.nl.

Wethouders en partners tekenen 
tegen laaggeletterdheid in regio

Zes wethouders ondertekenden in de bibliotheek van Uithoorn het Regionaal 
Taalakkoord, samen met ‘onze’ wethouder De Robles (tweede van links).
Foto:  Patrick Hesse / VisionQuest.

Uithoorn - In de Nieuwe Meerbode 
van 7 september uitten bewoners 
van Aan de Kant hun ongenoegen 
over de betonblokken die zonder 
hun medeweten waren neergelegd 
om de sluipweg richting de McDo-
nalds af te sluiten. Daan Noordanus 
(VVD) vroeg tijdens de commissiever-
gadering Wonen en Werken uitleg 
aan wethouder Jan Hazen over het 
door Noordanus genoemde ‘Quater-
pounderpad’, omdat het weer tot 
nieuwe onveilige situaties lijkt te 
leiden. Benno van Dam (Dus!) pleitte 
ervoor met de bewoners te over-
leggen en hen erbij te betrekken. De 

wethouder gaf aan dat dit vanaf nu 
zal gebeuren. Hazen legde uit dat er 
een melding was binnengekomen 
van een onveilige situatie en dat 
daarop onmiddellijk maatregelen zijn 
genomen. Het is niet mogelijk om op 
die locatie een �etsdoorsteek of 
�etspad te creëren. “We beraden ons 
over een de�nitieve oplossing.” Hij 
denkt dan aan een redelijk hoog hek 
over een behoorlijke lengte, passend 
in het landschap, maar daarvoor 
moet eerst meer onderzoek gedaan 
worden. Wellicht komt er pas een 
goede oplossing als het terrein naast 
de Legmeer ontwikkeld gaat worden. 

efinitie e oplossin  oo  
‘Quaterpounderpad’ in de maak

Uithoorn – In Wooncentrum Het 
Hoge Heem in Uithoorn zijn ze op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
rolstoelbus. Zij zoeken enthousiaste 
chau�eurs die de bus willen besturen 
voor o.a. busuitstapjes, ziekenhuis-, 
begrafenis-, familiebezoek etc. etc.
Wij zoeken meerdere vrijwilligers om 
de continuïteit van de uitstapjes te 
waarborgen. In overleg wordt er een 
rooster samengesteld.

Heeft u inlevingsvermogen, a�niteit 
met ouderen, geduld en verantwoor-
delijkheidsgevoel en bent u in het 
bezit van een rijbewijs BE, neem dan 
contact met hun op.
Interesse? Neem dan contact op met 
de Coördinator Vrijwilligers, Yvonne 
Scholtz, Woonzorgcentrum Het Hoge 
Heem in Uithoorn. Dit kan via tele-
foonnummer 0297-519520 of via 
e-mail: yscholtz@amstelring.nl.

Vrijwilligers gezocht
oo  de olstoel s

Regio - Door een 1-0 nederlaag bij 
Legmeervogels is Argon de�nitief uit 
de beker gewipt. Na een afgang bij 
CSW en een winstpartij bij KDO was 
een gelijkspel voldoende. Maar dat 
was teveel gevraagd voor de formatie 
van coach Ludo Pistorius om de 

poulefase te overleven. Het begon 
wel hoopvol, Dylan Bergkamp schoot 
een vrije trap op rand strafschopge-
bied in handen van de doelman en 
twee minuten later haalde de 
Legmeervogels doelman de bal uit
de benedenhoek. Na een paar tegen-

stootjes van de thuisploeg werd het 
na ruim twintig minuten 1-0 voor 
Legmeervogels, een verdedigings-
fout van Argon werd genadeloos 
afgestraft door Ruben Kalkman die 
vanaf rechts de bal binnenschoof. 
Daarna sporadische mogelijkheden 
voor Argon, een poging van Dylan 
Bergkamp werd via de keeper een 
hoekschop en Max Oliemans, op een 
moeilijke wijze aangespeeld, zag
zijn inzetten op het handbalveld 
belanden.
Na de thee geen echte kansen, Erkelly 
de Sa schoot in handen van de 
keeper en een poging van Bergkamp 
werd door de doelman tot hoekschop 
verwerkt. Jasper Burgers loste nog 
een schot namens de gasten en ook 
gingen er schoten voorlangs en in 
het zijnet. Argon doelman Juran 
Doezelman hield Argon het laatste 
kwartier nog in leven door twee 
spectaculaire reddingen. Verder weer 
de gebruikelijke wissels en veel spel-
onderbrekingen maar doelpunten 
konden er niet worden genoteerd. 
Zaterdag begint de competitie, uit 
naar Monnickendam.

e mee o els ipt on
it ist icts e e

Regio - De tweede competitieavond 
bracht Agnes Kroes & Ankie Bots op 
het hoogste trapje van het denkbeel-
dige podium. Met 68,75% waren ze 
niet alleen in de A-lijn verreweg het 
best scorende paar, maar ook overall. 
Ben ten Brink & Marcel Dekker waren 
de enigen die op niveau konden 
volgen en werden tweede met een 
zestiger van 62,50%. Op drie 
eindigden Geke Ludwig & Margo 
Zuidema, maar kwamen met 57,29% 
dus op een trede lager uit. Francis 
Terra & Jaap Ludwig volgden met 
52,60% als vierde paar, waarna Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter met 50% 
precies als vijfde de top van deze lijn 
afsloten. In de B-lijn was de winst nu 
eens voor Marijke & Ger van Praag 
met 58,33%. Op twee deden Irene 
Hassink & Map Kleingeld het met 

55,21% ook goed, waarna Henriette 
Omtzigt Hans Elias knap motiveerde 
tot 54,17% en zo als derde door 
kwam. Cora de Vor & Anneke Hout-
kamp werden met 52,08% vierde, 
waaraan een voor hun tegenstanders 
verwoestende vijfde tafel debet aan 
was. Anja Brugman & Joke van den 
Hoven verdienden met 51,56% nog 
net de laatste eervolle vermelding 
van deze lijn.
Ook Bridgeclub De Legmeer heeft
z’n tenten opgeslagen in de nieuwe 
sporthal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan en kunt u uw kans 
grijpen om dit te ervaren door te 
gaan kaarten op de woensdag-
avonden vanaf 19.45 uur. Voor alle 
gewenste inlichtingen het secreta-
riaat: e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, mobiel 06 - 8337 1540.

id ecl  e e mee

Regio - De bridgeclub BVK (Bridge 
Vereniging de Kwakel) is druk bezig 
met de laddercompetitie, waar het 
een sport is om omhoog te 
klimmen en niet zomaar naar 
beneden te tuimelen. Elke week 
spelen ze dan een nieuwe wedstrijd 
en vinden er na a�oop meteen 
promoties en degradaties plaats. 
Naarmate er meer ladder wed-

strijden gespeeld worden wordt er 
meer duidelijk. Zijn de toppers van 
vorig jaar bestand tegen de druk 
om goed te scoren? Of zijn er 
andere paren die hun kans ruiken 
om mee te doen in de top? 
Gelukkig is bij de BVK ook de derde 
helft van groot belang gezien de 
vele paren die na a�oop van het 
bridge nog even uitzakken in het 

dorpshuis “De Quakel”. De opkomst 
blijft hoog met 30 paren. Met de 
hulp van twee invallers kon er voor-
komen worden dat er een stilzit 
tafel ont-stond. De volgende paren 
beklimmen de ladder van B naar A 
en die die zien we dan ook zeker 
terug volgende week in de A-lijn:
1. Nel Bakker & Hans Wagenvoort 
met 55,28%, 2. Emmy van Beek & 
Gerard van Beek met 52,71%, 3. Riet 
Doeswijk & Gerbrand van Nigtevegt 
met 51,67%.

Terwijl daar vlak achter een paar 
aan de deur klopt om ook te 
promoveren (dus nu nog runner 
up) Addie de Zwart & Inge Dyrbye 
met 54,93%. Dus ja, goed gespeeld 
vorige week in de B-lijn maar door 
een eerdere en lagere uitslag waar-
schijnlijk net niet genoeg voor een 
plek in de A-lijn.
Wilt u ook met een ladder uit een 
bridge-dalletje komen? Proef ook 
eens de sfeer tijdens deze ‘oefen-
wedstrijden’ voor het nieuwe 

bridge seizoen en neem contact
op met de wedstrijdleider op 
https://1056.bridge.nl om te kijken 
of er plaats is om een keer mee te 
doen. We kunnen heel vaak inval-
lers gebruiken die ons helpen om 
op complete viertallen uit te 
komen. Wij kijken weer uit naar een 
gezellig seizoen en wilt u daar deel 
van uitmaken neem dan gerust 
contact met ons op, want bridgen 
is een uitdagend kaartspel wat 
nooit verveeld.

adde p omotie id ecl  
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75 jaar Vrijwillige Brandweer Wilnis
Door Roos Uithol

De Vrijwillige Brandweer in Wilnis 
bestaat dit jaar 75 jaar. Om dat te 
vieren wordt op zaterdag 24 
september een brandweerdag geor-
ganiseerd waar jong en oud welkom 
zijn. Er zullen diverse activiteiten en 
demonstraties zijn en met onder 
andere een historische-foto collage 
wordt stilgestaan bij gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren. Ooit 
begonnen in een schuurtje en opge-
richt door boeren en burgers. Het 
materieel was nog simpel, waarbij de 
wagen met pomp en spuit met 
mankracht naar de brand toe werd 
verplaatst. Intussen staat er een grote 
kazerne aan de Pieter Joostenlaan 26, 
met uitgebreid materieel en een 
korps bestaand uit 33 leden, waarvan 
17 actief zijn. Voorzitter Dennis Plant, 
secretaris Stijn Hoogendoorn en de 
nieuwe postcommandant Rutger 
Outshoorn staan stil bij memorabele 
verhalen uit het verleden, maar 
richten ook hun blik naar het heden 
en de toekomst.

Herman van Soest
Op een ingelijste zwart wit foto, 
stammend uit het begin van de Vrij-
willige Brandweer Wilnis, wijst 
Dennis naar een aantal lieden, waar-
onder de vader van de in 2018 over-
leden Herman van Soest. “Herman 
hebben wij ook nog goed gekend. 
Na jarenlang zelf actief branden te 
hebben geblust, was hij daarna nog 
altijd actief in de vereniging als 
brandweer fotograaf. Een bijzondere 
man, sowieso voor de geschiedenis 
van De Ronde Venen. Betrokken bij 
de berging van de Vickers Wellington 
bommenwerper die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog boven Wilnis 
werd neergeschoten. En als fotograaf 
was hij erbij toen Blokker op het 
bedrijventerrein van Mijdrecht in 
1989 afbrandde en natuurlijk ook 

toen de dijkdoorbraak in Wilnis, 
augustus 2003.” Meer dan 20 jaar bij 
de vereniging, was de dijkdoorbraak 
voor Rutger en Dennis een onverge-
telijke gebeurtenis. Midden in de 
nacht stroomde het water de kazerne 
voorbij, waarbij initieel een 
vermoeden was dat een waterleiding 
gesprongen was. “Ik zei nog tegen 
mijn vrouw dat ik zo terug zou zijn…
dat werd dus acht dagen later!” Lacht 
Dennis, die daarna de serieuze kant-
tekening plaatst dat er nog altijd 
gedupeerden zijn door de grote 
materiële schade van toen. Ook de 
brand bij de Willisstee noemen de 
brandweermannen als gedenk-
waardig, net als de brand die Party 
Plaza in Mijdrecht in de as legde.

Verbroedering
Veel wordt er meegemaakt in het 
vak, met soms intense momenten. 
Dat maakt de vereniging zo belang-
rijk volgens Stijn. Een stuk verbroede-
ring waarop gebouwd kan worden. 
De moeilijke momenten met elkaar 
kunnen delen, maar ook plezier te 
hebben rondom alle gebeurtenissen. 
De drie ervaren dan ook veel dank-
baarheid vanuit de gemeenschap en 
dat komt niet alleen vanuit het 
blussen van de branden. Stijn: “Een 
mooie herinnering was een hele 
warme zaterdagmiddag. De zwarte 
korrels van een kunststof gras bij 
CSW waren te warm geworden. Dat 
hebben wij onder luid gejuich staan 
nat sproeien. Verkoeling brengen we 
soms ook op afspraak met de scholen 
op het schoolplein. Dan mogen 
kinderen met zwemkleding naar 
school, wat super leuk is natuurlijk!” 
Dennis voegt toe dat tevens samen-
werking plaatsvindt met de lokale 
EHBO en ondernemers, want 
oefenen is voor iedere betrokken 
partij toch belangrijk. “Zo zie je dat 
de brandweer niet alleen bij nood 
een bijdrage levert, maar een 
centrale rol in de maatschappij 
inneemt,” aldus Stijn.

Nieuwe 
Niet alleen binnen het korps in 
Wilnis, maar binnen de hele 
gemeente worden er naar nieuwe 
vrijwillige brandweermannen en 
-vrouwen gezocht die zich aan 
kunnen sluiten bij de verenigingen. 
Maar uit welk hout moet je daarvoor 
gesneden zijn? Stijn: “Je moet iemand 
zijn die graag andere mensen helpt. 
Daar komt lef bij kijken, want op het 
moment dat het advies is om gevaar 
te vermijden, kom jij juist in actie. 
Daaraan zijn fysieke eisen verbonden 
waarop je getest zult worden. De 
opleiding duurt rond de twee à drie 
jaar en is hetzelfde als de beroeps-
brandweer. Wij hebben dezelfde 
bevoegdheden namelijk. Als Vrijwil-
lige brandweer is er niet elke dag een 

oproep. Dat betekent dat je het goed 
kunt combineren met je werk. Eén 
avond in de week trainen wij, net als 
voetballers een training wekelijks 
hebben. Het verschil is wel dat zij 
weten wanneer een wedstrijd 
gespeeld wordt. Bij ons staat het 
natuurlijk niet vast wanneer je wordt 
opgeroepen. Behalve veel dankbaar-
heid ontvang je uiteraard ook een 
vergoeding. Dat is naast een vaste 
jaarvergoeding, een vergoeding per 
uur: voor de wekelijkse oefensessies 
én voor jouw inzet tijdens inci-
denten. Ook ben je goed verzekerd.”

Teamspeler
Volgens Rutger moet je tevens een 
echte teamspeler zijn. De nieuwe 
postcommandant weet daar alles 
van, want niet alleen op vrijwillige 
basis is hij brandweerman in Wilnis. 
In Utrecht is hij namelijk beroeps-
brandweerman en onderdeel van de 
24-uursdienst. Hij neemt de functie 
postcommandant over van Marcel 
Dokter, die meer dan 40 jaar onder-
deel van de vereniging is, waarvan 17 
jaar postcommandant. Als postcom-
mandant is het belangrijk om een 
diverse groep bij elkaar te houden en 
de schakel te zijn tussen deze groep 
en de dienstleiding vanuit de veilig-
heidsregio Utrecht. Juiste afwe-
gingen maken en een goede sfeer 
behouden. “Marcel had ook goed 
contact met de andere kazernes 
zoals in Mijdrecht en Vinkeveen. Waar 
nodig eveneens met burgemeester 
en wethouders. Een groot netwerk 
en dus ook met de hele gemeen-
schap. Iedereen kent Marcel wel als 
aanspreekpunt van de brandweer,” 
geeft Rutger aan over zijn voor-
ganger, iets waar hij zelf ook naar 
gaat streven. Woon of werk je in De 
Ronde Venen en heb je interesse in 
het vak? Kom dan langs op de infor-
matiebijeenkomst tijdens brand-
weerdag van 24 september 2022 
post Wilnis (Pieter Joostenlaan 26), 
starttijd: 10:00 uur. Meld je aan via 
werving.derondevenen@vru.nl. Voor 
verdere vragen of een avond 
meekijken buiten de informatie-
bijeenkomst, mail gerust!

Foto’s: Lex Tillard



20 inderegio.nl • 21 september 2022UITHOORN

Van tien tot vier uur konden belang-
stellenden rondkijken op de locatie 
van het sloopbedrijf. Er was veel te 
zien zoals het vernieuwde wagenpark, 
machines, de interieurwinkel en de 
circulaire bouwmaterialen hub. Er zijn 
diverse activiteiten zoals een 
wedstrijdje spijkers trekken, knutselen 
en op een springkussen springen. 
Voor toekomstige slopers is er infor-
matie over opleidingen of ze kunnen 
direct solliciteren met een mooie 
bonus als cadeau. “Het imago van 
slopers is niet positief”, vertelt organi-
sator van de dag en commercieel 
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.” Het bedrijf zit inmiddels 
ruim twintig jaar op het industrieter-
rein. 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. 

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

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

op de meest hoogwaardige 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 energietransitie door te 
investeren in vrachtwagens met elek-
trische kranen, elektrische kranen op 
locatie, zonnecellen op het dak en 
opslag van elektriciteit. We willen het 
wagenpark 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.

Schijf Groep
C.T. Storkweg 21, 1422 WB Uithoorn
https://schijf.nl

“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 
aannemerij 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 ingehuurd 
om te slopen, maar zorgt ook voor 
asbest- en chroom6 verwijdering, 
boren en zagen met diamant, grond-
werk, funderingsherstel en legt BMX-
crossbanen aan in binnen- en buiten-
land. “We hebben de kennis en het 
equipment, waardoor we zijn uitge-
groeid 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 
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De Ronde Venen - Op zaterdag-
middag 24 september stelt het Kids 
College in Wilnis als gastschool ruimte 
beschikbaar voor de Ouder & Kind 
workshop ‘Ik denk me Sterk’. Kinder-
burgemeester Brian Brocx gaat samen 
met Mirelle Valentijn, bedenker en 
ontwikkelaar van de Toolkit ‘Ik denk 
me Sterk’, aan de slag met gezinnen 
en gedachtekracht. 
De Week Tegen Pesten van 26 tot en 
met 30 september is een initiatief van 
Stichting School & Veiligheid en wordt 
ieder jaar georganiseerd in samen-
werking met verschillende partners. 
‘Grapje. Moet toch kunnen?’ Dat is
dit jaar het thema van de Week tegen 
Pesten. Het verschil tussen plagen & 
pesten herkennen is niet altijd 
eenvoudig. Je grens aangeven kan 
een uitdaging zijn, net als opkomen 
voor een ander. Positieve gedachten 
spelen daarbij een belangrijke rol. Als 
je je sterk kunt denken, kun je je ook 
sterker voelen en sterker doen. 

Workshop
De workshop start met een feestelijke 
lancering van de nieuwe Toolkit ‘Ik 
denk me Sterk’. De vierde druk van het 
spel komt uit in een herziene versie, 
uitgebreid met 100 spelkaarten. Brian 
en Mirelle gaan aansluitend samen 
met gezinnen die deelnemen aan de 
workshop, het geheim van de kracht 
van gedachten ontdekken. Er wordt 
gewerkt met een verhaal, spelender-

wijs gesprek, het ‘Ik denk me Sterk’ 
spel, getekend en geknutseld. Positief 
denken komt van pas bij het omgaan 
met lastige situaties op school en 
daarbuiten in de vrije tijd met leef-
tijdsgenootjes en volwassenen. Als 
ouder neem je handvatten mee naar 
huis om te blijven ondersteunen bij 
de ontwikkeling van gedachtekracht. 
Na de workshop beschikken kinderen 
over handvatten om verder te groeien 
in het inzetten van positieve 
gedachten om daarmee hun zelf-
vertrouwen te vergroten. 
Deze workshop duurt van 15.00 - 
17.00 uur en is bedoeld voor ouders / 
verzorgers / opa’s & oma’s met (klein)
kinderen in de leeftijd van 6 jaar 
(vanaf groep 3) tot 12 jaar. Het aantal 
plaatsen is beperkt. Meld je aan via 
info@ikdenkmesterk.nl.

Hoe het begon
In 2009/2010 organiseerde Mirelle 
Valentijn het project ‘door jongeren 
voor jongeren’ in opdracht van Stich-
ting omgaan met pesten. Binnen dit 
project kregen jongeren de kans
om hun maatschappelijke stage te 
voldoen. Zij volgden workshops en 
verdiepten zich in de Sta Sterk
methodiek van de stichting. Tot slot 
benutten zij hun creativiteit in het 
vertalen van de ervaringen van 
kinderen en jongeren naar beeld.
In 2011 verscheen de eerste druk. 
Tijdens het werken aan de vierde druk 

in 2022 maakten opnieuw kinderen 
en jongeren deel uit van het creatieve 
team.
De illustraties door jongeren voor 
jongeren liggen dicht bij de bele-
vingswereld van de spelers. Doordat 
de illustraties gemaakt zijn door 
jongeren zelf, hebben de illustraties 
een puur karakter. Op een groot deel 
van de kaarten is zichtbaar dat deze 
zijn ontstaan uit de handen van jonge 
mensen. Dat maakt dat spelers van 
alle leeftijden extra nieuwsgierig zijn 
en openstaan om te ontdekken wat 
een gekozen kaart over hen zelf of de 
ander zegt. De ‘pure’ illustratie roept 
vragen op bij de speler zoals:
•  “Wat zou de tekenaar hebben 

bedoeld met dit beeld?”
•  “Wat zie ik hierin?”
•  “Waar doet dit mij aan denken”
Waar een professioneel vormgever, 
tekenaar of illustrator vaak toewerkt 
naar het vertalen van een concrete 
opdracht naar beeld, hebben deze 
jongeren vanuit vrijheid mogen illus-
treren. Daardoor nodigen de ‘pure’ 
kaarten er nog meer toe uit op de 
illustratie te associëren.

Sterke gedachten
Met de Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ leren 
spelers niet helpende gedachten 
herkennen en omzetten in helpende 
gedachten. Wanneer zij het spel vaker 
spelen, zullen zij positiever gaan 
denken en gemakkelijker voor zichzelf 
en een ander opkomen. De helpende 
gedachten doen een beroep op het 
toepassen van gedrag, dat past bij de 
vijf thema’s in het spel.
Door spelenderwijs met anderen in 
gesprek te gaan, ontdekken spelers 
dat er naast verschillen, ook veel over-
eenkomsten zijn. Zij worden uitgeno-
digd zich in de ander te verplaatsen 
en vanuit empathie te begrijpen wat 
de ander ervaart, beweegt en vind. 
Daarmee neemt het vertrouwen in
de anderen om je heen, die in eerste 
instantie soms van je lijken te 
verschillen, toe. Ik denk me sterk 
draagt bij aan het scheppen van een 
divers en inclusief klimaat in groepen, 
waardoor spelers als individu en als 
groep beter gaan functioneren. Dat 
draagt bij aan het versterken van 
Sociale Veiligheid.

Gratis Ouder & Kind workshop 
‘Ik denk me Sterk’

Uithoorn - De boerenprotesten van 
afgelopen zomer staan ons nog 
helder voor de geest! En mochten
de herinneringen daaraan wat zijn 
weggezakt, dan doen de omge-
keerde vlaggen op elke toegangs-
weg naar Uithoorn je toch met de 
wenkbrauwen fronsen. Kranten-
koppen, praatprogramma’s, achter-
grondartikelen met een en dezelfde 
vraag: “Wat is er aan de hand in 
Nederland?” We hebben ons de 
afgelopen 70 jaar veilig en in 
controle gewaand binnen ons poli-
tieke systeem. Het bracht ons veilig-
heid, orde en welvaart. Maar onze 
democratie lijkt steeds meer
in het slop te raken. De legitimiteit 
ervan wordt aangetast: steeds 
minder mensen gaan stemmen, 
kiezers worden grilliger in hun 
keuze, het ledenaantal van politieke 
partijen loopt dramatisch terug. Er is 
een vertrouwenscrisis ten aanzien 
van onze democratisch gekozen 
overheid (de stikstofcrisis, de toesla-
gena�aire, de tegemoetkoming van 
aard-bevingsschade, nasleep 
‘functie elders’). En hoe de democra-
tisch verkozen volksvertegenwoor-
digers naar inhoud en toon met 
elkaar in gesprek gaan, roept vaak 

meer weerzin dan vertrouwen op. 
De media doet verslag van de lande-
lijke overheid; maar hoe staat het 
met provinciale en lokale over-
heden? Zien we daar eenzelfde 
onrust en ontwikkeling? Voor het 
KerkCafé meer dan genoeg redenen 
om hierover met inwoners van 
Uithoorn het gesprek aan te gaan. 
Hun stem, hun zorg en hun hoop te 
horen. Is ons democratisch bestel 
versleten en aan vernieuwing toe? 
En hoe zou zo’n vernieuwing eruit 
kunnen zien?
Nu gaat deze avond helaas een 
ander verloop krijgen dan eerder is 
aangekondigd. Onze gastspreker 
heeft enige dagen geleden wegens 
omstandigheden zijn medewerking 
moeten annuleren. Dat betreuren 
wij zeer. We hebben echter een 
andere opzet kunnen realiseren 
waarin het boek ‘Groter denken, 
kleiner doen’ van Herman Tjeenk 
Willink het middelpunt vormt.
We hopen veel Uithoornaars 
welkom te mogen heten. Uw stem 
telt! Zeker op deze avond van Kerk-
Café Uithoorn. Wanneer: vrijdag-
avond 23 september. Tijd: 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. Waar: De 
Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn.

KerkCafé 23 september over 
‘Democratie in crisis?!?’

Uithoorn - Verschillende Noord-
Hollandse gemeenten willen duur-
zame energie afnemen én het 
opwekken van schone energie in de 
regio stimuleren. Daarom gaan de 
gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Haarlemmermeer, Amstelveen, Aals-
meer, Uithoorn en Ouder-Amstel 
vanaf 2023 hun stroombehoefte op 
een vernieuwende manier inkopen. 
Regionale ondernemers die groene 
stroom opwekken, kunnen deze 
stroom rechtstreeks aan de 
gemeenten verkopen via een
alternatief handelsplatform. De 
gemeenten streven naar zo lokaal 
mogelijke bronnen.

Transparant, duurzaam en lokaal 
inkopen
Gemeenten zijn voor de inkoop van 
hun energie aanbestedingsplichtig. 
Wat voorheen niet kon, kan nu wel: 
dynamisch energie inkopen van 
ondernemers uit eigen regio. De 
gemeenten werken hiervoor met een 
zogenaamd ‘Dynamisch Aankoop-
systeem (DAS)’. Het platform dat 
gebruikt wordt, is de Groendus Ener-
giemarktplaats. Op dit alternatieve 
handelsplatform komen vraag en 
aanbod van lokale, duurzame 
energie samen.

Lokale opwek en afname 
stimuleren
Zoals in elke aanbesteding voor 
energie weegt de prijs erg zwaar.
Om lokale opwek en afname extra te 
stimuleren, wordt in deze speci�eke 
aanbesteding een �ctieve toeslag 
berekend op basis van afstand. Dat 
vergroot de kans voor producenten 
uit de buurt om aan de gemeente te 
mogen leveren.
Op 2 september zijn de samenwer-
kende Noord-Hollandse gemeenten 
gestart via TenderNed met deze 
aanbesteding voor schone energie. 
Producenten die voldoen aan de 

selectiecriteria krijgen toegang tot 
de Energiemarktplaats. “Groot voor-
deel voor de deelnemende produ-
centen is dat zij pro�teren van betere 
prijzen, omdat zij geen afdracht meer 
aan een traditionele energieleveran-
cier hoeven te betalen. Daarbij 
kunnen zij gunstige prijsafspraken 
maken voor de langere termijn. 
Bovendien dragen zij bij aan de 
verduurzaming van de eigen regio”, 
aldus Ferry Hoekstra, wethouder 
duurzaamheid.

Aanjagers van de energietransitie
Nog niet eerder kochten gemeenten 
energie op deze vernieuwende 
manier in. Naast de betrokken 
gemeenten sluiten onderhouds-
partner Spaarnelanden, het Noord-
Hollands Archief en het Frans Hals 
Museum zich aan. Ook zij kopen 
vanaf volgend jaar op deze manier 
hun energie in. Veel andere 
gemeenten volgen de ontwikke-
lingen op de voet en kijken over de 
schouders van het Noord-Hollandse 
Samenwerkingsverband mee. De 
gemeenten hopen dat lokale produ-
centen enthousiast zijn om zich aan 
te melden.
René Raaijmakers, CEO Groendus:
“De huidige energiemarkt en ontwik-
kelingen in de wereld maken nog 
eens duidelijk hoezeer het nodig is 
om zo snel mogelijk over te gaan op 
een duurzaam energiesysteem. We 
zijn daarom enorm blij dat deze 
groep gemeenten en instellingen 
onze Energiemarktplaats betreden. 
Zij pakken daarmee het voortouw en 
geven heel mooi gestalte aan hun 
verantwoordelijke rol als regionale 
verbinder en inspirator. Bovendien 
bouwen zij mee aan een écht duur-
zaam en toekomstgericht energiesys-
teem. Wij kijken ernaar uit nog vele 
andere gemeenten, instellingen en 
bedrijven op de Energiemarktplaats 
te mogen verwelkomen!”

NH gemeenten zoeken groene 
stroom van lokale ondernemers

Amstelhoek - Cuba Crisis: oktober 
1962 was een kritisch punt in de 
koude oorlog; de spanningen tussen 
Oost en West liepen hoog op, resulte-
rende in de Cuba Crisis.
De koude oorlog is voor velen een 
stuk onbekende geschiedenis en we 
grijpen de 60-jarige herdenking van 
de Cuba Crisis graag aan om hier in 
het weekend van 22 en 23 oktober 
2022 meer bekendheid aan te geven. 
In heel Nederland zullen gedurende 
dit weekend zoveel mogelijk koude 
oorlog-objecten toegankelijk zijn voor 
het publiek en wordt uitleg gegeven 

over de functie van het betre�ende 
object. In het Fort bij Uithoorn (bij de 
Amstelhoek) is dan het radiostation 
PH60CUBA actief. Er wordt dan gepro-
beerd om verbinding te maken met 
de andere locaties, het fort bij Uit-
hoorn speelde een rol in de organi-
satie Stay-Behind daarom is er een 
lezing.
•  Radiostation PH60CUBA actief op HF 

/ VHF / UHF.
•  Radiowagen met radiozend-

aparatuur.
•  Presentatie over Stay-Behind om 

11.30 en 14.00 uur. René Ros is 

auteur van de uitgebreidste publi-
catie over O & I, getiteld ‘Beste 
Nederlanders’, dat gebaseerd is op 
de herinneringen van medewerker 
Operaties ‘Pelt’. En vragen beant-
woorden over O & I (documentatie-
centrum de stelling van Amsterdam).

•  Rondleidingen op diverse tijden 
door gidsen door het Fort bij 
Uithoorn over de geschiedenis van 
het Fort bij Uithoorn. Het Fort bij 
Uithoorn is op 22 en 23 oktober 
open van 10.00 tot 16.00 uur. 
Toegang is gratis. Het adres van het 
fort is: Mijdrechtse Zuwe 31, 1427 AV 
Amstelhoek (langs de N201). Er is 
geen parkeergelegenheid bij het fort 
zelf. Voor meer informatie kijk op 
www.pa60cuba.nl.

Herdenking cubacrisis in
Fort bij de Amstelhoek

Regio - Zaterdag 1 oktober 
is er een Marathon-klaverjas-
wedstrijd in het Buurthuis 
van Amstehoek. Er wordt 
gekaart van 10.00 - 18.00 
uur. U dient zich voor 24 
september in te schrijven bij 
Leny Jansen: 06 - 5028 2282 

of jansenleny@hotmail.com. 
Zij ontvangen uw inschrijf-
geld (€ 8 p.p.) graag vooraf 
op de bankrekening van de 
Buurtvereniging o.v.v. 
klaverjas-marathon: 
NL81RABO 0363545964. De 
zaal gaat open om 9.00 uur.

Marathon klaverjassen
De Kwakel - Zaterdag 1 oktober 2022 is er in het 
dorpshuis van De Kwakel weer een Koppel Darttoer-
nooi 501 poulesysteem met verliezersronde. Deel-
name kost 10 euro per koppel. Inschrijving start om 
12.00 uur en de wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Pieter 
Langelaan: 06 - 1143 4716. Het adres is: Dorpshuis
‘De Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel.

Darttoernooi
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Uithoorn / De Kwakel - Zaterdag-
ochtend 17 september om half 
twaalf opende burgemeester Heilie-
gers de Cultuurmarkt Uithoorn & De 
Kwakel 2022. Met een klap op een 
rode knop lanceerde hij daarbij de 
website van het Cultuurplatform van 
de gemeente: www.cultuurplat-
formuithoorndekwakel.nl Het 
Cultuurplatform stimuleert, onder-
steunt en verbindt cultuurmakers en 
cultuurbelevers in Uithoorn. Via deze 
website kunnen kunstenaars en 
creatieve clubs zich laten zien aan 
wie zich wil oriënteren op het cultu-
rele en creatieve aanbod in de 
gemeente. Het Cultuurplatform is 
mede tot stand gekomen via de 
klankbordgroep Cultuur geïnitieerd 
door de gemeente Uithoorn. 
Een van de initiatieven van de klank-
bordgroep is het organiseren van de 
Cultuurmarkt Uithoorn en De 

Kwakel. Afgelopen zaterdag was de 
tweede editie. De Cultuurmarkt 
Uithoorn & De Kwakel 2022 was 
oorspronkelijk gepland op het 
Marktplein in Uithoorn, maar de 
organisatoren zagen zich, vanwege 
de slechte weersverwachtingen, 
gedwongen uit te wijken naar een 
binnenlocatie. De Schutse bij winkel-
centrum Zijdelwaard bleek een 
uitstekend alternatief. De initiatief-
nemers kijken terug op een succes-
volle cultuurmarkt.

Kunstmakers
De meeste culturele verenigingen en 
ook enkele individuele kunstmakers 
uit de gemeente Uithoorn stonden 
er met een kraam om hun passie en 
activiteiten te delen met de vele 
bezoekers die tóch hun weg naar dit 
evenement hadden weten te vinden. 
In de ko�eruimte was het een 

Cultuurmarkt Uithoorn & De Kwakel 2022
drukte van belang bij de ruim 
twintig kramen, die daar ingericht 
waren. De garderobehal was het 
domein van de muziek-, dans- en 
toneelverenigingen, die van daaruit 
eenvoudig de grote kerkzaal konden 
bereiken voor hun presentaties op 
het podium. Het publiek genoot 
volop van de optredens van de 
aanwezige zang-, muziek-, theater- 
en dansgroepen. Een verrassend 
intermezzo werd verzorgd door 
NinaLynn. Een talentvolle Uithoornse 
singer-songwriter. Het geheel werd 
enthousiast aan elkaar gepraat door 
dorpsdichter Peter Borghaerts. De 
organisatie wil langs deze weg alle 
toeleveranciers hartelijk bedanken 
voor hun ruimhartige medewerking 
na het annuleren van de buitenacti-
viteit en de medewerkers van De 
Schutse voor hun bereidwillige inzet 
tijdens de activiteit.
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Regio - Afgelopen baanseizoen 
hebben veel jonge AKU atleten 
meegedaan aan de drie competitie-
wedstrijden in de regio (Uithoorn, 
Amstelveen en Purmerend). Tijdens 
de drie wedstrijden konden de 
atleten punten verzamelen en de 
beste twaalf individuele atleten van 
Noord-Holland plaatsen zich voor de 
�nale in Castricum. Ook konden 
teams van vijf atleten zich als ploeg 
plaatsen voor de Noord-Hollandse 
kampioenschappen.
25 pupillen van AKU wisten zich te 
plaatsen voor de �nale in Castricum. 
Vijf ploegen hadden zich geplaatst 
bij de beste acht en vijf atleten 
hadden zich individueel geplaatst bij 
de Top-12.
De �nale begon met een o�ciëel 
de�lé waar alle ploegen, onder groot 
applaus van de meegereisde suppor-
ters, een ereronde mochten lopen op 
de baan. Naast de o�ciële presten-
tatie volgde de opening met het 
Wilhelmus.

Jongens pupillen
De jongens pupillen mini (5 en 6 jaar) 
mochten de spits afbijten met de 4x 
40 meter estafette. De vijf jongens 
stonden na de drie voorrondes op 
een knappe derde plaats en waren 
als ploeg een van de favorieten. Met 
een tijd van 30.65, net iets boven het 
clubrecord, kwamen de jongens als 
derde over �nish. 
Tyrus Ansano, die zich ook indivi-
dueel had geplaatst, liep op de 40 
meter sprint een evenaring van zijn 
persoonlijk record. Met een tijd van 
7,39 sec werd hij tweede. Yuvan 
Pantakar en Jayant Hindori liepen 
beide een nieuw persoonlijk record 

en kwamen als achtse en negende 
over de �nish. Prahaan Padhi liep een 
mooie tijd van 8,56 sec en Darian 
Kohinor �nishte in 9,30 sec.
Bij het balwerpen kende Yuvan een 
geweldige eerste worp en wierp de 
bal naar een afstand van 24,32 meter. 
Jayant kwam met balwerpen tot een 
afstand van 12,35 meter, Prahaan 
werd 31e met 12,18 meter. Darian en 
Tyrus eindigde respectievelijk als 31e 
en 32e met worpen 11,84 en 11,82.

Verspringen
Bij het verspringen pakten de 
jongens veel punten op hun concur-
renten. Tyrus sprong een prachtig pr 
van 3,11 meter en werd hiermee 
eerste. Jayant eindigde als tweede 
met een mooi persoonlijk record van 
3,08 meter. Ook Yuvan sprong een 
persoonlijk record en kwam tot een 
afstand van 2,80 meter. Prahaan 
eindigde op de 17e plaatst met een 
persoonlijk record van 2,65 meter en 
Darian kwam in zijn laatste poging 
tot een afstand van 1,96 meter.
Door de vele persoonlijke records 
hebben de jongens alle vijf een hele 
goede meerkamp gedraaid en 
mochten aan het einde van de dag 
als ploeg de eerste prijs in ontvangst 
nemen. Een prachtig resultaat voor 
de jongste AKU talenten. In het indi-
viduele klassement eindigde Yuvan 
op een knappe vierde plaats, Tyrus 
op een zevende plaats, Jayant werd 
tiende, Prahaan 28e en Darian 
�nishte op een 41e plaats.

Jongens pupillen C
De jongens pupillen C waren na drie 
wedstrijden als tweede geplaatst 
voor de �nale. Op de 4x 40 meter 

�nishte de jongens in een tijd van 
28,58 seconden als tweede, achter 
hun grote concurrent AV Startbaan 
uit Amstelveen. Op de 40 meter 
sprint kwam Siem Verlaan in een 
snelle tijd van 6,80 sec als eerste over 
de streep, maar 0,01 sec boven zijn 
eigen clubrecord. Mathies de Wildt 
�nishte in 7,93 sec, kort gevolgd door 
Revi van ’t Schip die een tijd 
noteerde van 8,00 sec. Finn de Kuijer 
en Joeri Stolwijk waren erg aan 
elkaar gewaagd en �nishte op 0,01 
sec van elkaar in 8,13 en 8,14 sec. 
Siem Verlaan kwam bij het 
balwerpen in de buurt van persoon-
lijk record en wierp de bal naar een 
afstand van 26,86 meter. Mathies wist 
zich na een ongeldige poging goed 
te herstellen met een mooi persoon-
lijk record van 25,59 meter. Ook Revi 
benaderde met het balwerpen zijn 
persoonlijk record en kwam met de 
bal tot een afstand van 20,28 meter. 
Joeri kende ook een succesvolle 
worp en behaalde een persoonlijk 
record met 16,90 meter. Finn de 
Kuijer behaalde een afstand van 
13,42 meter.
Het verspringen bij Siem begon erg 
moeizaam met twee ongeldige 
pogingen. In zijn laatste poging 
benaderde hij zijn pr met een afstand 
van 3,42 meter. Finn de Kuijer sprong 
bij het verspringen over de grens van 
3,00 en was uiteraard erg trots op zijn 
pr van 3,02 meter. Mathies sprong 
dezelfde afstand als zijn trainings-
maatje. Revi sprong naar een afstand 
van 2,94 meter, gevolgd door Joeri 
die een sprong had van 2,74 meter. 
In het individuele klassement 
eindigde Siem Verlaan heel knap op 
een tweede plaats en stond net als 
vorig seizoen op het podium. 
Mathies eindigde als 19e, Revi als 
28e, Finn 35e, een plek voor Joeri op 
de 36e plaats. De jongens kwamen 
als team net een paar punten tekort 
voor een podiumplaats en moesten 
genoegen nemen met een vierde 
plaats.

Jongens B
De jongens pupillen B behoorde, na 
drie voorrondes samen met de 
ploegen uit Alkmaar en Castricum tot 
de grote favorieten. De jongens B 
lieten gelijk zien dat ze in vorm 
waren en wonnen de estafette in een 
tijd van 26,37 sec, 0,01 sec boven het 
clubrecord.
Jip Hofmijster, die als derde indivi-
dueel geplaatst stond sprong bij het 
verspringen over de grens van 4,00 
meter, wat een nieuw clubrecord 
betekende. Ook Joes Bar begon sterk 
bij het verspringen met een pr van 
3,51 meter. Jashwant Hindori en 
Thiago Panday waren erg aan elkaar 

gewaagd en sprongen naar een 
afstand van 3,15 en 3,13 meter. Bram 
van der Lee sprong voor het eerst 
over de 3 meter grens en noteerde 
een afstand van 3,02 meter.
Op de 40 meter sprint kwam Jip dicht 
in de buurt van zijn pr met een tijd 
van 6,82 sec. Thiago werd knap 
zevende in een persoonlijk record 
van 6,95 sec. Jashwant werd 21e in 
een tijd van 7,23 sec, gevolgd door 
Joes met een tijd van 7,34 sec en 
Bram kwam in 7,40 sec over de �nish.
Het kogelstoten was het afsluitende 
onderdeel van de meerkamp, niet 
het favoriete onderdeel van jongens. 
Jaswant kwam met de 2 kg kogel tot 
een afstand van 5,43 meter, Jip 
noteerde een afstand van 5,39 meter. 
Thiago stootte de kogel 4,83 meter 
ver, iets verder dan Joes, die tot een 
afstand kwam van 4,62 meter. Bram 
kwam met de kogel tot een resultaat 
van 4,50 meter.
Het bleef bij de prijsuitreiking lang 
spannend en uiteindelijk mocht Jip 
bij de individuele prijsuitreiking de 
bronzen medaille in ontvangst 
nemen. Thiago eindigde op een 17e 
plaats, gevolgd door Jashwant op de 
20e plaats, Joes op de 22e plaats en 
Bram op een 34e plaats. Als team 
presteerde de mannen ontzettend 
sterk en mochten ze zelfs de tweede 
prijs in ontvangst nemen. Een 
prachtig resultaat van de jongens 
pupillen B.

Jongens A
De A1 jongens kregen vooraf te 
maken met een grote tegenvaller, 
omdat Mike van Ettinger zich helaas 
met een enkelblessure moest 
afmelden voor de �nale. Maar 
ondanks de teleurstelling, was Mike 
wel aanwezig in Castricum om zijn 
teamgenoten aan te moedigen. 
Doordat Mike niet kon starten, 
moesten de jongens de dag voor de 
wedstrijd hun estafette indeling 
aanpassen, wat erg wennen was 
aangezien ze in een andere samen-
stelling en volgorde moesten starten. 
Charlie, Finn, Roel en Teije liepen een 
goede estafette en eindigde als 
zesde.
Roel Verlaan kwam op de 60 meter 
sprint in de buurt van zijn persoonlijk 
record en noteerde een tijd van 9,44 
sec. Charlie Oen wordt steeds sneller 
en liep bijna een halve seconde van 
zijn pr af, zijn record staat nu op 9,50 
sec. Mede door een mooi nieuw pr 
van 9,90 sec, kende Finn Bakker een 
erg succesvolle meerkamp. Teije 
Vaandrager �nishte in een tijd van 
10,60 sec.
Roel kon helaas bij zijn favoriete 
onderdeel, het balwerpen, niet het 
verschil maken met zijn concur-
renten. Hij kwam tot een afstand van 
26,63 meter. Teije presteerde erg 

sterk bij het balwerpen en behaalde 
een persoonlijke record met een 
afstand van 22,95 meter. Ook bij het 
balwerpen behaalde Finn een pr met 
een afstand van 22, 48 meter. Charlie 
wierp de bal naar een afstand van 
15,61 meter.
Bij het verspringen behaalde Roel 
een afstand van 3,88 meter. Charlie 
Oen kwam met een afstand van 3,59 
meter dicht in de buurt van zijn 
persoonlijk record. Finn Bakker sloot 
de meerkamp af met zijn 3e pr en 
sprong 3,45 meter. Teije behaalde 
een resultaat van 3,11 meter.
De jongens pupillen A1 eindigde in 
het ploegenklassement op een 
mooie 6e plaats. Individueel 
eindigde Roel op een 12e plaats, Finn 
werd 23e, Charlie 24e en Teije 
behaalde de 32e plaats.

Meisje A2
De meisjes A2 hadden zich in de 
voorrondes als zesde geplaatst voor 
de �nale. De meiden begonnen de 
�nale erg sterk met hun snelste tijd 
van het seizoen en �nishte op een 
knappe derde plaats. 
De vijf meiden begonnen hun meer-
kamp met het hoogspringen. De 
meiden begonnen erg sterk door op 
alle hoogtes hun aanvangshoogte te 
halen. Helaas verliep de wedstrijd 
vanaf de 1,05 niet zoals ze gehoopt 
hadden en kwamen ze alle vijf niet 
tot een nieuw pr. Maud behaalde een 
hoogte van 1,05, Joy, Suus en Jonne 
sprongen over 1,10 meter en Bregje 
behaalde een hoogte van 1,15 meter.
Bregje Veerhuis liep op een 60 meter 
sprint een mooi pr van 9,30 sec. Maud 
van Kessel �nishte in een tijd van 9,67 
sec, kort gevolgd door haar trainings-
maatje Suus Hogenboom in een tijd 
van 9,75 sec. Jonne van Diemen zat 
hier weer vlak achter en kwam in 9,78 
sec over de streep. Joy van Dijk liep 
een mooie tijd van 10,07 sec.
Bij het afsluitende onderdeel kogel-
stoten behaalde Suus een knappe 
zesde plaats. Ze stootte de kogel 
naar een nieuw persoonlijk record 
van 7,59 meter. Joy van Dijk kwam 
tot een goede afstand van 6,25 
meter, ook voor haar was dit een 
persoonlijk record. Maud van Kessel 
kwam tot een afstand van 5,41 meter, 
gevolgd door Jonne met afstand van 
5,31 meter. Bregje behaalde een 
afstand van 5,06 meter.

Meisje A1
De meisjes pupillen A1 eindigde in 
het teamklassement op een zevende 
plaats. Individueel behaalde Suus de 
15e plaats, gevolgd door Bregje op 
de 16e plaats, Joy 28e, Jonne 29e en 
Maud op de 31e plaats. Een prach-
tige resultaat van de jongste AKU 
atleten met veel mooie persoonlijke 
records en ere-plaatsen.

AKU pupillen succesvol 
tijdens competitie finale!
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Vinkeveen - Op zaterdag 17 
september kreeg het Vlaggenschip 
van De Vinken bezoek van DOT 1 uit 
Oss, voor de eerste thuiswedstrijd van 
de veldcompetitie. Na verlies in de 
eerste wedstrijd uit tegen Fiducia, 
was de Vinken erop gebrand de 
punten deze week in Vinkeveen te 
houden. Die missie werd succesvol 
afgerond met een mooie 18-13 
overwinning.
Een aantal vaste krachten heeft de 
korfbalschoenen dit seizoen aan de 
spreekwoordelijke wilgen gehangen. 
In de selectie van De Vinken, gespon-

sord door de Suite, zien we dan ook 
een paar nieuwe gezichten. In de 
aanval startte Jelle Mul, Levi Kroon, 
Eva Hemelaar en Iris den Boer. Zoë 
van Dasler, Deena Dankelman, Jerom 
Stokhof en Gideon Lee�ang vormden 
de verdediging.

Twee maal
DOT opende de score door tweemaal 
doel te tre�en. Na het wisselen van 
de vakken zorgde Gideon Lee�ang 
via een strafworp voor de eerste 
tre�er aan Vinkenzijde. DOT liep nog 
een puntje uit tot 1-3, daarna nam De 

Vinken het over. Via tre�ers van Levi 
Kroon, Eva Hemelaar, Jerom Stokhof 
en Zoë van Dasler wist De Vinken de 
stand om te buigen naar een 5-3 
voorsprong. DOT deed wel iets terug, 
maar door de rust in de aanval te 
bewaren en de juiste kansen te 
pakken werd de voorsprong lang-
zaam uitgebouwd tot een 11-8 
ruststand.
Na rust kende De Vinken een lastige 
periode. Goede aanvallen waren er 
wel degelijk, maar werden niet 
omgezet in doelpunten. DOT wist
zo de marge te verkleinen tot 2 doel-
punten verschil. Na de 12-10 kreeg
De Vinken echter weer grip op de 
wedstrijd. Na drie tre�ers in de eerste 
helft was Levi Kroon ook de tweede 
helft uitermate trefzeker met nog 
eens vier doelpunten van afstand. 
Fenne Claassen en Emese Kroon 
zorgden halverwege de tweede
helft voor nieuw elan in de aanval. 
Via doelpunten van Zoë van Dasler, 
Emese Kroon en Gideon Lee�ang
liep de Vinken uit tot 18-11. Het slot-
akkoord was voor DOT, dat nog twee-
maal wist te scoren maar niet meer in 
de buurt kwam van de overwinning.
Trainer/coach Sabrina Kooijman blikt 
tevreden terug: “We hebben met het 
hele team heel volwassen gespeeld 
tegen DOT. Soms was het zoeken 
naar de juiste kansen, dat geduld 
hebben we heel goed bewaard.
We hebben met vlagen op save 
gespeeld, maar ik heb ook hele
creatieve aanvallen gezien.”
Volgende week reist De Vinken af 
naar Eindhoven voor de eerste 
ontmoeting tegen PSV/lifovragen.nl.

De Ronde Venen - Naar aanleiding 
van succes in Wilnis, start Senior 
Sportief Actief ook met GoldenSports 
in Mijdrecht en Abcoude. Een heer-
lijke buitentraining waar het hele lijf 
geactiveerd wordt en waar iedereen 
op zijn eigen niveau aan mee kan 
doen. Het is een combinatie van 
outdoor-�tness, conditietraining, 
krachttraining en balans en vindt 
altijd plaats in de buitenlucht. Ook 
een bal, racket of ander spel 
ontbreekt niet, want dat is weer goed 
voor het reactievermogen en de 

lachspieren. Na a�oop wordt er nog 
gezellig onder een kopje ko�e 
nagepraat.
De maanden oktober en november 
2022 zijn de lessen gratis, daarna 
kunt u een strippenkaart kopen: 10 x 
voor € 25,--. U knipt alleen de kaart af 
als u komt. Deze lessen gaan het hele 
jaar door! Maar wat nou als het slecht 
weer is? Tijdens een buitje wordt er 
even een oefeningetje op de tribune 
gedaan of wordt geschuild in de 
kantine. Het gebeurt maar heel 
zelden dat een les niet door kan gaan 

van wege het weer. En buiten heb je 
lekker veel zuurstof, na a�oop voel je 
je heerlijk!

Waar en wanneer van start?
Mijdrecht: Hoofdveld Argon.
Start: maandag 3 oktober van 9.30 - 
10.30 uur. Docent van Senior Sportief 
Actief is Gerda Schij�.
Abcoude: Kunstgrasveld HV 
Abcoude. Start: woensdag 5 oktober 
10.00 - 11.00 uur. Docent van Senior 
Sportief Actief is Jan Hesp.
Wilt u meer informatie of direct 
aanmelden voor GoldenSports? 
Stuur een e-mail naar projmed@
seniorsportiefactiefdrv.nl of bel
Mw. Jos Kooijman: 06 - 27 13 20 82.

GoldenSports nu ook in 
Mijdrecht en Abcoude

Mijdrecht - Op de vroege, regen-
achtige ochtend van zaterdag 17 
september speelde Atlantis 4 de 
tweede competitiewedstrijd van 
het eerste buitenseizoen tegen 
Hebbes 3 uit Utrecht. Deze span-
nende strijd tussen de nummer 1 
en 2 van de poule werd uiteindelijk 
gewonnen door Atlantis met als 
einduitslag 8-7.

Sterke tegenstander
Na een simpele oefenwedstrijd en 
eerste competitiewedstrijd stond 
voor Atlantis 4 de thuiswedstrijd 
tegen Hebbes 3 op het programma. 
Op papier de sterkste tegenstander 
van de poule en dit werd direct 
duidelijk. Een groot deel van de 
regenachtige eerste helft liet zich 
verrassen door het spel van Hebbes 
waardoor steeds een kleine achter-
stand overbrugd moest worden. 
Waar het scoren in de voorgaande 
weken bijna vanzelf leek te gaan 
kostte het deze zaterdag wat meer 
moeite, maar gelukkig wist Atlantis 
voor rust de rug weer te rechten en 
de ploegen gingen rusten met 1 
doelpunt voorsprong (tussenstand: 
5-4).

De kansen zijn er
Tijdens de rust werd door coach 
Jeroen nogmaals duidelijk gemaakt 

dat deze wedstrijd niet zomaar 
gewonnen ging worden. Door in
de tweede helft hard te werken 
voor elkaar, de goede kansen 
uitzoeken maar vooral in het spel 
goed op elkaar aan te sluiten moet 
Atlantis gaan laten zien dat het de 
terechte nummer 1 van de poule 
zou moeten worden. De kansen zijn 
er, deze moesten alleen maar afge-
maakt worden.

Gelijk op
In de tweede helft, met opnieuw 
veel regen, ging de wedstrijd 
opnieuw gelijk op. Atlantis wisselde 
tactisch en wist hiermee het spel 
steeds meer naar de eigen hand te 
trekken. Hebbes gaf zich zeker nog 
niet gewonnen maar met het 
steeds zonniger wordende weer 
hield Atlantis uiteindelijk de punten 
in Mijdrecht. Na het laatste �uitsig-
naal van de scheidsrechter stond 
dan ook de einduitslag van 8-7 op 
het score bord. Kortom, hard 
gestreden tot het laatste moment 
met als resultaat een voorlopige 
eerste plek in de poule. 
Volgende week staat de competitie-
wedstrijd tegen de derde tegen-
stander op het programma. Atlantis 
4 speelt zijn tweede uitwedstrijd 
tegen ESDO 3 in Kockengen om 
12.00 uur.

Atlantis 4 wint van Hebbes 3

Vinkeveen - Voor de derde beker-
wedstrijd van dit seizoen moest 
Hertha 4 op bezoek bij Kockengen 
3. Ondanks dat de regen bij bakken 
uit de hemel kwam was het om half 
drie droog in Kockengen. Bij een 
aangenaam zonnetje hebben de 
supporters genoten van een fantas-
tische wedstrijd.

Mannen op scherp
Roger zette zijn mannen op scherp 
en vanaf de eerste minuut ontspon 
zich een strijd met twee aanval-
lende teams. Met regelmatig 
gevaarlijke situaties voor beide 
goals werden de keepers de uitblin-
kers in deze wedstrijd. Hertha 
kwam op voorsprong in de 
dertiende minuut en een kwartier 
later maakte Kockengen gelijk. Na 
een ongelukkige actie in de Herta-
verdediging kregen ze een penalty 
tegen die Kockengen benutte: 1-2. 

Kort voor rust na een prachtige 
actie van Bram maakte Ryan de 
gelijkmaker.

Prima reddingen
Na de thee kwam Hertha gemoti-
veerd uit de startblokken. De ene 
mooie actie na de andere maar de 
keeper, de paal en de lat lieten geen 
doelpunt toe. Bij Hertha hield Thijs 
zijn team op de been door een 
aantal prima reddingen. In de vier-
enveertigste minuut was het dan 
toch raak. In een wirwar van spelers 
schoot Mika de 2-3 binnen. 
Iedereen dacht ‘die pot is binnen’ 
maar in de laatste seconde van de 
wedstrijd viel er door mistasten en 
een raar rollertje toch nog de gelijk-
maker in het net.
In deze zeer sportieve wedstrijd 
was het balen voor Hertha maar de 
3-3 was voor beide teams de juiste 
uitslag.

Bekerkraker voor Hertha 4

De Vinken haalt
eerste punten binnen

Foto:  Bert Lommers.

Regio – De competitie is weer 
begonnen. Aan het einde van de 
avond hadden Frans & Thom van 
der Does het beste gescoord met 
68,38%, voor Gerard & Janny Telling 
met 59,88% en Paul & Delia Kenter 
met 56,42%. Paar Voskamp bleef op
2 schoppen met 1 upslag, waar de 
overige paren down gingen zowel 
in schoppen als harten. Paar van der 
Does speelde in de O/W hier 4 
ruiten en troefden iedereen af. Dat 
Paar Van der Does in vorm was 
bleek ook met een 5ruitencongract 
met 1upslag, waar een ander paar 2 
ruiten met 4 upslagen speelde. Paar 
Telling pakte een 4 hartencontract 
met 2 upslagen, andere paren 
deden 1 minder. Paar Morssink 
maakte een uitstekend 5 klaveren-
contract tegenover de andere paren 
die 2 down gingen. Paar Vermeij 

bood en maakte als enige een 
4schoppencontract waar de andere 
paren 1schopppen plus1 of 2 
speelden.

Ter herinnering
Leren bridgen in twaalf lessen: 
Bridgevereniging Mijdrecht start
in samenwerking met het Cursus-
project De Ronde Venen een 
bridgecursus voor beginners op 
dinsdag 27 september in De Boei
te Vinkeveen van 10.00 - 12.00 uur. 
De cursus wordt gegeven door
Joop van Delft. In het lesgeld is 
inbegrepen: materiaal en twee 
theorieboeken.
Aanmelden via de inschrijvings-
module van het Cursusproject
(zie Nieuwe Meerbode van eind 
augustus). Voor meer informatie: 
‘Cursusproject De Ronde Venen’.

Bridgevereniging Mijdrecht

Mijdrecht - De nacompetitie van 
het tennis staat weer voor de deur 
en er is in ieder geval 1 speler bij
TV de Ronde Vener - Heren 1, die 
hier niet bij gaat zijn. Jacob ‘Boom 
Boom Japie’ Poortinga, Fries van 
origine met een grote passie voor 

Mijdrecht, heeft zijn gewenste 
transfer te pakken en is komende 
jaar op Aruba te bewonderen.
Hij gaat spelen voor de Eagle
International Tennis Club en we 
wensen hem veel succes daar!
Tot volgend jaar!

’Boom Boom Japie’ naar Aruba
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Regio - Donderdag jl. organiseerde de 
Jeu de Boules-club ‘Het Wilgenho�e’ 
het tweede toernooi dat meetelt voor 
het Clubkampioenschap. Er deden 
deze middag 16 leden mee. Ze speel-
den drie ronden van 50 minuten. Het 
was tot de derde ronde spannend. Er 

waren er drie die drie partijen wisten 
te winnen. Het Fruitpaleis sponsorde 
deze middag een hoofdprijs en tien 
waardebonnen. Eerste werd André de 
Jong 3+26, tweede Ineke v.d. Jagt 
3+15, derde Berry Hogewerf 3+12, 
vierde Truus de Bruin 2+10, vijfde Jan 

van Wees 2+7, zesde Huibert Bakker 
2+7, zevende Koos van Leeuwen 2+6, 
achtste Thera Winter 2+4, negende 
Riet van Wees 2+4, tiende Annie de 
Jong 1+4, elfde Ben Koeleman 1-6, 
twaalfde Anneke Koeleman 1-12, 
dertiende Mien Breuren 0-15, veer-
tiende Corrie Meekel 0-16, vijftiende 
Tineke van kessel 0-21, zestiende Tiny 
Wijnkoop 0-25. Het volgende toernooi 
is op donderdag 13 oktober 2022.

Het Fruitpaleis sponsort
Jeu de Boules Toernooi

Regio - Deze donderdagmorgen 13 
september stond bij de ABC volledig 
in het teken van het nieuwe bridge-
seizoen en de bijbehorende compe-
titie. Doordat er slechts 13 paren 
aanwezig waren werd er gebridged in 
een combilijn van A & B spelers. In 
deze combilijn ging de winst naar het 
paar Arna Kroon & Henk Stolwijk, 
gevolgd op de tweede plaats door 
Jany van de Ent & partner Marja 
Slinger. De derde plek was voor het 
paar Greet van Zelst met partner Leny 
Pfei�er. Het is ABC er veel aan gelegen 
om nieuwe leden te krijgen, zowel 

beginnende als ervaren bridgers. Bent 
u een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten, dan kunt u 
zich bij de ABC opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de 
donderdagmorgen (9.00 uur) mee te 
spelen en de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van de ABC kunt u contact opnemen 
met onze voorzitter Willy Schoemaker, 
telefoon 06 - 4622 7773 of via de mail 
w.schoemaker@live.nl.

ABC bridgeochtend

Uithoorn - Afgelopen zondag is het 
najaarsblok van de stokstaartjes weer 
begonnen en wat een feestje was 
dat, ondanks de regen, weer!
Kinderen uit groep 1 en 2 kwamen in 
de ochtend naar de hockeyvelden 
van Qui Vive (gelegen aan de Vuur-
lijn) om daar in groepjes allerlei leuke 
hockeyspelletjes te doen. Sommige 
kinderen waren vorig seizoen ook al 
geweest maar voor veel kinderen was 
het helemaal nieuw. Een aantal 
begon daardoor wat verlegen maar 
dat was bij iedereen wel snel ver-
dwenen. Het weer werkte helaas niet 
helemaal mee waardoor de eerste 
Stokstaartjestraining wat nat van 
start ging, maar daar leken deze 
bikkeltjes weinig last van te hebben 
waardoor het evengoed een gezel-
lige training werd.
De stokstaartjes coördinatoren 
Angad en Lisette blijven gelukkig ook 
dit blok weer de trainingen geven en 
zij worden hierbij geholpen door 

meerdere jeugdtrainers die zelf in de 
B- of C lijn hockeyen. Met elkaar laten 
zij de komende weken op zondag-
ochtend de jongste kinderen van de 
club ervaren hoe leuk hockey is.
Het najaarsblok bestaat net als voor-
gaande blokken uit acht trainingen 
waarbij de kinderen spelenderwijs 
leren hockeyen. De training duurt 
een uur en wordt iedere week geza-
menlijk afgesloten door gezellig met 
elkaar wat te drinken. De zondagoch-
tend begint met deze trainingen dus 
op een gezellige, sportieve manier.
Verder kon er na a�oop ook nog 
gekeken worden naar wedstrijden. 
Zo waren onder andere de Veteranen, 
Heren 1 en Dames 1 op veld 1 actief 
met hun competitiewedstrijden die 
voor de Veteranen een gelijkspel en 
voor H1 en D1 mooie winst 
opleverden.
Ook al is de eerste stokstaartjestrai-
ning nu geweest, als het je leuk lijkt 
om je zoon/dochter hier aan mee te 

laten doen, dan is aansluiten zeker 
nog mogelijk. Mail even naar
stokstaartjes@quivive.nl en er
wordt contact met je opgenomen.
Ook voor andere leeftijdscategorieën 
kun je altijd even een mailtje sturen 
naar proe�es@quivive.nl om meer 
informatie hierover te krijgen. Vanaf
4 jaar kun je bij Qui Vive terecht en 
vervolgens hebben we voor alle leef-
tijden, jong en oud, allerlei mogelijk-
heden.

Najaarsblok Stokstaartjes-
training Qui Vive van start

Regio - AKU atleet Mark Westera 
heeft afgelopen weekend tijdens de 
Nederlandse kampioenschappen 
meerkamp voor een prachtige pres-
tatie gezorgd, door als zesde van 
Nederland te eindigen. Met vier 
persoonlijke records en 1 clubrecord 
heeft Mark een geweldige meerkamp 
neergezet in Zoetermeer.
Mark begon zijn meerkamp in 
Zoetermeer met de 80 meter sprint. 
Tijdens de sprint liet hij zijn goede 
vorm al zien door maar vierhon-
derdste boven zijn persoonlijk record 
te eindigen. Vorig weekend tijdens 
de Nationale D-spelen in het Olym-
pisch stadion liet Mark al zien dat zijn 
sprintsnelheid omhoog is gegaan, 
door als achtste te eindigen op de 
150 meter. Mark kwam in en tijd van 
11,13 seconden over de �nish.
Bij het tweede onderdeel van de 
jonge AKU trainer, verspringen, 
sprong Mark in zijn eerste poging 
gelijk naar een nieuw persoonlijk 
record van 4.37 meter. Mark was zelf 
kritisch op zijn sprong en vond dat 
hij niet goed uitkwam bij de balk, 
waardoor hij eigenlijk verder had 
willen en kunnen springen.
Het afsluitende onderdeel van de 
eerste dag was het speerwerpen. Bij 
het speerwerpen steeg Mark ver 
boven zichzelf uit door de speer naar 
een afstand van 37,59 meter te 
gooien. Dit is niet alleen een 
persoonlijk record maar ook een 
nieuw clubrecord. Tevens staat Mark 
met deze afstand vijfde op de natio-
nale ranglijst bij het speerwerpen.

Dag 2
De tweede dag begon traditioneel 
met het hordenlopen. Mark was 
goed hersteld na de eerste dag en 
liep een zeer sterke hordenrace. Op 
de 80 meter horden liep hij bijna een 
seconde van zijn pr af en scherpte 
zijn nieuwe toptijd aan naar 13,25 
seconden.
Vorig weekend, tijdens de nationale 
D-spelen kon Mark helaas niet vrijuit 

springen bij het hoogspringen ivm 
enkelklachten. In Zoetermeer wilde 
hij deze prestatie graag rechtzetten. 
Gelukkig was zijn enkel weer belast-
baar, maar nu waren de zenuwen 
hem de baas, waardoor hij genoegen 
moest nemen met een hoogte van 
1.40 meter. Mark was niet tevreden 
over zijn behaalde hoogte, maar ziet 
deze prestatie wel als een leerproces 
op mentaal vlak.
Mark kende een goede reeks bij het 
kogelstoten, het zesde onderdeel van 
de meerkamp. In zijn derde en laatste 
poging had hij een goede uitschieter 
en stootte de kogel naar een mooie 
afstand van 9,59 meter.
De afsluitende 1000 meter is een 
sterk wapen van Mark en hij wist dat 
hij hier nog veel punten kon halen 
ten opzichte van zijn concurrenten. 
Ondanks dat hij in twee dagen zes 
onderdelen had afgewerkt, had hij 
nog erg veel zin en energie voor de 
1000 meter. Mark �nishte de 1000 
meter sterk in een nieuw persoonlijk 
record van 3,05,19 minuten als 
tweede.
De AKU junior mag zeer succesvol en 
trots terugkijken op het NK meer-
kamp, waar hij als zesde van Neder-
land is geëindigd.

AKU atleet Mark Westera 
zesde van Nederland bij NK 

Regio - Op maandag 19 september 
2022 werd in de Scheg de tweede 
zitting van de eerste ronde gespeeld. 
In de A-lijn eindigden opnieuw op de 
eerste plaats met 58,33% Ans Breg-
geman & Ben v.d. Broek. Op de tweede 
plaats gelegenheidskoppel Margo 
Zuidema & Gerard v.d. Meer met 
57,81%. Op de derde plaats eindigde 
Maria Baas & Klaas Verrips met 52,08%.
In de B-lijn eindigden opnieuw op de 
eerste plaats Reina Slijkoord & Lia 

Guijt met de hoogste dagscore 
62,50%. Nipt op de tweede plaats met 
61,98% Joke Janssen & Dieny Verhoe�, 
die hun dip van vorige week te boven 
zijn, en op de derde plaats eindigden 
Joke v.d. Berg & Bep de Voijs met 
51,56%.
In de C-lijn eindigden het paar Bep 
Braakman & Til van Etten op de eerste 
plaats met 54,35%. Op de tweede 
plaats eindigden Jeanne Das & Joke 
de Wit met 53,47%. Op de derde 
plaats eindigden Anja Baars & Co 
Beunder met 52,99%. 

BVU nieuws

Vinkeveen - Het Open Ronde 
Venen Klaverjas-kampioenschap 
2022 in Café de Merel in Vinkeveen 
is gewonnen door Ria van Es.
Er werden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
kampioen of kampioene 2022 
bekend, in dit geval een kampioene. 
Ria speelde de eerste twee partijen 
ijzersterk met scores van 1786 en 
1949 punten, dus dan schiet het
al aardig op. Met nog twee partijen 
te spelen van 1815 en 1639 punten 
kwam Ria tot een prachtige score 
van 7189 punten, dus al met al een 
sterke winnares.De beker, de fraaie 
bloemen en bonnen waren dus 
voor Ria.
Er werd deze avond ijzersterk 
gespeeld: ook nummer 2 boven

de 7000 punten, namelijk 7010 van 
Pleun Vis. Nummer 3 was Peter van 
Kerkwijk met 6803 punten, nummer 
4 was Martien de Kuijer met 6628 
punten en nummer 5 was Arie v.d. 
Roest met 6565 punten. De ‘poedel’ 
ging naar Frans v.d. Wijngaard met 
5304 punten.
De volgende prijs-klaverjasavond 
zal zijn op vrijdag 23 september, 
aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn 
voor de inschrijving 19.45 uur.
Hier volgen de data voor de nieuwe 
prijs-klaverjas competitie 2022-23: 
in 2022: 23 september, 7 en 21 
oktober, 4 en 18 november, 2, 16 en 
30 december. Voor 2023: 13 en 27 
januari, 10 en 24 februari, 17en 31 
maart ,14 en 28 april, 12 en 26 mei, 
9 en 23 juni en 7 juli. Alle data onder 
voorbehoud.

Ria van Es winnares Open Ronde Venen 
Klaverjas-kampioenschap

Winnares Ria van Es.
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Heb je werkelijk week na week 
prachtig weer, heeft heel Neder-
land last van het feit dat het al 
zolang niet heeft geregend en wat 
denk je: organiseert Koopcentrum 
Mijdrecht een geweldige jaarmarkt 
op vrijdag en zaterdag en daar 

komt de regen. Vrijdag een heel 
groot deel van de dag regen, even 
droog en weer regen. Gelukkig was 
het, het laatste deel van de dag 
nog droog en zag je zelfs nog een 
zonnetje. Zaterdag in de ochtend 
hetzelfde laken en pak, maar ook 

hier werd het aan het einde van de 
ochtend beter. Het was fris, er 
stond een windje, maar de regen 
was grotendeels weg. En als het 
dan ook droog was, kwamen de 
bezoekers en werd het toch nog 
gezellig.

JAARMARKT MIJDRECHT GOED BEZOCHT: 

Foto’s Lia en Anneke

Ondanks regen, wind, maar ook 
urenlang zonnetje en droog




