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Alleen voor de kinderen in Wilnis zal 
het even wennen zijn. Daar wordt de 
Sint en zijn gevolg niet feestelijk 
binnengehaald. Niet omdat de Sint 
vindt dat de Wilnisse kindertjes het 
niet verdienen, nee omdat de mensen 
die het altijd organiseren het niet voor 
elkaar kregen. Jammer, maar niet 
getreurd, alle Wilnisse kindjes zijn 
natuurlijk van harte welkom in Vinke-
veen, Baambrugge, Abcoude of in 
Mijdrecht. Papa, mama, opa of oma 
zullen wat verder moeten �etsen of 
rijden, maar dat is toch niet onoverko-
melijk als je denkt aan die blije 
koppies.

Baambrugge
Dit jaar heeft de Sint besloten om als 
eerste plaats in De Ronde Venen 
Baambrugge te bezoeken. Hij komt nu 
niet zoals altijd per boot. Wel is bekend 
dat hij rond 12.00 uur op het Dorps-
plein arriveert en volgt er een rijtoer 
door Baambrugge. In het dorpshuis is 
er van 12.30 tot 13.45 een receptie 
waarbij alle kinderen van 9 jaar en 
jongeren van harte welkom zijn. De 
tijden kunnen nog iets wijzigen, dus 
houd de facebookpagina in de gaten.

Abcoude
 Direct na de receptie in Baambrugse 
vervolgt de Sint zijn rondtoer. Met de 
boot gaat hij richtig Abcoude waar hij 
omstreeks 14.00-14.30 hoopt aan te 
komen bij de Voordijk/Holendrecht. 
Hier sluit de Abcouder Harmonie aan 
en varen ze door naar de Hulksbrug 
waar de Sint en zijn Pieten van boord 
gaan en wandelen ze naar het oude 

gemeentehuis. Na een welkomwoord 
vanaf het balkon gaat de Sint een 
wandeling maken door Abcoude en 
deze eindigt in het Piet Mondriaange-
bouw. Ook hier houdt de Sint een 
receptie waar alle kinderen tot negen 
jaar welkom zijn om de Sint een 
handje te geven

Mijdrecht
Wel is het ieder jaar weer knap hoe de 
goede Sint het weer voor elkaar krijgt 
om bijna op dezelfde tijd op verschil-
lende plaatsen tegelijk te zijn. Maar dat 
komt omdat Sinterklaas natuurlijk al 
jaren hulp sinterklazen heeft. Waar in 
Nederland de enige echte Sinterklaas 
komt? Ach wat kan het de kinderen 
schelen, hun Sint is de enige echte…In 
Mijdrecht komen dit jaar de Sint en 
zijn Pieten weer als vanouds aan op 
het Raadhuisplein. Vanaf 13:30 zal er 
een gezellig voorprogramma zijn met 
meezing Pieten, DJ Piet en Meneer 
Hans. Rond 14:00 zal de Sint en zijn 
pieten natuurlijk weer op spectaculaire 
manier aankomen en hartelijk worden 
ontvangen door de presentatoren en 
de wethouder. Hierna is uiteraard tijd 
om handjes te schudden en foto’s te 
maken. 

Vinkeveen
In Vinkeveen is dit jaar het sportveld 
naast De Vinken de plek waar de Sint 
aankomt. Vanaf 13:30 begint ook het 
‘warm onthaal feest’ door de Pieten en 
zal om 14:00 de Sint dan ook echt arri-
veren. Ook hier wordt het weer 
gezellig gemaakt met veel peper-
noten, muziek en een presentator. 

Amstelhoek
In de De Hoef en in Amstelhoek komt 
de Sint een klein weekje later. In 
Amstelhoek arriveert hij op vrijdag-
avond 18 november. Het is de bedoe-
ling dat de Sint feestelijk van de boot 
wordt gehaald met kinderen met 
lampionnen. Vanaf 18.15 uur kunnen 
de kinderen de lampioenen komen 
halen bij buurthuis ‘Ons Streven’. De 
lampionnen zijn op te halen. Je moet 
wel zelf voor een stok en een lichtje 
zorgen en om 18.30 uur gaan ze dan in 
optocht richting de steiger in de 
Mennonietenbuurt . Om 19.00 uur 
komt hij dan aan wal en begint hij zijn 
rondgang door Amstelhoek. 
Het eindigt bij het buurthuis waar een 
loco-burgemeester de Sint welkom zal 
heten. De festiviteiten vinden dit jaar 
alleen buiten plaats.

De Hoef
In de Hoef komt de Sint zaterdag 18 
november aan, natuurlijk bij de steiger 
bij de Strooppot, waar hij rond 14.30 
en 15.00 uur wordt verwacht. Vandaar 
gaat iedereen naar dorpshuis de 
Springbok, waar tot 17.00 uur een 
groot Sinterklaasfeest wordt 
georganiseerd.

De Ronde Venen - De Sinterklaasintochten in De Ronde Venen zullen dit 
jaar wel wat anders worden dan andere jaren, maar zeker niet minder 
gezellig voor de kinderen.

Zaterdag komt hij weer: 
Sinterklaas en zijn Pieten

Foto Mexs Schellingerhout

Het is er weer: een plan voor 
CultuurHuis in Mijdrecht
Mijdrecht - Toneel- en �lmtheater, 
repetitie-ruimtes , ateliers, streekmu-
seum. Dat zijn maar een paar ideeen, 
waaraan de initiatiefgroep “Cultuur-
Huis Mijdrecht” denkt. Uiteindelijk 
moet er in Mijdrecht een multifuncti-
oneel gebouw komen te staan, waar 
amateurs en professionals elkaar 
stimuleren middels optredens en 
workshops. En waar Mijdrechters ook 
in hun eigen dorp kunnen genieten 
van professionele gezelschappen, die 
nu alleen maar zijn te zien in onder 
meer Amstelveen, Abcoude, Utrecht, 
Hoofddorp en Amsterdam. Het 
CultuurHuis wordt het middelpunt 
van activiteiten, die de onderlinge 
band tussen jong en oud in Mijdrecht 
versterken. De te bouwen voorzie-
ning dient ter vervanging van party- 
en congrescentrum De Meijert, dat 
eind november 2015 is afgebrand. 
De initiatiefgroep “CultuurHuis Mijd-
recht” heeft een gelijknamige stich-
ting opgericht. De stichting verzorgt 
voor de korte termijn evenementen 
en voorstellingen voor jong en oud. 
Voor de lange termijn ontwikkelt de 
stichting een plan voor de bouw van 
een voor iedereen toegankelijk 
toekomstvast cultuurhuis. Het stich-

tingsbestuur bestaat uit John Drie-
donks (voorzitter), secretaris 
Margreth de Wit en penningmeester 
Erica Spil. Hakim (bekend van Sesam-
straat) trapt zaterdagmiddag 19 
november om 14.30 uur af, met een 
voorstelling voor de kleinsten. Dit 
vindt plaatst in Centrum De Rank aan 
de Prins Berhardlaan 2 in Mijdrecht. 
Ouders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Hakim wil 
stage lopen bij Sinterklaas maar .... of 
dat gaat lukken? Kaartjes incl. 
consumptie zijn voor tien Euro te 
koop bij Boekhandel Mondria, 
Winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht. 
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De Ronde Venen - Al 500.000 keer 
hebben vrijwilligers van ANWB Auto-
Maatje mensen die minder mobiel 
zijn naar hun bestemming gebracht. 
De ANWB startte in 2015 met de 
mobiliteitsdienst vanuit haar maat-
schappelijke betrokkenheid om 
mensen zo lang mogelijk mobiel te 
houden en ze te laten deelnemen 
aan het sociaal maatschappelijk 
verkeer. Inmiddels doen 110 
gemeenten in Nederland mee – bijna 
een derde van alle gemeenten – en 
maken bijna 30.000 deelnemers 
gebruik van AutoMaatje en zijn ruim 
3.000 vrijwilligers actief. Voor deze 
gelegenheid werd mevrouw Van Zijt-
veld opgehaald door Marjon Kaper, 
directeur Mens en Maatschappij van 
de ANWB. Zij werden feestelijk 
onthaald in Sociaal Cultureel 

Centrum De Boei in Vinkeveen door 
onder andere wethouder Anja Vijse-
laar en de directeur van Stichting 
Servicepunt & Tympaan-De Baat Ron 
Deurloo, deelnemers en vrijwilligers 
van ANWB AutoMaatje De Ronde 
Venen.

Regelmatig
Mevrouw Van Zijtveld maakt regel-
matig gebruik van ANWB AutoMaatje 
voor onder andere ziekenhuisbe-
zoek. “Meestal rijdt een vaste chauf-
feur mij, maar ik word ook door 
anderen gereden. We maken altijd 
een gezellig praatje. Het is heel �jn 
dat dit zo kan.” Even naar de huisarts, 
de kapper, de kaartclub of een bood-
schapje doen. Voor veel mensen, 
voornamelijk ouderen of mensen 
met een beperking, is dat niet 

500.000 ste rit met
ANWB AutoMaatje

20 november 2022: ‘OP JACHT’ met 
het Dostojevski Quartet 
Rondom het thema ‘Jacht’ heeft het 
Dostojevski Quartet een zeer gevari-
eerd programma samengesteld van 
vier strijkkwartetten. De vier strijkers 
openen met het eerste strijkkwartet 
van Haydn, bijgenaamd ‘La Chasse’ 
(De Jacht). Daarna ontketenen zij 
met het vierde strijkkwartet van 
Bartok de oerkrachten van de natuur. 
Na de pauze komt het zeventiende 
strijkkwartet van Mozart KV 458 
‘Jacht’ tot klinken, gevolgd door een 
swingende uitsmijter: ‘Wood Works’ 
– Noorse volksmuziek, gearrangeerd 
voor strijkkwartet. 

Jacht
Kom mee het bos in, op zoek naar 
het beest. Hoewel de jacht allang 
niet meer nodig is om te overleven, 
blijven wij mensen altijd jagen. Op 
de beste carrière of geliefde, of op 
adrenaline en avontuur. We zijn 
tegenwoordig zelfs zo bezig met het 
najagen van ambities, dat we soms 
zelf ten prooi vallen aan te hoge 
verwachtingen. In Mozarts tijd was 
de jacht wellicht een manier om te 
vluchten van die hoge verwach-
tingen en strikte omgangsvormen. 
Of stond de jacht op wilde dieren 
juist symbool voor het innerlijke 
beest dat ze in zichzelf moesten 
onderdrukken? Bij Bartok is de bood-
schap duidelijk: om terug te keren 
naar wat ons tot mensen maakt, 
moeten we instinctief al onze 
zintuigen openen – op zoek naar een 
oergevoel en de woeste schoonheid 
van de natuur.

Dostojevski Quartet
Met haar eerlijke en bevlogen samen-
spel zoekt het Dostojevski Quartet 
naar verbinding; met elkaar, met het 

publiek en met de muziek. Het 
kwartet werd in 2014 opgericht en 
bestaat uit violisten Ele Bienzobas en 
Julia Kleinsmann, altvioliste Francesca 
Wiersma en celliste Emma Kroon. In 
2020 ontvingen zij het prestigieuze 
strijkkwartet stipendium van het Kers-
jesfonds. In Nederland speelde het 
Dostojevski Quartet op de grote 
concertpodia zoals het Concertge-
bouw Amsterdam en De Doelen in 
Rotterdam. Daarnaast wordt het 
Dostojevski Quartet regelmatig uitge-
nodigd op de nationale festivals waar-
onder het Grachtenfestival, Internati-
onaal Kamermuziekfestival Utrecht en 
de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. 
Het kwartet was te gast bij radio- en 
televisie-uitzendingen zoals AvroTros 
Spiegelzaal, Opium op 4, de Muziekfa-
briek en Podium Witteman (nu: 
Podium Klassiek). Tijdens de Zeister 
Muziekdagen 2021 ontving het 
kwartet masterclasses van de leden 
van het Jerusalem Quartet. Emma en 
Julia spelen op instrumenten van de 
hand van de Nederlandse vioolbou-
wersfamilie Cuijpers, deels in bruik-
leen gegeven door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 

Nadere informatie en kaartverkoop
Datum: 20 november 2022. Locatie: 
De Schutse, Uithoorn. Aanvangstijd: 
14.30 uur. De deuren van de zaal gaan 
om 14.00 uur open. Op de website 
www.scau.nl zijn online abonne-
menten en losse kaarten te bestellen. 
Klik op ‘Tickets’ en ‘Kaarten bestellen’ 
en volg de instructies. Losse kaarten à 
€ 15 (jongeren onder de 16 jaar à € 
7,50) zijn vanaf ongeveer een week 
voor de voorstelling ook verkrijgbaar 
bij de Read Shop (Zijdelwaardplein) 
en Bruna (Amstelplein) of vanaf een 
half uur voor aanvang aan de zaal. 
Iedereen is van harte welkom! 

Scau presenteert...

vanzelfsprekend. Zij kunnen zelf niet 
meer voor vervoer zorgen of hebben 
moeite met het gebruikmaken van 
de aanwezige vervoersvoorzie-
ningen. Voor deze mensen biedt 
ANWB AutoMaatje uitkomst. Hun 
wereld wordt weer een stukje groter 
en het zorgt ook voor een sociaal 
contact. Het is niet alleen voor de 
deelnemers die naar de plaats van 
bestemming worden gebracht een 
�jne ervaring. Ook de vrijwillige 
chau�eurs geeft het veel voldoening. 
Elke rit is meer dan vervoer alleen. 

Hulp
Vaak gaan de chau�eurs mee op 
doktersbezoek of helpen met bood-
schappen doen. De chau�eurs rijden 
minder mobiele plaatsgenoten naar 
de plaats van bestemming en halen 
ze ook weer op. De chau�eurs doen 
dat met hun eigen auto tegen een 
kleine onkostenvergoeding van 35 
cent per kilometer. Spreekt deze 

dienst jou ook aan als gebruiker of 
vrijwilliger en heb je vragen hierover, 
neem gerust contact op met de 
Servicepunten via 0297-587 600 of 
via e-mail: info@servicepuntderonde-
venen.nl. ANWB AutoMaatje is een 
samenwerking tussen gemeente, 
lokale (welzijn)organisatie, de ANWB 
én vrijwilligers. Meer weten over 
ANWB AutoMaatje? Kijk op www.
anwb.nl/automaatje.

Mannenkoor 
Immanuel 
Vinkeveen - Op dinsdag 15 
november zal het Christelijk Mannen-
koor Immanuel een concert geven in 
de Hervormde Kerk in Vinkeveen. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
kerk is geopend vanaf 19.45 uur. 
Er is gratis toegang. Bij de uitgang zal 
er een collecte zijn voor het 
Johannes Hospitium in Wilnis.
Het adres van de kerk is Herenweg 
201 in Vinkeveen. Iedereen van harte 
welkom!

Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis wordt deze maand 95 jaar en 
vierde haar verjaardag met een 
geweldig concert. Zaterdag 5 
november was het zover. Viribus 
Unitis opende het concert met het 
vrolijke openingswerk Where Eagles 
Soar en vanaf de eerste noot zat de 
stemming er goed in. Het 
programma was heel gevarieerd, met 
optredens van diverse solisten. 
Euphoniumspeler Stefan van der Wilt 
trakteerde het publiek op een bril-
jante vertolking van een bekend 
Engels volkslied, in diverse variaties. 
Fay Pletting ontroerde met haar 
prachtige vioolspel in Cinema Para-
diso van Ennio Morricone. De Bever-
wijkse zanger was te horen met 
Avond en Cry me a River.
Ook het ROM-koor had een aandeel 
in het gevarieerde programma. Het 
Slavenkoor uit de opera Nabucco, 
operettemuziek Juliska, en een 
medley uit de musical Hair werden 
samen met Viribus Unitis ten gehore 
gebracht. Een Rondeveense samen-
werking die klonk als een klok.

Film
Na de pauze opende het programma 
met Misserlou, muziek uit de �lm 

Pulp Fiction. Door solo’s van sopraan-
saxofoon, trompet en gitaar en een 
swingend orkest werd iedereen in de 
zaal weer op het puntje van de stoel 
gezet, en ging het programma door 
met zanger Koen Raadt in het mooie 
Zing, Vecht, Huil, Bid waarbij het 
publiek uit volle borst het refrein 
meezong, en een swingend Feeling 
Good. Violiste Fay Pletting was 
nogmaals te horen in het virtuoze 
Celtic Classics, waarbij het publiek én 
de muzikanten zich in een Ierse pub 
waanden.Amud Ha’esh was een rust-
punt in het programma, maar direct 
daarna volgde het opzwepende 
Sherele, met solisten Barbara op 
bugel en Jenny op altsaxofoon. Het 
programma werd afgesloten met 
Graceland Gold. Een medley van Elvis 
Presleysongs, op weergaloze wijze 
vertolkt door Koen Raadt. Een spet-
terend �naleblok met alle muzi-
kanten en zangers was een mooie 
afsluiting van een TOPavond muziek 
en entertainment!Muziekvereniging 
Viribus Unitis bedankt het ROM-koor, 
Fay Pletting, zanger Koen Raadt, 
Stefan van der Wilt, dirigent Ruud 
Pletting én haar eigen muzikanten 
voor hun bijdrage aan deze gran-
dioze avond.

Viribus Unitis viert lustrum 



MUZIEKWINKEL

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

geluidsapparatuur

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

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

J es S k inca r e
Praktijk voor huidverbetering

Oude Spoordijk 18 ws  |  Aalsmeer
 M: 06-14799630  |  E: info@jesskincare.nl

www.jesskincare.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag 11.00 - 21.00 uur
Dinsdag  09.30 - 18.00 uur
Donderdag 09.30 - 21.00 uur
Vrijdag  09.30 - 16.00 uur

VOLG ONS

G e

Ter afsluiting van ons jubileum 60 jaar:
Bij besteding van € 25,00 of meer krijgt u tegen 
inlevering van 5 ringzegelboekjes € 10,00 + een 
stukje gekookte worst van ongeveer 250 gram!

3 Roomschnitzels +
3 Verse worstjes 
samen € 9,95
Klein Leverworstje               
(gemaakt in eigen worstmakerij)

per stuk   € 3,75
100 gram Gebraden gehakt
               (naar keuze)

100 gram Schouderham
samen € 3,25
Cranberrypaté
200 gram halen is 150 gram betalen!

AANBIEDING:
Van woensdag 9 t/m

zaterdag 12 november 
2022

Slagerij Heemskerk
Dorpsstraat 23

1421 AR  Uithoorn

Zaterdag 12 november live optreden 
bij Drinken & Zo van A Bit of History

Aanvang 22.00 uur, toegang €10,- p.p. 
Reserveren wordt aangeraden via: 
info@drinkenenzo.nl VOL=VOL

Filthy Horse is een folk-rock band. Ze spelen 
folknummers in een rockjasje en rocknum-
mers met een folkrandje aan. Het 
programma bestaat grotendeels uit eigen 
nummers. Die worden aangevuld met een 
aantal folkrockpunk covers (shipping up to 
boston, barrels of whiskey) en eigen versies 
van traditionals (wild rover, dirty old town). 
De groep is te boeken voor zowel akoesti-
sche als elektrische sets, al dan niet samen 
met de huur van een PA. Voor grotere 
evenementen kan de band aangevuld 
worden met een driemans blazersectie.

The early days
Francis Van den Broeck start op zijn vijf-
tiende met het componeren van eigen 
muziek. De nummers sluiten aan bij toegan-
kelijke punkrock en worden gebracht in 
verschillende talen. De band heet eerst 
‘Di�erent Languages’ maar brengt later 
onder de naam ‘Naked & Famous’ een eerste 
CD uit: ‘Crazy People’. Deze jonge band wint 
o.a. twee rockrally’s en mag voorprogram-
ma’s verzorgen op festivals en concerten 
van The Scabs, Clouseau, Ann Clark, Gorki 
en Dog Eat Dog. Na enkele jaren van muzi-
kaal plezier stopt deze band

Ontstaan Filthy Horse
De goesting om eigen songs te blijven 
maken blijft echter bestaan. Francis besluit 
samen met Peter en youngster Dries 
Verhelst een nieuwe band op te richten die 
zich voornamelijk richt op eigen songs, 
aangevuld met enkele bewerkte covers. Om 
de nummers de juiste saus mee te geven 
wordt eerst violist Mathias Bynens aange-
trokken. Die moet helaas omwille van zijn 
werk naar Munchen verhuizen. Zijn plaats 
wordt ingenomen door de even sympa-
thieke Yves De Waele, bekend van ‘Sons of 
Sirius’. Het gezelschap wordt zelfs internati-
onaal wanneer de geweldige Nederlandse 
accordeonist Wouter ‘Little boy’ Verhelst 
aansluit. Deze laatste speelt en verzorgt ook 
de vocals bij ‘The Blue Clay’ en ‘Little Boy & 
Nightingale’. De band ‘Filthy Horse’ is 
geboren! Ilse Van Dooren, bekend als ‘Nigh-
tingale’ vervoegt het vijftal om de backing 
vocals op het album te verzorgen. Bij de 
voorstelling van de CD krijgen ze onder-
steuning van drie blazers: Kris WIllocx op 
trompet, Christophe Claessens op bariton 
sax en Pelle Van den Broeck op trombone. 
Dit bevalt Christophe en Kris wel en de twee 
blijven plakken bij de groep.

Later sluit ook Davy Van Kerschaver aan. 
Davy was daarvoor actief met Monkey and 
the Folks maar vindt best zijn gading in de 
meer punky en rocky folk van de Horsemen.
Momenteel treden de Horsemen aan met 
zijn achten: band - francis - peter - dries - 
yves - wouter - davy - kris - christophe

Drinken & Zo
Wilhelminakade 5
1421 AB Uithoorn
info@drinkenenzo.nl
www.drinkenenzo.nl
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Zijdelveld 54 
Uithoorn
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Hotel Café Lakeside te Uithoorn
Verlate viering 10 jaar bestaan

Zondagmiddag 13 november • Aanvang 16.00
Lost And Found

Mike en Marco spelen akoestisch Blues en Rock

Zaterdag 26 november • Aanvang vanaf 20.00 
Hollandse avond

Quincy Smolders en John Keijer

HOTEL

Lakeside

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

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

Mazda Service Dealer

Donker

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege

Nascholing Code 95: vanaf € 175,-*
(we verzorgen maandelijks trainingen)

Voor al uw Transportopleidingen: 

* Excl BTW

VCA & BHV
Heftruck
Actualisatie chauffeur
Digitale tachograaf
Het Nieuwe Rijden

Klassikaal en via E-learning mogelijk !

* Gezocht:
Bezorgers voor deze krant, goede 
verdiensten! Gemiddeld verdien je bij 
het bezorgen van deze krant €10,- per 
uur en kan je zelf bepalen hoe groot 
je wijk wordt. De meeste zijn met 1 á 
1.5 uur per week klaar. Meld je aan en 
probeer het eens bij Verspreidnet. Tel. 
0251-674433
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 
Tel. 06-23955521
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
* Gevraagd:
Gooi uw oude �ets niet in de stort, 
ben met pensioen en mijn hobby is 
aan �etsen knutselen. Ik kom hem 
graag ophalen. 
Tel. 06-26846071
Aangeboden:
Lieve kittens (12 wkn) van boerderij. 
Honden gewend, ontwormd en 
ontvlooid € 50,-. Tel. 06-21551427

Te koop:
Alles voor uw kerstboom standaard, 
ballen, piek, verlichting €14,50. Tel. 
06-26175682
Te koop:
Dames vouw�ets merk Union i.pr.st. 
kleur grijs €50,-. Tel. 06-48128173

Gevraagd:
Kinder(merk)kleding i.g.st., j/m, t/m 
mt. 152, gratis of voor zacht prijsje. 
Tel. 06-50805567
Te koop:
Winterbanden, i.g.st. 215/60/r16 
€300,-. Tel. 0297-540415

Te koop:
Nw.18 watt Mazda bedrijfs/schuur 
buitenlamp met schemerschakelaar 
€30,-. Nw Agu regenpak mt L €12,50. 
Tel. 06-83304165
Te koop:
Nwe digitale fotolijst, merk Denver 
kleur wit, 25.65 cm, wi�, touchs-
creen, nw. €129,99 nu €75,-. Tel. 
06-27452580
Te koop:
3 Witte kunststof tuinstoelen, 
samen €10,-. Spiegel met zilver-
kleurige omlijsting, 80 cm hg x 60 
cm br. €17,50. Torenventilator met 
gebruiksaanw., 3 snelheden €12,50. 
Tel. 06-55576750
Te koop:
Seat toledo 1992, 1:43, nw, grijs, in 
orig. verpakking met 
showvitrine €15,-. 
Tel. 06-53328748
Gevraagd:
Schaalmodel 1:43 Mazda 626 eind 
jaren ‘80/begin ‘90, Honda accord 
begin jaren ‘80. Tegen vergoeding. 
Tel. 06-53328748
Te koop:
Orig. comtoise klok, i.z.g.st. uurwerk 
loopt prima, helemaal compleet 
€60,-. Tel. 06-42995919
Te koop:
Lijnolie gekookt 5 l ( ongeopend) 
€25,-. Tel. 0297-272612

Te koop:
2 Zits leren bankstel merk Natizzi 
i.z.g.st. kleur bordeaux €225,-. Tel. 
0297-562686
Te koop:
Jonge grasparkieten, p.st. €5,-. 
Valkparkieten, p.st. €15,-. Tel. 
06-28147051
Te koop:
Mooie ruime zwarte Esprit hand/
schoudertas, veel afsluitb. binnen-
vakken, weinig gebruikt €10,-. Tel. 
06-42995919

Te koop:
Heren�ets, 21-versn., i.g.st. €90,-. Tel. 
06-15598585
Gevraagd:
Wij zoeken deze boeken: Mini en Maxi 
over dieren op ware grootte. Nooit te 
klein om alleen te zijn. Nippertje. Wie 
heeft 1 van deze boeken te leen of te 
koop? Tel. 06-57620218
Gratis afhalen:
Opklapbare tafeltennistafel, een wiel 
is defect, moet worden gerepareerd. 
Tel. 06-53933619
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Uithoorn - De zes politieke partijen 
van de gemeente Uithoorn mochten 
afgelopen donderdagavond hun 
beschouwingen delen over de slui-
tende programmabegroting van 
2023-2026. Elke partij kon zijn eigen 
visie geven of zorgen uiten over de 
plannen voor komende periode en 
blikte kort terug op vorig jaar. Onder-
werpen als wonen, armoede en 
veiligheid stonden hoog op de 
agenda. Sommige raadsleden 
gebruikten hun inspreektijd om hun 
‘maidenspeech’, hun eerste o�  ciële 
toespraak te houden.  
Als eerste mocht Herman Bezuijen 
van de grootste partij het woord 
doen namens Gemeentebelangen. 
Hij wees op de vele crises die de 
wereld nu kent en de ongeplande 
dingen die de maatschappij over-
komen. Er staan de gemeente nog 
� inke investeringen te wachten en hij 
riep dan ook op om vanwege die 
onzekerheden voorzichtig te zijn met 
extra uitgaven. Herman vond dat de 
gemeente een sociaal hart had laten 
zien met de opvang van vluchte-
lingen, maar noemde ook de zorg 
over onder andere de woningbouw, 
veiligheid en krapte op de arbeids-
markt. Voor Gemeentebelangen is 
participatie een belangrijk speerpunt 
waarover goed gecommuniceerd 
moet worden. Daarna vertelde partij-
genoot Ruud Hogenboom in zijn 
persoonlijke maidenspeech over zijn 
achtergrond als ondernemer en dat 
hij zich voor de ondernemers wil 
inzetten. Hij diende een voorstel in 
namens alle partijen om een extra 
FTE toe te voegen op het gebied van 
handhaving van de Ruimtelijke Orde-
ning om de capaciteit en zichtbaar-
heid in de gemeente te verbeteren. 
Na een kleine wijziging werd het 
amendement door alle partijen 
aangenomen.

Versnellen verduurzaming
Fractievoorzitter van Dus! Judith 
Beuse was blij dat door de sluitende 
begroting de maatschappelijke 
doelen in 2023 bereikt kunnen 
worden en dat er gewerkt kan gaan 
worden aan thema’s als circulaire 
economie, klimaatadaptatie en ener-

gietransitie. Zij hoopte dat de balans 
tussen wonen en groen goed 
gehouden kan blijven worden. Zij 
werd daar later op aangesproken 
door Daan Noordanus dat er door 
Dus! veel bouwplannen waren afge-
ketst. De VVD wil liever veel bouwen, 
waardoor het aanbod stijgt en de 
prijzen dalen. Beuse zag in dat er 
lastige keuzes gemaakt moeten 
worden. Haar partij stelde voor om 
de verduurzaming te versnellen om 
daardoor de koopkracht op de lange 
termijn te versterken. Alle andere 
partijen vonden dat een goed idee 
om dit te gaan verkennen. Ook 
wethouder Hoekstra gaf aan hiermee 
aan de slag te willen. Als laatste 
vroeg ze aandacht voor de verborgen 
armoede. Daarna nam Onno Brau-
tigam het woord over voor zijn eerste 
toespraak. Op inspirerende manier 
vertelde hij over zijn drijfveren, over 
democratie en hoe belangrijk hij 
heldere communicatie vond. 
Voor de VVD sprak Nick Bergman de 
wens uit dat de initiatieven die 
vanuit de gemeente komen om 
woningen te bouwen niet worden 
ontmoedigd, maar worden 
ontvangen met een ‘ja, mits’-
houding. Regeren is vooruitzien en 
daarom was hij blij met de analyse 
over de vergrijzing, zodat de 
gevolgen de gemeente niet zullen 
overvallen. Hij was trots op de hoge 
ambitie van raad en college, maar 
dat zou niet moeten zorgen voor te 
hoge kosten. Als het niet anders kan 
wil de VVD liever kiezen voor bezui-
nigen dan voor een lastenverzwa-
ring. Door te investeren in het nu wil 
Nick op zoek naar structurele oplos-
singen. Partijgenote Martine 
Cranendonck hield een emotioneel 
en gloedvol eerste betoog over het 
samen zoeken naar verbinding en 
over het meenemen van mensen op 
de gevolgde route. 

Sociaal domein
De toonzetting van het CDA was 
pessimistischer. De verschillende 
crises hebben een vergrootglas 
gelegd op de uitdagingen van deze 
tijd. Marcel Zethoven vond dat er 
geen rekening was gehouden met 

Algemene beschouwingen 
gemeenteraad Uithoorn

Herman Bezuijen, Gemeentebelangen Judith Beuse, DUS Marcel Zethoven, CDA

Jeroen Albers, Groen Uithoorn Jeroen Brink, PvdA Nick Bergman, VVD

tegenvallers in de begroting en dat 
er meer uitgaat dan erin komt, waar-
door de algemene reserves dalen. 
Volgens hem was het Sociaal Domein 
een te grote uitgavenpost. Iris Boor 
(GB) was het niet eens met zijn stel-
ling en daagde hem uit met bewijzen 
te komen, waarop Zethoven aangaf 
dat de uitgaven eerst tegen het licht 
gehouden moeten worden, om te 
zien waar de winst te behalen valt. 
Wethouder De Robles reageerde hier 
later op door aan te geven dat het 
college uitvoert wat hen is opge-
dragen en binnen het uitvoeren van 
de wet is de speelruimte maar 
beperkt. Marcels idee dat er te weinig 
gemeenschapszin is in de wijken 
werd in twijfel getrokken door Judith 
Beuse. Zij vond juist dat er veel vrij-
willigers actief zijn. 
Namens de PvdA mocht Jeroen Brink 
achter het spreekgestoelte plaats 
nemen ter vervanging van de afwe-
zige Els Gasseling. Hij bekeek de situ-
atie vanuit een positief standpunt. Hij 
was tevreden over de manier waarop 
thema’s zijn opgepakt. Toch uitte ook 
hij zijn zorg over het woningaanbod, 
armoede, de bereikbaarheid van en 
de druk op de voorzieningen, veilig-
heid en Schiphol. Hij vroeg het 
college om de raad nog meer te 
betrekken bij beslissingen. Hij 
hoopte dat de voornemens voor 
komende tijd voortvarender kunnen 
worden opgepakt dan afgelopen 
jaar. 
Jeroen Albers van eenmansfractie 
Groen Uithoorn hield een bondige 
speech. Hij stelde voor dat als er een 
boom gekapt werd er twee bomen 
bij geplant moesten worden en wilde 
dat er aandacht zou komen voor het 
gevaarlijke gedrag van � etsers op het 
toegenomen aantal rotondes. Ook 
leek het hem een goed idee om de 
Aalsmeerbaan van Schiphol te 
sluiten en woningen te bouwen op 
het industrieterrein. Hij zag geen 
problemen, maar uitdagingen. 
Op het eind van de avond werd de 
gewijzigde programmabegroting 
voor 2023-2026 met algemene 
stemmen vastgesteld. Sommige 
partijen hebben de complete tekst 
van de Algemene beschouwingen 
gedeeld op hun sociale media. Ook 
kan de gemeenteraadsvergadering 
worden teruggekeken via de website 
van de gemeente Uithoorn. 

RICK FM
Zondag 13 november, Sport & Co, 11.00-
13.00 uur. Interview met Tommy Oude 
Elferink van UWTC Wielrennen over de 
resultaten van de UWTC-wielrenners 
van dit wielerseizoen en de plannen
voor het komende seizoen.

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

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

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

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

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

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

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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De Ronde Venen - Bij de behande-
ling van de begroting 2023 afge-
lopen donderdag werd een motie 
behandeld voor het inrichten van 
een Noodfonds om inwoners in de 
knel te helpen. De motie werd 
unaniem aangenomen.
Tijdens de behandeling van de 
begroting in de commissie van 12 
oktober heeft Wim Stam (fractie-
voorzitter ChristenUnie-SGP) al 
aandacht gevraagd voor mensen die 
door hoge energielasten in de knel 
komen. Daarbij hield hij een pleidooi 
voor passende maatwerkvoorzie-
ningen wat juist prima op gemeen-
telijk niveau kan. Want hoewel de 
rijksoverheid ondersteunende maat-
regelen neemt, zullen er mensen zijn 
die in de knel komen omdat ze hun 
energieverbruik niet of nauwelijks 
kunnen beïnvloeden. Je kunt dan 
denken aan mensen in slecht geïso-
leerde huurwoningen of mensen die 
om medische redenen een hoog 
energieverbruik hebben.
“Ik vind dat we als gemeente hier 
solidair moeten zijn met mensen die 
geen kant op kunnen” zo stelde Stam 
toen in de commissievergadering.
Daarom heeft de ChristenUnie-SGP 
als voorbereiding op de behandeling 
van de begroting een motie voorge-
steld waarin het college wordt opge-
roepen om deze knelpunten te 
onderzoeken en met een maatwerk-
oplossing te komen. Daarbij heeft de 
ChristenUnie-SGP de uitnodiging 

gedaan aan andere fracties om 
hierin mee te denken.

Alleen D66
D66, bij monde van Joanne Freeve 
(fractievoorzitter D66) heeft deze 
handschoen opgepakt. “Het was 
even zoeken naar een goede vorm, 
maar ik kende voorbeelden uit een 
aantal andere gemeentes zoals 
Haarlem, die wij ook zouden kunnen 
toepassen” aldus Freeve.
In een goede co-productie hebben 
Freeve en Stam een aangepaste 
motie opgesteld en daar, uiteindelijk 
steun voor gevonden bij alle andere 
partijen. De motie vraagt om het 
instellen van een noodfonds, en om 
in samenspraak met maatschappe-
lijke partners de toepassing af te 
stemmen. Voorlopig is er een budget 
van € 200.000 voor dit fonds 
beschikbaar.
Uiteindelijk werd de motie unaniem 
aangenomen en ook de wethouder 
(Van Uden) sprak zijn volle steun uit 
voor dit idee.
Beide fracties zijn blij dat ze hier een 
maatwerkoplossing mee kunnen 
realiseren voor die inwoners die bij 
alle bestaande regelingen toch 
buiten de boot vallen en zo in 
armoede en schulden terecht 
dreigen te komen. “Daarmee laten 
we zien een gemeente te willen zijn 
die ook een echt vangnet biedt voor 
haar inwoners die dat nodig 
hebben”.

Gemeenteraad steunt voorstel 
CU-SGP en D66 voor noodfonds

Wim Stam (ChristenUnie-SGP) en Joanne Freeve (D66)

De Ronde Venen - Tijdens de begro-
tingsvergadering is niet gestemd 
over de motie ‘Houd De Ronde 
Venen bereikbaar met Openbaar 
Vervoer’. Deze motie was ingediend 
door de fracties van LEF en de Senio-
renPartij. Al voor de stemmen 
hadden de drie coalitiepartijen 
Ronde Venen Belang, VVD en D66 
aangegeven deze motie niet te 
zullen steunen.
Door die opstelling was op voorhand 
duidelijk dat er geen meerderheid 
zou zijn voor de oproep om het 
college van B en W in gesprek te 
laten gaan met de provincie en met 
busvervoerder Syntus. Doel van dat 
gesprek had moeten zijn om 
nogmaals de urgentie van een 
betrouwbare dienstregeling te bena-
drukken. Het belang van goede 
bereikbaarheid met het OV kon dan 
extra benadrukt worden in het 
belang van alle reizigers, zoals
scholieren, studenten en werkenden 
uit De Ronde Venen.
Namens de fractie van LEF liet 
Simone Borgstede na de discussie in 
de raad weten de ingediende motie 
over het OV terug te nemen. “Ik kan 
tellen en deze motie heeft alleen zin 
als de hele raad er achter staat en dat 
is niet het geval.”

Ingeruild
Het gemis aan diepgang vanuit de 
raad neemt het vermoeden niet weg 
dat voor veel lokale politici de onge-
makken en ergernissen van busreizi-
gers een soort ‘ver-van-mijn-bed-
show’ lijken. Ook lijkt daadkracht te 
zijn ingeruild voor het etaleren van 
machteloosheid. De raad heeft 
ervoor gekozen geen tandje bij te 
willen zetten. 

Al eerder is in de plaatselijke media 
en zeker in deze krant, ruim aandacht 
besteed aan de slechte ervaringen 
van busreizigers. De uitvoering van 
de dienstregeling door busmaat-
schappij Syntus zou ronduit belab-
berd onbetrouwbaar zijn. Bussen 
komen zonder - of na een veel te late 
- melding niet opdagen, vallen plot-
seling uit en ritten worden zelfs 
vroegtijdig beëindigd, omdat er 
geen chau�eurs zouden zijn om een 
rit voort te zetten. 

Ridder te paard
Borgstede typeerde de situatie als 
“heel zorgelijk”. Ze gaf aan ervan 
overtuigd te zijn dat de verantwoor-
delijk wethouder, Anja Vijselaar, als 
ridder te paard naar het provincie-
huis gaat om aandacht te vragen.” 
Door het afgeven van een signaal als 
raad, zouden er in het verleden wel 
successen ingeboekt zijn. Borgstede 
noemde de bushalte bij station 
Abcoude en het behalen van tijd-
winst door het strekken van lijnen. 
Onlangs gaven veel reizigers aan dat 
die veronderstelde tijdwinst juist 
leidde tot een verschraling van de 
bereikbaarheid in diverse wijken.

Overmacht?
Pieter Kroon (PvdA-GroenLinks) 
benadrukte dat alles gedaan moest 
worden wat mogelijk was. “Maar”, zo 
vroeg hij zich af, “wat kan het college 
doen? Het gaat enerzijds om over-
macht, maar ook om de arbeidsver-
houdingen bij Syntus en de werk-
geverstaken van Syntus. We zijn 
benieuwd hoe het college dat ziet en 
maken dan onze afweging.”
Jan Rouwenhorst (CDA) benadrukte 
de urgentie om tot een oplossing te 

komen. Hij las een bericht voor dat 
hij voor het begin van de raadsver-
gadering had gekregen van een 
buspassagier: “Het is weer zover op 
de halte Centrum Mijdrecht met bus 
130. De chau�eur heeft niemand om 
hem af te lossen. Bus gaat naar de 
garage. Volgende bus gaat over half 
uur richting Uithoorn. Iedereen moet 
uitstappen.” Hij stelde voor om een 
hoge functionaris van Syntus uit te 
nodigen om tekst en uitleg te komen 
geven aan de gemeenteraad.

Motie overbodig
Marja Becker (SeniorenPartij) wees 
op de problemen die ouderen 
aangaven. “Ze moeten maar zien hoe 
ze ergens terecht komen als het gaat 
om hun sociale contacten en zieken-
huisbezoek.” Namens de VVD merkte 
Timo Brockho� op dat de raad geen 
invloed had. Serge Kraaijkamp (RVB) 
noemde de motie weliswaar “sympa-
thiek”, maar zei dat zijn fractie de 
motie niet zou steunen en 
vertrouwen te hebben in de 
wethouder. Joanne Freeve (D66) 
benadrukte dat het moeilijk goed 
voor elkaar te krijgen is. “De 
wethouder doet haar uiterste best.” 
D66 typeerde de motie over het OV 
als “overbodig”.

Motie geen meerwaarde
Wethouder Vijselaar: “Feit is dat we 
samen met de provincie al heel lang 
bezig zijn om Syntus op een hoger 
niveau te krijgen. Er wordt stevig 
overlegd. Syntus heeft nu een plan 
van aanpak neergelegd. Syntus 
voldoet niet aan de KPI’s.” (dat is de 
afkorting van ‘kritische prestatie indi-
catoren’, red.)
Vijselaar: “Voor ons als gemeente is 
het belangrijk om goed openbaar 
vervoer te krijgen. Deze motie draagt 
niet extra bij aan wat ambtelijk en 
bestuurlijk al gebeurt. De noodzaak 
zit er volledig op. Het is heel verve-
lend voor mensen die naar hun werk, 
studie of school gaan.”

Automaatje
Wethouder Vijselaar raadde aan om 
vooral gebruik te maken van 
buurtbus 526 - “die rijdt altijd” - en 
adviseerde ouderen om gebruik te 
maken van ‘ANWB-automaatje’. Dat is 
een vervoerservice voor mensen die 
minder mobiel zijn en geen eigen 
auto hebben. Zij kunnen gebruik-
maken van vervoer door lokale vrij-
willigers, die hen dan rijden tegen 
een kleine onkostenvergoeding. 
Welzijnsstichting Tympaan-de Baat 
zorgt voor de coördinatie. 
De suggestie van het CDA om als 
raad Syntus uit te nodigen om uitleg 
te geven, zag de wethouder niet 
zitten. “We moeten het echt bij de 
provincie laten liggen. De provincie 
is de partij. We moeten dit niet op 
niveau van de raad gaan organiseren. 
We moeten de Gedeputeerde in zijn 
rol laten.”

Ingeruild
Het gemis aan diepgang vanuit de 
raad neemt het vermoeden niet weg 
dat voor veel lokale politici de onge-
makken en ergernissen van busreizi-
gers een soort ‘ver-van-mijn-bed-
show’ lijken. Ook lijkt daadkracht te 
zijn ingeruild voor het etaleren van 
machteloosheid. De raad heeft 
ervoor gekozen geen tandje bij te 
willen zetten. 

Raad schuift problemen
Openbaar Vervoer af op wethouder

Jan Rouwenhorst (CDA) benadrukte 
de urgentie om tot een oplossing te 
komen.

Marja Becker (SeniorenPartij): 
‘Ouderen moeten maar zien waar ze 
terecht komen als het gaat om sociale 
contacten en ziekenhuisbezoek’.

Simone Borgstede (LEF):  ‘Een motie 
heeft alleen zin als de hele raad er 
achter staat en dat is hier zeker niet 
het geval.’

Wethouder Vijselaar raadde aan om 
vooral gebruik te maken van buurtbus 
526 - “die rijdt altijd”.

Uithoorn – Maandagavond even na 
22.00 uur is aan de Laan van Meer-
wijk in Uithoorn een gaslek ontstaan. 
De brandweer werd opgeroepen
en heeft de situatie veiliggesteld. 
Netbeheerder Stedin heeft de gaslei-

dingen hersteld. Opvallend is dat op 
dezelfde locatie eerder die dag al 
een waterlekkage was door een 
beschadigde waterleiding. Meerdere 
huizen in de wijk zaten zonder gas 
en water.

Gaslek aan de
Laan van Meerwijk

Foto:  VLN Nieuws.



Natascha verhuisde in 2007 met haar gezin 
naar Uithoorn. Daarvoor woonden ze in 
Amersfoort. Natascha is geboren in 
Bilthoven als dochter van een Nederlandse 
moeder en een Javaanse vader. Samen met 
haar man Ronald heeft ze een 22-jarige 
dochter. Ze werkt fulltime voor een soft-
warebedrijf in Breukelen. “Ik heb altijd full-
time gewerkt, ook toen onze dochter klein 
was. Ik heb het altijd belangrijk gevonden 
om te werken,” vertelt ze aan Steve. Hij 
merkt op dat ze met passie over haar werk 
praat. “Een kantoorbaan kan ook heel leuk 
zijn,” aldus Natascha. 

Twee werelden
Steve woont al zeventien jaar in Uithoorn. 
“Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuid, heb 
een tijdje in Bijlmer gewoond, en even in 
Hoofddorp, maar ik heb hier mijn draai 
gevonden.” Hij werkt op Schiphol als 
Teamcoördinator bij de KLM. “Ik zit in twee 

werelden: mijn werk op Schiphol en mijn 
vrijwilligerswerk bij Team Champ, een sport-
school in Uithoorn.” Hij is personal trainer en 
begeleidt kinderen en volwassen. “Het is 
mooi om hen te zien groeien.” Team Champ 
is volgens Steve een verborgen pareltje 
binnen Uithoorn. “Mensen zijn altijd verrast 
als ze zien hoe het er van binnen uitziet.” 

Raakvlak
De vechtsport blijkt een eerste raakvlak. 
Natascha deed vroeger aan judo en heeft 
ook kickbokslessen gevolgd. “Mijn ouders 
vonden het belangrijk dat ik zelfstandig 
werd en voor mezelf op zou kunnen 
komen,” aldus Natascha. De vechtsport 
heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in 
Steves leven. “Ik heb bij diverse mensen 
getraind. De vechtsport heeft een negatief 
imago, maar ik heb altijd geleerd dat het 
vechten beperkt blijft tot de vechtschool en 
niet daarbuiten. De sport brengt me rust en 
zorgt voor stabiliteit. Na een uurtje trainen 
ben ik helemaal zen als ik naar mijn werk ga. 
Dat moet ook: op mijn werk ga ik van 0 tot 
100 in één minuut. Ik moet in rap tempo 
allerlei problemen oplossen.” 

Gezinsleven
Het gesprek gaat verder over het gezins-
leven. “Heb je kinderen?, wil Natascha 
weten. “Een dochter en twee zoons,” 
antwoordt Steve. “De oudste woont in 
Amsterdam, twee jongste hier in Uithoorn. 
Maar ze zijn geregeld bij mij. Ik heb heel 
heldere regels, bijvoorbeeld over het 
gebruik van hun mobiele telefoon. Die gaat 
’s avonds niet mee naar boven. Ze houden 
zich er keurig aan.” Voor Natascha staat haar 
gezin op nummer één. Dochter Maxime 
doet nu haar minor in het buitenland. In het 
begin was het even wennen, zonder 
dochter thuis. “Mijn man en ik werken 
allebei in een zakelijke omgeving. Onze 

dochter heeft voor de zorg gekozen. Ze wil 
zich bezig houden met kinderen, dat is haar 
passie. Dat zorgt voor interessante 
gesprekken aan de keukentafel en een 
andere kijk op zaken. Ze komt voor de kerst 
weer thuis.”

Voedselbank
Natascha werkt als vrijwilliger voor de 
Voedselbank. “Ik voer intakegesprekken met 
mensen die zich hebben aangemeld voor 
hulp van de Voedselbank. Ik werk in het 
bedrijfsleven: een vrij harde wereld. Ik was 
op zoek naar iets waar ik mijn zachte, 
sociale kant kan laten zien. Ik ben in corona-
tijd begonnen en vind het leuk om te doen. 
Het is �jn om anderen te kunnen helpen.” 

Vrienden
Steve heeft op een andere manier iemand 
kunnen helpen. “Ik heb een studie van een 
vriend bekostigd. Hij wilde advocaat 
worden, maar had geen geld voor boeken 
en kleding. Ik heb hem daarin gesteund. Hij 
is zes maanden geleden afgestudeerd, ik 
ben super trots op hem dat het is gelukt. Hij 
heeft mij inmiddels al een aantal keer 
geholpen met juridische kwesties. Zo kun je 
elkaar helpen in het leven.” Vrienden zijn 
belangrijk, daar is Natascha het mee-eens. 
Ze heeft een hechte vriendengroep, waar ze 
graag tijd mee doorbrengt. Ze koken voor 
elkaar, vieren samen kerst. “Ik sta graag op 
de voorgrond, maar kan ook goed luisteren,” 
aldus Natascha. “Als er iets is, kunnen ze 
altijd bij me terecht. Dat weten ze.”

Dierbaar
Voor het gesprek afdwaalt naar een andere 
gedeelde passie, eerst nog even kijken naar 
hun dierbare voorwerpen die ze hebben 
meegenomen. Steve heeft een �che 
meegenomen. “Ik heb deze al 25 jaar. Ik heb 
‘m gekregen van een vriend. Dit �che heeft 
me altijd beschermd. Voor mijn gevoel heb 
ik een engeltje op mijn schouder gehad.” 
Steve refereert naar de tijd dat hij bij diverse 
uitgaansgelegenheden bij de deur stond. 
“Ik deed het naast mijn werk en vond het 
leuk om te doen. Ik heb alles wel zo’n beetje 

gezien en meegemaakt. Het was een mooie 
tijd, maar ik ben blij dat ik het werk achter 
me heb gelaten. De sfeer op straat is veran-
derd.” Natascha heeft de manchetknopen 
van haar vader meegenomen. “Hij is in 2008 
overleden. Mijn moeder geeft me ieder jaar 
iets van mijn vader. Ik heb inmiddels een 
heel kastje vol dierbaarheden die me aan 
hem herinneren.” 

Eten
Lekker eten, daar kunnen Natascha en Steve 
van genieten. Ze geven elkaar tips wat 
betreft goede restaurants, praten over de 
liefde voor koken en het kerstmaal. Ze 
zouden er nog uren over kunnen door-
praten, maar dan is het tijd voor de foto’s. 
Zo komt er een einde aan een gezellig 
gesprek. Wie weet komen ze elkaar nog 
eens tegen!

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

Ontmoeting Steve en Natascha

Dit Zijn Wij Uithoorn

De nieuwe raadszaal van gemeente Uithoorn vormt het decor voor de laatste 
ontmoeting in het kader van Dit Zijn Wij Uithoorn: Steve Willie en Natascha Heijboer-
Reijgers gaan met elkaar in gesprek. Ze zijn van hetzelfde bouwjaar en komen beide 
van origine niet uit Uithoorn. Dat blijkt niet het enige wat ze gemeen hebben: ze 
delen onder meer een passie voor lekker eten. 

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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Uithoorn – Tot 1 november konden Kwakelaars en Uithoornaars hun 
favoriete vrijwilliger opgeven voor de Zilveren Schakel 2022. De aanmel-
dingen waren zó enthousiast dat de jury besloot om 9 kandidaten door 
te laten naar de stemronde. Die start op 9 november. Op 12 december 
weten we wie de Zilveren Schakels 2022 krijgen, en welke vrijwilliger naar 
huis gaat met de hoofdprijs van €500. Wethouder Zorg en jurylid José de 
Robles: “Ik kijk uit naar een spannende avond op 12 december!” 
Wethouder De Robles is tevreden over de aanmeldingen voor de Zilveren 
Schakels 2022. “De kandidaten komen uit De Kwakel en Uithoorn, vanuit 
verschillende disciplines en elk met hun eigen verhaal. Blij dat de waarde-
ring voor vrijwilligers zo leeft in onze gemeente. Ook Frans van Gunst zat 
in de jury. De politieman, radiomaker bij Rick FM en motor achter 
Brownies&downieS in winkelcentrum Zijdelwaard, won de Zilveren 
Schakel-hoofdprijs in 2020 met meer dan 1000 stemmen. “Dat was verras-
send! Van de hoofdprijs heb ik mijn vrouw Patricia en de meiden en 
jongens van Brownies&downieS meegenomen voor een uitje.” Waarom is 
de aandacht voor vrijwilligerswerk belangrijk? Frans: “De maatschappij 
draait op vrijwilligerswerk. Sportverenigingen, maatschappelijke organi-
saties, maar óók het bedrijfsleven: ze kunnen niet zonder vrijwilligers. 
Maar hun aantal loopt terug door de vergrijzing van de bevolking; ook de 
afgelopen coronaperiode hielp niet mee. 

Het collectieve gevoel
Hij gaat door: “Jongere generaties denken vaak individualistischer: zoveel 
mogelijk uit je eigen leven halen, in je vrije tijd en na je pensioen. Het 
collectieve gevoel, voor je bedrijf, je club, je buurt of je dorp, dat is 
minder geworden. Het heeft geen status meer. Die status moeten we 
teruggeven aan vrijwilligerswerk! Misschien spreekt het woord 
“vrijwilligers(werk)” in deze tijd minder aan. Het hoeft ook niet persé zo te 
heten. Je kunt gewoon zeggen: ik help. Maar voor dit jaar roep ik 
iedereen nog op: stem op jouw favoriete vrijwilliger voor een Zilveren 
Schakel!” Wethouder De Robles sluit zich graag aan bij die oproep. “Ik kijk 
uit naar een spannende avond op 12 december, waarop we de prachtige, 
nieuw ontworpen Zilveren Schakel-speldjes, én de hoofdprijs van €500, 
gaan uitreiken aan de genomineerden met de meeste stemmen!” 

Stem mee!
Vanaf vandaag kunnen alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
stemmen op www.uithoorndenktmee.nl/zilverenschakels.

Stemronde Zilveren Schakels 
2022 van start!

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 kinderen 
aanwezig die enthousiast gingen 
bieden op één of meerdere kinderka-
vels. Zo kon er o.a. geboden worden 
op een knutselpakket, een damspel, 
een 10-rittenkaart voor de Hobbyclub, 
Derbystar voetballen en taarten van 
Ajax, Feyenoord en De Kwakel. Opval-
lend hierbij was dat de Feyenoord 
taart voor het hoogste bedrag werd 
geveild, gevolgd door Ajax en De 
Kwakel. Dit werd overigens later op 
de avond geheel rechtgezet. Net als 
vorige week vonden de snoeppotten 
gretig aftrek voor € 5,- en waren er 
vele glimlachen te zien op de 
gezichten van de kinderen, toen zij 
huiswaarts keerden. Onder alle 
verkochte kavels in het eerste uur 
werd er bovendien een gourmet-
schotel voor 6 personen verloot. Mara 
Lek was de gelukkige door haar 
aankoop van een bakpakket. Het 
werd al snel gezellig en druk in de 
kantine, want bewust werden er 
vroeg aantrekkelijke kavels aange-
boden. Om de meter krentenbroden, 
pondje palingen, kazen, planten, het 
bu�et voor 10 personen bij Eijk & 
Veld, Crazy Piano avond bij Gasterij de 
Kwakel werd fanatiek gestreden, wat 
de gemiddelde opbrengst per kavel 
enorm omhoogstuwde. Elke vereni-

ging kon in deze Veilingeditie een 
eigen kavel inbrengen, waarbij de 
opbrengst hiervan linea recta naar de 
desbetre�ende vereniging terug gaat 
vloeien. Zonnebloem de Kwakel had 
als kavel een zelfgemaakt kunstwerk 
in drieluik gedoneerd, die enthousiast 
gekocht werd door de wethouder van 
onze gemeente.

Premies
Om 21:45 uur waren er al twee 
premies gevallen, waardoor € 10.000,- 
aan opbrengsten in sneltreinvaart een 
feit was. Hierna leverden het start-
nummer van de kermisoptocht 2023, 
een Dell Vostro laptop, kilo’s aan 
ko�ebonen, het Open Air Festival 
zilverpakket, een kookworkshop bij In 
den Ossenwaerd, veel geld op. Voor 
padelinstructie voor beginners, luxe 
woning voor 4 personen op Resort 
Arcen en een avond bier drinken voor 
10 personen in het Fort gingen even-
eens vele handen in de lucht. Het 
laatste uur was echt de kers op de 
taart, mede door enkele extra kopen 
die gedurende de avond spontaan 
werden ingebracht. In ene kwam ook 
de recordopbrengst over twee 
avonden van € 82.995,- in het vizier. 
Het bedrag dat werd opgehaald voor 
een middag Poldersporten voor 25 
personen incl. drank en BBQ overtrof 
alle verwachtingen. Dit resulteerde er 
zelfs in dat deze kavel nogmaals 
onder de hamer mocht komen van 
Poldersport. Het absolute hoogtepunt 

Kwakelse Veiling 2022 breekt 
alle records

van de avond was de strijd om het 
chequeboek van 52 bonnen van € 
50,-, die besteed kon worden bij 
Albert Heijn Jos van den Berg. Voor 
enkele duizenden euro’s werd deze 
kavel 2x vlak achter elkaar aan de 
man gebracht, beiden inclusief een 
premie. Dit zorgde er daadwerkelijk 
voor dat om 00:30 uur het feest 
losbarstte toen bekend werd 
gemaakt dat er toen ruim € 83.000,- 
aan kavels geveild was over twee 
avonden. Om 01:00 uur was de 
laatste kavel geveild en kon de eind-
stand opgemaakt worden. Met zijn 
allen zijn we erin geslaagd om een 
wederom een historisch bedrag op te 
halen van € 52.251,-. Dit bedrag 
opgeteld met de opbrengst van 
vorige week, betekent dat er deze 
63e editie maar liefst € 91.387,- bij 
elkaar is geveild. Nog nooit is erin de 
63-jarige historie van de Kwakelse 
Veiling zo’n hoog bedrag per avond 
opgehaald en de totaal opbrengst is 
maar liefst ruim € 8.000,- hoger dan in 
het recordjaar 2018. 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 
willen wij iedereen bedanken voor 
zijn / haar bijdrage in deze editie en 
zullen wij jullie informeren wat de 
verenigingen met hun opbrengsten 
gaan doen.

Uithoorn - Op maandag 21 
november wordt in de raadzaal van 
de gemeente Uithoorn de bijeen-
komst ‘zorg en welzijn in de buurt’ 
gehouden. Doel is om de leefbaar-
heid en veiligheid van inwoners te 
vergroten en om lokale zorg en 
veiligheidspartners met bewoners te 
verbinden. Bewoners en andere 
belangstellenden kunnen zich 
aanmelden voor deze avond. 
Wethouder Zorg José de Robles is 
ook aanwezig. Hij zal het openings-

woord doen. De bijeenkomst is een 
initiatief van het Wijknetwerk Zorg 
en Veilig. Dit is een samenwerkings-
verband van de gemeente Uithoorn, 
politie, jongerenwerk PerMens, Stich-
ting Oranjebuurt en gastpartijen 
Uithoorn voor Elkaar en Samenwer-
king Eerstelijnszorg Uithoorn (SEZU). 
In het eerste uur komen de verschil-
lende partijen kort aan het woord en 
leggen ze uit wat zij doen op het 
gebied van zorg en welzijn. Maar ook 
vertellen ze hoe inwoners met hen in 

Bijeenkomst gemeente Uithoorn 
‘Zorg en welzijn in de buurt’

Uithoorn - – Tijdens de raadsvergade-
ring van 3 november heeft de 
gemeenteraad van Uithoorn unaniem 
ingestemd met het voorgenomen 
collegebesluit ’t Buurtnest tijdelijk 

beschikbaar te stellen als noodop-
vanglocatie voor asielzoekers. In ’t 
Buurtnest worden maximaal 30 asiel-
zoekers opgevangen. Het pand zal 
geschikt gemaakt worden voor de 

Raad stemt in met ’t Buurtnest 
als opvanglocatie

Uithoorn – Helaas moet de Inspira-
tiesessie ‘Schilderen met woorden’ 
die gepland stond op dinsdag 12 
november geannuleerd worden. In 
september en oktober werden deze 
sessies al succesvol gehouden in de 
bibliotheek, waarbij werd gespeeld 
met woorden in de vorm van een 
gedicht, spoken word, songtekst of 
rap-lyrics. Ook de Forumtafel over 
‘Fake news in de literatuur’ van 
donderdagavond 8 december kan 
helaas geen doorgang vinden en 
wordt uitgesteld naar het volgende 
jaar. Bij de Forumtafels is er een panel 
dat discussieert over een thema 
waarbij het publiek kan aansluiten. 

Eerder werd het ‘Nihilisme in de lite-
ratuur’ en ‘de Klimaatroman’ al 
besproken. Beide evenementen 
zouden worden geleid door dorps-
dichter Peter Borghaerts, maar hij is 
herstellende van een zware operatie. 
De organisatie van deze activiteiten 
is in handen van het Boek- en Schrijf-
Platform (BSPU). Een andere activiteit 
is het Schrijverscafé dat een keer in 
de maand wordt gehouden op dins-
dagavond in de Bibliotheek. Ook is er 
regelmatig een boekpresentatie met 
een lokale auteur. De website van de 
BSPU is momenteel in onderhoud. 
Houd dus de krant en sociale media 
in de gaten voor nieuwe data. 

Annulering Inspiratiesessie en 
Forumtafel

contact kunnen komen en waarvoor. 
In het tweede uur is het de bedoe-
ling om in kleinere groepen uit elkaar 
te gaan. Dan is er de mogelijkheid 
om met de aanwezige partijen apart 
in gesprek te gaan. Er is dan ook 
ruimte om vragen te stellen. 

Datum en locatie, aanmelden
Maandag 21 november 2022. Inloop 
vanaf 18:30 uur. Bijeenkomst start om 
19:00 uur en eindigt om 21:00 uur. 
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis. Laan 
van Meerwijk 16, Uithoorn. Iedereen is 
welkom. Aanmelden kan via een mail 
aan Osman Çatik van het wijknetwerk: 
osman.catik@uithoorn.nl.

opvang van gezinnen. Met de instem-
ming van de gemeenteraad start de 
volgende fase. Dit betekent dat de 
plannen voor de herinrichting van ’t 
Buurtnest als noodopvanglocatie 
verder worden uitgewerkt. Met de 
huidige huurders wordt gekeken naar 
een vervangende locatie op het terrein 
van of nabij ’t Buurtnest. Het college 

gaat in gesprek met de huurders en de 
omwonenden, als de plannen meer 
zijn uitgewerkt. Hiervoor worden infor-
matiebijeenkomsten georganiseerd. 

Bijdrage leveren
Het college en de gemeenteraad 
willen met de keuze voor noodopvang 
van asielzoekers bijdragen aan de 

doorstroming in de asielketen. Voor de 
noodopvang van asielzoekers in de 
gemeente Uithoorn is daarbij expliciet 
gekozen voor kleinschalige opvang, 
zodat er goed met diverse belangen 
rekening gehouden kan worden. ’t 
Buurtnest wordt tot uiterlijk 1 wjuni 
2024 beschikbaar gesteld voor de 
noodopvang.
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Mijdrecht - Aan het woord Marie-
Jose van Hussen: De SeT Residentie 
in Mijdrecht is ruim anderhalf jaar 
open en ondertussen zijn we aardig 
gesetteld. Na acht jaar thuiszorgerva-
ring durfden we in april 2021 de stap 
aan om onze droom te verwezen-
lijken, een woon-zorgcombinatie 
voor ouderen en vooral echtparen 
zodat zij niet uit elkaar gehaald 
hoefden te worden als er maar een 
van de twee zorg nodig heeft.
Een bewogen anderhalf jaar want 
het opzetten van zo’n project is een 
hele klus! Maar wat wij wilden, een 
�jn, warm thuis om te wonen, waar je 
ook echt de eigen regie houdt en 
waar je niet het idee hebt in een 
instelling te wonen is gelukt.
Echter na ruim een half jaar kwam de 
Inspectie langs om ons te toetsen. 
Tot onze schrik besloten zij dat wij 
geen woon-zorgcombinatie zijn waar 
thuiszorg geleverd wordt, maar een 
verpleeghuisinstelling.

Verpleeghuis
Een verpleeghuis kent hele andere 
(strengere) regels dan thuiszorg en 
uiteraard volgde hierop een negatief 
rapport. We kregen een paar 
maanden om alle negatieve punten 
uit het rapport te verbeteren en we 
dachten hiermee voortvarend aan de 
slag te kunnen. Echter om de juiste 

mensen te vinden om deze punten 
op te lossen viel nog niet mee in 
deze markt van arbeidskrapte. We 
zijn op zoek gegaan naar juiste 
personen, hebben hier mensen voor 
aangenomen maar helaas konden 
die niet aan de verwachtingen 
voldoen. Dus toen de inspectie begin 
september van dit jaar wederom op 
de stoep stond (na een tussentijds 
bezoek in mei) waren er enkele 
punten verbeterd maar nog lang niet 
alles. En punten die goed waren, 
zoals de tevredenheid van de 
cliënten, worden dan in het volgende 
rapport van de lijst gehaald (die 
waren immers al goed) en vervangen 
door nieuwe punten die ze 
gevonden hadden en niet goed 
waren.

Ondersteuning
Wij zijn in de afgelopen zomer op 
zoek gegaan naar ondersteuning en 
hebben die gevonden. We hebben 
een kwaliteitsteam ingericht. Samen 
met onze eigen mensen, een kwali-
teitsverpleegkundige en een bege-
leider zijn wij voortvarend aan de 
slag gegaan met alle punten uit het 
rapport. Zelf hebben wij daar nog 
een kwaliteitsverpleegkundige bij 
gevonden die ook veel ervaring heeft 
met het oplossen van dit soort 
problemen en we zijn aan de slag 

gegaan. Voor ons �jn om te horen 
dat er veel van dit soort kleine initia-
tieven zijn die dezelfde problemen 
hebben met de Inspectie. Er bestaat 
in Nederland namelijk nog geen 
toetsingskader voor kleinschalige 
woonvormen zoals de SeT Residentie 
waardoor deze allemaal aan het 
verpleeghuiskader getoetst worden. 
Maar eigenlijk passen deze daar niet 
in met een slecht rapport tot gevolg.

Toezicht
Ondertussen moest het laatste 
rapport nog worden opgesteld en 
volgden hierover nog meerdere 
gesprekken met de Inspectie. Helaas 
hebben zij moeten besluiten de Resi-
dentie onder verscherpt toezicht te 
stellen. Zij spraken wel vertrouwen 
uit in onze verbeteracties en hebben 
besloten ons nu een langere periode 
te geven om alles ten uitvoer te 
brengen. Het kwaliteitsteam heeft 
een verbeterplan gemaakt met 
daaraan gekoppeld een tijdspad. 
Samen met onze eigen collega’s 
hebben we werkgroepen gevormd 
en zijn we aan de slag gegaan. De 
eerste punten (het zijn er 11 in totaal) 
zijn al opgelost. En de rest, 
verwachten we, zijn binnen zes 
maanden verbeterd. Gelukkig is de 
zorg over de hele linie altijd goed 
geweest. Natuurlijk gaan er bij ons 
ook kleine dingen fout zoals in iedere 
organisatie. Waar gewerkt wordt met 
mensen worden er altijd fouten 
gemaakt maar het gaat voornamelijk 
om administratieve kwesties zoals op 
de organisatie toegespitste proto-
collen en het opstellen van proce-
dures. Zeker belangrijk om deze 
punten ook op orde te hebben! Dus 
ook al waren we in eerste instantie 
niet blij met het feit dat we ineens 
een heel andere organisatie moeten 
zijn van de inspectie, wij gaan hier als 
organisatie zeker van groeien.

Waarom dit zo uitgebreid beschrijven 
in een stuk in de krant? Zoals u weet 
zijn wij een open organisatie. Niet 
alleen over de mooie punten willen 
wij open zijn maar ook de minder 
mooie. Zo weet iedereen wat er bij 
ons speelt. Dus bewoners en hun 
familie worden hiervan op de hoogte 
gehouden, ook eventuele nieuwe 
bewoners. Rapporten worden altijd 
gepubliceerd door de inspectie dus 
mocht u dit willen inzien dan kunt u 
ook ons rapport vinden op internet.

Waarom is De SeT Residentie onder 
verscherpt toezicht  gesteld?

Mijdrecht - Donderdag 24 november 
is de laatste keer dat Wobbe Westra 
met zijn bloemenkraam op zijn vaste 
plek op de weekmarkt in Mijdrecht zal 
staan. Veel mensen kennen hem en hij 
kent zijn klanten en weet wat ze 
willen. Ze vragen in goed vertrouwen 
of hij een bos bloemen wil maken en 
komen die later ophalen. Hij houdt 
een bosje tulpen achter omdat hij 
weet dat iemand daarvan houdt. De 
bloemist heeft dan ook jarenlang elke 
week mensen voorzien van de meest 
prachtige bossen bloemen. “Bloemen 
zitten in de familie”, vertelt Wobbe 
tussen het werk door. “Als jongetje 
ging ik al mee met mijn tante Bep. Het 
begon in de zomervakanties, maar 
later heb ik het van haar overge-
nomen. Zij was ook een geliefd 
persoon hier op de markt. Iedereen 
kende tante Beppie Zij is inmiddels 
negentig jaar.”  Tweeënveertig jaar 
geleden begon Wobbe als zelfstandig 
ondernemer. Zijn eerste standplaats 
was op zaterdag in Rijswijk. Nu is de 
bloemenman drie dagen op de markt 
te vinden. “Ik maak dan weken van 
zeventig á tachtig uur. Eerst naar de 
veiling in Rijnsburg om bloemen in te 
kopen, dan naar de locatie om alles 
klaar te zetten. Voordat de bloemen in 
emmertjes staan zijn ze al door heel 
wat handen heengegaan. En dan ben 
ik rond een uur of zeven of acht thuis.” 
Hij werkt zes dagen per week. Zijn 
partner Leo helpt soms mee als het 
erg druk is en vrijwilligster Ria assis-
teert hem vaak wat uurtjes. “Het is een 

veelzijdig vak en elke dag is anders. Er 
is altijd reuring op de markt.” 
De markt stond al op diverse locaties 
in Mijdrecht. “We begonnen op de 
Prinses Margrietlaan en staan nu op 
het Raadhuisplein.” Het publiek is in de 
loop der jaren veranderd, ziet Wobbe. 
“Vroeger zag je veel moeders met 
kinderwagens, maar nu werken zij 
allemaal en zie je meer opa’s en oma’s.” 
De behoefte aan sociaal contact is 
zichtbaar op de ruim opgezette markt. 
“Mensen komen naar de markt voor 
het persoonlijke advies. Bij de super-
markt spreek je niemand meer. Hier 
worden de klanten nog geholpen. Ik 
heb een soort vriendschap met mijn 
klanten. Je vraagt naar elkaar en deelt 
lief en leed.” Hij zou wel een boek 
kunnen schrijven over zijn beleve-
nissen. Zo had hij een klant van 106 
jaar die nog elke week zelf bloemen 
kwam kopen. Toen ze niet kwam, ging 
hij naar haar huis om een bosje 
bloemen te brengen, maar ze lag erbij 
alsof ze was overleden. Hij sloop 
stiekem weg, maar ineens kuchte ze 
en zei dat hij ze maar in een vaasje 
moest zetten, zodat ze ze goed kon 
zien. Hij geniet van zulke ervaringen. 
Ook met de andere marktkoop-
mannen heeft hij altijd goed contact 
gehad. “Mijn overbuurman staat er 
ook al vijftig jaar. Je deelt echt wel en 
wee.” Wobbe gaat met vervroegd 
pensioen. “Er is interesse om mijn 
bloemenstand over te nemen, maar 
we gaan het zien.” Vooral het contact 
met de klanten gaat hij zeker missen.

De Ronde Venen - Tijdens de beurs-
vloer in het Gemeentehuis van de 
Ronde Venen heeft Golfpark Wilnis 
een gratis lunch aangeboden voor 
tien Zonnebloemgasten van Wilnis/

de Hoef. Maandag 7 november was 
het zover. De gasten werden tot 
voor de deur van het Golfpark 
gebracht en konden een leuk plekje 
uitzoeken in de serre van het restau-

rant. Ze werden verwelkomd door 
Alice. Iedereen kon wat lekkers 
uitzoeken van de lunchkaart. Na
een smakelijke en gezellige maaltijd 
werden ze verrast met nog een 
verrukkelijk toetje: de befaamde 
coupe Veldzijde, ijs met boeren-
jongens, advocaat en slagroom.
Ze hebben allemaal genoten.

Bloemenman Wobbe Westra 
stopt na vijftig jaar

Gratis lunch voor 
Zonnebloemgasten

De Ronde venen - De Ronde Venen 
is in de provincie Utrecht de 
gemeente die de minste duurzame 
energie produceert. Utrecht op zijn 
beurt is de provincie in Nederland 
die de minste duurzame energie 
produceert. Ergo: De Ronde Venen 
scoort zowat het slechtst in Neder-
land als het gaat om het produceren 
van duurzame energie. 
De provincie Utrecht heeft met de 
gemeenten afspraken gemaakt over 
de hoeveelheid zonne- en wind-
energie die voor 2030 moet zijn gere-
aliseerd. Van de afspraken over wind-
energie wordt maar de helft gehaald. 
Die nalatigheid kan niet worden 
gecompenseerd met alleen meer 
zonnepanelen: zonnepanelen 
leveren stroom overdag, in de zomer. 
Windmolens produceren vooral 
buiten de zomermaanden.
Het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad van De Ronde Venen 

willen hoe dan ook geen windmolen, 
maar de provincie laat het er niet bij 
zitten. Komen er voor 1 december 
geen nieuwe plannen, dan gaat de 
provincie locaties voor windmolens 
aanwijzen. 
Woensdag 16 november vergadert 
de raadscommissie over deze 
kwestie. Veenwind zal dan zijn stand-
punt kort toelichten. Om ons geluid 
te versterken, zullen we bij het begin 
van de commissievergadering een 
demonstratie houden. Dat is van 
19.00 tot 20.00 uur, bij de raads-
ingang van het gemeentehuis in 
Mijdrecht. 
Als het klimaat je lief is: doe mee!
De Ronde Venen mag niet achterover 
blijven leunen in de hoop dat 
anderen de energietransitie wel 
uitvoeren. De handen moeten uit de 
mouwen! Laat ons serieus onderzoek 
doen naar de mogelijkheid van wind-
molens in de gemeente!

Kom demonstreren
voor het klimaat
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UITZENDSCHEMA

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

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

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

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

Mijdrecht - In deze roerige tijd 
komen steeds meer huishoudens
in de problemen door de stijgende 
prijzen van levensmiddelen, energie 
en brandstof. In het hele land zijn 
initiatieven ontstaan om mensen 
hierin te hulp te schieten. Ook
de diaconie van de Protestantse 
gemeente Mijdrecht draagt hieraan 
een steentje bij door het plaatsen 
van een ‘Geef en Neemkast’. In
deze kast kunnen alle houdbare 
producten geplaatst worden die je
in een supermarkt kunt kopen; je 
kunt wat producten géven door
deze in de kast te zetten en je kan als 
er behoefte is wat némen uit de kast. 
Door gebruik te maken van deze
kast helpen we elkaar op een laag-
drempelige manier.
De Geef en Neemkast staat links om 
de hoek van Irene (het gebouw naast 
de Janskerk).

Geef en Neemkast

LEZERSPOST

Ik lees de Nieuwe Meerbode die ik van m’n schoonvader krijg. Zelf 
woon ik in Loenersloot, maar ik maak geregeld gebruik van buslijn 121 
richting Mijdrecht en stap ik in Vinkeveen uit. Het is alleen erg ver-
velend dat ik niet op deze buslijn kan bouwen; heb ik een afspraak bij 
de tandarts in Vinkeveen, komt de bus niet opdagen! Dit heb ik al twee 
keer gehad! Gelukkig heb ik een aardige buurvrouw en schoonvader 
die mij en mijn dochters vervolgens naar de tandarts brachten. Ook 
buslijn 120 laat te wensen over! Ook juist als je een belangrijke afspraak 
hebt... heel vervelend! Hopelijk kan dit probleem opgelost worden en 
kan ik weer met vertrouwen gebruik maken van het openbaar vervoer 
van Synthus.
Marieke Kreuger 

Busverbindingen

De Ronde Venen - Alle gemeenten 
in Nederland moeten volgens het 
Klimaatakkoord bijdragen aan de 
opwekking van hernieuwbare 
energie met zon en wind. In de 
vorige raadsperiode was vastgelegd 
om als De Ronde Venen in 2040 
geheel klimaatneutraal te zijn. Om 
dat doel tijdig te bereiken werd in
de vorige raadsperiode gewerkt met 
een zogeheten ‘Spoorboekje’. Dat 
werd al in 2018 vastgesteld door de 
gemeenteraad. Daarin werd de route 
naar de energietransitie weerge-
geven. Met een vastgestelde fasering 
door de tijd heen. Om de vijf jaar zou 
dat ‘Spoorboekje’ geactualiseerd 
worden. Door het nieuwe beleid van 

D66, Ronde Venen Belang en de VVD 
werd dit eerdere doel met tien jaar 
uitgesteld naar 2050.

Tien jaar vertraagd
Het nieuwe bestuurscollege van D66, 
Ronde Venen Belang en de VVD heeft 
na de verkiezingen voor de gemeen-
teraad in dit voorjaar besloten er tien 
jaar langer over te gaan doen om
als gemeente klimaatneutraal te 
worden. Bovendien liet het college 
van burgemeester en wethouders 
aan de gemeenteraad weten dat er 
geen nieuwe versie van het ‘Spoor-
boekje’ zou komen. Eerder was als 
beleid vastgelegd dat er om de vijf 
jaar een ‘update’ zou komen.
Afgelopen donderdag werd tijdens 
de begrotingsvergadering duidelijk 
dat de college niet verder mocht op 
de ingeslagen weg. Raadslid Coos 
Brouwer (CDA) vond deze route in 
strijd met eerdere afspraken én haaks 
stond op de ambitie die het college 
had beschreven in het huidige coali-
tieakkoord ‘In het Hart’. Een door CDA 
en PvdA-GroenLinks ontworpen 
motie had tot doel om het college 
van B & W veel meer klimaatambitie 
te laten tonen.

RVB: tegen
Alleen de fractie van Ronde Venen 
Belang (RVB) verzette zich In de 
gemeenteraad tegen het voorstel om 
het tijdpad in het ‘Spoorboekje’ in de 
toekomst juist wel te actualiseren. 

Alle andere raadsfracties stemden 
wel voor een periodieke ‘update’ in 
het belang van de duurzaamheid. 
In de raadsvergadering van 3 
november bedankte Coos Brouwer 
de overige fracties voor hun steun. 
Volgens Brouwer steunden die het 
belang van de prioriteit die nodig is. 
Juist nu, in een tijd waarin de prijzen 
voor elektriciteit en gas zo snel 
gestegen zijn en de klimaatverande-
ringen wereldwijd merkbaar zijn. De 
energietransitie krijgt nu de aandacht 
die het verdient. Duurzaamheid is 
terug op de kaart en dat was het
doel en de raad heeft weer de regie. 
Wethouder Cees van Uden beloofde 
namens het college invulling te 
zullen geven aan het verzoek van
een ruime meerderheid in de raad.

Raad neemt regie weer in
handen inzake klimaatafspraken

Coos Brouwer (CDA):  “Blij dat de raad 
weer de regie in handen neemt”.

Wethouder Cees van Uden beloofde 
dat het college dit verzoek zal 
behandelen.

De Hoef – De najaarsvoorstelling 
van de Hoefse toneelvereniging 
kende ouderwets volle zalen. Het 
ronduit hilarische stuk bestond in 
feite uit twee verhaallijnen. Enerzijds 
was het Willem (Winfried Achter-
berg), die een louche baantje had 
aangenomen om een lijk naar Polen 
te transporteren, maar omdat zijn 

auto pech kreeg, stalde hij de dode 
non maar even bij hem thuis. Ander-
zijds houdt de ongewassen Fenna 
(Anneke Hogenboom) een seance 
voor haar vriendin Gonda (Annet van 
der Meer) om haar toekomst op het 
liefdespad te openbaren. Mede door 
toedoen van de buurman (Joey 
Bakker) mislukt de seance en als zij 

dan de dode non ontdekken, denken 
zij dat ze een geest hebben opge-
roepen. Daar willen ze zich van 
ontdoen, waardoor Willem weer
in de problemen komt.
Dan is er nog een AIVD-inspecteur 
(Ronald Wieman) op zoek naar een 
crimineel, maar hij valt voor de 
charme van de vrouw (Belinda 
Wahlen) die voor Willems broer Fred 
(Harry Bakker) de belasting invult en 
die op haar beurt valt voor de 
alcohol.
Als dan de andere broer Hans (Peter 
van Kempen) als experiment het lijk 
onder stroom zet, blijkt de non 
springlevend te zijn en valt daarmee 
door de mand. Maar de seance en 
het gesol met de non (Monica 
Boone) levert veel hilarische 
momenten op, zeker als Freds 
vriendin (Ramona Pappot) met haar 
kennismaakt en denkt dat de non 
een zwijggelofte heeft afgelegd. 
Daarmee is eigenlijk nog maar een 
fractie verteld van wat er allemaal
op het toneel is gebeurd in het door 
Hans Schimmel geschreven en door 
Carl Slotboom vertaalde stuk. De 
regie (een debuut!) van dit spektakel 
was in handen van Ida Sietsma.

Toneelvereniging
‘De Opregte Amateur’

Foto:  Feline Lanooy.

Wilnis - Kinderkoor Ismaël gaat 
zingen met de VolksKerstZang in 
Vinkeveen op 19 december en met de 
KerstZang in Wilnis op 24 december. 
We zouden het heel leuk vinden als 
nog veel meer kinderen mee gaan 
doen. We oefenen elke donderdag-
middag in De Roeping, Kerststraat 12 
in Wilnis, van 14.45 - 15.45 uur. Kom 
ook eens kijken, samen met je vader, 
moeder of vriendjes. Alle kinderen 
vanaf groep 2 zijn welkom! Meer 
informatie T: 06 1279 3226 en www.
facebook.com/kinderkoorIsmael.

Kinderen zingen met Kerst,
doe je mee?







16 inderegio.nl • 9 november 2022UITHOORN

Uithoorn - Leden van de programma-
raad, ook wel PBO (programma bepa-
lend orgaan) genoemd, wordt 
gevraagd regelmatig en kritisch te 
luisteren naar de uitzendingen. Dit 
kan ook via ‘uitzendingen gemist’ op 
tijden dat het uitkomt. Er wordt vier 
keer per jaar vergadert. De Mediawet 
schrijft voor dat de programmaraad 
representatief is voor de belangrijkste, 
in de gemeente Uithoorn voorko-
mende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stro-
mingen. De leden vertegenwoordigers 
en/of afgevaardigden van instellingen 
die actief zijn binnen één van de stro-
mingen in de gemeente. De program-
maraad zorgt er met zijn vaststelling 
van het media-aanbodbeleid voor dat 
de lokale omroep de met het media-
aanbod nagestreefde doelstellingen 
haalt en de doelgroepen bereikt. Een 
nadere aanduiding van dat media-
aanbodbeleid is daarbij onontbeerlijk. 
In dit kader zij opgemerkt dat het PBO 
zich niet inlaat met de inhoud van de 
individuele programma’s. In de 

genoemde stromingen zijn veel actua-
liteiten, zodat zij beter gebruik maken 
van uw kennis en netwerk om de 
programma’s nog aantrekkelijker en 
up-to-date te maken. Kijkt u eens in 
uw netwerk of de stroming die u 
vertegenwoordigt voldoende wordt 
belicht en zo niet op welke wijze zij 
dit, binnen hun mogelijkheden, dat 
kunnen verbeteren. De stromingen 
die vertegenwoordigd zijn in de 
programmaraad zijn; Kunst en Cultuur, 
Gezondheid, Kerkgenootschappen, 
Onderwijs en Educatie, Werkgevers, 
Sport en Jongerenwerk. Op dit 
moment zijn ze op zoek naar verte-
genwoordigers uit de sectoren; 
Gezondheid, Kerkgenootschappen, 
Onderwijs en Educatie, Werkgevers, 
Sport en Jongerenwerk. Heeft u inte-
resse, kent u iemand of wilt u meer 
informatie over de programmaraad 
van Rick FM? Stuur dan een email naar 
Albert, voorzitter van de Rick FM 
programmaraad, radiorickfm@
outlook.com. Meer informatie over 
Rick FM op de website www.rickfm.nl

Programmaraad Rick FM heeft 
dringend nieuwe leden nodig

Uithoorn - In juli trad Sibilla 
Verhagen aan als nieuwe predikant 
bij de Protestantse Gemeente 
Uithoorn (PGU). Samen met Joep 
Dubbink gaat zij voor in De Schutse. 
Voor Sibilla was het een �inke over-
stap van Industrieel Ontwerper naar 
dominee. Ze moest daarvoor de 
Gereformeerd Vrijgemaakte kerk 
verlaten, omdat ze daar geen 
vrouwen in het ambt toestaan.
“Dat raakte me. Ik was loyaal aan
die geloofsgroep. Zij hebben een 
bepaalde manier van geloven waar
ik vertrouwd mee was, maar we 
geloven allemaal in God, daarin 
vinden we elkaar, en er kwam een 
ander kerkverband voor in de plaats.” 
Ze vond het altijd al mooi om met 
geloof bezig te zijn, maar stond zelf 
eigenlijk ook wel te kijken van het 
verlangen om predikant te worden. 
“Ik vond dominee maar een braaf 
beroep.” Het had behoorlijke conse-
quenties, ook voor haar man, maar
ze ervaart het als een van de beste 
keuzes in haar leven. In 2008 ging ze 
voltijds Theologie studeren aan de 
VU, een studie van zes jaar. “Ik houd 
van de gevarieerdheid van het 
beroep. Op intellectueel niveau de 
Bijbel bestuderen, op het pastorale 
niveau de zielzorg en de creatieve 
kant die boven komt bij het maken 
van de preek of het bedenken van 
activiteiten.”

Brand
Met haar gezin verhuisde ze in 2014 
naar een monumentale stolpboer-
derij in Koedijk om er aan de slag te 
gaan bij de Protestante Gemeente in 
Alkmaar. Daar werd ze gelijk gecon-
fronteerd met de doodgevonden 
baby Angel waarvoor ze de herden-

kingsdienst mocht leiden. “Juist bij
de schaduwkant van het leven is er 
ruimte voor de kerk. Het is mooi om 
dan betekenisvol te kunnen zijn.” Ze 
hoort veel heftige levensgebeurte-
nissen en dat moet soms even een 
plek krijgen. Helaas kwam er ook een 
nare ervaring op haar eigen pad toen 
hun woning afbrandde. “Van de een 
op de andere dag was ons huis weg. 
Gelukkig heeft niemand gevaar 
gelopen en waren het maar spullen. 
Door de zorg van de mensen om
ons heen heb ik de zorg van God 
ervaren.” Hoewel ze al wisten dat ze 
naar Uithoorn zouden verhuizen 
kwam dit wel erg abrupt. Ze ver-
bleven nog in tijdelijke woningen, 
totdat hun dochter groep acht had 
afgemaakt.

Teaser
Nu wonen ze op een mooie plek in 
Uithoorn waar ze een nieuw huis 
willen gaan bouwen. “Gaandeweg 
leren we het hier kennen, maar ik 
heb even tijd nodig voordat het ver-
trouwd wordt. Het is intensief om 
van plek te veranderen. Deze kerk is 
nu mijn geloofshuis en daar wil ik me 
thuis voelen.” Om de kerkleden te 
leren kennen bezoekt ze de ouderen-
middag of blijft praten tijdens het 
ko�edrinken na de dienst. Bij het 
voorbereiden van de preek gebruikt 
ze liefst een thema. “Dat staat dichtbij 
de mensen en ook dan komen we 
zeker bij de Bijbel uit. De mensen 
hier schrikken niet zo snel als het 
schuurt, dat maakt hen nieuwsgierig 
en geeft mij ruimte. Ik ben een beetje 
een teaser. Ik vind het belangrijk dat 
er iets in de preek zit wat mensen 
aan het denken zet.” Sibilla vindt het 
niet lastig om pijnlijke dingen te 

benoemen. “Eromheen lopen is niet 
heilzaam. Hoe pijnlijker een onder-
werp is, hoe genadiger ik het wil 
brengen.”

Helend
Ooit kreeg ze de vraag hoeveel 
entreegeld het kostte om naar de 
kerkdienst te gaan. “Als je daar niet 
mee opgegroeid bent is dat onbe-
kend en ook voor mensen die 
vroeger kwamen is er veel veran-
derd.” Ze vindt het belangrijk dat 
mensen weten dat de kerk er is voor 
iedereen. “Er is geen voorwaarde om 
mee te doen en er is geen voorkennis 
nodig. Het maakt niet uit of je ziek 
bent of gezond. Mensen hebben 
elkaar nodig, dat zagen we ook 
tijdens de coronacrisis. Een gemeen-
schap is helend.” Ze noemt het 
tv-programma Het Familiediner van 
Bert van Leeuwen. “Er zit soms zoveel 
scheef in onderlinge verhoudingen, 
maar er is altijd hoop dat het kan 
veranderen. Op het gebied van 
toenadering wil ik iets betekenen, 
maar dan zonder camera’s erbij, 
zodat we samen een helende 
geloofsgemeenschap kunnen zijn.” 
Kijk op www.pkn-uithoorn.nl voor 
meer informatie over PGU De 
Schutse.

Nieuwe predikant De Schutse

De Kwakel - In het weekend van 11, 12 
en 13 november 2022 houden we 
weer de jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling. De tentoonstelling zal plaats 
vinden in de kantine van sportcomplex 
KDO te De Kwakel, Vuurlijn 51. De 
openingstijden zijn: vrijdag 11 
november van 20.00 tot 22.00 uur, 
zaterdag 12 november van 10.00 tot 
18.00 uur en zondag 13 november 
10.00 tot 15.30 uur. De opening van de 
tentoonstelling door voorzitter Bert 
van de Jagt zal op vrijdagavond 11 

november om 20.00 uur plaats vinden 
in de kantine. Op donderdag 10 
november beginnen de eerste voorbe-
reidingen door vrijwilligers om er een 
mooie tentoonstelling van te maken 
en op donderdagavond kunnen alle 
inzenders hun vogels komen 
inbrengen. Op vrijdag komen er o�-
ciële keurmeesters van de Neder-
landse Bond van Vogels (NBvV) naar 
KDO om de vogels te keuren aan de 
hand van de bondsrichtlijnen. Het 
Bondskruis valt dit jaar op de Tropen. 

Sommige vogels worden gekeurd 
uitsluitend op kleur en andere vogels 
op vorm of postuur. Alle vogels 
moeten in een goeie conditie zijn en er 
goed ver-zorgd en schoon uitzien. De 
keurmeesters bepalen ook welke vogel 
de uiteindelijke kampioen van de 
tentoonstelling wordt. Daarnaast zijn 
er per klasse ook nog prijzen te 
winnen. De entree is gratis! En de 
locatie rolstoelvriendelijk. Het hele 
weekend is er een Tombola met leuke 
prijzen. Wilt u lid worden van Vogelver-
eniging De Groenling of heeft u andere 
vragen? Dan kan u zich (aan)melden bij 
het secretariaat, tel. 06 5129 6633.

Vogelvereniging De Groenling

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.

Nieuw college geïnstalleerd
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 

unaniem ingestemd met het handelingsperspectief naar aanleiding van het 
collegebesluit om ’t Buurtnest beschikbaar te stellen als tijdelijke noodop-
vanglocatie voor maximaal 30 asielzoekers. De gemeente Uithoorn draagt 
hiermee bij aan het oplossen van de verschrikkelijke asielproblematiek in 
Nederland. Blij ben ik met de positieve en meedenkende houding van onze 
raad en de inzet van wethouder De Robles (portefeuille Asiel, Migratie & 
Inburgering). Maar ook ben ik blij met de inbreng van inwoners. Tijdens de 
commissievergadering van twee weken geleden spraken twee inwoners de 
gemeenteraad toe. Zij gaven aan dat de vluchtelingen welkom zijn in ons 
dorp. Daarnaast spraken ze ook zorgen uit waar we als gemeente zeker wat 
mee gaan doen. Met name zijn er zorgen over de veiligheid en mogelijke 
onrust in de buurt. Maar ook over (geluids)overlast. En er zijn vragen over het 
feit of asielzoekers straks voorrang krijgen op woningen. Laat ik met het 
laatste beginnen. De noodopvang van asielzoekers staat los van de ontwikke-
ling van (starters)woningen. In een noodopvanglocatie worden asielzoekers 
gehuisvest die nog geen duidelijkheid hebben over een verblijfsvergunning. 
Het tijdelijke gebruik van deze locatie belemmert geen toekomstige ontwik-
kelingen. Dit onderwerp is overigens in goede handen bij wethouder Hoek-
stra (portefeuille Wonen) Het waarborgen van de veiligheid is tevens voor 
ons een prioriteit! Ik ben in nauw contact hierover met de politie en andere 
handhavingspartners. Ik heb daar alle vertrouwen in.

Hartverwarmend
Het is hartverwarmend dat we nu al vragen krijgen over hoe er geholpen kan 
worden. En waar eventueel knu�els naartoe gebracht kunnen worden voor 
de kinderen. Dank daarvoor! Het bewijst dat de samenleving van Uithoorn/
De Kwakel ons steentje wil bijdragen. En dat het wat met ons doet als we zien 
hoe vluchtelingen, die huis en haard hebben achtergelaten, buiten moeten 
slapen en niet de zorg krijgen waar ieder mens recht op heeft.

Kleinschalige opvang
We hebben speci�ek gekozen voor kleinschalige opvang. Omdat het college 
meent dat het aantal van 30 past binnen ons dorp. En we ook rekening 
moeten houden met andere belangen. ’t Buurtnest zal geschikt gemaakt 
worden voor de opvang van gezinnen. Het is de bedoeling dat de locatie 
beschikbaar is voor noodopvang van asielzoekers tot de zomer van 2024. We 
houden u natuurlijk op de hoogte hoe het verder verloopt nu we voort gaan 
met het uitwerken van de plannen. Zoals u al mogelijk eerder heeft gelezen 
of gehoord, gaan we samen met de huidige huurders van ‘t Buurtnest op 
zoek naar alternatieve locaties in de buurt of op het terrein zelf. Ook plannen 
we verschillende informatiebijeenkomsten in, voor bijvoorbeeld omwo-
nenden en voor huurders. Op onze website www.uithoorn.nl/asielopvang 
staat alle informatie. Deze site wordt telkens geactualiseerd. Daarnaast zetten 
we ook alle andere communicatiemiddelen in om u op de hoogte te houden. 
Denk aan publicaties in deze krant en de andere lokale media en onze socials: 
Facebook, Twitter en Instagram.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - In het door Gerrit Rietveld 
ontworpen gebouw De Hoeksteen 
lag er afgelopen week een rode loper 
om de uitgenodigde bedrijven die 
hen helpen en gaan helpen om het 
Filmtheater Gerrit tot een nog groter 
succes te maken, welkom te heten. 
Vanaf oktober draaien ze een pro-
gramma met drie �lms per week; ze 
hebben een mooie groep vrijwiligers 
die super enthousiast is en ze kunnen 
wel zeggen, door alle reacties die ze 
van bezoekers hebben ontvangen, 
dat het tot zover gelukt is. Uithoorn 
heeft een echte bioscoop- en thea-
terzaal genaamd ‘Filmtheater Gerrit’. 
Op 3 november hebben ze tijdens 
een gesloten bijeenkomst met alle 
genodigden gevierd dat ze open zijn 
en iedereen bedankt die dat mogelijk 
hebben gemaakt. Maar voor het 
langdurig voortbestaan van deze 
vrijwilligersorganisatie kunnen ze 

nog meer hulp – in welke vorm dan 
ook – goed gebruiken, en daar was 
deze middag ook voor. 

Meer hulp wenselijk
Het werd een mooie bijeenkomst, met 
bubbels, en al kijkend via een �lm 
hebben ze kennis gemaakt met de 
Ambassadeur van het Filmtheater 
Reinildis Duivenée - de Wit. Natuurlijk 
was ze zelf ook aanwezig en nam ze het 
toneel over door o.a de burgemeester, 
Ron Leegwater van de Rabobank, Daan 
Kroone van Gerrit brouwerij en twee 
vrijwilliges te interviewen. Ze zijn blij 
met al deze hulp, maar ze kunnen nog 
meer gebruiken natuurlijk! In de vorm 
van sponsoring voor bijvoorbeeld een 
traplift, zodat de �lmzaal voor iedereen 
toegankelijk wordt. Of het sponsoren 
van �yers zodat ze �lmladders kunnen 
ver-spreiden. Of kleding voor de vrijwil-
ligers die tijdens de �lm de zaalwachten 

zijn, zodat men weet wie er aange-
sproken kan worden. Er is van alles 
wenselijk en mogelijk en ze komen 
graag met verschillende partijen in 
contact. Ben jij/bent u geinteresseerd in 
sponsoring? Wil jij/wilt u dat het bedrijf 
wordt getoond tijdens een voorstel-
ling? Of wil je belangeloos bijdragen? 
Of heb je een goed idee voor samen-
werking? Stuur dan een e-mail aan: 
ondersteuning@�lmtheater-gerrit.nl

Vrienden van Filmtheater Gerrit
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 sportman  6 kerkbewaarder  12 militaire overval  
13 brandstof  15 enigma  18 zeuren  20 informatie-technologie  
21 roofdier  23 met name  24 ieder  25 voertuig  26 maand  
27 zangnoot  29 ad interim  30 titel  32 laatstgenoemde  33 
omslagrok  36 eiergerecht  39 strafwerktuig  40 ontkenning  41 
goor  44 aantekenboek  47 pers. vnw.  48 namelijk  49 zangnoot  
50 motorschip  52 Ierse verzetsgroep  53 vervoermiddel  55 
ijdeltuit  56 slee  58 moeder-overste  60 blijkens de akten  
61 suikersiroop  64 ingetogen  67 heilige stier  68 plan  69 
elfenkoning  70 handelend optreden.

Verticaal: 2 brandgang  3 bergplaats  4 vordering  5 ridder  7 
insect  8 bladgroente  9 broodsoort  10 water in Utrecht  11 
epistel  14 intiem  16 kaartenboek  17 soepel  18 tweestrijd  19 
muggenlarve  22 vogelproduct  28 test  31 geul  34 behoeftig  
35 ijzerhoudende grond  37 een zekere  38 plechtige gelofte  
41 tuinkamer  42 inning  43 aardbol  44 dierentuin  45 grappig  
46 beroemd vioolbouwer  47 pl. in Amerika  51 oefentijd  54 of 
dergelijke  57 snuiftabak  59 riv. in Noord-Brabant  62 werkplaats 
(afk.)  63 Engelse titel  65 pl. in Gelderland  66 honingdrank.
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Oplossing

6 1 3  65 48 18 19 57

Regio - Zondag jl. was het dan zo 
ver. De laatste wedstrijd van de 
najaar-competitie (Nederlandse Golf 
Federatie) werd beëindigd met een 
laatste wedstrijd op de baan van het 

Golfcenter Uithoorn. De Golfvereni-
ging Uithoorn speelde dit jaar voor 
de eerste keer mee en was ingedeeld 
in de poule met de teams Schaer-
weijde, Vijf Margen en Voorscho-

Einde najaar-competitie 2022 
van de NGF

Uithoorn - Op de algemene jaarver-
gadering had voorzitter Huub Kamp 
het genoegen om namens de Natio-
nale Bridgebond een speciale onder-
scheiding, de Kei, uit te mogen reiken 
aan mevrouw Gerda Schavemaker. Dit 
vanwege haar jarenlange verdiensten 
als bestuurslid van de vereniging. 
Verrast en onder luid applaus nam ze 
het beeldje en de bloemen in 
ontvangst. Hierna beleefde de vier-
tallen competitie de tweede avond, 
zodat een tussenstand kan worden 
opgemaakt. In de A-lijn zijn de kop-
lopers nu team de Vroom met 35 
punten gevolgd door team Le Febre 
met 27. Ze worden op afstand gevolgd 
door de teams Terra en ten Brink met 
respectievelijk 12 en 6 punten. De 
B-lijn wordt aangevoerd door team 
Schavemaker met 23 punten, maar de 
achtervolgende teams doen er weinig 
voor onder met 21 punten voor team 
Visser, 19 voor team Greven en 17 
voor team Kroes. De C-lijn bestaat uit 
vijf partijen waardoor een enigszins 
aangepaste score wordt toegepast. 
Team van Praag steekt er boven uit 
met 66 punten, waarna het peloton 
met team de Vor (50), team v/d Bergh 
(48) en team Kamp (46) volgt. Team 

Hassink liet een heel klein gaatje 
vallen, maar raakt met 42 punten 
zeker niet uit het zicht. Volgende keer 
wordt weer even teruggekeerd naar 
de paren competitie. Wilt u ooit ook 
voor een kei in aanmerking komen, 
zet dan uw eerste bridgeschreden bij 
Bridgeclub De Legmeer. Dat kan op 
elke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in de nieuwe sporthal De Scheg aan 
de Arthur van Schendellaan in 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: telefoon 06 - 8337 1540 
of e-mail gerdaschavemaker@live.nl.

Gerda Schavenaker ontvangt 
Bridge Kei

Pubquiz

Uithoorn - Op vrijdagavond 18 
november organiseert de zaterdag-
selectie van Legmeervogels een 
heuse pubquiz in de kantine van 
Legmeervogels. Heb jij feitelijke 

sportkennis paraat en word jij als 
wandelende encyclopedie vaak 
gevraagd naar je kennis? Doe dan 
mee. De quiz spelen we in groepjes 
van maximaal vier personen. Dus 
schrijf je in via pubquizlegmeervo-
gels@hotmail.com. Laten we er een 

leuke avond van maken! Aanvangs-
tijd 19.00 uur. Inschrijfkosten zijn 5 
euro per persoon. Betalen bij inschrij-
ving in de kantine of doormiddel van 
een tikkie deze avond. Inschrijven 
kan ook per groep. Maximale groeps-
grote is vier personen.

tense. De baan lag er fantastisch bij 
en Uithoorn verdedigde met de 
thuiswedstrijd een voorsprong van 1 
punt in de voorlopige stand van de 
poule. Op deze heerlijke zondagoch-
tend ging de eerste �ight van vier 
personen stipt om 11.00 uur van 
start met één deelnemer van elk 
team. De competitie werd volgens 
de Stableford regels gespeeld. Per 
team werden de drie beste indivi-
duele uitslagen bij elkaar opgeteld 
voor de teamuitslag. Het team van 
Uithoorn (Karel, Henk, Marcel en 
Raymond en reserve Freek en 
Ronald) hebben goed van het thuis-
voordeel gebruik gemaakt en alle 
zes de wedstrijdpunten bleven in 
Uithoorn achter waarbij alle drie de 
individuele scores hoger waren dan 
de overige teams. Eveneens werd 
een extra punt door Raymond 
verdiend want hij was met zijn score 
van 33 Stableford punten de overall 
dag winnaar.

De wereld wordt rookvrij 
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl
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Mijdrecht - Argon is er niet in 
geslaagd om SDC Putten af te 
stoppen, op eigen veld moest de 
ploeg van Ludo Pistorius toestaan dat 
de tegenstander pro�teerde van het 
defensief slap optreden en daardoor 
gemakkelijk kon uitlopen naar een 
1-5 winst. De voormalige hoofd-
klasser heeft de ambitie om dit 
seizoen weer terug te keren naar het 
niveau waar het vorig seizoen in 
speelde, Argon werkte daar nadruk-
kelijk aan mee.

Goed begin
Argon begon de beginfase goed, het 
kreeg een paar mogelijkheden die 
niets opleverden. Mika Keizers werd 
afgestopt wat een vrije trap op-
leverde, Max Oliemans schoot vervol-
gens over. Na een hoekschop mikte 
ook Tygo Limburg te hoog. Na twintig 
minuten deed ook Putten een doel-
poging na een hoekschop maar 
Vincent ter Burg schoot naast. Vijf 

minuten later deed Ter Burg weer een 
poging maar nu greep doelman Sam 
de Haan in. Putten bleef aandringen, 
nu kreeg het een vrije trap, Giovanni 
Hiwat schoot knap in maar Sam de 
Haan reageerde goed. Dat deed De 
Haan vijf minuten later wederom 
toen Hiwat vanaf links probeerde de 
Argondoelman te verschalken. Het 
was echter uitstel, na een half uur 
kwam Putten toch op voorsprong, 
een slim hakballetje van Jesse Schuin 
bracht de vrijstaande Daan Wieringa 
in stelling die laag en hard afdrukte,
0-1. Vlak voor het rustsignaal van 
scheidsrechter Dorrestijn werd het 
nog 0-2, op aangeven van Hiwat 
kopte Schuin in, via binnenkant paal 
stuiterde de bal achter keeper De 
Haan om in het doel.

Nog vier doelpunten
Met Erkelly de Sa voor Yannick van 
Doorn en Raoul van Wijk voor de 
geblesseerde Jordy Zwaneveld begon 

Argon aan de tweede helft, eerst 
kreeg Schuin nog een prima kans om 
de zege van Putten veilig te stellen 
maar hij miste. Even later legde Max 
Oliemans na een mooie actie de bal 
klaar voor Mika Keizers die laag en 
hard scoorde 1-2. Drie minuten later 
bracht Siep Keulemans Oliemans in 
stelling maar keeper Velanes was net 
iets eerder bij de bal. Daarna verving 
Dylan Bergkamp Sven Beek en in 
dezelfde minuut viel de 1-3. Steijn 
van Ark zette van rechts voor en de 
lange Schuin kopte raak. Hiwat 
probeerde het even later op nieuw 
maar doelman De Haan greep goed 
in. Vervolgens werd Bas Boelhouwer 
vervangen door Merroun Achraf. 
Daarna zagen we een drietal doelpo-
gingen van Argon, De Sa schoot knap 
in maar keeper Velanas greep goed in 
en dat deed hij ook bij twee pogingen 
van Dylan Bergkamp. Daar tussen-
door verwerkte De Haan een knappe 
poging van Hiwat tot hoekschop. Met 
nog tien minuten te gaan maakte ook 
nog Joseph Akutei zijn opwachting, 
hij verving Siep Keulemans. Daarna 
miste Joshua Driehuis een kans voor 
open doel. Vijf minuten voor het eind-
signaal liep Raoul van Wijk tegen een 
rode kaart aan (shirtje trekken bij een 
doorgebroken speler), de vrije trap 
daarna werd door Hiwat tegen de lat 
geschoten en vervolgens greep de 
defensie van Argon niet in waardoor 
Robert Buter kon inkoppen 1-4. In de 
laatste minuut werd het zelfs nog 1-5, 
Daan Wieringa kopte in, De Sa haalde 
de bal nog uit de doelmond maar 
scheidsrechter Dorrestijn consta-
teerde dat de bal de doellijn was 
gepasseerd.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
Zuid Oost Beemster.

SDC Putten wint van matig Argon
Foto:  Hans van Gelderen.

Regio - Op de eerste zondag in 
november staat de ZTL op de 
agenda. De weersvoorspelling gaf 
voor het weekend herfstweer aan, en 
helaas kwam deze voorspelling uit. 
Maar toch, een enthousiaste groep 
wandelaars en hardlopers meldde 
zich in de sporthal om hun parcours 
te verkennen.

Stralende gezichtjes
Om tien uur klonk het startschot 
voor de SC Johnson GeZZinsloop. 
320 kinderen in de leeftijd van
4 tot 12 jaar liepen tijdens 6 start-
momenten over het parcours in het 
sportpark. Op de Hoofdweg aange-
komen was er het zicht op de �nish. 
Na het passeren werd er een mooie 
medaille in ontvangst genomen. 
Stralende gezichtjes, ondanks de 
regen. Naast de deelnemende 
kinderen van de scholen uit de 
gemeente waren er deelnemers
uit de regio.

G-Run
Iedere G-Run die wordt georgani-
seerd is een feestje. De motivatie van 
de begeleiders waarmee zij deze 
deelnemers actief in beweging 
brengen vraagt om veel respect
van ons. Plezier in het hardlopen 
waarmee de lopers van start tot 
�nish laten zien wat de mogelijk-
heden zijn vraagt ook van deze 
groep respect van ons.

Prestatielopen
Ruim 700 losse- en Zorg en Zeker-
heid circuit-lopers kwamen rond de 
klok van 11.00 uur in beweging om 
aan hun afstand beginnen. Niemand 
minder dan Hans Kranenburg zorgde 
ervoor dat dit ordelijk verliep. Eerst 
de Automotive-centre Van Nieuw-
kerk 5 km loop, gevolgd door de 
VOKU 10 km loop en de VIDA 10 EM 
loop. De 5 km ging na 1,5 km niet de 
polder in maar richting Kerkvaart. 
Nagenietend langs de vaart werd na 

3 km het pad ingeslagen door het 
park richting �nish. Na iets meer dan 
16 minuten kwam de eerste deel-
nemer over de �nish. Geen wijzi-
gingen in het 10 km parcours. Het 
deel langs de zilveren Kromme Mij-
drecht is te mooi om te veranderen. 
Na 33 minuten gingen de handen op 
elkaar voor de eerst aankomende. 
Het was even wachten op de lopers 
van de 10 EM (16.1km). Twee maal 
genieten langs de Kromme Mijdrecht 
en als toetje door park Wickelhof. 
Verrassend kwam de eerste loper al 
na 54.23 minuten binnen.

Businessloop
Lopen in team verband samen met je 
collega’s blijft een sportieve en gezel-
lige activiteit. Bewegen staat bij veel 
bedrijven hoog op het wensenlijstje. 
Negen teams streden om de eerste 
plaats bij de 5 km en 10 km. Op de
5 km was het team van Tympaan-de 
Baat het snelst. Het team van Hair-
fashion at home by Iris and Studio 
110 kon wederom voor de derde 
keer op rij een feestje gaan vieren 
voor de overwinning op de 10 km.

Zilveren turfloop
in echt herfstweer

Regio - Maandag 31 oktober werd
de tweede ronde gespeeld. In de 
meeste spellen was er een scala van 
scores met soms overeenstemming 
over de kleur, maar totaal verschil-
lende uitkomsten.
De top drie van deze avond zijn: 1. 
Thom & Frans van der Does 65,63%, 
2. Chris van der Wilt & Ad in ’t Veld 
63,33%, en 3. Gerard & Janny Telling 
58,54%. Het meest wonderlijke bod 
van de avond werd gedaan door paar 
Sasha Cooper. De tegenstanders 
waren aan het zoeken naar een 
ruiten of schoppen�t, maar zonder 
blikken of blozen werd in een klap 6 
harten geboden en gemaakt. Petje 
af! In een spel biedt iedereen SA, 
maar gaat down, behalve paar Ada 
Groenewegen dat 3SA-contract 
speelt. Zo, ook paar Frans van der 
Does, die dit in een schoppencon-
tract deden, door vier met 2 
upslagen te maken. Paar Carla Navest 
speelde een mooi 6 ruitencontract 
waar de andere paren wel zes 
speelden maar niet boden. Paar Carla 
Euwe speelde een 3SA-contract met 
1upslag, waar overige paren precies 
3SA haalden. Paar Tony van Alen 
knalden met 3SA plus 3upslagen 
boven iedereen uit.

Donderdag
Donderdag 3 november werd de 
derde ronde gespeeld. De uitslag 
was in de A-lijn: 1. Jan Bronkhorst & 
Marieke Romijn 65,42%, 2. Henk 
Hiemstra & Klaas Verrips 59,17% en 3. 
Riet & Gerard van der Meer 57,92%. 

In een spel was 6SA het bod, wie naar 
7SA ging kreeg een downslag om de 
oren. Paar Gerard van der Meer bood 
een 3SA uit, terwijl de andere paren 
in 1of 2SA bleven hangen met 
upslagen. Een ander spel leverde een 
interessant beeld: 4hartenkon 
worden gemaakt met upslagen, 3SA 
zelfs met 3upslagen en 6ruiten ging 
3down. Soms zit het ook wel tegen 
dat in een spel alles down gaat van 
min 5 tot min 2. Zo kon het gebeuren 
dat paar Klaas Verrijs een 2klaveren-
contract met een upslag kon spelen 
waar de andere paren in 1SA bleven. 
Paar Maria Baas deed zijn best met 
5ruiten, maar werd weggeblazen 
door paar Xandra Visee met 3SA en 
een upslag.

B-lijn
In de B-lijn was de uitslag: 1. Paula 
Kooijman & Klaas Wieling 61,67%, 2. 
Wim & Trees Versteeg 56,88% en 3. 
Carla de Goede % Tineke Venhuizen 
53,75%. Paar ben Gabriel scoorde 
een 4Hartencontract met 2upslagen 
tegenover 3SA-biedingen die alle 
down gingen. Paar Tineke Venhuizen 
tikten een 3SA-contract af met 
3upslagen.Paar Wim Versteeg wist 
een 2hartencontract met 2upslagen 
binnen te halen en nog mooier was 
zijn score in een ander spel met 
5harten plus 1upslag. Paar Paula 
Kooijman boden 6harten en 
speelden met 1upslag de tegenstan-
ders weg. Paar Joke Tombal deed 
goede zaken met een 3schoppen-
contract en 2upslagen.

BVM: het kan alle kanten op

Vinkeveen - Hertha moest aantreden 
tegen de nummer twee van de rang-
lijst. De achterhoede werd meteen 
onder druk gezet en binnen vijf 
minuten moest Thijs al gestrekt naar 
de hoek om een doelpunt te voor-
komen. Langzaam voetbalde Hertha 
zich onder de druk uit en in de zeven-
tiende minuut tikte Ryan de 1-0 
binnen. Vanaf dat moment was 
Hertha oppermachtig. De ene na de 
andere aanval golfde op het RKDES 
doel af en na een half uur schoof Mika 
de 2-0 binnen. Na weer een mooie 
aanval lobde Martijn de bal over de 
keeper maar die strandde op de lat. 
Kort voor rust kroop Hertha door het 
oog van de naald maar een sliding 
van Nick en een redding van Thijs 
voorkwam een tegentre�er. Na de 
rust kwam RKDES furieus uit de start-
blokken en was het binnen twee 

minuten 2-1. Na een minuut of tien 
kreeg Vincent een ongelukkige trap in 
zijn gezicht en moest er geblesseerd 
af. Nadat RKDES bijna de gelijkmaker 
pakte Hertha de bal op en uit een 
mooie aanval kopte Ryan richting 
Mika wiens schot jammer genoeg net 
voorlangs ging. Even later een ouder-
wetse combinatie tussen Ryan en 
Daan en daar lag nummer drie in de 
touwen. In de tweentachtigste 
minuut knikte Nick de 4-1 binnen uit 
een corner. RKDES trapte af en tien 
seconde later was het 4-2. Weer een 
paar minuten later een vloeiende 
aanval en de keeper kon nummer vijf 
uit het net vissen. In de laatste minuut 
kreeg RKDES nog een vrije trap die 
feilloos werd ingeschoten. Na een 
sportieve leuke wedstrijd met een 
eindstand van 5-3 kan Hertha terug-
kijken op een geslaagde middag.

Weer winst voor Hertha4
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WANDELING

Winterwandeling
Rondje Kasteel de HAAR
Op zaterdag 19 november organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een 
winterwandeling over landgoed Haarzuilens. De wandeling start bij Hoeve 
Wielrevelt, een ideaal vertrekpunt om deze omgeving te verkennen. Het 
landgoed bestaat uit Kasteel de Haar en bijbehorende landerijen. Ook het 
fraaie dorp Haarzuilens hoort erbij. De wandeling voert eerst door de nieuwe 
natuur bij de Haarrijnse Plas en gaat daarna door het oude en het nieuwe 
parkbos rondom Kasteel de Haar. Een deel van het kasteelpark is 100 jaar 
geleden ontworpen door, de nog altijd bekende tuinarchitect, Copijn.
De wandeling is ongeveer 8 km lang. Ze verzamelen bij Hoeve Wielrevelt om 
09.30 uur (Thematerweg 10, Haarzuilens). Parkeren doet u tegenover Hoeve 
Wielrevelt, Thematerweg 5, 3455 SM Haarzuilens . Het is betaald parkeren, 
maar gratis voor leden van Natuurmonumenten. Vergeet uw lidmaatschaps-
kaart niet, die moet u hiervoor laten scannen. Rond 12.00 uur zijn ze weer 
terug bij de parkeerplaats. Draag voldoende warme kleding, goede wandel-
schoenen. Neem ook iets te drinken mee voor tijdens de korte ko�estop 
onderweg. U moet zich aanmelden voor deze wandeling via winterwan-
delen@ivn-drvu.nl. Vermeld daarin met hoeveel deelnemers u mee wilt 
lopen. Voor verdere informatie kunt u een e-mail sturen.

Pupil van de Week, Beau Dekker, links op de foto, overhandigd het Zijdel�eur 
bloemenboeket aan de Man of The Match, Dylan Nieuwendijk. De volgende 
thuiswedstrijd voor Legmeervogels is op zaterdag 19 november om 15.00 uur
tegen Alphia.

Uithoorn - Met de wedstrijdbal 
geschonken door de ‘’Vrienden van 
Legmeervogels’’ is het Legmeer-
vogels dat 90 minuten lang, plus de 
blessure tijd, het elftal is dat het spel 
maakt. 90 minuten de bovenlig-
gende partij. Weet 90 minuten lang 
de ene mogelijkheid na de andere 
mogelijkheid te creëren om te score. 
Maar iedereen ziet ook 90 minuten 
lang dat het afronden van de gecre-
eerde doelrijpe kansen het grote 
probleem is bij Legmeervogels.
Vanaf minuut één trekt Legmeer-
vogels richting het doel van Donk. 
Bas vd Eem, de doelman van Donk 
moet dan ook al snel handelend 
optreden om tre�ers van Legmeer-
vogels te voorkomen. Zo komen 
Dylan Nieuwendijk, Jasper Burgers, 
Milan Spit en Camiel Schouten in 
kansrijke positie om het doelpunten 
festival te openen maar het lukt hen 
maar niet om de mogelijkheden af te 
ronden en op deze manier Legmeer-

vogels op de zo verdiende voor-
sprong te brengen. In deze fase
is het ook het middenveld van 
Legmeervogels dat ervoor zorgt dat 
de spelers van Donk al snel balverlies 
lijden waardoor de angel uit de
eventuele tegenaanval kan worden 
gehaald. Het is dan ook zeer frustre-
rend als Legmeervogels in de 31ste 
minuut een strafschop tegen krijgt. 
Een wat ongelukkige handsbal van 
Kenneth vd Nolk van Gogh in het 
strafschopgebied van Legmeer-
vogels is voor de scheidsrechter 
aanleiding om de bal op de straf-
schopstip te leggen. Dit buiten-
kansje, om Donk op voorsprong te 
schieten, laat Jeroen Borsboom van 
Donk zich niet afnemen. Het schiet 
dan ook van elf meter de bal feilloos 
in het doel; geen schijn van kans 
voor doelman Anthony Acda van 
Legmeervogels. Na deze tre�er van 
DONK neemt Legmeervogels de 
draad weer op. En deze keer met 

meer geluk. Op slag van rust legt de 
mee opgekomen Kenneth vd Nolk de 
bal uit een corner van Jasper Burgers 
met de borst panklaar legt voor 
Jordy Nieuwendijk. Met een prachtig 
schot maakt hij de 1-1. Met deze 
stand gaat dan ook de rust in.

Lukt niet
De tweede helft eenzelfde beeld als 
in de eerste helft. Legmeervogels dat 
weer fris en fruitig speelt en DONK 
dat zich terug moet trekken voor het 
eigen doel. Ook nu komt Donk zelden 
in de buurt van Anthony Acda de 
doelman van Legmeervogels. Ook in 
de tweede helft stapelen de moge-
lijkheden zich op voor Legmeer-
vogels om zich in veilige haven te 
spelen. Maar net als in de eerste helft 
verzuimd Legmeervogels, ook in 
geheel vrijstaande positie de bal in 
het doel te schieten of te koppen. Op 
sommige momenten was het ook nu 
weer moeilijker om de bal naast het 
doel te krijgen dan tussen de palen. 
Als Legmeervogels dan zo’n groot 
overwicht heeft, maar niet weet te 
scoren, is het zo frustrerend dat de 
gasten op een 1-2 voorsprong weet 
te komen. Vriend en vijand zijn het 
erover eens dat deze tre�er nooit 
mag vallen. Onbegrijpelijk dat 
Legmeervogels op deze manier op 
achterstand komt. Misschien eens 
onderling praten hoe dit mogelijk is 
geweest de 1-2 voor Donk? Ondanks 
deze tegenslag pakt Legmeervogels 
de draad weer op en probeert uit alle 
macht om de gelijkmaker te scoren. 
Gelukkig lukt dit. Een fraaie kopbal 
van de mee opgekomen Kenneth vd 
Nolk van Gogh brengt de 2-2 op het 
scorebord. Dan wil Legmeervogels 
meer en de kansen stapelen zich 
weer op. Maar net zoals in de eerste 
helft gaat de bal niet in het doel. Het 
is en het blijft 2-2. Legmeervogels 
houdt dan een punt over aan dit duel 
tegen DONK, daar waar het er eigen-
lijk drie hadden moeten zijn.

Legmeervogels vergeet zichzelf 
te belonen

Regio - De bestrating had de kleur 
van de herfst aangenomen en dat 
nodigde uit om naar binnen te gaan 
en de warmte op te zoeken. Nou dat 
was lang zoeken zodat er door 
diverse bridgers de jas weer werd 
aangetrokken. Maar iedereen bleef 
enthousiast en dat resulteerde in 
mooie contracten die na drie uur de 
volgende uitslag opleverde: De 
eerste plaats ging ondanks wat 
miscommunicatie naar het paar Wies 
Gloudemans & Henk Stolwijk met 
een score van 59,38%. De tweede 
plaats was voor het goed spelende 
gelegenheidspaar Els van Wijk en 
Ada Groenewegen met een score van 
56,94%. De derde plaats ging met 
minimaal verschil naar de dames 
Leny van der Schot en Willy Schoe-
maker met een score van 56.60&.

Nieuwe leden 
Het is ABC er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel 
beginnende als ervaren bridgers. 
Bent u een beginnend bridgepaar
of individueel thuisbridger, die ook 
graag het verenigingsleven wil leren 
kennen, of speelt u al langer en wilt 
u graag uw krachten met ons meten, 
dan kunt u zich bij de ABC opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de donderdagmorgen (09.00 uur) 
in het MFA De Scheg, Arthur van 
Schendelaan 100A in Uithoorn, mee 
te spelen en die ontspannen sfeer te 
proeven. Voor nadere informatie en/
of lid worden van de ABC kunt u 
contact opnemen met onze voor-
zitter Willy Schoemaker, telefoon-
nummer 06 - 4622 7773 of via de 
mail: w.schoemaker@live.nl.

Regio - Op dinsdagmiddag
1 november waren 25 paren naar 
Sporthal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan getogen om deel te 
nemen aan de derde zitting van deze 
competitieronde. Iedere week blijkt 
overigens weer dat de afbouw en 
vervolmaking van De Scheg een stukje 
verder is gekomen. Willie Woerden & 
Ellen Boeringa hadden duidelijk hun 
dag. Hun 62% zorgde deze middag 
voor de hoogste score en wel in de 
B-lijn. Op de tweede en derde plaats 
(ook mooi) eindigden Marcia de Graaf 
& Bep de Voijs op 59,17% en Wies Glou-
demans & Greet Rahn op 59% rond. 
Vierde werden Marianne Jonkers & 
Anneke de Weerdt met 54,58% en de 
top-vijf werd afgesloten door Greet van 

Diemen & Rineke van Pesch met 
53,75%. In de A-lijn deden Gerda 
Bosboom & Rina van Vliet het ’t beste 
met 57,50%. Op twee Ina Melkman & 
Jetty Weening met 56,67% en op drie 
Cobie Bruine de Bruin & Ria Verkerk 
met 55,83%. De vierde en vijfde plaats 
moesten gedeeld worden door twee 
paren: Re�na van Meijgaarden & Cathy 
Troost en Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders beide met 
53,33%. Het volgende verslag zal gaan 
over de viering van het 40-jarig 
bestaan van Bridgeclub Hartenvrouw/
heer en de bijbehorende feestelijke 
bridgedrive op 8 november as. Nieuws-
gierig geworden naar deze club? Stuur 
dan voor meer informatie een mail 
naar hartenvrouw2015@gmail.com.

Regio - In het verslag van vorige 
week stond dat Bar Adelhof 2 de 
koppositie had gepakt. Dat was 
echter gebaseerd op de stand zoals 
die in Biljartpoint staat aangegeven. 
Daar is geen rekening gehouden met 
het verschillend aantal gespeelde 
wedstrijden per team. Op basis van 
dat gemiddelde zijn er thans nog 
drie teams die aanspraak lijken te 
maken op het winterkampioenschap, 
namelijk Bar Adelhof 1, De Merel/
Richard’s-1 en Cens. Die drie teams 
hebben afgelopen week ook weer 
uitstekend gepresteerd. Bar Adelhof 
1 (BA1) pakte de maximale 48 punten 
tegen De Kromme Mijdrecht 2 
(DKM2). Anne Beeker, Chas Jans en 
Edwin v/d Schaft van BA1 hebben
dit seizoen nog geen enkele partij 
verloren, Richard van Kolck zijn 
eerste wel, maar won daarna ook 
twee partijen achter elkaar. De Merel/
Richard’s-1 (DMR1) en Cens scoorden 

beide 44 punten. Namens DMR1 
moest Bart Ho�mans voor het eerst 
dit seizoen zijn meerdere erkennen 
in tegenstander Yoeri Veeken. Walter 
van Kouwen, Bert Fokker en Kees 
Gri�oen wonnen hun partijen. Kees 
liet weer van zich horen met de 
kortste partij van de week in vijftien 
beurten. Zijn tegenstander Jim van 
Zwieten speelde overigens met een 
moyenne van vier ook uitstekend. 
Voor Cens zorgden Arjan Gorte-
mulder, Evert Driehuis en John 
Oldersma voor de winst. John legde 
procentueel de hoogste serie van de 
week op tafel, namelijk 13 uit 44, dat 
is 29,55%. Desmond Driehuis verloor 
voor het eerst dit seizoen, Theo 
Kandelaar van DenB Diensten was in 
27 beurten hem de baas.

Mooi resultaat
De Springbok 2/Feka behaalde een 
mooi resultaat door 43-38 van Stieva/

De Biljartvrienden te winnen. Betty 
v/d Mars, Nick v/d Veerdonk en Ray 
Kramer zegevierden, namens Stieva 
redde Ed Spitteler de eer door te 
winnen van Peter van Kerkwijk. 
Jeroen van Rijn, Caty Jansen, Wim 
Berkelaar en Dorus v/d Meer van De 
Merel/Richard’s 3 legde S.V. Veenland 
over de knie door de maximale 48 
punten binnen te halen. Veenland 
wist er nog 32 punten uit te slepen. 
Tot slot kon Springbok 1 ook niet 
meer dan 32 punten binnenhalen 
tegen De Merel/Richard’s 2 (DMR2), 
wat tevens hun gemiddelde is over 
zes speelrondes en waardoor ze de 
hekkensluiter van de ranglijst zijn. 
Harry Stolwijk won wel van Roos 
Aarsman en Jan de Jong speelde 
gelijk tegen Gerard Röling. Voor 
DMR2 wonnen Ralph Dam en Gijs v/d 
Vliet hun partij, waardoor zij op 41 
punten uitkwamen. Elk team speelt 
twaalf wedstrijden in de najaarscom-
petitie, er zijn nog vijf en voor 
sommige teams zes wedstrijden te 
spelen om de ranglijst op te 
schudden.

ABC bridgenieuws

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Drie biljartteams strijden om 
koppositie

Uithoorn - Zondag 18 december is 
er weer het jaarlijkse evenement 
voor de ouderen in Uithoorn en De 
Kwakel. Het gaat weer een gewel-
dige dag worden. Locatie: Rand-
hoornweg 100, sportpark Legmeer-

vogels. Aanvang 10.30 uur tot15.30 
uur. Entree: € 4,–, te betalen bij 
binnenkomst. Aanmelden via info@
halloween-uithoorn.nl met naam, 
adres en telefoonnummer. Of
bellen, op zaterdag en zondag

naar 06 - 4639 1555 van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Wilt u opgehaald worden? 
Geef dat dan duidelijk aan bij uw 
aanmelding. Wat krijg je allemaal? 
Drankjes, warme lunch, hapjes en 
muziek. De rest moet een verrassing 
blijven. Er is plek voor 80 ouderen, 
leeftijd vanaf 67 jaar.

Ouderendag bij Legmeervogels 








