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Regio - De Sinterklaasintocht mag 
dit jaar weer plaatsvinden, maar 
wellicht niet zoals u gewend bent. Elk 
dorp heeft normaal gesproken zijn 
eigen vaste locatie en tijd om Sinter-
klaas en zijn Pieten te verwelkomen. 
Maar dit jaar gaat dat iets anders zijn, 
namelijk in de vorm van een optocht. 
Er zullen optochten zijn door 
Uithoorn/De Kwakel en Vinkeveen en 
in het centrum van Mijdrecht zal er 
een treintje rijden. Ze organiseren de 
optocht om de bezoekers zo 

Zaterdag: 
Unieke Sinterklaas optocht

Foto: Mexs Schellingerhout

gespreid mogelijk te houden en 
daarmee een gecontroleerde in- en 
uitstroom van mensen te hebben. 
Sint en zijn Pieten zitten op diverse 
voertuigen die per dorp een eigen 
route a�eggen. U kunt vooraf de 
route en het programma van het 
dorp naar keuze bekijken en daar 
duidelijk zien hoe laat de Sint 
aankomt. Zo kunt u als bezoeker zelf 
kiezen welke locatie en tijd voor u 
het beste uitkomt. Het is niet toege-
staan om achter de stoet aan te 
lopen maar de Sint en de Pieten 
zullen ervoor zorgen dat er een 
gezellig feest is op de locatie waar u 
staat. Zo kunnen de kinderen en 
uzelf Sinterklaas en zijn Pieten weer 
verwelkomen in uw woonplaats en 
dit prachtige kinderfeest van start 
laten gaan. Elk dorp heeft zijn eigen 
route en programma, bekijk de 
routes en het programma per dorp 
op www.sinterklaasaktie.nl/intocht

OPROEP

Wilnis – “Enkele van mijn pieten waren al eerder in Nederland en 
maakten in het geheim alvast een wandeling door het mooie Wilnis. 
Onderweg zijn ze pepernoten verloren. Oh neee! Helpen jullie zondag 
14 november met het terugvinden van alle pepernoten? Helpers moeten 
zich eerst wel even aanmelden via de website www.wilnisdoet.nl “, 
groetjes Sinterklaas

Sint vraagt hulp

Afspraken
Op 9 augustus hebben gemeente en 
sportvereniging Argon een voorlopig 
onderhandelingsakkoord bereikt. Het 
onderhandelingsakkoord is de eerste 
stap in de herontwikkeling van de 3 
sportvelden tot betaalbare woningen 
voor starters en senioren. Het akkoord 
bestaat uit de volgende afspraken: 
Sportvereniging Argon levert de 
sportvelden 4, 5 en 6 in, de gemeente 
her-ontwikkelt sportvelden 4, 5 en 6 
tot betaalbare woningen, de sport-
velden 1, 2 en 3 worden blijven en 
sportveld 7 wordt een kwartslag 
gedraaid en getransformeerd tot een 
kunstgrasveld. Op het grasveld achter 
sporthal De Phoenix wordt een nieuw 
sportveld gerealiseerd. De gemeente 
stelt een �nanciële compensatie ter 
beschikking voor Argon t.b.v. investe-

ringen in de verenigingsgebouwen en 
helpt bij het aantrekken van de juiste 
externe deskundigen voor begelei-
ding van de renovatie. De bovenge-
noemde afspraken zijn onder voorbe-
houd van de goedkeuring van de 
gemeenteraad. 

Financiele consequenties 
Volgens wethouder Rein Kroon is dit 
een unieke kans om betaalbare 
woningen te realiseren op gemeen-
tegrond. Het doel van het project is 
om betaalbare woningen te bouwen 
voor starters en senioren in een 
aangename woonomgeving die de 
sociale cohesie versterkt. De kosten 
voor de aanleg van een nieuw kunst-
grasveld vergt een investering vanuit 
de gemeente. Daarnaast is de 
gemeente bereid om Argon te 

compenseren voor het inleveren van 
de velden door bij te dragen aan 
renovatie van de verenigingsge-
bouwen van sportvereniging Argon. 
Dit bedrag is ca. 50% van het totale 
bedrag dat nodig is voor renovatie 
van de verenigingsgebouwen. Argon 
komt in aanmerking voor 20% BOSA-
subsidie vanuit het rijk. Naast de 
bijdrage vanuit de gemeente en de 
BOSA-subsidie zal Argon ook zelf 
moeten bijdragen aan de renovatie- 
en onderhoudskosten. De kosten 
voor de gemeente worden betaald 
uit de grondopbrengsten. De 
gemeente heeft omwonenden en 
andere betrokkenen via een huis aan 
huis te verspreiden informatiebrief 
geïnformeerd over het onderhande-
lingsakkoord als eerste stap in de 
herontwikkeling van de 3 sport-
velden tot betaalbare woningen. De 
communicatie is vooraf afgestemd 
met sportvereniging Argon. In het 
vervolgtraject ontwikkelt de 
gemeente de plannen in samen-
spraak met de omwonenden en 
belanghebbenden. De gemeente 
werkt de komende weken de 
afspraken met sportvereniging 
Argon verder uit. 

Mijdrecht – Jarenlang is er al gesproken over woningbouw op het Argon 
terrein. Toen echter was het steeds dat de hele voetbalvereniging zou 
moet verkassen en dat was het toch niet. Wethouder Rein Kroon en ‘zijn’ 
ambtenarenteam hebben nu echter een plan op poten gezet waarbij dit 
wel haalbaar zou kunnen zijn. Nu zijn zij nu zover dat ze naar buiten-
komen, naar de raad, via een informatienota. Met deze nota informeert 
het college de raad over de stand van zaken rond het project Argon. De 
gemeente wil daar graag op korte termijn betaalbare woningen gaan 
bouwen en er blijven voetballen

Wethouder Rein Kroon ‘knokt’ 
voor woningbouw

Vinkeveen - Zaterdag 6 november 
doneerde en plantte de Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude honderden End 
Polio Now tulpenbollen in de groen-
stroken rondom zorgcentrum Maria-
Oord. Door de verkoop van deze 
tulpen gaat Rotary wereldwijd de 
strijd aan tegen polio. Het is een 
fantastische deal: van de opbrengst 
van een doosje met 25 bollen gaat 
2/3 deel naar het goede doel. Dit 
bedrag wordt door de Bill & Melinda 
Gates Foundation verdrievoudigd. In 
2020 zijn in Nederland 15.000 
doosjes verkocht en we hopen ook 
dit jaar op een mooi resultaat. 

Voor meer informatie zie www.
endpolionowtulp.nl. Polio of kinder-
verlamming is een virusziekte die bij 
kinderen in de groei blijvende spier-
zwakte tot gevolg kan hebben. Door 
preventieve vaccinatie en goede 
hygiëne kan polio en besmetting 
worden voorkomen. Sinds het begin 
van de campagne is het aantal 
nieuwe gevallen met 99.9% vermin-
derd en zijn meer dan 2,5 miljard 
kinderen gevaccineerd. Indien polio 
niet wordt uitgeroeid lopen opnieuw 
honderdduizenden kinderen het 
risico op verlamming en zou de 
kwaliteit van leven van kinderen 

drastisch dalen. Waarom tulpen-
bollen bij Maria-Oord? Steeds meer 
onderzoek toont aan dat bloemen en 
planten een stimulerende werking 
hebben op de fysieke en mentale 
gezondheid van kwetsbare ouderen. 
Het beleven van natuur nodigt uit tot 
bewegen, helpt tegen somberheid 
en is goed voor sociale contacten. Zo 
slaat de club twee vliegen in een klap 
en draagt een steentje bij aan de 
kwaliteit van leven van ouderen en 
jonge kinderen, vlakbij en ver weg. 

Meer weten over deze projecten: 
www.rotary.nl/vinkeveenabcoude

Rotary plant tulpenbollen bij Maria-Oord
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Mijdrecht - Zondagmiddag 14 november 
is er in de Janskerk een bijzonder concert. 
Projectkoor Ardore voert dan zowel de 
‘Misa Criolla’ als de complete ‘Misa por la 
Paz y la Justicia’ van de Argentijnse 
componist Ariel Ramírez uit. De ‘Mis voor 
Vrede en Gerechtigheid’ wordt zelden in 
zijn geheel voor het voetlicht gebracht, 
maar de uiterst ervaren ‘Misa’-dirigent 
Ronald Becker durft het aan. Samen met 
de solisten Adriana Kegley (alt) en Alvaro 
Pinto Lyon (tenor), die worden begeleid 
door een koor van twintig ambitieuze 
zangers en vijf muzikanten die vrijwel 
één zijn met de Argentijnse cultuur en 
muziek. Een niet te missen ontmoeting 
van ingetogenheid, pure stemmen, 
Creoolse ritmes en hartstochtelijke 
Argentijnse klanken. Het concert in de 
Janskerk begint op 14 november om 
15.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via 
www.projectkoor-ardore.nl.

Ardore voert Misa’s 
van Ariel Ramírez uit

Abcoude - In het programma 
‘Verborgen schoonheid’ (Sokrïtaya 
Krasota/Сокрытая Красота) bezingt 
de Amsterdamse Cantorij de Russi-
sche ziel en wekt het koor verborgen 
schoonheid tot leven. Het 
programma bestaat uit liederen van 
bekende en minder bekende compo-
nisten, zoals Tsjaikovski, Taneyev, 
Sjostakovitsj, Cui en Sviridov. Prach-
tige, door en door Russische muziek 
die merkwaardig genoeg geen grote 
bekendheid heeft verworven. De 
concerten vinden plaats in de Waalse 
Kerk in Amsterdam en de Dorpskerk 
in Abcoude. De romantiek klinkt door 
in liederen die gaan over geurige 

linden, speelse beekjes, het zingen 
van de nachtegaal, maar ook over 
het invallen van de lange, sombere 
winter en het vuur dat brandt in een 
klein, rokerig huisje. Drie revolutio-
naire liederen van Sjostakovitsj 
geven uiting aan de Russische strijd-
vaardigheid: het ontwakende 
bewustzijn van de arbeiders, die 
straks de rode vlag zullen zwaaien en 
de boeien van zich afschudden. Tot 
slot komt ook de komische kant aan 
bod, met volkse dansliederen over 
onder anderen, jawel, balalaika’s. 
Zaterdagmiddag Dorpskerk 
Abcoude. Aanvang 15.15 uur. QR 
code controle.

Amsterdamse Cantorij bezingt 
Russische ziel

Vinkeveen - Anja Vijselaar, directeur 
business unit Energie van WSP 
Nederland, is op 30 september uitge-
roepen tot Bouwvrouw van het Jaar 
2021. De inwoonster van Vinkeveen 
werkt al ruim dertig jaar in de bouw 
en ziet de eervolle titel als een bekro-
ning op haar carrière in de bouw-
sector. Binnen onze gemeente is Anja 
onder meer actief bij de Soropti-
misten Ronde Venen & Uithoorn, een 
wereldwijde organisatie die de 
levensomstandigheden en de status 
van vrouwen en meisjes verbetert. 
Ook is zij jarenlang voorzitter van de 
ouderraad van het Veenlanden 
College geweest. De bekendmaking 
van de Bouwvrouw van het Jaar vond 
plaats op het Bouwvrouwen-event 
van Cobouw, het onafhankelijke 
nieuwsplatform voor de bouw. Naast 
Anja Vijselaar waren Paulina Logchies 
(directeur Logchies Renovatie en 
Onderhoud) en Marieke Mentink 
(vestigingsdirecteur Dura Vermeer 
Hengelo) genomineerd.

Beoordeling jury
Juryvoorzitter Mieke Luisman-Stik-
kelorum (Cobouw) vertelde dat alle 
drie de genomineerden hoog 
hebben gescoord op de criteria die 
Cobouw van belang vond: veiligheid, 
duurzaamheid, innovatie, digitalise-
ring en diversiteit. “Dus heeft de jury 
vooral gekeken naar de vrouw die op 
persoonlijk vlak een bijdrage heeft 
geleverd aan de waarden die voor 

ons belangrijk zijn.” Anja begon haar 
bouwcarrière in 1986 op de bouw-
plaats en werd al snel uitvoerder. 
Daarna werkte ze zich op tot hoofd-
uitvoerder, projectleider en uiteinde-
lijk werd ze op haar 39ste directeur. 
Ze had topfuncties bij Dura Vermeer, 
Joulz en daarna bij Petersburg 
Consultants, dat is overgenomen 
door WSP. Bij dit wereldwijd opere-
rende advies- en ingenieursbureau 
met het hoofdkantoor in Canada 
geeft Anja leiding aan de business-
unit Energie in Arnhem.

Plannen komend jaar 
Anja wil zich met haar titel het 
komende jaar volop inzetten voor 
meer diversiteit, inclusiviteit en 
veiligheid in de bouw, met als 
belangrijkste doel om meer vrouwen 
in de bouw te krijgen. Haar plan is 
om regelmatig de publiciteit op te 
zoeken en bijvoorbeeld te spreken 
bij netwerkbijeenkomsten, TU’s en 
Hogescholen. Zo had zij vorige week 
een duo-interview met Janine Vos 
(Rabobank), onlangs verkozen tot 
SER Topvrouw van het Jaar. Anja: “Ik 
wil graag laten zien wat voor mooie 
carrières je in de bouw kunt maken. 
Natuurlijk ga ik hiervoor zelf de boer 
op, maar iedereen die met me wil 
meedenken is van harte welkom!” 
Zijn er binnen onze gemeente initia-
tieven die met Anja in contact willen 
komen, mail dan met 
anja.vijselaar@planet.nl

Anja Vijselaar Bouwvrouw van het 
Jaar: “Inzet voor meer diversiteit”

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Een regenboog op poten
Op het grasveld bij de kerk 
naast ons huis staat een nog 
niet al te grote esdoorn. Een 
mooie boom, die vooral in 
de herfst prachtig kan 
kleuren in de mooiste tinten. 
Denk aan Indian Summer in 
Canada, dan heeft u een 
beeld. Tegen die tijd laten ze 
ook de welbekende vleugel-
tjes los die als een soort heli-
koptertje naar beneden 
komen dwarrelen. Voor veel 
vogels zijn de zaden die daarin zitten een lekkernij. Zo kwam het dat kort-
geleden op een ochtend een groepje spreeuwen vlak voor mijn keuken-
raam door het gras aan het scharrelen was. Ongetwijfeld kent u de 
spreeuw van de capriolen die ze met tientallen, honderden of zelfs 
duizenden in de lucht kunnen maken. Een wolk spreeuwen die als één 
organisme uitdijend en weer samensmeltend, pulserend de mooiste 
�guren door de lucht golven. Kieviten doen het ook, maar geen vogel die 
dat zo indrukwekkend en massaal kan als de spreeuw. Doordat iedere 
spreeuw de zes dichtstbijzijnde buren in de gaten houdt, wordt er niet 
gebotst en golft iedere beweging door de zwerm heen. En waarschijnlijk 
kent u de spreeuw ook wel van de meest vreemde geluiden die hij uit zijn 
keel kan laten rollen. Een vrolijke druktemaker die, zo op het oog, puur uit 
plezier eindeloos geluiden imiteert van andere vogels tot rolko�ers en 
dichtgaande treindeuren aan toe. Een boom vol spreeuwen is dan ook 
een kakelbont van geluiden waar je, toegegeven, beter niet naast kunt 
wonen. Ook al omdat ze het niet alleen door hun snavel uitgieren. Vanuit 
de verte zien ze er verder niet zo bijzonder uit, een beetje saaie, donkere, 
bijna zwarte vogel. Maar van dichtbij, zo rustig scharrelend door het 
groene gras, badend in het strijklicht van de herfstzon, viel me weer eens 
op wat een waanzinnig mooie vogel het eigenlijk is. In de winter nog 
meer dan in de zomer bespikkeld met talloze kleine sterretjes, een olie-
achtige glans over het verendek dat van bijna zwart doorvloeit tot brons-
groen, met subtiele knaloranje randjes langs de vleugelveren terwijl in 
zijn nek paarse tinten in het zonlicht oplichten. Geboeid bleef ik deze 
rondscharrelende regenbogen op poten bewonderen, het ene exemplaar 
nog mooier dan het andere. Zomaar een prachtig stukje natuur, vlak voor 
mijn huis. 

Sep Van de Voort, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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....

Aparte foto’s in Uithoorn
Sinds kort ben ik begonnen met hobby-fotogra�e. Gisterochtend heb ik 
een paar aparte plaatjes geschoten in Uithoorn van de Schotse Hooglan-
ders. Het zou zo in Schotland geweest kunnen zijn! Het was mistig, en er 
waren veel spinnenwebben, beetje Halloween-stijl ;-) Je zou niet denken 
dat de foto’s in het ‘gewone’ Uithoorn zijn gemaakt. Misschien vinden 
jullie het leuk om iets met de foto’s te doen. Ik zou dat in ieder geval 
fantastisch vinden! Ik hoef er niks voor, zou het gewoon leuk vinden. 
Sylvia Remenyi-Kuiper
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Uithoorn - Ilona van Hilst is een 
Uithoornse schrijfster en signeert op 
zaterdag 13 en 20 november in de 
twee Uithoornse winkelcentra. In 
2019 deed ze dat ook. Ze zegt: “Wat 
een gezelligheid toen, met de 
klanten en het personeel van de 
boekenwinkels waar ik mocht 
signeren. Bij BRUNA zit ik sindsdien 
regelmatig even bij te praten in het 
kantoortje. Dat doet me goed, 
oprechte en persoonlijke interesse bij 
wat ik doe. Ik zie weer uit naar de 
nieuwe signeersessies, de mensen 
met hun vragen!” Ilona is dit jaar 
samen met Ben Voorend ook het 
Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn 
(BSPU) begonnen voor lezers en 
schrijvers. Wij vragen wat dit plat-
form doet en waar ze zich zoal nog 
meer mee bezighoudt. 

Wie ben je?
Mijn naam is Ilona van Hilst (1961) en 
ik woon sinds 1990 in Uithoorn met 
Bert, die twee getrouwde dochters 
heeft. We hebben twee kleinzonen, 
13 en 16 jaar oud. Toen ik in 2013 
moesten stoppen met werken 

vanwege reorganisaties bij mijn 
werkgever greep ik de mogelijkheid 
aan iets totaal anders te doen dan 
IT-projectmanagement, het werd o.a. 
het schrijven van boeken.

Wat is er zo leuk aan ‘schrijven’?
Het creëren van een eigen wereld, 
het loskoppelen van de realiteit. En 
dan het opschrijven, dat voelt als iets 
magisch. Het is één grote spannende 
ontdekkingsreis en het geeft me rust. 
Er zijn 2 miljoen mensen in Neder-
land die iets met schrijven hebben. 
Sommigen weten niet hoe ze 
moeten beginnen, of waar ze op 
moeten letten. Daarom is het BSPU 
zo leuk om te doen. 

Welke boeken heb je geschreven?
In schreef vijf boeken, waarbij 
‘Oogvocht’ (2019) en ‘De uitweg’ 
(2020) door een uitgeverij zijn uitge-
bracht. Ik sprong een gat in de lucht!
Ik begon met de thrillers Costa 
Blanca (2016) en Vermist (2016). Toen 
volgde een kinderboek, Superbroers 
(2017), dat wilden de kleinkinderen 
zo graag. Het werd een spannend 

Uithoornse schrijfster Ilona van 
Hilst signeert haar boeken

boek met heel veel illustraties. Het 
voelt iedere keer als een ongekende 
luxe als een uitgever je boek wil 
uitgeven. Deze twee manuscripten 
pasten in zijn fonds (een term die 
genres aangeeft). Mijn boeken zijn 
avonturenromans die zich afspelen in 
het buitenland. Ik ken de landen, 
maar doe ook veel onderzoek voor 
mijn boeken, trouwens over alles wat 
ik beschrijf. Het moet kloppen, dat 
maakt schrijven zo interessant voor 
mij. Tussendoor schreef ik nog voor 
een goed doel en ik stelde een 
poëziebundel samen in opdracht van 
een Uithoornse dame (87). Met haar 
en haar dochter ben ik echt bevriend 
geraakt. De oudere dame kan zo 
prachtig vertellen, ik kan uren naar 
haar verhalen luisteren. 

Waarom startte je met het Boek- 
en SchrijfPlatform Uithoorn 
(BSPU)?
In juni benaderde ik Ben Voorend die 
ik kende van het Schrijverscafé 
Uithoorn en de Aalsmeerse Schrij-
versparade. Ik wilde met hem iets 
gaan doen met lezen en schrijven, 
vanwege de nieuw te bouwen biblio-
theek, langs de Amstel. We maakten 
een plan om lezers en schrijvers in 
Uithoorn met elkaar te verbinden. 
Daartoe bedachten we vier pijlers: 1. 
Schrijverscafé, 2. Dichtershoek, 3. 
Forumtafel, 4 Boekpresentie. Dit 
presenteerden we in juni aan Biblio-
theek Amstelland. Ze waren enthou-
siast en boden aan ons te helpen, 
zoals het beschikbaar stellen van de 
bibliotheekruimte. Al snel vonden we 
geschikte mensen om ons te helpen 
met ons jaarprogramma en stelden 
we een team samen: Ilona, Ben, 
Conny Vos, Amanda ten Cate, Paul 
Snijders. Ieder is verantwoordelijk 
voor een pijler. Ook hebben we een 
website. We worden gesponsord 
door het Initiatievenfonds Uithoorn 

en de SPUK (Stg Promotie Uihtoorn 
en De Kwakel), zodat we wat �nan-
ciële armslag hebben.

Wat doen de 4 pijlers?
Het Schrijverscafé is er voor begin-
nende en gevorderde schrijvers. Ben 
Voorend zit met hen in de oude 
bibliotheek (Dorpsstraat) tot aan de 
opening van het nieuwe gebouw ‘de 
Rede’ (zie: nieuwebiebuithoorn.nl). 
De Dichtershoek is voor poëzie-geïn-
teresseerden en organiseert momen-
teel (samen met wethouder José de 
Robles) de verkiezing Dorpsdichter 
2021 voor Uithoorn/De Kwakel. 
Iedereen kan zich aanmelden (infor-
matie: bspu.nl). 
De pijler Boekpresentatie is voor 
regionale auteurs. Er zijn 6 bijeen-
komsten gepland in 2020. In januari 
komt Stasja Köhler, ex-topturnster, ze 
praat over en signeert haar boek ‘De 
onvrije oefening’ over fysieke en 
mentale intimidatie als trainingsme-
thode. Het zal een indrukwekkende 
bijeenkomst worden. 
De pijler Forumtafel gaat over 
actuele thema’s, gekoppeld aan 
boeken. In februari komt het thema 
‘Nihilisme in de hedendaagse litera-
tuur’ aan bod. Geen lichtvoetig 
thema, waarvoor tafelgasten worden 
opgeroepen zich te melden om mee 
te discussiëren met de UIthoornse 
schrijver Youp de Haas, die een boek 
hierover heeft geschreven. 
Alle informatie hierover is te vinden 
op: bspu.nl/forumtafel-1 en overige 
websitemenu’s over alle activiteiten 
van het Boek- en SchrijfPlatform 
Uithoorn.

Doe je nog meer? 
Ik ben sinds kort redacteur bij mijn 
uitgever. Ik heb nu zo’n vijf boeken 
geredigeerd. Dat is een verantwoor-
delijke klus, maar heerlijk om te 
doen. Ik mocht zelfs zijn eigen boek 

‘Whisky voor beginners’ redigeren als 
één van de co-redacteuren, dat vond 
ik best wel een eer.
En ik ben kortgeleden als ABBA-fan 
gevraagd voor een interview voor 
een muziekblad.

Schreef je een interview als 
ABBA-fan?
Nee, ik hielp een journalist. Soms zet 
ik mijn schrijvers-pet ook op als het 
om iets anders gaat. Het ging om een 
interview voor het magazine 
SOUNDZ vanwege ABBA Voyage (het 
nieuwe album). 
Beide zijn inmiddels in november 
verschenen, het album en dat fraaie 
ABBA-magazine van 100 pagina’s. Ik 
merk dat ik als schrijver meedenk om 
een goed stuk te kunnen schrijven. 
Het interview gaat over mijn tijd dat 
ik deel uitmaakte van het bestuur 
van de Nederlandse ABBA-fanclub en 
foto’s maakte van hun optreden in 
1979 in Nederland. En dat ik op mijn 
19e (1980) in Stockholm een tv-inter-
view met Björn opnam voor de 
AVRO/TROS. Het zijn mooie herinne-
ringen. Zo zet ik mijn pet vaak op, als 
het om schrijven gaat, zoals afge-
lopen zomer toen ik een artikel 
schreef voor het Frankrijk tijdschrift 
EN ROUTE. Dat is toch bijzonder, dat 
ineens allerlei deuren voor je 
opengaan.

Tot slot: waar ga je signeren?
Om 14.00 uur sta ik bij The Readshop 
(13 november) en een week later bij 
BRUNA (20 november). Ik presenteer 
daar alsnog mijn thriller ‘De uitweg’ 
én mijn jeugdboek SUPERBROERS die 
vernieuwd is en nét van de persen is 
gerold. Ik heb 1,5 jaar moeten 
wachten om ‘De uitweg’ te kunnen 
signeren. Nu sta ik te popelen om 
mensen blij te maken met mijn 
nieuwe boeken. Ik nodig iedereen uit 
om langs te komen!

Uithoorn - Het gebeurt niet zo vaak 
dat er bij de SCAU (Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn) barokmu-
ziek te horen is. Dat wordt goedge-
maakt door meesterpianist Hannes 
Minnaar, die de beroemde Goldberg-
variaties BWV 988 van Bach speelt. In 
zijn pianorecital pauze koppelt 
Hannes Minnaar dit stuk met een 
compositie van Daan Manneke: 
‘Gedanken zu Bach. Ach wie �üchtig, 
ach wie nichtig. AD 2020’. Dit bijzon-
dere pianorecital vindt plaats in De 
Schutse te Uithoorn op zondag 21 
november a.s. en begint om 14.30 
uur; de deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open.

Goldbergvariaties
Bach componeerde de Goldbergvari-
aties – ‘Aria mit 32 Veränderungen’ – 
in opdracht van een vriend: Hermann 
Carl von Keyserlingk, de gezant van 
Rusland in Dresden en Berlijn. 
Keyserlingk ondersteunde een 
wonderkind, Johann Gottlieb Gold-
berg, geboren in 1727. In de jaren 
1740-1742 kreeg hij les van Bach. Die 
schreef de variaties vermoedelijk 
voor de puber Goldberg. Het verhaal 
dat Goldberg er zijn slapeloze 
mecenas Keyserlingk mee in slaap 
moest spelen is hoogstwaarschijnlijk 
een verzinsel. Hannes Minnaar zegt 
in klassieke muziek-magazine Luister 
van november 2021: ‘Wat had Bach 
met dit stuk voor ogen? Intellectueel 

en muzikaal is het een volmaakte 
compositie. En toch kan ik me niet 
voorstellen dat de Goldbergvariaties 
bedoeld waren om van a tot z te 
spelen. Dat zat niet in de cultuur, het 
hele idee van een recital bestond 
nog niet. Soms denk ik dat de 
gedrukte partituur misschien het 
eigenlijke kunstwerk was. En dat je 
daar dan hooguit wat delen uit 
speelde, om te studeren of voor je 
plezier’.

Gedanken zu Bach 
Speciaal voor de Goldberg-tournee 
van Hannes Minnaar componeerde 
de Nederlandse componist Daan 
Manneke in 2020 het pianowerk 
Gedanken zu Bach. Manneke maakte 
een zesdelige suite van twaalf 
minuten. Er zitten een paar histori-
sche verwijzingen in, bijvoorbeeld 
naar het Bach-koraal ‘Ach wie 
�üchtig, ach wie nichtig’ en naar het 
lied ‘Flow my tears’ van Dowland. 
Minnaar speelt het stuk van Manneke 
als een intermezzo tussen de 15de en 
de 16de variatie, precies op de helft. 
Het sluit prachtig aan op wat vooraf-
gaat en wat volgt.

Chris Maene-vleugel
Voor dit pianorecital neemt Hannes 
Minnaar zijn eigen vleugel mee, een 
rechtsnarige Chris Maene-vleugel. De 
piano’s en de vleugels van vandaag 
lijken allemaal op elkaar. Dat komt 

SCAU presenteert: 
meesterpianist hannes minnaar

door de standaardisatie van de kruis-
snarige Steinway, die in 1958 de�ni-
tief op de markt kwam, en door de 
goedkopere varianten uit Azië. Het 
gaat de Belgische pianobouwer Chris 
Maene juist om de eigenaardigheden 
van elk afzonderlijk instrument. Hij 
bouwde een moderne, rechtsnarige 
vleugel: de Straight Strung Grand 
Piano. In hoeverre hij anders (beter?) 
klinkt dan een ‘normale’ vleugel, kan 
het publiek zelf beoordelen op 
zondag 21 november a.s. in De 
Schutse.

Informatie en kaartverkoop
Meer achtergrondinformatie over het 
programma en over Hannes Minnaar 
is te vinden op de website van de 
SCAU: www.scau.nl Daar zijn ook 
online een abonnement (vier voor-
stellingen) en losse kaarten te 
bestellen. 
Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ 
en volg de instructies. Vanaf zaterdag 
13 november zijn losse kaarten ook 
te koop in de boekwinkels Read Shop 
Express (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein). Ze kosten €15,-; 
jongeren tot en met 16 jaar betalen 
slechts €7,50. 
Er zijn ook nog kaarten beschikbaar 
voor de solovoorstelling van Helmert 
Woudenberg op 14 november a.s.: 
‘Fluiten in het donker’. Toegang is 
alleen mogelijk met de QR-code 
(groen vinkje) van de CoronaCheck, 
met een negatief PCR-testresultaat 
van maximaal 24 uur oud (Testen 
voor toegang), of met een papieren 
vaccinatiebewijs.

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

De alledaagse dingen
Deze keer geen vraag van een inwoner. Maar ik 
neem u mee met de alledaagse dingen die ook 
wij thuis meemaken. Dit keer in de tuin.

Het is herfst. Herfst betekent bladeren in de tuin en op de weg. Herfst 
betekent voor mij mooie kleuren van vallende bladeren en een zacht 
gloeiende kleur rondom de zon die zo laag blijft bij het ondergaan. Herfst 
betekent ook dat het groen minder groeit. Dat geldt ook voor het gras in 
de tuin. De meeste mensen weten dat wij een jaar geleden verhuisd zijn 
naar onze vaste stek aan De Vuurlijn. De grond daar is in mei ingezaaid 
met graszaden. Nu moet u weten dat zowel mijn José als ik geen zoge-
naamde ‘groene vingers’ hebben. Het gras groeit goed, maar op sommige 
plekken matig. Wat doe je dan? Familie en buren geven advies. Andere 
inwoners ook of komen spontaan met plantjes aan. Dat is �jn. Ook 
dachten wij het boek ‘tuinieren voor dummies’ helpt. Maar de natuur laat 
zich niet sturen. Verticuteren werd een advies. Verticuteren is het verwij-
deren van oude grasresten, bladeren, mos en onkruid uit de grasmat 
zodat er meer zuurstof bij de wortels komt. Dat deden wij met de hooi-
vork; gaten maken... en ja het werkt. Meer lucht gaf ruimte voor die 
verdere groei van het gras. En dan nu? Het is begin november. Wanneer 
stopt die groei? We hebben afgelopen week maar voor de laatste keer 
gemaaid. Althans….dat denken we. We wachten af tot het voorjaar. Maar 
eerst komt de winter. Dat is ook een mooie tijd. Eigenlijk is ieder jaarge-
tijde mooi. Vooral die verandering die je hier ziet en voelt qua tempera-
tuur. Ooit had ik consultants werken in Zuid-Afrika. Iedere keer als ik hen 
sprak noemden ze het verlangen naar Nederland als het gaat om de jaar-
getijden. Immers, ook in de winter lijkt het soms in Zuid-Afrika zomer. De 
vier jaargetijden zijn hier bij ons volop zichtbaar. Dat is nou het mooie 
aan Nederland. Laat dat alsjeblieft ook zo blijven. Hartelijke groet!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.









De Ronde Venen - “… Doet wat u kan 
en schrijft mijn per post wanneer het 
op het staatsjon wezen kan want
anders moet ik deze dag geheel met 
mijn zoons leeg looppen...” Aldus een 
zinsnede uit de begeleidende brief 
die Greet Stappers-Mulckhuyse onder 
ogen kreeg via een lokale �latelist. 
Op donderdagavond 18 november 
verzorgen Greet en haar dochter 

Marjolein Stappers een bijzondere 
lezing over een authentieke brief met 
historisch interessante inhoud. Het 
betreft een zakelijke correspondentie 
van de huis -en rijtuigschilder Mulck-
huyse uit het jaar 1870. Hierin gaat 
het over het bestellen van nieuwe 
pigmenten en ingrediënten alsook 
over het organiseren om deze 
componenten op tijd op de zaak te 
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In deze tijd van aandacht voor verduurza-
ming is er in het nieuws zelden nog iets te 
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze 
gasgestookte toestellen hebben in het tijd-
perk voor de cv-ketel de meeste huizen voor-
zien van warmte. 

Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor 
deze manier van verwarmen zijn er nog di-
verse mensen die gebruik maken van deze 
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel, 
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vin-
den die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen 
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder 
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel 
te laten onderhouden door een gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf. 

Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxi-
devergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van 
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn 
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte 
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit 
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op 
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om 
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u ge-
waarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.

Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slacht-
o� ers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onder-
zoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen 
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxide-
vergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht 
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecerti� ceerd 
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans 
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al 
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot 
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecerti� ceerd 
zijn de tijd om zich te certi� ceren voor de co-certi� cering.  

Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voor-
kom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid 
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem 
hiervoor contact op met een CO-gecerti� ceerd onderhoudsbedrijf zoals 
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu 
voor de optie klantenservice. 

Kijk voor meer informatie op 
 onder vacatures.Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf 

of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur.  Voor 
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.

Heeft u een 
Kachel of Geiser?

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek

1 ons Pangiblauw en 3 kan 
Rauwelijn oly

Schildersmaterialen, o.a. pigmenttonnen met voor loodwit en lijnolie

Uithoorn - Ben jij tussen de 8 en 12 
jaar kom dan 20 november padden-
stoelen speuren in het Libellebos. 
Want wist je dat het Libellebos een 
echt sprookjesbos is. Je kunt zo maar 
oog in oog staan met Heksenboleten, 
Dodemansvingers, Duivelseieren, en 
elfenbankjes. Of wie weet, durf jij het 
wel aan, om een Judasoor te eten. Een 
paddenstoel maar natuurlijk niet 
giftig. En onder het tapijt van bladeren 
zullen we ook tal van bodemdiertjes 
zien, die lusten ook wel een stukje 
paddenstoel. De bijeenkomst wordt 

begeleid door twee IVN natuurgidsen; 
Lia Rademaker en Anja de Kruijf. Ben 
jij zo’n speurneus en hou je van lekker 
buiten zijn meld je dan aan door een 
mailtje te sturen naar anjadekruijf@
outlook.com of lia.rademaker@gmail.
com. We ontmoeten elkaar op 20 
november om 13.30 bij het ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendellaaan 
59 in Uithoorn. De bijeenkomst is 
gratis en je ouders kunnen je om 15.30 
weer ophalen. Aanmelden is verplicht 
en trek vooral kleren aan die vies 
mogen worden.

Paddenstoelenspeurtocht

Uithoorn - Onlangs kregen Ep 
Strubbe en zijn vrouw Nel Strubbe-
Zuidbroek bezoek van burgemeester 
Pieter Heiliegers van Uithoorn. 
Aanleiding voor zijn bezoek was het 
60-jarig huwelijksjubileum van het 
echtpaar. Nel uit Mijdrecht en Ep uit 
de Waver wonen al 58 jaar in 
Uithoorn. Nel Strubbe heeft onder 
andere gewerkt als ko�eju�rouw bij 
de gemeentewerf en Ep was 
buschau�eur. “We hebben drie 
kinderen,” vertelt het diamanten paar 
aan de burgervader. “En vorig jaar 
kregen we er een kleinkind én een 
achterkleinkind bij.” Burgemeester 
Heiliegers vindt het prachtig om de 
verhalen te horen. “En om te zien dat 
mensen zo lang gelukkig met elkaar 
zijn!”

Ep en Nel Strubbe vieren zestig jarig jubileum

Het echtpaar Strubbe en burgemeester Heiliegers. De foto werd genomen kort 
voordat het ‘anderhalve-meteradvies’ weer inging. Foto: gemeente Uithoorn

krijgen zodat de genoemde schilder 
niet “ ...deze dag geheel met mijn 
zoons moet leeg looppen...” 

Wat werd er besteld? 
4ct Po Loodwit, 1 ons Zagrun, 1 ons 
Pangiblauw, 5 ons Ligt Cormaat 
groen, 3 kan Rauwelijn  oly en 5 ons 
terpentijn. De brief met de bewuste 
bestelling is na bijna 150 jaar retour 
gekomen. Hij geeft een uiterst inte-
ressante en met vele bijkomende 
details, tre�end nostalgische indruk 
van hoe het bestellen van benodigd-
heden er in 1870 heel anders aan toe 
ging dan vandaag de dag. Greet en 
Marjolein geven inzicht in de brief en 
vertellen hierover met gebruikma-
king van diverse foto’s en beelden uit 
de periode van de brief, aangevuld 
met een reeks anekdotische details 
over de genoemde ingrediënten en 
andere gebruiksartikelen van het 
schildersbedrijf door de eeuwen 
heen. De lezing ‘ 1 ons Pangiblauw en 
3 kan Rauwelijn Oly’ kunt u gratis 
bijwonen, direct na de korte alge-
mene vergadering van historische 
vereniging De Proosdijlanden, op 
donderdagavond 18 november, 
aanvang 20.00 uur in de Willsstee, 
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.

Uithoorn - Zeg je in Uithoorn VDO, 
dan is er altijd wel iemand die zegt; de 
familie Ottenhof. ‘De appel valt niet ver 
van de boom’ luidt het spreekwoord. 
Dochter Pauline Ottenhof geeft bij 
VDO de lessen Yin Yoga, Latin Dance, 
Pilates, Pilates Plus en Pilates 65+. 
Marga Bakker is de andere docent 
Pilates. Zij verzorgt de lessen in het 
KNA gebouw op het Legmeerplein. 
Enkele leden anno 2021 weten zich de 
turnlessen uit hun jeugd met de 
familie Ottenhof nog goed te herin-
neren. Inmiddels zijn ze 50 jaar en al 
vele jaren weer lid van VDO.  “Toen ik 
op zoek was naar een sport die bij mij 
past ben ik als eerste gaan kijken bij 
VDO,” vertelt D, “het was eigenlijk heel 
logisch om weer terug te gaan naar 
mijn oude club. Ik heb gekozen voor 
Pilates”. Pauline Ottenhof legt uit: 
“Pilates bestaat uit rustige, maar 
inspannende oefeningen en daarmee 
zorgt Pilates voor krachtige spieren, 
een correcte lichaamshouding en een 
lenig lichaam.” 

Relaxe
Marga Bakker: “Pilates valt onder de 

Body en Mind lessen van VDO. Alle 
oefeningen voer je heel bewust, met 
honderd procent aandacht uit. Op die 
manier werk je tegelijkertijd aan je 
lichaam en geest. Naast het serieus 
uitvoeren van de oefeningen is er 
onder lestijd ruimte voor een grap of 
grol. Lachen ontspant het lichaam. Pas 
als het lichaam relaxed is, kan de geest 
zich ontspannen.” “Bij VDO kun je ook 
kiezen voor Pilates Plus,” vult Pauline 
aan. “Bij Pilates Plus ligt het tempo van 
de oefeningen wat hoger met als resul-
taat extra training voor de spieren en 
een betere conditie. De oefeningen 
worden op een vloeiende manier en 
redelijk non stop uitgevoerd en 
vormen een pittige core-training. Dwz 
dat je de buikspieren sterk ontwikkelt 
zodat je bijvoorbeeld het opstaan, het 
gaan zitten, gecontroleerd laat 
gebeuren.” Lid M. zegt: “Pittig is het 
zeker maar er worden gedurende de 
les verschillende niveaus aangeboden, 
op maat.” “We worden ook op een pret-
tige en juiste manier gecorrigeerd.” De 
lesuren Pilates zijn geschikt voor jong 
en oud. Zo volgt Annie van 80 al jaren 
de lessen bij Marga. Wie wel behoefte 

Bij VDO: Pilates in De Kuyper en 
het KNA gebouw

heeft aan Pilates 65+ kan dinsdag-
middag terecht in De Kuyper. Pauline 
geeft die lessen en werkt aan verbete-
ring en het behoud van conditie, spier-
kracht, balans en lenigheid. Er wordt 
op zachte muziek gewerkt. Alle oefe-
ningen zijn geselecteerd voor senioren.

Trouwe leden
Pilates wordt dus meerdere malen en 
in verschillende vormen aangeboden 
bij VDO; Beide docenten, Pauline en 
Marga, geven al lang les bij VDO, hun 
lessen worden gevolgd door trouwe 
leden. Elk jaar, met hetzelfde enthousi-
asme, starten de groepen na de zomer-
vakantie weer op. Ieder nieuw seizoen 
zijn er onverwachte en verrassende 
ontmoetingen: “Hee, jij ook hier?” Die 
herkenning, laagdrempeligheid en het 
sporten in je eigen wijk maakt het 
sporten bij VDO zo prettig! Gratis 
proe�es? Kom naar een van de lessen; 
Pilates in het KNA gebouw, Legmeer-
plein, op donderdagochtend (9.00-
10.00u) door Marga Bakker. Pilates in 
het nieuwe buurtgebouw De Kuyper, 
Thamerdal op maandagavond (20.30-
21.30 uur), dinsdagavond (20.00-21.00 
uur) en Pilates Plus op donderdag-
avond (19.30-20.30 uur) door Pauline 
Ottenhof. Pilates 65+ is op dinsdag-
middag van 15.15-16.15 uur.
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LEZERSPOST

We spreken niet meer van “Kiki Bak�ets “ als we het over de blunde-
rende ex wethouder van ons college van B&W hebben. Flauwe hap. Het 
wordt net een grijsgedraaide grammofoonplaat. Vanaf nu zal het, Kiki 
Hagen zijn of gewoon mevrouw Hagen die nu als lid van D66 in de 
tweede kamer zit. Overigens... voor uw informatie, die bijnaam Kiki 
Bak�ets ,  ontsproot aan mijn brein toen ik mijn stukje  ‘Kiki Bak�ets of 
Bak�ets Kiki’ in de Nieuwe Meerbode (november 2020) schreef naar 
aanleiding van haar absurde maar vooral ongeloo�ijk domme en ondoor-
dachte plannetje om zogenaamd kosten voor de Gemeente te besparen. 
Weet U het nog ? Het betrof hier de discussie over het slechts één keer 
per zoveel weken (of maanden) ophalen van grof huisvuil door de 
Gemeentelijke ophaaldienst. Om die kosten te besparen wilde zij deze 
service afscha�en. Dit moest naar haar mening voortaan maar door de 
inwoners van Mijdrecht zelf gedaan worden waarbij men dan kosteloos 
van de twee , ja ja... twee! Gemeentelijke bak�etsen gebruik kon maken 
die bij de Gemeentewerf gestald waren. Ziet U het al voor u? 

Op afspraak
Twee van die , uitsluitend ‘op afspraak’ en ‘indien beschikbaar’,  door haar 
zo genereus aangeboden bak�etsen op circa 17.000 Mijdrechtse inwo-
ners . Na onderzoek bleek dat één van de bak�etsen in de meest verge-
vorderde staat van ontbinding verkeerde en dat aan het overgebleven 
exemplaar zoveel mankeerde dat reparatie een vermogen zou kosten... 
Een giga wethouderlijke misser dus. Ja, en toen daarna haar ludieke, maar 
helaas eveneens ondoordachte voorstel om ons , inwoners van Mijdrecht,  
een ‘zitbankje’ welke her en der in ons dorp geplaatst zouden worden , te 
laten ‘adopteren’... Hoe haal je het in je hoofd. Zo’n simpel bankje (vallend 
onder het reguliere Straatmeubilair waar wij al Gemeentebelasting voor 
betalen) kost inclusief plaatsen  al snel ettelijke honderden euro’s. In no 
time zijn deze bankjes niet meer om aan te zien vanwege vernielingen of 
verloedering... Toen kwam zij met het ‘klapstuk’ aller ideeën en plannen. 

Controle
Om controle over de hoeveelheid af te voeren huisvuil te krijgen wilde zij 
de grijze (rest)afvalbakken laten chippen... Ja , echt háár idee en nee , 
beste lezers , ik ga dit ongeloo�ijke debacle niet nog eens herhalen. 
Er is al genoeg over gezegd en geschreven. Wel wil ik nog zeggen dat ik 
ziels veel medelijden heb met de wethouder (Cees van Uden) die nu met 
mevrouwtje Hagen’s erfenis opgezadeld is. Het chip-plan werd volgens 
mij tijdens een toiletbezoek van mevrouw Hagen geboren. Ze had het 
gewoon gelijktijdig meteen met de rest moeten doorspoelen.

Migraine
Nu heeft haar opvolger er een hoofdpijn, nee... een migraine dossier bij. 
Sorry...ik kan het niet laten.... Nog ééntje dan als afsluiter van dit stukje...
nog één voorvalletje met betrekking tot dat grijsbak-chippen....en hoe 
onze Gemeente dit aanpakt en in haar planning inpast... 

Daar gaat ie.  
Ons deel van de wijk Molenland is nog niet aan de beurt voor de chip-
acties. Het kan, vanaf heden, nog zeker een week, zo niet langer 
duren... Éérst zullen wij wéér een brief krijgen waarin alweer een nieuwe 
geplande datum vermeld zal worden waarop wij onze grijze restafval-
bakken voor de zoveelste keer weer aan de straat mogen zetten.
Di nieuwe brief hebben wij nog niet ontvangen en op het moment dat ik 
dit stukje op mijn computer schrijf is het al Vrijdag 5 November. Het daad-
werkelijke chippen zal zéker niet voor 12 November plaatsvinden denk 
ikzelf. Dat weet de Gemeente ook wel. Maar nu komt het. 

Ouderdom
Een vlak bij ons wonende familie heeft nog een oude grijsbak waarvan 
gezien de ouderdom o.a. de handvatten van het deksel en andere delen 
kapot zijn. Zij belden zéker twee weken geleden, misschien zelfs langer, 
naar de Gemeente en meldden, met de nog uit te voeren chip-actie in het 
vooruitzicht , de slechte staat waarin de oude grijsbak verkeerde en 
vroegen alvast om een nieuwe grijsbak. Logisch toch? Het vervangen van 
hun een poosje eerder gevraagde groenbak verliep immers ook heel 
soepel , net als toen ik dezelfde vraag stelde voor een nieuwe bak. Binnen 
een goede week waren er nieuwe exemplaren maar.... let op! Het 
antwoord van de Gemeenteambtenaar, die ook donders goed wist dat 
het chippen nog minimaal één of twee weken na ontvangst van de nog 
te sturen brief kon duren,  luidde: “Nee, bak omruilen kan niet want daar-
voor is het ‘tekort dag’ ”. De oude, defecte, bak gaat dus eerst van een chip 
voorzien worden. 

Ongechipt
Daarna gaat een nieuwe (ongechipte) grijsbak geleverd worden en moet 
de chip-�rma in een latere ronde nog een keer langs komen om de 
nieuwe bak alsnog van een chip te voorzien... Dit is toch niet uit te leggen 
? Dat heet e�ciëntGemeentebeleid. Hiervoor moet je echt gestudeerd 
hebben. Dus mevrouw Kiki Hagen hoeft zich niet te schamen en zij blijkt 
dus echt niet een uitzondering te zijn waar het om logisch denkwerk 
gaat... Misschien solliciteren meer Mijdrechtse gegadigden voor een 
plekje in de Tweede Kamer...? Ik wens de heer Cees van Uden heel veel 
sterkte met de Hagen erfenis.

C.N.H.van Dijck uit Mijdrecht

Oké. Deal! Afgesproken!

Mijdrecht - Op 22 november start 
AKM met een nieuw blok vol creativi-
teit. Op diverse dagdelen is er nog 
plaats. Tijdens de lesblokken word je 
gestimuleerd om nieuwe schilder- en 
tekenvaardigheden te leren en je 
bekwaamheid te ontwikkelen. We 
streven ernaar dat er in het 
programma van elke groep een 
afwisseling is tussen combinaties van 
techniek/materiaal/onderwerp aan 
de ene kant en het bedenken/
uitvoeren van eigen projecten aan de 
andere kant. De docent zorgt er met 
stimulerende opdrachten voor dat je 
je vaardigheden blijft ontwikkelen. 
Bij meer ervaren leden heeft de 
docent daarbij een meer coachende 
rol en geeft individuele begeleiding.

Elk jaar werkt een wisselend aantal 
docenten voor AKM. De meeste 
docenten zijn academisch geschoold 
en gediplomeerd, en hebben kennis 
opgedaan door jarenlange ervaring 
in het lesgeven op het vakgebied van 
beeldende kunst.
Wilt u komende winter bij ons schil-
deren, tekenen of wilt u workshops 
bezoeken, kijk dan eens op onze 
website: https://atelierdekromm-
emijdrecht.nl/ en meldt u aan bij 
leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

Jeugd:
Ben je gek op tekenen en/of schil-
deren dan kun je bij AKM terecht voor 
les op woensdag- of vrijdagmiddag. 
Per seizoen worden 3 blokken van 10 

Winteractiviteiten bij Atelier de 
Kromme Mijdrecht

De Ronde Venen - D66 heeft de 
kandidatenlijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen in De Ronde 
Venen vastgesteld. 
“De leden hebben gekozen voor een 
afgewogen mix van ervaren raads-
leden en nieuw talent,” aldus 
wethouder en lijsttrekker Cees van 
Uden. 
“Het is daarnaast mooi om te zien dat 
de kandidaten verspreid uit de 
gemeente komen.” Nummer 2 op de 
lijst, Joanne Freeve, is woonachtig in 
Wilnis. Zelf maakt ze sinds de afge-
lopen verkiezingen voor de Tweede 
Kamer deel uit van de D66-fractie in 
de gemeenteraad; dit omdat Kiki 
Hagen destijds is verkozen in de 
Tweede Kamer. Joanne gaat zich 

onder andere inzetten voor een 
gemeente waarin we met elkaar 
praten, elkaar bevragen en naar 
elkaar luisteren. 
Pieter Maas Geesteranus, nummer 3 
op de lijst en woonachtig in Vinke-
veen, onderschrijft deze ambitie. 
“Zelf heb ik onlangs het belang 
ervaren dat bewoners die partici-
peren en ideeën aandragen ertoe 
doen. Bij het initiatief Red Onze Bieb 
ging het niet alleen om een stem te 
laten horen tegen bezuinigingen. 
Ook is het waardevol dat ideeën 
vanuit bewoners – zoals de oproep 
om samenwerking te bewerkstel-
ligen tussen de Willistee en de biblio-
theek Wilnis – door partijen worden 
opgepakt.” 

D66 presenteert top 7-kandidaten

Voorste rij: Joanne Freeve, Gert Jochems. Middelste rij: Thijmen Klinkhamer, Pieter 
Maas Geesteranus, Cees van Uden. Achterste rij: Vivien de Groot, Eelco Doorn 

Ervaren
Eelco Doorn, nummer 4 op de 
D66-lijst, is een ervaren raadslid uit 
Abcoude en onder andere bekend 
van zijn inzet voor het zwembad 
aldaar. Recent heeft hij zich sterk 
gemaakt voor de openbare toegan-
kelijkheid van het Fort bij Abcoude. 
Nummer 5, Mijdrechtenaar Thijmen 
Klinkhamer, is eveneens een ervaren 
raadslid. Hij brengt zijn brede erva-
ring uit het dagelijks leven mee en is 
in de gemeente actief op diverse 
terreinen zoals jeugdbeleid en 
onderwijs. 

Nieuwkomer
Gert Jochems, nieuwkomer op plek 
6, is voor D66 allesbehalve onbe-
kend. Hij is de afgelopen jaren actief 
geweest voor D66, zowel in De 
Ronde Venen als in de Provincie 
Utrecht. Daarnaast vult hij de lijst in 
een ander opzicht aan, namelijk het 
perspectief van het landelijk gebied. 
Dit omdat hij zelf woonachtig is in 
Polder De Eerste Bedijking van de 
Mijdrechtsche Droogmakerij. Ook 
Vivien de Groot, nummer 7, is een 
nieuw gezicht. Nieuw als kandidaat 
maar zeer goed geworteld in de 
gemeente. Een groot deel van haar 
leven woont Vivien in Vinkeveen. 
Daarbij heeft ze jarenlang gewerkt 
als leerkracht in het basisonderwijs.

Vertrekkend
Vertrekkend fractievoorzitter Mein-
dert Brunia kijkt met een goed 
gevoel naar de top 7-kandidaten: 
“Jarenlang heb ik vol energie het 
D66-geluid laten horen, maar met 
deze kandidaten kan ik met een 
gerust hart het stokje overdragen. Ik 
ben er dan ook trots op dat ik deze 
lijst als lijstduwer mag 
ondersteunen.”

lessen aangeboden met per blok 
verschillende onderwerpen en 
docenten. Een gratis proe�es om te 
zien of het bevalt kun je sowieso 
altijd doen, dat hoeft niet aan het 
begin van een blok. Vind je het leuk 
dan kun je door met het cursusblok.

Vinkeveen - Maandag 15 november 
a.s. van 9.30 tot 12.30 uur is het 
Repair Café Vinkeveen weer 
aanwezig in Sociaal Cultureel 
Centrum de Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen. Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig die de door u 
meegebrachte kapotte spullen of 
kleding gratis voor u repareren. Het 
Repair Café wil laten zien dat repa-
reren leuk is en vaak heel makkelijk. 
En weggooien is niet altijd de enige 
oplossing!! Repareren kan in veel 
gevallen en het is natuurlijk ook veel 

beter voor het milieu! Bij het Repair 
Café kunt u terecht voor allerlei repa-
raties zoals kleding, kleine elektrische 
apparaten, computerapparatuur, 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegen-
komt dat kapot is en u eigenlijk nog 
graag gerepareerd zou willen 
hebben. We helpen u graag op 
maandagochtend 15 november met 
uw kapotte spullen, u bent van harte 
welkom. Zij nemen natuurlijk de 
geldende RIVM regels in acht.

Repair Café in de Boei



Wilnis - De leerlingen van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 
hebben de afgelopen week prakti-
sche en interactieve verkeerslessen 
gevolgd van ANWB Streetwise. Met 
dit verkeersprogramma worden de 
kinderen van de basisschool bewust 
gemaakt van de gevaren in het 
verkeer. In alle groepen is genoten 
van een leuke en leerzame 
verkeersles. De praktijk werd zoveel 
mogelijk nagebootst. Zo was er bij de 
kleuters volop aandacht voor veilig 
oversteken en het herkennen van 
verkeersgeluiden. Het dragen van 
gordels en het gebruik van zitjes en 
stoelverhogers stond ook centraal. 
Bij de groepen 3 en 4 lag de nadruk 
op de actieve verkeersveiligheid en 
veilig oversteken. Om de beurt 
mochten leerlingen met de instruc-
teur mee in een gele elektrische auto. 
Ze zaten veilig achterin in een kinder-
zitje en kregen uitleg over de nood-
zaak van de autogordel. Er was ook 
aandacht voor het dragen van een 
�etshelm. 

Remweg
De groepen 5 en 6 leerden over de 
remweg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. De 

kinderen mochten zelf plaatsnemen 
op de bijrijdersstoel van een elektri-
sche ANWB lesauto en zij mochten 
zelf remmen. De leerlingen uit groep 
7 en 8 moesten een uitdagend 
parcours �etsen op het schoolplein. 
Zo trainden de leerlingen moeilijke 
manoeuvres. Ze �etsten ook met een 
zware rugzak op, zodat ze straks 
beter voorbereid zijn op het zelf-
standig �etsen naar de middelbare 
school. Zo werden alle groepen 
bewust gemaakt van hun eigen 
verkeersgedrag en werd het voor de 
kinderen van de Koningin Juliana-
school een spectaculaire en leerzame 
lesdag.
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Leerlingen Julianaschool meer 
‘Streetwise’ met ANWB

LEZERSPOST

Ik wil reageren op het artikel in uw blad van 3 november j.l. over de actie 
van de bewoners van de Marickenlaan in Wilnis. Ik begrijp hun actie 
volkomen. Overschrijding van de maximumsnelheid van 30 km in de 
Ronde Venen komt heel veel voor. Ik woon in Ho�and Noord en dat is een 
30 km zone met woonerven. De Aquamarijn is de erftoegangsweg met 
een maximumsnelheid van 30 km. Ik loop daar veel met mijn hond en 
heb regelmatig snelheden van automobilisten geschat. Ik rijd al meer dan 
60 jaar auto en weet dus wel een beetje hoe snel 30 km is. Ik schat dat 
misschien hooguit 20% van de automobilisten, motoren en brommers 
zich aan de snelheid houdt. De snelheid van de overigen varieert van 40 
tot 70km!!! per uur. Schatting is niet zo moeilijk. Niet nauwkeurig natuur-
lijk maar als lantaarnpalen op ca. 25m staan kun je redelijk schatten hoe 
hoog de snelheid is. Ik heb daar jaren geleden al over geklaagd bij de 
gemeente. Toen werd door de betre�ende afdeling gezegd dat de gemid-
delde snelheid niet boven de 40 km kwam. Had men van TomTom. Later 
zijn er wel signaleringsmeters opgehangen. Dat hielp wel wat. Als ik over 
de Viergang rijd heb ik bijna altijd een bumperklever achter me. 

Handhaving
Ik weet dat de politie heel erg druk is, vooral met bureaucratische hande-
lingen en daardoor weinig tot geen tijd heeft voor handhaving. Maar de 
enige manier om mensen zich wat meer aan de regels te laten houden is 
nu eenmaal handhaving. Een oeroud, maar nog steeds heel vast 
gehouden standpunt is de eigen verantwoordelijkheid van de mens van 
de VVD. Maar zonder controle en handhaving is die verantwoordelijkheid 
ver te zoeken. Bewoners van de Baambrugse Zuwe hebben jaren ook 
geklaagd over de snelheid van automobilisten. Daarop heeft de politie 
destijds wel een keer gecontroleerd. Wat bleeK? De meeste snelheids-
overtreders waren bewoners van de Zuwe. Ik loop ook wel eens over de 
Oudhuizerweg. Vooral ’s avonds is dat een racebaan waar 70 km ook heel 
veel voorkomt. Dat zijn heel vaak GEEN bewoners. Over handhaving en 
overtredingen gesproken: gebruik van de telefoon op de �ets mag niet. Ik 
zie bijna niet anders. Fietsen op een trottoir of voetpad mag niet, maar 
dat gebeurt zo vaak. Ik maak daar wel eens een opmerking over en zeg 
dan dat een trottoir geen �etspad is. Het meest vriendelijke antwoord dat 
ik kreeg was: “Ja dat weet ik” en er werd gewoon verder ge�etst. Ouders 
met �etsende kinderen doen dat ook. Leren zo hun kinderen dat op een 
voetpad gewoon ge�etst kan worden en dat een man met een hondje 
maar opzij moet gaan.  Datzelfde geldt trouwens ook voor woonerven 
waar de snelheid maximaal 15 km is. Volgens de wettekst moet die 
aangepast zijn aan de snelheid van de laagste gebruiker, dus de voet-
ganger. In de toelichting is echter 15 km opgenomen. Velen denken dat 
ook daar 30 km gereden mag worden. Heel gevaarlijk voor kinderen. 
Ondanks de drukte en het gebrek aan capaciteit dan toch maar een 
oproep aan Hermandad: “:Handhaaf toch maar wat vaker en herinner 
Grapperhaus aan een belofte van en van zijn voorgangers die zei dat er 
speci�ek voor handhaving in woonerven 100 politiemensen bij zouden 
komen. ( is nog maar 1 agent op 3 gemeenten)

Aat Hoogstraten

WIK’S DNA blijft nog 
even onbekend

De Ronde Venen - Naar aanleiding 
van de nieuwste ontwikkelingen 
betre�ende het corona beleid 
moeten we helaas onze voorstel-
lingen van november weer 
uitstellen. De planning is dat we in 
maart 2022 het stuk voor u gaan 
opvoeren. Wij vinden het heel 
spijtig, maar de gezondheid van 
iedereen staat voorop!!

Maximumsnelheid 30 kilometer

Vinkeveen - Grote blijdschap deze 
week bij Stichting Vrienden van het 
Johannes Hospitium De Ronde 
Venen. Dinsdag 2 november werd 
namelijk bekend dat zij de grote 
winnaar is van Rabo ClubSupport 
2021. Zij ontving deze avond een 
cheque van €2.331,61 uit handen van 
paralympiër Chantalle van Zijderveld 
en Monique van de Wakker, directeur 
coöperatieve Rabobank. De Stichting 
Vrienden van het Johannes Hospi-
tium ondersteunt het hospitium in 
Wilnis. De Stichting Vrienden levert 
op deze manier een bijdrage aan het 
goed functioneren van het huis en 
een optimaal verblijf. Er wordt in het 
hospitium 24 uur per dag verpleeg-
kundige zorg verleend aan iedereen 
die in de laatste levensfase niet meer 

thuis, in een ziekenhuis of in een 
andere zorginstelling verzorgd kan of 
wil worden. Bij het hospitium 
behoort een prachtige tuin. 
De tuin wordt onderhouden door 
een groep vrijwilligers. De tuin 
draagt bij aan een positieve en 
aangename sfeer in en rondom het 
hospitium. Om ervoor te zorgen dat 
er optimaal genoten kan worden van 
de tuin wenst de Stichting Vrienden 
tuinmeubelen aan te scha�en. De 
cheque die de Stichting Vrienden 
heeft ontvangen van Rabo ClubSup-
port heeft aanschaf van de tuinmeu-
belen mogelijk gemaakt. Uiteraard is 
dit ook mogelijk gemaakt door de 
vele leden van de Rabobank die 
hebben gestemd en het hospitium 
een warm hart toedragen.

Stichting Vrienden Johannes Hospitium DRV 
winnaar Rabo ClubSupport 2021

Versterken van het club- en 
verenigingsleven 
Met Rabo ClubSupport investeert de 
Rabobank in Rijn en Veenstromen 
€80.000 in het verenigingsleven. 
Rabo ClubSupport is een initiatief dat 
clubs en verenigingen een boost 
geeft doordat zij stemmen kunnen 
werven voor het realiseren van 
doelen en projecten die de club én 
de buurt sterker en beter maken. 
Rabobank stelt haar kennis, netwerk 
en �nanciële ondersteuning beschik-
baar om dat doel te helpen verwe-
zenlijken. Rabobank vindt dat 
iedereen een club verdient. 
In heel Nederland steunt de coöpera-
tieve Rabobank daarom sportclubs 
en verenigingen, met behulp van 
haar leden.

Mijdrecht - Zaterdag 20 november 
aanstaande geeft het bekende 
zangersensemble The Martin Mans 
Formation een concert in de Janskerk 
in Mijdrecht. Ze brengen een 
programma ten gehore dat gevuld is 
met arrangementen van bekende 
geestelijke liederen zoals Psalm 42, 
Halleluja van Cohen en Een toekomst 
vol van hoop. Dirigent Martin Mans 
heeft een eigen tekst en bewerking 

van het lied ‘Hoop’ gemaakt dat goed 
aansluit op het eerdergenoemde lied 
‘Een toekomst vol van hoop.’ De 
begeleiding op het fraaie orgel is in 
handen van Mark Brandwijk die zich 
heen en weer begeeft tussen het 
orgel en de vleugel. Hij brengt, naast 
zijn begeleiding, enkele improvisaties 
ten gehore. De pan�uitiste Liselotte 
Rokyta geeft het programma een 
extra dimensie met virtuoos pan�uit-

Concert the Martin Mans 
formation in Mijdrecht

spel. Ze brengt solistisch enkele 
werken ten gehore waarbij ze door 
Mark Brandwijk op de vleugel wordt 
begeleid. In haar muziek klinken 
Oost-Europese suites door. Haar stijl 
is geïnspireerd op de volksmuziek uit 
deze landen. Het programma is een 
muzikaal hoogstandje waarbij de 
zang van de 20 zangers van The 
Martin Mans Formation wordt afge-
wisseld met meeslepende pan�uit- 
en vleugelmuziek. Locatie: Janskerk, 
Janskerkplein 1, Mijdrecht. Aanvang 
20.00 uur. Kinderen t/m 11 jaar zijn 
gratis. Reserveren kan op www.
martinmans.nl of t. 06-25391903.







De Kwakel - Na de zeer succesvolle 
eerste Veilingavond van vorige week, 
startte afgelopen zaterdag om 19:30 
uur de tweede avond van de 
Kwakelse Veiling. 

In de kantine van KDO waren er 
wederom vele jongeren aanwezig, 
die enthousiast gingen bieden op 
één of meerdere kinderkavels. Zo 
kon er o.a. geboden worden op een 
bokszak, een aquarium, een 
10-rittenkaart voor de Hobbyclub, 
een volleybal en taarten van Ajax en 
Feyenoord. Net als vorige week 
vonden de kauwgomballenappa-
raten gretig aftrek voor € 5,- en 
waren er vele glimlachen te zien op 
de gezichten van de kinderen. 
Het werd al snel gezellig en druk in 
de kantine, want bewust werden er 
vroeg aantrekkelijke kavels aange-
boden en gold er, ook deze avond, 
een eindtijd van 24:00 uur. Om de 
meter krentenbroden, pondje 
palingen, kazen, feestpakketten, 
High Wine & Beer bij Gasterij de 
Kwakel werd fanatiek gestreden, wat 

de gemiddelde opbrengst per kavel 
enorm omhoogstuwde. Om 21:30 
uur waren er al twee premies 
gevallen, waardoor € 10.000,- aan 
opbrengsten in sneltreinvaart een 
feit was. Hierna leverden de privé 
vluchten vanaf Lelystad Airport, het 
sloepvaren in Amsterdam, kilo’s aan 
ko�ebonen, een kookworkshop bij 
In den Ossewaard, veel geld op. Voor 
een weekendverblijf voor 12 
personen op Resort Arcen en een 
avond bier drinken voor 10 personen 
in het Fort gingen eveneens vele 
handen in de lucht.

Duizenden euro’s
Het laatste uur was echt de kers op 
de taart, mede door enkele extra 
kopen die gedurende de avond 
spontaan werden ingebracht. 
Het chequeboek van 52 bonnen van 
€ 25,-, die besteed kan worden bij 
Albert Heijn Jos van den Berg, 
leverde nog meer op dan vorige 
week. De opbrengst van het Polder-
sporten voor 40 personen incl. bier 
en bitterballen overtrof even later 

alle verwachtingen. Het absolute 
hoogtepunt van de avond was de 
strijd om een bedrijfsfeest bij Zaai, 
Kweet en Eet in Aalsmeer voor 75 
personen incl. drank. Voor enkele 
duizenden euro’s werd deze kavel 
verkocht. Om 23:55 uur was de 
laatste kavel geveild en kon de eind-
stand opgemaakt worden. Met z’n 
allen zijn we erin geslaagd om een 
wederom een prachtig bedrag op te 
halen van € 38.302,-. Dit bedrag 
opgeteld met de opbrengst van 
vorige week, betekent dat er deze 
62e editie maar liefst € 69.836,- bij 
elkaar is geveild. Een schitterende 
prestatie, waarmee het verenigings-
leven in De Kwakel een �nanciële 
impuls kan gaan krijgen. Vele 
Kwakelse verenigingen hebben een 
aanvraag gedaan voor een gedeelte 
van deze opbrengst. In de komende 
weken zal het Veilingcomité deze 
aanvragen doornemen en een verde-
ling tussen de verenigingen gaan 
maken. Vanuit het Veilingcomité 
wordt iedereen bedankt voor zijn / 
haar bijdrage in deze editie.
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Fenomenale opbrengst op de 
Kwakelse Veiling: €38.302,-

Uithoorn –“Dit is het teleurstellende 
resultaat van de begrotingsraad van 
4 november jl. aldus de fracties van 
DUS!, de PvdA, DURF! en Ons 
Uithoorn. Het amendement van GB, 
VVD, GU en het CDA op de program-
mabegroting 2022 heeft tot gevolg 
dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd 
wordt op de gemeentelijke 
dienstverlening. 

Het gaat hier om bezuinigingen op 
o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het 
armoedebeleid. Maar ook om een 
bezuiniging van 25% op het budget 
van cultuur en een bezuiniging op 
sport. Terwijl, in vergelijking met de 
rest van Nederland, Uithoorn al 
bijzonder weinig uitgeeft aan sport 
en cultuur. (zie ook: https://www.
waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
dashboard/sport-en-cultuur). Tegelij-
kertijd wordt ook de hondenbelas-
ting afgeschaft. Onbegrijpelijk 
volgens de fracties van DUS!, de 
PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In 
deze tijd van Corona zou juist ingezet 
moeten worden op verbinding, 
preventie en gezondheid. Het is dan 
ook onbegrijpelijk dat GB, VVD, GU 
en het CDA in dit amendement er 
voor kiezen te bezuinigen op deze 
posten. Dit getuigt van gebrek aan 

visie op datgene wat juist in deze tijd 
in de samenleving belangrijk is”. 

Waarom nu?
“Dat de hondenbelasting wordt afge-
schaft, is uiteraard iets waar we 
achter kunnen staan, maar waarom 
nu? Welk maatschappelijk e�ect wilt 
u hiermee nu bereiken, nu onze 
gemeente op zoveel fronten moet 
bezuinigen?”, vroeg Mw. Gasseling 
van de PvdA zich af. “Waarom 
scha�en we de hondenbelasting niet 
volgend jaar af, in de kadernota, waar 
het hoort?”. Mw. Otto-Ossenkoppele 
van DUS! kan zich ook niet vinden in 
het amendement van de andere 
coalitiepartijen: “die bezuinigingen 
op sport en cultuur behelzen onge-
veer alle activiteiten die voortvloeien 
uit de recent vastgestelde ambities 
zoals verwoord in de Sportnota én in 
de Cultuurnota. Hier is door ontzet-
tend veel partijen, zoals de sportver-
enigingen, de afgelopen jaren hard 
aan gewerkt en dat wordt hiermee 
teniet gedaan. “Wij zijn absoluut 
tegen bezuinigen op sport en 
cultuur!”

Onbetrouwbaar
Ook de heer Boonman van DURF! 
had moeite met de keuze om op 

eg ondenbel sting  se be uinigingen op 
sport  ultuur  wel ijn r oedebeleid

deze onderwerpen te bezuinigingen 
en nam het begrip ‘betrouwbare 
overheid’ in de mond: “de plannen 
voor sport en cultuur zijn recent vast-
gesteld en om daar nu zoveel bezui-
niging bovenop te leggen is redelijk 
onbetrouwbaar als overheid. Ook de 
heer van Dam van Ons Uithoorn was 
het daarmee eens: “de Burgemeester 
heeft met bewoners uitgebreide 
gesprekken gevoerd over kunst en 
de intentie uitgesproken om iets met 
kunst te gaan doen. De Cultuurnota 
is geaccordeerd door de gehele raad. 
We moeten voorkomen dat we niet 
weer mooie plannen maken en niets 
realiseren”. Bezuinigingen die ten 
koste gaan van de zorg aan onze 
inwoners en sport en cultuur, vinden 
Ons Uithoorn, DURF! en DUS! dan 
ook een onbegrijpelijke keuze. 
Daarom hebben deze drie partijen 
het amendement van de PvdA van 
harte ondersteund: een geringe 
verhoging van de OZB van 1% extra 
(€3,50 per jaar) voor een gemiddelde 
woning, geen bezuiniging op sport, 
welzijn en cultuur en geen bezuini-
gingen op de dienstverlening aan 
mensen die de zorg zo hard nodig 
hebben”, aldus het persbericht van 
de Uithoornse raadsfracties DUS!, 
PvdA, DURF! en Ons Uithoorn.

Foto: Patrick Hesse / VisionQuest

et ouder e obles  
e e b n p st goed bij e

Uithoorn – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje 
over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal 
Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen 
maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de 
Robles vertelt.

U was elf jaar raadslid in de gemeente Uithoorn en nam ongeveer een half 
jaar geleden de stap om wethouder te worden. Hoe bevalt het?
“Ik heb redelijk veel gedaan op professioneel vlak. Maar ik kan met alle 
eerlijkheid zeggen dat deze baan mij het meest bevalt. Hij past goed bij 
me!”

Hoe kijkt u terug op uw eerste maanden als wethouder?
“Met een goed gevoel. Een van mijn grote wensen is om de samenhorig-
heid te vergroten. Ik zeg het wel vaker: Uithoorn wordt, dat is mijn idee, 
steeds meer een forensendorp. Mensen wonen hier, maar werken ergens 
anders en hebben hun sociale leven elders. Ik wil die sociale cohesie weer 
terug. Het is er wel hoor. Dat heb ik gemerkt aan het begin van de corona-
crisis. Spontaan werden allerlei initiatieven gerealiseerd om elkaar te 
helpen. Prachtig om te zien. Ik zou heel graag willen dat het waakvlam-
metje weer aangewakkerd wordt. En daar zet ik me 100 procent voor in. 
Onlangs hebben we het project ‘Dit zijn wij Uithoorn!’ afgerond. In dit 
project zijn inwoners die elkaar niet kennen met elkaar in gesprek 
gegaan. Het is een cliché, maar onbekend maakt onbemind. Mensen 
vinden het lastig om een gesprek aan te gaan met een persoon die ‘ver’ 
van ze afstaat. Met als gevolg dat er voordoordelen ontstaan. Daarom is 
het zo belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. We gaan verder met 
het project. Want er ontstaat na een project niet ineens ‘sociale cohesie’. 
Daar is meer voor nodig. Houd de lokale media, de sociale media van de 
gemeente en de website ditzijnwijuithoorn.nl in de gaten voor meer 
informatie.” 

Blij
“Verder is mijn grootste portefeuille (takenpakket) het sociaal domein. 
Daar ben ik blij mee, want net als Ria Zijlstra, wil ik me hard maken voor 
mensen die het minder hebben. Bij de gemeente zijn we nu bezig met de 
uitvoering van het zogenoemde koersplan sociaal domein. Kort gezegd is 
het idee erachter dat inwoners die (�nanciële) hulp of zorg nodig hebben 
veel meer maatwerk krijgen. We willen naast de inwoner staan, in plaats 
van erboven. Dus samen met de inwoner bepalen welke hulp nodig is. In 
plaats van dat de gemeente dat alleen beslist. Ik weet dat dat niet altijd 
het geval is geweest en ik zal niet zeggen dat alles nu perfect is. Maar ik 
durf wel te zeggen dat we op de goede weg zitten. Het koersplan krijgt 
steeds meer handen en voeten. En dat is belangrijk! We moeten als 
gemeente de inwoner zo goed mogelijk helpen en duidelijk aangeven 
wat er mogelijk is en welke kansen er zijn. In plaats van aangeven wat er 
niét mogelijk is.”

U bent wethouder geworden op het moment dat we in een lange lockdown 
zaten. Was dat moeilijk?
“Ik denk dat iedereen die een nieuwe baan heeft gekregen tijdens de 
coronacrisis het niet makkelijk heeft gehad. Maar waar een wil is, is een 
weg! Ik wilde heel graag snel kennismaken met onze samenwerkingspart-
ners. En dat ging natuurlijk moeizamer, omdat we elkaar niet konden 
bezoeken. Maar gelukkig hebben we Teams. Ik heb dus veel mensen via 
een beeldscherm leren kennen. Ach, het is niet ideaal, maar het lukt ook! 
Nu is het weer iets makkelijker om fysiek op werkbezoek te gaan. Onlangs 
ben ik bijvoorbeeld met jongerenwerkers van PerMens (voorheen Street-
cornerwork, red.) de straat opgegaan om in gesprek te gaan met de 
jongeren. Ik wil dat vaker gaan doen. Dat is ook zo leuk aan het wethou-
derschap. Je staat midden in de samenleving. Dat is natuurlijk ook nodig 
om te weten wat er speelt. Daarom hecht ik veel waarde aan de werkbe-
zoeken die we als college a�eggen.”

U bent voordat u wethouder werd maar liefst elf jaar raadslid geweest in de 
gemeente Uithoorn. Is dat een voordeel?
“Jazeker. Omdat je dan veel dossierkennis hebt. Ik was dus al goed op de 
hoogte wat er allemaal speelt. Niet alleen binnen de gemeentelijke orga-
nisatie, maar ook in de samenleving.”









Vinkeveen - Op 27 oktober vond op de velden van SV Hertha in Vinkeveen 
het minischoolvoetbal plaats. Het was prachtig voetbalweer, geen regen een 
goede temperatuur om in te bewegen en niet te veel zon. In de middag 
konden de kleuters van de drie basisscholen de Jozefschool, Pijlstaartschool 
en de Schakel uit Vinkeveen kennis maken met het voetballen. De kleuters 
konden zich via de school aanmelden en werden in teams verdeeld. Met 

namen als Barcelona, Real Madrid en Arsenal leek het net of het de beste 
competities van de voetbalwereld plaatsvonden. Jongens en meisjes door 
elkaar zorgden voor een leuke teamsamenstelling. 60 kinderen renden over 
het nieuwe hoofdveld van Hertha. Iedereen speelde 4 wedstrijdjes met veel 

plezier, strijd en soms ook een beetje afgeleid door alles om het spel heen. 
Kortom, 60 winnaars op het veld! Tijdens de pauzes werd er heerlijke limo-
nade en lekkere ijsjes verzorgd. De middag werd afgesloten met een lekker 
verdiend patatje en uiteraard een prachtige medaille als beloning. Het was 
een geweldige middag voor de jongste toekomstige leden van Hertha!
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Een middag voetbalplezier

Vinkeveen - Al een aantal jaren heeft 
de Rabobank een goed initiatief om 
verenigingen en stichtingen te 
steunen. Dit doen zij niet alleen op 
�nancieel gebied, maar ook via 
kennis en een uitgebreid netwerk. 
Op �nancieel gebied is er voor deze 
regio Euro 80.000 beschikbaar. Leden 
van de Rabobank mogen stemmen 
op hun 3 favoriete verenigingen of 
stichtingen en op basis van het 
aantal uitgebrachte stemmen wordt 
dit geld verdeeld. Dinsdag 2 
november was het dan zover, de 
feestelijke uitreiking op het hoofd-
kantoor van de Rabobank Rijn en 
Veenstromen in Woerden. Een leuke 
en inspirerende avond met een 

welkomstwoord van directeur 
Monique van de Wakker en een 
presentatie van Silvia Bos namens 
NOC-NSF over welke ondersteuning 
verenigingen en stichtingen kunnen 
krijgen bij brede maatschappelijke 
vraagstukken. Er komt tegenwoordig 
nogal wat af op verenigingen zoals 
rook- en alcoholbeleid, de gezonde 
kantine, verduurzaming en behoud 
van leden en vrijwilligers.

Levensverhaal
Chantalle Zijderveld, Olympisch 
kampioene zwemmen Tokyo 2020, 
vertelde haar levensverhaal hoe dit 
te bereiken en uiteraard via de 
nodige ups-and-downs. Tot slot de 

Hertha blij met Rabo ClubSupport
uitreiking van de cheques. 150 
verenigingen en stichtingen uit de 
regio hebben 2.400 leden een stem 
laten uitbrengen. Glorieus winnaar 
werd het Johannes Hospitium uit 
Wilnis. S.V. Hertha uit Vinkeveen is 
net buiten de top 3 gevallen met het 
mooie bedrag van Euro 1.331,60. 
Voorzitter Michel Klinkhamer is buit-
gewoon blij met dit bedrag. Dit jaar 
heeft S.V. Hertha het bestedingsdoel 
de nieuwbouw van een tribune langs 
het nieuwe hoofdveld. Een mooie 
aanvulling op de diverse activiteiten 
die wij doen om het geld bij elkaar te 
brengen voor deze tribune. En ik sluit 
niet uit dat we ook een beroep doen 
op de Rabobank via de aangeboden 

Regio - De 30e ZTL was met recht 
een uitdaging voor de organisatie. 
Deze editie stond gepland in 
november 2019, maar helaas werd 
deze loop door corona van de 
kalender geveegd. In de aanloop 
naar de editie 2021 heeft de organi-
satie ook weer het een en ander 
moeten aanpassen met als klap op 
het “startschot” de corona aanpas-
singen van afgelopen week. Dit 
weerhield de organisatie er niet van 
om alle deelnemers te verwelkomen 
in Mijdrecht. Wij keken uit naar 7 
november, maar op 2 nov. vond er al 
een prestatieloop plaats, waarbij de 
organisatie van de Zilveren Tur�oop 
was betrokken. De mededeling dat 
o.a. de G-Run uit het programma was 
gehaald viel heel zwaar bij de spor-
tieve bewoners van Ons Tweede 
Thuis. Kom, dacht de leiding, wij 
gaan een G-Run organiseren voor 
deze bewoners. Dinsdagavond 2 nov. 
stonden 35 bewoners met hun bege-
leiders aan de start op de atletiek-
baan in Uithoorn. De vaste AKU trai-
ners – petje af voor deze mannen - 
van deze groep en hun begeleiders 
zorgden voor een uitzonderlijk 
mooie warme sfeer, waarbij alle deel-
nemers persoonlijk aandacht kregen. 
Na 3 rondjes op de baan werden al 
deze kampioenen gehuldigd met 
een mooie medaille, beschikbaar 
gesteld door De Veenlopers. Een 
bijzondere ervaring! 

Snel schakelen
De aangepaste regels die op 2 nov. 

werden afgekondigd noodden de 
organisatie tot snel schakelen. Op 3 
nov. vond er afstemming plaats met 
de gemeente en CASS, de beveili-
gings�rma waarmee afspraken 
moesten worden gemaakt om de 
noodzakelijke controles te waar-
borgen. Alle deelnemers die in 
sporthal hun startnummer / bewijs 
ophaalden, moesten hun CTB 
(Corona Test Bewijs) laten zien. 
Iedere deelnemer ontving een pols-
bandje om na a�oop de sporthal 
weer te betreden. 
Het bestuur van het Zorg en Zeker-
heid circuit (de Zilveren Tur�oop is 
de eerste loop in een reeks van acht 
lopen) werd van onze aangepaste 
regels op de hoogte gebracht, wat 
leidde tot een compliment van de 
hoofdsponsor ‘Zorg en Zekerheid’. 

Lange rij
Zondag 7 november, een lange rij 
wachtenden voor de ingang van de 
sporthal. Het CTB werd gecontro-
leerd door het beveiligingspersoneel 
van CASS. DE organisatie besloot om 
de 3 startmomenten 15 minuten uit 
te stellen. Om 11.15 uur klonk het 
startschot van de VOKU 10 km loop. 
Een populaire afstand met ook dit 
jaar de meeste deelnemers. Ruim 
450 lopers begonnen aan hun prach-
tige route door het in herfstkleuren 
getooide polder landschap. Dat 
parcours is toch wel heel bijzonder. 
Er is een schitterende overgang van 
de polder naar de Kromme Mijd-
recht, met halverwege het dorp De 

Hoef. Al genietend ga je de polder 
weer in en komt de �nish op de 
Hoofdweg alweer in zicht. Een verras-
sende winnaar dit jaar zowel bij de 
heren als de dames. Uitslag heren: 1 
Zeb Beelen - 32:23, 2 Olaf van de 
Bergh - 32:34, 3 Ryan Perry 34:13.
Uitslag dames:1 Irene Kuin - 39:05, 2 
Nathalie Klaassen- 39:31, 3 Carmen 
Oosterkamp - 40:28.Voorafgaand aan 
de 10 km werd Michael Woerden 
verrast net een herinering voor zijn 
30e deelname aan de ZTL Voorzitter 
Rineke Falkema van de Veenlopers 
sprak hem toe.

Goedgemutst
Om 11.25 uur vertrokken de lopers 
van de Automotive-centre Van 
Nieuwkerk 5 km loop. 250 lopers 
hadden zich voor deze 5 km inge-
schreven. Een aantal had de afge-
lopen weken met succes aan de 
loopclinic van de Veenlopers deelge-
nomen. De muzikanten van Dweilor-
kest De Hoetentoeters zorgden 
ervoor dat iedereen goedgemutst de 
Oosterlandweg op liep. In overleg 
met de gemeente konden deze deel-
nemers op de openbare weg lopen. 
Dit gaf rust in de grote groep die 
breed uitwaaierde op de eerste kilo-
meter. De snelste lopers kwamen op 
de Hoofdweg nog een aantal 10 
km-lopers tegen. Een broederlijke 
begroeting, “zet hem op”, hoorde je 
door de polder klinken. De �nish 
kwam in zicht. Nog even aanzetten 
en kijken of de voorloper nog inge-
haald kan worden. Uitslag heren: 1 
Floyd van Klink- 16:25, 2 Jorge 
Fernadez de Toro - 16:32, 3 Andy 
Fuller- 16:39. Uitslag dames: 1 Evita 
Hoogeveen - 18:39, 2 Erica Belandi - 
19:01, 3 Merel van Gaalen- van 
Loon- 20:36.

Businesloop
Vijf minuten na de 5 km vertrokken 
165 lopers voor hun 10 EM . De 10 
Engelse mijl, veelal 10 miles 
genoemd, is een veel gelopen 
afstand van 16,1 kilometer bij 

ubileu  editie e Zilveren urfloop

Foto’s Marco Bakker

wegwedstrijden in de atletiek (Wiki-
pedia). Het parcours is gelijk aan de 
10 km met halverwege een extra lus. 
Deze deelnemers werden op hun 
pad naar de �nish in hun rug 
geblazen door het dweilorkest. Dit 
gaf het extra duwtje dat sommige 
nodig hadden. Uitslag heren: 1 Brent 
Pieterse - 55:11, 2 Wilfred Verhagen- 
55:16, 3 Martijn de Groot - 55:39. 
Uitslag dames:
1 Jolijn Swager - 1:01:55, 2 Nanda 
Clarisse - 1:09:51, 3 Alieke Hoogen-
boom 1:10:27.
Een al jaren terugkomend feestje is 
de Businessloop. Bedrijven en Instel-
lingen lopen hun “wedstrijd”; de 
snelste 4 lopers van ieder team 
bepalen de teamuitslag. Op de 10 km 
was het team van Hairfashion at 
home by Iris en Studio 110 het snelst 
gevolgd door Loyals en het Veen-
landen College. Op de 5 km lieten de 
atleten van OnsTweedeThuis 1 de 
teams van Komkommertijd (zeer 
klein verschil) en Aqua�x achter zich. 
Met natuurlijk een eervolle vermel-
ding voor de teams van OnsTwee-
deThuis 2, VVD De Ronde Venen , 
Aqua�x 1 en Tympaan-De Baat.

Prijsuitreiking
Wat wij misten tijdens deze Zilveren 
Tur�oop was de prijsuitreiking. Dit is 
altijd een spannende en vrolijke 
gebeurtenis, waarvoor vele atleten 
graag een half uurtje bleven 
wachten. Het napraten, ervaringen 
uitwisselen en spiertjes masseren 
was helaas niet mogelijk met de 
huidige beperkingen. 

Nieuw element tijdens de Zilveren 
Tur�oop was “Wandelen door de 
Venen”. Sinds een aantal jaar heeft AV 
De Veenlopers een wandelafdeling 
waar enthousiast wordt getraind en 
waar de wandeltechniek aandacht 
krijgt. En het is er ook nog gezellig. 
De wandelafdeling had een parcours 
van 8,5 km uitgezet tussen Mijdrecht 
en Wilnis. 95 wandelaars van alle 
leeftijden werden op het parcours 
gesignaleerd. De inschrijving overtrof 
alle verwachtingen. 
Dat wandelen populair is zie je elke 
week terug in de Mijdrechtse polders 
waar regelmatig wandelaars actief 
zijn. Dankzij een subsidie van de 
gemeente De Ronde Venen konden 
we dit nieuwe onderdeel van de 
Zilveren Tur�oop gratis aanbieden.

Dank
De 30e Zilveren Tur�oop was er een 
met vele uitdagingen voor de organi-
satie en de vele vrijwilligers. Van 
verkeersregelaars, het parkeerteam, 
dames die de lunchpakketten in orde 
maken, het uitgifteteam van de start-
nummers, het Z&Z team dat de tijd-
waarneming en uitslagverwerking 
voor zijn rekening nam tot het perso-
neel van de sporthal dat de catering 
verzorgde. Hulde is op zijn plaats!. 
Dankzij de sponsoren van de Zilveren 
Tur�oop was er voor alle deelnemers 
een schitterende medaille. 
De vrijwilligers verrast met een waar-
devolle attentie. Terugkijkend op 7 
november kunnen we spreken van 
een geslaagde 30e jubileum editie 
van de Zilveren Tur�oop.

kennis voor de maatschappelijke 
uitdagingen waarmee wij als club te 
maken hebben. Wij bedanken 

iedereen die op S.V. Hertha heeft 
gestemd en uiteraard de Rabobank 
voor dit mooie initatief. 

Voorzitter Michel Klinkhamer met de check op de nieuwe tribune van S.V. Hertha.
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Regio - Atletiekvereniging AKU orga-
niseert voor de 37e keer haar jaar-
lijkse grote loopevenement op de 
laatste zondag in januari. Dit jaar zal 
dat 30 januari zijn. Met alle 
afstanden, 5, 10 kilometer en 10 
Engelse mijlen, komen de deelne-
mers langs de mooiste plekjes in 
Uithoorn en de Kwakel. Als voorbe-
reiding op deze loop start op 
woensdag 17 november een loop-
clinic van 12 weken op de atletiek-
baan van AKU.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan 
geleerd. Bij AKU leren we jou hard-
lopen. Op woensdag 17 november 
start op de atletiekbaan van AKU een 
clinic voor met name beginnende 
lopers. Iedereen is welkom, ongeacht 
je leeftijd of ervaring. Gediplomeerde 
trainers zullen je helpen om sterker 

te worden en een betere conditie te 
krijgen. Na een periode van 12 
weken ben je zeker in staat om 
tijdens Uithoorns Mooiste de afstand 
van 5 kilometer te overbruggen en 
voor een aantal is de afstand van 10 
kilometer haalbaar. Gevorderde en 
meer ervaren lopers zijn uiteraard 
ook van harte welkom, zij kunnen 
direct of na enige tijd direct 
aansluiten bij de reeds bestaande 
groepen. Naast de training op 
woensdag kun je in overleg met de 
trainers de mogelijkheid bespreken 
om op dinsdag- of donderdagavond 
bij AKU te trainen. Daarnaast krijg je 
‘huiswerk’ mee voor een tweede trai-
ning in het weekend. Aanvang van 
de trainingen is 19.30u.

Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stukje 
hollen. Wij vinden het belangrijk dat 

Hardloopclinic bij AKU van start

Wilnis - Op de 2e zondag van 
november om 14.00 uur is het moge-
lijk om gezellig te komen bridgen in 
“De Willisstee” in Wilnis. Het is een 
open bridgedrive dus iedereen is van 
harte welkom. U kunt zich 
aanmelden door een email te sturen 
naar: bridge.drv@mail.com onder 
vermelding van uw beider naam, 

email-adres en telefoonnummer en 
ook graag of u een A of B speler bent. 
U ontvangt een bevestiging. De deel-
namekosten zijn 5 euro per persoon 
te voldoen bij binnenkomst.
Zij spelen 6 rondes van 4 spellen. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 12 
november. Organisatie: Bridgeclub 
De Ronde Venen, Tel. 06 154 222 55

Bridgen op zondagmiddag

Uithoorn - Dinsdagmiddag zoals 
gewoonlijk verzamelden de bridgers 
van Bridgeclub Hartenvrouw zich in 
’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan. 24 Paren deze week 
verdeeld over twee lijnen. Vaak zijn 
het dezelfde namen die in de top-vijf 
verschijnen maar de paren die vorige 
week eerste en tweede werden in de 
A-lijn eindigen nu op de laatste twee 
plekken. ‘Het kan verkeren’ zei 
Bredero en dat bleken nog steeds 
ware woorden. Corry Smit en Bep de 
Voijs deden het wel uitstekend en 
eindigden met de hoogste score van 
de middag 62,92%. Twee waren 
Froukje Kraaij en Anneke van der 
Zeeuw met 60,83%, op drie Cobie 
Bruine de Bruin en Ria Verkerk met 
59,17%, vier Gerda Bosboom en Nel 

Hamelijnck 55,42% en op de vijfde 
plaats Marja van Holst Pellekaan en 
Sandra Raadschelders 48,75%. In de 
B-lijn een prachtige eerste plek voor 
Rees en Gerard van der Post met 
60%. Henny Jansen en Yvonne 
Koestal eindigden tweede met 
57,07%. Op drie en vier met slechts 
een klein verschil Jeanet Vermeij en 
Lenie Pfei�er met 54,89% en Fien 
Leeftink en Arna Kroon met 54,24%. 
Op de vijfde plaats tenslotte Tiny 
Rijpkema en Sonja Selman met 
53,26%. Dit was de vierde zitting van 
de parencompetitie. Nog twee 
middagen te gaan dan gaan we weer 
promoveren en degraderen. Voor 
informatie over de club kunt u een 
mail sturen naar Hartenvrouw2015@
gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw

Mijdrecht - Ook tegen Valken’68 
heeft Argon de lijn van de afgelopen 
wedstrijden voortgezet, veel kansen 
maar (te) weinig doelpunten. Na een 
0-1 ruststand werd er in het vervolg 
nog een keer gescoord waardoor er 
uiteindelijk een 0-2 eindstand op het 
scorebord stond. Uitslag was wel 
verdiend maar Argon slaagde er niet 
in om de vele mogelijkheden in doel-
punten om te zetten. De eerste helft 
kon eigenlijk schriftelijk afgehandeld 
worden, de reputatie van Argon was 
kennelijk ook al in de gemeente 
Katwijk doorgedrongen, Valken’68 
posteerde een muur van vijf, soms 
zes verdedigers om de aanval van 
Argon van scoren af te houden. Dat 
lukte lange tijd omdat er maar weinig 
mogelijkheden waren. Wel deed Sven 
Beek in de eerste minuut een poging 
maar die leverde niets op. Pas in 
minuut 26 opende Dylan Bergkamp 
de score, hij kreeg de bal van Bart van 
der Voort en schoot de bal laag in de 
verre hoek waar zelfs de lange 
doelman Joris van Harmelen een paar 
centimeter te kort kwam. 0-1. Van de 
Valken kon weinig aanvallende 
pogingen worden genoteerd in de 
eerste helft, Marc Langeveld deed wel 
een poging maar hij vond Argon 
doelman Marijn van Wandelen op de 
goede plaats staan. Argon kwam nog 
tot een paar mogelijkheden, Sven 
Beek mikte te hoog en een lobje van 
Giliano Eijken verdween over de krui-
sing. In de slotminuut probeerde 
Yannick van Doorn het nog na een 
vrije trap van Bergkamp echter de 
goede richting ontbrak.

Wissels
De tweede helft was meer een 
wedstrijd, Valken’68 verliet de verde-
digende stellingen en deed 
pogingen om de score om te buigen. 
Maar eerst werd Mika Keizers 
vervangen, Ian Refos nam zijn plaats 
in. Trainer Pistorius nam blijkbaar 

Keizers met deze wissel in bescher-
ming, hij had al een gele kaart en de 
duidelijk aanwezige scheidsrechter 
Takacs had hem al vermanend toege-
sproken, hij was blijkbaar niet 
gecharmeerd van de speelwijze van 
de Argon aanvaller. De eerste kansjes 
waren voor de thuisploeg, Huig van 
Duijn deed enkele pogingen maar 
telkens kon hij Keeper Marijn van 
Wandelen niet passeren. Ook schoof 
de bal een keer voorlangs een leeg 
Argon doel maar niemand raakte bal. 
Younes Ouaali was deze middag veel 
aan de bal, maar aan de afwerking 
ontbrak het vanmiddag, veel 
pogingen gingen naast en over en de 
bal even afgeven aan een andere 
speler in dezelfde kleur die in een 
betere scoringspositie stond was er 
niet bij. Maar in minuut 67 viel dan 
toch doelpunt nummer twee, Giliano 
Eijken zag op tijd de vrijstaande Ian 
Refos die vervolgens de keeper Joris 
van Harmelen kansloos liet. 0-2. 
Argon kreeg daarna nog meer moge-
lijkheden Dylan Bergkamp vergat de 
bal breed te leggen en knalde vervol-
gens op de keeper en de voor Sven 
Beek ingevallen Max Oliemans passte 
op Giliano Eijken maar bij zijn doel-
poging zat een been in de weg. 
Valken’68 zette daar een paar vrije 
trappen en een bal op de lat tegen-
over maar de Argon verdediging 
stond ook vandaag geen tegendoel-
punt toe. Max Oliemans verscheen 
nog alleen voor de doelman maar 
keeper Joris van Harmelen maakte er 
een hoekschop van. In de slotfase 
werd Younes Ouaali nog vervangen 
door Tim Waning. Aan de stand 
kwam geen verandering meer en 
gingen de punten mee naar Mijd-
recht, alleen de score was wat 
magertjes. Zaterdag het vervolg van 
de indertijd gestaakte wedstrijd 
tegen Forum Sport, een klein half 
uurtje voetbal aan de Hoofdweg bij 
de stand van 2-2.

Argon neemt drie punten mee 
uit Valkenburg

Uithoorn - Na 90 minuten spelen 
kunnen de minstens 300 toeschou-
wers, welke ondanks het regenach-
tige weer naar sportpark randhoorn 
waren gekomen om nu eens met 
eigen ogen te aanschouwen hoe 
Legmeervogels het er thuis van 
afbrengt, lezen op het scorebord dat 
de eindstand van het duel Legmeer-
vogels tegen de FC Uitgeest is geëin-
digd in een 2-3 nederlaag voor 
Legmeervogels. Een nederlaag 
waarvan je alleen maar jezelf de 
schuld kan en moet geven. Legmeer-
vogels misten ook in dit duel veel te 
veel kansen om te score en verdedigt 
soms heel matig, zwakjes uitgedrukt.
De eerste 45 minuten zijn voor 
Legmeervogels. Waarbij men wel 
attent moet blijven voor de counters 
van de FC Uitgeest. In de eerste 10 
minuten mag Legmeervogels al een 
4-tal corners nemen dit geeft al aan 
het overwicht wat Legmeervogels 
heeft. Ook in verdedigend opzicht is 
Legmeervogels attent en krijgen de 
voorwaartse van de FC Uitgeest geen 
echte mogelijkheid om te score. Het 
blijft bij een paar afstandschoten 
welke goed worden verwerkt door 

Anthony Acda. In de 37ste minuut 
krijgt Legmeervogels loon naar 
werken. Een wonderschone aanval is 
de inleiding van de eerste tre�er is dit 
duel. Het is uiteindelijk Jamil Held die 
deze fraaie aanval doeltre�end weet 
af te ronden. 1-0. In de resterende tijd 
tot aan de rust weet Legmeervogels 
deze stand op het scorebord te 
houden. Een voorsprong die zeer 
zeker verdiend is maar eigenlijk nog 
hoger hoort te zijn. 

Tweede tre�er
Gelijk na de rust is Jasper Burgers 
dicht bij de 2-0 maar zijn inzet wordt 
door de doelman tot hoekschop 
verwerkt en levert dus niet de zo 
gewenste en gehoopte tweede 
tre�er op voor de thuisclub. Na 10 
minuten in de tweede helft verliest 
Legmeervogels om nog steeds 
onduidelijke reden de grip op de 
wedstrijd en moeten alle zeilen 
worden bijgezet om de bezoekers 
van een tre�er af te houden. Dit gaat 
goed tot de 64ste en 66ste minuut als 
achtereenvolgens Mike Olgers van de 
FC Uitgeest krijgt zomaar de bal in 
zijn voeten geschoven en kan dan 

Legmeervogels geeft voor-
sprong makkelijk uit handen

het hele bewegingsapparaat 
aandacht krijgt. Een uitgebreide 
warming-up, loopscholing en een 
gevarieerde looptraining zijn vaste 
bestanddelen van de trainingen. 
Maar je krijgt ook voorlichting over 
lenigheid, spierkrachtontwikkeling, 
looptechniek, coördinatie, gezonde 
voeding en goed schoeisel. Een 
goede geïnformeerde hardloper blijft 
het blessurespook de baas. Dat is ons 
uitgangspunt. Sportfysiotherapeuten 
van Plexus staan klaar om begin-
nende blessures te behandelen en 
om voorlichting te geven over 
blessurepreventie.

Uithoorns Mooiste
Op een prestatie volgt een beloning. 
Dat is naast de voldoening, het 
aandenken dat je krijgt aan de �nish 
van de loop die plaatsvindt op 
zondag 30 januari. Naar deze loop 
werken we met zijn allen toe. Maar 
de allergrootste beloning krijg je in 
de vorm van een gezond en sterk lijf, 
meer energie en zelfvertrouwen. De 
kosten voor deelname aan de clinic 
van 12 weken bedragen € 50,-, dat is 
inclusief een startbewijs voor 
Uithoorns Mooiste op de 5 of 10 kilo-
meter of de 10 EM en een mooie 
herinnering. Informatie over 
Uithoorns Mooiste is te vinden op 
www.uithoornsmooiste.nl en de 
website van AKU www.aku-uithoorn.
nl en je kunt voor informatie kontakt 
opnemen met Rene Noorbergen, 
0655858584.

rustig, zonder dat hem ook maar een 
stro breedte in de weg wordt gelegd. 
Op zijn inzet is Anthony Acda kans-
loos 1-1. Nog geen twee minuten 
alter is het weer raak als de kleinste 
man van het veld Mats Idema van FC 
Uitgeest ongehinderd een bal kan en 
mag inkoppen. 1-2. Hoe is het moge-
lijk dat zo snel en op deze manier een 
voorsprong wordt weggegeven? Na 
deze snelle achterstand komt 
Legmeervogels weer langzaam op 
stoom en worden er weer vele 
kansen gecreëerd maar in de afwer-
king zit het niet mee. Toch komt de 
gelijkmaker op het scorebord. Een 
voorzet van Kenneth v d Nolk van 
Gogh wordt door Jasper Burgers 
tegen het nylon gewerkt en is de 
stand met 2-2 zeer terecht in even-
wicht. Dan zou je kunnen denken dat 
beide partijen zich kunnen vinden in 
deze 2-2. Niets is minder waar. Zowel 
de thuisclub Legmeervogels als de 
bezoekers de FC uitgeest gaan voor 
de volle winst. Het was een snel 
uitgevoerde counter die de verdedi-
ging van Legmeervogels ontwrichte. 
Acda weet het schot te pareren . 
Heeft zijn handen op de bal maar dan 
probeert Wesley Wil�ert met een 
�inke sliding als nog de bal in het 
doel te werken. Het is dan ook onge-
loo�ijk dat de scheidsrechter dit doel-
punt goed heeft gekeurd. Na a�oop, 
maar wat heb je daaraan, was vriend 
en vijand er van overtuigd dat deze 
tre�er niet goedgekeurd had mogen 
worden. Nu kan en mag je boos dat 
het 2-3 wordt maar Legmeervogels 
moet toch ook wel de hand een klein 
beetje in de spiegel kijken. Hoe kan je 
zoveel kansen missen en hoe makke-
lijk geef je een moment de zeer 
verdiende voorsprong zo makkelijk 
uit handen. De volgende mogelijk-
heid voor de eerste overwinning in 
dit seizoen is aanstaande zondag 
tegen LSVV in Zuid - Scharwoude. 
Aanvang is 14.00 uur LSVV - 
Legmeervogels.
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De Hoef - In de bekercompetitie van 
de Biljartfederatie De Ronde Venen 
zijn in de 2e speelronde alle 8 
partijen doorgegaan. Het is te hopen 
dat met de aangescherpte corona-
maatregelen de komende tijd alle 
teams voldoende spelers kunnen 
inzetten. In De Springbok werden 2 
wedstrijden gespeeld met een duide-
lijk verschil in de uitslag. De 
Springbok 1 verloor namelijk met 
27-42 van De Kromme Mijdrecht 1. 
Harry Stolwijk won namens De 
Springbok als enige zijn partij, 
Eduard Vreedenburgh, Raymond 
Lannooy en Toon de Kwant (in 
slechts 20 beurten) haalden elk 12 
punten binnen voor De Kromme 
Mijdrecht. De Springbok 2 deed het 
veel beter, zelfs zo goed dat ze de 
maximale score van 48 punten 
haalden tegen De Merel/Richard’s BV 
3. Jan Felix, Jack Baak en Chris 
Draaisma wonnen relatief eenvoudig, 
alleen kopman Willem Holla had iets 
meer moeite met Dorus van der 
Meer die 4 caramboles tekort kwam 
voor een gelijkspel. Beddebeer zette 
met 44-38 een mooie uitslag neer 
tegen De Merel/Richard’s BV 1. 

Niet makkelijk
Makkelijk was het niet, alle partijen 
waren best spannend. Oscar 
Tieman, Rowdy Lippinkhof en 
Rohan Janmaat wonnen, alleen 
Berend Huisingh moest het onder-
spit delven tegen de dit seizoen in 
goede vorm stekende Kees Grif-
�oen. DenB Diensten behaalden 3 
wedstrijdpunten meer dan tegen-
stander De Kromme Mijdrecht 2 
door nette overwinningen van John 
Beets en Ger Ruimschoot. In de 
onderlinge strijd tussen Stieva/De 
Kuiper 1 en 2 won het tweede team 
net aan met 38-36. Ruud Breyaen 
was waarschijnlijk wel blij met de 
winst, maar niet met de 45 beurten, 
wat meteen de langste partij van de 
bekercompetitie is. Ron Hartsink 
was veel blijer met zijn winst in 19 
beurten, de korste partij van deze 
speelronde. Bar Adelhof 1 kreeg 1 
punt meer op het wedstrijdformu-
lier dan tegenstander Cens (40-39). 
Edwin van der Schaft en Richard 
van Kolck zorgden elk voor 12 
punten, Anne Beeker en Chas Jans 
elk voor 8 punten. DIO en De Merel/
Richard’s BV 2 deelden de punten 

Maximale score Springbok 2

Uithoorn - Eindelijk, ondanks alle 
aanvullende maatregelen, hebben ze 

afgelopen week de Zilveren Tur�oop 
kunnen lopen. De 1 km. Specials 

Stichting Ons Tweede Thuis in 
beweging tijdens de Zilverenturfloop

groep hebben hun wedstrijd afge-
lopen dinsdag gerent op de atletiek-
baan in Uithoorn van AKU. Dat was 
een feestje waarbij de atleten weer 
werden vergezeld door de loop-
maatjes en beloont met een mooie 
medaille én appel. Fan-tas-tisch hoe 
deze vrijwilligers zich iedere week 
weer inzetten voor de specials. Ook 
in corona tijd hebben de loopmaatjes 
de atleten opgezocht thuis of bij de 
woonlocatie zodat ze met elkaar in 
beweging bleven. Heel bijzonder en 
dankbaar zijn we voor deze inspan-
ning. Samen sporten, helpt iedereen. 
Zondag 7 november mochten we 
aan de start verschijnen van onze 
eerste o�ciële 5 km. wedstrijd. 
Iedereen was zichtbaar gespannen, 
maar het resultaat was er echt naar. 
Het doortrainen de afgelopen 1,5 
jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. 
In totaal hebben bijna 70 atleten, 
medewerkers en loopmaatjes afge-
lopen week, met succes deelge-
nomen aan de Zilverentur�oop. 
Maar, niets gaat vanzelf. Zonder een 
�exibele club mensen en een goede 
georganiseerde vanuit Veenlopers/
Zorg en Zekerheid was dit niet 
mogelijk. Namens Ons Tweede thuis: 
‘Dank en nog een dank voor jullie 
inzet en het blij maken van al onze 
lopers.” Ook meedoen met deze 
mooie groep? Mail naar 
loopgroep@onstweedethuis.nl.

Uithoorn - Waren zij bij Legmeervo-
gels blij met dit ene puntje? Ton 
Pronk was na a�oop tevreden en dan 
vooral over de strijd die Legmeervo-
gels deze middag heeft geleverd. 
Maar als je vele mogelijkheden in 
ogenschouw neemt die Legmeervo-
gels voor zich zelf heeft gecreëerd 
dan is dit ene punt eigenlijk te 
weinig. In de eerst 45 minuten is 
Legmeervogels gewoon de betere 
ploeg. Heeft veelvuldig balbezit en 
creëert mogelijkheden om de score 
te openen. Maar het lukt de Vogels 
maar niet om het net te vinden 
achter de LSVV doelman. Hoe mooi 
de mogelijkheden ook zijn geweest. 
Het probleem op dit moment, doel-
punten maken, is iets wat Legmeer-
vogels al 7 wedstrijden achtervolgt. 
Dit is ook de reden dat Legmeervo-
gels nu laag op de ranglijst staat. 
Nergens is deze jeugdige ploeg nog 
weggespeeld. Ook niet bij SDZ Er is 
uiteraard nog helemaal niet verloren. 
Zijn nog 19 wedstrijden te gaan en 
dus nog 57 punten te behalen. 

Geen zin
Kampioen worden heeft geen zin. 
Door de overstap volgend seizoen 
naar de zaterdag is promotie van 
Legmeervogels, evenals l het 
meedoen aan de nacompetitie voor 
promotie naar de Hoofdklasse, uitge-
sloten. Toch moeten er nog een grote 
hoeveelheid punten bij elkaar 
worden gesprokkeld om ook in het 
seizoen 2021-2022 uit te mogen 
komen in de eerste klasse. Dan op de 
zaterdag. Trainer Pronk en zijn staf 
hebben daar dan ook het volste 
vertrouwen in. Deze jongen ploeg zit 
vol met talentjes. Moet er alleen nog 
even uitkomen Het is wennen en dat 
je nu niet meer in de jeugdcompe-
titie speelt maar terecht bent 
gekomen bij de mannen afdeling. 
Terug naar de eerst 45 minuten.  
Legmeervogels is op bijna alle 
fronten de meerdere van de gast-
heren LSVV.  In deze fase moet 
Legmeervogels wel bij de les blijven  
Zo nu en dan is er een counter  van 
LSVV. Dit  gebeurt ook, het bij de les 

blijven, en verdedigend zit het goed 
in elkaar. De ruststand van 0-0  is in 
het voordeel van de gastheren. Een 
voorsprong voor Legmeervogels bij 
het ingaan van de rust zou zeer zeker 
verdiend zijn geweest . Daar was 
bijna iedereen het wel mee eens.

De kladt erin
De tweede helft is een kleine kopie 
van de wedstrijd vorige week tegen 
de FC Uitgeest. De eerste 5 minuten 
gaat het nog goed en dan kont er 
zomaar, eigenlijk zonder aanwijsbare 
reden, de kladt in. Persoonlijke duels 
worden verloren en de passing laat 
te wensen over. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat LSVV de overhand 
neemt in dit duel. Het overwicht van 
de thuisclub wordt groter en groter 
en de verdediging van Legmeervo-
gels staat onder grote druk. In de 
60ste minuut wordt de druk te groot 
en weet Martijn Groo� een gaatje te 
vinden in de verdediging van 
Legmeervogels en kijkt Legmeervo-
gels onverwachts tegen een achter-
stand aan van 1-0. En net als de week 
geleden komt Legmeervogels lang-
zaan weer tot bezinning en weet zich 
te hervinden. Het spel verplaatst zich 
weer naar de helft van LSVV.  En net 
als in de eerste 45 minuten creëert 
Legmeervogels weer kans op kans. 
Maar de afwerking laat te wensen 
over. Vlak voor het eindsignaal krijgt 
Legmeervogels een van de vele 
corners te nemen. Jasper burgers 
weet het hoofd te vinden van Sven 
van Beek. Zijn kopbal komt terecht in 
een kluwen van spelers met als resul-
taat dat de bal over de doellijn wordt 
gewerkt. Wie het laatste zetje heft 
gegeven is nu nog steeds onduide-
lijk. Veel spelers van Legmeervogels 
claimen allemaal dat zij de bal in het 
doel hebben gewerkt. Dit zou best 
kunnen. Maar het zou ook zomaar 
een  spelers van de thuisclub zijn 
geweest die het beslissende tikje 
heeft gegeven. Maar wie de doelpun-
tenmaker ook maakt, Legmeervogels 
heeft zijn zeer verdiende doelpunt 
binnen 1-1.  Deze 1-1 wordt dan ook 
de eindstand.

Legmeervogels pakt punt

(37-37). In het damesonderonsje 
won Roos Aarsman van Betty van 
der Mars, in het bestuursonderonsje 
Piet Best van Ray Kramer. De Biljart-
makers tegen Bar Adelhof 2 
eindigde ook in een gelijkspel 
(36-36) door winst van Bart Dirks en 
Paul Huzemeijer voor De Biljartma-
kers en Hans Bak en Robert Daal-
huizen voor Bar Adelhof 2. Speel-
ronde 3 staat ingepland voor 22 en 
24 november.

Uitslagen bekerwedstrijden
De Springbok 1 - De Kromme Mijd-
recht 1: 27-42. De Springbok 2 - 
De Merel/Richard’s BV 3: 48-30. De 
Kromme Mijdrecht 2 - DenB Dien-
sten: 36-39. De Merel/Richard’s BV 1 - 
Beddebeer: 38-44. Bar Adelhof 1 - 
Cens: 40-39. DIO - De Merel/
Richard’s BV 2: 37-37. Stieva/De 
Kuiper 1 - 
Stieva/De Kuiper 2: 36-38. De 
Biljartmakers - Bar Adelhof 2: 36-36

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld 
door Ron Hartsink (Stieva/De Kuiper 
2) in 19 beurten. Procentueel de 
hoogste serie kwam op naam van 
Chris Draaisma (De Springbok 2) 
met 24,24% (8 van 33).
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op deze plek?

Een samenwerking van ruim 250 huis-aan-huiskranten
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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.
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Mantelzorger wat is dat? 
Een functieomschrijving van mantel-
zorger zou de volgende taken 
beschrijven: Boodschappen of de 
�nanciële administratie doen, 
brengen naar en halen naar 
afspraken met de huisarts, zieken-
huis, helpen met de lichamelijke 
verzorging en nog veel meer zorg. 
Het hoort er allemaal bij als een van 
je dierbaren door ziekte of ouderdom 
hulpbehoevend is geworden. De ene 
activiteit is fysiek en emotioneel wat 
minder belastend dan de andere, 
maar alles bij elkaar betekent het 
vaak dat je vrije tijd tot een minimum 
wordt teruggebracht en het soms 
zelfs een fulltime job is.

Mantelzorger uit liefde 
Veel mantelzorgers verrichtten de 
mantelzorg uit liefde voor hun dier-
baren. Zij worden vaak beloond met 
hartelijke woorden of andere waar-
dering. Dit geeft persoonlijke voldoe-
ning en een zinvolle betekenis aan je 
leven. Dat neemt niet weg dat het 
soms zwaar is en ten koste van je 
eigen sociale leven gaat. Maar als je 
alles tegen elkaar afweegt, ben je blij 
dat je dit liefdevolle werk mag doen.

De onvrijwillige mantelzorg
Maar wat als je min of meer onvrijwil-
lige mantelzorger bent. Tegen-
woordig wordt door de overheid 
steeds meer van familieleden 
verwacht dat die de zorg op zich 
nemen van ouders of familieleden. 
Wat betekent dat voor die persoon? 
Daar staan we vaak niet bij stil en die 
groep mantelzorgers is vaak een 
vergeten en onbegrepen groep.

Belastend en ten koste van
Van onvrijwillige mantelzorg is 
sprake als er niemand anders is die 
de zorg op zich kan of wil nemen. Jij 
hebt niet geleerd om ‘nee’ te zeggen 
of kan helemaal geen nee zeggen uit 
een soort van plichtsgevoel. Je 
ouders zorgden immers ook voor jou 
en nu is het jouw beurt. De verzor-
ging kan echter dan wel een grote 
belasting worden. Dit gaat ten koste 
van je eigen sociale en werkzame 
leven met alle gevolgen van dien. 
Vermoeidheid, weinig vrije tijd en 
weinig inkomen zijn zaken die om de 
hoek komen kijken en waar je niet 
om had gevraagd. Het is dan 
aanzienlijk moeilijker om langere tijd 
vol te houden.

Mantelzorg ben je niet altijd 
uit vrije wil
In de week van 10 november zetten we mantelzorgers in de schijnwer-
pers. Mantelzorgers zijn onzichtbare helden! Ook mooi om te mogen 
doen, want wat is er mooier en bevredigender dan mantelzorg te kunnen 
doen uit liefde? Maar wat als het niet geheel vrijwillig is? We gaan er vaak 
vanuit dat mantelzorgers het verzorgen altijd uit vrije wil doen. Sommige 
mantelzorgers voelen zich echter verplichte vrijwilliger. Ze zijn door hun 
omgeving, omstandigheden of door hun geweten belast met de verzor-
ging van ouders, schoonouders of andere familieleden. Sommigen 
hebben zelfs last van schuldgevoelens, omdat ze ondanks hun liefde voor 
hun dierbaren dit verzorgende werk liever niet hadden gedaan en het 
aan professionals hadden over gelaten. Wij willen deze groep mantelzor-
gers graag eens belichten wat betekent mantelzorg voor degene die niet 
geheel vrijwillig hulp biedt aan iemand die daarvan afhankelijk is? wat is 
er moeilijker dan mantelzorg uit plichtsgevoel?

Pijnlijk
Het is extra pijnlijk als je hoopte dat 
je eindelijk wat tijd voor jezelf zou 
krijgen nu de kinderen geen grote 
aandacht meer vragen. Of als je jouw 
leuke en goedbetaalde baan moet 
opzeggen of kansen op een 
promotie verkeken zijn? Mogelijk als 
sporter een stapje terug moet doen 
en je sportcarriere of je vrienden-
team vaarwel moet zeggen. Nog 
erger wordt het als jijzelf wordt 
geplaagd door het gevoel dat je 
afstompt, eenzaam en depressief 
wordt van de mantelzorg. 

Ouder kind relatie in gevaar
Er is nog een gevaar. Dat is de relatie 
tussen ouder en kind. Want wat als 
degene die jouw hulp nodig heeft, 
telkens kritiek heeft op jouw manier 
van zorgen. Dat het nooit goed is, 
terwijl je je uiterste best doet om het 
de hulpbehoevende naar de de zin 
te maken? Dan kan dat wel eens ten 
koste gaan van de liefdevolle relatie 
die er altijd is geweest tussen een 
oudere en een kind. Komt dit aan het 
eind van de rit in gevaar. Maar zelfs 
als er geen ruzie is was je liever 
gewoon dat kind willen zijn en niet 
die verzorger. 

Aangrijpend verhaal
Bij Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
kregen wij deze week een aangrij-
pend verhaal van een inwoner die 
mantelzorger voor haar moeder was. 
Zij schreef ons dat veel mensen 
aangaven dat het �jn was dat haar 

moeder thuis kon sterven in haar 
bijzijn als mantelzorger. Eerlijk gezegd 
had zij veel liever de laatste weken een 
kind geweest. Ze had nog veel dingen 
aan haar moeder willen vragen. Nu 
“mocht’ ze haar moeder verzorgen, 
wassen, verschonen, het huis doen, de 
administratie, heel veel lange telefoon-
tjes naar zorginstellingen, verzeke-
ringen, arts, etc. In deze hectiek had ze 
gemist dat haar moeder eigenlijk ster-
vende was. En bleven vragen die zij 
had, maar geen tijd voor was, 
onbeantwoord 

Liever kind dan mantelzorger
Ze vindt nog het moeilijkst de emoties 
die bij haar opkomen als degene die 
haar moeder, dankbaar is voor alle 
gegeven hulp, terwijl zij eigenlijk liever 
gewoon alleen haar kind had 
gebleven. Het is voor haar duidelijk dat 
er ook een eind kan komen aan zelf-
redzaamheid en mantelzorg. Dat het 
zelfs wat van je kan afpakken wat niet 
meer te herstellen is. 

Er zit een grens aan Mantelzorg 
Natuurlijk scheelt het veel geld en is 
het �jn als iemand voor zijn eigen dire-
baren kan zorgen, maar er zou een 
soort grens moeten zijn aan onvrijwil-
lige mantelzorg. Bij alle discussie over 
de huidige zorg en de kosten zou dit 
meegenomen moeten worden. Oplos-
sing zoeken en misschien wel een eind 
maken aan onvrijwillige mantelzorg.

Mantelzorg niet vanzelfsprekend
we hopen dat we met dit artikel een 
stukje aandacht kunnen krijgen voor al 
die onvrijwillige mantelzorgers. In 
ieder geval respect en begrip. Het is 
namelijk helmaal niet zo vanzelfspre-
kend en �jn als het lijkt. Onvrijwillige 
mantelzorgers zijn zeker helden maar 
soms tegen wil en dank. Liever waren 
ze geen held maar gewoon kind. Maar 
er is nu vaak geen andere keus. En 
misschien moet die keus er wel zijn! 

De gemeente organiseert op 30 
november een inclusiebijeenkomst. 
De gemeente wil niemand uitsluiten. 
In De Ronde Venen moet iedereen 
zich thuis voelen. Om te weten wat 
nodig is om inclusief te zijn, wil de 
gemeente met inwoners in gesprek. 

Waar loop je tegenaan als het om 
inclusie gaat? Wat gaat goed? Wat kan 
beter? Wat gaat niet goed? De 
gemeente gaat een inclusie agenda 
maken. Hierin staan thema’s waar we 
als samenleving oplossingen voor 
gaan vinden en gaan uitvoeren. 

Wil jij mee praten?
De gemeente heeft aan Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) gevraagd om inwoners 
te betrekken die een zinvolle bijdrage 
kunnen leveren aan een dialoog over 
inclusie. Vind jij dat je een bepaald 
thema hebt waar de gemeente meer 

aandacht aan hoort te besteden, dan 
krijg je de kans om dit bespreekbaar 
te maken. Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) zet jou dan graag aan tafel bij de 
gemeente op 30 november. Heb jij 
interesse? Stuur een e-mail naar 
info@inwonersvoorinwoners.nl. 

Alle geïnteresseerden geven wij door 
aan de gemeente. De gemeente 
nodigt je dan uit voor deze inclusie-
bijeenkomst. Jij kunt deze avond 
meepraten en meebeslissen hoe de 
inclusie agenda op thema’s eruit kan 
gaan zien. 

Geef uw mening als inwoner!

Wat moet blijven 
zoals het nu is in 
De Ronde Venen?
Bij het drinken van een kop thee 
wordt men tegenwoordig aan 
het denken gezet. Aan het 
labeltje van het theezakje staat 
namelijk vaak een vraag die je 
kan beantwoorden. Deze week 
dronken we op de IVI-redactie 
gezellig een kopje thee met een 
koekje er bij. We hingen het 
zakje in het hete water en lazen 
toen de volgende vraag: Wat 
moet blijven zoals het nu is? We 
hadden die vraag natuurlijk zelf 
kunnen beantwoorden, maar 
het leek ons veel interresanter 
en leuker om deze vraag aan 
onze lezers voor te leggen. 
Dus hierbij de vraag aan u als 
lezer: 

Wat moet blijven zoals het nu 
is in De Ronde Venen?
Stuur uw antwoord in naar 
info@inwonersvoorInwoners.nl 
en wie weet staat uw antwoord 
volgende week op de IVI-pagina.




