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Achter ’t Oude Parochiehuis
Uit de reacties is overduidelijk dat 
het gaat om het onbebouwde terrein 
achter ’t Oude Parochiehuis’ aan 
Bozenhoven 152. Lezers herkenden 
zelfs de karakteristieke raamkozijnen 
én het deel van zijgevel van de Drie-
huisschool, voordat die met een 
lager gedeelde is uitgebouwd. De 
nabijheid van de school verklaart 
mogelijk de vele kinderen op de foto. 
Aan de overzijde van ’t Oude Paro-
chiehuis stond destijds het voorma-
lige verzorgingstehuis Gerardus 
Majella. Dat zou de puntige daken op 
één van de foto’s verklaren. Eén van 
de lezers stuurde in haar reactie zelfs 
een afbeelding van een prachtige 
luchtfoto mee. Daarop zijn alle 
genoemde gebouwen te zien, 
evenals de pastorie aan het Driehuis-
plein en de r.-k. kerk St. Johannes de 
Doper.

Rupsvoertuig
Blijft de vraag wat het militaire rups-
voertuig daar te zoeken had. Is er 
iemand die dat nog weet? Eén van de 
mensen op het voertuig zou Arie van 
Heeringen zijn. Vlak na de oorlog 
droeg hij een uniform van de gealli-
eerde militairen en reed Piet Bosman 
rond op zijn motor. Arie van 
Heeringen overleed in 1982 en was 
toen 64 jaar. Tijdens de oorlog maakte 
hij de op één na grootste ‘bonnen-
kraak’ in de provincie mogelijk. Uit het 
gebouw van het toenmalige gemeen-
tehuis van Mijdrecht werden zo’n 
14.000 bonkaarten en inlegvellen 
ontvreemd. Hij dook vervolgens 
onder en verbleef enige tijd op de 
boerderij ‘De Kraanvogel’ aan de 
Amstelkade in Wilnis. Daar was Piet 
Bosman, de maker van de foto’s opge-
groeid. Deze boerderij speelde tijdens 
de Bezetting een belangrijke rol als 

centrum van het georganiseerde en 
gewapende verzet. Zo werden er 
werden gedropte wapens verborgen, 
evenals onderduikers. Piet Bosman 
overleed in 1986. Hij had zich ontwik-
keld tot een destijds bekende 
fotograaf. 

Bosmancollectie
In 1993 kreeg het Regionaal Archief 
Alkmaar, via een dochter van Piet, een 
schoenendoos met fotoafdrukken en 
negatieven aangeboden. Ongeveer 
de helft van de opnamen is gemaakt 
in het bevrijdingsjaar 1945. Een aantal 
foto’s is in deze omgeving genomen. 
De afgebeelde foto’s zouden in mei 
1945 zijn gemaakt. In het archief zijn 
ze tot op heden aangeduid als: “Cana-
dese soldaten geven een demon-
stratie in de buurt van Wilnis. De 
exacte locatie is nog niet duidelijk.” 
Dat laatste geldt niet langer voor de 
afgebeelde foto’s die de Nieuwe 
Meerbode publiceerde. Weet iemand 
wellicht meer van wat er achter ’t 
Oude Parochiehuis gebeurde toen de 
foto’s genomen werden? 

De Ronde Venen - Vorige week riep de redactie de hulp van lezers in. Het 
ging om het vaststellen van een onbekende locatie, mogelijk in Mijdrecht 
of Wilnis. Hartelijk dank aan alle lezers die reageerden op de oproep en 
hun kennis deelden! 

Lezers reageren op oude foto’s

Jaap en Ger zestig jaar getrouwd
Mijdrecht - 25 oktober was de dag 
dat Jaap en Ger de Vries - Burggraa� 

60 jaar getrouwd waren. Een bijzon-
dere dag waarop ook de burge-

meester hen kwam feliciteren. Jaap en 
Ger hebben elkaar ontmoet toen Ger 
na haar werk langs het huis van Jaap 
�etste. Op een dag sprong hij bij haar 
achterop. Hij vond haar een leuk 
smoeltje hebben en zij vond het stoer 
dat hij alles durfde. Vier jaar later 
trouwden ze en gingen wonen in een 
woonark in Vinkeveen. Jaap werkte als 
lasser en later als vrachtwagenchauf-
feur. Hun leven werd verrijkt met drie 
kinderen: Jeanet, Gerie en Henk. En 
twee kleinkinderen. Na nog een aantal 
jaren in Botshol, verhuisde het gezin 
naar Mijdrecht en daar wonen ze nu 
nog. Mooie en verdrietige tijden zijn 
er geweest en daarin hebben ze altijd 
steun gevonden in hun geloof. De 
zestig jaar zijn voorbi gevlogen en ze 
zijn nog altijd blij met elkaar.

Buurtbingo
Mijdrecht - Dinsdag 8 november is 
er weer de maandelijkse bingo.
bij de Buurtbingo in Mijdrecht. Er zijn 
ook deze keer weer mooie prijzen, 
gesponsord door Multi media Mijd-
recht, visboer Bram van Diermen op 
de markt in Mijdrecht en H.i.S. Indus-
trie uit Vinkeveen. De bingo start om 
14.00 uur en de kaartjes kosten € 
0,50 per stuk. De bingo is in gebouw 
De Rank, Prins Bernhardlaan 2, 
tegenover gebouw De Veenstaete en 
de Vijver in Mijdrecht.

Lyône van Vliet (RVB): “Het begin is er”
Vinkeveen - Eind 2019 (bijna twee jaar 
geleden) heeft Lyône van Vliet een 
petitie voor veiligere oversteek-
plaatsen aan de gemeente aange-
boden. Toen was Lyône nog een 
betrokken inwoonster. Sinds de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 
van dit jaar is Lyône raadslid voor 
Ronde Venen Belang en heeft zij haar 
schouders er onder gezet. Lyône zet 
zich onder andere in voor veiligere 
oversteekplaatsen in De Ronde Venen. 
Het inwonersinitiatief uit 2019 begint 
nu zijn vruchten af te werpen. In Vinke-
veen bij de Sint Jozefschool aan de 
Kerklaan is nu de voetgangersover-
steekplaats aangepakt. Het gebied is 

nu ingericht als schoolzone en 
daarmee een stuk veiliger geworden. 
Schoolkinderen, en bezoekers van het 
dorpshuis De Boei maken hier vol op 
gebruik van. Lyône: ‘Het is goed om te 
zien dat de oversteekplaats aan de 
Kerklaan in Vinkeveen nu een stuk 
veiliger is geworden, het begin is er!’. 
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VERSCHIJNT WOENSDAG

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

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

134e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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.

Haat en liefde in de 
polder

Door Catherine

De mooiste schaduwplant 
komt in de herfst
De herfst is serieus begonnen. 
Dat is nogal eens reden voor een 
zekere somberheid: het wordt 
weer donker en koud. Maar dit jaar 
is er eerder reden tot vrolijkheid. Het gele gras van de zomer heeft weer 
plaats gemaakt voor uitbundig groen. De struiken die in juli hun blaadjes 
lieten vallen om maar niet teveel vocht te verdampen maakten nieuwe 
frisse bladeren van een prachtig rood. De heemst bloeit al twee maanden 
uitbundig. En langzaam laten ook de herfstkleuren zich zien. De wilg 
krijgt gele blaadjes. Maar alsof hij toch dit jaar de zomer wil vasthouden 
laat hij die als eerste vallen zodat de takken �er groen uitsteken boven 
een geel tapijt. Een soort herfstvoorjaar of ‘indian summer’ lijkt het wel. 
Ook de Amerikaanse rivierkreeften laten zich natuurlijk zien. Zo eind 
september vinden ze onder water niet meer de planten die ze graag eten, 
dus komen ze op het land hun capriolen en scharen tonen. Elk jaar is er 
ook wel een nieuwe plant, één die zich nog niet in de buurt van mijn huis 
heeft vertoond. Dit jaar is het er een die zich graag verstopt: een prach-
tige paddenstoel. En niet zomaar een. Het is een paddenstoel die voort-
durend verandert. Hij is met meer dan 10 soortgenoten gaan staan op de 
plek waar ik mijn vuilnisbakken stal. De eerste keer kom ik ze toevallig 
tegen. Ze hebben een witte steel met daarop een bolronde hoed. Bijna in 
de vorm van een ei. Het geheel ziet eruit als een drumstick. Een week later 
zie ik ze weer. De hoed is veranderd in een halve bol. Waarom staan ze 
niet in het zicht, zodat ik ze vanuit mijn keuken kan volgen? Ze zijn ook 
eigenlijk te mooi om zich te verschuilen tussen de vuilnisbakken achter 
mijn schuur. Ik moet nu elke dag gaan kijken. Langzaam verandert de 
hoed van een halve bol in een groot plateau. Echt groot. 30 centimeter 
zeker. In het midden en bruine plek. Daaromheen bruine spikkels in het 
wit. De grote parasolzwam is hun naam, zo leer ik. Wat had ik die in de 
zomer goed kunnen gebruiken!

Regio - Op zaterdag 5 november 
gaat de maandelijkse vogelexcursie 
van de Vogelwerkgroep van IVN naar 
de Amsterdamse waterleiding-
duinen. Vogels die we tegen kunnen 
komen zijn vele mezensoorten, 
vinkensoorten inclusief de kruisbek 
en natuurlijk veel watervogels zoals 
de zaagbek. Zullen de eerste wilde 
zwanen al gearriveerd zijn? Horen we 
nog waterrallen of zien we misschien 
wel een roerdomp? Het is gelukkig 
allemaal niet te voorspellen maar het 
gebied is er zeer geschikt voor. De 
vogeltrek loopt op zijn eind maar er 
zullen nog genoeg trekvogels in de 
duinen aanwezig zijn. Vele lijster-
soorten foerageren vaak in grote 
groepen in de aanwezige duindoorns 
op zoek naar lekkere sappige bessen. 
Damherten zullen we in ieder geval 
voldoende tegenkomen.

Duinen
De waterleidingduinen is een 3400 
ha groot natuurgebied ten zuiden 
van Zandvoort. Dit duingebied 
kenmerkt zich door een afwisselende 
vegetatie. Binnenduinranden met 
grote majestueuze loofbomen, 
vakken met dennenbomen, afwisse-
lende duinvalleien met veel duin-
doorns en een heel stelsel van water-
lopen en meertjes. Deze afwisseling 
van verschillende biotopen is zeer 
geschikt voor een groot scala aan 
vogelsoorten. Je vind er de echte 
bossoorten voor naald en loof-
bossen, maar ook heel veel duinvo-
gels en door de grote hoeveelheid 

aan water ook veel water en 
moerasvogels.
Je wandelt door het middendeel van 
het gebied, eerst door de binnen-
duinen en dan via enkele waterlopen 
en wat dennenbosjes naar de echte 
“kale” duingebieden. Een hele afwis-
selende wandeling door een prachtig 
gebied.

Wandelschoenen
Doe lekkere wandelschoenen aan, 
neem een thermoskan ko�e of thee 
mee, en vergeet de lunch niet want 
we zijn pas rond 14.00 uur terug bij 
de parkeerplaats van de Waterlei-
dingduinen. Neem je pinpas mee 
voor de dagkaart van 1.50 euro voor 
de toegang of regel dit vooraf via 
https://awd.waternet.nl/bezoek/
toegangskaarten/#/ en trek genoeg 
warme kleding aan.
Vertrek om 8.30 vanaf de Nieuwe 
begraafplaats in Wilnis. Excursies 
gaan altijd door, behalve bij erg 
slecht weer. Afgelastingen staan ca. 1 
uur voor aanvang op de website. 
Heeft u vragen mail dan naar vwg.
ivn.rvu@gmail.com

Veel vogels zien, ga mee naar 
de Duinen!

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Een pracht exemplaar
Deze foto’s heb ik vanmorgen 
gemaakt. Zomaar in onze straat 
Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn 
op een klein grasveldje. Ik was zeer 
verrast. 
A.Karlas de Kuijer

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

Door: Ruurd van der Weg

Regio - Afgelopen zondag 30 oktober 
genoten in De Schutse te Uithoorn 
ongeveer tweehonderd bezoekers van 
een sfeervol en spiritueel optreden 
van ‘troubadour’ Lenny Kuhr. De SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) had haar weten te ‘strikken’ 
voor een concert op dit kleine lokale 
podium, samen met haar muzikale 
secondanten Mischa Kool (basgitaar 
en zang) en Reinier Voet (gitaar en 
zang). Haar eigen man Rob verzorgde 
de techniek en stond achter de tafel 
voor de CD-verkoop na a�oop.

Nog steeds een troubadour
Niemand minder dan Stef Bos schreef 
een lied voor Lenny Kuhr met deze 
titel: ‘Nog steeds een troubadour’. Ze 
vertelde dat ze er in eerste instantie 
helemaal niet zo blij mee was – altijd 
maar weer die associatie met die 
eeuwige ‘troubadour’, een imago waar 
ze juist van af wilde komen -, maar 
toen ze het voor het eerst zong, dacht 
ze: ‘Ja, het klopt, ik ben een trouba-
dour’. Ze heeft het troubadour-zijn 
omarmd. Dat bleek ook uit de toegift: 
‘De troubadour’, het liedje waarmee ze 
in 1969 het Eurovisie Songfestival 
won... Zo is Lenny Kuhr altijd op zoek 
naar woorden en muziek die 
verwoorden wat ze ziet en wat ze voelt. 
Zij wil een licht zijn in tijden van haat 
en nijd. Zij wordt gedragen door liefde 
en geraakt door ontroering. Dat wil zij 
delen met haar publiek. En dat heeft zij 
met veel verve, enthousiasme en 
warmte gedaan, die zondagmiddag.

Het lied gaat door
Door haar toelichtingen bij de liedjes 
en door de liedjes zelf, leerden de 
bezoekers haar kennen als iemand die 
zich ervan bewust is dat alles voorbij-
gaat, dat alles eindig is, dat ‘Het komt 
zoals het komt’ en dat een mens ‘Met 
lege handen’ ter wereld komt en met 
lege handen deze wereld weer verlaat. 
Zo heten de twee liedjes die ze samen 
met cabaretière Elke Vierveijzer heeft 
geschreven. Maar er zijn een paar 
‘zaken’ die niet eindig zijn, die als het 
ware ‘eeuwig’ zijn, los van tijd en sterfe-

lijkheid. Dat is de stilte, ‘stilte is mijn 
moedertaal’ (een lied van Hein Stuf-
kens), de stilte en de puurheid die haar 
in het begin van de corona-pandemie 
zo sterk geraakt hebben. Dat is ook de 
muze, de inspiratie, de intuïtie die aan 
alles vooraf gaat: ze zong erover in het 
lied ‘Liefste’. Het is verder de levens-
kracht, de sterke onderstroom van het 
leven zelf, die altijd jong en altijd 
nieuw is, die je vooral kunt voelen als 
het lente wordt: ‘Zo mooi’. En dan de 
liefde die alles en iedereen met elkaar 
verbindt in één groot hart. ‘Het lied 
van de liefde gaat door’, ook al veran-
deren de zanger en het decor.

Terug op blote voeten
Lenny Kuhr uitte ook haar zorgen over 
Moeder Aarde, die wij als mensheid te 
zwaar belasten. Ze wil terug naar de 
eenvoud, terug op haar blote voeten en 
weer de verbinding met de natuur 
voelen die de bron van alles is. Ze 
raakte geïnspireerd door het bijbelboek 
Jesaja, waarin de profeet als een echte 
dichter een vredesvisioen schildert: de 
dieren en de kinderen leren ons wat 
vrede is. Door haar hele optreden heen 
was de rode draad de vreugde, de 
vreugde over het leven, de liefde en het 
samenzijn. Ze bezong dit gevoel in het 
woordeloze lied ‘Simcha’, Hebreeuws 
voor ‘vreugde’. Kortom, een zeer 
geslaagd concert van een bevlogen 
zangeres, die zichzelf blijft vernieuwen 
en zo bijdraagt aan de verrijking van 
het Nederlandse liedrepertoire. 

Wat komt?
Het eerstvolgende concert van de SCAU 
zal plaatsvinden op zondag 20 
november a.s., wederom in De Schutse, 
aanvang 14.30 uur. De deuren van de 
zaal gaan open om 14.00 uur. Dan zal 
het uit louter vrouwen bestaande Dosto-
jevski Quartet onder het motto ‘Jacht’ 
strijkkwartetten spelen van Haydn, 
Bartok en Mozart. Met als spetterende 
afsluiting een selectie uit ‘Wood Works’, 
Noorse volksmelodieën, gearrangeerd 
voor strijkers. Losse kaarten en een 
keuze-abonnement van vier concerten 
zijn te koop via www.scau.nl. Daar is ook 
alle informatie over de musici en over 
het programma te vinden. 

Lenny Kuhr: Nog steeds een troubadour









6    inderegio.nl •   2 november 2022 UITHOORN   

RICK FM
Zaterdag 5 november staan de Gouden 
Zaterdag-programma’s in het teken
van DISCO, 08.00-23.00 uur. Zondag
6 november, Sport & Co, 11.00-13.00 uur,
interview met Felice Albers, beste 
hockeyster van de wereld. Opgegroeid
in Uithoorn en startte bij Qui Vive.

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

Uithoorn - Vanaf september heeft
de lokale radiozender Rick FM een 
nieuwe voorzitter. Henk de Vries 
neemt de plaats van Jan Tilburgs 
over in het bestuur. Jan vervulde 
deze functie vanaf 2013, maar heeft 
andere bezigheden die zijn aandacht 
vragen. Na een paar maanden 
meedraaien en inwerken heeft Henk 
de Vries het stokje o�  cieel overge-
nomen. “Ik heb een bedrijfskundige 
achtergrond en ben al vanaf de 
schooltijd van mijn kinderen actief
in het vrijwilligerswerk”, vertelt de 
inmiddels gepensioneerde Henk 
vanuit zijn huiskamer. Bij atletiek-
vereniging AKU heeft hij vanaf de 
oprichting een rol gespeeld. “Tien 
jaar geleden heb ik de wandelafde-
ling opgezet. Tijdens de corona-
periode heb ik vaak op de radio iets 
verteld over wandelen, dus zo ben ik 
in aanraking gekomen met Rick FM. 
Jan Tilburgs kende ik al vanuit het 
vrijwilligersleven.” Toen Jan aan
Henk vroeg of hij belangstelling had, 
hoefde hij niet eens lang na te 
denken. “Veel mensen kunnen fysiek 
hun huis niet uit om even naar de 
winkels te gaan, terwijl ze wel graag 
op de hoogte blijven van wat er 
speelt in hun dorp. Radio speelt 
daarin een belangrijke rol, zodat
deze mensen ook vanuit huis kunnen 
volgen wat er gebeurt.”

Vrijwilligers
Zo’n zestig vrijwilligers zetten zich
in om Rick FM draaiend te houden.
“We zenden de hele dag uit en onze 
programma’s zijn onderverdeeld in 
nieuwsvergaring, infotainment en 
muziek. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom. Het werk is niet alleen inte-

ressant voor hobbyisten, maar ook 
voor potentiële werknemers. We
zijn een kweekvijvers voor jonge 
talenten.” Een van de speerpunten 
van Rick FM is meer bekendheid 
geven aan de radiozender. “We
willen meer mensen bij het proces 
betrekken, want we kunnen veel 
voor elkaar betekenen als we samen-
werken.” Programma’s worden 
gemaakt in de studio in dorpshuis
De Quakel, vanuit huis of vanaf een 
locatie. ‘We waren bijvoorbeeld live 
aanwezig bij de opening van de 
nieuwe bibliotheek en op de Cultuur-
markt. We verslaan ook de gemeen-
teraadsverkiezingen. Het uitzenden 
vanaf een locatie vraagt veel van
de medewerkers, maar het is wel 
belangrijk, want hierdoor kan een 
groep mensen die niet in staat is hun 
huis te verlaten, een bijeenkomst 
toch meemaken.” Een populair 
programma dat Rick FM uitzendt is 
bijvoorbeeld Infodirect en ook Sport 
& Co wordt volgens Henk goed 
beluisterd. “Op zondag horen luiste-
raars de opstelling van een team en 
de uitslagen van de sportwedstrij-
den.” 

Nieuwe ontwikkelingen
Rick FM is ook te vinden op internet. 
“Internet wordt steeds belangrijker. 
Vooral om jonge mensen te 
bereiken.” Ook is er ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen zoals 
podcasts. “Rick FM heeft een machti-
ging om op televisie uit te zenden, 
maar dat is een dure aangelegen-
heid.” Zo is ook de radiozender steeds 
aan veranderingen onderhevig. “We 
begonnen ruim veertig jaar geleden 
als illegale zender en nu staat er een 

professionele organisatie. We hebben 
een bestuur dat wordt gecontroleerd 
door een programmaraad, daarin 
zitten vertegenwoordigers van 
diverse groeperingen zoals de poli-
tiek, kunst, onderwijs en religie. Zij 
informeren ons over nieuws uit hun 
stroming en kijken of ze voldoende 
gehoord zijn. Ook hiervoor zijn 
nieuwe vrijwilligers altijd welkom. 
Door een kruisbestuiving proberen 
we mensen met elkaar te verbinden.” 
De overkoepelende organisatie 
NLPO heeft lokale zenders gevraagd 
een kwaliteitsslag te maken. “We zijn 
altijd bezig om de kwaliteit te ver-
beteren en te professionaliseren. Zij 
willen dat we meer samenwerken 
met andere lokale zenders. We 
werken al samen met Aalsmeer, 
Amstelveen, Hoofddorp en Ouder-
kerk aan de Amstel. Soms zijn er 
gezamenlijke onderwerpen, zoals 
Schiphol, maar we willen allemaal 
vasthouden aan lokaal nieuws.” Het is 
voor de vrijwillige medewerkers niet 
mogelijk om overal verslag van te 
doen, maar de lokale zender ziet het 
als een belangrijke taak om een 
plaatselijk geluid te laten horen.

Henk de Vries nieuwe
voorzitter Rick FM

Uithoorn - Bij Wijkcentrum Bilder-
dijkhof in Uithoorn staken 70 PPG- 
medewerkers de handen uit de 
mouwen om het gebouw een 
make-over te geven. Dit gebeurde 
in het kader van Colorful communi-
ties, een wereldwijd programma 
waarbij PPG kleur en vitaliteit 
brengt in gemeenschappen waarin 
zij actief is. Naast PPG-medewerkers 
die zich hiervoor vrijwillig inzetten, 
levert PPG ook de producten én 
een � nanciële bijdrage. Wijkcen-
trum Bilderdijkhof is een onderdeel 
van Participe Amstelland, een 
welzijnsorganisatie die als doel 
heeft inwoners van Uithoorn te 
ondersteunen en zo te zorgen dat 
ze actief kunnen blijven meedoen 

in onze samenleving. Medewerkers 
van PPG hebben Participe dit jaar 
als project voorgesteld. Tijdens het 
Colorful Communities-project heeft 
het wijkcentrum een grote meta-
morfose ondergaan. De PPG-mede-
werkers hebben het wijkcentrum 
volgens een door een kleurexpert 
van PPG uitgedacht kleurenpalet 
opnieuw geschilderd. Het hele 
gebouw, waaronder de dagbeste-
dingsruimte, de kantoren, de 
gangen en de biljartzaal, werd 
voorzien van een nieuwe, frisse 
look. Daarbij is rekening gehouden 
met onder meer dementievriende-
lijke kleurenschema’s die geen 
onmiddellijke emotionele reacties 
veroorzaken.

‘Het is goed om hier in dit wijkcen-
trum te zijn,’ vertelt Justus Tichel-
man, PPG general manager Benelux 
Trade. ‘Het is een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten; mensen die 
alleen zijn, mensen met begin-
nende dementie, of mensen die 
gewoon voor de gezelligheid 
komen. Het is mooi om die verbin-
ding te zien. We kunnen wel zeggen 
dat we via ons Colorful Communi-
ties-project de visie van PPG – We 
protect and beautify the world – 
hier tot leven hebben gebracht. En 
dat hebben ze met plezier gedaan, 
met de medewerkers, de producten 
en onze expertise.’ PPG doneerde
€ 50.000,–. 
‘Dankzij deze metamorfose hopen 
we dat het wijkcentrum nog meer 
gaat bruisen’, zegt Anke van der 
Veen, manager Participe Amstel-
land. ‘De gedegen en enthousiaste 
aanpak van PPG was voor Participe 
reden om zelf ook te investeren in 
de renovatie, onder andere in 
nieuwe vloeren, gordijnen, meubi-
lair en toiletten. We verwachten dat 
met de nieuwe, frisse uitstraling 
niet alleen onze huidige bezoekers 
met nog meer plezier naar het wijk-
centrum komen, maar dat ook 
nieuwe bezoekers, jong en oud,
ons weten te vinden.’
Ter afsluiting van alle schilderwerk-
zaamheden was er ook een o�  cieel 
moment. José de Robles, wet-
houder Zorg van Uithoorn, 
onthulde samen met Justus 
Tichelman van PPG, de plaquette 
die de samenwerking tussen Parti-
cipe en PPG vereeuwigt.

PPG voltooit Colorful 
Communitie project





Ook het navigeren bij nacht in
ondergelopen gebied stond op het 
programma. Jaarlijks wordt er door 
de reddingsbrigades in de regio 
Utrecht geoefend om zich als regio-
nale reddingsgroep van de Nationale 
Reddingsvloot (NRV) gezamenlijk 
voor te bereiden op een inzet bij 
overstromingen en grootschalige 
waterhulpverlening, zoals vorig jaar 
in Limburg.

Dijkdoorbraak
De oefening startte met een �ctieve 
dijkdoorbraak ter hoogte van de 
oostzijde Ingenieur Enschedeweg in 
Wilnis. Eenheden van de Reddings-
brigade, Brandweer, Rode Kruis en 
een ambulance werden aan het 
einde van de ochtend opgeroepen 
om zich te verzamelen op de parkeer-
plaats bij het Veenweidebad in Mij-
drecht. Hier ontvingen de eenheden 
de benodigde informatie om vervol-
gens een eerste inzet te doen in het 
getro�en gebied. 

Evacueren
De vier NRV reddingsboten uit de 
Veiligheidsregio Utrecht hebben in 
zo’n geval de taak om het onder-
gelopen gebied te verkennen, het 
redden en evacueren van bewoners 
en het zorgen voor de logistieke 
ondersteuning over water aan de 
overige aanwezige hulpdiensten. Bij 
diverse woningen langs de ringdijk 
zijn ruim 40 bewoners geëvacueerd, 
waaronder enkele slachto�ers met 
uiteenlopende verwondingen. De 
brandweer en ambulancedienst 
werden onder andere ingezet bij
een complexe ongeval beknelling, 
waarbij de hulpverleners en redding-
middelen via het water naar het 
ongeval gebracht moesten worden. 
Het Rode Kruis zorgde in zalen-
centrum De Willestee voor het 
verzorgen van de licht gewonde 
slachto�ers, registratie en opvang 
van de evacuees. Tevens werd er 
geoefend in de omgang met niet-
standaard situaties zoals een moeder 
met kinderen in paniek en een 
bewoner die uitsluitend Oekraïens 
spreekt. 

Verrassing
Aan het einde van de middag werd 
de oefening in Wilnis afgesloten. De 
NRV eenheden wachtte als verrassing 
echter nog een tweede scenario. 

Terug bij de parkeerplaats in Mij-
drecht stond namelijk ook de NRV 

reddingsgroep uit de Veiligheids-
regio Gooi & Vechtstreek klaar om 
gezamenlijk een verkenning bij 
nacht uit te voeren op de Vinke-
veense Plassen. Hiervoor verplaatste 
de twee reddingsgroepen zich naar 
eiland 4 in Vinkeveen. Na het te water 

laten van de reddingsboten en een 
avondmaal op eiland 8 startte de 
zoektocht in het donker. Met behulp 
van een kaart navigeerde de een-
heden naar een opgegeven plek. 
Eenmaal op de plaats van bestem-
ming aangekomen kon het antwoord 

op een vraag worden gevonden. Dit 
antwoord moest de eenheid door-
geven aan een andere eenheid zodat 
deze haar vervolgopdracht kon uit-
voeren. Navigeren in het donker in 
een onbekend gebied en op zoek 
gaan naar de juiste locatie bleek dan 
ook geen gemakkelijke opgave. 
Eenmaal terug op eiland 4 werd er 
onder genot van warme chocolade-
melk nagepraat over deze oefendag. 
Iedereen kijkt terug op een 
geslaagde en leerzame dag.

Regio - Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseerde Reddingsbrigade 
Vinkeveense plassen een grootschalige overstromingsoefening in de 
gemeente De Ronde Venen. Met als doel het oefenen van de samenwer-
king tussen verschillende hulpdiensten bij een dergelijke calamiteit. 

Reddingsbrigade oefent grootschalige 
hulpverlening bij overstroming
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Prachi komt oorspronkelijk uit India. Cora is 
benieuwd hoe ze in Nederland terecht is 
gekomen. “Ik werkte in India voor een 
consultancy bureau. Ze deden onder meer 
projecten voor bedrijven in Nederland. Ik 
ben voor een project voor de ABN AMRO 
naar Nederland gekomen. Mijn man ging 
met me mee. We waren op dat moment zes 
maanden getrouwd. Het beviel ons allebei 
heel goed in Nederland, dus we besloten 
een tijd te blijven. Inmiddels zijn we hier elf 
jaar. We hebben twee kinderen gekregen: 
een jongen en meisje die hier geboren zijn.” 
Ze werkt nog steeds in de ICT, nu voor een 
bedrijf in Haarlem. 

Saamhorigheid
Cora werkt voor de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij en woont met haar 
man Wim en twee zonen van 19 en 23 jaar 
in De Kwakel, in het huis van de overgroot-
ouders van Wim. Een heerlijke plek om te 
wonen, vindt ze. “De Kwakel is een �jn dorp 
om in te wonen. De saamhorigheid en 
onderlinge verbondenheid is groot.” 

Kwakelse Kermis
Het gesprek gaat verder over één van de 
belangrijkste feesten in De Kwakel: de 
Kwakelse Kermis. Het hoogtepunt is de jaar-
lijkse optocht. “Lijkt het op carnaval?” vraagt 
Prachi. Cora laat wat foto’s zien van de 
wagens en de uitdossingen van de deelne-
mers. Allebei haar zoons deden mee. “De 
jongste was verkleed als frietzak.” Bij de 
optocht draait het om plezier, al worden 
met de wagens ook maatschappelijke 
thema’s aangekaart. Zoals de krapte op de 
lokale woningmarkt en de bagagepro-
blemen op Schiphol. “Bier is ook een 
belangrijk onderdeel van het feest,” lacht 
Cora. Prachi vertelt over een belangrijk 
Indiaas feest: Diwali. Het Indiase lichtjes-
feest wordt in buurgemeente Amstelveen 
groots gevierd, met een festival. “Voor het 
festival zijn hapjes heel belangrijk, evenals 
lichtjes. We brengen dan hapjes langs bij 
vrienden.” 

Zwitserland
Cora is benieuwd of Prachi nog familie in 
India heeft wonen. Hoe vaak ziet ze hen? 
“We gaan doorgaans één keer per jaar naar 
India. We zijn dit jaar vijf weken geweest. 
Het mooie van het thuiswerken is dat ik in 
India een weekje kon werken. De andere 
vier weken hebben we met familie doorge-
bracht. Onze ouders wonen dichtbij elkaar, 
dus we kunnen makkelijk heen en weer. De 
kinderen vinden het heerlijk, ze worden 
goed verwend!” “Maken jullie ook andere 
reizen?” wil Cora weten. “Ja, we houden van 
reizen. We hebben veel van Europa gezien. 
We zijn onder meer naar Parijs en 
Zwitserland geweest. Dat zijn plekken waar 
Indiërs graag naartoe reizen. Zwitserland is 
populair omdat er diverse Bollywood�lms 
zijn opgenomen.”

Camper
Cora gaat graag met de camper op 
vakantie. Ze reizen voornamelijk in Europa. 
“We zijn onder meer naar Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk en Polen geweest. Dit 
jaar gingen onze jongens voor het eerst niet 
mee.”

Zwemmen
Zo stuiten ze al pratend op een grote tegen-
stelling: hun gedachte over zwemmen. Cora 
is een echte waterrat, maar Prachi niet. Ze 
heeft geen zwemdiploma, in India is het 
niet gangbaar te leren zwemmen. “Ik ben 
geboren in Mijdrecht,” vertelt Cora. Het 
zwembad lag achter ons huis. “Ik leerde al 
op jonge leeftijd zwemmen. Ik ging vroeger 
hele zomers met een vriendinnetje naar het 
zwembad. Ik houd van het water. We wonen 
op in De Kwakel omgeven door het water. 
Vanuit het kantoor in IJmuiden kan ik ook 
het water zien.” 

Familie
Ze hebben allebei een dierbaar voorwerp 
meegenomen naar de ontmoeting. Prachi 
heeft gekozen voor een familieportret. “Ik 
houd van mijn gezin, ben trots op ze en 
breng graag tijd met ze door.” Cora heeft 
Friese doorlopers meegenomen. Ze zijn 
nooit gebruikt, maar ze betekenen veel voor 
me. Ik heb als kind leren schaatsen op door-
lopers. Ik heb een tijdje geschaatst bij een 
schaatsvereniging in Wilnis, waar mijn vader 
voorzitter was. Vanaf mijn 22e ging ik elke 
zaterdag naar de Jaap Edenbaan om 
kinderen schaatsles te geven. Na het over-
lijden van mijn vader in 1997 kreeg ik deze 
schaatsen van de vereniging. De schaatsen 
zijn nog nooit gebruikt en liggen op zolder, 
maar zijn wel belangrijk voor me: het is een 
verwijzing naar de schaatsclub en mijn 
vader.”

Gemeenschap
Cora doet vrijwilligerswerk voor sportver-
eniging KDO, een belangrijke club voor De 

Kwakel. Veel inwoners zijn lid. “Wanneer je 
in De Kwakel lid bent van KDO en of 
meedoet met de belangrijke gebeurte-
nissen, dan is het niet zo moeilijk om 
ertussen te komen.” Toen Prachi hier met 
haar gezin kwam wonen, waren ze één van 
eerste Indiase gezinnen in Uithoorn. 
Inmiddels zijn dat er een stuk meer. “Bijna 
iedereen uit de Indiase gemeenschap in 
Uithoorn kent me. Daarnaast hebben we 
Nederlandse vrienden.”

Heimwee
Hebben ze ooit overwogen ergens anders 
te gaan wonen? “Ik ben opgegroeid in 
Mijdrecht, heb in Amstelveen gewoond en 
woon nu al jaren in De Kwakel. Dat bevalt 
goed.” Ook Prachi heeft het hier naar haar 
zin. “Wanneer ik in India ben, heb ik na een 
aantal weken heimwee naar mijn huis. In 
India is het wat drukker, ik ben dat leven 
niet meer gewend. De komende jaren wil ik 
niet terug. Misschien in de toekomst wel, als 
de kinderen ouder zijn.”

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 Cora en Prachi

Dit Zijn Wij Uithoorn

In het clubgebouw van kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter gaan Cora Bartels 
en Prachi Sakar met elkaar in gesprek. Een gezellige ontmoeting, met de Amstel als 
decor. Ze hebben een heel andere achtergrond, maar zijn geïnteresseerd in elkaars 
verhaal. De tijd vliegt voorbij. 

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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De Kwakel - Na maandenlange voor-
bereidingen was afgelopen zaterdag 
de 63e editie van de Kwakelse 
Veiling. Voordat de Veiling om 19.30 
uur startte werd allereerst notaris 
Akkermans in het zonnetje gezet 
door het Veilingcomité. Voor de 25e 
keer hield zij namelijk, geheel belan-
geloos, fysiek toezicht op de Veiling 
en de trekking van de premies. In de 
kantine van KDO waren er van meet 
af aan vele jeugdige bezoekers 
aanwezig, die graag aan de haal 
wilden gaan met één of meerdere 
kinderkavels. Zo kon er o.a. geboden 
worden op Derbystar voetballen, een 
tegoedbon voor vier drumlessen, 
een skatebord, een bakpakket en 
taarten van Ajax en Feyenoord. 
Als klapper op de vuurpijl werden er 
snoeppotten voor € 5,– geveild, 
zodat vele kinderen voor een laag 
bedrag een kavel konden aankopen 
en dolgelukkig konden gaan slapen. 
Onder alle verkochte kavels in het 

eerste uur werd er bovendien een 
gourmetschotel voor zes personen 
verloot. Kas Burggraaf was de geluk-
kige door zijn aankoop van een trust 
game headset.
Na a�oop van het kindergedeelte 
stroomde de kantine steeds voller 
met gasten, die uit waren op een 
gezellige avond en één of meerdere 
aantrekkelijke kavels. In de eerste 
anderhalf uur van de Veiling was het 
opvallend dat het merendeel van de 
kavels werd verkocht in de prijsklasse 
€ 5,– tot € 50,–. Dit is ook een doel-
bewuste keuze vanuit het Veiling-
comité, zodat er voor ieder wat wils 
aanbod is en de Veiling toegankelijk 
is en blijft voor iedereen in het dorp.
Premie
Om 21.15 uur was de eerste premie, 
die bij elke € 5.000,– wordt 
getrokken, een feit. Mede door het 
feit dat de kavellijst, net als vorig jaar, 
bestond uit circa 220 kavels en er 
werd gestreefd naar een eindtijd van 

00.30 uur, namen de gemiddelde 
opbrengsten per kavel steeds meer 
toe. De geheel verzorgde Crazy Piano 
avonden voor vier personen bij 
Gasterij de Kwakel waren zeer popu-
lair onder de ruim 200 volwassen 
bezoekers. Tevens leverden de kook-
workshop voor acht personen bij In 
den Ossenwaard, de pondje 
palingen, het sloepvaren en een 
verblijf in een luxe woning op Resort 
Arcen, veel geld op. Hierdoor 
volgden de premies bij elke € 5.000,– 
elkaar snel op en met nog één uur te 
gaan was de opbrengst al ruim
€ 22.500,–. 
In het laatste uur was het voor de 
veilingmeesters een enorme uitda-
ging om ervoor te zorgen dat alle 
kavels, voor een mooie opbrengst, 
geveild konden waren. De hoogste 
opbrengst werd gerealiseerd door 
een chequeboek van 52 bonnen van 
€ 50,–, die besteed kon worden bij 
Albert Heijn Jos van den Berg. Tevens 
deden een middag Poldersporten 
voor 25 personen incl. BBQ en een 
tuinset van Kooijman B.V. het zeer 
goed. Mede hierdoor vielen er nog 
drie premies in het laatste uur. Om 
00.40 uur was de laatste kavel 
geveild en kon de eindstand opge-
maakt worden. Met zijn allen zijn we 
erin geslaagd om een boven gemid-
deld hoog bedrag op te halen van
€ 37.336,–. Alleen in het recordjaar 
2018 was dit bedrag op de eerste 
avond hoger. Gomes Aalsmeer B.V. 
had voorafgaand aan de Veiling 12 
kaarten aangeboden voor de voet-
balwedstrijd Volendam – Ajax op 8 
oktober jl. Twaalf liefhebbers waren 
hierin geïnteresseerd, waardoor het 
Veilingcomité nog een extra bedrag 
van € 1.800,– mocht ontvangen voor 
deze actie. 
Een prestatie van formaat, waarmee 
het verenigingsleven in De Kwakel 
een �nanciële impuls zal gaan 
krijgen.
Aankomende zaterdag om 19.30 uur 
gaan we verder met de tweede 
avond van de Kwakelse Veiling. 
Mocht u a.s. zaterdag niet in staat zijn 
om naar de kantine te komen, dan 
kan het veilingbestuur in opdracht 
voor u bieden. Het enige wat u hier-
voor hoeft te doen, is een e-mail 
sturen naar info@kwakelseveiling.nl. 
Hierbij geeft u dan uw naam, tele-
foonnummer, kavelnummer(s) door 
en het bedrag wat u maximaal voor 
een kavel over heeft. Dit is mogelijk 
om te doen tot uiterlijk zaterdag-
middag 5 november 15.00 uur.

Fenomenale opbrengst op 
eerste avond Kwakelse Veiling

Uithoorn - Slagerij Heemskerk uit 
Uithoorn is tijdens de nationale 
vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 
2022 in de prijzen gevallen. De rook-
worsten zijn tijdens de keuring 
bekroond met goud.

Kleur, geur, smaak en uiterlijk
Jaarlijks worden vele honderden 
rookworsten gekeurd door vakkun-
dige juryleden afkomstig uit diverse 
disciplines in de slagersbranche, 
zoals slagers, slagerijdocenten en 
specerijenkeurmeesters. Zij contro-
leren o.a. op kleur, geur, smaak en 
uiterlijk, op zoek naar die ene rook-
worst zonder ‘imperfecties’. De 
bekroonde rookworsten zijn met 
hoge scores beloond, waardoor 
slagerij Heemskerk een beker voor 
goud mocht ontvangen.

Ambachtelijk en populair
‘Gelderse’ rookworst is een populair 
slagersproduct die door veel 
ambachtelijke slagers in Nederland 
zelf wordt gemaakt. Hoewel een 
rookworst standaard van varkens-
vlees wordt gemaakt, maakt slagerij 
Heemskerk ook rookworsten van 
rundvlees. De rookworst is een blij-
vend populair product in Nederland.

Hoogste waardering
De organisatie van Arnhem Rook-
worststad organiseerde de nationale 
vakwedstrijd voor de 48e keer en 
geniet een groeiende populariteit
bij slagers in geheel Nederland. Een 
kampioenschap vanuit deze natio-
nale vakwedstrijd ontvangt aanzien 
in de slagersbranche en bij de consu-
ment. Wanneer je door deze keuring 

komt mag je met recht zeggen dat je 
een zeer hoge kwaliteit rookworst 
maakt. U vindt slager Heemskerk aan 
de Dorpsstraat 23 in Uithoorn.

Slagerij Heemskerk
bekroond met goud

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De 
Kwakel zal ik u via deze krant geregeld een ‘kunst 
en cultuur update’ geven. Nadat de gemeente-
raad onze cultuurnota omarmt heeft, gebeurt er 
veel op dat gebied. Ik vind het belangrijk om u 
hierover op de hoogte te houden.

Beelden op de juiste plek
Toen ik hier net burgemeester was, merkte ik al snel dat er in Uithoorn en 
De Kwakel prachtige kunstwerken staan in de buitenruimte. Echter waren 
ze niet altijd goed zichtbaar. Een aantal beelden was overwoekerd door 
bosschage. Of stonden op een plek waar ze om andere redenen niet 
goed tot uiting kwamen. Enorm zonde natuurlijk.
Enige tijd geleden zijn we gestart om alle beelden te inventariseren.
Om vervolgens te kijken welke op de juiste plek staan en welke verplaatst 
zouden moeten worden. Zodat ze beter tot hun recht komen. Soms zijn 
er overigens ook praktische overwegingen en moet een beeld verplaatst 
worden omdat de openbare ruimte heringericht wordt. En er om die 
reden geen plek meer is voor het kunstwerk. 

De Zittende Dame
Recentelijk hebben we zowel de 
‘Zittende Dame’ nabij de Orchideelaan 
in De Kwakel verplaatst als ‘Neferfer’ aan 
de Christinalaan. De ‘Zittende Dame’ is 
naar de overkant verhuisd en staat nu 
bij de waterkant. Neferfer hebben we 
iets gedraaid en verschoven naar het 
zitbankje, zodat deze vanaf daar beter
te zien is. En we hebben het kunstwerk 
op een wat hogere sokkel geplaatst.
Zelf vind ik het een enorme verbetering. 
Het ziet er echt mooi uit!

We werken hierin nauw samen met 
Kunstwacht. U zult er misschien wel 
eens een busje van zien rijden in het 
dorp. Kunstwacht is gespecialiseerd in 
het beheer en onderhoud van kunst-
werken in de openbare ruimte van 
gemeenten. Maar ook werken we op dit 
gebied samen met de klankbordgroep KU-ltuur. Voorloper van het 
Cultuurplatform. Hierin zitten betrokken inwoners die kunst en cultuur
in onze gemeente hoog in het vaandel hebben staan.
Maar u als inwoner heeft er natuurlijk ook wat over te zeggen. Als 
beelden verplaatst worden naar een geheel andere locatie, dan 
betrekken we altijd de buurt hierin. Dat doen we niet als een kunstwerk 
alleen wat gedraaid wordt of bijvoorbeeld een hogere sokkel krijgt. Want 
dan verandert er niet iets wezenlijks.

De herfst is gekomen en de bladeren aan de bomen verkleuren prachtig. 
Een mooi seizoen om een stevige wandeling te maken. Kijk tijdens de 
wandeling goed om u heen en geniet van de kunstwerken die onze 
gemeente rijk is. We hebben er ruim 40!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn en
portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Uithoorn - Omdat steeds meer inwo-
ners in de knel komen door de hoge 
energiekosten, heeft wethouder José 
de Robles woensdagavond tijdens de 
gezamenlijke commissievergadering 
aan de gemeenteraad gevraagd het 
aantal mensen dat in aanmerking 
komt voor een energietoeslag te 
verhogen. Inwoners die 120 procent 
van het wettelijke sociaal minimum-
inkomen verdienen, kregen al een 
tegemoetkoming in hun energie-
kosten. De gemeente heeft sinds 
begin mei 359 huishoudens een 
energietoeslag toegekend. Daarnaast 
zijn er 539 individuele aanvragen 
binnengekomen.
Nu wil de gemeente de energie-
toeslag ook gaan uitkeren aan de 
inwoners die 130 procent van het 
minimum verdienen. Daarmee 
komen meer huishoudens in 
aanmerking voor de tegemoet-
koming. Eigenlijk zijn alle partijen
het met die beslissing eens. Een 

vraag die leefde was waarom er is 
gekozen voor 130 procent en niet 
140. Wethouder De Robles gaf aan 
dat er verschillende percentages zijn 
onderzocht, maar dat bij een nog 
verdere verruiming de kosten 
dusdanig hoog werden dat de 
gemeente die lasten niet meer kan 
betalen. Natuurlijk zullen er altijd 
mensen zijn die alsnog buiten de 
boot vallen. Voor hen zijn andere 
regelingen beschikbaar. De wet-
houder wijst op de campagne ‘Laat 
geen geld liggen’. “Er is een armoede-
nota in de maak en daarbij zullen we 
kijken naar verruiming van de rege-
lingen.” Op basis van gegevens 
verwacht de wethouder dat de 
mensen die de tegemoetkoming
het hardst nodig hebben, met deze 
verruiming van het toekennen van 
de energietoeslag geholpen zullen 
zijn. Op 3 november zal er tijdens de 
gemeenteraadsvergadering over dit 
voorstel gestemd worden.

Verruiming energietoeslag
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LEZERSPOST

Naar aanleiding van de ingezonden 
brief van de Gemeente Uithoorn
in de Nieuwe Meerbode van 26 
oktober 2022 wil ik graag reageren 
op het bericht: “Bestemmingsplan 
Gasterij de Kwakel”.
In de brief van de gemeente staat 
dat de voornaamste reden van de 
Raad van State om het bestem-
mingsplan te vernietigen niet de 
akoestiek zelf was maar het onder-
zoek ernaar. Daaruit was namelijk 
nog niet voldoende duidelijk of
de Gasterij niet teveel geluid zou 
produceren bij gelijktijdige activi-
teiten. De Gemeente geeft een 
geheel eigen draai aan de uitspraak 
van de Raad van State. Zowel aan 
de interpretatie als de uitvoering 
hiervan.
Het Beroep is gegrond verklaard op 
basis van het rechtszekerheidsbe-
ginsel en artikel 3:2 Algemene wet 
bestuursrecht zorgvuldigheid en 
belangenafweging. Het stuk van 
dat er niet gekeken is in het akoes-
tisch onderzoek naar gelijktijdig 
gebruik van alle activiteiten daar 
kwam de Raad van State zelf mee. 
En dit is één van de punten waarop 
het beroep gegrond is verklaard 
maar er waren nog veel meer 
punten die de Gemeente niet 
benoemd heeft en waar zij steken 
heeft laten vallen.
Alle maatregelen die nu getro�en 
worden zoals het isoleren van de 
zalen en dat de gemeente daardoor 
af ziet van handhaving tot de resul-
taten duidelijk zijn is vreemd. Want 
de akoestische onderzoeken zijn al 
uitgevoerd zelfs door meerdere 
partijen gedurende de procedure 
vanaf 2018.  Het is mosterd na de 
maaltijd sinds de vernietigende 
uitspraak van de Raad van State.
Er wordt namelijk ook regelmatig 
hardere muziek gedraaid met 
zwaardere bastonen en livemuziek. 
Soms in beide zalen tegelijk in 

gebruik en met meer dan de maxi-
male toegestane 150 gasten.

Gedoogd
Dat de gemeente gedoogd omdat 
het al een bedrijfsbestemming had 
is bijzonder. Het was ooit een
agrarisch bedrijf met hele andere 
geluidsnormen en geen zware 
horeca. De Gasterij mag volgens de 
Gemeente open blijven als ze zich 
aan de uitspraak van de Raad van 
State houdt. Opmerkelijk want de 
Raad van State heeft uitgesproken 
dat het hele plan afgewezen is.
De Gemeente stelt dat er op basis 
van het Bestemmingsplan Lande-
lijkgebied langs de Vuurlinie een 
nieuwe tijdelijke omgevingsvergun-
ning kan worden afgeven omdat de 
bedrijven die nu toegestaan zijn op 
Vuurlijn 78 vergelijkbare geluidsni-
veaus produceren. Deze categorie
1 en 2 bedrijven zijn bedrijven in de 
Landbouw en dienstverlening ten 
behoeve van landbouw, vervaardi-
ging van voedingsmiddelen, 
vervaardiging van kleding etc. Dit is 
een kleine opsomming maar duide-
lijk staat er in deze categorieën 
geen (zware) horeca vermeld.
Verder is in de ingezonden brief te 
lezen dat de Gemeente aan de Raad 
van State uit zichzelf voorgesteld 
heeft om een akoestische norm in 
het nieuwe bestemmingsplan op te 
laten nemen en dat er een ver-
plichte geluidsbegrenzer moet 
worden opgenomen worden voor 
de geluidsinstallaties. Akoestische 
normen moeten altijd opgenomen 
worden in bestemmingsplannen 
waar geluidsoverlast een belangrijk 
aspect is voor de omgeving. Het 
geluidsrapport van het akoestisch 
onderzoek die ten grondslag lag 
aan het herstelbesluit mocht 
volgens de Raad van State hiervoor 
niet gebruikt worden vanwege 
verscheidene gebreken. Er is met 

een te laag geluidsniveau, een 
onjuist muziekspectrum in de zalen 
gerekend. De geluidsbelasting op 
de omgeving wordt hierdoor 
onderschat, zoals na te lezen in de 
uitspraak van de Raad van State.
Zij merkten ook op dat om aan de 
juiste geluidswaarden te voldoen
in de avond en nachtperiode het 
geluidsniveau in de zalen moest 
worden begrensd.

Nieuw besluit
Zeer binnenkort neemt de 
Gemeente een nieuw besluit over 
de Gasterij. In de raadsvergadering 
van 29 september gaf dhr. Hazen 
aan dat er met twee of drie weken 
wel het een en ander rond moest 
zijn. Verder staat er in het inge-
zonden stuk dat er nog overleg 
plaats zou vinden met alle betrok-
kenen maar we hebben nu al ruim 
twee maanden na de uitspraak van 
de Raad van State niets vernomen 
of gehoord. Dus wanneer neemt
de gemeente onze belangen eens 
serieus? In de ingezonden brief 
wordt met geen woord over 
geluidsoverlast geschreven terwijl 
dit de aanleiding van de hele proce-
dure is.
Als laatste hebben wij goede moed 
in het oordeel van de Rechtbank 
van Amsterdam omdat deze wel 
onafhankelijk is net als de Raad
van State. En wordt de hele kwestie 
opnieuw bekeken na het negeren 
van de uitspraak. Verder zou ik 
iedereen die zelf ook nare erva-
ringen heeft gehad met de 
gemeente Uithoorn adviseren ook 
gebruik te maken van hun inspreek-
recht bij raadsvergaderingen of via 
deze lezerspost hun ongenoegen te 
uiten. De laatste weken heb ik door 
mijn berichten meerdere mis-
standen ten gehore gekregen.

William Dekker

Reactie op Gemeente Bestemmingsplan Gasterij de Kwakel

Uithoorn - Leerlingen uit groep 7 en 
8 van basisschool De Vuurvogel in 
Uithoorn hebben samen met Cine-
kid eigen �lms gemaakt. Onder 
begeleiding van echte �lmmakers 
maakten zij ‘shorts’, korte �lms, met 
als thema “Wat ik later worden wil”. 
De leerlingen hebben de �lms met 
elkaar gezien in De Schouwburg in 

Amstelveen, waar ook de winnaars 
bekend gemaakt zijn. De winnende 
�lms werden vertoond tijdens de 
�nale op het Cinekid Festival tijdens 
de herfstvakantie van 15 tot 30 
oktober jongstleden. 

Nu leren wat later is
Gedurende een periode van vier 

weken zijn de leerlingen van De 
Vuurvogel een paar uur per week 
aan de slag gegaan met �lmdocent 
Janneke Matthijsen van Cinekid. 
Samen met Janneke werkten ze aan 
het thema ‘Beroepen’. Aan de hand 
van een gesprek met de kinderen 
over wat ze later willen worden 
hebben ze eerst een verhaal 
gemaakt over beroepen. Dit thema 
past uitstekend bij de missie van 
IMC Weekendschool: “Nu leren wat 
later is”. Vervolgens zijn ze aan de 
slag gegaan met het verzamelen en 
neerzetten van hierbij passende 
props (rekwisieten). Daarna konden 
ze aan de slag met acteren en 
�lmen. Tot slot hebben de kinderen 
de �lm zelf gemonteerd. 

Bijzondere en leerzame ervaring
Voor veel kinderen van De Vuur-
vogel was het maken van de �lm 
een bijzondere en leerzame erva-
ring. Tijdens zo’n project leren ze 
veel nieuwe dingen zoals samen-
werken, de leiding nemen en ook 
geven en meningsverschillen 
oplossen. Daarnaast ontdekken 
kinderen hun creatieve talenten en 
deze ervaring kan ze inspireren 
daarmee verder te gaan. Voor veel 
kinderen was het ook de eerste keer 
dat ze in een echte schouwburg 
kwamen.

Leerlingen van De Vuurvogel 
en ei en l

Regio - Het Amstel Blazers Collectief 
heeft soulkoor D-F!ne en Pete Bog’s 
Bigband uitgenodigd om gezamenlijk 
een concert te geven. Het concert 
vindt plaats op zondagmiddag 13 
november in De Schutse. De voorbe-
reidingen voor Cheers zijn in volle 
gang. Op dit moment worden de 
laatste puntjes op de i gezet.
Met als thema ‘Feel good’ wordt 
Cheers een heerlijk concert, met 
muziek waar mensen blij van worden. 
Het publiek kan genieten van swin-
gende songs die door de afzonder-
lijke groepen of gezamenlijk ten 
gehore worden gebracht. Er zijn 
speciale arrangementen gemaakt 
voor verschillende combinaties van 

het Amstel Blazers Collectief, D-F!ne 
en Pete Bog’s Bigband. Tijdens het 
concert Cheers kunt u zich laten 
verrassen door een kleurrijk palet aan 
muzikale impressies. En u kunt 
beleven hoe veelzijdig deze 
Uithoornse muzikanten zijn.
Wilt u dit concert bijwonen? Bestel 
dan nu uw kaartjes. Kaartverkoop aan 
de deur is beperkt vanwege grote 
belangstelling. Alle informatie over 
het bestellen van kaartjes vindt u op 
de website van het Amstel Blazers 
Collectief: www.amstelblazers
collectief.nl. De middag wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel en 
het Initiatievenfonds Uithoorn.

Grote belangstelling voor 
concert Cheers

Uithoorn - Opnieuw werden er 
plannen voor woningen op particu-
lier terrein gepresenteerd in de 
gemeenteraadsvergadering 
donderdag. Zorgvuldig voorbereid 
vertelde Chantal Röling over het Plan 
Veenhof voor Boterdijk 52-54, waar 
nu nog een kasgeraamte staat en 
volkstuintjes zijn, maar waar ze graag 
maximaal 25 woningen zou willen 
laten bouwen. Een mix van betaal-
bare starters- en seniorenwoningen 
waar bewoners naar elkaar omzien. 
Met mantelzorgwoningen als alter-
natief voor het bejaardenhuis. Ze 
schetst een idyllisch plaatje van het 
‘Buurt Wonen’. Passende woon-
vormen waar generaties voor elkaar 
zorgen, met daarbij volkstuintjes, een 
algemene tuin en een openbare 
pluktuin, zodat de mensen deels zelf-
voorzienend kunnen zijn. Het perceel 
ligt aan het Veengat, een water met 
veel groen eromheen. “Het voorste 
gedeelte leent zich voor bouw, 

terwijl het achterste deel groen zal 
blijven.” Langs het water staat een 
strook met wildbeplanting gepland, 
zodat het uitzicht groen blijft. Er 
worden bomen gepland en er zou 
een openbaar wandelpad kunnen 
komen vanaf de Boterdijk naar de 
Vuurlijn, waar wandelaars bloemen 
of fruit kunnen plukken.
Ook de heer Berry Koeleman presen-
teerde zijn plannen voor de bouw 
van woningen. Zijn idee is om vijf-
honderd woningen te plaatsen op 
een deel van het perceel van de 
familie Röling, waar nu de sport-
velden van Qui Vive en Thamen 
liggen en rondom Amstelhof. Deze 
sportvelden wil hij dan verplaatsen. 
Volgens het haalbaarheidsonderzoek 
dat hij liet uitvoeren zal dat goed-
koper zijn dan het groot onderhoud 
dat gedaan moet worden. Een ambi-
tieus plan waarvan moet blijken of 
dit binnen de Omgevingsvisie 
Uithoorn 2040 gaat passen. 

Plannen voor woningen 
gepresenteerd

Uithoorn - Tussen de 70 en 80 geïnte-
resseerden kwamen afgelopen vrijdag 
luisteren naar het verhaal van Stevo 
Akkerman (schrijver/journalist van 
Trouw), waarin hij inging op het 
begrip vrijheid. Over vrijheid die je 
kan beleven wanneer je ruimte voelt 
in wat je wilt zeggen of doen, en over 
innerlijke vrijheid waarbij eigen kracht 
een rol speelt. “Maar er is altijd span-
ning tussen individuele en collectieve 
vrijheid; het recht om mijn arm uit te 
strekken houdt nu eenmaal op waar 
jouw neus begint”. Slechts een van de 
twee aspecten zien, kan grote span-
ning en onbegrip teweeg brengen en 
dat gebeurde nogal tijdens de afge-
lopen twee jaar van corona. Dat vrij-
heid heeft ook te maken heeft met 
afspreken en regels, dat zie je maar al 

te goed in het verkeer. En daarbij 
ervaar je ook dat niet elke beperking 
(bijvoorbeeld: ik moet rechts voor 
laten gaan) je vrijheid vermindert. 
Verkeer zonder regels zou chaos
betekenen, geen vrijheid!
Veel bezoekers deelden hun eigen 
ervaring over hoe vrijheid een rol 
speelde in hun leven. Maar er werden 
ook zorgen geuit: dat tegenwoordig 
vrijheid erg sterk vanuit individueel 
perspectief wordt beleefd en wordt 
‘opgeeist’. Dat andere waarden als 
fatsoen, respect en solidariteit meer 
terug moeten keren in onze samen-
leving om het gevoel van je vrij 
kunnen voelen te ondersteunen. 
Velen bleven nog napraten onder het 
genot van een drankje. Het was een 
heel waardevol KerkCafé!

Levendig KerkCafé over Vrijheid
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Het huidige gemeentehuis zou niet 
meer voldoen aan de eisen van nu en 
niet toekomstbestendig zijn. Het 
gebouw is niet meer brandveilig, 
voldoet niet aan de Arbowetgeving, is 
niet duurzaam en het energiegebruik 
is te hoog. De afgelopen maanden is 
dat inzicht uitgedragen door zowel 
het college als de coalitiepartijen.

Korte terugblik
In maart van dit jaar werden de 
gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden. De fracties van Ronde 
Venen Belang (10 raadsleden), VVD De 
Ronde Venen (3 raadsleden) en D66 
De Ronde Venen (3 raadsleden) 
vormden samen de nieuwe coalitie en 
het nieuwe college van burgemeester 
en wethouders. De bestuurlijke 
samenwerking van die drie partijen is 
vastgelegd in het coalitieakkoord met 
de titel ‘In het hart’. In mei van dit jaar 
is dat bestuurlijke document naar 
buiten gebracht.

Draagvlak is nodig
De coalitie heeft aangegeven er alle 
vertrouwen in te hebben dat de lokale 
samenleving de coalitie draagvlak 
geeft. Dat draagvlak zou nodig zijn 
om de uitdagingen aan te pakken, die 
staan te wachten in de nieuwe 
bestuursperiode.
Eén van de uitdagingen die de coalitie 
zichzelf heeft opgelegd, is de bouw 
van een nieuw gemeentehuis. Nieuwe 
ambities betekenen ook nieuwe 
�nanciële gevolgen. “De plannen die 

we maken vragen voorbereidingstijd. 
We doen dit gedegen en volgens onze 
eigen �nanciële uitgangspunten”, 
staat in het coalitieakkoord.

Betrokkenheid vergroten
“We vinden het belangrijk dat we 
onze inwoners goed onderbouwde, 
zorgvuldige en realistische opties 
voorleggen. Om hier vaart mee te 
kunnen maken, nemen we in 2022 
incidenteel budget op.” In dat nieuwe 
budget voor het huidige jaar is 50.000 
euro opgenomen voor het opstellen 
van zowel een participatieverorde-
ning als referendumverordening. 
Daarin worden regels vastgelegd om 
de betrokkenheid van gewone inwo-
ners bij het bestuur te vergroten. 
Verder is voor dit jaar nog een bedrag 
van 250.000 euro uitgetrokken om de 
toekomst van het gemeentehuis voor 
te bereiden.
Die toekomst is inmiddels al duidelijk 
bepaald zonder inspraak van 
inwoners.

Wetten en veiligheid
In het coalitieakkoord is het vertrek-
punt kernachtig verwoord. “Het 
huidige gemeentehuis voldoet niet 
meer aan bepaalde wetgeving en 
veiligheidseisen. Het is noodzakelijk 
om aanpassingen te doen. Het 
gemeentehuis heeft een publieke 
functie en moet inwoners en onder-
nemers goed kunnen ontvangen. 
Daarnaast hebben de medewerkers 
werkplekken nodig die passen bij 

deze tijd. Plekken waar de voordelen 
van thuiswerken en werken op 
kantoor kunnen worden 
gecombineerd.”

Niets doen geen optie
Kortom: Er moet iets gebeuren met 
het gemeentehuis: “Niets doen is geen 
optie meer.” De drie coalitiepartijen en 
het college van burgemeester en 
wethouders willen het voorberei-
dingsbudget van 250.000 euro nog 
voor het eind van 2022 benutten. In 
het coalitieakkoord staat dat het geld 
wordt gebruikt om twee goed uitge-
werkte keuzes voor te leggen als plek 
waar het toekomstbestendige 
gemeentehuis moet komen.
Daarom organiseert de gemeente in 
maart 2023 een referendum om de 
toekomst van het gemeentehuis te 
toetsen. De inwoners kunnen dan 
kiezen uit twee uitgewerkte opties, 
die scenario’s worden genoemd. Beide 
scenario’s zijn �nancieel verkend door 
de gemeente, waarbij dezelfde 
uitgangspunten zijn gebruikt.

Scenario 1
Het eerste ‘draaiboek’ beschrijft de 
keuze om nabij het Veenweidebad 
een volledig nieuw gemeentehuis te 
bouwen. Het college schat de investe-
ringskosten van dit scenario op 24 
miljoen euro. Deze raming gaat uit 
van het prijspeil juni 2022. In dit 
bedrag is een post onvoorzien opge-
nomen, die bedoeld is om de prijsstij-
gingen tot de start van de bouw te 
kunnen betalen én om prijsstijgingen 
tijdens de bouw te kunnen opvangen. 
Het bedrag van 24 miljoen euro is 
exclusief BTW en exclusief ICT 
apparatuur. 

Scenario 2
Dit plan gaat uit van renovatie van het 
nieuwe deel van het huidige gemeen-
tehuis. Dat is gelegen langs de Croon-
stadtlaan en moet vijf verdiepingen 
hoog worden.
Bij dit scenario zijn de investerings-
kosten geschat op 22,4 miljoen euro. 
In dit bedrag zijn de kosten voor tijde-
lijke huisvesting meegenomen. Ook 
hier is de raming exclusief BTW en 
Exclusief ICT apparatuur.
In scenario 2 wordt het oude deel aan 
het Raadhuisplein gesloopt. Het 
college geeft aan: Scenario’s waarbij 
de oudbouw blijft staan achten wij 
zinloos en hebben wij om die reden 

niet verder onderzocht. “Er moet dan 
teveel geïnvesteerd worden in een te 
verouderd pand.”
Het college wil op de plek van het 
oude deel aan het Raadhuisplein 
ruimte vinden voor maatschappelijke 
partners, zoals de bibliotheek en 
welzijnsstichting Tympaan-de Baat. 
Ook hier moet in vijf lagen worden 
gebouwd, zodat woningen, bijvoor-
beeld voor senioren, kunnen worden 
gebouwd.

Scenario 3?
Vorige maand vroegen enkele fracties 
in de gemeenteraad om ook een 
derde ontwikkelrichting uit te werken. 
Dat scenario 3 zou gaan om renovatie 
van het huidige oude en van het 
nieuwe deel van het bestaande 
gemeentehuis.
Maar voor het college van burge-
meester en wethouders en een meer-

derheid van de gemeenteraad bestaat 
er geen derde optie. Daarom zal die 
niet onderzocht worden. PvdA-Groen-
Links en het CDA gaven aan dat de 
startnotitie van het college niet 
aantoont dat die derde variant zinloos 
is. Het zou slechts een bewering van 
het college zijn en niet onderbouwd is 
door enig rapport of analyse.

Geen onderzoek
De mogelijk gunstigere �nanciële 
aspecten van renovatie ten opzichte 
van nieuwbouw zijn niet onderzocht. 
Het zou gaan om kosten die vele 
miljoenen lager zijn dan elk van de 
twee scenario’s die door het college 
zijn voorgelegd. Alleen de fracties van 
SeniorenPartij en Inwoners Collectief 
steunden het voorstel van PvdA-
GroenLinks en het CDA om alsnog de 
derde ontwikkelrichting van volledige 
renovatie te onderzoeken.

Een nieuw gemeentehuis of een gerenoveerd 
gemeentehuis: U mag het zeggen!
De Ronde Venen - Op dinsdagavond 8 november organiseert de 
gemeente een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners, die nu al vragen 
hebben over de toekomst van het gemeentehuis in Mijdrecht. Het gaat 
om het oppakken van een uitdaging. Een nieuw gemeentehuis? Een
gerenoveerd gemeentehuis of een opgeknapt gemeentehuis?

PEILING NIEUW MEERBODE: KEUZE SCENARIO TOEKOMST GEMEENTEHUIS

Op 15 maart 2023 wordt het raadplegend referendum gehouden over de 
keuze voor het nieuwe gemeentehuis. U mag dan uw keus maken uit de 
scenario’s die het gemeentebestuur dan aan u voorlegt.
Uw voorkeur op dit moment kunt u nu al laten weten aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode. Anders dan bij het referendum kunt u nu zelfs een 
korte toelichting geven op uw keuze.
U kunt uw mening geven via onderstaan bon en deze brengen naar ons 
kantoor: Midrethstraat 9 in Mijdrecht, of per post natuurlijk: Midrethstraat 9, 
3641 CB  Mijdrecht of per mail: redactiemijdrecht@meerbode.nl.
Dus wat vindt u?
  
Mijn voorkeur gaat uit naar:

Ο   Scenario 1:  volledige nieuwbouw nabij het Veenweidebad

      omdat   .......................................................................................................................................................................

       ...........................................................................................................................................................................................

 Ο   Scenario 2:  renovatie en verhoging langs Croonstadtlaan én sloop 
van oude deel op Raadhuisplein

      omdat   .......................................................................................................................................................................

       ...........................................................................................................................................................................................

Ο   Scenario 3:  (alsnog onderzoek naar) renovatie van van het 
huidige oude en nieuwe deel

      omdat   .......................................................................................................................................................................

       ...........................................................................................................................................................................................

Naam   .................................................................................................................................................................................

Adres   .................................................................................................................................................................................

Leeftijd   .............................................................................................................................................................................

Regio - Een paar uur genieten van 
Heerlijke Herfstverhalen. Wie wil dat 
niet in deze tijd van het jaar ? Het 
wordt een middag vol met tuin, 
herfst, lekkere zoete en hartige 
hapjes, warmte en verhalen die te 
maken hebben met wat er uit de tuin 
te eten is. Kleed je warm aan want we 
zitten in de hooiberg en maken een 
wandeling door de herfsttuin van 
Ineke en Jan. Er is ruimte voor ca. 15 
personen. De middag begint om ca. 
14.30 uur. De activiteit duurt ander-
half à twee uur, afhankelijk van hoe 
lang we bezig zijn met snoepen, luis-
teren en rondkijken. Locatie: Amstel-
kade 64, Wilnis. Parkeren: op natuur-
terrein Snoek, de oprit naast de oprit 
van Amstelkade 64. Kosten: 10 euro, 
graag gepast betalen. Aanmelden 
vóór 10 november bij Ineke Bams, 
per mail: ineke.bams@live.nl of tele-
fonisch via 06 - 2743 4885.

Heerlijke Herfstverhalen

Vinkeveen - Ben je een echte 
pubquiz-liefhebber of heb je nog 
nooit meegedaan? Hier is de 
uitdaging! Aanstaande vrijdag-
avond 4 november verzorgt de 
Soroptimistclub URV in De Vink 
(Vinkeveen) een gezellige pub-
quiz. De gehele opbrengst is 
bestemd voor GezinsBuddy.

Regionaal initiatief
GezinsBuddy is een regionaal 
initiatief in de gemeenten de 
Ronde Venen, Stichtse Vecht en 
Nieuwkoop. Eénoudergezinnen 
die in de knel zitten, kunnen een 
beroep doen op hun Gezins-

Buddy: een vertrouwenspersoon 
en vrijwilliger die samen met het 
gezin orde op zaken stelt.

Vind jij GezinsBuddy ook belang-
rijk en heb je zin in een gezellige 
avond? Reserveer dan online
een tafel voor vier, vijf of zes 
personen. Er zijn nog enkele
tafels vrij! Aanmelden kan via:
https://shop.ikbenaanwezig.nl/
tickets/event/sorren-pubquiz 
De pubquiz begint om 19.30 uur 
en zal tot ongeveer 23.30 uur 
duren. Het adres van De Vink is:
Herenweg 55, 3645 DG  
Vinkeveen.

Grote Sorren Pubquiz voor 
GezinsBuddy in De Vink
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De Ronde Venen - Een sfeervolle, 
magische avond met prachtige 
muziek in een stampvolle Dorpskerk! 
Dat is het beeld, dat het bene� etcon-
cert van Rotaryclub Vinkeveen-
Abcoude bij alle bezoekers opriep.
Het concert werd geopend met de 
vrolijke serenade van Van Beethoven 
voor strijkers en � uit. Ster van de 
avond was Anna Nebaba! Deze zeer 
getalenteerde, jonge Oekraïense 
pianiste, maakte diepe indruk met 
haar fabuleuze vertolking van Chopins 
ballade nr. 2 in F gr.t. op, 38. Het Crea-

toonkoor onder leiding van Sadhu 
Bolland was dan ook vereerd dat zij, 
naast Mariya Semotyuk (� uit), Susanne 
Niesporek (viool), Michael Gieler 
(altviool) en Christian Hacker (cello) 
het koor begeleidde. Zo werden de 
drie liederen: The Rose van Gjeilo, the 
Snow van Elgar en Bellen (Air) van 
Bach luister bijgezet. Tijdens de 
uitvoering van het lied Bellen zorgden 
vier Oekraiense kinderen vanaf de 
preekstoel voor een complete verras-
sing door bellen het publiek in te 
blazen.

Het concert werd afgesloten met het 
pianokwartet in Gkl.t.K478 van Mozart, 
waarin alle musici samenspeelden, 
Een luid applaus volgde!

De Ronde Venen - De Ronde Venen 
doet een proef met het gebruik van 
kabelgoten. Eigenaren van een elek-
trische auto kunnen op deze manier 
hun auto op een veilige en makkelijke 
manier opladen. Voor deze proef 
zoekt de gemeente vijf deelnemers 
die een kabelgoot aan huis willen 
laten plaatsen. Tot 14 november 2022 
kunnen inwoners zich daarvoor 
inschrijven. Na negen maanden volgt 
een evaluatie om te kijken of het 
wenselijk is om kabelgoten op grotere 
schaal mogelijk te maken.
Het aantal elektrisch auto’s neemt de 
komende jaren sterk toe. Datzelfde 
geldt voor het aantal openbare laad-
palen. De gemeente heeft onlangs op 
de website een kaart gepubliceerd 
waar in de toekomst openbare laad-
palen kunnen komen. Als een 

inwoner een aanvraag doet voor een 
laadpaal, dan wordt op de kaart 
gekeken welke plek het dichtstbij de 
aanvraag ligt. Daar wordt de laadpaal 
dan geplaatst.

Veilig opladen vanuit eigen huis
Ook is er een groeiende groep inwo-
ners die hun auto wil opladen met 
energie vanuit hun eigen huis. In 
verband met veiligheid van wande-
laars is het echter niet toegestaan 
laadkabels los over het trottoir van 
huis naar een auto te leggen. Daar-
voor zijn nu zogenaamde kabelgoten 
ontwikkeld. Deze komen op de plek 
van de trottoirtegels en geven de 
mogelijkheid om de laadkabel daar in 
te leggen.
Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): 
“Als college willen we het de inwoner 

zo makkelijk mogelijk maken over te 
stappen van brandstofauto’s naar 
elektrische auto’s. Dat doen we onder 
andere door het plaatsen van open-
bare laadpalen te vergemakkelijken, 
maar ook door het opladen aan huis 
te vereenvoudigen. We willen niet dat 
dat gebeurt door kabels los over het 
trottoir te leggen met alle risico’s van 
dien. De kabelgoten bieden een 
mogelijkheid de auto makkelijk op te 
laden zonder dat voetgangers daar 
last van hebben. Met de proef kijken 
we of het inderdaad een goede oplos-
sing is.”

Deelname proef
Aan de proef kunnen vijf inwoners 
meedoen, verspreid over de 
gemeente. Deze vijf inwoners kunnen 
in de proefperiode van negen 
maanden met een kabelgoot hun 
auto veilig opladen vanuit huis. Inwo-
ners die voldoen aan de voorwaarden 
komen in aanmerking voor de proef. 
Bekijk de voorwaarden op de website 
van de gemeente De Ronde Venen: 
www.derondevenen.nl/veiligladen. 
Om een gedeelte van de arbeids-
kosten te bekostigen wordt er een 
eenmalige bijdrage van €160,– 
gevraagd om deel te kunnen nemen 
aan de proef. U kunt zich tot 14 
november aanmelden voor de deel-
name. Dit kan door een e-mail te 
sturen naar verkeer@derondevenen.
nl. Zet in de mail in ieder geval uw 
naam, adres en kentekenbewijs. In 
december 2022 selecteert de 
gemeente vijf inwoners.

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368
Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur: Nieuwsronde. Wekelijks lokaal nieuws- en 
actualiteitenprogramma met daarin lokale onderwerpen (herhaling op 
ieder even uur)
Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag: 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30 uur: 
BlijFFit. Bewegingsprogramma voor senioren.
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos. 
In het weekend: Het lokale weerbericht met Mees Weststrate.
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream
Dagelijkse reguliere programmering 
00.00 - 07.00 uur Nacht van De Ronde Venen
07.00 - 12.00 uur Ochtendronde
12.00 - 14.00 uur Tussen Twaalf en Twee
14.00 - 18.00 uur Middag Venen
18.00 - 00.00 uur Avond Venen
Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00 - 22.00 uur Herrieschoppers
  22.00 - 23.00 uur Boundless
Donderdag  19.00 - 21.00 uur Eindeloos
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur Amigos da Musica
Zondag 10.00 - 12.00 uur Zondag met Zorg
  12.00 - 14.00 uur Amigos da Musica (herhaling)
  14.00 - 16.00 uur UpstairsAtErics

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

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

De Ronde Venen - Op dinsdag 15 
november 2022 geven wij wederom 
een bijscholingles. Dan hebben wij 
onze tweede fysieke les van dit 
seizoen met als onderwerp: Stop de 
(ernstige) bloeding. In deze les 
scholen wij onze kennis bij over hoe 
we adequaat kunnen handelen bij 
‘ernstige’ bloedingen en het gebruik 
van de tourniquet. Maar dat laatste 
moet zorgvuldig gebeuren. Bij niet 
correct gebruik van een tourniquet 
kan dat leiden tot ernstige weefselbe-
schadiging doordat de bloedtoevoer 
naar een wond volledig wordt stilge-
legd. In het geval van een ernstige 
bloedingen en noodgevallen op leven 
of dood is het juiste gebruik van een 
tourniquet een e� ectieve manier om 
het bloeden te stoppen en een 
gewonde stabiel te houden totdat de 
ambulance arriveert. Daarna kan de 

reis naar het ziekenhuis worden 
gemaakt. Kortom, een goede reden 
om hierover meer te leren en hoe 
hiermee bij een ongeval om te gaan.
Bent u zelf in het bezit van een geldig 
EHBO diploma en /of reanimatiecerti-
� caat en wilt u deze ook geldig 
houden, neem dan contact met hen 
op en meldt u aan voor een 
bijscholingsavond. 
Zij kunnen fysiek aan de slag en 
hebben daarvoor het zaaltje tegen-
over de RK Kerk Sint Johannes de 
Doper, Burg. Padmosweg 270 te Wilnis 
gereserveerd van 19.30 tot 21.30 uur.
Wilt u zelf leren hoe levensreddend te 
handelen, te leren reanimeren of bent 
u nieuwsgierig geworden naar deze 
vereniging, mail naar secretaris@
knvderondevenen.nl of meldt u via 
hun Facebookpagina ‘KNV EHBO De 
Ronde Venen’.

De Ronde Venen - Wie kent ze niet? De 
razend populaire schilderijen van De 
Dikke Dames. Dikke Dames zijn altijd 
vergezeld met een glaasje wijn, hapje 
eten of een lekker taartje. Verspreid over 
twee dinsdagochtenden in de Boei te 
Vinkeveen hebben 10 dames uit de Ronde 
Venen diverse afbeeldingen geschilderd 
en geplakt. Georganiseerd door Cursus-
projecten De Ronde Venen en begeleid 
door Jenny Tonge zijn de Dikke Dames 
van de slanke dames uitblinkers 
geworden! Zien is meteen lachen.

Bijscholing bij de EHBO

Succesvolle avond in volle 
Dorpskerk

Rondeveense dames maken Dikke Dames

Veilig en makkelijk elektrische 
auto’s opladen langs het trottoir

Wilnis - Op zaterdagmiddag
5 november is het feest in ‘de 
Roeping’ in Wilnis. Alle kinderen van 
4 t/m 12 jaar zijn van harte welkom 
voor een VBW-middag. Een gezel-
lige middag met muziek, poppen-
kast, Bijbelverhaal en een leuk spel-
programma. Ze sluiten af met het 
roosteren (en opeten) van marsh-

mallows. Dat doen ze natuurlijk 
buiten op het kerkplein en ouders 
zijn vanaf 17.00 uur welkom om 
mee te snoepen. Ze starten om 
14.45 uur en je vindt gebouw ‘de 
Roeping’ naast de kerk bij de 
verkeerslichten in Wilnis-dorp.
Heb je nog vragen mail dan naar 
vbwwilnis@gmail.com.

VBW-middag Wilnis



16 inderegio.nl • 2 november 2022UITHOORN

De Kwakel - Wat een talent was er 
weer te zien tijdens deze eenentwin-
tigste editie van de kunstroute Qua 
kunst & Ambacht in De Kwakel afge-
lopen weekend. Beelden van brons en 
staal, kleine schilderijtjes en grote 
schilderwerken, fotogra�e, textiel-
kunst en andere kunstvormen. Er 
werd een enorme veelzijdigheid 
tentoongesteld en bezoekers waren 
enorm enthousiast. Door het mooie 
weer reden veel bezoekers op de �ets 
langs de tien locaties en omdat 
mensen elkaar regelmatig tegen-
kwamen, ontstonden mooie ontmoe-
tingen. Vooral Iris in De Verborgen 
Tuin riep op tot inspirerende 
gesprekken. Hier konden gasten heel 
bewust een rondje door de tuin 
lopen, was er ruimte voor verbeelding 
en kon een bijdrage geleverd worden 
aan een gezamenlijk kunstwerk. De 
uitgestrekte tuin achter Boterdijk 40 
deed dit jaar voor het eerst mee, dus 
mensen waren ook wel nieuwsgierig 
naar de plek. Heleen en haar partner 
wonen al ruim twintig jaar op deze 
prachtige locatie en willen nu een 

soort buitenbuurtplaats worden, 
zodat meer mensen van de ruimte 
kunnen genieten. Heleen maakt zelf 
ook kunst. “Met oude materialen 
maak ik iets nieuws door het op een 
andere manier samen te stellen.” Ook 
haar nichtje Hella past die techniek 
toe door twee bij elkaar passende 
foto’s samen te plaatsen. Binnen 
waren schilderijen te zien van Heleens 
tante Maria.

Creatief
Even verderop bij Poldersport 
stonden exposanten van het Thamen 
Collectief. De creatieve hobbyisten 
waren zelf aanwezig om te vertellen 
over hun werk. Sommige schilders 
gebruikten het liefst aquarel, terwijl 
anderen voor olieverf kozen. Er waren 
afbeeldingen van landschappen ver 
weg en juist van dichterbij zoals de 
huizen op de Drechtdijk. Elk jaar schil-
derden de ongeveer vijftien deel-
nemers een schilderij voor een goed 
doel. Dit jaar waren er schilderijen van 
snoep te koop voor de CliniClowns.
Ook in het dorpshuis De Quakel was 

eigen werk te zien van een schilders-
collectief namelijk Atelier De Kwakel. 
Daarnaast waren er sieraden te zien 
van Ada, unieke exemplaren gemaakt 
van organza en van Mirjam, die 
sieraden maakte als draagbare 
verhalen. In Het Fort exposeerde Coby 
met zilveren sieraden en liet Jan de 
schilderijen zien die hij na zijn pensio-
nering maakte.

Te koop
Bij Inner-Art werden bezoekers gast-
vrij ontvangen door Gera en Rein. 
Veel mensen namen even de tijd om 
een kopje ko�e te drinken of een 
potje zelfgemaakte jam te kopen. 
Cliënten van de dagbesteding lieten 
trots hun kunstwerken zien. Hier 
exposeerde ook de Wilnisse Akke, 
duidelijk een professional. Ze is niet 
makkelijk in een hokje te plaatsen 
met haar experimenterende kunst-
vormen. Zo beschilderde ze niet 
alleen het witte doek, maar ook een 
Perzisch tapijt en travertintegels met 
natuur en portretten. Zij maakte het 
tafereel compleet met grappige 
details, zoals een gebit in een glas 
naast het schilderij Samen glimla-
chend oud worden. Dit konden de 
bezoekers zeker waarderen.

Prachtig driedelig schilderij
Veel van de kunstobjecten waren te 
koop en regelmatig zijn ook schilde-
rijen en sieraden van hand gewisseld. 
Eén kunstwerk was absoluut gemaakt 
voor de verkoop. Vrijwilligers hadden 
kleurplaten aan de gasten van De 
Zonnebloem uitgedeeld en deze na 
inname met veel knip- en plakwerk tot 
een prachtig driedelig schilderij omge-
toverd, dat bij opbod verkocht zal 
worden tijdens de Kwakelse veiling.

De kunstroute Qua Kunst en 
Ambacht was goed georganiseerd. 
De organisatie kan terugzien op een 

succesvol weekend, waarin meer 
dan genoeg te zien en te beleven 
viel.

Succesvolle editie
Qua Kunst en Ambacht

Uithoorn - Alle partijen waren het er 
donderdagavond tijdens de raads-
vergadering over eens: de aanblik 
van de Amstelzone in Uithoorn is een 
doorn in het oog en daar moet wat 
aangedaan worden. Voor Marcel 
Zethoven (CDA) kunnen de ontwik-
kelingen van dat terrein niet snel 
genoeg gegaan. Petra van Leeuwen 
(GB) is verheugd dat er nu een voor-
stel ligt om het gebied te gaan 
bebouwen en Daan Noordanus 
(VVD) wil dat plan dan ook met beide 
handen aanpakken. Wethouder Jan 
Hazen tempert hun enthousiasme 
iets tijdens de gemeenteraadsverga-
dering. “Het is een visievorming, 
daarna begint het echte werk pas.” 

Het Rijk heeft de provincie de 
opdracht gegeven de grond waar 
voorheen de Cindu en Nevcin 
stonden te saneren. Het Rijk zal dit 
gaan betalen. Maar de gemeente 
Uithoorn wil ook alvast een visie 
neerleggen over de invulling van het 
gebied tussen de Amsteldijk-Noord, 
Thamerweg, Molenlaan, Onderne-
mingsweg, Chemieweg en Hollandse 
Dijk. Het voormalige hoofdkantoor 
van de Cindu staat nog steeds leeg. 

Nieuw plan
Wethouder Hazen legt uit dat de 
eigenaar een vergunning had aange-
vraagd, maar dat deze niet volledig 
was en dat de eigenaar een nieuw 

plan moet presenteren. Verder is
het nog niet duidelijk wat er precies 
gebouwd gaat worden. De grond 
wordt in eerste instantie geschikt 
gemaakt voor bedrijven. Voor bewo-
ning moeten er nog extra maatre-
gelen genomen worden. Ook zullen 
er niet alleen woningen gebouwd 
worden, want de mensen moeten 
ergens kunnen werken. Er wordt 
gestreefd naar een goede balans 
tussen werk en wonen met bij voor-
keur geen zware industrie. De 
wethouder geeft aan dat het nog een 
langdurig proces is en dat het nog 
lang zal duren voordat de eerste 
sleutel wordt uitgereikt. De gemeen-
teraad ziet het plan wel zitten en 
heeft een budget ter beschikking 
gesteld om met een visie voor de 
transformatie van het gebied aan de 
slag te gaan.

Aanblik Amstelzone is
een doorn in het oog

Daan Noordanus VVD:
“Plan met beide handen aanpakken”.

Petra van Leeuwen GB:
“Verheugd met dit voorstel”.

Wethouder Jan Hazen:
“Dit is nog maar de visievorming,
dan begint het echte werk pas”.

LEZERSPOST

Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders elke gemeente aan een 
woning moet helpen. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsver-
gunning. Zij mogen dan wonen in een normale woning en maken deel uit 
van de Nederlandse samenleving. Voor 2022 is de taak aan de gemeente 
Uithoorn om ca. 40 statushouders te helpen aan een woning. Hieraan 
bijdragen is goed om de druk op de opvangcapaciteit van het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) te verkleinen. Bijna altijd gaat het dan 
om een sociale huurwoning. Voor al deze mensen is het dit jaar al gelukt 
om hun aan een woning te helpen. Dat is goed nieuws! Want de woningen 
die de rest van dit jaar vrij komen kunnen naar andere Uithoornaars of 
Kwakelaars, die al jaren lang wachten op een woning. Of toch niet!?
Gemeenten mogen zelf kiezen of zij statushouders voorrang geven op een 
sociale huurwoning. Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Uithoorn kiest er voor om dit jaar nog meer statushouders aan een huis te 
helpen dan het Rijk heeft bepaald. Maar dat hoeft helemaal niet. Daardoor 
sluiten mensen die al jaren lang wachten weer achter aan in de rij. Zij 
hebben namelijk geen voorrang. De VVD fractie vindt dat niet eerlijk.
Bij navraag aan de wethouders tijdens de vergadering van woensdag
26 oktober blijkt dat zij meer doen dan moet omdat het de werkdruk 
omlaag brengt van de gemeente. Onze vraag of zij de werkdruk belang-
rijker vinden dan onze inwoners die hard op zoek zijn naar een woning 
werd niet beantwoord.
De VVD fractie vindt dat als de gemeente aan de jaarlijkse taak heeft 
voldaan het College niet nog meer statushouders voorrang gaat geven. 
Iedereen moet toch evenveel kans kunnen maken op een woning?
Reden voor de VVD fractie om hierover vragen te stellen aan het College 
en met de andere politieke partijen het gesprek daarover aan te gaan.
Namens de VVD fractie, Nick Bergman.

Woningzoekende achteraan in de rij!?

BVU nieuws
Uithoorn - Op maandag 31 oktober 
2022 werd in de Scheg de tweede 
zitting van de tweede ronde gespeeld. 
In de A-lijn eindigden op de eerste 
plaats Jan v Beurden & Monique 
Verberkmoes met 63,69%. Op de 
tweede plaats eindigden Ans Breg-
geman & Ben v/d Broek met 62,50% en 

op de derde plaats eindigden Liesbeth 
& Martien Nieuwenhuihuizen met 
60,71% . In de B-lijn eindigden op de 
eerste plaats verrassend Manuela Calis 
& Tineke v/d Gijp met 59,91%. De 
tweede plaats werd bezet door Greet 
Rahn & Marieke Schakenbos met 
57,64% en op de derde plaats Rob 
Fasten & Theo Vermeij met 56,92%.
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Uithoorn   Op 1 november vierden 
Matty en Atty Mulder dat ze vijftig 
jaar getrouwd zijn. Dit jaar komt er 
geen groot feest, vanwege gezond-
heidsredenen, maar ze voelen zich 
gelukkig met elkaar en vertellen 
graag over hun lief en leed. 

Noodlanding
De Friese Atty was als verloskundige 
bij de bevalling van de vriendin van 
een van Matty’s vrienden aanwezig en 
kwam daarna vaker langs. Nadat 
Matty met een stel kameraden uit 
Hamburg terugkeerde en haar daar 
zag, was het liefde op het eerste 
gezicht. “We hadden gelijk een klik.” 
Maar Matty vertrok al snel als militair 
naar Suriname. Halverwege zijn 
diensttijd reisde Atty hem achterna 
om te zien of ze elkaar nog leuk 
vonden. “Mijn vliegtuig moest een 
noodlanding maken in Portugal waar-
door ik uren vertraging had en hij zat 
daar maar te wachten”, herinnert Atty 
zich.
De liefde bleek nog sterk genoeg en 
ze besloten te trouwen. “Mijn enige 
voorwaarde was dat ik altijd wilde 

blijven werken. Dat was in die tijd niet 
zo gewoon. We waren best rebels. Ik 
wilde graag mijn meisjesnaam 
Brouwer houden, maar dat wierp 
allerlei problemen op, dus dat lukte 
niet en we hokten al voordat we 
getrouwd waren.” Atty trouwde in een 
lichtgroene jurk en Matty in een pak. 
Hun huwelijksnacht brachten ze door 
in de bedstee op de boerderij van 
Matty’s ouders, maar daarna gingen 
ze een paar dagen op huwelijksreis 
naar Valkenburg. Ze gingen wonen in 
Schoonebeek in Drenthe, waar Matty 
zijn eerste baan in het onderwijs 
kreeg en Atty als verloskundige bleef 
werken. “Hier zijn onze twee dochters 
geboren Annemarie en Karolien. Het 
hele dorp sprak er schande van dat de 
meester met een kinderwagen door 
het dorp naar het consultatiebureau 
liep.” 

Sport in beeld
Matty wilde hoofd van een school 
worden en ze verhuisden naar 
Groningen, naar het dorp waar 
Matty’s vader ook hoofd was geweest 
en gingen wonen in het huis waar hij 

Matty en Atty delen al
vijftig jaar lief en leed

Uithoorn - Hoe willen we dat de 
gemeente Uithoorn er komende jaren 
uitziet? Dat wordt omschreven in de 
Omgevingsvisie waaraan afgelopen 
tijd hard is gewerkt door verschillende 
partijen en bewoners. Het is een docu-
ment waarin van alles is omschreven 
over onze fysieke leefomgeving en dat 
gebruikt kan worden om besluiten 

aan te toetsen. Het is een visie voor de 
toekomst van Uithoorn op gebied van 
onder andere wonen, milieu, mobili-
teit en economie. Gemeenten zijn 
wettelijk verplicht om een Omge-
vingsvisie vast te stellen en hebben 
daarvoor de tijd tot en met eind 2024.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering 
donderdagavond werd de Omge-
vingsvisie Uithoorn 2040 met alge-
mene stemmen aangenomen, 
daarmee is de gemeente Uithoorn een 
van de ruim vijftig gemeenten die de 
Omgevingsvisie al heeft vastgesteld. 
Deze visie heeft invloed op het leven 
van alle Uithoornaars en Kwakelaars. 
De politieke partijen herkenden hun 
aandachtspunten in het document. 
Shaunie de Zanger (Dus!) zag het 
behoud van groengebieden en duur-
zaamheid benadrukt, terwijl Jeroen 
Brink (PvdA) het sociaal-culturele 
aspect noemde en Corry Feitsma (GB) 
blij was dat er gebouwd gaat worden 

met aandacht voor groen. Daan Noor-
danus (VVD) nodigde inwoners uit om 
vooral met hun initiatieven invulling 
te geven aan de visie. 
Wethouder Hazen was erg tevreden 
dat de Omgevingsvisie Uithoorn 
2040 nu klaar is, hoewel hij al eerder 
aangaf dat het niet in beton gegoten 
is. Het wordt gezien als kapstok 
waaraan andere visies opgehangen 
kunnen worden. Belangstellenden 
kunnen de (Ontwerp) Omgevings-
visie Uithoorn 2040 inzien via
www.uithoorndenktmee.nl.

Hoe willen we dat Uithoorn
er in de toekomst uitziet?

Shaunie de Zanger - DUS

Jeroen Brink - PvdA

LEZERSPOST

Jullie vroegen recent aan de lezers om ervaringen te delen over het busver-
voer. Ik ga elke week vanuit Wilnis met de bus richting het trein-station van 
Woerden of Breukelen om zo uiteindelijk met de trein op mijn werk in 
Amsterdam te komen. Onlangs werd in meerdere kranten met koppen als 
“Goed nieuws voor busreizigers uit de Ronde Venen” en “Sneller van Mijdrecht 
in Amsterdam” aandacht besteed aan de nieuwe busdienstregeling. Het leek 
wel een reclame van Syntus zelf. Bij het lezen van de artikelen bleek het 
echter eerder om een verslechtering dan verbetering te gaan. Voor slechts 5 
minuten (!) tijdswinst worden de reizigers in Wilnis benadeeld. Ik stuur u 
hierbij een aantal reacties die onder één van de online artikelen zijn vermeld 
waarvan een deel ingaat op de opmerking van Simone Borgstede, raadslid 
van Lokaal en Fair de Ronde Venen die aangaf ontzettend blij te zijn met de 
aanpassing van lijn 126 en 130: 
• “Wauw, wel 5 minuten sneller, en nu iedereen uit Wilnis buitensluiten” 
• “Hoezo goed nieuws?? En de mensen uit Wilnis hebben maar gewoon 

pech? De 142 naar Amsterdam Centraal, dat was ooit een goede 
verbinding” 

• “Dus lokaal en fair De Ronde Venen is helemaal niet fair voor De Ronde 
Venen. Er wordt een nieuwe wijk gebouwd in Wilnis en de rest van het 
dorp mag verder gaan �etsen. Er is toch al een sluiproute gemaakt die via 
de bruggetjes op de kruising Veenweg/Pieter Joostenlaan/Pastoor Kannen-
laan uitkomt, dus wordt de nieuwe woonwijk er echt niet beter bereikbaar 
van hoor... Allemaal een geldkwestie, zodat het OV voor de gemeente 
goedkoper en voor de inwoners slechter wordt. Want het is nou NIET zo dat 
er niemand opstapte op de haltes Molmlaan en Burgemeester Voogtlaan, 
naar het aantal �etsen te oordelen. Een grotere �etsenstalling was beter 
geweest” 

• “Wat een domme actie, bedankt Simone Borgstede. Nu moet ik mijn zoon 
eerst met de �ets naar de bushalte brengen om daar de bus te pakken en 
dan weer van de bus op de �ets naar school” 

• “Niet alleen jongeren moeten nu verder maar ook de ouderen moeten nu 
verder lopen of �etsen en vooral uit Wilnis dorp en Veenzijde 1 en 2. Dus 
dit is inderdaad een hele domme reactie van Simone Borgstede.” 

• “Wat een ellende” 
• “Een goede verbinding naar station Abcoude zou �jn zijn” 
• “Hele OV in De Ronde Venen is slecht en alles wat zij daaraan proberen te 

doen, verergert het probleem alleen maar. Makkelijk altijd personeelstekort 
als excuses te gebruiken. Voor corona en crisis was er ook al ellende” 

• “Marketing: hoe laat je iets mooier klinken dan het eigenlijk is. Komt er nu 
een overdekte �etsenstalling en grotere bushalte in Wilnis, want het lijkt 
erop dat dat weer naar de halte bij Meijers �etsen wordt” 

• “Uitbreiding van ritten is niet te realiseren..? Maar er wordt 50 miljoen voor 
uitgetrokken? 

• “Dus Wilnissers moeten langer �etsen zodat de busrit korter is?” 
• “Een domme actie voor die 5 minuten en dan roepen dat het beter wordt. 

Syntus is gewoon slecht. Met Connexxion had je nog een directe lijn naar 
Amsterdam” 

• “Iemand een idee waar je hier actie tegen kan voeren?” 
Om op dat laatste in te gaan, zou om te beginnen aandacht kunnen worden 
besteed aan dit probleem via jullie krant. Ik was dan ook erg blij met jullie 
oproep. Ik verzoek jullie deze reactie (expres zonder naam vermeld) te 
plaatsen in de krant. Gemeenteraadsleden zoals Simone Borgstede moeten 
weten wat er speelt. Wat ook uit verschillende reacties is gebleken, is dat het 
onduidelijk is waar de bussen nog wel zullen stoppen? Waar moeten de 
Wilnissers uit het oude dorp nu heen �etsen en is daar genoeg plek voor alle 
�etsen? Daarnaast is de roep naar een directe buslijn naar Amsterdam 
Centraal (was er met Connexxion wel!) of naar station Abcoude groot. Nu 
zitten mensen eerst in een bus naar Woerden om vervolgens met de trein 
weer langs Abcoude te rijden (17 minuten onnodige treinreistijd!). Dit terwijl 
De Ronde Venen notabene zelf een treinstation (Abcoude) heeft waar geen 
bus vanuit Mijdrecht/Wilnis stopt. Dat is toch totale waanzin? 
M.W. Daalder uit Wilnis.

Bedankt voor deze domme actie Simone 
Borgstede

Klaverjassen in 
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 november 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares bekend. Afge-
lopen vrijdag was de beste kaarter Arie 

v.d. Roest met 7607 punten. De totale 
uitslag van deze avond was: Als 1e: 
Arie v.d.Roest met 7607 punten; 2e 
Maurits de Vries met 7144 punten; 3e 
An Pothuizen met 6981 punten. De 
volgende prijsklaverjas avond zal dus 
zijn op vrijdag 4 november. Ze starten 
om 20.00 uur dus wees op tijd. 
Aanwezig zijn voor de inschrijving: 
19.45 uur. Tel. van Café de Merel is 
0297-263562. Arkenpark Mur 43, 3645 
EH Vinkeveen. thcw@xs4all.nl.

Klein groepje 
Hartenvrouw
Regio - Op 25 oktober was er maar 
een kleine bezetting bij BC Harten-
vrouw. Een aantal leden is besmet met 

Covid of in thuis isolatie en daardoor 
slechts 10 paren in de A en 11 paren in 
de B. In de B-lijn wist combipaar Sonja 
S en Willie een van de twee zestigers 
te scoren t.w. 60,94%. Op de tweede 
plaats Inge en Thea (56,88%), op drie 

Gerard en Rees (55,00%), op vier Tina 
en Cora (53,13%) en op de vijfde 
plaats Marianne en Anneke met 
51,04%. In de A-lijn deden Ria en 
Cathy het het best met de andere 
zestiger van de middag 60,42%, op de 

gedeelde tweede plaats Sandra en 
Marja vHP en Rina en Gerda beiden 
met 56,25%, op vier Tina en Paula 
53,13% en weer een gedeelde plek op 
vijf, drie keer 48,96% voor Ina en Jetty, 
Marcel en Nelly en Corry en Bep. Na de 

tweede zitting staan in de A op de 
eerste plaats Marja vHP en Sandra, op 
twee Ria en Cobie en op drie Re�na- 
Cathy-Ria. In de B op 1 Inge en Thea, 
twee Trudy en Cisca en op de derde 
plaats Willie en Ellen.

geboren was. Na vijf jaar verhuisden ze 
naar Uithoorn waar Matty directeur 
werd van Het Baken, nu de Vuurvogel, 
en waar hij tot zijn vervroegde 
pensioen is blijven werken. Atty werkte 
vier jaar als verloskundige in de Bijlmer. 
Daar maakte ze veel mooie, maar ook 
schrijnende dingen mee. Ze was er aan 
het werk toen het vliegtuig neerstortte, 
maar moest net met een patiënt naar 
het ziekenhuis. “Ik belde naar huis en 
zei dat met mij alles goed was, maar hij 
zat Sport in beeld te kijken en wist nog 
van niets.”

Gedeelde interesses
Het geheim van hun samenzijn is hun 
liefde voor elkaar en dat ze elkaar vrij-
laten, maar ook hun gedeelde inte-
resses zoals museumbezoeken, lezen 
en reizen. “We hebben op één na alle 
hoofdsteden van Europa bekeken en 
alle werelddelen bezocht.” Hun wens 
was om in het echt te zien wat ze in 
boeken of op tv zagen. “Onze reis op de 
bonnefooi door Australië vergeet ik 
nooit meer. Reizen was het beste wat 
we gehad hebben.” Graag hadden ze 
geëmigreerd naar Suriname of Cali-
fornië, maar het leven liep telkens net 
anders. Zo kreeg Atty een ernstig 
ongeluk doordat haar net nieuwe auto 
werd aangereden door een shovel. Ze 
moest acht jaar revalideren. Matty liep 
langs de rand van de dood toen hij net 
op tijd werd geopereerd aan zijn aorta, 
een erfelijke afwijking waaraan zijn 
vader en broer overleden zijn. Atty 
kreeg borstkanker en Matty prostaat-
kanker met een prognose die maar drie 
procent overleeft. Wat het meest 
indruk maakte op Matty is dat hij op de 
intensive care lag na een operatie en 
dat de zuster tegen hem zei dat zijn 
vrouw naast hem lag. Nu kampt Atty 
met de gevolgen van de ziekte van 
Lyme, waardoor een groot feest er niet 
in zit, maar ze blijven positief ingesteld. 
Hun trouwringen hebben ze onlangs 
laten omsmelten. “Van Matty kreeg ik 
een nieuwe ring. De ene helft is glan-
zend en de andere helft is dof. Net als 
het leven.”





De Kwakel - Via radio en televisie, 
‘That’s Life’ (Radio/TV Aalsmeer) en 
’Uit de Kunst’ (Rick FM), met een 
interview in ‘Uithoornz.nl’ en op 
meerdere websites en de sociale 
media is de kunstroute gepromoot. 
Dit alles, en natuurlijk de zomerse 

temperaturen, zorgde ervoor dat 
meer bezoekers dan andere jaren 
hun weg vonden naar de deel-
nemende locaties.

Nieuwe locatie in 2022
In 2022 kon de kunstroute De 

Verborgen Tuin, geschikt voor klein-
schalige evenementen en gelegen 
aan de Boterdijk, als nieuwe locatie 
toevoegen. Er werd fotogra�e en 
schilderkunst geëxposeerd en er 
stonden installaties van het kunst-
project ‘Warm ouder worden’.

Rondleidingen
Op twee locaties waren rondleidingen 
georganiseerd, bij Poldersport kon 
men ervaren hoe het er op een biolo-
gische boerderij aan toe gaat en bij 
Bar ’t Fort was er gelegenheid zowel in 
als rondom het fort te kijken, met de 
bijbehorende historische uitleg.

Kinderen
Activiteiten voor kinderen waren op 
drie locaties gerealiseerd. In de 
sporthal van Gasterij De Kwakel kon 
een balletje worden getrapt, Polder-
sport had hindernissen staan om in te 
klimmen en klauteren en bij Zorg-
boerderij Inner-Art kon je de dieren 
bezoeken.

Kunst in overvloed
Er was veel te zien, voor ieder wat wils. 
Bij Bruinsma Natuurlijk stonden 
bronzen beelden én er werd live 
geschilderd, dat trok veel bekijks. De 
aldaar opgestelde kerstshow gaf inspi-
ratie voor de komende feestdagen. 
Schilderijen en spekstenen beelden, 
maar, heel eigentijds, ook Recylce-Art 
werden geëxposeerd bij B&B, Kook-
studio en Vergaderfaciliteit In den 
Ossewaerd. Vanuit de professionele 
keuken werden hapjes en drankjes 
aan de bezoekers geserveerd. Een 

schildergroep uit Uithoorn lieten hun 
tekeningen en schilderijen zien bij 
Poldersport. In een ruimte van Gasterij 
De Kwakel kon men schilderijen, aqua-
rellen en mozaïeken vinden. Naast het 
werk van de cliënten van Zorgboer-
derij Inner-Art, zeer geschikt om 
cadeau te geven, vond men hier kras-
tekeningen, schilderijen op canvas, en, 
heel bijzonder, op tapijt en natuur-
steen. Bar ’t Fort, op zich al een unieke 
plek, had een zilversmid in huis en er 
werden schilderijen getoond. Tussen 
de planten, (droog)bloemen en woon-
accessoires kon men bij Bloemsier-
kunst Christa Snoek spekstenen teke-
ningen, beelden, textielwerk, schilde-
rijen, en kleurrijk vintage vinden. In 
Dorpshuis De Quakel vond men 
draagbare verhalen, schilderijen, 
objecten en sieraden van textiel én 
het kunstproject gemaakt door de 
gasten en vrijwilligers van De Zonne-
bloem afd. De Kwakel/Vrouwenakker. 
Dit drieluik werd tijdens de kunstroute 
onthuld en zal als kavel aan de 
Kwakelse Veiling worden aangeboden. 
Amstelhof Sport & Health Club/Grand-
café La Base had binnen en buiten 
grote en kleine staalsculpturen staan.
Het was een geweldig kunstweek-
einde, iedereen was enthousiast.
In 2023 weer, tot dan!

Kunstroute Qua Kunst & 
Ambacht trok meer bezoekers
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Mijdrecht - Argon is er niet in 
geslaagd om tenminste een puntje 
te sprokkelen bij FC de Bilt. Na een 
0-0 ruststand begon de tweede helft 
dramatisch, binnen drie minuten 
stond er een 2-0 voorsprong voor de 
thuisploeg op het bord. Argon kwam 
na een uur spelen terug tot 2-1 maar 
tien minuten voor het eindsignaal 
kwam De Bilt enigszins gelukkig op 
3-1. Vlak voor tijd viel de aanslui-
tingstre�er 3-2, de paal stond ook 
nog een keer in de weg en zodoende 
liep Argon tegen zijn derde neder-
laag met één doelpunt verschil aan.
De eerste helft was weinig spectacu-
lair, de thuisploeg was wel iets 
gevaarlijker maar echte doelkansen 
vielen er niet te noteren. Een schot 
van Jens van Doorn werd door 
Argondoelman Juran Doezeman 
gekeerd en daarna kwam Argon 
goed weg na een hoekschop en twee 
maal schoten richting doel. Een schot 
van Dylan Bergkamp, laag in de hoek 
werd door doelman Van Stijn in 
tweede instantie gepakt. Na een 
hoekschop kopte Tygo Limburg 
naast en ook Max Oliemans kon 
koppend ook nog niet de juiste rich-
ting vinden. De Bilt bleef gevaarlijk, 

een inzet van dichtbij werd door 
keeper Doezeman verijdelt en ook 
Pier Veldman en opnieuw Jens van 
Doorn konden de Argondoelman 
niet passeren. Een vrije trap op rand 
zestien werd door De Bilt in de muur 
geknald. In de slotfase van de eerste 
helft kopte Tygo Limburg na een 
hoekschop over het doel en een 
schot van Dylan Bergkamp werd 
door Van Stijn gepakt.

Vijf doelpunten
In het vervolg bleef Bas Boelhouwer, 
die voor het eerst dit seizoen na bles-
sureleed aan kon sluiten, in de kleed-
kamer achter, Erkelly de Sa verving 
hem. Binnen drie minuten kwam De 
Bilt vervolgens op voorsprong, eerst 
scoorde Jelle Vliek uit een hoekschop 
bij de tweede paal nadat de voorzet 
bij de eerste paal niet goed werd 
verdedigd en drie minuten later werd 
het zelfs via Pier Veldman 2-0 na een 
diagonaal schot na een doorgekopte 
lange bal. Daarna werd Argon 
wakker, eerste zagen we een kopbal 
van Bart van der Voort na een hoek-
schop maar de inzet was te zacht. 
Daarna assisteerde Sam Eerdmans 
zijn doelman door de bal uit de doel-

Argon laat de punten in De Bilt mond te schieten. Het was slechts 
uitstel want na precies een uur 
spelen ging Max Oliemans er op links 
vandoor en via een schier onmoge-
lijke hoek vlak bij de achterlijn trof hij 
doel 2-1. Even daarna maakte 
Yannick van Doorn, ook al na een 
lange periode van revalidatie, zijn 
opwachting. Argon bleef drukken, op 
aangeven van Erkelly de Sa kopt Max 
Oliemans in maar de bal ging via 
binnenkant paal toch weer uit het 
doel. Ook Sven Beek deed een 
poging maar de keeper bracht 
uitkomst. Met Tim Waning voor Raoul 
van Wijk ging Argon de slotfase in. 
Een vrije trap op rand zestien was 
vervolgens niet aan Argon besteed, 
maar een vrije trap van De Bilt had 
wel succes, Jorn Wester schampte de 
bal met het hoofd en keeper 
Doezeman was vervolgens kansloos 
3-1. Met nog vijf minuten op de klok 
mocht ook Joseph Akutei nog 
invallen en een minuut later scoorde 
Yannick van Doorn uit een scrim-
mage vlak voor doel de 3-2. Argon 
drong nog wel aan maar het was 
doelman Doezeman die nog een 
keer gestrekt naar de hoek moest om 
De Bilt van Scoren af te houden.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
SDC putten.

Mijdrecht - Op maandag 24oktober 
begon de tweede ronde. De vraag is 
of de koplopers uit de eerste ronde 
zich weer zouden tonen aan de 
bovenkant van de lijst. Welnu, plaats 
1. Marja Hartmann & Elly Degenaars 
63,03%, 2. Ineke & John van Diemen 
62,20% en 3. Richard Morssink & Ad 
in ’t Veld 57,73%. Paar Nel Leeuwerik 
bood en speelde een mooi 6schop-
pencontract, net als 3 andere paren. 
Ook ging het hier en daar 1down. 
Het totaaloverzicht van de spellen 
geeft de indruk dat de uitkomsten 
zeer gevarieerd zijn en er weinig 
overeenstemming was in het 
uitspelen en daardoor in de resul-
taten. In een spel biedt iedereen 3SA 
en maakt upslagen variërend van 1 
tot 3. Paar Jopie de Jong vond als 
enige een 3SA-oplossing met 
3upslagen waar de overige paren in 
maximaal 5klaveren landden. Paar 
John van Diemen pakt in een ander 
spel op dezelfde manier uit, maar 
daar zaten de andere paren ook in 
SA-biedingen. In een spel werd 

4harten met 3upslagen meerdere 
keren gemaakt, dus een 6hartenbod 
zou het ook moeten doen, maar ging 
gedoubleerd 1down. Nienke Hesse-
link liet zich niet van de wijs brengen 
met een 5ruiten gedoubleerd 
contract.
Donderdag 27 oktober werd de 
derde ronde gespeeld met als uitslag 
in de A-lijn 1. Hennie van der Reep & 
Corry twaalfhoven 65,00%, 2. Rene 
de Jong & Tineke Schreurs 61,25% en 
3. Truus Groot & Bep Schumacher 
56,67%. 

Succesvol
Paar Hennie van der Reep bood en 
speelde 2schoppencontract en was 
succesvol. De andere richting 
speelde 3klaveren met 3 upslagen 
dus ook een mooi resultaat. Paar 
Rene de Jong toverde een 4harten-
contract met 1upslag uit de hoge 
hoed, waar andere paren ook down 
gingen. Dat je met een 1klaverenbod 
als uitneembod en 1upslag kan 
scoren is super gedaan door paar 

Afwisselend beeld bij BVM Truus Groot. Een ander spel was 
1ruitencontract al dan niet met 
2upslagen de oplossing. Altijd lastig 
die minimale potjes. Paar Jan Groe-
neveld boekte succes met een 
3hartenspel, waar een ruitenbod 
voor de hand lag, dat door een paar, 
5ruitenbod, 2 down ging. Iets te opti-
mistisch. De B-lijn scores zijn 1. Ben 
Gabriel & Mart van der Voort 66,67%, 
2. Annemiek van Lookeren & John 
Willems 62,92% en 3. Anton Berke-
laar & Bart Groenevelt 55,83%. Soms 
is er geen eer te behalen in een spel. 
Alles gaat down, van 2ruiten min3, 
tot 5klaveren gedoubleerd min3. 
Paar Wies Veenstra en paar Lennie 
van Diemen pakten een mooi 
3SAcontract in met 3upslagen. Paar 
Ben Gabriel haalde een 4klaveren-
contract met 1upslag binnen. Ook 
hier een spel met 1schoppencontract 
dat met 2upslagen top was door paar 
Bart Groenevelt. Paar Wim Versteeg 
speelde een complex spel waar 
andere paren in SAcontract dik down 
gingen, zelfs 4. Hij speelde een 
3ruitencontract dat 3down ging en 
daarmee in zijn richting top was.

Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 29 
oktober vond in het hart van Mijd-
recht voor de dertiende keer de 
‘running bridgedrive’ plaats. Hierbij 
speelden de deelnemende bridge-
paren niet op één locatie, maar afwis-
selend op zeven verschillende loca-
ties. De Running Bridgedrive is een 
initiatief van Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis en heeft maar liefst €2750,- 
opgebracht voor het goede doel, de 
lokale afdeling van De Zonnebloem. 
Er bleek veel animo om deel te 
nemen; 68 paren gingen de uitda-
ging aan. Zij bezochten zeven 
verschillende locaties: Rendez Vous, 
Ariba, The Family, Chinees restaurant 
Lotus Corner, Bistro ’t Ho�e, De 
Kantine en Restaurant Burgerlijk. Na 
elke spelronde waren er ruim 135 
personen in het mooie weer aan de 
wandel in het centrum van Mijdrecht, 
onderweg naar de volgende 
wedstrijd.

Plezier
Dat er met veel plezier goed 
gespeeld werd, werd al snel duidelijk. 
De eerste prijs, bestaande uit de 
Lions Wisselbeker en een uitgebreide 
lunch voor 4 personen bij Golfpark 
Wilnis, werd bemachtigd door het 
bridge paar Carla Dijkman en Gerard 

van der Meer met een score van 
69,48%. De tweede prijs is een 
cadeau bon van Sokkenmarkt.nl en 
de derde prijs is een fraaie buiten 
bloembak van Rijdes Bloemen & 
Planten. Deze prijzen werden 
gewonnen door 2 paren die beiden 
met dezelfde score van 60,93% de 
tweede en derde plaats deelden en 
dat waren het paar Johan en Gerard 
LeFebre en het paar Marja Hartman 
en Cora de Vroom. De prijsuitreiking 
vond plaats in Chinees restaurant 
Lotus Corner.  

Groot succes
De dag was een groot succes, vooral 
doordat organisatoren Willibrord 
Blom en Henny van Nieuwkerk van 
de Lionsclub na a�oop een cheque 
ter waarde van € 2750,- konden over-
handigen aan de heer Jacques Spruit, 
penningmeester van de afdeling 
Mijdrecht-Wilnis van De Zonne-
bloem. Hiermee wordt de jaarlijkse 
vakantieweek voor ouderen met een 
beperking ondersteund.
Kijk voor meer informatie en foto’s op 
de Facebookpagina van de Lions 
Mijdrecht Wilnis. De Lionsclub dankt 
alle sponsoren, gast locaties en deel-
nemers voor het ondersteunen van 
dit geslaagde evenement. 

Running Bridge Drive groot succes

Wilnis - CSW leed zaterdag op 
eigen veld de eerste nederlaag van 
het seizoen. Tegen EDO uit Utrecht 
verspeelde de ploeg uit Wilnis een 
2-0 voorsprong, daarna een 4-2 
voorsprong om vervolgens met een 
4-6 nederlaag van het veld te 
stappen. Een prima begin van CSW 
want al na 9 minuten spelen stond 
er al een 2-0 voorsprong op het 
scorebord. De 1-0 was een prach-
tige lob van Berry Kramer na een 
prima pass van Elroy Baas. Even 
later was Baas opnieuw de 
aangever en nu was het Stefan 
Tichelaar die de bal keurig in de 
hoek krulde. CSW liet prima voetbal 
zien en Matt Veerhuis leek op 3-0 af 
te gaan maar hij werd gestuit door 
de doelman van EDO. Nog voor rust 
kwam EDO terug in de wedstrijd 

toen uit een voorzet de bal achter 
doelman Thijs Imming werd 
gekopt.

Licht duwtje
Na rust kwam EDO al vrij snel op 
gelijke hoogte. De linkerspits kwam 
binnendoor en schoot hard en laag 
in. Hierna ontsnapte CSW tot twee-
maal toe aan een achterstand toen 
de bal op de lat belandde en een 
misser voor open doel waarbij de 
bal over het doel ging. Hierna was 
het weer de beurt aan CSW. Na een 
prima aanval over rechts gaf Kramer 
de bal voor op Veerhuis die vervol-
gens in de uiterste hoekt kopte. 
Even later wederom een prima 
aanval over links waarbij Veerhuis 
de bal panklaar lag op Justin Blok 
die beheerst afrondde. Er leek geen 

vuiltje aan de lucht totdat een kwar-
tier voor tijd EDO een penalty kreeg 
toegewezen na een heel licht 
duwtje in de zestienmeter. Zwaar 
bestraft maar de strafschop werd 
prima inschoten en de 4-3 was een 
feit. CSW was het helemaal kwijt, 
het veld werd veel te groot en daar-
door ontstond er veel te veel ruimte 
tussen de linies. EDO pro�teerde 
hier optimaal van en kwam op 4-4 
na een schitterend afstandsschot. 
CSW was niet meer bij machte de 
wedstrijd naar zich toe te trekken en 
moest in de slotfase zelfs een dure 
nederlaag lijden. De 4-5 ontstond 
na onoplettendheid dat genadeloos 
werd afgestraft en ver in blessure-
tijd kwam Edo zelfs nog op 4-6 na 
een kopstoot waarbij de bal via de 
binnenkant van de paal in het doel 
verdween. Een pijnlijke nederlaag 
voor CSW vooral nadat de ploeg tot 
twee keer een marge van 2 doel-
punten uit handen moest geven.

CSW ten onder in krankzinnig 
duel

Mijdrecht - Zaterdag 25 oktober 
speelde Atlantis 5 een inhaalwedstrijd 
tegen DKV Victoria 2. Uit werd er 
verloren door Atlantis 5. Atlantis 5 
begon scherp aan de wedstrijd, 
binnen de minuut wist Martijn een 
afstandsschot door de korf te krijgen. 
Helaas was dat daarna even wat 
minder. Veel plaatsfouten en onrustig 
spel zorgde ervoor dat DKV Victoria al 
snel weer op gelijke hoogte kwam. 
Hierna volgde een fase waarin Atlantis 
de overhand kreeg. Door doelpunten 
van Max, Barry, Jennifer en Sven kwam 
het team op een 5-1 voorsprong. Door 
3 tegendoelpunten en nog 2 doel-
punten voor Atlantis van Martijn en 
Sven werd de ruststand 7-4. Na rust 
was het begin van Atlantis even lastig, 

er werden wel aanvallen gecreëerd, 
maar de bal ging er niet in. Gelukkig 
wist DKV Victoria ook niet te scoren. 
Uiteindelijk scoorde Milou een 
afstandsschot, waarna ze gewisseld 
werd en Leonie Kruiswijk het veld in 
kwam. Atlantis bouwde de voor-
sprong rustig uit naar 11-4, door doel-
punten van Saskia, Jennifer en Max. 
Toen was het gaatje met DKV Victoria 
wel geslagen. De tegenstander wist 
nog wel wat te scoren, maar Atlantis 
scoorde rustig mee, waardoor de eind-
stand werd bepaald op 14-8, door 
doelpunten van Saskia, Max en 
Martijn. Deze overwinning zorgt 
ervoor dat Atlantis 5 DKV Victoria 2 
inhaalt op de ranglijst en uiteindelijk 
2e is geworden achter EKVA 7. 

Atlantis 5 haalt overwinning binnen
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De Ronde Venen - In de zesde speel-
ronde van de biljart-competitie in De 
Ronde Venen heeft team Bar Adelhof 
2 door een ruime overwinning op 
Stieva/De Biljartvrienden op papier 
de koppositie overgenomen van 
DenB Diensten/De Springbok. Voor 
Adelhof 2 pakten Erik Spiering, Hans 
Bak en Yoeri Veeken de volle winst, 
en wist Robert Daalhuizen er na een 
spannende partij een gelijkspel uit te 
slepen tegen Jan Koridon. Doordat 
zes teams een wedstrijd minder 
hebben gespeeld vertekent de stand, 
en staat op basis van het gemiddelde 
aantal punten per wedstrijd Bar 
Adelhof 1 er het beste voor, gevolgd 
door De Merel/Richard’s 1, Cens en 
Bar Adelhof 2. Bar Adelhof 1 ging op 
bezoek bij De Merel/Richard’s 2. 
Richard Schreurs en Anne Beeker 
pakte door sterke partijen in 20 
beurten de volle winst, Richard van 
Kolck had er meer beurten voor 

nodig om te winnen, en Bob van 
Kolck moest duidelijke zijn meerdere 
erkennen in Roos Aarsman, die 
daarmee de eer voor De Merel/
Richard’s 2 wist te redden. Cens deed 
uit bij De Springbok 2/Feka goede 
zaken door drie van de vier partijen 
winnend af te sluiten waarbij vooral 
Desmond Driehuis weer uitstekend 
speelde door de uitblinker van het 
vorig seizoen Bart Dirks in 21 beurten 
te verslaan. De spannendste 
wedstrijd was deze week het tre�en 
tussen DenB Diensten/De Springbok 
en De Kromme Mijdrecht 1. Liefst 
twee van de vier partijen eindigden 
in een puntendeling, wat niet vaak 
voorkomt. 

Kopmannen
Kopmannen John Beets en Toon de 
Kwant waren beiden in 30 beurten 
uit, en ook Ton v/d Kleij en Eddy 
Cornelis deelden na 29 beurten de 

Bar Adelhof 2 pakt koppositie punten. De winstpartij van Ger Ruim-
schoot van DenB Diensten/De 
Springbok was net niet ruim genoeg 
om de ruime winstpartij van Eduard 
Vreedenburgh van De Kromme Mij-
drecht 1 te compenseren, zodat De 
Kromme Mijdrecht 1 de wedstrijd net 
wist te winnen. De ontmoeting 
tussen Veenland en De Kromme 
Mijdrecht 1 eindigde in een winst 
voor Veenland, dat met 41 punten 
haar beste resultaat van het seizoen 
behaalde. Kopman Jan Elenbaas was 
niet opgewassen tegen een goed 
spelende Pieter Langelaan, maar 
Derk, Adrie van Mer en Joep 
Pothuizen pakten de volle winst, 
waarbij vooral Derk sterk voor de dag 
kwam en met 19 beurten de kortste 
partij van de week speelde. Het 
hoogste serie percentage was deze 
week voor Gijs van Vliet van De 
Merel/Richard’s 2 met een serie van 
11 (31,3%) waarmee hij Richard 
Schreurs die een mooie serie van 26 
maakte (30,6%) net wist af te troeven. 

De Ronde Venen - De leden van 
schaakvereniging Denk & Zet komen 
weer elke dinsdag avond bijeen in 
dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Naast acht ronden interne competitie 
werd ook al een externe wedstrijd in 
en tegen Hoogland gespeeld. Het 
thuisteam won net aan. De bord-
punten voor Denk & Zet scoorden 
Jeroen Vrolijk, Marijn Vree en ‘good 
old’ Cees Samsom. Laatstgenoemde 
bevind zich in schitterende vorm en 
heeft in ronde acht Henk Kroon te 
grazen genomen. De regerend 
kampioen speelde, zoals voor hem 
gebruikelijk, aanvallend maar miste 
de scherpte. Het avontuurlijke spel 
werd door de tweevoudige 
ex-kampioen uit Breukelen afgestraft. 
In ronde 9 herstelde Henk zich met 
volle winst op Cees van Houten en 
staat nu kansrijk vierde op de ladder. 
Terug naar Cees Samsom. In zijn 
actuele partij tegen Freddy Wein-
handl kwam na het opspelen van 

beide koningspionnen f4 als 2de zet 
uit de hoge hoed. Nu herinnerde zich 
Freddy aan hun eerste match waarin 
ook het Koningsgambit gespeeld 
werd en koos deze keer een totaal 
andere aanpak. In een interessante 
openingsstrijd ging het om de 
Koningsvleugel en Cees wist een 
gatje te vinden en won met een 
penning. “Volgende keer spel ik Sicili-
aans”, aldus Freddy. 

Totaal verrast
Runner-up Wim heeft zich met wit 
compleet laten verrassen door het 
jongste Denk & Zet-lid. Diens scherpe 
speelstijl doet aan de beste aanval-
lende schakers ter wereld denken: 
Bobby Fischer en Gary Kasparov. Wim 
wist geen antwoord op het agres-
sieve spel van de pas 16 jarige Vinke-
vener. Ondanks dit verlies blijft hij 
nog tweede. Stefan Rijsbergen in 
topvorm wint van zijn oude schaak-
docent Jan de Boer. Thierry Siecker 

Schaken: Denk & Zet nieuws

kon tegen Gert Jan Smit geen vuist 
maken. Laatstgenoemde verzilverde 
makkelijk een kwaliteit + een pion tot 
winst. Verder deelden René 
Appelman met Hidde Goossens en 
Harris Kemp met Bert Vrinzen de 
punten. Bent u thuisschaker, dan mag 
u aan het schaaktraining van Denk & 
Zet deelnemen. Dit wordt van de 
sterkste clubspelers gegeven én is 
geheel gratis. Informatie verstrekken 
wedstrijdleider Jeroen Vrolijk, tel. nr. 
06 - 484 03 628 of voorzitter Henk 
Kroon, tel. nr. 06 - 121 85 845. 

Mijdrecht/De Hoef - Op zondag
6 november vindt de jaarlijkse hard-
loopwedstrijd de Zilveren Tur�oop 
plaats. Om alle lopers op tijd aan de 
start te krijgen is ruimte nodig rond 
het start/�nish gebied. Het kruis-
punt Roerdomp - Hoofdweg is op
6 november afgesloten tussen 08.00 
en 14.00 uur. 
De volgende wegen zijn afgesloten:
• De Hoofdweg vanaf de rotonde 

Oosterlandweg tot en met de krui-
sing Molenland / Hoofdweg / De 
Hoef Oostzijde. Van 10.30 - 12.45 u.

• De Hoofdweg vanaf de rotonde 
Oosterlandweg tot en met de
Beerninckstraat. Van 08.00 - 14.00 u.

• Oosterlandweg (rijbaan) tussen de 
rotonde Hoofdweg en de kruising 
Schattekerkerweg, 11.00 - 11.20 u.

• Westerlandweg vanaf de kruising 
Molenlandweg tot en met de krui-
sing Oude Spoorbaan (de Hoef ). 
Van 10.30 - 13.15 uur;

• De Hoef Oostzijde (route langs de 
Kromme Mijdrecht) vanaf de 
Hoofdweg tot en met Oude
Spoorbaan (brug bij de Hoef ).
Van 10.30 - 13.15 uur;

• De Schatterkerkerweg vanaf
De Hoef Oostzijde tot en met de 
Oosterlandweg en verder de Tuin-
derslaan tot de opgang naar de 
Kerkvaart. Van 10.30 - 13.00 uur.

Verkeersregelaars zullen alternatieve 
routes kunnen toelichten. Aanwo-
nenden en bestemmingsverkeer 
houden de mogelijkheid om hun 
bestemming te bereiken.

Afsluiting wegen tijdens de 
Zilveren Turfloop

Winst voor Hertha 4
Vinkeveen - Onder het bulderende 
lawaai van opstijgende vliegtuigen 
en in een prettig najaarszonnetje 
trad Hertha aan tegen SCW. Vanaf de 
aftrap ging Hertha in de aanval en 
dat resulteerde al snel in een aantal 
kansen. Na een kwartiertje was er 
een mooie combinatie die Daan fraai 
afmaakte. 0-1. Even later kwam SCW 
gelijk na slordig uitverdedigen van 
Hertha. 1-1. Tot de rust was het span-
nend met over en weer kansen en 
twee afgekeurde doelpunten. De 

thee deed beide teams goed want er 
ontwikkelde zich een leuke sportieve 
pot voetbal. Langzaam aan werd 
Hertha steeds sterker. Dat er niet 
werd gescoord verbaasde vriend en 
vijand maar Hertha hield vol. In de 
laatste twintig minuten stortte Ford 
Rijsenhout volledig in. Met een 
geweldige Hattrick besliste Ryan de 
wedstrijd: 1-4. Nadat Mika twee keer 
achter elkaar de lat raakte deed Dean 
nog even de kers op de taart: 1-5. Het 
gehele team was deze zaterdag bij 
de les maar de man van de wedstrijd 
was Ryan Ruimschoot.

De Ronde Venen - Afgelopen week-
einde werd in dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef het traditionele De 
Rooij dames biljarttoernooi georga-
niseerd. Zestien dames streden vrij-
dagavond en zaterdag om de eer en 
deden dat in spannende partijen en 
een heel prettige sfeer. Na de poule-
wedstrijden volgden zaterdag-
middag de halve �nales waarin 
Marieke Fokker het opnam tegen 
Marga Kouw, terwijl op de andere 

tafel Jeannette Habraken en 
Monique Rosenberg de strijd met 
elkaar aangingen. Marieke en Marga 
behaalden beiden hun aantal caram-
boles, waarbij Marieke reglementair 
als winnares werd aangewezen 
omdat ze een hoger gemiddelde 
moet scoren. Monique wist de strijd 
tegen de helemaal uit Brabants 
gekomen Jeannette in winst om te 
zetten, waardoor ze in de �nale aan 
mocht treden tegen Marieke.

Zeer sterk
In die �nale wist Monique tot halver-
wege in het spoor te blijven van de 
zeer sterk en mooi spelende Marieke, 
maar uiteindelijk kwam ze aan de 
eindstreep vier caramboles tekort en 
slaagde ze er niet in om het toernooi 
net als vorig jaar in winst om te 
zetten, ze moest genoegen nemen 
met de tweede plak achter de 
verdiende winnares van dit jaar, 
Marieke Fokker, die een zeer hoog 
gemiddelde van ruim 3 wist te 
noteren.

Marieke Fokker sterke winnares 
dames biljarttoernooi

Uithoorn - Op zaterdag 29 oktober 
deden negen leden van de sport-
school Chung-do kwan (Uithoorn) in 
Aalsmeer examen voor de eerste en 
tweede dan (zwarte banden). Deel-
nemers kwamen uit De Kwakel, 
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam.
Examen werd gedaan in: uithou-
dingsvermogen, kennis van de sport, 
vormen (‘tuls’), stenen breken en 
sparring. Getest werd ook ho�elijk-
heid (‘ye-ui’), integriteit (‘yom-chi’), 
doorzettingsvermogen (‘in-nae’), zelf-
beheersing (‘guk-gi’) en ontembare 
geest (‘baekjool boolgool’).

Alle negen kandidaten zijn geslaagd. 
Het examen werd afgenomen door 
master David (onlangs in Zuid-Korea 
gepromoveerd tot V-dan) onder 
toeziend oog (via een video-verbin-
ding) uit Zuid-Korea van groot-
meester Kim Hoon (VIII-dan ITF en 
VII-dan WTF). Onderdeel van het 
examen was ook het geven van een 
taekwondo-les aan kinderen. De 
afgelopen week hadden alle kandi-
daten hun les gegeven, die werd 
opgenomen en in Zuid-Korea door 
grootmeester Kim was bestudeerd.
Tijdens het bijna drie uren durende 
examen werd ook af en toe vanuit 

Taekwondo zwarte band-
examens

De negen geslaagden, met in het midden master David.

Drie vermoeide, maar trotse, nieuwe 
eerste dans. De spierpijn kwam 
maandag...

Korea gevraagd aan een kandidaat 
om een onderdeel opnieuw te doen.
Hakim behaalde zijn tweede dan.
En acht deelnemers behaalden hun 
eerste dan, de eerste zwarte band: 
Sonja (Soon-i), Zion, Jilan, Sietze, 
Mees, Kelsey, Fiona en Jamie. Een 
bijzondere vermelding is hierbij de 
eerste dan van Fiona, zij is de eerste 
zwarte band special needs. Een hele 
knappe prestatie. Fiona heeft twee 
jaar geleden in Nieuw-Zeeland bij de 
WK voor special needs taekwondo 
ook diverse gouden medailles naar 
Nederland gebracht.





26 inderegio.nl • 2 november 2022SPORT

Uithoorn - De Jeu de Boules vereni-
ging Het Wilgenho�e organiseerde 
donderdag 20 oktober onder goede 
omstandigheden, het derde toernooi 
dat meetelt voor het clubkampioen-
schap. Er deden deze middag 16 
leden mee die streden om de prijzen, 
waardebonnen en een hoofdprijs van 
Alexanderhoeve Stijn Melenhorst. Het 
was een gezellige drukte aan de 

Wilgenhof. Ze speelden drie rondes 
van 50 minuten. Er was er maar één 
die deze middag drie partijen wist te 
winnen. De hoofdprijs, een kaas-
pakketje van Alexanderhoeve Stijn 
Melenhorst, werd gewonnen door 
Wout Verlaan 3+32. Tweede werd Tiny 
Wijnkoop 2+16. Derde Annie de Jong 
2+15. Het volgende Jeu de Boules 
Toernooi is donderdag 17 november.

Alexanderhoeve Stijn Melenhorst 
sponsor Jeu de Boules Toernooi

Uithoorn - Na de eerste 45 minuten 
zag het er helemaal niet naar uit dat 
Legmeervogels tegen een grote,5-0, 
nederlaag zou aanlopen. De eerste 
45 minuten was de strijd in even-
wicht en kregen beide elftallen de 
kans om de score te openen. In de 
eerste minuten van dit duel is het 
Legmeervogels die de eerst scorings-
kans krijgt. Maar dan is er niemand 
die een zijn voet strak tegen de bal 
zet en vernietigend uithaal. Het is in 
deze fase te mooi. Met mooi voetbal 
win je bijna geen wedstrijd. ESTO 
beschikt, net als Legmeervogels, over 
een geroutineerde achterhoede en 
daar loopt de jeugd van Legmeervo-
gels zich op stuk. Het is net even een 
zetje meer of schopje meer. Het zijn 
stuk voor stuk talentjes bij Legmeer-
vogels maar het is nu senioren-
voetbal. Waar het vroeger o zo 
eenvoudig ging in de jeugd, bij O21 
of bij O23 zal komt er nu wat meer 
kijken. Legmeervogels zijn eigenlijk 
veel te lief. Wil je resultaat halen, en 
dit zal moeten, dan zal je deze ‘’lieve’’ 
fase achter je moeten laten. De spor-
tieve beuk moet erin en neem niet 
alles voor zoete koek. 

Eerste kansen
Na de eerst kansen voor Legmeervo-
gels komen de gastheren al in de 6e 
minuut op een 1-0 voorsprong. 
Legmeervogels zetten graag hoge 
druk en alle geledingen dienen aan te 
sluiten. Dit is een mooi streven maar 

dan ontstaat er wel veel ruimte voor 
de aanvallende partij. Dit zag de 
trainer van ESTO goed. Veelvuldig 
wordt de ‘’lange bal’’ gehanteerd en 
dan heeft de geroutineerde verdedi-
ging van Legmeervogels het moeilijk. 
Je kunt je ook afvragen waarom er 
niet geprobeerd wordt om de lange 
bal eruit te halen? Telkens kregen de 
middenvelders van ESTO rustig de 
kans om de bal weg te sturen. Er 
wordt hen nauwelijks een strobreedte 
in de weg gelegd. De lange bal van 
achteruit wordt Legmeervogels al in 
de 6e minuut fataal Het is Coen de 
Groot, vorig seizoen nog speler bij 
ASC, van ESTO de 1-0 weet te score. 
Twee, drie minuten later is Legmeer-
vogels dicht bij de gelijkmaker. De 
inzet van Camiel Schouten kan door 
de ESTO doelman Joey Anker, met 
veel moeite over het doel worden 
getikt. Het vervolg, de corner, levert 
geen score kans op. Vlak voor de rust 
verdwijnt er een inzet van Jordy Nieu-
wendijk via de lat over het doel. Het 
zit Legmeervogels ook niet mee in dit 
duel. Het is het steeds net niet.

Funest
Trainer Alain Hijman is wegens ziekte 
afwezig en zijn taak wordt overge-
nomen door Jeroen Westera en Edwin 
Bakker. Beide vervangende trainers 
sturen dezelfde elf in veld als in de 
eerste helft. De tweede helft is nog 
maar net begonnen of een 2-tal goed 
uitgevoerde counters van ESTO 

Legmeervogels stevig onderuit 
tegen ESTO

worden Legmeervogels funest. Twee 
keer de lange bal en de verdediging 
van Legmeervogels is geslagen. Eerst 
is het Yannick Saeijs die de voor-
sprong van ESTO verdubbelt 2-0 en 
90 seconden later is het door toedoen 
Pim Visser 3-0.Nu komt er ook weer 
veel geluk kijken bij de derde tre�er 
van ESTO via de pal stuitert da bal 
naar de andere paal en rolt dan lang-
zaam over de doellijn. Dit geluk 
ontbeert Legmeervogels in dit duel. 
Zo vroeg in de tweede helft tegen een 
3-0 achterstand aankijken is uiteinde-
lijk funest geworden voor Legmeervo-
gels. Legmeervogels doen verwoede 
pogingen om de bakens te verzetten. 
Worden wissels ingebracht en er 
ontstaan wat kansjes. Mitchell 
Verschut en Jordy Nieuwendijk zijn 
nog dicht bij de wel verdiende ere 
tre�er voor de Vogels. Maar het is het 
weer net niet. In de slotfase van dit 
duel wordt het nog erger voor 
Legmeervogels. Pim de Visser maar 
zijn tweede tre�er en voor ESTO de 
4-0vier. De 5-0 komt op naam van 
invallen Wouter-Jan Bos. 
Door dit resultaat is Legmeervogels 
terecht gekomen op een gedeelde 
8ste plaats op de ranglijst. 
Aanstaande zaterdag komt het op de 
5e plaats staande DONK naar 
Uithoorn. DONK heeft afgelopen 
zaterdag niet gespeeld. Het duel 
DONK – Foreholte 1-1 is een week 
eerder gespeeld in verband met festi-
viteiten. Op zaterdag 5 november om 
15.00 uur is het duel Legmeervogels 
za. 1 tegen DONK za.1. Dit duel begint 
op sportpark Randhoorn om 15.00 
uur 

Uithoorn - Op zaterdag 29 oktober 
vertrokken 4 jeugdroeiers vroeg in de 
ochtend naar Leerdam om daar te 
strijden om de Coupe de Jeunes. Deze 
wedstrijd wordt geroeid op de Linge, 
waar het water heel mooi en rustig 
was door het prachtige weer. Bij deze 
wedstrijd kwamen vier jeugdroeiers 
van Michiel de Ruyter uit in een ski�, 
een eenpersoons boot waarin je met 
goede vaardigheden heel snel over 
het water kunt gaan. Er deden in 
totaal 12 verenigingen mee en waren 
ook boten waar twee tot vier roeiers in 
zaten met soms nog een extra 
stuurman of -vrouw. Alle drie de 
meiden kwamen uit in de categorie 
onder 16 jaar en de eindtijden lagen 
dicht bij elkaar, het was seconden-
werk. Isabelle Croes was de snelste en 
won in hun categorie M16 1x. Sanne 
Burggraaf en Danya Tellekamp 

maakten het wel heel spannend door 
slechts 21 honderdsten van elkaar 
over de �nish te komen. Sanne was 
net iets sneller en werd tweede, Danya 
behaalde een mooie derde plaats.

Jongen
Olaf Hogerwerf was de enige jongen 
die uitkwam voor Michiel de Ruyter en 
roeide ook in de categorie onder 16 
jaar, de J16 1x. Zijn doel was om als 
snelste ski�eur van de dag te �nishen 
en dat is hem gelukt, ook hij kreeg net 
als Isabelle een mooie medaille omge-
hangen bij de prijsuitreiking. Er waren 
veel jeugdroeiers die in één van de 22 
categorieën uitkwamen. Om te 
bepalen wie de beste prestatie van de 
dag neergezet had werd er met omre-
kenfactoren voor geslacht, leeftijd en 
type boot een totaalklassement opge-
steld. Zo kon iedere deelnemer toch 

Wedstrijd Jeugdroeiers 
Michiel de Ruyter

hoger eindigen dan alleen op basis 
van de geroeide tijd, omdat deze 
compensatie kreeg en de eindtijd naar 
beneden gecorrigeerd werd. Na deze 
berekening waren er drie roeiers/
teams die een taart gewonnen 
hadden. Helaas ging deze niet naar 
één van de roeiers van Michiel de 
Ruyter, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het was een mooie, leerzame 
en gezellige dag. Lijkt het jou ook leuk 
om te komen watersporten? Er is plek 
voor nieuwe jeugdleden! Je kunt bij

De Kwakel - De KDO dames die 
buiten met 1 punt verschil kampioen 
geworden waren, spelen met dit 
zelfde team ook in de zaal. Dat 
worden dus weer een paar span-
nende wedstrijden in het vooruit-
zicht. Er zijn nieuwe shirts voor de 
meiden geregeld, met sponsor 
Solidoe op hun buik. Zo konden ze 
dit weekend in het nieuw, hun zaal-
seizoen beginnen. De wedstrijd in de 
KDO sporthal, begon gelijk op te 
lopen, met een goede verdediging 
van Zeeburg, hadden de meiden een 
beetje moeite. Maar de dames 
gingen door en er viel vrij snel 
daarna een mooi doelpunt van Suus 
op de cirkel. Lika en Noor kwamen 
langs de verdedigers met een mooie 
schuin beweging en ook Sara gooide 
va de hoek er een paar doelpunten 
in. De KDO meiden gingen de rust in 
met een 8-5 voorsprong. Na de 

peptalk van de coaches en de appel 
met komkommer, konden ze aan de 
2e helft beginnen. Deze starten ze 
goed en de meiden waren gretig. 
Noa wist de bal hoog in het doel te 
knallen en Enola had de cirkel speel-
ster weer goed vast gezet op het 
midden. Marin kreeg daardoor ook 
vleugels en hield meerdere mooie 
ballen uit het doel. Katie kwam op 
stoom en gooide er va de hoek 3 
ballen achter elkaar in. Zeeburg werd 
moe en kreeg er amper een kans. 
Lynn had ook mooie één tweetjes en 
kon zo een paar keer scoren... kortom 
het ging super. Solidoe staat voor: 
iedereen de ruimte voor eigenwijze 
groei, nou daar kunnen de B meiden 
wel wat mee, in deze wedstrijd 
groeide ze stuk voor stuk….de één in 
het veld, de ander in het doel, maar 
met elkaar hebben ze deze wedstrijd 
lekker afgesloten, met een 20-8 winst

Winst voor KDO B1 in nieuwe 
Solidoe shirts

Uithoorn - Voor het eerst sinds 
corona roet in het eten gooide is de 
viertallen competitie van start 
gegaan. Er wordt gespeeld in drie 
lijnen waarin per avond maximaal 20 
punten (imp) behaald kunnen 
worden. In de A- lijn werd 4 tallen 
team de Vroom met 18 imp eerste 
gevolgd door team Le Febre met 17 
imp als tweede. In de B- lijn hielden 
de eerste twee elkaar in evenwicht 
doordat zowel team Schavemaker als 
team Greven op 15 imp uitkwamen. 
In de C- lijn viel de hoogste score te 
bewonderen, behaald door team van 

den Bergh met bijna het maximale 
van 19 imp. Team Kamp werd hier 
tweede met 13. Naast de 4 tallen 
stand wordt er ook een Butler uitslag 
per paar opgemaakt. Johan Le Febre 
& Janny Streng kwamen als eerste in 
de A- lijn door met 42 punten, net 
voor Cora de Vroom & Hans Slag-
boom die het met één punt minder 
(41) moesten doen. Joop van Delft & 
Ruud Lesmeister werden derde met 6 
punten en voor de rest van de lijn 
eindigden allen negatief. In de B- lijn 
was de eer voor Jan Egbers & Ben 
Remmers die 30 punten verzamelden 

Viertallen bij Bridgeclub 
De Legmeer van start

en kwamen Joyce Udema & Ria 
Verkerk als tweede op17 uit. Derde 
werden hier An Greven & Gijs de 
Ruiter met 14. In de C- lijn werd de 
top score van 57 binnen gehaald 
door Richard van den Bergh & Tim 
Vader. Marianne & Huub Kamp 
werden tweede met 26 en Huib van 
Ge�en & Maarten Breggeman sloten 
met 15 punten het positieve score 
gedeelte af. Is dit ook iets voor U, 
kom dan spelen bij Bridgeclub D 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in de nieuwe Sporthal De 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan in Uithoorn. Voor alle inlich-
tingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

ABC bridgenieuws
Regio - Met veel enthousiasme 
hebben 14 paren elkaar bestreden en 
uiteindelijk bleken de verschillen 
klein te zijn. De 1e plaats ging 
ondanks alle malheur, naar het paar 
Wies Gloudemans & Henk Stolwijk 
met een score van 56,67%. De 2e 

plaats was met een klein verschil, 
voor de dames Roelie v/d Voorden en 
Ada Groenewegen met een score van 
55,83%. De 3e plaats ging met de 
dames Dieny Verhoe� en Greet Rahn 
mee naar huis, waarbij Greet zich 
duidelijk revancheerde voor het niet 
over naar huis te schrijven resultaat 
van afgelopen dinsdag.
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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.

In augustus schreven wij een artikel 
op de IVI-pagina over de vervuiling 
nabij het Hertenkamp in Mijdrecht. 
Beheerder Harry Wahlen gaf in het 
artikel aan dat de vuilcontainer niet 
vaak genoeg geleegd werd met als 
resultaat veel zwerfvuil en bij warm 

weer kwamen er onaangename 
geuren uit de container. Niet echt 
een aangenaam plekkie om even te 
gaan genieten van de beestjes 
achter het hek. Ook bij onze lokale 
omroep RTV Ronde Venen werd er 
aan dit probleem aandacht besteed 

in een uitzending van Nieuwsronde. 
Dat de lokale media een belangrijke 
signaalfunctie heeft blijkt uit het feit 
dat de gemeente het hierdoor snel 
heeft opgepikt en er ook daadwerke-
lijk iets aan gedaan heeft. Want wat 
zien wij tot onze blijde verrassing dat 

Complimentje voor de gemeente

Wij horen graag uw reactie!

Deze week een foto van een 
zitbankje ergens in onze gemeente. 
Stichting Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) had in 2020 het idee opgevat om 
een aantal bankjes van de gemeente 
te adopteren en deze doormiddel 
van sponsoring van de bankjes 
samen met inwoners te gaan onder-
houden. Ook was er een plan om 
rondom de bankjes allerlei activi-
teiten te gaan organiseren voor jong 
en oud. Helaas is het er toen niet van 

gekomen omdat de gemeente het 
liever zelf in eigen beheer wilde 
houden. De gemeente kwam toen 
wel ook met de mogelijkheid om 
inwoners en bedrijven de mogelijk-
heid te bieden een enkel bankje te 
adopteren of te sponsoren. Een 
mooie mogelijkheid om meer en 
mooiere bankjes te plaatsen. Een 
naamplaatje op de bank geeft aan 
wie het bankje plaatst of onder-
houdt. We zijn nu 2 jaar verder en 

natuurlijk leuk om zo’n positieve 
feedback te horen, maar ook horen 
we natuurlijk wel eens een negatief 
geluid en ook met die negatieve 
kritiek proberen wij wat te doen. We 
horen dan ook graag wat u vindt van 

de IVI-pagina. Laat ons weten of u 
het leest en wat u er van vindt. Ook 
als u tips heeft of zelf iets te vertellen 
heeft aan de inwoners mag u ons dit 
laten weten. Stuur een email naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

er 3 maanden na deze media 
aanfdacht al een prachtige moderne 
vuilniscontainer is geplaatst en het 
er weer keurig netjes uitziet bij het 
Hertenkamp. Het leek ons dan ook 
wel op zijn plaats om een compli-
mentje aan de gemeente te geven 
op de IVI-pagina. Want we laten als 
inwoners graag weten als er dingen 
niet goed geregeld zijn, maar nog 

liever laten we weten als er zaken 
goed geregeld zijn in onze 
gemeente waar we trots op zijn. 
Heeft u misschien ook iets te melden 
waarom u trots bent om inwoner te 
zijn van De Ronde Venen of wil u een 
complimentje aan iemand uitdelen? 
Laat het ons dan weten en 
stuur een e-mail naar: 
Info@inwonersvoorinwoners.nl 

AUGUSTUS 2022:

OKTOBER 2022:

U MAG HET SCHRIJVEN zien eerlijk gezegd nog niet veel 
gesponsorde bankjes in De Ronde 
Venen. We dachten dat het goed is 
om dit weer eens onder de aandacht 
te brengen en een foto te plaatsen 
van een zitbankje. Geen gesponsord 
en goed onderhouden bankje 
moeten wij constateren. Heeft u 
hierop een reactie of weet u 
misschien een gesponsord bankje bij 
u in de buurt stuurt u ons dan een 
reactie of een foto. U mag het 
schrijven! Stuur uw reactie naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Wat vindt u van de IVI-pagina?
Deze week werd één van onze redac-
tieleden in de supermarkt aange-
sproken door een inwoner die spon-
taan liet weten dat hij de IVI-pagina 
altijd met veel plezier las. Dat is 

In onze rubriek ‘U mag het schrijven’ plaatsen wij een foto gemaakt 
ergens in De Ronde Venen en dagen wij de lezers uit om daar een 
reactie op te geven en/of tekst bij te schrijven. 




