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De ondernemersverenigingen 
hebben de gemeente vorige week 
gevraagd om heroverweging van 
de voorgenomen verhoging van de 
onroerendzaakbelasting per 1 
januari. De redactie van de ‘Nieuwe 
Meerbode’ schreef vorige maand al 
over ‘donkere wolken’ die zich 
samenpakten boven de zwem-
baden en de sportverenigingen. 
Inmiddels zijn die wolken gitzwart. 
Die meest donkere kleur wordt 

veroorzaakt door de torenhoge 
energiekosten. 

Energiekosten in beeld
De gemeente heeft de gevolgen van 
die stijgende energiekosten voor 
maatschappelijke partners in beeld 
gebracht. Uit een raadsinformatie-
brief blijkt dat de voorzieningen van 
dorpshuizen, sportaccommodaties 
en sportverenigingen onder druk 
staan. Wel verschillen de gevolgen 

per maatschappelijke organisatie. 
Zo geeft het college van burge-
meester en wethouders aan: “Het 
beleid van energieleveranciers sinds 
het najaar van 2021 leidde ertoe dat 
veel organisaties op dit moment met 
� exibele contracten/prijzen te maken 
hebben. Zij ervaren daardoor de 
forse � uctuaties van de tarieven. 
Organisaties waarvan het vaste ener-
giecontract a� oopt, worden na 
a� oop van het contract direct met 
zeer forse prijsstijgingen 
geconfronteerd.” 

Vervolg elders in dit blad.

De Ronde Venen - Niet alleen voor gezinnen en ondernemers is de stij-
ging van de energieprijzen een grote uitdaging. Aan meer dan 800 huis-
houdens in De Ronde Venen is inmiddels een energievergoeding toege-
kend. Dat aantal kan nog stijgen.

GITZWARTE WOLKEN DOOR ENERGIEPRIJZEN: IS VEENWEIDEBAD NOG TE REDDEN? 

Dorphuis de Boei en Willisstee 
ontvangen acute noodsteun

LAAT HET ONS WETEN

Met de streekbus: 
Rijdt die wel en op tijd?
Regio - Kunnen gebruikers van het openbaar streekvervoer in De Ronde 
Venen nog wel rekenen op de komst van een streekbus volgens de 
aangegeven dienstregeling? De zaken zijn niet vanzelfsprekend op orde 
en de communicatie over vertragingen en het uitvallen van bussen laat 
niet zelden te wensen over. Bij reizigers van het streekvervoer neemt het 
vertrouwen af. Herhaaldelijk ervaren reizigers dat de bus niet komt 
opdagen of dat ze te maken hebben met vertragingen, waardoor een 
geplande overstap in de praktijk niet haalbaar is. 

Uitvoering dienstregeling niet op orde
Dat geldt ook voor de busverbinding naar en vanaf het NS-station in 
Breukelen naar De Ronde Venen. Het is toch niet teveel gevraagd om de 
aankomst-/vertrektijden van buslijn 130 zodanig te regelen dat trein- en 
busaansluiting gehandhaafd blijven. Dan niet alleen op papier, maar juist 
in de praktijk. Ook de uitvoering van de dienstregeling naar Uithoorn en 
verder richting Amsterdam veroorzaakt ongenoegen. De ervaringen uit 
de praktijk zijn duidelijk anders dan de digitale informatievoorziening die 
OV9292 en de busmaatschappij verstrekken. 

Deel uw ervaringen!
Wat zijn uw recente ervaringen met het busvervoer? Blijft u gebruik 
maken van de bus of geeft u de voorkeur aan ander vervoer? Laat de 
redactie van de Nieuwe Meerbode weten wanneer er wat bij uw busreis 
mis ging. Dan kunnen alle ontvangen klachten gebundeld verstrekt 
worden aan de vervoerder en toezichthouder. Wellicht leidt het 
aanbieden van gebundelde klachten eerder tot betere informatievoorzie-
ning en een echt betrouwbare dienstregeling. De serviceverlening aan 
reizigers van het openbaar vervoer kan echt beter. Dat geldt zeker als 
moet worden overgestapt. Stuur uw reactie met opmerkingen over en 
recente ervaringen met het openbaar busvervoer in onze gemeente op 
naar redactiemijdrecht@meerbode.nl. We zullen vervolgens berichten 
over de ontvangen ondervindingen.

De Ronde Venen - De gemeente De 
Ronde Venen kan jaarlijks ruim 
400.000 euro aan kosten besparen 

door een beloningssysteem in te 
voeren voor de inzameling van het 
huishoudelijk afval. Met dat bedrag 

kan de afvalsto� enhe�  ng die inwo-
ners betalen dan ook omlaag. Een 
voorstel van PvdA/GroenLinks en CDA 

Raad laat ruim 400.000 euro aan 
kostenbesparing liggen

Pieter Kroon PvdA-GL Coos Brouwer CDA

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 21 oktober is er weer de 
maandelijkse bingo van de lijnkijkers in 

de kantine van Argon. De zaal gaat 
open om 19.30 uur en de eerste ko�  e 
of thee is gratis. De hoofdprijs deze 
maand is één waardebon van €150,-.

daartoe werd door de gemeenteraad 
echter verworpen. Fractievoorzitter 
Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “Een 
beloningssysteem invoeren zorgt 
ervoor dat het afvalscheidingspercen-
tage omhooggaat, we minder restafval 
verbranden en daardoor de afvalstof-
fenhe�  ng voor inwoners � ink omlaag 
kan. Het is onbegrijpelijk dat de 
gemeenteraad daar niet voor kiest.”

Flinke kostenbesparing
Het college van Burgemeester en 
Wethouders stelde voor om inwoners 
die een kleine restafvalbak hebben 
een lager tarief te laten betalen dan 
inwoners met een grote restafvalbak: 
diftar op basis van volume. Het college 
kon echter niet zeggen wat dat bete-
kent voor het aantal kilo’s restafval, het 
afvalscheidingspercentage of de 
kosten. De onderbouwing ontbreekt 
volledig.

Echt belonen
Daarom stelden PvdA/GroenLinks en 

CDA voor om inwoners écht te 
belonen. Door inwoners een korting te 
geven als zij hun restafvalbak een keer 
niet aan de weg zetten. Dat kan als je 
je afval zo goed scheidt, dat je restaf-
valbak op het moment van ophalen 
bijvoorbeeld nog maar halfvol zit. Dus 
hoe beter je je afval scheidt, hoe 
minder afvalsto� enhe�  ng je hoeft te 
betalen. Uit landelijk onderzoek blijkt 
dat dat zo goed werkt dat de doelen 
van 75% afvalscheiding en maximaal 
100 kilogram restafval te halen zijn. 
Niet alleen dat, maar het plan zou op 
jaarbasis ruim 400.000 euro aan kosten 
besparen die in mindering gebracht 
kan worden op de afvalsto� enhe�  ng 
die alle inwoners betalen. Pieter Kroon: 
“Het is teleurstellend dat de gemeen-
teraad een kostenbesparing van ruim 
400.000 euro niet nodig vindt, zonder 
daar een onderbouwing voor te 
geven. In plaats daarvan kiest de 
gemeenteraad voor het onnodig 
verspillen van geld en grondsto� en. 
Dat is niet onze keuze!”

oktober 2022

Wandelen en Nordic Walking in het Amsterdamse Bos met een gediplomeerde instructeur. Je werkt aan je conditie, je ziet planten en dieren en je bent gezellig samen in de natuur. 
Alle informatie vind je op www.straysport.nl

Gaat ons land opnieuw 
in lockdown?

Een nieuwe golf van coronabesmettingen raast over het land. Sinds eind september zijn de cijfers van zowel het aantal positief geteste mensen als het aantal ziekenhuisopnames fors gestegen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe lockdown? Niemand hoopt het, maar niemand kan met zekerheid zeggen dat het niet zo zal zijn. Uit de cijfers blijkt dat met name bij de Nederlanders van boven de tachtig jaar het aantal ziekenhuisopnamen flink steeg. Hier-bij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoeverre bij deze mensen al sprake was van onderliggend lijden.

Nieuwe vaccins
De overheid voert sinds een aantal weken 
campagne om de herhaalprik tegen het 
coronavaccin te promoten. Met zo’n vacci-
natie ben je beter beschermd tegen het 
virus. Daarbij maakt men gebruik van 
nieuwe vaccins, die tegen meer varian-
ten van het virus e�ectief zijn. Voor ieder-
een die de griepprik al kreeg en voor ieder-
een in een risicogroep zijn de vaccins als 
eerste beschikbaar gekomen. Vervolgens 
kan iedereen vanaf twaalf jaar het vaccin 
toegediend krijgen.

Gevaar
Sinds duidelijk werd dat je van de omik-
ronvariant van het coronavirus doorgaans 
minder ziek wordt, lijkt de angst voor het 
virus onder de bevolking flink te zijn afge-
nomen. Veel basisregels, zoals het niet 
schudden van handen, worden niet meer 
opgevolgd. Toch schuilt er een gevaar in 
deze situatie. Minister Kuipers (volksge-
zondheid) wees erop dat het virus sneller 
kan muteren als meer mensen het versprei-
den. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zich 
een variant ontwikkeld die juist meer ziek-
makend is.

Onjuist beeld
Ook bestaat bij veel mensen een onjuist beeld 
over de ernst van de situatie. De algemeen 
heersende indruk is dat in de afgelopen zomer 
nauwelijks sprake was van ziekenhuisopna-
mes. Dat komt waarschijnlijk voordat doordat in 
de media geen berichten over overvolle zieken-
huizen meer verschenen. De capaciteit van de 
ziekenhuizen was voldoende om de situatie de 
baas te kunnen blijven, maar volgens GGD-arts 
Ashis Brahma waren er in juli en augustus van dit 
jaar tot wel vijf keer zoveel mensen opgenomen 
in ziekenhuizen dan in dezelfde periode in 2020 
en 2021.

Longcovid
Een ander punt van zorg is dat een deel van de 
coronapatiënten te maken krijgt met een langdu-
rig ziektebeeld. Wie geluk heeft, merkt nauwelijks iets van een coronabesmetting en kan er na een 
klein weekje quarantaine weer op uit. Maar er zijn ook mensen die te maken krijgen met longco-
vid en maanden of zelfs jaren klachten hebben. 
Beschadigde longen, hersenproblemen, ernstige 
vermoeidheid of het verlies van geur en smaak 
zorgen ervoor dat voor deze mensen het leven 
ingrijpend verandert. Door de basisregels goed na te leven, kan veel leed voorkomen worden.

Het belang van beweging tijdens en na de zwangerschap
Vrouwen die veel sporten, maken zich tijdens een zwangerschap vaak zorgen over de even-tuele nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Die zorg is echter niet terecht. Sterker nog, het is juist heel goed om juist in die levensfase voldoende te blijven bewegen. Zowel de moeder als het kind profiteren daar uiteindelijk van. Dus kom van die bank af en zet je lichaam in beweging!

Dat bewegen goed is voor lichaam en geest, 
behoe� geen nader betoog. Maar hoe zit 
dat precies als je zwanger bent? Moet je het 
dan niet juist wat rustiger aan gaan doen? 
Het antwoord is kort: nee, dat hoe� niet. Als 
je niet voldoende beweegt, gaat je conditie 
achteruit en juist tijdens en na de zwanger-
schap heb je een goede conditie nodig. Elke 
dag voldoende bewegen is dus het devies. Je 
kunt dat bijvoorbeeld doen door elke dag van de week een uur te gaan wandelen. Daar-
naast is het van belang om zeker drie keer 
in de week vij�ig minuten per keer te gaan 
sporten. Denk hierbij niet alleen aan cardio-
fitness, maar ook aan krachttraining. Hiermee kweek je spiermassa en die komt goed van 
pas als de baby geboren is.

Aandachtspunten
 Doe je oefeningen waarbij je geruime tijd 
op je rug moet liggen? Pas deze oefenin-
gen dan aan of laat ze achterwege. Vooral 
wanneer je gevoelens van misselijkheid 
ervaart tijdens het uitvoeren van dergelijke 
oefeningen, weet je dat je die beter kunt 
skippen. Sowieso geldt in het algemeen dat 
je altijd goed moet luisteren naar je lichaam. Je merkt vanzelf wat je wel en niet aankunt. Forceer niets, maar blijf ook zeker niet stil-
zitten. In geval van bloedingen, schild-
klieraandoeningen, vroegtijdige bevallin-
gen of andere complicaties wordt sporten 
afgeraden. Sporten die niet geschikt zijn 
om tijdens een zwangerschap te beoefe-
nen, zijn contactsporten en balsporten. 

Ook extremere sporten als bergbeklimmen, 
duiksport en skiën zijn niet aan te bevelen.

Bekkenbodem
 Juist voor zwangere vrouwen is het trainen van de bekkenbodemspieren aan te beve-
len. Gynaecoloog Arnold Kegel bedacht 
hiervoor een reeks oefeningen, die sinds-
dien bekend staan als de Kegeloefeningen. 
Je kunt deze oefeningen dagelijks uitvoeren (ook na de geboorte!) en ze helpen je om de bekkenbodemspieren op kracht te houden. 
Hiermee voorkom je ongewenst urinever-
lies. Het feit dat deze oefeningen er ook nog eens voor zorgen dat je een orgasme inten-
ser kunt beleven, is natuurlijk mooi meege-
nomen. Belangrijks is wel dat je precies 
weet welke spier je moet trainen. Dat 
ontdek je het gemakkelijkste door tijdens 
het plassen de urinestraal bewust enkele 
seconden te onderbreken. Het is de spier 
die je daarvoor gebruikt, die je met behulp 

van de Kegeloefeningen kunt trainen. Op 
internet zijn uitgebreide beschrijvingen van 
deze oefeningen terug te vinden.

Zwangerschapsgymnastie
 Vind je het leuk om samen met andere 
zwangere vrouwen deel te nemen aan 
een reeks oefeningen die specifiek op de 
zwangerschap gericht zijn? Dan is zwan-
gerschapsgymnastiek een uitstekend 
idee! Hier leer je oefeningen die bedoeld 
zijn om je lichaamshouding te verbete-
ren, weeën op te vangen en je bekken te 
versterken. Daarnaast leer je er van alles 
over de bevalling en de kraamtijd. Zeker 
wanneer je voor het eerst zwanger bent, 
is die informatie natuurlijk zeer welkom. 
Over het algemeen begin je ongeveer in 
de vierde maand van je zwangerschap 
aan deze vorm van gymnastiek. Zorg dat 
je jezelf tijdig aanmeldt, want het aantal 
deelnemers is vaak beperkt.
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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.

De strijd om de 
huismoeder

Als er twee partijen iets willen 
hebben dan volgt er toch iets van
een ‘strijd’. Deze keer tussen mijn
kat en mij. En het doel was... de
huismoeder.
In een ooghoek zag ik op een 
middag iets door de deur naar 
binnen �adderen: iets met bruin en 
oranje. Het nestelde zich tussen het 

kozijn en de vouwgordijn (of hoe je 
dat tegenwoordig ook noemt) bij het 
raam. Zo had ik de gelegenheid het 
te bestuderen. Maar niet alleen ik 
had iets zien �adderen, ook mijn kat. 
Omdat ik de oranje achtervleugel 
wilde zien raakte ik de nachtvlinder 
aan met als gevolg dat zij/hij 
wegvloog. Mijn kat er meteen 
achteraan en maar klauwen met die 
pootjes. Maar een vlinder is snel en 
klein voor die kattenpoten dus ze 
wist elke keer te ontkomen. Ik 
probeerde het beestje met een holle 
hand tegen het raam op te sluiten en 
zo voorzichtig vast te houden en te 
redden van de kattenpoten maar 
elke keer ontglipte het insect. Dus er 
ontstond een soort wilde jacht: ik 
wilde redden en mijn kat wilde eten.

Toen ze ergens in een hoek, buiten 
bereik van mijn kat, ging zitten 
maakte ik snel nog wat foto’s.
Vanwege het feit dat ik meen iets
te weten van nachtvlinders had ik 
gezien dat het insect de naam ‘huis-
moeder’ droeg. De voorvleugel is
21 tot 26 mm lang en de soort is
zeer variabel qua kleur.
De huismoeder (Noctua pronuba) 
behoort tot de familie van de uilen, 
die in Nederland en België uit meer 
dan 350 soorten bestaat. Je herkent 
de huismoeder aan het scherp afge-
tekende zwarte vlekje op de plek 
waar onderaan de voorvleugel de 
gol�ijn de voorrand raakt. De 
omschrijvingen in de veldgids Nacht-
vlinders van Paul Waring en Martin 
Townsend zijn op zich al de moeite 

waard om goed te lezen als je nacht-
vlinders (macro’s) wilt determineren. 
Blijven oefenen!
De huismoeder vliegt van eind mei 
tot begin oktober. Het is een nacht-
vlinder maar ze kunnen overdag 
gemakkelijk opgejaagd worden uit 
de vegetatie. En, dat zal duidelijk zijn, 
ze verbergen zich vaak binnenshuis.
Het einde van de strijd: ik kreeg de 
vlinder te pakken in mijn holle hand 
en opende, ver van mijn voordeur, 
mijn handen en de huismoeder 
kreeg de vrijheid en �adderde weg: 
de vrijheid tegemoet. Beter dan een 
paar klauwende kattenpoten...
Elza Vis
IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Uithoorn - Op zondag 30 oktober 
2022 treedt Lenny Kuhr op in De 
Schutse te Uithoorn met haar 
nieuwste programma ‘Het lied gaat 
door’. De aanvangstijd van het 
concert is 14.30 uur; de deuren van 
de zaal gaan om 14.00 uur open.
We kennen Lenny Kuhr natuurlijk 
allemaal van haar winnende liedje 
‘De troubadour’ op het Eurovisie-
songfestival van 1969. Maar ze is 
zoveel meer dan dat. Ze is een 
Nederlandstalige chansonnière met 
een heel eigen stijl en liedjes van 
hoog niveau. Intiem, muzikaal en 
indringende teksten. Zij zegt zelf als 
toelichting op ‘Het lied gaat door’:
“In dit concert sta ik stil bij de 
duizenden dingen die voorbijgaan 
en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het 
lied is hierbij de metafoor. De mens 
en de zanger vergaan, maar zoals de 

geest van de mens eeuwig is, is het 
lied dat ook. Het besef dat alle 
dingen komen en gaan binnen het 
tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt 
tot weemoed en tot vreugde. En tot 
alle muziek die in dit programma te 
horen zal zijn”. Met Reinier Voet op 
gitaar en Mischa Kool op basgitaar.

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

SCAU presenteert: Lenny Kuhr
met ‘Het lied gaat door’

De Kwakel - Komende zondag 23 
oktober is er weer een Open Podium 
in Bar ’t Fort in de Kwakel. Het Open 
Podium is een ontmoetingsplaats 
voor alle (aspirant) muzikanten uit 
de regio én een plek waar toeschou-
wers onder het genot van een 
drankje kunnen genieten van een 
middagje livemuziek. Het is een mix 
tussen een jamsessie en een plaats 
waar je als muzikant je eigen ding 
kunt doen, met of zonder anderen. 
De sfeer is laagdrempelig, ieder 
optreden wordt gewaardeerd, en
elk niveau is van harte welkom.
Met het Open Podium wi de organi-
satie, zelf amateurmuzikanten, 
mensen enthousiast maken om 
muziek te gaan of blijven maken. 
Hoe leuk is het om met andere 
muzikanten in contact te komen en/

of jezelf een doel te stellen door
een mini-optreden te doen. Zing
je graag, en zou je eens met echte 
instrumenten begeleid willen 
worden, dit is de plek! De organi-
satie zorgt voor alle spullen, een 
drumstel, bas- en gitaarversterking, 
een piano/synthesizer en micro-
foons/zanginstallatie. Wel moet je
je eigen gitaar, blaas-instrument of 
anderszins meenemen. Zondag zijn 
er twee bands aanwezig die een 
paar nummers uit hun repertoire 
zullen spelen.
Het volgende Open Podium is ge-
pland voor zondag 4 december 2022.
Adres: Bar het Fort, Het Fort 55 in
De Kwakel. Tijd: van 14.30 - 17.30 uur.
Kijk ook op de website: www.
openpodiumuithoorn.nl of mail naar 
openpodiumuithoorn@gmail.com.

Zondag Open Podium
Uithoorn & De Kwakel

Regio - Ben jij tussen de 8 en 12 jaar? 
Kom dan zaterdag 29 oktober padden-
stoelen speuren in het Libellebos.
Want wist je dat het Libellebos een 
echt sprookjesbos is? Je kunt zo maar 
oog in oog staan met Heksenboleten, 
Dodemansvingers, Duivelseieren en 
elfenbankjes! Of wie weet durf jij het 
wel aan om een Judasoor te eten. 
Een paddenstoel maar natuurlijk niet 
giftig. En onder het tapijt van 
bladeren zullen we ook tal van 
bodemdiertjes zien, die lusten ook 
wel een stukje paddenstoel.
De bijeenkomst wordt begeleid door 
twee IVN natuurgidsen; Lia Rade-
maker en Anja de Kruijf. Ben jij zo’n 
speurneus en hou je van lekker 
buiten zijn? Meld je dan aan

door een mailtje te sturen naar
anjadkruijf@outlook.com of
lia.rademaker@gmail.com.
We ontmoeten elkaar op zaterdag
29 oktober om 13.30 uur bij het ’t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan 59 in Uithoorn. De bijeen-
komst is gratis en je ouders kunnen 
je om 15.30 uur weer ophalen.
Aanmelden is verplicht en trek vooral 
kleren aan die vies mogen worden.

Regio - Op 10 oktober hebben we 
tijdens onze koorrepetitie stilgestaan 
bij het 40 jarige jubileum van Erik Jan 
Joosse. In 1982 werd hij benoemd als 
repetitor van het koor. Hij heeft het 
koor op vele repetities en ook veel 
concerten begeleid, vaak op zijn 
kistorgel te midden van het orkest, 
soms op een kerkorgel, bijvoorbeeld 
tijdens de koorreis in Parijs in de 
Madeleine en of op de piano of 
vleugel tijdens de koorreis dit jaar in 
MarienMünster (Duitsland). Altijd 
zeer professioneel en een steun voor 
hen bij de koorzang. Bloemen en een 
mooie toepasselijke sculptuur, de G- 
sleutel, werd hem overhandigd. Ook 
de dirigent Toon de Graaf is al 37 jaar 
aan Amicitia verbonden. Al zo lang 
samen geeft aan, dat er een �jne 

sfeer op het koor heerst. Ze hopen, 
dat ze nog lang bij Amicitia zullen 
blijven. Daarna begon zoals gewoon-
lijk de koorrepetitie, nu met het 
oefenen van The Armed Men van Karl 
Jenkins, een prachtig hedendaags 
muziekstuk, ook wel ‘de Mis van de 
Vrede’ genoemd. Dit wordt 15 april 
2023 in de Schutse uitgevoerd.

Paddenstoelenspeurtocht
voor kinderen

Erik Jan Joosse 40 jaar
repetitor bij Amicitia

De Kwakel - Op zaterdag 29 en 
zondag 30 oktober a.s. wordt 
tussen 12.00 - 17.00 uur in en 
rondom De Kwakel de kunstroute 
‘Qua Kunst & Ambacht’ gehouden. 
Tien locaties hebben hun deuren 
voor jong en oud geopend. Bij de 
deelnemende kunstenaars is van 
alles te zien: live schilderen, textiel-

technieken, een kerstshow,
fotogra�e, draagbare verhalen, 
bronzen, etc. De kinderen die 
meekomen kunnen zich op een 
aantal van de locaties prima 
vermaken. Kijk op onze website, 
www.kunstindekwakel.nl, daar is 
alle informatie én de interactieve 
routekaart te vinden.

Kunst en ambacht op Kwakelse 
kunstroute Qua Kunst & Ambacht
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Vinkeveen - Het 85-jarig feest is nog 
in volle gang. De laatste twee weken 
staan in het thema kunst en cultuur. 
Afgelopen weken stond dans, spel 
en muziek centraal. O.a. het Dans-
theater is langs geweest. Dit was een 
enorme happening. De medewer-
kers van het Danspaleis hebben een 
ouderwets gezellig dans & muziek-
feest voor bewoners, familieleden en 
personeel verzorgt. Zij hebben alle 

bewoners met of zonder rolstoel/
rollator aan het dansen gekregen. 
Iedereen heeft genoten van de 
muziek, het dansen en de lekkere 
hapjes! Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar.
Tevens zijn de kinderen van de Jozef-
school langs geweest om met de 
bewoners ‘Oud Hollandse Spelletjes’ 
te spelen. Zowel de kinderen als de 
bewoners hebben hiervan genoten. 

A.s. vrijdag de 21e komt Roel’s Bees-
tenboel langs. Hij komt met een 
20-tal dieren zoals een geit, ezeltje, 
konijnen, cavia’s etc. Het contact met 
dieren is rustgevend, therapeutisch, 
iedereen kan genieten kan dieren. 
Wat is er leuker dan dieren en 
mensen bij elkaar te brengen! Roel 
zijn dieren zijn gewend aan contact 
met mensen en zorgen voor een 
glimlach en herkenning. Bent u in de 
gelegenheid, kom gerust met uw 
kinderen langs, tussen 10.00 en 
16.00 uur bent u van harte welkom.
Woensdag 26 oktober komt er op 
het terrein van Maria-Oord een echt 
circus! Dit is in eerste instantie voor 
de bewoners/cliënten van Maria-
Oord, echter zijn er per voorstelling 
50 kaartjes voor de kinderen van 
Vinkeveen beschikbaar. Er zijn drie 
voorstellingen van een uur, om 11.00 
uur, 13.30 uur en 15.30 uur. U kunt 
als ouder bij de receptie van Maria-
Oord hiervoor kaartjes ophalen 
(maximaal drie per persoon).

De Ronde Venen - Er komt geen 
onderzoek naar gehele renovatie van 
het huidige gemeentehuis. Dat heeft 
een meerderheid van de gemeente-
raad afgelopen donderdag besloten. 
Alle raadsleden van Ronde Venen 
Belang, VVD, D66, LEF, Inwoners 
Collectief en CU-SGP stemden voor 
het collegevoorstel om door te gaan 
met twee ontwikkelplannen.

Financiële berekeningen geheim
Die twee scenario’s worden in de 
komende tijd uitgewerkt. De investe-
ringskosten voor nieuwbouw van het 
gemeentehuis bij het Veenweidebad) 
zijn geraamd op € 24 miljoen. Het 
tweede scenario - twee verdiepingen 
op het huidige pand aan de Croon-
stadtlaan en sloop van het deel aan 
het Raadhuisplein - kost volgens het 
college 22,4 miljoen euro. Volgens het 

college zijn de bedragen in beide 
scenario’s inclusief een post voor prijs-
stijgingen tot aan de start van de 
bouw én met de afkoopsom van prijs-
stijgingen tijdens de bouw. De kosten 
van 21 procent BTW zijn niet meege-
nomen in de berekeningen. Voor de 
rapportages, waarin staat hoe men 
tot de genoemde bedragen is 
gekomen, geldt geheimhouding. 
Openbaarmaking zou volgens het 
college het � nanciële belang van de 
gemeente schaden.

Geen onderzoek derde scenario
Alleen de fracties van PvdA-Groen-
Links, CDA en Seniorenpartij hielden 
vast aan toevoeging van een derde 
scenario: ook onderzoek doen naar de 
kosten van een volledige renovatie-
variant. Ernst Schreurs (PvdA-Groen-
Links): “We kunnen een miljoenen-

investering als deze niet rechtvaar-
digen tegenover onze inwoners 
zonder dat de goedkope variant van 
renovatie serieus onderzocht is.” 
Namens het CDA ondersteunde Jan 
Rouwenhorst die bewoordingen. “Het 
aanzicht wordt gebruikt als belang-
rijkste argument om hier niet voor te 
kiezen.” Volgens hem maakt de nadruk 
op uitstraling een nieuw gemeente-
huis tussen de vier en zes miljoen 
euro duurder. Het college en een 
meerderheid van de gemeenteraad 
willen er zelfs geen enkel onderzoek. 

Genoeg geld in potjes?
Een nieuw of gerenoveerd gemeente-
huis brengt meerkosten met zich 
mee. In beide scenario’s van het 
college is sprake van een jaarlast van 
circa € 1,7 miljoen. Nu is dat nog
€ 400.000. De gemeente kan structu-
reel over extra geld beschikken, 
bijvoorbeeld door de OZB over een 
reeks van jaren te verhogen. Een 
nieuw gemeentehuis leidt niet auto-
matisch tot betere dienstverlening. 
Krijgen inwoners en ondernemers in 
het beloofde referendum de vraag 
voorgelegd of men een nieuw 
gemeentehuis een forse verhoging 
van de lokale lasten waard vindt? Of 
blijven tariefverhogingen uit omdat al 
genoeg geld in allerlei potjes van de 
gemeente zit?
In maart 2023 mogen inwoners in een 
raadgevende volksraadpleging 
aangeven wat zij willen. Niet dat er 
dan veel te kiezen valt. Nu al staat vast 
dat de echte keus beperkt zal zijn: 
Kiezen voor scenario één of voor 
scenario twee.

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

Doordenderen naar duur, nieuw 
gemeentehuis

De Ronde Venen - Op initiatief van 
enkele musici uit DRV is een nieuwe 
serie concerten ‘Klassiek in de Ronde 
Venen’ ontstaan. Met deze concert-
serie komt klassieke muziek dichter 
bij onze dorpsgenoten. Deze serie 
bestaat uit drie concerten, die op de 
zondagmiddag worden gegeven.
De concerten vinden plaats in Vinke-
veen, namelijk in de sfeervolle Gere-
formeerde kerk ‘De Morgenster’ 
(Herenweg 253). De ambiance van 
dit gebouw en zijn akoestiek zal 
zeker iedere muziekliefhebber 
aanspreken!
Het eerste concert vindt plaats op 30 
oktober om 14.30 uur. Tijdens dit 
concert zal Trio Centella voor u 
optreden. Dit trio, Selma Harkink-
sopraan, Suzanne Arends-� uit, Aimée 
van Delden-harp, brengt naast 
muziek die voor deze bezetting 
geschreven is ook zelf-bewerkte 
composities. In dit programma zullen 
werken van Franse, Engelse en 
(Latijns-)Amerikaanse bodem te 

horen zijn. Met de prachtige stem 
van Selma Harkink en de spranke-
lende klanken van � uit en harp komt 
elk concert tot leven. Kaarten kunt u 
reserveren via klassiekinderonde
venen@gmail.com of telefonisch via 
06 4648 3157. Kinderen zijn gratis, 
volwassenen betalen €15,–. Zonder 
reservering kunt u op de dag van het 
concert aan de kassa kaarten kopen 
à € 17,50. Tevens kunt u een passe-
partout bestellen voor alle drie de 
concerten à € 40,– per passe-partout.
Overige concertdata: 15 januari 2023, 
Nieuwjaarsconcert, gegeven door 
jonge talentvolle musici uit Oekraïne, 
leerlingen van de Sweelinck 
Academy uit Amsterdam. 16 april 
2023, Lenteconcert, gegeven door 
pianoduo Parfenova/Basilova met 
o.a. Le Sacre du Printemps van I. 
Stravinsky.
Dit initiatief is mede mogelijk 
gemaakt dankzij de � nanciële steun 
van Gemeente De Ronde Venen en 
het Ronde Venen Fonds.

Klassiek in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Fietsmaatjes De 
Ronde Venen heeft deze maand twee 
mooie cheques mogen ontvangen! 
Tijdens de Rabobank ClubSupport 
actie hebben vele klanten gestemd 
op Fietsmaatjes DRV. Bij het open-
maken van de envelop werden ze 
toch wel even stil van het mooie 
bedrag wat zij in ontvangst hebben 
mogen nemen, een bedrag van
€ 1084,61. Van De Ronde Venen 
Fonds mochten zij € 500,- ontvangen. 
Als er meer mensen ons doel willen 
steunen, dan kunnen zij zich aan-
melden op onze website: www.

� etsmaatjesdrv.nl/doneren. U kunt 
donateur worden of een klein 
eenmalig bedrag overmaken. 
Intussen sparen zij hard door, zodat 
er nog meer inwoners (weer) kunnen 
gaan � etsen.
Stichting Fietsmaatjes De Ronde 
Venen stelt een duo� ets beschikbaar 
voor inwoners van De Ronde Venen, 
die niet meer zelfstandig durven of 
kunnen � etsen. Wij koppelen vrijwil-
ligers en gasten, zodat zij kunnen 
genieten van een mooie gezellige 
� etstocht in onze prachtige 
omgeving.

Fietsmaatjes DRV bedankt Rabobank 
ClubSupport & De Ronde Venen Fonds

Ze blijven feesten in Maria-Oord
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Uithoorn - SPUK (Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel) laat de mooie 
en bijzondere kant van Uithoorn en 
De Kwakel zien aan de inwoners en 
bezoekers. De SPUK kiest ervoor om 
evenementen en andere initiatieven 
te ondersteunen die de aantrekkings-
kracht van Uithoorn en De Kwakel 

vergroten. Zowel voor de eigen bewo-
ners, als voor de regio en toeristen.
Eén van de initiatieven van de SPUK 
zijn ‘start up video’s’ waarin nieuwe 
ondernemers zich presenteren. De 
tweede ondernemer die zich presen-
teert is Peter Faber van Red Parket 
Houten vloeren. Red Parket is geen 

winkel, werkt met bezoek aan huis of 
op afspraak in de showroom van de 
groothandel, alle werkzaamheden 
worden door het bedrijf zelf uitge-
voerd. Tijdens het hele traject heeft u 
één aanspreekpunt, of het nu gaat om 
de verkoop van nieuwe houten 
vloeren of om renovatie. Door directe 
inkoop van de parketfabriek en groot-
handel krijg je concurrerende prijzen. 
De snelle leveringen worden door 
zowel de particuliere en zakelijke als 
prettig ervaren. Persoonlijk advies, 
snelle service en kwaliteit staan 
centraal. Voor meer informatie; www.
redparket.nl. Bekijk de ‘start up video’ 
van Peter Faber – Red Parket Houten 
vloeren op de website; www.uithoorn
aandeamstel.nl. Wil jij als Start Up 
ondernemer ook in aanmerking 
komen voor deze video en promotie? 
Stuur dan een e-mail met informatie 
over je bedrijf naar bestuur@
uithoornaandeamstel.nl.

RICK FM
Herfst Sportweekend op Rick FM met het 
sportnieuws en verslagen uit de regio. 
‘Tussendoortje live sport’ op zaterdag 
17.00 - 18.00 uur en zondag 14.00 -17.00 
uur. ‘Sport & Co’, zondag 11.00 - 13.00 
uur met o.a. atletiekvereniging AKU en 
de 63e Kwakelse Veiling.

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
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
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

Mogen wij u voorstellen…

Uithoorn - Na twee jaar coronaperi-
kelen met uitstellen, aankondigen en 
weer uitstellen was het zondag einde-
lijk zo ver. Ook Trio Tango Extremo kon 
een in 2019 al geprogrammeerd 
optreden bij de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) toch nog 
realiseren. Ook het SCAU-publiek wist 
de weg naar de vertrouwde Schutse 
nog steeds te vinden. De zaal was 
goed bezet met de abonnement-
houders en kopers van losse kaarten. 
Het werd een leuke middag met vlotte 
muziek in Zuid-Amerikaanse sfeer.

Van de oprichters van het Tango-
ensemble waren twee leden in de 
overgangsjaren tijdens de lockdowns 
inmiddels vervangen door nieuwe 
muzikale collega’s. Violiste, oprichter 
en artistiek leider Tanya Schaap was 
gebleven. Ze speelde met veel 
Schwung, maar ze kon aan de micro-
foon ook goed overweg met beeldend 
voorgedragen verhalen uit Zuid-
Amerika. Verhalen uit het boek ‘Over 
de duivel en andere liefdes’ van de 
Colombiaanse schrijver Gabriël Garcia 
Márquez inspireerden de leden van 

het trio als thema’s voor hun pro-
gramma. Met Carlos Matos aan de 
vleugel en Marijn van de Ven op 
contrabas was in de lockdownperiode 
inmiddels het vernieuwde trio 
ontstaan dat zondag optrad bij de 
SCAU.
De muzikanten namen hun publiek 
met hun hoor- en zichtbare speel-
vreugde mee op een muzikale reis 
met afwisselende pleisterplaatsen. 
Een tango hier. Een knap voor het 
ensemble bewerkt chanson van Edith 
Piaf daar. Eigen composities, zoals een 
mooi liedje van pianist Carlos voor zijn 
kleine dochter Montana. Een nieuw, 
nog niet eerder uitgevoerd nummer 
voor het ensemble. De korte liefdes- 
en sprookjesverhalen er tussendoor. 
Een meditatief nummer met de piano 
en de contrabas in de hoofdrol. En dan 
de stormachtige overstap naar een 
vlotte tango. Dat waren, met hartelijk 
applaus beloonde ingrediënten voor 
een ontspannende muziekmiddag.
Op zondag 30 oktober, aanvang 14.30 
uur, presenteert Lenny Kuhr bij de 
SCAU (zie www.scau.nl) in de Schutse 
haar programma ‘Het lied gaat door’. 
De zangeres wordt begeleid door 
Reinier Voet, gitaar en Michiel Kool, 
basgitaar.

Plezierig middagconcert met
Trio Tango Extremo

Uithoorn - Tegenwoordig koopt men 
niet meer bij de kringloop voor het 
zogenaamde ‘schat zoeken’. Bij Stich-
ting Ceres Kringloopcentrum koop je 
artikelen omdat je niet teveel geld wilt 
uitgeven en dat je de wetenschap hebt 
dat de Stichting vele goede doelen 
steunt, zowel plaatselijk als landelijk. 
Daarnaast biedt Stichting Ceres vele 
mensen (vrijwilligers) een mogelijk-
heid om (gezellig) deel te nemen aan 
de arbeidsmarkt.
Stichting Ceres is dankbaar dat vele 
inwoners hun kleding en andere arti-
kelen die zij niet meer gebruiken naar 

Stichting Ceres brengen. De kleding, 
boeken, speelgoed en vele overige 
artikelen worden door de medewer-
kers van Stichting Ceres goed gecon-
troleerd alvorens deze de winkel 
ingaan.
Duurzaamheid is momenteel gelukkig 
heel belangrijk geworden. Zomaar 
artikelen kopen en die dan niet 
gebruiken of maar weer weggooien, is 
niet meer van deze tijd. Stichting Ceres 
is een keurige winkel waar het goed 
toeven is. Er staan heel veel artikelen 
en wil men advies, dan heeft Stichting 
Ceres medewerkers beschikbaar om te 

helpen de juiste keuze te maken.
Stichting Ceres is nu al bezig met de 
voorbereidingen voor de feestdagen 
van 2022. Binnenkort komen artikelen 
in de winkel voor Halloween, daarna 
Sinterklaas en uiteraard heel veel 
mooie artikelen voor de Kerst. Ook 
(feest-)kleding voor een gezellig kerst-
feest krijgt Stichting Ceres binnenkort 
in haar winkel. Juist bij de kringloop 
vindt u (feest-)kleding van bekende 
merken.
Het kopen bij een kringloopwinkel als 
Stichting Ceres is altijd duurzamer en 
ook leuker dan bijvoorbeeld bij 
commerciële tweedehands winkels.
En het is ook beter om bij een Stich-
ting zoals Ceres Kringloopcentrum te 
kopen. Dan weet men namelijk dat 
met de verkoop van alle artikelen of 
dat nu kleding, boeken, schoenen of 
andere artikelen zijn, vele goede 
doelen worden gesteund, waaronder 
bijvoorbeeld Kika, maar ook plaatse-
lijke goede doelen.
Blijf uw overtollige artikelen inleveren 
bij Stichting Ceres Kringloopcentrum 
aan de Industrieweg 33 in Uithoorn.
En kom naar Ceres voor geweldige 
aankopen. Dat is de echte duurzaam-
heidsgedachte.

‘Tweedehands’ koop je bij 
Stichting Ceres Kringloop



Onder de schaduw van de Trompetboom 
begint het gesprek. Piet stelt zich voor: hij 
woont nog niet zo lang in Uithoorn, is een 
aantal jaar geleden verhuisd vanuit 
Voorhout. Het is even wennen, al verschilt 
Uithoorn niet zoveel van Voorhout. Hij werkt 
al jaren voor de overheid als controller, maar 
zijn werkzame leven zit er bijna op: hij gaat 
binnenkort met pensioen. Hij kijkt er met 
gemengde gevoelens naar, al biedt het 
leven als pensionado ook mogelijkheden: 
straks is er volop tijd om te �etsen, zijn 
passie. Hij heeft al diverse lange �etstochten 
gemaakt. 

Depressie
Tahsin werkt bij een vijfsterren hotel in 
Amsterdam. Hij is van Turkse komaf en 
woont met zijn vrouw en dochter in de 
Europarei. Hij heeft een achtergrond in de 
ICT en had vroeger een eigen bedrijf. Hij 
woonde op verschillende plekken in 
Amsterdam, het laatst in Buitenveldert. De 
verhuizing naar Uithoorn was niet geheel 
zijn keus, maar ingegeven door de situatie 
waarin hij verkeerde. Een aantal jaar geleden 
ging zijn bedrijf failliet. “Ik stapte in een 
ander bedrijf met een aantal zakenpartners. 
We importeerden natuursteen uit Turkije.” 
Met dat bedrijf liep het niet goed af, en 
opeens veranderde alles voor Tahsin. Hij zat 
in de schulden en moest zijn huis verkopen. 
Daarna brak een moeilijke tijd aan, waarin 
hij te kampen kreeg met een depressie. “Ik 
kon niet werken, kon me niet meer concen-
treren. Ik sliep heel slecht. Mijn vrouw en 
dochter hebben me heel erg gesteund in die 
periode. Ze hebben veel geduld met me 
gehad. Ik heb veel gewandeld in die tijd en 
kreeg hulp van een psycholoog. Het duurde 
vier jaar voor ik weer kon functioneren.” Het 
lichtpuntje in die jaren was de tijd die hij 
met zijn dochter kon doorbrengen. “In het 
begin was het moeilijk om in Uithoorn 
contact met mensen te maken. Dat werd 
makkelijker toen mijn dochter hier naar 
school en naar een sportvereniging ging.” 

Bewegen als medicijn
Piet heeft iets soortgelijks meegemaakt. Een 
aantal jaar geleden ging hij door een moei-
lijke periode. “Het kwam onder meer voort 
uit de drukte op mijn werk. Ik deed teveel en 

daarnaast speelden een aantal andere zaken 
mee. Ik kreeg een depressie.” Het kostte Piet 
twee jaar om er bovenop te komen. “Ik was 
blij dat ik in die periode kon doorwerken, zij 
het wat aangepast. En ik heb veel ge�etst in 
die tijd.” Bewegen was voor beide mannen 
een medicijn. De muziek was ook belangrijk. 
“Ik heb een hele brede muzieksmaak,” aldus 
Piet. “In die tijd luisterde ik veel naar metal. 
Een bak herrie, waarbij het niet draait om de 
tekst.” Tahsin heeft een voorkeur voor wat 
rustigere muziek. “Muziek van troubadours.” 
Het gaat inmiddels beter met de mannen, 
maar volgens Piet blijft het zaak om waak-
zaam te blijven. “Ik word soms nog steeds 
overspoeld door sombere gedachten. Dat 
zie ik nu beter aankomen. Als ik me zo voel, 
ga ik een stuk �etsen.”

Fiets
Als dierbaar voorwerp heeft Piet zijn �ets 
meegenomen. Niet verwonderlijk, het 
�etsen betekent immers veel voor hem. “Ik 
heb de �ets zelf samengesteld en voor mij 
laten bouwen. In het frame is mijn naam 
gegraveerd.” Als Tahsin een dierbaar voor-
werp zou moeten kiezen, houdt hij het bij 
een boek. Hij houdt erg van lezen. Het lukt 
hem nu weer om de rust voor het lezen te 
vinden. “In het verleden las ik vooral Turkse 
en Engelse boeken, maar tegenwoordig lees 
ik ook boeken van Nederlandse schrijvers.” 
Dat brengt het gesprek op het laatste boek 
dat Piet kocht: ‘De ontgroening van een 
eerstejaars gepensioneerde’, geschreven 
door Jaap Kranenborg. “Ik was laatst ook bij 
de lezing van de schrijver. Een mooie tip van 
de auteur vind ik dat je alles moet gaan uit 
proberen, om te kijken wat je leuk vindt. Dat 
ben ik ook van plan.”

Gezondheid
Hoe ziet de toekomst van de mannen eruit? 
“Ik ben inmiddels in de herfst van mijn 
leven,” aldus Piet. Ik wil zoveel mogelijk 

genieten van het leven. Geluk moet je ook 
zelf maken.” Tahsin: “Na alles wat ik heb 
meegemaakt, staat gezondheid voor mij op 
de eerste plaats. Zowel fysiek als mentaal, en 
dat hoop ik ook voor mijn dierbaren.” Daar is 
Piet het mee eens. “Als je wil genieten, is 
gezondheid de randvoorwaarde.”
Het uur vloog voorbij in de tuin. Aan het 
einde van het gesprek wensen ze elkaar veel 
geluk en gezondheid toe. Daarmee komt 
een mooi gesprek ten einde. Bijzonder 
hoeveel je onverwacht met elkaar gemeen 
kan hebben. 

Dit Zijn Wij Uithoorn! is een foto- en 
ontmoetingsproject. Inwoners die 
elkaar niet kennen, gaan daarbij 
met elkaar in gesprek en op de foto. 
Doel van het project is het 
vergroten van de sociale cohesie 
binnen de gemeente. Meer weten 
over het project? Kijk op
www.ditzijnwijuithoorn.nl. 

Ontmoeting Tahsin en Piet 

Dit Zijn Wij Uithoorn

Een boomgaard met fruitbomen, bloemrijke borders en bijzondere bomen; voor de 
ontmoeting tussen Tahsin Gunaltay (56 jaar) en Piet van Duin (65 jaar) zijn we in de 
Tuin van Bram de Grootte. De tuin opent eens per maand op zondagmiddag haar 
deuren en wordt onderhouden door vrijwilligers. Voor Piet en Tahsin wordt een 
uitzondering gemaakt: ze hebben de sprookjesachtige tuin voor zich alleen. Voor 
beiden is het een kennismaking met de tuin, ze zijn er nooit eerder geweest.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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Er zijn in de gemeente vier dorps-
huizen met zaalsportvoorzieningen. 
‘De Boei’ in Vinkeveen en ‘De Willis-
stee’ in Vinkeveen hebben beide een 
sporthal. Bij zowel ‘De Springbok’ in 
De Hoef als ‘De Vijf Bogen’ in Baam-
brugge is een gymzaal. De zaalsport-
voorzieningen in de dorpshuizen zijn 
van onmisbare betekenis voor de 
gemeente. Die voorzien in de wette-
lijke verplichting van de gemeente 
om aan basisscholen gymnastiek-
ruimte beschikbaar te stellen. Om de 
dorpshuizen ‘overeind te houden’ is 
�nanciële ondersteuning onontbeer-
lijk. Het college: “Op korte termijn 
hebben dorpshuizen al �nanciële 
steun nodig om aan de verplich-
tingen aan hun energieleveranciers 
te kunnen voldoen. Verwacht wordt 
dat tot het eind van dit kalenderjaar 
de energieprijzen ongeveer €175.000 
hoger uitkomen, uitgaande van de 
energieprijzen van eind september.” 
Met uitzondering van de dorps-
huizen is - volgens het college van b 
en w - geen sprake van acute 
problemen. Wel is de problematiek 
bij ‘De Willisstee’ en ‘De Boei’ inmid-
dels zo ernstig dat de gemeente 
zowel aan de ‘De Boei” als aan ‘De 
Willisstee’ nu al eenmalig € 50.000 
noodsteun toekent om de activi-
teiten te kunnen voortzetten en de 
beide dorpshuizen te laten voortbe-
staan. Door het verstrekken van die 
noodsteun moet o.a. de afsluiting 
van de douches worden terugge-
draaid. De gemeente ziet douchen 
namelijk als een vanzelfsprekend 
onderdeel bij het sporten. 

Toegekende noodsteun terug?
Op het moment dat er een compen-

satieregeling van het Rijk komt, zal 
de gemeente met deze twee dorps-
huizen overleggen om te bezien of 
de gemeentelijke noodsteun naar 
verhouding is of dat een deel “weer 
terugkomt naar de gemeente.” De 
toegekende bedragen zijn alleen 
bedoeld om de gestegen energie-
kosten te betalen.
Met het bestuur van het dorpshuis 
‘De Springbok’ is op de korte termijn 
overleg over hun �nanciële uitda-
gingen. Daar “loopt het energiecon-
tract met vaste tarieven in september 
2022 af.” Het ‘Sporthuis Abcoude’ 
beschikt o.a. over een zwembad en 
een sporthal. Het college: “Bij de 
recente bouw is sterk ingezet op 
energiebesparende maatregelen. 
Deze investeringen verdienen zich 
nu terug. Het energieverbruik komt 
lager uit dan de uitgangspunten in 
het businessplan.” In Mijdrecht zijn 
drie gemeentelijke locaties, waar 
alleen zaalsport mogelijk is: sporthal 
‘De Phoenix’ aan de Hoofdweg, 
sporthal ‘De Eendracht’ en gymzaal 
‘De Brug’ aan de Van 
Wassenaerstraat. 

SV Argon ontbreekt
In De Ronde Venen zijn veel (buiten)
sportverenigingen actief op het 
gebied van hockey, tennis, korfbal, 
voetbal, ijsactiviteiten en jeu de 
boules. Het energieverbruik hangt 
vooral samen met (elektriciteit en 
verwarming van) verenigingsge-
bouwen, douchegelegenheid en het 
gebruik van veldverlichting. Bij 
diverse tennisverenigingen, 
hockeyvereniging Abcoude, FC 
Abcoude, SV CSW in Wilnis en 
(binnenkort) SV Hertha in Vinkeveen 
zorgt het gebruik van zuinige LED-
veldverlichting voor forse bespa-

ringen op de energiekosten. Opval-
lend is dat in de stukken niets wordt 
vermeld over doorgevoerde energie-
besparingen bij de Mijdrechtse 
sportvereniging Argon. Geen van de 
verenigingen geeft aan dat de 
gestegen energieprijzen op dit 
moment voor onoverkomelijke 
problemen zorgt, maar er is wel zorg 
over de (toekomstige) stijging van de 
energietarieven.

Verzoek Tweede Kamer
Ook bij tal van andere maatschappe-
lijke organisaties heeft de gemeente 
informatie opgevraagd over de ener-
giekosten. De ontvangen gegevens 
geven geen eenduidig beeld, al zijn 
er zorgen geuit over de stijgende 
energielasten. Het college in de raad-
sinformatiebrief: “Tijdens de Alge-
mene Beschouwingen op 22 
september verzocht de Tweede 
Kamer het kabinet om eveneens 
energiehulp te bieden aan scholen, 
culturele instellingen, verenigingen, 
sportclubs, zwembaden en andere 
maatschappelijke voorzieningen. 
Hierover wordt in de loop van 
oktober duidelijkheid verwacht.” Het 
is niet zeker of die steun ook voor de 
dorpshuizen zal gelden.

“Uiterst zorgwekkend”
De situatie van het Veenweidebad 
wordt getypeerd als “uiterst zorgwek-
kend”. Het college meldt in de raads-
informatiebrief: “Vanwege de huidige 
tarieven lopen de energiekosten 
voor het Veenweidebad in 2022 
dusdanig op dat er sprake is van een 
bedrag van ruim € 200.000 aan extra 
energiekosten boven het niveau van 
2020.” Dat bedrag komt dan bovenop 
de toch al verlieslatende exploitatie 
van het Veenweidebad, dat sinds de 

GITZWARTE WOLKEN DOOR ENERGIEPRIJZEN: IS VEENWEIDEBAD NOG TE REDDEN?

Dorphuis de Boei en Willisstee 
ontvangen acute noodsteun

opening in 2010 onafgebroken met 
verlies draait. Dat kost de gemeente 
elk jaar al ruim boven de 100.000 
euro. Gaat de gemeente nu ook 
opdraaien voor de sterk gestegen 
energierekening van het Veenwei-
debad? De gemeente zegt niet 
garant te staan voor de gestegen 
kosten. Dat zou een zaak zijn van de 
organisatie Optisport die het 
zwembad exploiteert. “Momenteel 
wordt onderzocht welke energiebe-
sparende maatregelen vervroegd 
uitgevoerd kunnen worden. Voor 
�nanciële steun op de korte termijn 
kijkt de gemeente vooralsnog naar 
eventuele steunmaatregelen vanuit 
het Rijk.” Gebruikers van het Veen-
weidebad meldden eerder al aan de 
redactie van deze krant dat de 
temperatuur van het zwemwater en 
de douches verlaagd zou zijn. Dit 
soort bezuinigingen lost echter niets 
op. Verduurzaming van het gebouw 
is op korte termijn niet mogelijk en 
zal zeker een miljoeneninvestering 

vereisen. Kortom, Optisport De 
Ronde Venen b.v. zit in de gevaren-
zone. Is er voor het zwembad geld 
uit Den Haag te verwachten?

Gaan deuren dicht?
De gestegen energiekosten zijn van 
een dusdanig niveau dat ook door te 
voeren tariefstijgingen geen oplos-
sing bieden. Het college laat weten: 
“Het uitblijven van steunmaatregelen 
voor het Veenweidebad leidt moge-
lijk tot het beëindigen van de exploi-
tatie.” Dat wordt dan een �nanciële 
molensteen voor de gemeente, want 
“bij sluiting lopen de vaste lasten 
(afschrijvingen en rente) bij de 
gemeente door, maar kan er niet 
meer gezwommen worden.” Dat 
betekent: dichte deuren voor indivi-
duele zwemmers, zwemvereni-
gingen die hun activiteiten moeten 
staken en voor ruim 800 kinderen 
komt de wekelijkse zwemles te 
vervallen. Elders zwemles in de regio 
lijkt door wachtlijsten geen optie.

Wilnis - Vorige week vond op de 
Koningin Julianaschool in Wilnis de 
feestelijke opening plaats van de 
Kinderboekenweek met het thema: 
Gi-ga-groen. De school was groen 
versierd en alle kinderen mochten in 
het groen naar school komen voor 
de spetterende opening. Meester 
Richarde en juf Heleen speelden in 
de sketch over ‘Mallie’ die graag een 
‘shopping mall’ wilde openen op het 
terrein van ‘Boom’, die dit natuurlijk 
geen goed plan vond. In de klassen 
was extra tijd en aandacht voor lezen 

en kinderboeken, maar er werden 
ook schoolbrede (lees)activiteiten 
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld 
‘The Masked Voorlezer’, samenlees-
momenten met andere groepen en 
er werd een voorleeswedstrijd geor-
ganiseerd voor kinderen uit de 
groepen 3 t/m 8. In verschillende 
klassen kwam er een schrijver op 
bezoek en er werden gi-ga-groene 
avonturen beleefd in de natuur, geor-
ganiseerd door NME-centrum de 
Woudreus. Vrijdag 21 oktober wordt 
het project afgesloten in de aula van 

de school met het nummer ‘Gi-Ga-
Groen’ van Kinderen voor kinderen 
en de �nale van de 
voorleeswedstrijd.

Julianaschool kleurt Gi-Ga-Groen



1 DE VERBORGEN TUIN
Boterdijk 40, 1423 NB De Kwakel
Tel. 0297-329 872
FACEBOOK.COM/
VERBORGENTUINBOTERDIJK

De Verborgen Tuin bevindt zich in de achtertuin 
van Heleen Bouwmans en Michel Kanters. Het is 
een beschut buitenterrein van ongeveer 1,5 ha, ge-
schikt voor kleinschalige evenementen, creatieve 
workshops en sportactiviteiten. De grote tent en het 
buitenterrein zijn beschikbaar voor activiteiten in de 
periode van mei tot en met september. ’s Winters is 
er binnenshuis ruimte voor bijeenkomsten tot maxi-
maal 10 personen. 
Maria van der Velden toont haar schilderijen en 
Hella Martens haar foto’s.

10 BAR ‘T FORT
Het Fort 55, 
1424 RW De Kwakel
Tel. 0297-564 847
BARHETFORT.NL

Bar ’t Fort is gevestigd in een unieke locatie, Fort De 
Kwakel, dat onderdeel is van de Stelling van Amster-
dam. Het fort, dat in 1906 is gebouwd en sinds 1996 
op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, is gelegen op 
het Forteiland met rondom de Fortgracht. Er is ruimte 
voor diverse in- en outdoor activiteiten en zeer ge-
schikt als feestlocatie. Tijdens de kunstroute is het op 
beide dagen om 13:00 en 15:00 uur mogelijk om aan 
een 15 min. durende rondleiding deel te nemen. 
Coby van der Boon toont sieraden en 
Jan Dreschler exposeert schilderijen.

2 POLDERSPORT DE KWAKEL
Boterdijk 91
1424 ND De Kwakel
Tel. 0297-563 679
POLDERSPORT.COM

Sinds 1994 organiseert Poldersport De Kwakel buiten-
sport activiteiten voor jong en oud. Op onze biologi-
sche boerderij verzorgen we recreatieve sportdagen 
voor groepen tot wel 500 personen. Van Quakelgolf 
tot poldersurvival en van zeskamp tot � etstocht, al-
les onder leiding van onze ervaren sportinstructeurs. 
Poldersport de Kwakel is ‘VEBON’ gecerti� ceerd, een 
keurmerk voor veiligheid en milieu. Uiteraard zorgen 
wij ook voor een hapje en drankje op ons terras dat 
uitgebreid kan worden tot een complete boeren-
lunch of boerenbarbecue. 
Kom gezellig bij ons langs en bekijk de schilderij-
en en tekeningen van het Thamen Collectief.

9 DORPSHUIS DE QUAKEL 
Kerklaan 16
1424 BK De Kwakel
Tel. 0297-531 528
DEQUAKEL.NL

Dorpshuis De Quakel speelt een centrale rol binnen 
de Kwakelse gemeenschap. Zo geeft zij o.a. onderdak 
aan diverse verenigingen en instanties van, en even 
buiten, De Kwakel. Bezoek onze website om van alle 
activiteiten, die hier voor jong en oud van september 
t/m mei plaatsvinden, op de hoogte te blijven. Tevens 
kunt u terecht voor een vergade-
ring, receptie, familiedag, jubile-
um of condoleance. 
Werk is te zien van Atelier De 
Kwakel, Ada Heidbuurt toont 
textielsieraden en -objecten, 
Mirjam Aalbers laat draagbare 
verhalen zien en het kunstwerk 
van gasten van De Zonnebloem 
afd. De Kwakel/Vrouwenakker 
wordt onthuld.

3 ZORGBOERDERIJ INNER-ART
Vuurlijn 36
1424 NS De Kwakel
Tel. 0297-563 753
INNER-ART.NL

Zorgboerderij Inner-Art biedt dagbesteding voor 
mensen met indicatie van alle leeftijden uit alle doel-
groepen voor gezonde activiteiten van zeer diverse 
aard, voor ieder wat wils, binnen en buiten zoals dat 
past op een boerderij. We gaan mee met de seizoe-
nen, leren, voelen ons nuttig en helpen mee naar 
ervaring, talent, leerdoelen en kunnen. Ook heeft 
Inner-Art het boerenmuseum ‘De 7 Erven’ en de boer-
derijwinkel ‘De Hooiberg’ met terras voor ko�  e en ge-
bak. Bezoekers kunnen ook via Het Vrije Noortveense 
park de boer(-derij) op. Winkel, museum, zorgboer-
derij, De Lander en terras, geopend: ma. t/m do. 9-16 
uur. 
Akke Feddema-
Fokker komt met 
haar natuurtegels 
en schilderijen.

8 BLOEMSIERKUNST CHRISTA SNOEK
Vrouwenakker 10A
1428 RZ Vrouwenakker
Tel. 0297-533 889
CHRISTASNOEK.NL

Bloemsierkunst Christa Snoek is een bloemenwinkel 
met een oppervlakte van 700 m2. Wij maken allerlei 
boeketten, bloemstukken, rouwbloemwerk, bruids-
boeketten en plantenbakken. Ook kunt u bij ons 
terecht voor losse bloemen, planten en woonacces-
soires. Het hele jaar door worden workshops gege-
ven. Op onze website vindt u de data voor de herfst-, 
kerst- en paasworkshops. Van juli t/m september kunt 
u bloemen plukken in de pluktuin en 
in oktober zijn hier pompoenen en 
kalebassen te oogsten. Voor beurzen 
maken wij compleet ingerichte stands. 
Schilderijen van Lidy Tijssen en 
Gerda Cornelissen, Diana Broens 
toont schilderijen en objecten, Hei-
di Snoek laat textielontwerpen zien, 
Irene Lausberg staat met beelden 
van speksteen en Saskia Witt expo-
seert tekeningen en schilderijen. 

4 AMSTELHOF SPORT & HEALTH CLUB / 
GRAND CAFÉ LA BASE
Noorddammerweg 30, 1424 NX De Kwakel
Tel. 0297-531 855 (Amstelhof Sport & Health Club) 
Tel. 0297-513 699 (Grand Café La Base)
AMSTELHOF.COM / GRANDCAFELABASE.NL

Amstelhof is niet zomaar een sportschool, maar dé 
all-inclusive Sport & Health Club in Nederland met 
een uniek aanbod van sport & ontspanning onder 
één dak. Volg een uitdagende groepsles, maak een 
rondje in de � tness onder begeleiding van een in-
structeur, sla een balletje op onze tennis- en squash-
banen of ontspan heerlijk in het wellness gedeelte 
met o.a. zwembad, sauna en stoombad. Alles kan! 
Grand Café la Base is 
de culinaire thuisbasis 
van Amstelhof Sport & 
Health Club. La Base 
is er zeker niet alleen 
voor sportschool-
klanten, integendeel: 
iedereen is welkom, 
op elk moment van de 
dag en zeven dagen 
per week. 
Kees de Witt Wijn 
exposeert op beide 
locaties zijn 
staalkunst.

7 GASTERIJ DE KWAKEL
Vuurlijn 78
1424 NS De Kwakel
Tel. 06-1314 3904
GASTERIJDEKWAKEL.NL

Gasterij De Kwakel is een multifunctionele evene-
mentenlocatie, waar je terecht kunt voor een feest, 
workshop, vergadering of presentatie. Er zijn drie 
ruimtes van verschillend formaat en 
er is zelfs een indoor sporthal. Ideaal 
om je kinderen te laten spelen, maar 
ook perfect voor medewerkers van 
bedrijven die na een intensieve bij-
eenkomst stoom willen afblazen. Voor 
wandelaars en � etsers is er het ruime 
terras gelegen aan de Vuurlijn, die 
onderdeel is van de Stelling van Am-
sterdam. In het voorjaar buitelen hier 
de lammetjes over elkaar heen. Als de 
batterij van je e-bike leeg is, kun je ‘m 
hier gratis opladen onder het genot 
van een drankje met een stuk taart, 
een lunch of een borrelhap. Zoals de 
naam al zegt: gastvrijheid staat voorop 
in Gasterij De Kwakel! 
Ab Westerweel, Dory Corbeek en 
Hanneke Westerweel-Clerc laten 
schilderijen zien en Jan Kok komt 
met aquarellen.

kunstindekwakel.nl29 + 30 oktober 2022 12.00-17.00 uur
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

5 BRUINSMA NATUURLIJK!
Noorddammerweg 1/ais
1424 NV De Kwakel
Tel: 0297-325 709
BRUINSMANATUURLIJK.NL

Bruinsma Natuurlijk! levert interieurbeplanting en 
(kerst)decoraties voor bedrijven en overheden. Naast 
de interieurbeplanting worden in het Green Creation 
Centre de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van verticaal groen in de vorm van planten- en mos-
wanden getoond. Ook qua afmetingen toepasbaar in 
woningen. In de maand oktober is er een kerstshow 
voor bedrijven die ook tijdens de kunstroute Qua 
Kunst & Ambacht te bezichtigen is. 
Sylvia Heeren schildert life en exposeert haar 
werk en Jan Bergisch en Jan van Strien staan met 
hun bronzen beelden.

6 IN DEN OSSEWAERD
Vuurlijn 50
1424 NS De Kwakel
Tel. 06-2223 4952 / 06-2227 6638
INDENOSSEWAERD.NL

Midden in het parkje “het Vrije 
Noortveen” ligt “In den Ossewae-
rd”: Kookstudio, Bed & Breakfast 
en Vergaderfaciliteit. Kom gezellig 
bij ons eten, slapen of vergaderen. 
Met in totaal 24 slaapplaatsen zijn 
we zeer geschikt als groepsverblijf. 
Of samen in een ongedwongen 
sfeer koken in onze professionele 
keuken. Onder begeleiding van onze kok samen culi-
naire hoogstandjes creëren. De kookstudio is ook los 
te huur. Daarnaast verzorgen we recepties en bijeen-
komsten tot 75 personen. “In den Ossewaerd” wordt 
gerund door Marleen & Rens-Jan Ossewaarde. 
Marijke Toebes exposeert haar schilderijen, 
Karin de Rooij-Leicht staat met haar beeldhouw-
werken en Jeanette Lotz toont haar schilderijen 
en recycle-art.
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KERKCAFÉ - SERIE INTERVIEWS MET ZES INWONERS VAN UITHOORN OVER VRIJHEID (2)

Hildo kwam op zijn 25e vanuit 
Curaçao naar Nederland. Hij heeft 
tot zijn pensionering met veel 
plezier als Gezin therapeutisch 
maatschappelijk werker bij Bureau 
Jeugdzorg in Amsterdam gewerkt. 
Het afgelopen anderhalf jaar van 
de coronapandemie heeft hij als 
zwaar ervaren: vooral door de 
confrontatie met de dreiging 
doodziek te kunnen worden én 
vanwege het gemis van nabijheid 

en knu�elen van kinderen en 
kleinkinderen.

Wat betekent vrijheid voor jou?
Dat ik kan gaan en staan waar ik 
wil, dat ik mijn mening kan geven 
en dat ik mijn eigen keuzes kan 
maken. Tegelijkertijd is de vrijheid 
om je mening te geven ook 
begrensd: ik wil geen mensen 
kwetsen of pijn doen, ik houd reke-
ning met de ander.

Niet naar een feestje kunnen gaan, 
niet uit eten kunnen was soms een 
gemis. Ik vind dit een moeilijke 
periode, ik voel me wel onvrij en 
voel me beperkt. Maar het zijn mijn 
keuzes om me daaraan te houden, 
dat doet niet de regering. Het is 
mijn verantwoordelijkheid.

Welke persoonlijke herinnering 
komt er bij jou boven wanneer je 
aan vrijheid denkt?

Als eerste een vroege herinnering 
als 16/17-jarige op Curaçao. Ik 
herinner me goed het loskomen 
van thuis, mijn eerste gevoel van 
vrijheid. Maar onlosmakelijk 
daarmee verbonden de vraag “doe 
ik het goed”, ben ik wel loyaal aan 
mijn familie, een sterk gevoel nu 
zelf verantwoordelijk te zijn voor 
wat ik deed.
Een tweede herinnering zijn mijn 
eerste jaren in Nederland. Ik was 
heel blij dat ik hier was. Ik had 
contact met veel empathische en 
leuke mensen waar ik nog leuke 
herinneringen aan heb en waar ik 
nog steeds contact mee heb. Maar 
ik maakte ook minder leuke dingen 
mee. Door opmerkingen over mijn 
huidskleur ontstond er een 
bewustwordingsproces van mijn 
zwarte identiteit binnen een witte 
samenleving. Tegelijkertijd ervoer 
ik ook een persoonlijke VRIJHEID 
om te kiezen hoe om te gaan met 
zulke nare ervaringen. Uiteindelijk 
leidde dat er toe dat ik me bij nare 
of vreemde opmerkingen totaal 
niet meer aangesproken voelde. 
Opmerkingen van de mensen die 
dat deden waren geheel van hun 
en pasten niet bij mijn ‘moreel 
kompas’. De gedachte en de 
levenshouding van: “degene die 

mij wil beledigen, heeft mijn 
toestemming nodig” heeft mij een 
groot gevoel van bevrijding en vrij-
heid gegeven. Dit levensmotto heb 
ik ook overgedragen aan mijn 
kinderen.

Is er een beeld/voorstelling wat 
het begrip Vrijheid goed voor 
jou uitbeeldt?
Van het zien van een kleurige 
protestmars op de Dam of elders, 
word ik blij; blij dat het in Neder-
land mag. Het is mooi. Het mag 
niet overal.

Hoe ben je de coronaperiode 
doorgekomen? Een periode die 
voor sommige mensen heel lastig 
is geweest.
Voor mij persoonlijk is het geen 
rottijd geweest. Absoluut niet. We 
hebben er niet zoveel last van 
gehad, zijn niet ziek geweest en ons 
werk is gewoon doorgegaan. Ik was 
zwanger en we hebben in de eerste 
lockdown onze tweede dochter 
mogen verwelkomen. 
Doordat mijn man veel thuis moest 
werken toen onze kleine er net was, 
was dat heel �jn. Onze oudste vond 
het fantastisch dat papa er veel was. 
Ook was het heerlijk om niet in het 
weekend van hot naar her te hoeven 
vliegen zonder je daarover schuldig 
te hoeven voelen. Het was rustiger.

In de lockdown was het soms 
vermoeiend om binnen te zitten 
met twee kinderen. Met slecht weer 
en alles dicht konden we nergens 
naar toe; maar ja meer dan lastig is 
dat niet geweest.
Waar ik moeite mee heb is dat er 
veel negativiteit via sociale en 
mainstream media de wereld in 
gebracht wordt. Een uitspraak of 
gebeurtenis kan snel uit zijn 
verband getrokken worden als er 
geen context geboden wordt. Dit 
zie je ook terug op social media. 
Het zou misschien schelen als 
mensen langer nadenken voor ze 
ergens op reageren.

Wat betekent vrijheid voor jou?
Het betekent voor mij: kunnen

gaan en staan waar je wilt; kunnen 
omgaan met wie je wilt; kunnen 
zeggen wat je denkt maar met 
respect voor elkaar. Je hoeft niet 
bang te zijn voor wat een ander
van je denkt.

Als je niet gelukkig bent, ben je niet 
vrij en als je niet vrij bent, ben je 
niet gelukkig. Vrij zijn zit in je 
hoofd. Vrijheid en gelukkig zijn 
hebben veel met elkaar te maken. 
Ik vind op een terrasje zitten heer-
lijk, maar het is niet het belang-
rijkste in je leven. Je kunt je geluk 
ook uit andere dingen halen.

Wat voor persoonlijke herinne-
ring komt er bij jou naar boven 
als je aan vrijheid denkt?
‘s Morgens rustig wakker worden 
met ons gezin, niets gepland 
hebben staan en we zien wel wat 
we gaan doen.
Of lekker in de tuin barbecueën 
met vrienden, dan ben ik heel 
gelukkig.

Is er een beeld of voorstelling 
dat het begrip vrijheid goed voor 
je uitbeeldt?
De natuur en de wereld gaan toch 
wel door, de zon komt op en gaat 
weer onder. Ik denk dat het leven 
toch wel doorgaat en dat iedereen 
op zijn eigen manier het beste 
ervan probeert te maken.

KerkCafé over “Wat betekent vrijheid voor ú?” 

Gesprek met Hildo Calmez
“Keuzevrijheid als morele basis
voor mijn levensvreugde in Nederland”

Gesprek met Asha Kamminga
“Vrijheid zit niet zozeer in de regels maar in
hoe je er in je hoofd mee omgaat…”

Sinds 16 maart 2020 maken we een ongekende periode door: een periode die aanvankelijk vooral beheerst 
werd door de coronapandemie. 24 februari 2022 kwam daar de inval van Rusland in Oekraïne nog bij. Tijdens 
de coronapandemie was een van de meest gehoorde woorden wel het woord VRIJHEID. Wat opviel was dat de 
beleving van dit begrip nogal verschilde: onze vrijheid werd het afgelopen jaar ingeperkt, volgens sommigen 
zelfs afgenomen. Er werden vergelijkingen met WOII gemaakt, mensen ervaarden vrijheid toen ze weer naar 
een terras konden, anderen voelden juist vrijheid omdat er ineens niet zoveel moest. 
Het KerkCafé is benieuwd naar uw ervaringen: hoe heeft de coronacrisis uw gevoel van vrijheid beïnvloed? 
En wat betekent vrijheid eigenlijk voor ú? 
Als introductie op het KerkCafé van 28 oktober hebben we zes inwoners van Uithoorn gevraagd een reactie 
te geven op deze vraag. Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd! In drie edities van de Nieuwe Meerbode 
komen er steeds twee mensen aan het woord. Deze week zijn dat Hildo en Asha.

Wilt u naar aanleiding van deze 
interviews reageren, kom dan 
op vrijdag 28 oktober naar De 
Schutse. Dan is er een discus-
sieavond met Stevo Akkerman 
(columnist/schrijver dagblad 
Trouw). Denk en praat mee! 
Toegang is vrij. KerkCafé 
Uithoorn, een podium waar 
gesproken en gediscussieerd 
wordt over maatschappelijk
relevante thema’s. De Schutse, 
De Merodelaan 1. Vanaf
19.45 uur. Voor meer informatie:
www.kerkcafeuithoorn.nl 

Uithoorn – Een delegatie van de 
Fotokring was vorige week 

woensdag op het gemeentehuis om 
burgemeester Pieter Heiliegers een 

prachtig jubileum fotoboek te over-
handigen. De aanleiding was het 
50-jarig bestaan van de Fotokring.
De Fotokring, die momenteel expo-
seert in de hal van het gemeente-
huis, is ooit ontstaan vanuit een 
groepje Cindu-medewerkers die in 
fotogra�e geïnteresseerd waren. De 
club groeide al vrij snel uit tot een 
zelfstandige vereniging voor mensen 
binnen en buiten de Cindu, en ook 
binnen en buiten Uithoorn.
De vereniging bestaat nu uit een 
enthousiaste groep van ongeveer 30 
fotografen uit de Amstelland omge-
ving. Zij komen om de week op dins-
dagavond bij elkaar. Tijdens deze 
avonden bekijken en bespreken ze 
elkaars foto’s. Burgemeester Heilie-
gers vertelde in zijn toespraak dat hij 
ook een passie heeft voor fotogra�e 
en in de jaren ’70 en ’80 en in 2000 
druk in de weer was met het maken 

van foto’s en het bewerken ervan. 
Heiliegers had namens de gemeente 
een �nancieel geschenk voor de jubi-
lerende vereniging. Een cheque van 
500 euro. “Want bij een verjaardag 

hoort een cadeau. Doe er wat moois 
mee!”
De expositie is tot en met 28 oktober 
te zien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis.

Een jubileumjaar voor de 
Fotokring Uithoorn
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Gemeente Uithoo
rn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

WWW.UITHOORN.NL

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

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

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

Werk in uitvoering

Het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar vanaf nu ex-
tra inloopspreekuren heeft? 
Misschien heeft u ook nog wel 
recht op de energietoeslag? 

Of heeft u een brief gekregen die 
alleen maar vragen oproept. Bij 
het Financieel Café zitten vrijwilli-
gers, begeleid door professionals, 
die met u meelezen en u onder-
steunen bij het invullen van formu-
lieren en aanvragen. In de laatste 
maanden van dit jaar, wil Uithoorn 
voor Elkaar u extra mogelijkhe-
den bieden om bij hen langs te ko-
men. Daarom organiseren zij dus 
extra inloopdagen op de tweede 
donderdag van de maand. Zij zul-

Concept ‘Over de Streep’ komt 
naar Uithoorn
Lijkt het u leuk om op een bijzon-
dere manier dorpsgenoten te le-
ren kennen? De gemeente houdt 
op zaterdag 5 november de acti-
viteit ‘Over de treep’. Wethouder 
José de Robles leidt de middag en 
stelt aan de deelnemers verschil-
lende vragen. Als de vraag voor 
de deelnemer van toepassing is 
dan stapt hij of zij ‘over de streep’. 
De wethouder legt uit: “Dat kun-
nen vragen zijn over hobb ’s, 
vriendschappen, sport, werk. En 
je stapt alléén over de streep als je 
dat zelf wilt. We hebben nog deel-
nemers nodig, dus doe je mee?”

Aanmelden
Aanmelden kan door de QR-code 
te scannen of via www.uithoorn.nl/
overdestreep

Achtergrondinformatie
Doelen van Over de Streep zijn 
onder andere kennismaken met 
andere inwoners (en elkaar dus 
beter leren kennen), het doorbre-
ken van bubbels en bewustwor-
ding van je eigen gedrag en filters. 
Vaak leef je in je eigen bubbel. Je 
hebt je vriendenkring, familie en 
spreekt collega’s En soms is er 
goed contact tussen buren. Maar 
daar houdt het vaak wel een beet-
je op. Op deze manier kunnen in-
woners op een laagdrempelige 
manier met elkaar kennis maken. 
Ook mensen die een hele andere 
achtergrond hebben.

De Uithoornse versie Over de 
Streep is op zaterdag 5 novem-
ber in De Kuyper, Kuyperlaan 50 
in Uithoorn. Van 14.00 tot onge-
veer 16.00 uur.

Aanmelden ‘Over de Streep’ is 
nog steeds mogelijk 

In deze fase van de werkzaamhe-
den werken we echt toe naar het 
eindresultaat van het verkeers-
plan. Vanaf week 43 gaan we 
werkzaamheden uitvoeren voor 
het planten van de bomen in de 
middenbermen. Hiervoor moeten 
we tijdelijk één of twee dagen één 
rijbaan afsluiten voor het verkeer. 
De vrachtauto met bomen en de 
kraan om de bomen te planten, 
blokkeren dan de weg. Gelukkig 
hoeven niet beide rijbanen te wor-
den afgesloten. De twee rijen met 
bomen kunnen vanaf één rijbaan 
geplant worden. 

Dit doen we in de Laan van Meer-
wijk (wijk in) Koningin Máxima-
laan (vanaf de brug richting de ro-
tonde) en de Thamerlaan (vanaf 
de rotonde naar de Prinses Irene-
laan). We plaatsen hiervoor afzet-
tingen. Verkeersregelaars zullen 
het verkeer over de niet-afgeslo-
ten rijbaan begeleiden. We zor-
gen er ook voor dat aanwonen-
den, het gemeentehuis en het 
politiebureau bereikbaar blijven. 
De werkzaamheden zullen wat 
oponthoud geven. Er zal alleen 
overdag tussen 07.00 en onge-
veer 16.00 uur worden gewerkt. 

Vrolijk voorjaar
Nadat de bomen zijn geplant, 
planten we ook bloembollen in de 
middenberm en zaaien we gras. 
De bollen komen in het voorjaar 
op en kleuren dan de midden-
bermen. Omdat het in het najaar 
vaak te koud is, zal het gras nu 
nog niet helemaal tot een grasmat 
uitgroeien. Daarom zaaien we in 
het voorjaar graszaad bij. 

Planning
Vanaf week 44 gaan we in prin-
cipe de bomen planten. We ver-
wachten hier ongeveer één week 
mee bezig te zijn. Als er nog te 
veel bladeren aan de bomen zit-
ten, kan de leverancier bepalen 
dat de bomen een of twee we-
ken later geplant moeten wor-
den. Voor de bomen is het het 
beste als zij zonder blad worden 
geplant. Dit zullen we af moeten 
wachten. In week 47 en 48 bren-
gen we het natuursteen op de ro-
tonde aan. Hiervoor zetten we on-
geveer de helft van de rotonde af. 
Ook wordt dan de grote rode beuk 
geplant. Deze beuk heeft een sta-
momtrek van 100 tot 120 centime-
ter en is onderdeel van het kunst-
werk Uithoorn 200 jaar.

Planten van bomen in de 
middenbermen 

len dit doen in de nieuwe Biblio-
theek aan Marktplein 65 in Uit-
hoorn. Een veelzijdige locatie 
waar naast het lenen van boe-
ken, mensen elkaar ook kunnen 
ontmoeten en het informatiepunt 
Digitale Overheid te vinden is. U 
bent welkom op donderdag 10 no-
vember en donderdag 8 decem-
ber. Zij zijn dan aanwezig van 
14.00 tot 16.00 uur. Het Finan-
cieel Café blijft daarnaast iede-
re dinsdagochtend geopend van 

09.00 tot 11.00 uur in de Kuy-
per, Kuyperlaan 50 Uithoorn. 
Een afspraak maken kan via 
info@uithoornvoorelkaar.nu of 
via 0297-303044.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor 
de komende periode op de planning staan. Maandag 3 oktober is be-
gonnen met een nieuwe fase van het project: op de gecombineerde 
bus-/trambaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum rij-
den sinds die dag weer bussen. Tussen de Faunalaan en het busstati-
on geldt sinds 3 oktober een omleiding voor busverkeer: tot de zomer 
van 2023 wordt dit gedeelte van de busbaan omgebouwd tot gecombi-
neerde bus-/trambaan. Op de spoordijk en rond het opstelterrein zijn de 
werkzaamheden ook volop bezig. Een overzicht van noord naar zuid.

Opstelterrein en omgeving N201 
Op het opstelterrein wordt al een paar maanden gewerkt aan de inrich-
ting van het nieuwe opstelterrein en de bouw van een nieuwe hal voor 
klein onderhoud en het wassen van trams. Ook komt er een stroom-
voorzieningsgebouw, de bouw hiervan startte al eerder. In oktober 
gaan de werkzaamheden aan de hal en het stroomvoorzieningsge-

WERKZAAMHEDEN IN OKTOBER 2022 bouw verder met het vlechten van de wapening en het storten van be-
ton. Daarnaast wordt in oktober de onderbaan voor de trambaan aan-
gebracht met ballast en worden bovenleidingsmasten geplaatst.

Spoordijk
Op en rond de spoordijk zijn er volop werkzaamheden. In de loop van 
oktober wordt gestart met de fundatie voor de geluidschermen in de 
bocht. Op de spoordijk tussen de Randweg en de Aan de Zoom vinden 
in oktober voornamelijk grondwerk en kabel- en leidingwerkzaamhe-
den plaats. Daarnaast wordt de kruising Faunalaan-Aan de Zoom op-
nieuw ingericht: vanaf vrijdagavond 7 oktober rijden bewoners van Bui-
tendijks via de Faunalaan van en naar hun woning.

Busbaan Faunalaan-busstation
Maandag 3 oktober zijn de werkzaamheden begonnen op de busbaan 
tussen de Faunalaan en het busstation. Tot juni 2023 bouwt Dura Ver-
meer de bestaande busbaan om tot een gecombineerde baan waar 
zowel bussen als trams rijden. Dura Vermeer start deze maand met 

Een deel van de wapening voor de hal is al gereed.
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het wegfrezen van het bestaande asfalt op de busbaan. Bussen rijden 
sinds 3 oktober via een omleiding over de Koningin Máximalaan.

Reizigers die eerder gebruik maakten van de bushaltes Burgemees-
ter Kootlaan:
• maken - richting Aalsmeer - sinds 3 oktober gebruik van de nieuwe 

bushalte Faunalaan;

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de 
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelingen 
en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi cielebe-
kendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen de 
stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoor-
beeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let op: Wilt u stuk-
ken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te-
voren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, 
tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de be-
kendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan burge-
meester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), tenzij 
anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een in-
spraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders (Post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hier-
tegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken 
na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent 
met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester 
en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat 
aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertus-
sen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
zwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige 
voorziening’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaar-
schriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroep-
schrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. 
U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank. 
Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Voor de 
behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in reke-
ning. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlo-
pige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan er-
voor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt 
uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in 
het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe 
Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbe-
sluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plan-
nen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook 
inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd 
over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-099368, Vuurlijn 78, het inrichten van het terrein (ontvangen 05-10-2022);
• 2022-100507, Boterdijk 65, het bouwen van een bedrijfspand (ontvangen 10-

10-2022).
Uithoorn
• 2022-098435, perceel 1130 en 1453, terrein Royal FloraHolland langs de Rand-

weg / Hedera, het rooien van 220 bomen (ontvangen 04-10-2022);
• 2022-099919, Achterberglaan 4, het vervangen van de dakkapel voorzijde wo-

ning (ontvangen 07-10-2022);
• 2022-100324, Koningin Julianalaan 35, het verzakken van de buitenmuur (ont-

vangen 08-10-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-082473, Achterweg 58A, het bouwen van een kantoorruimte (ingetrokken 

03-10-2022);

Uithoorn
• 2022-089399, Vogellaan 122, het maken van een in/uitrit t.b.v. oplaadpaal au-

to (ingetrokken 05-10-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-048966, Hoofdweg 89, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning 

(verzonden 04-10-2022);
• 2022-070401, Hoofdweg 77, het omzetten van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning (verzonden 06-10-2022).
Uithoorn
• 2022-082921, Cartografi elaan 29, het uitbreiden van de woning (verzonden 03-

10-2022);
• 2022-082870, De Gasperilaan 27, gebruik van de woning door meerdere huis-

houdens project onder de pannen voor een periode tot 1 juli 2025 (verzonden 
07-10-2022);

• 2022-090402, Johan de Wittlaan 95, het constructief wijzigen van de verdie-
pingsvloer (verzonden 12-10-2022);

• 2022-060183, Johan de Wittlaan 83, het wijzigen van de gevel (verzonden 27-
09-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 

september 2022 (ontvangen 28-09-2022);
• 2022-097364, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning van 

1 t/m 31 december 2022);
• 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een container van 1 augus-

tus t/m 15 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
• 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 sep-

tember t/m 14 oktober 2022. (ontvangen 30-09-2022);
• 2022-10148, Zijdelwaardplein, aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning olie-

bollenkraam van 3 t/m 31 december 2022);
• 2022-100602, Arthur van Schendellaan 23, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 1 juli t/m 31 december 2022 (ontvangen 10-10-2022);
• 2022-100424, Thamerlaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 okto-

ber t/m 4 november 2022 (ontvangen 06-10-2022); 
• 2022-101095, Cort der Lindenplein 5, aanvraag alcoholwetvergunning (ontvan-

gen 11-10-2022);
• 2022-100929, Zijdelwaard winkelcentrum, actie Jumbo en Red Bull op 22 okto-

ber 2022 (ontvangen 11-10-2022);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-083568, Noord-zuidroute (N231), ontheffi ng geluidhinder voor werkzaam-

heden op 16 oktober 2022 (verstuurd 05-10-2022);
• 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van een materiaalwagen en fi lmcrane 

voor fi lmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022).
Uithoorn
• 2022-098413, Couperuslaan 20, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 au-

gustus t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022;
• 2022-097360, Fender 22, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 30 

september 2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-098414, Beellaan 15, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 septem-

ber t/m 15 oktober 2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-098403, Multatulilaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 sep-

tember t/m 14 oktober 2022 (verzonden 06-10-2022);
• 2022-097070, Weegbree 55, ontheffi ng artikel 35 Alcoholwet op 21 & 22 okto-

ber 2022 (verzonden 10-10-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-093730, Kerklaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van 

de expositie “Oud de Kwakel” op 8 oktober 2022 (verzonden 03-10-2022);
• 2022-092393, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 22 oktober 

2022 (verzonden 05-10-2022);
• 2022-095242, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Bok-

kentocht op 22 oktober 2022 (verzonden 07-10-2022);
• 2022-092396, Drechtdijk 21, kennisgeving incidentele festiviteit op 11 novem-

ber 2022 (verzonden 12-10-2022);
• 2022-101196, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van de Dijken-

tocht op 16 oktober 2022 (verzonden 13-10-2022).
Uithoorn
• 2022-086750, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een kaart-

leestrit op 29 oktober 2022 (verzonden 04-10-2022);
• 2022-094222, Wilhelminakade, verklaring van geen bezwaar buurtbarbecue op 

21 september 2022 (verzonden 07-10-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode van 5 ok-

tober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij. A. Stevens, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan. Inzageperiode in-
spraak van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 oktober 2022. Inlich-
tingen bij. J. Dos Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Ontwerpbesluit - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode van 5 oktober 
2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d, Uithoorn. Inzageperiode van 20 ok-
tober 2022 tot en met 2 november 2022. Inlichtingen bij. A. Stevens, Afdeling 
wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uithoorn. In-
zageperiode van 20 oktober 2022 tot en met 30 november 2022. Inlichtingen 
bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZIJDELVELD 66D
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen om de 
woning Zijdelveld 66d te Uithoorn, te splitsen in twee woningen. Het splitsen van 
de woning Zijdelveld 66d in twee woningen is derhalve in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een 
herziening van het vigerend bestemmingsplan noodzakelijk
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d ligt in het kader van de inspraak-
procedure van donderdag 20 oktober 2022 t/m woensdag 2 november 2022 ter in-
zage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een 
ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethou-
ders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een ziens-
wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal 
vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. In 
De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt 
bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.

TWEEDE HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN UITHOORN
Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het tweede 
herstelbesluit bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn’ als vervat in planidenti-
fi catiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01, vast te stellen.
Toelichting
De aanleiding van het opstellen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 12 januari 
2022 met kenmerk ECLI:NL:RVS:2022:74. Tegen het bestemmingsplan Bedrijven-
terrein Uithoorn was door belanghebbenden beroep aangetekend tegen het toe-
kennen van de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ ten behoeve van de 
watergang ten zuiden van de Thamerweg. Daardoor werden gebruiks- en bouw-
mogelijkheden van de percelen van de belanghebbenden bij de beroepen beperkt 
doordat deze onder overgangsrecht waren gebracht. Tevens was aan het perceel 
van een van de belanghebbenden een te lage milieucategorie toegekend. De Raad 
van State oordeelde in beide gevallen dat dit onterecht was. 

Wijzigingen in het moeder-bestemmingsplan als gevolg 
van het herstelbesluit
Het tweede herstelbesluit wijzigt het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn 
op de volgende onderdelen:
• op de verbeelding behorende bij het plan is de dubbelbestemming ‘Waterstaat 

- Waterkering’ verwijderd;
• de kadastrale percelen Uithoorn B 6678, Uithoorn B 9660 en Uithoorn B 10001 

krijgen de milieucategorie 4.1;
• onder 3.1 sub r. is een regel verwijderd; het artikel is verder opnieuw genum-

merd;
• artikel 16.3 sub b en artikel 17.3.1 sub b zijn aangepast in die zin dat geen toe-

stemming van de waterbeheerder meer nodig is;
• in de toelichting is pagina 56 gewijzigd in verband met de wijziging van de mi-

lieucategorie;
• pagina 93-94 is verder gewijzigd in verband met het verwijderen van de dubbel-

bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’.
Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota zienswijzen 
en het daarbij gevoegde overzicht van de wijzigingen. Deze nota is bijgevoegd in 
het bestemmingsplan. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad liggen met 
ingang van 20 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage tot en met 30 novem-
ber. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
met als kenmerk NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeente-
raad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep moet schriftelijk wor-
den ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek 
doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend, dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

AANVRAAG VERGUNNING – BEDRIJVENWEG 2, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvan-
gen. De aanvraag betreft het veranderen van de vergunde verwerkingscapacitei-
ten bij het RSC Schiphol.
Locatie: Bedrijvenweg 2, De Kwakel
Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 11548307
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bij-
behorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar in-
dienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij 
dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publice-
ren. Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het contact-
formulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

De nieuwe route van en naar Buitendijks richting de Faunalaan.

• maken - richting het busstation - sinds 3 oktober tot juni 2023 ge-
bruik van de halte Gezondheidscentrum, bij de rotonde richting Bui-
tenhof.

Omgeving busstation en busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Sinds 3 oktober rijden er weer bussen over de busbaan tussen de Boer-
lagelaan en het Spoorhuis. Hoewel de gecombineerde tram-/busbaan 

gereed is, vinden er nog wel verschillende werkzaamheden plaats 
naast de busbaan. Op en rond halte Uithoorn Centrum vinden werk-
zaamheden plaats en daarnaast bouwt Dura Vermeer verder aan de 
stroomvoorzieningsgebouwen (gelijkrichterstations) bij de Amsterdam-
seweg en de Boerlagelaan. Op het busstation worden de eerste voor-
bereidingen voor de bouw van de tramhalte getroffen: er worden in ok-
tober kabels en leidingen aangelegd.
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De Ronde Venen - Op donderdag
13 oktober jl. werd na a�oop van de 
begrotingscommissie ook nog 
gesproken over de hoge energie-
kosten voor dorpshuizen, zwem-
baden en sportverenigingen. Dit 
gebeurde op verzoek van Simone 
Borgstede van de fractie Lokaal en 
Fair. Zij hadden begin september al 
vragen gesteld over de hoge ener-
giekosten en op woensdag kwam de 
schriftelijke beantwoording van het 
college. Daar schrokken de raads-
leden van. Zowel de Willisstee als de 
Boei moeten acuut �nancieel onder-
steund worden, want anders, zo gaf 
Wethouder Van Uden aan, zouden 
beide dorpshuizen failliet gaan.

Niet douchen
Het was veel sporters al opgevallen 
dat in veel dorpshuizen het niet 
langer mogelijk was om te douchen 
na het sporten. Op de deuren van
de kleedkamers hingen brie�es met 
daarop de melding dat de hoge ener-
giekosten niet langer door de dorps-
huizen gedragen konden worden. 
Ook het college maakt zich grote 
zorgen, gaf verantwoordelijk wet-
houder Van Uden aan. Maar door nu € 
50.000,– aan De Boei en De Willisstee 
te geven is de kou even uit de lucht. 
Dat biedt de tijd om aan de visie voor 
de Dorpshuizen te werken, die 
gepland staat aan het begin van 
zomer in 2023. Maar daarmee kon de 
wethouder de raad nauwelijks gerust-
stellen. De wethouder probeerde uit 
te leggen dat deze tijd nodig was 
vanwege de ambtelijke capaciteit en 
de prioritering. Het college en de 
ambtenaren zijn namelijk druk met de 
voorbereidingen voor het nieuwe 
gemeentehuis. Dat werd de fractie 
van LEFdrv iets te gortig. Simone 
Borgstede reageerde dat het wel heel 
raar is dat de ambtelijke capaciteit 

naar het nieuwe gemeentehuis gaat, 
een plek waar de inwoners nauwelijks 
komen. En dat de Dorpshuizen, waar 
sporters, ouderen en schoolgaande 
kinderen elke week gebruik van 
maken kennelijk kunnen wachten. 
Borgstede deed een klemmend 
beroep op de wet-houder om de visie 
op de dorpshuizen te versnellen, 
vooral ook om onnodige kosten te 
voorkomen. Ze werd hierbij onder-
steund door het CDA, dat aan de 
wethouder vroeg om aan de raad te 
laten weten wat de extra kosten zijn 
voor ambtelijke capaciteit. Daarna 
kan de raad aan-geven of ze daar geld 
aan wil uit-geven.

Omvalt
Tijdens de commissievergadering 
bleek dat niet alleen de dorpshuizen 
maar ook het Veenweidebad bijna 
omvalt. Binnenkort is een bedrag van 
€ 200.000,– nodig om te zorgen dat 
het bad open kan blijven. In de schrif-
telijke beantwoording stond dat het 
Veenweidebad al zoveel mogelijk 
maatregelingen probeert te nemen. 
Op vragen van Jan Rouwenhorst van 
het CDA antwoordde de wethouder 
dat de temperatuur van het water 
lager is gezet en dat er gekeken wordt 
naar de verlichting.

Vergoeding van het Rijk
Timo Brockhof van de VVD atten-
deerde de wethouder op een bericht 
dat het Rijk met een vergoeding voor 
het MKB komt. Volgens Van Uden had 
hij het bericht die avond ook gelezen 
maar kon hij nog niet zeggen of dit 
ook voor de sporthallen en dorps-
huizen gaat gelden. Hij zegde toe dit 
zo snel mogelijk uit te zoeken.

Verduurzamen versnellen
Ook de buitensportverenigingen 
zitten met hoge kosten. De verlich-

Wethouder Cees van Uden (D66): Even geen tijd voor visie dorpshuizen. ”Het college 
en de ambtenaren zijn namelijk druk met de voorbereidingen voor het nieuwe 
gemeentehuis.”

Hoge energiekosten kosten 
Dorpshuizen bijna de kop

Jan Rouwenhorst (CDA): ”Ook het 
Veenweidebad valt bijna om.”

Simone Borgstede (LEFdrv): “Heel raar 
dat de ambtelijke capaciteit naar het 
nieuwe gemeentehuis gaat, een plek 
waar de inwoners nauwelijks komen.”

LEZERSPOST

Een ijsbaan in deze tijd: zijn ze knettergek geworden. Terwijl heel Europa 
oproept deze winter energie te besparen, gaan we hier een ijsbaan 
openen. Volkomen onverantwoordelijk gedrag van de middenstand, die 
hieraan deelneemt. Maar nog erger : alle raadsfracties vinden het een 
goed idee ook zij kennen hun verantwoordelijkheid niet! Oja, de 
middenstand betaalt de energierekening. Aanmehoela! Die berekenen 
dat gewoon door aan ons, aan u. Boycotten, al die deelnemers. Voor die 
arme, zielige kindertjes, die in december toch al geen enkel feestje 
hebben, doen we het. Nou, verzin eens iets anders en gebruik geen 
kul-argumenten.
Louis Drubbel

Knettergek geworden

Wilnis - A.s. zaterdag 22 oktober is
er weer de verzamelaarsmarkt, van 
09.30 tot 12.30 uur in de Willisstee, 
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.
Er zijn postzegels en onze bekende 

Verzamelaarsmarkt

ting langs de sportvelden is nog lang 
niet in alle gevallen voorzien van led-
lampen. LEFdrv wilde van de wet-
houder weten wanneer ook de 
laatste armaturen vervangen kunnen 
worden en wat daar voor nodig is. De 
korfbalverenigingen en Argon en 
CSW blijken nog niet overal led-
lampen te hebben. Maar de arma-
turen worden pas vervangen als er 
groot onderhoud is. Dat kan nog wel 
enkele jaren duren aldus Wethouder 
van Uden. Ook dat viel niet in goede 
aarde. Waarom niet nu alles op alles 
zetten om te zorgen dat er versneld 
een verduurzaming van de 
gebouwen en verlichting plaatsvind? 
Dat scheelt zo veel geld, aldus Borg-
stede. Want linksom of rechtsom, als 
de sportverenigingen, dorpshuizen of 
zwembaden in de problemen komen 
is de enige oplossing om geld te 
vragen bij de gemeente. Nu oplos-
singen zoeken om het hoge energie-
verbruik te verminderen voorkomt 
hoge kosten in de toekomst. De 
wethouder leek echter niet van zins 
hierop zomaar een toezegging te 
doen. Het geld moet toch echt van de 
verenigingen zelf komen, er is een 
subsidieregeling voor een tegemoet-
koming van 30% in de kosten bij 
verduurzaming. De verenigingen 
moeten dan wel de overige 70% 
betalen. Kortom het laatste woord is 
hier nog niet over gezegd. Het is 
afwachten tot de volgende raadsver-
gadering op 3 november a.s.

Laat onze senioren lekker zitten
Wilnis - In samenwerking met de Regiobank Wilnis is er een crowdfund-
actie opgezet voor het inzame-len van geld voor nieuwe stoelen voor 
onze oudere bezoekers binnen sport- & zalencentrum de Willisstee in 
Wilnis. Dit omdat er helaas geen geld beschikbaar is vanuit de stichting 
en ze veel klachten krijgen van de oudere bezoekers vanwege de harde 
verouderde stoelen. Onder de naam: Laat onze senioren ‘lekker’ zitten! 
Wekelijks komen er vele senioren binnen in het dorpshuis om een spel-
letje te klaverjassen, te bridgen, bingo te spelen, te zingen of gezamen-
lijk te eten. Vaak krijgen ze de vraag of er geen ‘zachtere’ stoelen zijn. 
Daarom starten ze nu een crowdfund-actie om nieuw meubilair aan te 
kunnen scha�en binnen het dorpshuis de Willisstee in Wilnis. Helaas is 
er vanuit de stichting van de Willisstee geen geld beschikbaar, dus 
daarom vragen ze uw hulp! Meer informatie en doneren: https://samen-
voordebuurt.nl/nl/initiatives/details/558/nieuw-meubilair-voor-
onze-senioren. Namens onze senioren alvast hartelijk dank!

Mijdrecht - Wat er eerder was dan 
oktober woonmaand? Het Rolf Benz 
Experience Center in Mijdrecht 
natuurlijk. Zij vieren namelijk vanaf 10 
oktober hun 10-jarig jubileum met 10 
dagen lang feest. Uiteraard met héél 
veel designvoordeel en fantastische 
cadeaus. Want wie jarig is trakteert! En 
mocht u nu denken, wat heb ik al die 
jaren gemist? Hieronder leest u het 
succesverhaal van een bevlogen 
ondernemende vrouw met een missie.

Brand Store Concept
Het was 2011 toen Anne Gasse, 
bekend van Gasse Wonen, vol ideeën 
terugkwam van een designreis in 
Amerika. Daar zag ze dat niet alleen 
de woonwinkels veel persoonlijker en 
klantgerichter waren ingericht maar 
ook het concept van een échte ‘Brand 
Store’: Een inspirerende showroom 
waar de focus ligt op één merk en 
alles en iedereen dat merk ademde. 
Anne kwam terug en had maar één 
missie: Hét eerste en enige Rolf Benz 
Experience Center in Nederland 
openen. De locatie van Gasse Wonen 
in Mijdrecht was daar de perfecte plek 
voor.

Das Ist Was Wir Tun!
Toen ze de interieurarchitecten van 
Rolf Benz Duitsland benaderden met 
haar idee kreeg ze precies de reactie 
die ze wilde: Das Ist Was Wir Tun! Een 
paar weken later kwamen diezelfde 
Rolf Benz architecten langs in Mijd-
recht en werd het Brand Store 
Concept uitgewerkt.

Visie op design en comfort
Enkele maanden later, na een rigou-

reuze verbouwing, was het Rolf 
Benz Experience Center in Mijdrecht 
een feit. Met zes unieke concepten 
op design en comfort en uiteraard 
een speciale ‘Touch & Feel Experi-
ence met Rolf Benz klassiekers’ 
kwamen de bezoekers al snel uit 
heel Nederland en zelfs België op 
bezoek. Een visie die haar tijd ver 
vooruit was, dat ertoe heeft geleid 
dat vandaag de dag de Rolf Benz 
architecten nog steeds als eerste 
naar Mijdrecht komen voor de 
lancering van nieuwe noviteiten of 
meubels. En dat designfeest wordt 
vanaf 10 oktober groots gevierd. 
Dan bestaan ze namelijk precies 10 
jaar!

Feest, voordeel en cadeaus
Mocht u de komende 10 dagen in 
de gelegenheid zijn, breng dan 
zeker een bezoek aan Mijdrecht en 
bewonder het eerste en enige Rolf 
Benz Experience Center van de 
Benelux met eigen ogen. Niet alleen 
zult u hartelijk worden ontvangen 
met verse appeltaart en bubbels, u 
wordt ook getrakteerd op héél veel 
designvoordeel en prachtige 
cadeaus. Zo ligt er voor elke klant 
een reischeque t.w.v. €1.000,00 klaar 
om twee nachten te gaan genieten 
in hét award-winning Rolf Benz 
Designhotel Fritz Lauterbad.

Plan nu uw bezoek
Omdat er grote drukte wordt 
verwacht kunt u via de website 
www.rolfbenzmijdrecht.nl snel een 
afspraak maken voor een Rolf Benz 
Experience Tour op een dag en tijd 
naar keuze.

10 jaar Rolf Benz Experience 
Center Mijdrecht

stuiverboeken en munten. Ook zijn 
er handelaren waar u benodigd-
heden voor uw verzameling kan 
kopen. Voor inlichtingen: telefoon 
0297 - 289 322 en op onze site
www.verzamelaarsrondevenen.nl. 
Tot zaterdag!
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Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat het bouwproject naast het voor-
malige Mijdrechtse stationsgebouw gestaag vordert. Nog een paar 
maanden en de verhuiswagens zullen dan zeker het straatbeeld bepalen.
Enkele van de te bouwen woningen hebben het bovenste punt al bereikt, 
hetgeen te zien is aan de taps lopende muren die de zolderverdieping 
markeren. Helemáál goed te zien is dat de totale omvang (de opper-
vlakte) van het project zijn grenzen heeft bereikt. Tussen het meest 
dichtbij staande huis en het voormalige stationsgebouw zal, naar ik 
aanneem, niets meer bijgebouwd worden, anders zou er geen plaats 
meer zijn voor de toe- en afvoerwegen naar en vanuit de nieuwe wijk.
Persoonlijk zou ik er niet willen wonen maar dat is een punt van persoon-
lijke voorkeur. Er is echter een ander punt welke mij toch zorgen baart. 
Juist! Het oude NS-toiletgebouwtje waar meerdere belangstellenden, 
inclusief mijzelf, voor het behoud hiervan in de afgelopen jaren met onze 
Gemeente in de clinch lagen en nog steeds liggen. 

Slechts drie
Ons land telt namelijk nog slechts drie exemplaren waarvan de ‘onze’ er 
één van is. Menigmaal heb ik de Gemeente voorstellen gedaan om dit 
stukje NS-nostalgie voor latere generaties te behouden. Als voorbeeld 
noem ik het schenken aan het Openluchtmuseum in Arnhem of het
steen voor steen afbreken en op een nader te bepalen plaats weer onder
begeleiding van een deskundige opbouwen van dit stukje historie. De 
originele bouwtekeningen zouden nog in de archieven van de gemeente 
aanwezig zijn. Op geen enkele van de voorstellen heeft het college
gereageerd. Noch inhoudelijk, noch in algemene zin. Vele jaren geleden 
hebben zij , als teken van ‘goodwill’ er een afschuwelijk golfplaten cocon-
netje overheen gezet om het, toen al fragile, gebouwtje tegen weers-
invloeden en verder verval te ‘beschermen’. Voor zover ik weet is men
van gemeentewege tot heden slechts één keer in het coconnetje geweest 
om vervolgens te constateren dat het bar slecht gesteld was met het 
houtwerk en de gemetselde muren, om vervolgens weer over te gaan
tot de orde van de dag. Het zal er sinds die tijd zeker niet beter op 
geworden zijn. Hebt u wel eens goed gekeken hoe ongeloo�ijk dicht het 
toiletgebouwtje (nu nog steeds aan het oog onttrokken door het groene 
golfplaten omhulsel) op enkele van de nog af te bouwen woningen staat?

Toch slopen?
Wat zal het zijn? De door mij gemaakte foto is niet erg representatief 
vanwege de enorme hijskraan die het zicht belemmert. Zoals het ogen-
schijnlijk overkomt, 15 of 20 meter. Méér zal het niet zijn. Als er niets 
veranderd kijken de toekomstige bewoners vanuit hun woonkamer 
continu op dit toiletgebouwtje als het plaatijzeren omhulsel is wegge-
haald. Ik vrees dat er dan commentaar gaat komen en er uiteindelijk 
besloten zal worden om dit gebouwtje alsnog te slopen. Als dát gebeurt 
hebben alle pogingen tot behoud van dit stukje historie in de laatste
15 jaar geen enkele zin gehad en zal helaas de conclusie moeten zijn
dat beloften van de Gemeente in deze zaak geen enkele waarde hebben 
gehad en dat zij doof en blind gebleken zijn voor alle redelijke en haal-
bare voorstellen. Ik hoop dat ik het mis heb en mijn woorden moet terug-
trekken, maar de zogenoemde ‘Artist impressions’ (voorstellende teke-
ningen hoe het project er uiteindelijk uit gaat zien), tonen geen NS-toilet-
gebouwtje. We zullen het beleven want het moment suprême is niét ver 
meer.
C.N.H. van Dijck.

Het monumentale NS-toiletgebouwtje
in het nieuwbouwproject Spoorwijk

Mijdrecht - Vrijdag 28 oktober geeft 
Chr. Mannenkoor Immanuel een 
concert in de Janskerk te Mijdrecht. 
Dit belooft een mooie avond te 
worden die u niet mag missen.
Veel mooie liederen zullen ten 
gehore worden gebracht met mooie 
begeleiding van o.a. dwars�uit, 
viool, orgel en piano. De bekende 
sopraan Joalien van den Houten 
werkt mee als soliste, met zowel 

eigen werk als samen met Imma-
nuël. Ook de samenzang wordt niet 
vergeten. Zo hopen ze er met koor 
en publiek een avond van te maken 
waar iedereen van kan genieten. Dit 
alles onder leiding van onze enthou-
siaste dirigent Jan Verhoef. De 
aanvang is 20.00 uur in de Janskerk 
in Mijdrecht. De toegang is vrij, met 
collecte bij de uitgang. Kerk open 
vanaf 19.30 uur.

Najaarsconcert Mannenkoor 
Immanuel

De Ronde Venen - In de gemeente De 
Ronde Venen heeft de gemeenteraad 
zich in juli 2021 duidelijk uitgesproken 
tegen de plaatsing van windturbines. 
Maarten van der Greft, toen fractie-
voorzitter van Ronde Venen Belang, 
(nu wethouder) typeerde het besluit 
als “samen een vuist maken tegen de 
windmolenwoeker”. Met vertraging 
volgde op 21 september van dit jaar 
een opvallend besluit van Provinciale 
Staten. Met dat besluit geeft het 
provinciale bestuur zichzelf alsnog de 
bevoegdheid toe om alsnog hoge 
windturbines te laten plaatsen in 
afzonderlijke gemeenten, zoals De 
Ronde Venen. Afgelopen weekend is 
een formeel bezwaar ingediend tegen 
dat besluit van Provinciale Staten. Het 
bezwaar is ingediend namens stich-
tingen afkomstig uit de hele provincie 
Utrecht, zoals Leusden, Amersfoort 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Dat 
geldt ook voor stichtingen die actief 
zijn in Noord-Holland, op de grens van 
de Ronde Venen en Amsterdam. Het 
gaat om het Geingebied en De Hoge 
Dijk bij Abcoude. Penvoerder van het 
bezwaar is Anco Goldhoorn. Gold-
hoorn is goed ingevoerd als het gaat 
om de problematiek rondom de risico’s 
van windturbines. We hebben hem een 
aantal vragen voorgelegd.

Waarom dit bezwaar?
In juli van dit jaar is op verzoek van het 
dagelijks bestuur van de provincie een 
rapport verschenen waarin opeens 
allerlei locaties voor windturbines naar 
voren komen. En die locaties komen 
mij heel bekend voor. Uiteraard gaat 
het weer om plaatsing langs de A2 
tussen de N201 en Abcoude én ook de 
Waardesackerpolder en het Geinge-
bied. Op 21 september is dit rapport 
besproken in de Provinciale Staten. Het 
ging niet alleen over het rapport, maar 
vooral ook over de bevoegdheid die de 
provincie zichzelf nu geeft om planolo-
gische instrumenten in te zetten om 
gemeenten alsnog te dwingen tot 
plaatsing van windturbines. Dat gaat 
mij echt te ver.

Gaat het besluit te ver?
Ja natuurlijk. Een besluit van een 
gemeenteraad is een democratisch 
genomen besluit. Uiteraard mag je het 
daar wel of niet mee eens zijn. Nu vindt 
Gedeputeerde Huib van Essen (Groen-
Links) dat de provincie Utrecht te 
weinig bijdraagt aan de energietran-
sitie. Daarop wil hij alsnog nieuwe 
planologische instrumenten inzetten 
om gemeenten te dwingen hoge wind-
turbines te plaatsen. Terwijl hij dat 

mijns inziens wettelijk niet eens mag 
en daarmee ook nog eens de lokale 
democratie ondermijnt.

Dat zijn wel uitspraken
De waarheid mag wat mij betreft 
gezegd worden. Eerst die planologi-
sche instrumenten. Die mag hij alleen 
inzetten indien er sprake is van een 
algemeen of provinciaal belang. En dat 
is er niet. Ik zal dat proberen uit te 
leggen. In het Klimaatakkoord zijn 
afspraken gemaakt om in 2030 35 TWh 
( en dat is een enorme hoeveelheid 
stroom) op land op te wekken. Daar-
voor is Nederland in 30 regio’s verdeeld 
om plannen te maken. Die plannen zijn 
neergelegd in zogeheten Regionale 
Energie Strategieën, kortweg RES-n. 
Ook onze gemeente zit in zo’n RES, 
namelijk van de U16 gemeenten. 
In het Klimaatakkoord is ook duidelijk 
vastgelegd wanneer een hogere over-
heid mag ingrijpen bij een lagere over-
heid, dus wanneer de provincie mag 
ingrijpen bij een gemeente, zoals De 
Ronde Venen. Dat mag uitsluitend als 
de gemeente niet meedoet aan een 
RES en dat doen we juist wel. Een 
andere voorwaarde om te mogen 
ingrijpen is van toepassing als de 
landelijke doelstelling van 35TWh niet 
wordt gehaald. En die 35TWh wordt 
wél gehaald. Sterker nog, die wordt 
ruimschoots gehaald. En dat zijn niet 
mijn berekeningen, maar die van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land en het Planbureau voor Leefom-
geving (PBL). Het PBL is een inhoudelijk 
onafhankelijk planbureau dat organisa-
torisch onderdeel is van het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
namens de overheid de ontwikkeling 
van wind- en zonne-energie monitort. 
Kortom, Gedeputeerde Van Essen 
(GroenLinks) heeft wat ons betreft 
geen enkel argument om ook maar 
‘’eén windturbine ergens in de 
provincie met potlood in te tekenen of 
maar te laten bouwen. 

En je had het over provinciaal 
belang of algemeen belang?
Ja, (lachend), noch in het Statenvoor-
stel noch in het besluit wordt het 
provinciaal belang of algemeen belang 
benoemd, terwijl dat voorwaarden zijn 
om de genoemde planologische 
instrumenten in te mogen zetten. Maar 
dan wil ik jou graag vragen: Wat zou 
een provinciaal belang zijn of alge-
meen belang? Ik kan me namelijk niet 
voorstellen dat het plaatsen van wind-
turbines een provinciaal belang dient 
of zou het zo zijn dat de provincie hier 
geld mee binnen haalt? En het alge-

ONRECHTMATIG EN ONDERMIJNING LOKALE DEMOCRATIE

Bezwaar tegen besluit provincie 
om windmolens te plaatsen

meen belang? Als de landelijke doel-
stelling van 35TWh ruimschoots wordt 
behaald dan weet ik niet meer wat dat 
algemene belang is. En blijkbaar de 
Gedeputeerde ook niet, want in het 
besluit dat Provinciale Staten nu heeft 
genomen komt het begrip ‘algemeen 
belang’ helemaal niet voor. 

En dan die ondermijning van de 
lokale democratie?
Ik denk dat dat wel duidelijk is. Je hebt 
als Gedeputeerde geen enkel echt 
argument om gemeenten te dwingen 
mee te werken aan windturbines en 
toch ga je daar als Gedeputeerde voor. 
Dan ga je heel bewust en met opzet 
voorbij aan besluiten die op democrati-
sche wijze door een gemeenteraad zijn 
genomen. Dan zet je wat mij betreft 
heel veel op het spel. Dan wordt het al 
gebrekkige vertrouwen in de politiek 
nog verder afgebroken of zie ik dat 
verkeerd?  

Heb je nog andere punten?
Jawel, als je naar het statenvoorstel en 
besluit kijkt is dit een toonbeeld van 
hoe de overheid NIET moet opereren. 
We kennen in Nederland algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur. Het 
voert nu te ver om alle onderdelen van 
die beginselen te benoemen. Als ik je 
zeg dat het statenvoorstel wat mij 
betreft tenminste niet voldoet aan de 
beginselen van zorgvuldigheid, 
vertrouwen, rechtszekerheid en moti-
vering, dan is er echt wat aan de hand. 
En dat is allemaal terug te voeren op 
het niet volledig informeren van 
Provinciale Staten, het niet onder-
bouwen van rechtmatigheid van inzet 
van planologische instrumenten en het 
totaal negeren van afspraken gemaakt 
in het Klimaatakkoord. 

Wat is het vervolg?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dit 
is voor mij ook nieuw. Er is in de 
provincie een onafhankelijke 
commissie beroep en bezwaar, net als 
in onze gemeente. Deze commissie 
bepaalt of het ingediende bezwaar 
ontvankelijk is, dus op de juiste plek 
door de juiste (rechts)persoon is inge-
diend. Als dat zo is, dan zal het bezwaar 
behandeld moeten worden. Na behan-
deling volgt een advies en moet 
Provinciale Staten besluiten of zij ja 
dan nee achter dat advies staan. 
Wellicht is het dan al maart geweest en 
dan kan de samenstelling van de 
Provinciale Staten sterk gewijzigd zijn. 
Dat is aan de kiezer bij de komende 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten”, aldus Anco. 

Vertegenwoordigers van 8 stichtingen en 2 verenigingen afkomstig uit de provincie Utrecht en rondom Amsterdam (Geingebied, 
de hoge Dijk en Weesp) hebben afgelopen zaterdag de laatste hand gelegd aan het bezwaarschrift. Anco Goldhoorn treedt 
namens alle partijen op als vertegenwoordiger.
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De Kwakel - Afgelopen zondag vond 
de vierde editie van de Dijkentocht 
plaats. De ruim 300 deelnemers 
beleefden een superdag: na een 
regenachtige week was het zondag, 
na de ochtendbui, zonnig en 16 
graden. Het prachtige parcours 

voerde voor een groot deel over 
normaal nooit te bewandelen parti-
culier terrein, doch voor deze dag en 
deze gelegenheid maakte de 14 
verschillende eigenaren een uitzon-
dering! Dat droeg eraan bij dat de 
wandelaars stuk voor stuk enorm 

enthousiast waren over het parcours 
en bijzonder goed gemutst.
De drie langste afstanden kregen 
een verrassend stuk door de 
gemeente voor de schoenen. Vanaf 
Bilderdam ging de route over de 
Ringvaartdijk tot aan De Kwakel: een 
prachtig uitzicht over de Banken viel 
de wandelaars ten deel, waarbij 
vooral het stuk tussen Bilderdam en 
de Kalslagerweg betoverend mooi 
was.
De 13 km leidde vanaf de Amstel 
door het weiland via het Beelden-
eiland van kunstenares Femke 
Kempkes naar de verkeerde kant
van de Ringvaart. Daar zetten boots-
mannen Siem en Haas de wande-
laars over naar de dijk, een belevenis 
op zich.
De Vierde Dijkentocht zat erop. Met 
grote dank aan de eigenaren van de 
dijken en de erven die gebruikt 
mochten worden.
De volgende editie staat al weer op 
de kalender: zondag 8 oktober 2023.

De Ronde Venen - Op zaterdag
29 oktober heeft u de kans een 
bijzonder concert bij te wonen in de 
sfeervolle Dorpskerk van Abcoude. 
Wij zijn blij een aantal musici van het 
Koninklijk Concertgebouworkest te 
mogen verwelkomen, onder wie de 
Oekraïense �uitiste Mariya Semotyuk 
en kijken uit naar het optreden van 
de jonge, Oekraïense en in Abcoude 
wonende, pianiste Anna Nebaba. 
Last but not least zorgt het Abcouse 
Creatoonkoor voor een verrassend 
optreden, met medewerking van vier 
Oekraïense kinderen.

Concert
Het concert wordt geopend met
de Serenade in D gr.t. op. 25 van 
Ludwig van Beethoven, uitgevoerd 
door Mariya Semotyuk (�uit), 
Susanne Niesporek (viool), Michael 
Gieler (altviool) en Christian Hacker 
(cello). Dan volgt een optreden van 
het Creatoonkoor gedirigeerd door 
Sadhu Bolland. Het koor bezingt de 
schoonheid van een roos, neemt u 
vervolgens mee de sneeuw in en 
laat u tot slot zweven in de lucht. 
Het koor verheugt zich op de bege-
leiding van Anna en enkele strijkers. 
Na de pauze kunt u luisteren naar 
het pianospel van Anna in Chopins 
prachtige ballade Nr.2 in F gr.t. op. 
38. Anna vindt Chopins muziek zich 
goed lenen voor een eigen vertol-
king. Het laatste half uurtje van het 
concert kunt u genieten van alle 
musici, die samenspelen in het 
pianokwartet in G kl.t. K 478 van 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Anna Nebaba
Dit talentvolle 17-jarige meisje werd 
geboren in Donetsk (Oekraïne).

Al vanaf haar zesde jaar kreeg Anna 
pianoles. Vanwege de onveilige 
situatie aldaar verhuisde zij met 
haar familie in 2014 naar Kiev, waar 
zij tot 2022 de opleiding tot klassiek 
pianiste volgde. Anna had optre-
dens in het buitenland en deed 
mee aan competities, waar zij vaak 
als eerste eindigde. Door de inval 
van de Russische troepen in 
Oekraïne moest Anna met haar 
moeder en zusje Kiev in februari 
2022 verlaten. Zij werden opge-
vangen in Abcoude. Pianiste Anna 
Fedorova nam het meisje onder 
haar hoede en werd haar lerares. 
Anna Nebaba studeert momenteel 
bij het Conservatorium van 
Amsterdam en bij de door Fedorova 
en haar ouders opgerichte Davids-
bündler academie voor toptalent in 
Den Haag. Kaarten à 30 euro kunt u 
bestellen door het bedrag voor het 
aantal kaarten over te maken op NL 
64 RABO 0365 5038 27 t.n.v. Stich-
ting Community Service Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude of op 29 
oktober bij de ingang van de kerk.
De opbrengst wil de Rotaryclub 
besteden aan Oekraïense vluchte-
lingen en activiteiten voor ouderen 
en de jeugd.

Benefietconcert Rotary met
Oekraiense musici

Buurt schrikt op van enorme 
explosie
Wilnis – Zaterdagnacht werden de 
bewoners van de Burgemeester de 
Voogdlaan in Wilnis opgeschrikt 
door een het geluid van een enorme 
explosie. Rond de klok van twee uur 
lagen de bewoners te trillen in hun 
bed. Al snel bleek wat er aan de 
hand was. Een explosie in een 
portiekwoning waardoor alles in het 
portiek was weggeslagen. Gelukkig 

raakte er niemand gewond, maar de 
angst en de ravage was groot. 
Iedereen rende naar buiten. DE hulp-
diensten die snel aanwezig waren 
konden al snel aangeven dat deze 
explosie niet is ontstaan door een 
technisch mankement of gas. Er 
wordt al sterk rekening gehouden 
met kwade opzet, maar het onder-
zoek loopt nog. 

Uithoorn - Het college heeft 
besloten de gemeenteraad voor te 
stellen ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan tijdelijk beschikbaar te 
stellen voor de noodopvang van 
maximaal 30 asielzoekers. Het 
college heeft hiertoe besloten uit 
humanitair oogpunt, maar ook om te 
voldoen aan de taak die vanuit het 
Rijk opgelegd wordt aan de Veilig-
heidsregio Amsterdam-Amstelland. 
De gemeente Uithoorn valt hier-
onder. De huidige huurders van ’t 
Buurtnest zijn persoonlijk op de 
hoogte gesteld. De gemeente gaat 
voor hen op zoek naar vervangende 
huurlocaties elders in het dorp of op 
het terrein van ’t Buurtnest zelf. De 
huurders blijven uiteraard in ’t Buurt-
nest zitten totdat er een andere 
locatie gevonden is. De kans is 
aanwezig dat de asielzoekers en de 
huurders tijdelijk het pand moeten 
delen.

Bewonersavond
Naast de huurders zijn de twee nabij-
gelegen scholen De Vuurvogel en ’t 

Startnest ook op de hoogte gesteld. 
De direct omwonenden hebben een 
brief ontvangen. En op korte termijn, 
hoogstwaarschijnlijk in november, 
houdt de gemeente een bewoners- 
en huurdersmiddag/avond waar er 
gelegenheid is om vragen te stellen 
en/of zorgen geuit kunnen worden. 
Wethouder José de Robles (asiel, 
migratie en inburgering) licht verder 
toe: “Niet alleen in onze gemeente, 
maar in heel Nederland staan we 
voor een gezamenlijke uitdaging 
vluchtelingen goed op te vangen en 
te huisvesten. Niet alleen vluchte-
lingen uit Oekraïne, maar ook uit 
andere delen van de wereld waar 
oorlog heerst en de situatie onveilig 
is voor mensen. De verschrikkelijke 
beelden uit Ter Apel maken voor 
iedereen duidelijk dat er gezocht 
moet worden naar oplossingen. De 
gemeente Uithoorn wil daar actief 
aan bijdragen. Uiteraard samen met 
onze omliggende gemeenten. 
Iedereen zal een steentje bij moeten 
dragen.” Het college voelt de huma-
nitaire plicht bij te dragen aan de 

Gemeente Uithoorn wil bijdragen aan 
problemen in opvang asielzoekers

crisissituatie voor de opvang van 
asielzoekers. Het beseft echter ook 
dat er veel andere belangen zijn waar 
rekening mee gehouden moet 
worden. Er is daarom bewust 
gekozen voor alléén kleinschalige 
opvang binnen de gemeente 
Uithoorn. De locatie ’t Buurnest is 
daarnaast alleen beschikbaar voor 
opvang tot uiterlijk de zomer van 
2024. In de zomer van 2024 vindt 
namelijk de verbouwing plaats van ’t 
Buurtnest.

Openbare raadsvergadering
Binnenkort is er een raadsvergade-
ring waar het onderwerp besproken 
wordt. Het college vraagt dan aan de 
gemeenteraad om in te stemmen 
met de keuze voor ’t Buurtnest als 
opvanglocatie. De vergadering is 
openbaar en dus ook toegankelijk 
voor inwoners. Via de website en 
sociale media van de gemeente zal 
de datum van de vergadering gecom-
municeerd worden. Ook worden op 
de website updates geplaatst over de 
opvang: www.uithoorn.nl.

Heerlijke Kwakelse Dijkentocht

Regio - Op dinsdagmiddag 11 
oktober vond bij Bridgeclub 
Hartenvrouw/heer de zesde en 
tevens laatste zitting plaats van de 
eerste competitieronde van het 
bridgejaar. In totaal 22 paren 
hadden zich gemeld in Sporthal De 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan. In de A-lijn behaalden Re�na 
van Mijgaarden & Cathy Troost de 
hoogste score deze middag: 
64,58%. Op twee Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar met 58,75%; 
Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw werden derde met 54,17% 
en op vier en vijf eindigden Cobie 
Bruine de Bruin & Ria Verkerk en 
Sonja Selman & Renske Visser met 
respectievelijk 52,92% en 52,50%.
In de B-lijn werd de top gevormd 
door Elly Belderink & Atie de Jong 
met 57,29% op de eerste plaats, 

Ploon Roelofsma & Marcia de Graaf 
met 56,25% op twee en Greet van 
Diemen & Jany van der Ent met 
55,73% op drie. De vierde plaats 
was voor Marianne Jonkers & 
Henny Jansen met 53,13% en de 
top-vijf werd volgemaakt door 
Jeanet Vermeij & Lenie Pfei�er met 
50,52%. De stand aan het einde van 
deze competitieronde: In de A-lijn 
op de eerste plaats Janny Streng & 
Sonja Reeders en op de tweede 
plaats Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders. In de B-lijn 
promoveren de eerste twee paren 
en dat zijn Jeanet Vermeij & Lenie 
Pfei�er en Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger. Voor informatie over de 
bridgeclub of als u zin hebt om
een keer mee te spelen kunt u een 
e-mail sturen aan hartenvrouw
2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - Op maandag 17 oktober 
2022 werd in de Scheg een mix drive 
gespeeld. In de A-lijn werd de eerste 
plaats verrassend gedeeld door Anja 

Baars & Co Beunder en Henk Stolwijk 
& Tineke v/d Sluis met 58,33%. Op de 
derde plaats eindigde zeer verdienste-
lijk Rob Fasten & Theo Vermeij met 
57,92%. In de B-lijn eindigden op de 
eerste plaats met de hoogste 

dagscore Gijs Boerrigter & Martien 
Nieuwen met 63,50%. De tweede 
plaats werd bezet door Greetje v/d 
Bovenkamp & Ria Wezenberg met 
62,92% en op de derde plaats Greet 
Rahn & Marieke Schakenbos met 55%.

BVU nieuws
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Wandelen en Nordic Walking in het Amsterdamse Bos met 
een gediplomeerde instructeur. Je werkt aan je conditie, je 

ziet planten en dieren en je bent gezellig samen in de natuur. 

Alle informatie vind je op www.straysport.nl

Gaat ons land opnieuw 
in lockdown?

Een nieuwe golf van coronabesmettingen raast over het land. Sinds eind september zijn de 
cijfers van zowel het aantal positief geteste mensen als het aantal ziekenhuisopnames fors 
gestegen. Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe lockdown? Niemand hoopt het, maar 
niemand kan met zekerheid zeggen dat het niet zo zal zijn. Uit de cijfers blijkt dat met name 
bij de Nederlanders van boven de tachtig jaar het aantal ziekenhuisopnamen flink steeg. Hier-
bij moet worden opgemerkt dat niet duidelijk is in hoeverre bij deze mensen al sprake was van 
onderliggend lijden.

Nieuwe vaccins
De overheid voert sinds een aantal weken 
campagne om de herhaalprik tegen het 
coronavaccin te promoten. Met zo’n vacci-
natie ben je beter beschermd tegen het 
virus. Daarbij maakt men gebruik van 
nieuwe vaccins, die tegen meer varian-
ten van het virus e�ectief zijn. Voor ieder-
een die de griepprik al kreeg en voor ieder-
een in een risicogroep zijn de vaccins als 
eerste beschikbaar gekomen. Vervolgens 
kan iedereen vanaf twaalf jaar het vaccin 
toegediend krijgen.

Gevaar
Sinds duidelijk werd dat je van de omik-
ronvariant van het coronavirus doorgaans 
minder ziek wordt, lijkt de angst voor het 
virus onder de bevolking flink te zijn afge-
nomen. Veel basisregels, zoals het niet 
schudden van handen, worden niet meer 
opgevolgd. Toch schuilt er een gevaar in 
deze situatie. Minister Kuipers (volksge-
zondheid) wees erop dat het virus sneller 
kan muteren als meer mensen het versprei-
den. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zich 
een variant ontwikkeld die juist meer ziek-
makend is.

Onjuist beeld
Ook bestaat bij veel mensen een onjuist beeld 
over de ernst van de situatie. De algemeen 
heersende indruk is dat in de afgelopen zomer 
nauwelijks sprake was van ziekenhuisopna-
mes. Dat komt waarschijnlijk voordat doordat in 
de media geen berichten over overvolle zieken-
huizen meer verschenen. De capaciteit van de 
ziekenhuizen was voldoende om de situatie de 
baas te kunnen blijven, maar volgens GGD-arts 
Ashis Brahma waren er in juli en augustus van dit 
jaar tot wel vijf keer zoveel mensen opgenomen 
in ziekenhuizen dan in dezelfde periode in 2020 
en 2021.

Longcovid
Een ander punt van zorg is dat een deel van de 
coronapatiënten te maken krijgt met een langdu-
rig ziektebeeld. Wie geluk heeft, merkt nauwelijks 
iets van een coronabesmetting en kan er na een 
klein weekje quarantaine weer op uit. Maar er zijn 
ook mensen die te maken krijgen met longco-
vid en maanden of zelfs jaren klachten hebben. 
Beschadigde longen, hersenproblemen, ernstige 
vermoeidheid of het verlies van geur en smaak 
zorgen ervoor dat voor deze mensen het leven 
ingrijpend verandert. Door de basisregels goed na 
te leven, kan veel leed voorkomen worden.

Het belang van beweging tijdens 
en na de zwangerschap

Vrouwen die veel sporten, maken zich tijdens een zwangerschap vaak zorgen over de even-
tuele nadelige gevolgen voor het ongeboren kind. Die zorg is echter niet terecht. Sterker 
nog, het is juist heel goed om juist in die levensfase voldoende te blijven bewegen. Zowel de 
moeder als het kind profiteren daar uiteindelijk van. Dus kom van die bank af en zet je lichaam 
in beweging!

Dat bewegen goed is voor lichaam en geest, 
behoe� geen nader betoog. Maar hoe zit 
dat precies als je zwanger bent? Moet je het 
dan niet juist wat rustiger aan gaan doen? 
Het antwoord is kort: nee, dat hoe� niet. Als 
je niet voldoende beweegt, gaat je conditie 
achteruit en juist tijdens en na de zwanger-
schap heb je een goede conditie nodig. Elke 
dag voldoende bewegen is dus het devies. Je 
kunt dat bijvoorbeeld doen door elke dag van 
de week een uur te gaan wandelen. Daar-
naast is het van belang om zeker drie keer 
in de week vij�ig minuten per keer te gaan 
sporten. Denk hierbij niet alleen aan cardio-
fitness, maar ook aan krachttraining. Hiermee 
kweek je spiermassa en die komt goed van 
pas als de baby geboren is.

Aandachtspunten
 Doe je oefeningen waarbij je geruime tijd 
op je rug moet liggen? Pas deze oefenin-
gen dan aan of laat ze achterwege. Vooral 
wanneer je gevoelens van misselijkheid 
ervaart tijdens het uitvoeren van dergelijke 
oefeningen, weet je dat je die beter kunt 
skippen. Sowieso geldt in het algemeen dat 
je altijd goed moet luisteren naar je lichaam. 
Je merkt vanzelf wat je wel en niet aankunt. 
Forceer niets, maar blijf ook zeker niet stil-
zitten. In geval van bloedingen, schild-
klieraandoeningen, vroegtijdige bevallin-
gen of andere complicaties wordt sporten 
afgeraden. Sporten die niet geschikt zijn 
om tijdens een zwangerschap te beoefe-
nen, zijn contactsporten en balsporten. 

Ook extremere sporten als bergbeklimmen, 
duiksport en skiën zijn niet aan te bevelen.

Bekkenbodem
 Juist voor zwangere vrouwen is het trainen 
van de bekkenbodemspieren aan te beve-
len. Gynaecoloog Arnold Kegel bedacht 
hiervoor een reeks oefeningen, die sinds-
dien bekend staan als de Kegeloefeningen. 
Je kunt deze oefeningen dagelijks uitvoeren 
(ook na de geboorte!) en ze helpen je om de 
bekkenbodemspieren op kracht te houden. 
Hiermee voorkom je ongewenst urinever-
lies. Het feit dat deze oefeningen er ook nog 
eens voor zorgen dat je een orgasme inten-
ser kunt beleven, is natuurlijk mooi meege-
nomen. Belangrijks is wel dat je precies 
weet welke spier je moet trainen. Dat 
ontdek je het gemakkelijkste door tijdens 
het plassen de urinestraal bewust enkele 
seconden te onderbreken. Het is de spier 
die je daarvoor gebruikt, die je met behulp 

van de Kegeloefeningen kunt trainen. Op 
internet zijn uitgebreide beschrijvingen van 
deze oefeningen terug te vinden.

Zwangerschapsgymnastie
 Vind je het leuk om samen met andere 
zwangere vrouwen deel te nemen aan 
een reeks oefeningen die specifiek op de 
zwangerschap gericht zijn? Dan is zwan-
gerschapsgymnastiek een uitstekend 
idee! Hier leer je oefeningen die bedoeld 
zijn om je lichaamshouding te verbete-
ren, weeën op te vangen en je bekken te 
versterken. Daarnaast leer je er van alles 
over de bevalling en de kraamtijd. Zeker 
wanneer je voor het eerst zwanger bent, 
is die informatie natuurlijk zeer welkom. 
Over het algemeen begin je ongeveer in 
de vierde maand van je zwangerschap 
aan deze vorm van gymnastiek. Zorg dat 
je jezelf tijdig aanmeldt, want het aantal 
deelnemers is vaak beperkt.



Shiatsu geeft mij rust van binnen
Twee hartinfarcten, stents in haar lichaam, een jaar he	ige pijn en uiteindelijk een galsteen-
operatie. Leny Bark (60) hee	 het flink voor de kiezen gehad. En daarna was ze constant 
extreem moe. “Ik had nergens meer energie voor. En ik was doodsbang dat ik weer iets 
ernstigs mankeerde.”

Leny zat in een neerwaartse spiraal en wist niet hoe ze daar uit moest komen. Tot ze in de 
krant een interview las met Petra van der Knaap met haar praktijk voor shiatsu en acupunc-
tuur, San Bao Praktijk. “Ik dacht: laat ik dat maar eens proberen.” Niet veel later lag ze op de 
massagetafel waar de therapeute haar klanten behandelt. Een bijzondere ervaring. “Eerst 
kreeg ik naalden in mijn armen en benen, die voel je nauwelijks en daarna drukte ze zachtjes 
met haar duimen op verschillende plekken op mijn lichaam. Het was heel ontspannend.”

Shiatsu en acupunctuur zijn 
oosterse behandelwijzen om 
mensen van gezondheidsklach-
ten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - 
betekent in deze leer, dat er een 
blokkade zit in de energiebanen 
(‘meridianen’) in het lichaam. De 
therapeut spoort de blokkades 
op en laat de lichaamsenergie 
weer stromen, zodat de klacht 
verdwijnt.

“Het gee� mij rust van binnen”, 
zegt Leny. “Ik was heel druk. Als 
ik bij Petra geweest ben, voel ik 
me heerlijk. Ik heb mijn ener-
gie terug. Ik kan weer fietsen en 
zwemmen. Ik loop weer met de 
hond. Alles wat ik zo lang heb 
moeten missen.” Maar aan stop-
pen met de behandeling denkt 
ze voorlopig niet. “Het doet mij 
lichamelijk en geestelijk zoveel 
goed, ik ga er lekker mee door.”

Meer weten of een afspraak 
maken? 
Sanbaopraktijk.nl.

sh ia t su  & 
acupunc tuu r

SAN BAO 
PRAKTIJK

De behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie 
en acupunctuur zijn 
effectieve behandelingen 
voor alle pijnklachten, 
klachten na Corona, stress, 
burn-out, slapeloosheid, klachten 
rond de menstruatie en overgang, emotionele instabiliteit, 
plasproblemen, vermoeidheid, darmklachten, 
ademhalingsproblemen en hooikoorts. 
Shiatsu en acupunctuur versterken uw weerstand en geven 
uw lichaam een echte oppepper!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl of bel 06 1528 0701

sh ia t su  & 
acupunc tuu r

SAN BAO 
PRAKTIJK

Shiatsu therapie 
en acupunctuur zijn 
effectieve behandelingen 
voor alle pijnklachten, 
klachten na Corona, stress, 
burn-out, slapeloosheid, klachten 

Lid van 
beroepsvereniging 

NWP

Inge Saraswati 
over haar werk als Magnetiseur
Al jarenlang mag ik mensen helen 
met psychische en lichamelijke 
klachten zoals:

• Burnout
• Paniekklachten
• Nek schouderklachten
• Rugklachten
• Lichamelijke pijnen
• Angst
• Stress klachten
• slaapproblemen

Ook jij bent van harte welkom in 
mijn nieuwe centrum waarin ik je 
een magnetiseerbehandeling geef, 
daarnaast coach ik je in de problematiek 
die er aan ten grondslag kan liggen.

De kosten zijn 50 euro per consult van een half uur. 

E-mail: info@ingesaraswati.com
Hornweg 177A  |  Aalsmeer  |  Telefoon 0297-328798

   

Jongeren vaker bijziend door 
toegenomen schermtijd

Myopie (bijziendheid) onder jongeren komt tegenwoordig veel vaker voor dan onder de 
vorige generatie. Artsen wijten dit aan de toegenomen schermtijd. We kijken dagelijks steeds 
meer op de beeldschermen van onze telefoons, televisies en computers. Door vaak dichtbij 
te kijken, groeit onze oogbol iets, waardoor de lichtstralen van buitenaf al vóór het netvlies 
samenvallen. Dat levert een wazig beeld op. Bij normale ogen vallen deze lichtstralen precies 
samen op het netvlies, achter in het oog. Hierdoor ontstaat een helder beeld.

De cijfers zijn schrikbarend te noemen. 
In slechts zes jaar tijd (2015-2021) komt 
bijziendheid bij kinderen en jongeren in 
België bijvoorbeeld maar liefst een kwart 
vaker voor. De exacte stijgingspercenta-
ges zijn 22,7 procent bij de totale groep tot 
18 jaar oud en zelfs 27,3 procent bij groep 
van 8 tot 18 jaar. Opvallend is verder dat 
deze significante stijging uitsluitend waar-
neembaar is bij myopie en niet bij hyper-
metropie (verziendheid) en astigmatisme 
(onscherp zicht zowel ver als dichtbij).

Vaker buitenspelen
Het advies van deskundigen luidt om 
kinderen vaker te laten buitenspelen. 

Het mes snijdt hier aan twee kanten: op 
de eerste plaats is buitenspelen gezond 
en goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Tegelijk verkleint het ook de totale 
schermtijd, aangenomen dat er buiten 
niet voortdurend op de mobiele tele-
foon wordt gekeken. Oogarts prof. Caroline 
Klaver, verbonden aan het Erasmus MC in 
Rotterdam, wijst erop dat bijziendheid op 
jonge lee�ijd grote gevolgen kan hebben 
voor later. Hoe jonger kinderen zijn als ze 
bijziend worden, hoe erger de oogafwijking 
op latere lee�ijd zal zijn. Ze lopen daar-
mee niet alleen de kans op slechtziend te 
worden, maar kunnen ook volledig blind 
worden.



Afvallen en sporten 
tegelijk

Stretchwalker 

Wat is de kracht van Neo Vita? In de 19 jaar dat Neo Vita bestaat is de laagdrempeligheid, 
kleinschaligheid en de ontspannen (huiskamer)sfeer essentieel gebleken als aanvulling op het 
serieuze sporten. “Had ik Neo Vita maar eerder ontdekt, want ik voel mij zo veel beter!” is een 
veelgehoorde uitspraak.

De oorsprong van Stretchwalker (zool) is gebaseerd  op het balansprincipe van de oude tradi-
tionele Japanse sandaal Ippon-ba geta, een balanssysteem, dat de harmonie tussen mens en 
natuur symboliseert. 

Neo Vita zit op de A. Philipsweg in Uithoorn, 
een goed bereikbare locatie met een oprit 
(en aparte afrit) naar de achterzijde van het 
pand waar zich de entree bevindt aan het 
eigen parkeerterrein. Iedereen voelt zich er 
thuis, jong, oud, dun, dik, man of vrouw.  

Spieren verwennen in 30 minuten 
met het FAME-circuit
Het Fame-circuit met 10 apparaten is snel 
en zeer e�ectief, omdat je het onder- en 
bovenlichaam tegelijk traint. De intensi-
teit van de training bepaal je door je eigen 
krachtsinspanning.  Zelfs mensen die niet 
sportief zijn, ontdekken de voordelen en 
komen steeds vaker per week. (er hoe� geen 
afspraak gemaakt te worden.) Ben je wel 
sportief dan is het een zeer goede aanvulling 
op datgene wat je al doet aan sport, omdat 
met Fame meer dan 600 spieren aan bod 
komen.

Buikvet verbranden met Better Belly
Op afspraak kun je je buikvet verbranden op 
een loopband, crosstrainer of hometrainer. 
De Better Belly band stimuleert de bloedcir-
culatie waardoor vetcellen loskomen. Boven-
dien stimuleert het de afvoer van afvalstof-
fen.  

Samen met je coach naar een blijvend 
resultaat met PS. food & lifestyle
Voordat de feestdagen zich aandienen is het 

tijd om met PS. food & lifestyle te starten.
Met de heerlijke producten van PS food & 
lifestyle ga je niet minder eten, maar leer je 
anders eten. Wie ben je, wat past bij je en 
hoe wil je gemotiveerd worden? Iedereen 
is uniek en onder persoonlijke begeleiding 
gaan we samen aan de slag. Met 6 eetmo-
menten op een dag heb je geen honger en 
is het eenvoudig in te passen in je dagelijks 
leven, zelfs met werk en/of een gezin.

Krijg het lichaam dat jij verdient! 
Bel of mail voor gratis persoonlijk advies, 
rondleiding of lichaamsmeting.

Déesse Cosmetica
Sinds dit jaar geven wij huidverzorgings-, 
body care- en make-up workshops.
Wil je graag iets leren op dit gebied met de 
kwaliteitsproducten van het Zwitsers gepro-
duceerde Déesse Cosmetics? Plan een gezel-
lige workshop met 3-5 mensen. Denk aan je 
zus, vriendin, buurvrouw of bijv. collega en 
we maken er een gezellige middag of avond 
van.

NEO VITA
Anton Philipsweg 11a
1422 AL Uithoorn
T 0297 581 342
E  info@neo-vita.nl
W www.neo-vita.nl
P gratis parkeren aan de achterzijde

Deze houten Japanse sandaal balanceert 
op een hak, die in het midden van de zool is 
geplaatst waardoor de drukverdeling onder 
de voet verdeeld wordt en je gewrichten met 
30% minder belast worden.

Doordat de zool iets verhoogd is worden 
de bekken gekanteld en komen de wervels 

boven elkaar te staan, waardoor je nog 
makkelijker loopt. Het gepatenteerde 
stretchleer zorgen voor een perfecte 
pasvorm en een ware wellness voor uw 
voeten. Uitermate geschikt voor mensen met 
reumatische klachten,  gevoelige voeten, 
rugklachten of diabetes en voor iedereen die 
lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen.

Xsensible gaat over balans, energie 
en je goed voelen.De oorsprong ligt 
in Japan. Onze balanszool zorgt 
voor een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding.

Balans 
Technologie

W W W. S M I T S C H O E N E N M I J D R E C H T. N L

ANTON PHILIPSWEG 11A UITHOORN
TEL. 0297-581342 • INFO@NEO-VITA.NL • WWW.NEO-VITA.NL

Wat hebben wij in huis?
F.a.m.e.-fitness
Better Belly-fitness
Inbody Lichaamsanalyse en advies
PS. food & lifestyle afslankprogramma
Alka (Ontzuring)
Luchtdrukmassage
Massagestoel
Déesse Cosmetica Tester Bar
Op afspraak Huid-, Lichaams-
verzorging of Make-up workshops

Alle onderdelen vullen 
elkaar aan en kunnen ook apart 
van elkaar gebruikt worden.

Beleef het mee en kom langs, 
bel 0297-581342 
of neem eens een kijkje op 

www.neo-vita.nl

Dé ‘Doe-maar-normaal-sportschool’
waar de sfeer top is 

en iedereen zichzelf mag zijn.



Buikgriep: wat is het 
en wat doe je ertegen?

Jouw lijf - jouw stijl - 
jouw lingerie

Juist in deze tijd van het jaar duikt het norovirus weer overal op. Dit is een zeer besmette-
lijk virus dat we in de volksmond buikgriep noemen. Bijna achthonderdduizend mensen in ons 
land krijgen jaarlijks met dit virus te maken. Met name in de periode tussen de zomervakan-
tie en de kerstvakantie ontstaan de meeste besmettingen. We zijn namelijk sowieso al wat 
meer vatbaar voor virussen in dit jaargetijde, omdat onze weerstand vaak iets lager is dan in 
het voorjaar. Je kunt van het norovirus behoorlijk ziek zijn, maar de verschijnselen gaan ook 
vanzelf weer over.

De winkels van Van der Schilden Lingerie bieden een unieke belevenis op het gebied van 
lingerie. Ieder seizoen zorgen wij ervoor dat in onze winkels een uitgebalanceerde mix te 
vinden is van alles wat de wereld van lingerie te bieden hee�. 

Kun je buikgriep voorkomen?
Helemaal uitsluiten kun je het niet, omdat 
je het virus van andere mensen krijgt. Dat 
hoe	 niet eens direct van mens op mens 
te zijn. Wanneer iemand met het virus 
is besmet, bevindt het virus zich onder 
meer in het braaksel en in de ontlasting 
van diegene. Het kan daardoor gemakke-
lijk op de handen terecht komen en via de 
handen weer op voorwerpen als een deur-
klink of speelgoed. Wanneer iemand met 
het virus op de handen bijvoorbeeld in de 
keuken staat en een maaltijd bereidt voor 
anderen, kan het virus zich ook via die 
maaltijd verder verspreiden. Natuurlijk kun 
je jezelf zo goed mogelijk wapenen tegen 
het virus door je eigen weerstand op peil 
te houden. Gezonde voeding en voldoende 
beweging dragen hieraan bij.

Wat zijn de verschijnselen?
Een infectie met het norovirus zorgt 
meestal voor he	ig braken en diar-
ree. Veelvoorkomende andere klachten 
zijn krampende buikpijn, misselijkheid, 
koorts en hoofdpijn. Meestal duren deze 
verschijnselen één of twee dagen, bij een 
he	ige variant zou je in principe na drie tot 
vier dagen weer klachtenvrij moeten zijn. 
Meestal heb je tijdens deze dagen nauwe-
lijks eetlust. Kleine kinderen en senio-

ren (70+) hebben vaak wat meer tijd nodig 
om te herstellen. Bovendien kan bij hen de 
diarree he	iger zijn, waardoor ook uitdro-
ging op de loer ligt. Het is zaak om het 
lichaamsvocht goed aan te vullen door 
veel te drinken.

Wat doe je tegen buikgriep?
Simpel gezegd: uitzieken! Er bestaat geen 
medicijn tegen het virus. Goed drinken 
zoals gezegd en indien mogelijk ook blij-
ven eten. Niet iedereen kan eten verdra-
gen in deze dagen, maar als het lukt, doe 
het dan zeker. Het is namelijk belangrijk 
dat je lichaam voldoende zouten en suikers 
blij	 ontvangen. Wanneer je met meerdere 
mensen in hetzelfde huis woont en iemand 
hee	 last van braken en/of diarree, desin-
fecteer dan voortdurend het toilet met een 
sterk reinigingsmiddel. Zo voorkom je dat 
het virus daar aanwezig blij	 en andere 
mensen erdoor besmet raken.

Een aantal merken zul je ieder jaar weer 
terug zien, maar we blijven zeker onze ogen 
open houden voor vernieuwende, innova-
tieve of gewoon superleuke nieuwe items. Na 
zorgvuldig afwegen maken we een mix van 
merken, maten, kleuren en  artikelen waar-
mee we jou kunnen helpen aan een perfecte 
basis. 

Onze bh’s kennen een maatboog van cup 
AA tot en met cup N en zijn verkrijgbaar in 
diverse prijsniveaus. Van basic en sportief tot 
luxe en verleidelijk, met onze collectie kun je 
alle kanten op. 

In combinatie met de unieke service van 
onze getrainde en ervaren lingerie-stylis-
tes, zorgen we ervoor dat je lingerie perfect 
aansluit bij jouw lijf en je wensen. Wij luiste-
ren naar je, kijken naar je en komen samen 
met jou tot de perfecte combinatie van 
model, stijl, kleur en prijs. 

Wil jij ervaren wat de juiste lingerie kan doen 
voor jouw lijf? Wij adviseren je graag! 

Van der Schilden Lingerie
Raadhuisplein 10 Aalsmeer 
0297-327253

WWW.SCHILDEN-LINGERIE.NL

AALSMEER
ALPHEN RIJNa/d

0297-327253
0172-473014

LINGERIE

JOUW LIJF
JOUW STIJL

JOUW

DÉ LINGERIESPECIALIST
IN DE REGIO. MET RUIM

200M2 WINKELOPPERVLAK
EN EEN UITGEBREIDE COLLECTIE

LINGERIE, NACHTMODE EN BADMODE
IN DIVERSE PRIJSKLASSEN.

VAN DER SCHILDEN LINGERIE STAAT GARANT
VOOR DE ULTIEME LINGERIEBELEVING. ONZE

STYLISTES ZIJN OPGELEID OM JE TE LATEN
ERVAREN WAT DE JUISTE LINGERIE

KAN DOEN.

GRAAG TOT ZIENS!
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Vinkeveen - Zaterdag 15 oktober 
speelde de B1 van De Vinken haar 
laatste wedstrijd van dit veldseizoen 
in Utrecht, tegen het plaatselijke 
Synergo. Met een 15-7 overwinning 
wist het team overtuigend het
kampioenschap binnen te slepen.
De eerste aanval deze zaterdag 
bestaat uit Mike Verlaan, Sem Berke-
laar, Ilse Vis en Meru van Langen. In 
de verdediging starten Dylan Bravo 
Torres, Lotte Kortz, Kate Baartmans 
en Maggie de Pijper. De thuiswed-
strijd tegen Synergo, een paar weken 
eerder, was een echte kraker die nipt 
door de Vinken werd gewonnen. 
Afgelopen week werd ook maar net 
aan van Luno gewonnen. De Vinken 

is dan ook gewaarschuwd! Toch 
gebeurt precies wat vooraf is aange-
geven: Synergo gaat er direct vol in 
en verrast De Vinken, dat binnen een 
paar minuten 2-0 achter staat. 
Coaches Deena en Jurrien zorgen 
met aanwijzingen voor wat rust, 
waardoor Synergo meer moeite krijgt 
om het spel te blijven maken. De 
Vinken krijgt steeds meer kans om 
aan te vallen. Door een mooi 
afstandsschot van Dylan wordt
het 2-1.
Synergo bijt van zich af door de 3-1 
te scoren, maar Ilse trekt de stand 
gelijk door een toegewezen vrije bal 
af te maken en daarna, op aangeven 
van Mike, ook een prachtige diepte-

bal te scoren. Via nog een afstands-
schot van Dylan en een schot van 
Mike, komt De Vinken voor het eerst 
in de wedstrijd op een 4-5 voor-
sprong. Het wordt zelfs 4-6, maar 
door onoplettendheid bij De Vinken 
trekt Synergo de stand weer gelijk. 
Vlak voor rust zorgt Mike er met weer 
een prachtig afstandsschot toch voor 
dat de ruststand met 6-7 in het voor-
deel is van De Vinken.
De tweede helft is duidelijk voor het 
‘De Bron’ team. Synergo komt niet 
meer aan korfballen toe en De 
Vinken is heel e�ciënt in het 
afmaken van de mooie kansen die ze 
creëren. Het eerste doelpunt na rust 
is nog een rommelgoal. Diverse 
spelers missen een korte kans onder 
de korf waarna uiteindelijk Ilse de bal 
wel in het mandje krijgt. Daarna zet 
Lotte met een prachtige doorloopbal 
de 6-9 op het scoreboord. Synergo 
weet nog één keer te scoren, daarna 
bepaalt De Vinken de wedstrijd. Kate 
en Maggie maken hun tegenstanders 
gek door volle druk te zetten in de 
verdediging, waarna Sem zijn doel-
puntje mee pikt en de 7-10 scoort. 
Via Mike (2x), Lotte (2x) en Ilse loopt 
De Vinken verder uit naar een fantas-
tische 7-15 overwinning.
Met deze overtuigende laatste over-
winning is de B1 uit Vinkeveen meer 
dan terecht de kampioen geworden 
in een competitie met gelijkwaardige 
teams en veel spannende wed-
strijden, die veelal beslist werden 
met één doelpunt verschil. In 
november wordt het seizoen 
vervolgt in de zaal.

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was
het alweer tijd voor de derde ronde 
van de Silver Cup voor de dames van 
Mijdrecht. De vorige ronde tegen 
Abcoude eindigde in een 1-1 gelijk-
spel en werd vervolgens gewonnen 
met de shoot-outs. Deze wedstrijd 
werd gespeeld op de club van 
Abcoude, maar de vierde ronde mocht 
HVM gelukkig op eigen veld tegen 

Spandersbosch spelen. De tegenstan-
ders uit Hilversum waren geen onbe-
kenden, want tijdens de allereerste 
competitiewedstrijd van dit seizoen 
werd er al met 1-0 van hen gewonnen. 
Maar ook deze wedstrijd was HVM 
weer gebrand om te winnen. 
De wedstrijd begon wat stroef en 
enkele kansen gingen er aan beide 
kanten niet in. In de hele eerste helft 

werd er dus niet gescoord, waardoor 
de teams met een stand van 0-0 de 
rust in gingen. Zowel Spandersbosch 
als HVM mochten zich klaar gaan 
maken voor een spannende tweede 
helft. 
Na de rust kwam er nieuwe energie in, 
want de tweede helft is voor Mijdrecht 
altijd de betere helft. De 1-0 viel 
gelukkig snel, dit via een rebound
na een goed schot op goal. Dit gaf de 
dames vleugels, waardoor niet veel 
later ook de 2-0 en 3-0 vielen. Hierna 
werd het nog even spannend, want 
Spandersbosch wist ineens terug te 
komen door de 3-1 te maken. Vlak 
daarna kregen ze nog een kans, maar 
deze wisten ze niet te benutten. Dit 
zorgde ervoor dat HVM hun voor-
sprong nog verder kon vergroten, wat 
ze uiteindelijk naar een eindstand van 
4-1 heeft gebracht. Niet te verwarren 
met de 5-1 op het scoreboard, want 
dat was een foutje… Ze hebben 
uiteindelijk een super wedstrijd neer-
gezet, waarin ze voornamelijk in de 
tweede helft hebben laten zien dat ze 
thuishoren in de derde klasse! 
Vanwege deze winstpartij zijn ze 
door naar de vierde ronde van de 
Silver Cup. Deze wordt gespeeld 
tegen Hoorn op 11 november a.s.
op eigen veld.

De Vinken B1 overtuigend en 
terecht kampioen

Opnieuw winst in de Silver Cup 
door de dames HVM

Mijdrecht - Op maandag 10 oktober 
bestond er grote eensgezindheid 
over de biedingen en mogelijkheden 
om het aantal slagen te maken. Maar 
de praktijk liet zien dat je soms met 
het bod te laag zit maar wel de slagen 
haalt die de andere paren in hun bod 
hebben aangegeven en daardoor 
hoger scoren. De uitslag was: 1. Janny 
& Gerard Telling 63,90%, 2. Chris van 
der Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 
60,42% en 3. Frans van der Does & 
Caro Toebosch 58,33%. In een spel 
waar de meeste paren in een harten-
contract gingen pikte paar Lenie van 
der Laan de winst met een 
3SA-contract. Nog een spel waar alle 
paren SA bieden, maar de winst 
moest komen uit 3SA met 1upslag. 
De paren Toni van Alen en Ineke van 
Diemen lukten dat. En ook een spel 
waar 6schoppen haalbaar was. Een 
aantal paren gingen down, enkele 
deden 4schoppen met 2upslagen, en 
paar Delia Kenter en paar Chris van 
der Wilt kwamen er ongeschonden 
uit. Paar Delia Kenter zette iedereen 
buitenspel met een 3SA-contract met 
1upslag, want de overige paren 
gingen naar maximaal 4klaveren. 
Paar Marja Hartmann bood en 
maakte een mooi 6SA-contract, en de 
overige paren in 3SA of ruiten gingen 
al dan niet upslagen maakten. Het 
was wel de avond van de “zessen”, 
want paren Gerard Telling en Carla 
Euwe zetten iedereen aan de kant 
met een 6schoppencontract en 
1upslag.
De eerdergenoemde eensgezindheid 
ontbrak in een aantal spellen, maar 
eentje sprong eruit. Biedingen vari-
eerden van 4schoppen, 4harten en 3 
SA en 5ruiten die ook nog eens 
gedoubleerd werd en down ging. Wel 
pech, maar ja soms zit het niet mee.
Donderdag 13 oktober begon de 
tweede ronde van de herfstcompe-
titie. Dat betekent dat de kampi-
oenen van de eerste ronde bekend 
zijn, A-lijn 1. Elisabeth & Nan van den 
Berg 57,28%, 2. Richard van Heese & 
Hans Leeuwerik 54,96% en 3. Hennie 
van der Reep & Corry Twaalfhoven 
54,67%. De B-lijn: Truus Groot & Bep 

Schumacher 62,78%, 2. Gerda van 
Duren & Tiny Zwebe 52,18% en 3. 
Lenny van Diemen & Hermine 
Elmoudni 51,96%.
De eerste speeldag in de tweede 
ronde leverde het volgende resultaat 
op: A-lijn: Hennie van der Reep & 
Corry Twaalfhoven 57,81%, en Ans 
Bruggeman & Pieter Koopmans 
57,81% en 3 Truus Groot & Bep. Schu-
macher 55,73%. Paar Hans Leeuwerik 
bood 4ruiten, werd gedoubleerd en 
maakte het contract, de andere paren 
boden tot 3schoppen. Paar Henk 
Hiemstra wist in 1SAcontract 
2upslagen te maken en daarmee top. 
Paar Jan Bronkhorst liep tegen een 
3harten gedoubleerd spel op en ging 
1down met toch een goede score. 
Slem zat er ook weer in. Paren Dick 
Licht en Truus Groot vonden het 
6schoppen contract.
De B-lijn leverde het volgende op:
1. Annemiek van Lookeren & John 
Willems 56,42%, 2. Anton Berkelaar & 
Bart Groeneveld 56,33% en 3. Lenny 
van Diemen & Hermine Elmoudni 
55,83%.
Ook hier in de B-lijn is een slem 
gevonden. Paar Koos Wieling speelde 
6schoppen; de overige paren bleven 
in 4schoppen met 2upslagen. Paar 
Wim Versteeg speelde een mooi 
1SA-contract met 2upslagen. Een 
uitneembod van 3schoppen ging 
2down, maar leverde wel een top op 
omdat de andere kant van de tafel 
3SA kon spelen en maken. Paar John 
Willems scoorde met 2harten plus1 in 
west terwijl noord scoorde met 
2klaveren plus2. Paar Ineke Siegers 
haalde een uitneembod met 3harten 
binnen tegen een mogelijk 4schop-
pencontract met 3upslagen door 
paar Frank van der Laan.
Al met al een speelronde met veel 
variatie en pogingen om te scoren. 
Maar ja, de tegenstander bedenkt 
soms een uitweg waardoor een plan 
net niet werkt.
Nog even dit: op maandagavond zijn 
er nog een aantal plaatsen beschik-
baar. Dus al u zin heeft kijk op de 
website en kom eens meespelen!
U bent van harte welkom.

Bridgevereniging Mijdrecht

Mijdrecht - Voor Atlantis 1 stond 
zaterdag een spannende pot op het 
programma. Deze wedstrijd ging 
tenslotte bepalen wie de koppositie 
ging behouden en wie op twee 
punten achterstand werd gezet. De 
wedstrijd, waarin Atlantis met zijn 
oude vertrouwde basis 8 begon, 
werd in de eerste minuten gecontro-
leerd door de verdedigde druk die 
aan beide kanten duidelijk aanwezig 
was. Het duurde daarom ook enige 
tijd voordat de eerste score op het 
scoreformulier kon worden opge-
schreven. Hierop volgde snel de 1-1, 
maar Animo kwam hierna snel op 
een 3-1 voorsprong wat betekende 
dat Atlantis in de achtervolging 
moest. Uiteindelijk werd het 5-3
met daarin steeds het initiatief van 
Atlantis en het antwoord van Animo.
Al snel werd de voorsprong van 
Animo uitgebouwd naar 7-3, Atlantis 
werd hierdoor even wakker geschud 
en wist dat de schouders eronder 
moesten om zich terug te knokken in 
de wedstrijd. En dit is precies wat er 
gebeurde. Na een vrije bal en 
verschillende afstandsschoten wist 
Atlantis de score terug te brengen 
naar een stand van 7-7. Hierna werd 

aan beide kanten nog eenmaal 
gescoord en werd de ruststand 
gebracht op 8-8.
Met de rust ging Atlantis met volle 
moed de wedstrijd hervatten met in 
gedachte dat de wedstrijd nog alle 
kanten op kon gaan. Al snel werd de 
9-9 al weer op het scorebord gezet, 
maar hierop volgde ook snel de 11-9. 
Atlantis moest weer in de achtervol-
ging en dit deden ze ook. Met een 
strafworp en een miraculeuze door-
loopbal van Lisa werd stand weer 
gelijk gezet op 11-11. Vanaf dit 
moment was er een wat mindere 
fase van Atlantis, waar Animo 
gebruik van maakte. De stand werd 
uitgebouwd naar 14-11 met nog
12 minuten op de klok.
Beide kanten wisten hierna 1x te 
scoren door het vertragende en 
slome spel wat Animo ging spelen. 
De stand was hiermee gebracht op 
15-12. Maar Atlantis ging het hier 
niet bij laten en zette alles op alles 
om zich terug te knokken. Dit lukte 
en de stand werd 15-14 met nog 
anderhalve minuut op de klok, maar 
de scheids �oot helaas af voordat 
Atlantis nog een kans kon pakken op 
de gelijkmaker.

Nipt verlies voor Atlats 1

Vinkeveen - Op vrijdag 21 oktober 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld, dan 
worden de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend. Afgelopen vrijdag was de 
beste kaarter Frans Bierstekers met 
7071 punten. De totale uitslag van 
deze avond was 1. Frans Bierstekers 

met 7071 punten. 2. Pleun Vis met 
6935 punten. 3. Harry van Schaik 
met 6901 punten. De poedel was 
voor Herman de Jong met 5174 
punten.
De volgende prijsklaverjas avond 
zal dus zijn op vrijdag 21 oktober 
2022. We starten om 20.00 uur, dus 
wees op tijd. Aanwezig zijn voor de 
inschrijving: 19.45 uur. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-

263 562. Arkenpark Mur 43, 3645 EH 
Vinkeveen. E-mail: thcw@xs4all.nl. 
Hier volgen de data voor de prijs-
klaverjas avonden: 21 oktober, 4 en 
18 november, 2,16 en 30 december. 
Allen vrijdagen. Voor 2023: 13 en 27 
januari, 10 en 24 februari, 17 en 31 
maart, 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 
9 en 23 juni en 7 juli. Ook allemaal 
vrijdagen. Dit is tevens de laatste 
klaverjasavond van het seizoen 
2022-2023. Alle data onder voor-
behoud .

Klaverjassen in de Merel
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Uithoorn - Na twee verliespartijen 
op rij is Legmeervogels en nu in 
geslaagd om de tweede overwinning 
binnen te halen. Het is wel de eerste 
thuisoverwinning van dit seizoen. 
Deze eerste thuisoverwinning is tot 
stand gekomen tegen een ploeg die 
naar Uithoorn waren gekomen om 
zeker niet te verliezen. De inspiratie 
van de bezoekers is zeker om dit 
seizoen de eerste klasse te halen. Het 
liefst via een directe promotie, dus 
kampioenschap, en anders dan maar 
via de nacompetitie.
De bezoekers gingen voorvarend 
van start en binnen 3-4 minuten 
kregen zij evenzoveel corners te 
nemen. Deze periode komt 
Legmeervogels, zonder schade op te 
lopen door. De verdediging van 
Legmeervogels, onder leiding van 
doelman Anthony Acda, staat als een 
blok en geeft, behalve dan de 
corners, geen scoringskans weg. Na 
deze sterke openingsfase van Fore-
holt komt Legmeervogels door een 

snelle counter dicht bij het doel van 
de bezoekers. Een inzet van Kenneth 
vd Nolk van Gogh komt dan terecht 
bij Mitchell Verschut en op zijn inzet 
heeft de doelman van de bezoekers, 
Matthijs Guijt, geen verweer en staat 
Legmeervogels al vroeg in het duel 
op een 1-0 voorsprong. Volgens 
trainer Alain Hijman stond er deze 
dag een team dat voor elkaar wilde 
lopen en vechten. Het was vandaag 
zeker een duel van de mannen tegen 
de mannen. Deze indruk gaf de 
ploeg vandaag zeer zeker. De 
ruimtes bleven tussen de linies 
beperkt waardoor het spel van 
Legmeervogels beter uit de verf 
komt. In het verdere verloop van de 
eerst 45 minuten geeft Legmeer-
vogels weinig scoringskansen meer 
weg. Als de bezoekers eens een keer 
ver mochten komen op de helft van 
Legmeervogels stond Anthony Acda, 
de doelman van Legmeervogels op 
zijn post. Mede hierdoor en een sterk 
optreden van Legmeervogels als 

collectief wordt de rust gehaald met 
de 1-0 voorsprong van de thuisclub 
op het scorebord.
De tweede helft is nog maar twee 
minuten jong of het is Jordy Nieu-
wendijk die met een actie binnen het 
strafschopgebeid door Boet Ligtvoet 
tegen de grond wordt gewerkt. Straf-
schop beslist scheidsrechter Wouter 
van der Geest. Deze strafschop wordt 
door Ruben Kalkman foutloos 
binnen geschoten en verdubbelt 
hiermee de voorsprong voor 
Legmeervogels 2-0. Mentaal een 
�inke tik voor de tegenstander, zo 
vlak na het begin van de tweede 
helft. Voor de rest van het duel komt 
Legmeervogels niet meer in de 
problemen. De tegenstander van 
Legmeervogels, Foreholte, slaagt er 
maar niet om hun inspiratie, met 
winst te vertrekken, waar te maken. 
Op aangeven van Jasper Burgers is 
het ook nog eens Camiel Schouten 
die er 3-0 van weet te maken. Het 
zou zelfs 4-0 zijn geworden als een 
inzet van Sven van Beek niet op het 
laatste moment door een speler van 
Foreholte vlak voor de doellijn kon 
worden weggewerkt. Al met al is het 
een verdiende en fraaie overwinning 
geworden voor Legmeervogels. Met 
deze overwinning van 3-0 op Fore-
holte gaat Legmeervogels met veel 
vertrouwen de volgende wedstrijd 
in. De volgende wedstrijd is geen 
competitiewedstrijd maar een beker-
wedstrijd tegen het tweede zaterdag-
elftal van Ajax, de huidige koploper 
in de reserve hoofdklasse. Trainer 
Alain Hijman neemt deze bekerwed-
strijd zeer, zeer serieus en wil dan 
ook koste wat kost een ronde verder 
komen. Hij zal dan ook in zijn opstel-
ling geen gekke dingen gaan doen.
De bekerwedstrijd Legmeervogels 
zaterdag 1 tegen Ajax zaterdag 2 
begint op sportpark Randhoorn om 
15.00 uur en de toegang is gratis.

Uithoorn - De opkomst was deze 
avond weer geweldig. Om precies 
20.00 uur gaf grootmeester Gerrit 
Vink het startsein voor de eerste 
ronde en begon de strijd voor de 
eerste plaatsen. Ook deze avond zijn 
de deelnemers en deelneemsters 
weer getrakteerd op de heerlijke 

hapjes van Slagerij Bader, gevestigd 
in het winkelcentrum Zijdelwaard-
plein. Na de eerste, tweede, derde 
en vierde ronde maakte groot-
meester Gerrit Vink de eindstand op 
en zijn de prijzen verdeeld. Voor 
Harrie van Schaik zat het deze avond 
even niet mee. Met 4931 punten was 

deze keer de Pechvogelprijs voor 
hem. Op de derde plaats is geëin-
digd Maus de Vries met 6898 
puntjes. Tweede is geworden 
Herman de Jong met 7069 punten. 
De winnaar van deze avond is 
geworden Carola met 7088 punten. 
De volgende klaverjasavond bij 
Legmeervogels is pas op vrijdag
11 november 2022. Dus niet over 14 
dagen maar op vrijdag 11 november. 
Aanvang ook dan 20.00 uur.

Regio - Vorig seizoen behaalde 
damclub Kunst en Genoegen verras-
send het kampioenschap van de 
hoofdklasse. Dit seizoen mag K&G 
het een nivo hoger proberen. Vrij-
dagavond was hiervoor de aftrap in
‘t Fort De Kwakel, de dammers van 
Enkhuizen kwamen op bezoek. Na 
een uur spelen was er al snel teke-

ning in de strijd. René de Jong kwam 
een schijf achter en Adrie Voorn had 
al een dam. Maar de dam stond hele-
maal opgesloten en kon voordelig 
worden afgepakt. Adrie moest 
vervolgens alle zeilen bijzetten om er 
een remise uit te slepen, 1-1. René 
spartelde lang tegen maar moest na 
vele jaren ongeslagen te ziin 

gebleven in de bondswedstrijden, 
zijn meerdere erkennen, 1-3. Na bijna 
drie uur dammen vergat Wim Konst 
in het heetst van de strijd zijn klok in 
te drukken, zijn vlag viel voor hij 
vijftig zetten had gespeeld. Eigenlijk 
een regelmentaire nul maar zijn 
tegenstander wilde doorspelen. De 
partij eindigde uiteindelijk in een 
gelijkwaardige remise, 2-4. Alleen 
kopman Fred Voorn zou de stand 
nog gelijk kunnen trekken maar 
daarvoor was winst op zijn sterke 
opponent noodzakelijk. Daar kwam 
het niet van. Fred moest in een over-
macht eindspel het hoofd buigen, 
eindstand 2-6.
Niet echt weggespeeld in deze 
nieuwe klasse. Vol vertrouwen zetten 
de Kwakelse dammers op zaterdag 
12 november koers naar Texel. Zij zijn 
bijna een dag zoet om een potje te 
gaan dammen in Oosterend, zo leuk 
is het spel! Damliefhebbers zijn elke 
woensdagmiddag vanaf 13.30 uur 
welkom in ‘t Fort.

Eerste schreden dammers
in de ereklasse

Regio - De week tegen de eenzaam-
heid is alweer een tijdje geleden. 
Maar eigenlijk zou elke dag in het 
kader van het verdwijnen van 
eenzaamheid moeten staan.
Sporten is een prima middel om 
onder de mensen te zijn en plezier te 
hebben. Een sport die zich daar 
prima voor leent is Jeu de Boules 
ofwel Petanque. Deze sport kan bij 
uitstek beoefend worden door ‘seni-
oren’, hoewel ook jeugd prima met 
deze sport overweg kan, gezien nati-
onale, Europese en wereldkampioen-
schappen. Jeu de boules een sport 
voor jong en oud en gaat ook prima 
jong met oud. Kom eens kennis 
maken met deze sport bij de vereni-

ging Boule Union Thamen. Dat kan 
op dinsdag- en donderdagavond
om 19.30 uur, woensdagmiddag om 
13.30 uur en zaterdagochtend om 
10.00 uur. Daarnaast organiseert de 
vereniging op 12 november een 
inlooptoernooi van twee of drie 
partijen. Deelname is gratis en de 
vereniging kan voor boules zorgen. 
Het toernooi start om 13.30 uur, 
melden uiterlijk 13.15 uur, en vindt 
plaats op de accommodatie aan de 
Vuurlijn, nummer 24, bij de honkbal- 
en softbalaccommodatie. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de 
website www.buthamen.nl en per 
mail info@buthamen.nl. U bent van 
harte welkom.

Sporten tegen eenzaamheid

Regio - Jeu de Boules Vereniging 
Boule Union Thamen en het Wilgen-
ho�e, speelde dinsdagavond 11 
oktober een Jeu de Boules toernooi.
De leden worden gemixt. Er speelt er 
een van Boule Union Thamen en een 
van Het Wilgenho�e samen. Er waren 
van beide verenigingen 29 leden die 
mee speelden. Het was gezellig aan 
de Vuurlijn in de Kwakel. Op dit 
prachtige complex waar ze te maken 
hebben met verschillende onder-
gronden. Een beetje het Frankrijk aan 

de Vuurlijn. Ze speelden twee 
ronden. Er waren drie deelnemers
die beiden ronden wisten winnen. 
Eerste werden Ineke vd Jagt en Ruud 
Vaessen 2+13. Tweede Anneke 
Koeleman en Hans v d Wal 2+13 en 
derde JeroenStiekema en Thera 
Winter 2+8. De poedelprijs ging deze 
avond naar Ria van Beek en Huibert 
Bakker. Het was Christa Snoek Bloem-
sierkunst zelf die de prijzen uit kwam 
reiken, waardebonnen die bij haar 
bedrijf ingewisseld kunnen worden.

Bloemsierkunst Christa Snoek 
sponsor Jeu de Boules toernooi

Regio - De stratenmakers over-
stemden het gepeins in de bridgezaal 
van de Scheg, maar daar lieten Leny 
v.d. Schot en haar gelegenheids-
partner Agnes de Kuijer zich niet door 
a�eiden en met een geweldige score 
van 67,36% gaven zij iedereen het 
nakijken. De tweede plaats ging naar 
het vorige week nog ongenaakbare 
paar Madelon van Vessem en 
wedstrijdleider Arnold van Dijk met 
een score van 56,68%. De derde plek 
was voor mede-wedstrijdleider 
Gerard Prager en Lotte Minderhoud 
met 55.21 %. De vierde plaats ging 
naar de jarige Ria Wezenberg die 
eerst nog werd toegezongen en daar 
zoveel inspiratie uithaalde, dat ze 
samen met Greet de Jong met 

54,86% haar verjaardag extra kleur 
gaf en voldaan huiswaarts keerde.
Het is ABC er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende 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) in het 
MFA De Scheg Arthur van Schende-
laan 100a in Uithoorn mee te spelen 
en die ontspannen sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de ABC kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Willy 
Schoemaker, tel. 06 - 4622 7773 of via 
de mail w.schoemaker@live.nl.

ABC bridge

Uithoorn - Tafeltennis voor 65-plus-
sers, op dinsdagmiddag 15.30 uur, 
in de gymzaal van de Springschans. 
Kon u vroeger met plezier tafel-
tennis spelen? Kom dan nu bij 
deze gezellige seniorenclub de 
Meppers, onderafdeling van tafel-
tennisclub VDO. Ze spelen voorna-
melijk dubbels (2*2). Soms fanatiek, 

meestal relaxed en altijd dolle pret! 
En in de pauze of na a�oop een 
drankje in hun eigen bar. Vooruit,
sta op uit je luie stoel, laat die gera-
niums even met rust en kom tafel-
tennissen met de Meppers.
Interesse? Kom dan een keertje 
proefmeppen. Contact: Frank 
Diederix, telefoon 06 - 1430 5438.

Tafeltennis voor 65-plussers

Winst voor Legmeervogels

Geslaagde klaverjasavond
bij Legmeervogels

Sjaak van Beek met een fraaie bos bloemen van bloemist Zijdel�eur in Uithoorn. 
Sjaak werd uitgeroepen tot ‘Man of the Match’, samen met de ‘Pupil van de Week’ 
Arda Yildirim die met de wedstrijdbal huiswaarts keerde.
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Wilnis - De meiden van CSW MO15-1 
lopen er weer keurig netjes en opge-
ruimd bij. Hiermee volgen zij het 
voorbeeld van hun nieuwe sponsor. 
Ze zijn enorm trots en dankbaar dat 
ze nieuwe tenues van Glazenwasserij 

& Schoonmaakbedrijf Lutter B.V.
uit Amsterdam mogen dragen.
Naast een volledig tenue kunnen
ze de tegenstanders al een eerste 
psychologische tik uitdelen door met 
hetzelfde trainingsshirt en tas het 

voetbalcomplex te betreden.
Inmiddels hebben ze twee wedstrijden 
gespeeld in de nieuwe out�ts en vier 
punten gepakt, dus het resultaat mag 
er zijn. De eerste seizoenshelft zijn ze 
als tweede geëindigd, dus gaan ze alle 
zeilen bij zetten om de volgende 
periode als beste te eindigen. Maar 
bovenal, om net zo veel plezier te 
hebben met het voetballen.

CSW MO15-1 in een
nieuw tenue gestoken

Mijdrecht - In een aantrekkelijke 
wedstrijd heeft Argon met 4-2 
gewonnen van HSV De Zuidvogels 
uit Huizen. De eerste helft was Argon 
de onderliggende partij maar in het 
vervolg was daar absoluut geen 
sprake meer van en waren de betere 
mogelijkheden voor Argon. Hoofdrol 
was er helaas weggelegd voor 
scheidsrechter Ferit Akkaya, hij liet 
Zuidvogels een strafschop over-
nemen op advies van de assistent, 
wuifde van grote afstand een door 
Argon geclaimde strafschop weg, 
voegde in totaal 14 minuten extra 
speeltijd toe en was zeer kwistig met 
het uitdelen van gele kaarten.

Snel tegendoelpunt
Al in de zesde minuut kwam Zuid-
vogels op voorsprong, een hoek-
schop werd door Quincy van 
Waveren bij de tweede paal inge-
kopt nadat Raoul van Wijk en 
doelman Juran Doezelman de bal 
niet goed in wisten te schatten, 0-1. 
Daarna kregen de gasten meer 
mogelijkheden, vooral bij hoek-

schoppen moest Argon alle zeilen 
bijzetten om niet nog meer tegen-
goals te moeten incasseren. Zes 
minuten na het openingsdoelpunt 
rondde Argon de eerste de beste 
fraaie aanval over meerdere schijven 
af met een doelpunt, op aangeven 
van Justin Schouten schoot Max 
Oliemans raak, 1-1. Vervolgens ging 
een poging van Mika Keizers in 
handen van keeper Danny Versteegt. 
Daarna weer een paar hoek-
schoppen voor Zuidvogels, en was 
het Argon dat nu weer met schrik vrij 
kwam, de aanvallers van de gasten 
waren vandaag niet op schot. Even 
later werd een vrije trap naast 
gekopt en Nigel van Zelst miste een 
lage voorzet voor open doel. Vlak 
voor rust werd linksback Stan de 
Jong vervangen door Tygo Limburg 
in een poging om met meer lengte 
in de ploeg de hoge voorzetten 
beter te verdedigen. Even voor het 
rustsignaal bracht Argon verrassend 
en enigszins tegen het spelbeeld in 
de score op 2-1, de deze middag 
goed spelende Robin Voorend 

beloonde zichzelf door na een 
mooie actie over links de bal laag in 
de verre hoek te plaatsen, 2-1.

Nog drie doelpunten
Zuidvogels kwam wel met aanval-
lende bedoelingen uit de kleed-
kamer maar kon toch niet echt meer 
imponeren. Een poging van Van 
Zelst ging naast en ook een vrije trap 
leverde niets op. Daarna moest het 
toelaten dat Argon steeds meer 
aandrong, een schot van Robin 
Voorend werd tot twee maal toe 
geblokt en bij een voorzet van Max 
Oliemans kwam Voorend wat lengte 
tekort. Met nog twintig minuten te 
gaan werd een verdediger van 
Argon van dichtbij tegen de arm 
geschoten, het leverde hem een gele 
kaart en Zuidvogels een strafschop 
op. Ricardo Tat schoot in de hoek 
maar doelman Juran Doezelman 
redde knap. Echter op aangeven van 
een vlaggende assistent moest de 
strafschop over genomen worden. 
Nigel van Zelst schoot vervolgens 
wel raak, 2-2. De vreugde van de 
gasten was van zeer korte duur, 
binnen de minuut scoorde 
aanvoerder Justin Schouten na een 
fraaie steekpass van Max Oliemans 
alleen voor de doelman en hij bracht 
de stand op 3-2. Vervolgens werden 
Erkelly de Sa en Dylan Bergkamp 
ingezet. Vier minuten na het vorige 
doelpunt werd het na een fraaie 
actie van Max Oliemans zelfs nog 
4-2. Na een dieptepass speelde hij 
zijn tegenstander uit en verschalkte 
de doelman met een zuiver schot 
van afstand in de linkerbeneden-
hoek. Mauro Franken probeerde nog 
wat spanning in de wedstrijd te 
brengen maar hij mikte te hoog en 
Argon doelman Doezeman moest 
nog een keer gestrekt naar de hoek. 
Argon had nog kansjes maar Tygo 
Limburg kopte rakelings naast en 
Sven Beek heeft een patent om 
tegen de paal te schieten en dat 
deed hij ook nu weer na een snelle 
uitbraak. In de slotfase zag de 
scheidsrechter een strafschop voor 
Mika Keizers over het hoofd toen hij 
binnen de beruchte lijnen onderuit 
werd getrokken, Siep Keulemans liep 
in minuut 98 tegen zijn tweede gele 
kaart aan en mocht een minuut voor 
zijn teamgenoten gaan douchen.
Aanstaande zaterdag is Argon vrij, 
volgende week gaat men op bezoek 
bij De Bilt.

Argon wint van mede koploper 
Zuidvogels

Foto’s:  Hans van Gelderen.

Mijdrtecht - De D1 heeft op zaterdag 
15 oktober om 13.00 uur thuis 
gespeeld tegen Fiducia D3. Vanuit de 
D1 waren Alycia, Desiree, Joas, Jesse, 
Luuk, Nienke, Tobias K., Tobias T. 
aanwezig. Minke uit de D2 was erbij 
als invaller. De wedstrijd begon goed. 
In de eerste minuut werd er door 
Atlantis gescoord! Al vrij snel daarna 
nog een keer. Na de wissel werd er 
ook direct weer gescoord door 
Atlantis. Een goed samenspel en 
snelle acties. Een leuke wedstrijd om 
naar te kijken. Voor de rust werd er 
nog een paar keer gescoord, waar-

door de tussenstand uitkwam op 5-0. 
Na de rust werd het wat lastiger. 
Fiducia kwam goed terug de wed-
strijd in. Zij scoorden dan ook vrij 
snel. Beide partijen hadden het 
vervolgens wat lastiger, het scoren 
lukte niet. Atlantis kreeg nog een 
vrije worp, maar helaas niet 
gescoord. Na de tweede wissel was 
het gestopt met regenen. Misschien 
heeft dat wel bijgedragen aan het 
laatste deel van de wedstrijd. Er werd 
namelijk door beide partijen weer 
gescoord. Uiteindelijk is de eindstand 
7-3 geworden.

Atlantis D1 wint weer!

Mijdrecht - Na twee keer gewonnen 
te hebben van de nummer één uit 
de poule, namen de mannen van 
HVM Heren 1 het afgelopen zondag 
op tegen de hekkensluiter van de 
poule: Alkemade Heren 1. Het eerste 
kwart was chaotisch. Veel grote 
kansen aan beide kanten, maar de 
goals bleven uit. Een tactische 
aanpassing door coach Richard Buss 
bracht een einde aan deze chaos, 
wat resulteerde in de eerste goal van 
de Mijdrechtenaren. De altijd 
scherpe Max Aufenacker wist netjes 
af te drukken nadat de keeper van 
de tegenstander zo vrij was om de 
bal naar onze Max te trappen, 1-0.
Na de rust bleven de mannen in het 
rood sterk spelen, met veel kansen 
als gevolg. Het was Hugo Moort-

haemer die de bal, vanuit de zoge-
heten kluts, over de doellijn kon 
lopen, 2-0. Hierna volgde al snel de 
3-0 met een heuse pegel van Ivo 
Boogaard die de wedstrijd de�nitief 
besliste.
Het laatste kwart speelde HVM 
netjes de tijd vol. Er werd ondanks 
een aantal grote kansen voor HVM 
niet meer gescoord. Na a�oop 
concludeerde de interim-aanvoerder 
Calvin Donker: “Het was zeker niet 
onze beste wedstrijd, maar we 
hebben wel de laatste drie kwarten 
complete controle gehad”. Met deze 
overwinning veroverd HVM de 
tweede plek in de competitie, waar-
door ze vol mee doen om de strijd 
voor het kampioenschap en dus 
promotie!

HVM Heren 1 zet zegereeks voort

De Ronde Venen - Naast de mara-
thon en de 10 km organiseert Stich-
ting De Ronde Venen Marathon op 
zondag 20 november ook twee 
kinderlopen.

Mini-marathon
In Abcoude wordt in samenwerking 
met Atletiek Abcoude, de Electro 
World Mini-marathon, een straten-
loop die een deel van het marathon 
parkoers volgt, georganiseerd.
Start en �nish zijn net als die van de 
marathon, op het Raadhuisplein in 
Abcoude. Kinderen tot en met 12 jaar 
worden ingedeeld in vier leeftijds-
categorieën. De jongste groep start 
om 10.10 uur, de andere groepen om 
10.20, 10.30 en 10.40 uur.

Amstelhoek Fortcross
Nieuw dit jaar is de Amstelhoek
Fortcross die in samenwerking met 
AKU en Buurtvereniging Amstelhoek 
wordt georganiseerd. Dit is een veld-

loop over het terrein van het fort in 
Amstelhoek. Het parkoers gaat echt 
over het fort en daar zelfs nog een 
stukje doorheen. Een leuk en uitda-
gend parkoers in een spannende 
omgeving ! Inschrijven is mogelijk 
voor iedereen t/m 15 jaar. De deel-
nemers worden hier ingedeeld in vijf 
leeftijdscategorieën, waarvan de 
jongste categorie om 10.00 uur start. 
Daarna volgen de groepen die om 
10.10, 10.20, 10.30 en 10.40 starten.

Voor beide loopjes geldt dat de 
deelname gratis is en iedere deel-
nemer een medaille krijgt. Ook
zijn er prijzen voor de drie snelste 
jongens en meisjes van iedere cate-
gorie. Wie mee wil doen moet zich 
wel uiterlijk 17 november aan-
melden. In de weken voorafgaand 
wordt voor de deelnemers ook een 
clinic georganiseerd.
Voor meer informatie en inschrijven:
www.derondevenenmarathon.nl.

Kinderlopen in De Ronde Venen





Allround
monteur
gezocht!

PREMIUM PARTNER IN LIFTING SOLUTIONS

Wat bieden wij jou:
• Flexibeliteit in werkdagen/werkuren;
• een gezellig team en informele werksfeer;
• goed gereedschap om mee te werken;
• goede arbeidsvoorwaarden, uitstekend salaris.

• Je hebt werkvoorbereidend vermogen/denkniveau.
• Je kunt prima zelfstandig werken, evenals samenwerken.
• Je bent in bezit van rijbewijs B (BE is een pré).
• Je bent communicatief vaardig en kunt netjes en nauwkeurig werken.

Wie ben jij:

Edmolift is één van Europa's grootste leveranciers van schaarheftafels,
pallethandlingproducten en tilhulpen. Al meer dan 55 jaar leveren wij onze 
tiloplossingen aan bedrijven van uiteenlopende groottes in verschillende industrieën.

Allround Monteur voor installatie, service en onderhoud. 

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan binnen een klein team waar 
geen dag hetzelfde is? Ben jij automonteur, installatiemonteur of gewoon handig? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vijf dagen salaris, vier dagen werk!

Interesse? Bel 0297-748 903 (vraag naar Ruud of Vincent) of stuur je CV naar administratie@edmolift.nl.
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Vinkeveen - Vrijdagmiddag 21 
oktober organiseren Koos en Wim 

weer een gezellige klaverjasmiddag 
in dorpshuis ‘De Boei’, Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. De grote zaal is open om 
13.00 uur en het kaarten begint om 

13.30 uur precies. Het is een gezellig 
evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter
van harte aanbevolen.

Klaverjassen

De Ronde Venen - In de vierde speel-
ronde van de biljartcompetitie in De 
Ronde Venen hebben de drie teams van 
De Merel/Richard’s B.V. (DMR) goede 
zaken gedaan; het eerste en tweede 
team haalde de volle 48 punten winst, 
het derde team behaalde 43 punten.
DMR1 lukte dat in de uitwedstrijd bij S.V. 
Veenland. Bart Ho�mans, Walter van 
Kouwen, Bert Fokker en Kees Gri�oen 
zorgden voor de maximale winst. Kees 
Gri�oen (foto) met 17 beurten in zowaar 
de kortste partij van de week. DMR2 en 
DMR3 speelden thuis tegen respectieve-
lijk Stieva/De Biljartvrienden (SDBV) en 
De Springbok 1 (SB1). Voor DMR2 
wonnen Ralph Dam, Roos Aarsman, Gijs 
v/d Vliet en Gerard Röling. Bij DMR3 zege-
vierden Jeroen van Rijn, Caty Jansen en 
Dorus v/d Meer. Alleen Wim Berkelaar 
moest zijn meerdere erkennen in Nico de 
Boer (SB1). De serie van 9 die Jeroen van 
Rijn bij elkaar caramboleerde was 
procentueel de hoogste van de week 
(27,27%). Cens wist een 41-36 overwin-
ning te behalen in de uitwedstrijd tegen 
De Kromme Mij-drecht 2 (DKM2). Arjan 
Gortemulder won tegen Ger Versteeg, 
Desmond Driehuis trok zijn goede vorm 
van vorige week door en won in 25 
beurten van Frans Versteeg. Voor DKM2 
waren het Jos Vermeij en Arie Kranen-
burg die 12 wedstrijdpunten haalden 
tegen Sander Pater en Evert Driehuis. Bij 
De Springbok 2/Feka (SB2) waren slechts 
drie spelers beschikbaar, waardoor Betty 

van der Mars een dubbelpartij tegen De 
Kromme Mijdrecht 1 (DKM1) moest 
spelen; van Eduard Vreedenburgh won 
ze, maar tegen Raymond Lannooy had ze 
geen schijn van kans. Bart Dirks van SB2 
won met veel beurten van Willem v/d 
Graaf, Toon de Kwant rekende in 25 
beurten af met Nick v/d Veerdonk. Tot 
slot won Bar Adelhof 2 drie van de vier 
partijen tegen DenB diensten/De 
Springbok. Vooral de winst van Erik Spie-
ring in 18 beurten tegen John Beets is 
vermeldenswaardig. Robert Daalhuizen 
van BA2 heeft dit seizoen nog niet de 
juiste vorm te pakken en verloor kansloos 
van Ger Ruimschoot (DenB).
De stand in Biljartpoint is vertekend 
vanwege het verschillend aantal 
gespeelde wedstrijden per team. Bij 
omrekening naar punten per speelronde 
is De Merel/Richard’s 1 koploper met 
gemiddeld 45,67 punten gevolgd door 
Bar Adelhof 1 met 45 punten.

Teams van De Merel/Richard’s 
op dreef

Wilnis - Voor rust leek er geen vuiltje 
aan de lucht voor CSW dat met een 
0-2 voorsprong de thee opzocht en 
dat had nog veel hoger uit kunnen 
vallen als de ploeg de vele kansen 
had benut. Na de rust werden de 
rollen totaal omgedraaid en was 
Desto de bovenliggende partij met 
een legio aan kansen. Dat zij maar 
twee keer wisten te scoren was 
geheel te danken aan doelman Thijs 
Imming die zijn ploeg met vele schit-
terende reddingen behoedde voor 
een nederlaag. CSW begon voort-
varend aan deze wedstrijd en nam na 
7 minuten spelen de leiding. Na een 
prima voorzet van Stefan Tichelaar 
kwam de bal precies op het hoofd 
van Matt Veerhuis die vervolgens 
prima binnen knikte bij de tweede 
paal. Even leek het erop dat Desto 
alweer op gelijke hoogte kwam maar 
de linksback werd gestuit door 
doelman Rahim Gok die niet onge-
schonden uit het duel kwam en zich 
moest laten vervangen door Thijs 
Imming. CSW bleef goed combineren 
en kwam wat gelukkig op 0-2. Een 
afstandsschot van Tijn Mager werd 

van richting veranderd waardoor
de doelman op het verkeerde been 
stond en de bal in het doel zag 
verdwijnen. CSW kreeg tot aan de 
rust diverse mogelijkheden om de 
score uit te bouwen maar was heel 
erg slordig in de afwerking en ook de 
doelman van Desto hield zijn ploeg 
nog op de been met een paar prima 
reddingen.

Kansen
Na rust werd de wedstrijd totaal 
omgedraaid. Desto kreeg in het begin 
van de tweede helft drie opgelegde 
kansen op 1-2 maar vooralsnog 
zonder resultaat. Het wachten was op 
een tegentre�er voor CSW want die 
hing al even in de lucht. Na 56 
minuten spelen kwam Desto eindelijk 
op een verdiende 1-2. Een voorzet 
vanaf links werd door de spits goed 
binnengeschoten. Hierna was het aan 
doelman Imming te danken dat de 
schade niet nog groter werd. Met 
prima reddingen hield hij zijn ploeg 
nog op de been. Hoewel CSW na de 
rust een absolute wanprestatie 
leverde kreeg de ploeg toch nog 

voldoende mogelijkheden om op 1-3 
te komen. De mooiste kansen werden 
echter om zeep geholpen. Ballen 
voorlangs, vrije schietkans ver naast, 
open doel waarbij de doelman 
redding bracht, CSW was niet in staat 
om de wedstrijd in het slot te gooien. 
Desto bleef aandringen tegen het 
ploeterende CSW en vlak voor tijd 
kreeg het loon naar werken. Een 
kopbal werd in eerste instantie nog 
gered door Imming maar in de 
rebound was ook hij kansloos. In bles-
suretijd leek Desto zelfs nog de over-
winning te grijpen toen een speler 
alleen op doel af mocht gaan maar 
het was wederom Imming die 
redding bracht. Direct hierna �oot de 
scheidsrechter af en mocht CSW zich 
gaan schamen voor een absolute 
wanvertoning in de tweede helft. 
Mogen we natuurlijk tegenstander 
Desto niet tekort doen want deze 
ploeg verdiend een groot compli-
ment op de wijze waarop zij zich in de 
wedstrijd hebben weten terug te 
knokken. Die tweede helft mag CSW 
de komende week weleens even gaan 
bespreken want wat was er aan de 
hand met de ploeg na rust. Verkeerde 
instelling, nonchalance, onderschat-
ting zijn allemaal begrippen die deze 
week ter sprake moeten komen.

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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

De aanbevelingen na de 1e ronde 
van de Gemeenschap Aan Zet (GAZ), 
hebben we na de bijeenkomst over 
de inwonersparticipatie-opdracht 
van de gemeente overhandigd aan 
wethouder Maarten van der Greft 
(zie de afbeeldingen). Wij vonden dit 
een gepast moment om te overhan-
digen, omdat hier de gemeenteraad 

en inwoners bij waren uitgenodigd. 
Voor een brainstormsessie over de 
inwonersparticipatie verordening. 
Die dit jaar nog vastgelegd gaat 
worden. 

Bij onze 1e ronde, was de vraag “wie 
is er aan zet” en inwoners hebben 
hier goed aan meegedaan. Na de 

Aanbevelingen voor 
de wethouder!

Wie is er aan zet?

Aanbevelingen Tijdens de dialoog zijn er twee concrete 
voorbeelden behandeld. Voor deze 

voorbeelden zijn er ook aanbevelingen:

Inwonersparticipatie verdient een betere duiding. 
“Lokaal Samenspel” Dit geeft direct aan dat iedereen 

uit de gemeenschap hier een bijdrage kan leveren.

1

Transparantie is van belang om 
vertrouwen in elkaar te krijgen. 

2

Zorg dat er voor de gemeenschap een 
gesprekspartner naar de lokale overheid komt, om 

op gelijkwaardig niveau met elkaar in overleg te 
kunnen gaan wat opgehaald is uit de 

gemeenschap. 

3

“Starterswoningen achter het Zwembad”: De 
initiatiefnemer en de gemeente zijn al in een 
vergevorderd stadium in gesprek en er lijken 

mogelijkheden te zijn. Zorg voor transparantie onder 
de inwoners en ook bij de stakeholder in dit project. 

Het lijkt haalbaar te zijn.

5

“Het Dik Voor Elkaar Huis in Abcoude”: Er liggen 
mogelijkheden voor de initiatiefnemer: Ga zelf 
(georganiseerd)met de omgeving in gesprek en 

betrek de gemeente hierbij.

4

We hebben een aantal aanbevelingen naar aanleiding van de eerste 
ronde van Gemeenschap Aan Zet. Waar de vraagstelling was “Wie is er aan zet”.
Er zijn veel zaken duidelijker geworden tijdens de dialoog. Er was begrip voor 
elkaars belangen en standpunten. 

Aanbevelingen naar aanleiding 1e ronde 

Meer informatie:  www.gemeenschapaanzet.nl

Opgehaalde opmerkingen dialoog

Wilt u dat er Starterswoningen
komen achter het zwembad in 
Mijdrecht?

“
“ Wilt u dat er een 

Dik Voor Elkaar Huis
(seniorencomplex) komt in Abcoude?

10 voor

0 tegen

7 geen mening

10 voor

1 tegen

6 geen mening

Wie is er aan zet? Wie is er aan zet?

Opgehaalde TIP’s 
Opgehaalde TIP’s 

De Inwoners 
De gemeente 2x 
De initiatiefnemer
Samen/ de Gemeenschap 2x
De gemeente, het bedrijf en initiatiefnemer
Initiatiefnemer en gemeenten
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI)

Initiatiefnemers (3x)
Gemeente
Gemeente en de senioren
Met elkaar niet wijzen
Grondeigenaar(gemeente) en Initiatiefnemers

Lokaal samenspel

Lokaal samenspel

Informatie, communicatie en transparantie
Informatie, communicatie en transparantie

Duurzaamheid en diversiteit

Duurzaamheid en diversiteit

Diverse opmerkingen

Diverse opmerkingen

De gemeente versterkt de visie door een focus te geven en eigen inwoners 
komen met oplossingen

Bemiddeling tussen partijen, dus eigenlijk alle betrokken partijen

Laat de vormgeving groeien / creativiteit

Ga in gesprek met de jongeren en stel samen een plan op

Heb meer het idee dat er door hogere hand voor ons besloten wordt

Als het kan en mag

Niet wijzen, met elkaar en professionals erbij betrekken

Initiatieven van inwoners niet opzijschuiven, maar ondersteunen

Helpen te verwezenlijken

Gemeente kan faciliteren

Probeer afstemming met de buurt te krijgen

Gemeenten moet ons meer ondersteunen

Ga constructief in gesprek

Als het kan creatief

Professionals erbij betrekken

Als er echt geluisterd wordt staan we op 

Te weinig informatie

Situatie in Mijdrecht zelf te onbekend

Wees duidelijk naar de doelgroep

Geef duidelijkheid over de aangepaste plannen 

Maak dingen concreet

Luister naar de jongeren zonder gelijk een weerwoord

Ik heb het idee dat er niet wordt geluisterd naar de wensen van de Starters. 

Uiteindelijk moeten wij daar wonen en op 40 m2 kan ik geen toekomst 
bouwen.

Betere communicatie

Kreeg het idee dat het gaat om bezwaren van de omgeving, nou zal er altijd 
iemand tegen zijn, maar denk dat het belangrijkste Is om met elkaar te 
overleggen.

Organiseer een informatiebijeenkomst, waar ook een dialoog kan 
plaatsvinden

Meer duidelijkheid en ondersteuning door gemeente

Snelheid gemeente- Gemeenteraad

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Lange termijn: natuur en diversiteit

Groen + mooi = “Goed gedaan” degelijk plan

Ben overigens wel voor diversiteit en daar staat dit een beetje haaks op

Als de manier is om de visie aan de provincie te tonen – Durf een gedegen 
visie te ontwikkelen, waarbij in nieuwe aanpak een echt natuurlijke 
ecologische gedachtegoed ten grondslag ligt. Kantelen? Meedeinen!

Kreeg het beeld/idee dat enige obstakel de fa Brouwer is. Wellicht een Idee 
om de Vermogenweg “waar Brouwer aan ligt” door te trekken naar de N201. 
Is minder geluidsoverlast, kortere route etc.

Wethouder, College en Provincie moeten uit dogma van “ er is nu eenmaal 
een systeem, een wet, een enz..

Kijk ook eens op een ander locatie. Bijvoorbeeld in de Amstelhoek waar de 
kwekerijen staan

Gedegen plan en gemeentelijke grond

Soms is een klein project luider dan een groot project

Ga het onderzoeken dat er plek is voor de normale burger

Te weinig voorzieningen (eigenlijk helemaal niet) in Abcoude

Denk Flexibeler Qua locatie

Pas op voor effect didam arrest

Meer informatie:  www.gemeenschapaanzet.nl

peiling en de raadpleging hebben we 
de ronde afgemaakt met een dialoog 
met als onderwerp wonen. Dit sluit 
dus goed aan bij deze participatie-
opdracht van de gemeente. Want de 
participatieverordening moet inwo-
ners duidelijk maken hoe inwoners 
dit kunnen doen en moet uiteraard 
voor iedereen hetzelfde zijn. Daar zijn 
nu eenmaal regels voor nodig. We 
hebben de aanbevelingen ook naar 
het college en de gemeenteraad 
gestuurd. Zeker ook omdat de inwo-
ners bij de aanbevelingen hebben 

gevraagd om transparantie en nu dus 
ook op de IVI-Pagina, zodat we alle-
maal kunnen weten welke aanbeve-
lingen er gegeven zijn.

Tijdens de overhandiging van deze 
aanbevelingen, is er ook nog navraag 
gedaan naar het referendum, dat 
volgend jaar voor de 1e keer ingezet 
gaat worden. Hier krijgen inwoners 
de kans om op 2 opties te stemmen, 
waar zij de realisatie van een nieuw 
gemeentehuis willen zien komen. 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) had 

graag gezien, dat de Gemeenschap 
Aan Zet hieraan vooraf zou zijn 
gegaan en dit als 2e ronde ingezet 
zou worden om inwoners hierbij te 
betrekken. Zodat inwoners de kans 
hadden gekregen om zelf ideeën te 
opperen om in het referendum te 
benoemen. Zover is het nog niet, 
maar de wethouder heeft aange-
geven dat de inwoners hierbij 
betrokken en uitgebreid geïnfor-
meerd gaan worden. We zijn 
benieuwd of de inwoner het mag 
zeggen!

Gratis afhalen:
Leen gratis een videorecorder of 
camera voor de duur van 1 week, om 
uw videobanden uit te zoeken. Tel. 
0297-283349
Gevraagd:
Oudere heer zoekt iemand om hem 
eventjes te helpen met zijn computer 
en printer. Tel. 0297-268384

Aangeboden:
Smal� lm 8mm, video of dia’s over-
zetten op dvd of usb met bijpassende 
achtergrond muziek. Tel. 0297-
283428
Gezocht:
Hoge prijs voor uw antieke stoom-
machine trein auto ea oud blikken 
speelgoed. Tel. 06-20930822

Gevraagd:
Verzamel medailles en stempel-
kaarten van toertochten op de 
schaats. Ook routekaarten en 
ijskaarten. Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Verzameling modelauto’s: Dinky 
Corgi, Marklin, Tekno, Spot-on, Lion 
Car, etc. Tel. 06-20818104

Gevraagd:
Gooi u oude en defecte led en led tv 
stereo apparatuur platenspeler niet 
weg hobbyist haalt het gratis bij u o. 
Tel. 06-48344508
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost van den Vondellaan 15, 
Uithoorn. Tel. 0297-561086

Gezocht:
Heeft u op zolder nog grammofoon-
platen pop beat en rockmuziek uit de 
jaren 50-60-70 liggen voor verzame-
laar . Tel. 06-12946730
Aangeboden:
Tafeltennis voor 65+ op dinsdag 
15.30 uur in de Springschans. Tel. 
06-14305438

Aangeboden:
Bridge (bij)les of samen onbe-
zorgd bridgen op vr.middag. Tel. 
06-54108456
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (tegen vergoeding) . Tel. 
06-25384205




