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Hotel Mijdrecht
Wie in die periode tussen Mijdrecht 
en Vinkeveen over de N201 rijdt, kan 
het oranje gekleurde Hotel Mijdrecht 
Marickenland haast niet ontgaan. En 
niet alleen voorbijgangers valt de 
felle verlichting op, blijkt uit de 
woorden van mede-eigenaar De 
Vries. “We doen al voor de derde keer 
mee. Soms vroegen gasten die 
tijdens de vorige campagnes 
incheckten waarom die oranje lichten 
aan waren. Als we het uitlegden, 
kregen we altijd positieve reacties.”

16 dagen
Orange the World begint 25 
november en duurt tot 10 december, 
de Internationale Mensenrech-
tendag. Behalve Hotel Mijdrecht 
Marickenland kleuren nog drie 
plekken in de gemeente 16 dagen 
oranje als statement tegen het 
geweld tegen vrouwen. Bij het 
gemeentehuis in Mijdrecht wappert 
de vlag van Orange the World. Ook 
de karakteristieke plataan bij het 
oude Wilnisse raadhuis staat in een 
oranje licht.

Feka ICT
Een andere locatie is het pand van 
Feka ICT, dat ook op een opvallende 
plek staat. “We zitten in het voorma-
lige pand van de woningcorporatie. 
Vanaf de rotonde bij de Industrieweg 
en de Veenweg zullen de oranje 
lampen zeker in het oog springen”, 
verwacht Jos Honig, één van de eige-
naren. Het is de eerste keer dat Feka 
ICT meedoet. “Net als veel andere 
Rondeveense ondernemers voel ik me 
sociaal betrokken”, zegt Honig. “Ik ben 
bijvoorbeeld actief in mijn eigen stich-
ting GezinsBuddy. Vanuit die stichting 
komen we vaak in gezinnen waar 
vechtscheidingen en huiselijk geweld 
spelen. De veiligheid van vrouwen en 
kinderen gaat mij aan het hart. Het is 
schrijnend en het kan ook in jouw 
straat gebeuren. Zonder dat je het 
doorhebt. Dus ik vind het belangrijk 
om daartegen een statement te 
maken.” Tenslotte kunnen inwoners 
tijdens de 16 actiedagen in elke kern 
stoeptegels tegenkomen met de leus 
‘Stop geweld tegen vrouwen’.

De Ronde Venen - Geweld tegen vrouwen en meisjes zou niet meer 
mogen bestaan. Het is jammer dat een actie als Orange the World nodig 
is. Maar het is absoluut noodzakelijk. Want niet alleen geweld tegen 
vrouwen en meisjes, maar alle geweld is vreselijk en moet stoppen. Dat 
geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds een heel groot probleem is, 
maken de cijfers duidelijk. Bijna de helft van de vrouwen en de meisjes 
(45 procent) in Nederland krijgt ooit te maken met geweld. Wereldwijd 
gaat het om 1 op de 3 vrouwen en meisjes. Om aandacht te vragen voor 
dit probleem, heeft de VN 25 november uitgeroepen tot de Internatio-
nale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Dan begint ook de 16-daagse 
campagne Orange the World, die ook in De Ronde Venen niet onopge-
merkt voorbij zal gaan.

Gemeente kleurt oranje tijdens 
Orange the World

Wethouders Anja Vijselaar en Cees van Uden geven het startsein van Orange the World samen met Gerard de Vries van Hotel 
Mijdrecht Marickenland en Nienke Schut van de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen.

De Ronde Venen - Alhoewel het ver 
weg lijkt, komen de volgende verkie-
zingen er alweer aan. Op 15 maart 
mag Nederland naar de stembus om 
te stemmen voor de Provincie en het 
Waterschap. Erika Spil, voorheen 
wethouder in de gemeente De 
Ronde Venen, staat op plek 2 van de 
lijst van Water Natuurlijk voor een 
plekje in het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV). “Er zijn weinig 
inwoners die warmlopen voor deze 
verkiezingen omdat het zo ver weg 
lijkt. Toch merken we dagelijks de 
gevolgen van het waterbeheer in De 
Ronde Venen. Zo zorgt het Water-
schap dat er voldoende schoon 
drinkwater is, dat we geen natte 
voeten krijgen als het stevig regent 
en zijn er maatregelen bij extreme 
droogte.” Het Waterschap werkt 
bijvoorbeeld aan stevige dijken. Dat 

dit in De Ronde Venen nodig is, blijkt 
wel uit de dijkdoorbraak in Wilnis van 
enkele jaren geleden. Ook de Boven-
dijk in Wilnis, nu gesloten voor werk-
zaamheden, heeft een belangrijke rol 
in het tegen houden van water. Het 
Waterschap heeft een belangrijke rol 
bij het zorgen voor voldoende 
schoon drinkwater. De verwachting 
is dat er waarschijnlijk komende 
zomer niet voldoende schoon drink-
water zal zijn. Op dit moment speelt 
ook de discussie over het wel of niet 
verlagen van het waterpeil in de 
veenweide -gebieden. Het verlagen 
is goed voor de boeren maar zorgt 
ook voor het verzakken van huizen 
en uitstoot van broeikasgas. Voor 
Erika Spil voldoende zaken om zich 
hard voor te maken als ze gekozen 
wordt in het bestuur van het 
Waterschap.

Erika Spil nummer 2 bij 
verkiezingen AGV

Steun van de gemeente voor 
dorpshuis De Springbok
De Hoef - Gemeente De Ronde 
Venen helpt dorpshuis De Springbok 
in De Hoef met een extra subsidie 
van € 30.000. Daarmee kan het 
dorpshuis de sterk stijgende energie-
kosten blijven betalen. Eerder al 
hebben De Willisstee in Wilnis en De 
Boei in Vinkeveen extra subsidie van 
de gemeente ontvangen voor het 
betalen van hun energierekeningen. 
Wethouder Cees van Uden: “Het 

dorpshuis is de thuishaven van 
verenigingen, sportclubs en cultuuri-
nitiatieven. Het is de plek waar inwo-
ners elkaar kunnen ontmoeten. Er 
gebeurt hier van alles en dat maakt 
onze dorpen een �jne plek om te 
wonen. De gemeente springt �nan-
cieel bij, omdat het belangrijk is dat 
het dorpshuis die verbindende rol 
kan blijven vervullen.Dit najaar is het 
contract van De Springbok met haar 

energieleverancier geëindigd. De 
energiekosten zijn daarna vier keer 
zo hoog geworden. Het bestuur van 
het dorpshuis heeft maatregelen 
genomen om het energieverbruik 
omlaag te brengen. Maar deze maat-
regelen helpen niet genoeg. De 
Springbok gaf in gesprekken met de 
gemeente aan dat zij zonder extra 
subsidie in grote problemen zou 
komen. Zonder extra steun zou het 
dorpshuis misschien tijdelijk moeten 
stoppen. Nu de gemeente een extra 
bedrag heeft toegezegd, kan De 
Springbok open blijven.

E.H.B.O. Vereniging Lucas Vinkeveen 
Vinkeveen - Zaterdagochtend 26 
november was E.H.B.O.-vereniging 
Lucas Vinkeveen aanwezig in het 
winkelcentrum Zuiderwaard in 
Vinkeveen. De aanwezige leden van 
de vereniging vroegen aan het 
winkelend publiek aandacht voor 
reanimeren. Er zijn nog steeds te 
weinig Nederlanders die kunnen 
reanimeren. Op de vraag; “Kunt u 
reanimeren?” werd door enkele 
mensen positief geantwoord. Daar-
entegen waren er ook mensen die de 
kunst van het reanimeren niet 
beheersen. Diverse mensen toonden 
belangstelling om bij E.H.B.O. Lucas 
Vinkeveen een reanimatiecursus te 
volgen. Enkelen hebben zich zelfs ter 
plekke opgegeven voor de cursus in  
het vroege voorjaar. Aan deze actie 
van de vereniging was ook een prijs-
vraag gekoppeld. Op de vraag 
“Hoeveel mensen kregen in 2020 een 
hartaanval volgens de gegevens van 
de Hartstichting Nederland?” werd 
zeer divers geantwoord. Het goede 

aantal moest zijn 34.000. De 
winnares van de prijsvraag zat er met 
35.000 het dichtst bij. Aan haar is 
afgelopen zaterdag het 
E.H.B.O.-pakket uitgereikt. E.H.B.O. 
Lucas Vinkeveen spreekt van een 
zeer geslaagde ochtend. Er is met 
veel mensen gesproken en veel 
mensen toonden hun belangstelling. 
Naast reanimatiecursussen biedt 
E.H.B.O. Lucas Vinkeveen jaarlijks ook 
een beginnersopleiding voor het 
E.H.B.O.-diploma aan. Ook deze 
cursus zal naar verwachting in het 
vroege voorjaar van start gaan en zal 
plaatsvinden op een aantal zater-
dagen. Zij geven hun cursussen in 
ons gebouw in het Zwanenpark in 
Vinkeveen. Dit gebouw is zichtbaar 
vanaf het parkeerterrein van het 
winkelcentrum. Mocht u interesse 
hebben in een van deze cursussen, 
dan nodigen zij u van harte uit 
contact met hen  op te nemen. Al 
onze gegevens kunt u vinden op 
www.ehbolucasvinkeveen.nl. 
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Regio - In de laatste weken zijn er 
weer diverse activiteiten geweest 
van de Zonnebloem afdeling 
Uithoorn / Amstelhoek. Begin 
november konden een aantal gasten 
bij de Praktijkschool herfststukjes 
maken. Geholpen door een aantal 
leerlingen, werden diverse mooie 
stukjes gemaakt. Daarna zijn een 

aantal gasten naar de Intratuin 
geweest in Ter Aar. Een uitje dat we 
regelmatig doen en altijd met veel 
animo. De nadruk voor onze gasten 
was deze keer natuurlijk de winkel 
vol sfeervolle hoekjes, gevuld met 
prachtige najaars en met name kerst-
artikelen Uiteraard met een ko�e en 
wat lekkers en een lunch in het Tuin-

café. Dat hoort bij een uitje. Ten-
slotte waren een aantal gasten 
(mogelijk gemaakt door de RIKI stich-
ting) naar een voorstelling van de 
Soldaat van Oranje. De rolstoelbus 
was weer beschikbaar om een aantal 
van de gasten en vrijwilligers naar 
Theater Hangaar bij Valkenburg te 
brengen. De spectaculaire musical
is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van één van onze grootste 
verzetsstrijders: Erik Hazelho� Roelf-
zema. De musical vierde onlangs zijn 
12-jarig jubileum dat dit jaar nog 

meer in het teken staat van het
doorgeven van de geschiedenis
aan volgende generaties. Inmiddels 
zijn er al meer dan 3,2 miljoen
bezoekers geweest, in een 360 
graden draaiende theaterzaal.
Ook weer veel dank aan de vrijwilli-
gers die deze uitjes mede mogelijk 
maakten met hun inzet. Vrijwilligers 
kunnen ze altijd gebruiken! 
Aanmelden kan altijd via
zonnebloem.uithoorn@gmail.com. 
Dan nemen ze contact op!

Regio - Oud-Alkwin leerling Youp
de Haas (21) kondigt met trots zijn 
tweede roman aan, genaamd ‘De 
naakte waarheid en andere leugens’, 
die vanaf deze week te verkrijgen is. 
Na in zijn eerste roman de kansen-
ongelijkheid aangekaart te hebben, 
gaat hij nu in op het individualisme 
van de moderne samenleving. ‘De 
naakte waarheid en andere leugens’ 
is een novelle over eenzaamheid en 
absurdisme, waarin de aangeslagen 
verteller Henry tot de conclusie
komt dat zijn schrijfcarrière op losse 
schroeven staat. Getergd door 
eenzaamheid en depressie, vindt hij 
op het juiste moment de liefde in 
Dayia. Wanneer hun vrijheid wordt 
ingedamd door culturele onderdruk-
king, slaan zij op de vlucht. “De 
hoofdpersoon richt zich volledig op 
zijn carrière, maar isoleert daarmee 
zichzelf van zijn vrienden, familie en 
uiteindelijk van de samenleving. Hij 
mist het gemeenschapsgevoel, maar 
door de coronatijd, digitalisering en 
steeds toenemende individualisering 
lukt het hem niet om aansluiting te 

vinden.”, vertelt Youp. “Wanneer hij 
uiteindelijk de liefde van zijn leven 
vindt, belandt Henry in een cultureel 
dilemma en moet hij alle zeilen 
bijzetten om door zijn schoonfamilie 
geaccepteerd te worden. Dat zijn 
geliefde een slachto�er is van huise-
lijk geweld, doet hem echter van 
gedachte veranderen.”

Over Youp
Naast het schrijven studeert Youp de 
Haas in Leiden en deed hij mee met 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
dit jaar in De Ronde Venen. “Tijdens 
de verkiezingen kwam veelvuldig 
naar voren dat inwoners zich weinig 
gehoord voelen, zowel door de over-
heid als door de medemens. Dat men 
hierdoor wantrouwen krijgt in de 
overheid kan helaas gebeuren, maar 
het wordt hachelijk als mensen zich 
daadwerkelijk volledig afkeren van 
de politiek.”, vindt Youp. Dat maat-
schappelijke thema’s in de boeken 
terugkomen is dus niet gek en zijn 
doel is daarom ook om deze thema’s 
bespreekbaar te maken en hierover 

met het publiek in debat te gaan.
Zo was hij ook één van de sprekers 
tijdens de forumtafel over nihilisme, 
georganiseerd door het Boek en 
Schrijvers Platform Uithoorn (BSPU). 

Achtergrond van het boek
Ondanks dat het een �ctief verhaal is, 
noemt Youp dit een confronterend 
werk. “Mijn vriendin en ik hebben zelf 
ook te maken met de culturele druk 
die in het boek omschreven staat. 
Een aantal fragmenten zijn helaas 
dan ook gebaseerd op de werkelijk-
heid, maar het plot is en blijft �ctief.” 
Ook is �loso�e een belangrijke bron 
van inspiratie geweest. Waar de 
roman ‘Paradox’ ging over nihilisme, 
gaat deze korte roman over het 
absurdisme. “Het absurdisme is een 
lastig te duiden �loso�sche stroming 
welke met name door Nobelprijs-
winnaar Albert Camus aan het licht 
kwam. Het leiden van een leven
los van de maatschappij, waar deze
�loso�e over gaat, kan absurde 
gevolgen hebben en dat zal onze 
hoofdpersoon gaan ondervinden.”

De lancering
‘De naakte waarheid en andere 
leugens’ is vanaf heden te bestellen 

onder zijn schrijversnaam (Y.L.W.
de Haas) bij de lokale boekhandel
of op Youps auteurswebsite: www.
bravenewbooks.nl/ylwdehaas. Het is 
mogelijk om zowel een fysiek exem-
plaar als een e-book variant te 
bestellen. Ook zal Youp ervoor 
zorgen dat er exemplaren bij de 
bibliotheek terechtkomen.
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COLUMN

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

Donald Duck en
Guus Geluk

Je zou de wilde eend en de krakeend 
de Donald Duck en Guus Geluk van 
de Nederlandse eendenwereld 
kunnen noemen. Voor de duidelijk-
heid, de wilde eend is de eend met 
die krulstaart en als je ‘eendjes’
gaat voeren voer je meestal wilde 
‘eendjes’, want in tegenstelling tot wat 
de naam suggereert is het de meest 

tamme van de eendensoorten. Bij de 
wilde eend heeft meneer de mooiste 
veren en maakt mevrouw de meeste 
herrie. Zij kan snateren en kwaken, hij 
komt niet veel verder dan wat gerasp. 
De krakeend gedraagt zich veel 
onopvallender dan zijn ‘wilde’ neven 
en nichten. Meneer krakeend kwekt 
alsof hij zijn tekst van een brie�e op-
leest, droog en toonloos mompelt
hij iets van ‘krek-krek’. ‘Krekeend’
was misschien passender geweest. 
Mevrouw snatert wat levendiger, 
maar blijft bescheiden vergeleken 
met het verbale geweld van de 
dames wilde eend, al lijken ze uiterlijk 
wel op elkaar. De krakeendman ziet
er op het eerste gezicht wat saai uit, 
maar als je goed kijkt bezit hij een 
subtiele pracht waarbij het verenpak 

van de wilde eendenman ietwat 
kitscherig afsteekt.
Sinds 1990 is het aantal krakeenden 
verzevenvoudigd. Krakeenden 
houden van grote zoetwatermeren 
en daar kwamen er de vorige eeuw 
meer van in Nederland, terwijl hun 
Oost-Europese oorsprongsgebieden 
krakeendonvriendelijker werden.
Niet zo gek dus dat ze het hier eens 
gingen proberen. En met succes.
In dezelfde periode is het aantal
wilde eenden met dertig procent 
afgenomen. Er overleven te weinig 
kuikens om de soort op peil te 
houden. Misschien speelt hierbij
een rol dat ze al vroeg in het jaar 
beginnen met gezinnetjes te stichten. 
Dat is niet alleen riskant vanwege het 
vorstrisico, maar ook omdat reigers 

en andere rovers in dezelfde periode 
jongen hebben en die lusten wel 
canardjes, al dan niet con�t. 
Van de krakeend worden veel meer 
kuikens volwassen. Die broedt later 
en verstopt het nest in het groen, iets 
wat de wilde eend onnodig lijkt te 
vinden. De nesten van de laatstge-
noemde worden ook vaker door land-
bouwmachines vernield. Daarnaast 
bevatten de grotere wateren waar de 
krakeend zich graag ophoudt door-
gaans meer voedsel en minder gif 
dan de poldersloten waarin de wilde 
zijn jongen probeert groot te krijgen.
En dan mag pechvogel wilde eend 
ook nog eens bejaagd worden, terwijl 
Guus Geluk krakeend jaarrond 
bescherming geniet…
Jaap Kranenborg

Wilde eend (boven) en Krakeend.

Oud-Alkwin leerling publiceert 
nieuwe roman

De Zonnebloem Uithoorn-
Amstelhoek weer actief
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Uithoorn - De werkgroep van 
Amnesty International in Uithoorn/
De Kwakel verzorgt ieder jaar de 
verkoop van groetenkaarten. Wel-
licht bent u er al mee bekend. In
het kort komt het erop neer dat 
deze ansichtkaarten met een groet 
verstuurd worden naar mensen die 
meestal onder erbarmelijke omstan-
digheden onschuldig gevangen 
gehouden worden of anderszins in 
de knel zitten omdat ze strijden voor 
mensenrechten. Wij beschikken
ook dit jaar weer over een aantal 
adressen. Wij willen het dit jaar doen 
op de volgende manier: 

1 .  De kaarten worden met postzegel 
aangeboden voor € 1,50 per stuk 
(dat zijn de kosten voor de 
postzegel).

2.   Op deze ansichtkaarten staan 
naam en adres al vermeld. De 
beschrijving van de situatie 
waarin de geadresseerde zich 
bevindt wordt meegeleverd plus 
een aantal voorbeelden van de 
groet die u op de kaart kunt 
schrijven.

3.   Via een e-mail naar Anja Brugman 
(abrugm@caiway.nl) kunt u (vòòr 
8 december) laten weten hoeveel 
kaarten u wilt ontvangen. Wilt u 

in uw mail het volgende aan-
geven: uw naam en adres, het 
aantal kaarten dat u wilt bestellen 
en of u de kaarten op 11 decem-
ber af wilt halen in de kerk (De 
Schutse/ De Burght/ De Kwakel) 
of dat u ze thuisbezorgd wilt 
hebben in de week van 12 - 18 
december.

4.   Wij willen u vragen om de kosten 
voor de postzegel(s) voor
8 december over te maken
op NL32 TRIO 0197 666 353 t.n.v. 
Amnesty 366 Uithoorn o.v.v.
groetenkaarten. Wij begrijpen
dat u op deze manier niet zelf de 
kaarten kunt uitzoeken. Wij zullen 
zorgen voor een evenredige 
verdeling van de bestelde kaarten 
naar de geadresseerden.

Uithoorn - Elke donderdagochtend 
staat de deur voor bewoners van de 
Meerwijk in het Ford open voor een 
kopje ko�  e of thee. Dit idee was 
ontstaan om zo meer mensen uit je 
eigen wijk te leren kennen. Er is ook 
een gezamenlijke whatsapp-groep 
waar je gebruik van kunt maken. 
Daar staan uiteenlopende berichten 

in. Tijdens de afgelopen Covid-
periode werd hiervan veel gebruik 
gemaakt. Met vele mooie foto’s en 
verhalen hielden we zo onderling 
contact. Eén van de gevolgen is, dat 
– als je nu b.v. op het Amstelplein 
loopt – je nu mensen tegenkomt,
die je vanuit de buurtkamer kent. Zo 
verbindt het de bewoners in de wijk.

Naast de ko�  e-ochtenden – waar ze 
gezellige, geanimeerde gesprekken 
hebben – nodigen zij ook regelmatig 
gasten uit over uiteenlopende 
onderwerpen. Bezoekers van de 
buurtkamer verzorgen zelf ook de 
ko�  e-ochtenden en/of het presen-
teren van een � lm over Uithoorn of 
b.v. over bijzondere (vakantie-)
reizen.
Voor de maand december staan er 
twee activiteiten op de agenda. Op 
donderdag 1 december hebben de 
vaste bezoekers Anja, Evert en Theo 
een kleine quiz over Uithoorn 
gemaakt. Op 22 december is er een 
kerstlunch. Zij kunnen deze dag 
langer van de locatie gebruik maken. 
Dit betekent, dat ze niet van 10.00 
tot 12.00 uur de bijeenkomst houden 
maar pas vanaf 11.00 uur. Dan begint 
de inloop met aansluitend de kerst-
lunch. Hiervoor wordt wel een kleine 
bijdrage gevraagd en bedenk: 
aanmelden vóór 16 december.
Rond de feestdagen zij gewoon
elke donderdag aanwezig.
Buurtkamer Meerwijk, Locatie:
Fort aan de Drecht (ruimte CREA).

Uithoorn - Nietsvermoedend 
kwamen de Welpen van de Admira-
lengroep vrijdagavond binnen bij de 
wekelijkse opkomst. Net als anders 
werd de opkomst geopend, de vlag 
gehesen en de wet opgezegd. Maar 
tijdens het spelen van het Sinter-
klaasbordspel gebeurde er opeens 
iets: herrie op de gang! Sinterklaas 
was op bezoek en hij had twee gezel-
lige Pieten meegenomen! Nadat de 
Welpen prachtig gezongen hadden, 
vroeg de Sint van alles over wat de 
groep de afgelopen tijd gedaan had 
en dat was heel wat. Ze leerden de 
Pieten en de Sint de mastworp, lieten 
zien dat ze fantastisch konden roeien 
(heen èn terug!) en hielpen PIO (Piet 
In Opleiding) met de rugslag. Ook
liet één van de Welpen zien hoe goed 
zij kon paardrijden. Piet fungeerde 

daarvoor even als schimmel Ozosnel.
Toen was de verrassing nog niet 
klaar. Voor iedere Welp had Sint een 
cadeautje meegenomen: een hila-
risch moppenboekje van Donald 

Duck, dat meteen aan wie het maar 
hoorde wilde voorgelezen werd.
Ten slotte liet Piet een fantastische 
goocheltruc zien, die helaas niet 
lukte. Gelukkig maakte dat niet uit. 
Het was een geweldige avond en
alle Welpen gingen, nadat ze Sint en 
de Pieten hadden uitgezwaaid, blij 
naar huis.

RICK FM
Zondag 4 december, Sport & Co, 11.00-
13.00 uur. Met o.a. Qui Vive trainers/
coaches, de broers Erik en Wouter Otto. 
Interview over de resultaten van de 
eerste seizoenshelft van Heren 1 en 
Dames 1. Na de laatste Qui Vive 
wedstrijden van 2022 komt de winterstop tot maart 2023.

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

December tintje bij
buurtkamer Meerwijk

Sint en Pieten op bezoek
bij de Admiralengroep

Groetenkaartenactie
Amnesty Uithoorn

De Kwakel - Tavenu zoekt muzi-
kanten voor het orkest, die willen 
meespelen met het Nieuwjaarscon-
cert op zaterdagavond 7 januari
en het midzomeravondfestival op 
zaterdag 17 juni 2023. Met name is er 

behoefte aan saxofoonspelers (altsax, 
tenorsax, sopraansax), trombonisten, 
hoornspelers, maar ook bugelspelers, 
basblazers en trompetspelers zijn van 
harte welkom. Je kunt een instrument 
van Tavenu in bruikleen krijgen. Les 

op het instrument kan ook via Tavenu.
De muziekstukken voor het Nieuw-
jaarsconcert zijn o.a. de Radetsky 
mars, Happy New Year en highlights 
uit de musical Joseph. Het orkest 
repeteert elke dinsdagavond in het 
dorpshuis in De Kwakel van 19.45 tot 
21.45 uur. Heb je interesse, stuur dan 
een mailtje naar tavenudekwakel@
gmail.com.

Muzikanten gezocht voor 
Nieuwjaarsconcert
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Uithoorn - De gemeenteraad heeft 
donderdagavond ingestemd met 
het plan voor de bouw van de 

supermarkt in De Kwakel. Na de 
vorige commissievergadering 
waren er nog aanpassingen in de 

anterieure overeenkomst waardoor 
Herman Bezuijnen nog aanvullende 
vragen wilde stellen. Wethouder 
Jan Hazen legde uit dat de hand-
tekening van initiatiefnemer Rob 
Reehorst nog niet onder het docu-
ment stond, dus dat er nog zaken 
veranderd mochten worden en dat 
hij had gekozen om de wijzigingen 
te honoreren om het proces niet 
nodeloos te vertragen. Het ging om 
het eigendomsrecht van de grond 
waarop naar verwachting een 
parkeerplaats en een plantsoen 
komt. Deze grond blijft juridisch in 
eigendom van de supermarkteige-
naar. Het beheer komt voor reke-
ning van de gemeente Uithoorn. 
Herman Bezuijen wilde weten of de 
gemeente een betalingsrisico loopt 
door de betalingstermijnen. De 
wethouder draaide wat om het 
onderwerp heen en verwachtte
dat dat uiteindelijk mee zou vallen. 
Petra van Leeuwen (GB) was blij 
met de voortgang, want De Kwakel 
wachtte hier al jaren op. Met de 
bouw van de nieuwe supermarkt 
kan ook het dorpscentrum worden 
aangepast. 

Uithoorn - Op 1 april nam Armand 
Smeels de kapsalon gevestigd in 
winkelcentrum Zijdelwaard over
en veranderde de naam op de gevel 
in All About Hair. Met de overname 
voerde hij meteen vernieuwingen in, 
want Armand heeft een duidelijke 
visie om een kapsalon van hoog 
niveau neer te zetten. “Kwaliteit, 
aandacht en service staan hoog in 
het vaandel”, begint hij. “Dat uit zich 
in de sfeer, in het interieur en de 
kwaliteit van de behandeling.” Dat 
blijkt ook gelijk bij binnenkomst.
Er hangt een heerlijke geur, er
staan verse bloemen en er branden 
kaarsen. De medewerkers groeten 
vriendelijk en geven de klant meteen 
aandacht.
Een bezoek aan All About Hair gaat 
verder dan alleen het knippen van 
het haar. “Dat is natuurlijk ook moge-
lijk, maar we willen de klant vooral 
een luxe behandeling geven.” De 
behandeling begint met een heerlijk 
relaxmoment in de luxe Hairspa, 
waar de klant tijdens het wassen
van het haar plaatsneemt op een 
massagestoel. Voor de verzorging 
van het haar gebruikt All About Hair 
haarverzorgingsproducten van 
hoogwaardige kwaliteit van het 
merk System professional. De 
stylingsproducten zijn van het
gerenommeerde merk Sebastian.

Uitmuntend
Wanneer het haar gekleurd moet 
worden, kan de klant zelf meekijken 
bij het maken van het persoonlijke 
kleurrecept in de Colorbar. Na het 
knippen wordt het haar altijd 
gestyled. “We zijn specialist op het 
gebied van kleur. Daarvoor maken 
we gebruik van producten van Wella 
Company.”  Elk seizoen kent weer 
nieuwe trends en er zijn steeds 
nieuwe technieken waar het team 
van All About Hair goed van op
de hoogte blijft. “Mensen hebben 
behoefte aan een kapper die hen 
aan de hand mee kan nemen, zodat 
ze samen tot een beeld kunnen 
komen om dat te creëren. Klanten 
worden steeds mondiger. Ze zien 

trends op sociale media en willen 
niet steeds hetzelfde. Ze willen 
geprikkeld blijven.” Daarom stelt 
Armand hoge eisen aan zijn perso-
neel. “Het lijkt misschien makkelijk 
werk, maar het gaat om een 
ambacht. Wij hebben alleen goed 
opgeleide en getrainde master 
stylisten en coloristen in dienst, die 
uitmuntend zijn in het knippen en 
kleuren van het haar. De opleiding is 
generiek, maar ik verwacht dat mijn 
medewerkers passie hebben en ini-
tiatief tonen. Ze moeten het haar 
kunnen lezen, meedenken met de 
klant en een goede gesprekspartner 
zijn.” Voor een nieuwe klant wordt 
extra tijd uitgetrokken om de 
behoefte van de klant te leren 
kennen en een behandelplan te 
maken. De heren worden in een 
apart gedeelte geknipt waar een 
passende sfeer hangt.

Visie
Armand komt al sinds zijn twintigste 
bij kapsalons over de vloer. “Ik werkte 
bij toeleveranciers en later ben ik
een consultancybureau begonnen 
om kappers te ondersteunen. Veel 
kappers willen graag iemands haar 
doen, maar de zakelijke aspecten is 
een kant waar ze vaak hulp bij nodig 
hebben. “Ik heb een concept ontwik-
keld, weet waar de valkuilen zitten 
en dacht: practice what you preach.”
In juli 2021 nam Armand al de 
kapsalon over van Olaf van den 
Wildenberg in de Hadleystraat in 
Aalsmeer. Hij investeerde in een 
verbouwing om de kapperszaak de 
look en feel te geven die hij voor 
ogen had. De vijfenvijftigjarige 
ondernemer heeft een duidelijke 
visie. Hij begon met één kapsalon, 
maar zijn idee is om uiteindelijk tien 
kapsalons te openen in Noord-
Holland. Kapsalons waar op hoog 
niveau gewerkt wordt voor klanten 
van het hogere middensegment. 
Inmiddels heeft hij ook een kappers-
zaak overgenomen in zijn woon-
plaats Bergen en in januari gaan
de deuren open van kapsalons in 
Bloemendaal en Heiloo.

Knippen en kleuren
van hoog niveau

Uithoorn - Muziekvereniging KnA 
startte in 2017 het project Middel-
bare Muziek Meesters. Een project 
om volwassenen te inspireren om 
een muziekinstrument te leren 
bespelen of dit opnieuw op te 
pakken. Nu komt er een nieuwe 
mogelijkheid om in te schrijven.
KnA biedt de mogelijkheid om, tegen 
een gereduceerd bedrag, gedurende 
zes maanden lessen te volgen op een 
instrument naar keuze. Eventueel 
kan er een instrument van de vereni-
ging worden gehuurd. Deze proef-
periode wordt afgesloten met een 
concert dat door alle leerlingen, 
samen met het huidige orkest van 
KnA, wordt gegeven. Op deze manier 
kunt u ervaren hoe leuk het is om in 
een orkest te spelen.

Heeft u interesse? Kom dan op zon-
dag 11 december tussen 14.00 en 
16.00 uur naar het Legmeerplein 49 

in Uithoorn. Hier kunt u kennis-
maken met orkestleden van KnA
en hun instrumenten. Tevens is er 
gelegenheid om in te schrijven.
Voor informatie kunt u mailen naar 
KnA.secretariaat@gmail.com of
kijk op www.kna-uithoorn.nl.

KnA start opnieuw project 
Middelbare Muziek Meesters

Uithoorn - December is dé actie-
maand voor Amnesty International. 
Dat is vooral vanwege de Dag van
de Rechten van de Mens. Op 10 
december 1948 werd de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens aangenomen door de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde 
Naties. Het is – ook in Uithoorn – al 
jaren traditie om op 10 december 
samen zo veel mogelijk brieven te 
schrijven voor een 10-tal slachto�ers 
van mensenrechtenschendingen. 
Die brieven zijn gericht aan rege-
rings-leiders of andere verantwoor-
delijken voor die schendingen. Deze 
actie wordt wereldwijd gevoerd en 
heet daarom ook ‘Write for Rights’.
In 2021 werden er in Nederland 

407.000 brieven geschreven, wereld-
wijd 4,6 miljoen. Deze massaliteit 
zorgt voor een groot e�ect. In meer 
dan 50% van de gevallen zie je een 
positief gevolg: een eerlijk proces, 
een betere behandeling of eerder 
vrijkomen.
Dit jaar is samen schrijven ook weer 
mogelijk: op 10 december is in de 
bibliotheek van Uithoorn, Markt-
plein 65, vanaf 13.00 tot 15.30 uur 
een tafel gereserveerd waaraan 
vertegenwoordigers van Amnesty 
Uithoorn/De Kwakel u verwelkomen 
en u een brief kunt schrijven. Mocht 
u liever thuis schrijven, dan kan dat 
ook.
Om zelf een een ‘Thuis-schrijfmara-
thon’ te houden biedt de werkgroep 

Amnesty Uithoorn/De Kwakel u
een ‘1-persoonspakketje’ aan. In dat 
pakket zit alles wat u nodig heeft
om die 10 brieven te schrijven, zoals 
voorbeeldbrieven, informatie over 
de slachto�ers, een schrijfblok, pen, 
etc. U schrijft 10 brieven (of minder) 
naar een regeringsleider of een 
andere verantwoordelijke. Post-
zegels zijn niet nodig, de werkgroep 
Amnesty Uithoorn/De Kwakel 
draagt de portokosten.
Wilt u meedoen, meld u dan aan
bij Bert Schaap, bert@amnesty
uithoorn.nl, met een e-mail waarin 
uw bezorgadres staat. Hij bezorgt 
dan een ‘1-persoonspakketje’ bij u op 
5 of 6 december. U schrijft 10 brieven 
(of minder) en doet ze samen in
1 envelop, zonder postzegel. Vervol-
gens komt Bert Schaap die envelop 
bij u ophalen op 12 of 13 december 
en verstuurt hij de brieven.

Schrijf een brief,
verander een leven

Uithoorn - De zaterdagse post-
zegelruilbeurs van de Filatelisten 
Vereniging Uithoorn wordt 
gehouden op zaterdag 3 december. 
U bent van harte welkom. Er zijn 

altijd leden van de Filatelisten 
Vereniging aanwezig, bij wie u
informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waar bij u de benodigde 
postzegels kunt aanscha�en. Ook 

zijn er de stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels,
waar u postzegels uit mag nemen 
voor 1 stuiver per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Het adres is Wijksteun-
punt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Filatelisten

Bouw supermarkt De Kwakel
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Uithoorn - Met het plaatsen van een 
rode beuk woensdagochtend in het 
midden van de rotonde Koningin 
Maximalaan, Thamerlaan en Laan 
van Meerwijk is het dorpscentrum 
van Uithoorn weer een stukje opge-
knapt. De rotonde is een belangrijk 
visitekaartje bij binnenkomst in het 
dorp. Later zal nog een kunstwerk 
met woorden om de boom worden 
geplaatst, in het kader van Uithoorn 
200 jaar. In alle vroegte was de rode 
beuk al vertrokken van boomkwe-
kerij Ebben in Cuijk. Het kostte wat 
voorbereidingswerk voordat de vijf-

tien meter hoge boom omhoog 
getakeld kon worden. Het verkeer 
werd tijdelijk omgeleid door 
verkeersregelaars. Veel mensen 
waren een even kijkje komen nemen. 
Wethouders Hazen en Hoekstra 
waren aanwezig, evenals Joost 
Wagemakers directeur van de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol. 
Winnaars van de woordenwedstrijd 
waren uitgenodigd en voelden zich 
al een beetje verbonden met de 
boom en ook jurylid van de stuur-
groep 200 jaar Uithoorn Marga 
Moeijes was erbij. Buurtbewoners en 

belangstellenden maakten foto’s van 
het spectaculaire moment. De beuk 
heeft een omtrek van zo’n honderd 
centimeter. Rondom de boom komt 
nog wat laag groen, zodat het er 
mooi afgewerkt uitziet. Niet iedereen 
is enthousiast over de aangelegde 
rotonde. Sommigen vinden het 
onoverzichtelijk. Een zwart-wit 
paaltje is al diverse keren uit de 
grond gereden. Hopelijk zal de 
verkeerssituatie snel verbeteren als 
alle werkzaamheden afgerond zijn 
en zal de rode beuk uitgroeien tot 
een monumentale blikvanger.

Prachtige Rode beuk als blikvanger op rotonde
Foto’s Patrick Hesse

Uithoorn - Afgelopen vrijdag heeft
de Sinterklaasaktie Uithoorn voor tien 
Oekraïense kinderen met hun ouders 
een Sinterklaasfeest georganiseerd. 
Sinterklaasaktie Uithoorn staat name-
lijk voor een Sinterklaasfeest voor 
iedereen. Daarom steunen zij ook 
gezinnen voor wie een Sinterklaas-
feest helaas niet zo vanzelfsprekend is. 
Dit doen ze bijvoorbeeld door koste-
loze bezoeken en het verzorgen van 
cadeaus. Ook wel Pro Deo bezoeken 
genoemd. Dit Pro Deo bezoek was erg 
speciaal. Sinterklaas en zijn Pieten 
werden hartelijk ontvangen door alle 

Oekraïense ouders en kinderen. Door-
middel van een tolk van Engels naar 
Oekraïens hebben de kinderen alles 
goed meegekregen en was het
echt een feestje voor ze. Sommige 
kinderen konden al wat Sinterklaas-
liedjes mee zingen, kregen een 
cadeau, de ouders een voedselpakket 
en natuurlijk werd er confetti gemaakt 
van al het cadeaupapier wat hoog de 
lucht in werd gegooid. Een geslaagd 
Pro Deo bezoek waar Sinterklaasaktie 
Uithoorn al te blij mee is om te mogen 
organiseren. Dit is waar al hun 150+ 
vrijwilligers het voor doen. 

Uithoorn - Oplettende �etsers die 
langs de brandweerkazerne aan de 
Zijdelweg rijden, hebben vast de 
neon-sign gezien met de tekst 
‘UITHOORN is AAN’. De neon-sign 
herinnert �etsers er ook in het donker 
aan dat ze hun �etsverlichting aan 
zetten. Want goed werkende �etsver-
lichting is belangrijk, zeker in deze 
donkere maanden. Ieder jaar 
gebeuren er nog veel ongelukken 
door de slechte zichtbaarheid van 
�etsers. Drie tips om altijd ‘AAN’ te zijn 
in het donker: 1. Check voor vertrek 
of je �etsverlichting werkt; 2. Neem 

Diamanten 
bruidspaar
Uithoorn - Het echtpaar Cor en Riet 
de Beer trouwde op 30 november 
1962; woensdag precies 60 jaar 
geleden. Het feestje is inmiddels 
gevierd en afgelopen week heeft 
burgemeester Pieter Heiliegers het 
diamanten bruidspaar persoonlijk 
gefeliciteerd.

Sint bezoekt Oekraïense kinderen

Foto: Mexs Schellingerhout

Uithoorn is ‘aan’

De corona herhaalprik 
bij u in de buurt
Uithoorn - Heel veel mensen hebben dit jaar en vorig jaar een coronavac-
cinatie gehaald. Om beschermd te blijven is het verstandig een herhaal-
prik te halen. GGD Amsterdam wil zoveel mogelijk mensen beschermen 
tegen corona. Daarom komen ze bij u in de wijk en kunt u een gratis 
herhaalprik halen met het vernieuwde vaccin.U bent ook welkom als u 
vragen heeft. De GGD-medewerkers helpen u graag met betrouwbare 
informatie over de vaccins en het vaccineren. Hier kunt u zonder afspraak 
terecht voor de herhaalprik: De Scheg, de Buurtkamer van 13.00 - 17-30 
uur, Arthur van Schendellaan 100A, 1422 LE Uithoorn. Voor overige wijk-
gerichte acties, zie hier: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/wijkgericht

extra lampjes mee als back-up; en 3. 
Zet je verlichting al aan als het sche-
mert. Zo loop je minder gevaar om in 
het donker te worden aangereden.
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Scenario drie
Uit de ontvangen reacties blijkt dat 
veel inwoners juist wel een duidelijke 
voorkeur uitspreken voor onderzoek 
naar renovatie van zowel het oude als 
nieuwe deel van het huidige gemeen-
tehuis. Het college gaf eerder aan te 
willen overleggen met maatschappe-
lijke partners over de locatie, maar sluit 
gelijktijdig inwoners uit van dat 
overleg. De gemeente organiseerde in 
november alleen een inloopavond 
voor omwonenden. Uit veel binnenge-
komen reacties bij de Nieuwe Meer-
bode wordt duidelijk dat onder inwo-
ners wel degelijk behoefte is aan 
onderzoek naar een scenario drie: 
totale renovatie op de huidige locatie. 

Milieuoverwegingen 
Lezers, zoals het echtpaar PSA., uiten 
hun zorg over het milieue�ect. Ze 
noemen de hoeveelheid uitstoot van 
stikstof (NO) en vooral kooldioxide 
(CO2), die vrijkomt bij nieuwbouw. 
Volgens hen zou een totale renovatie 
ook leiden tot minder verspilling van 
bouwmaterialen en is renovatie goed-
koper. GvD. Noemt in zijn reactie ook 
de milieuoverweging: “Waarschijnlijk 
goedkoper en minder CO2 uitstoot. 
Renovatie op de huidige plek is “het 
beste alternatief’, schrijft RdJ. “Mooi op 
het dorp en lagere kosten”, meldt WvD. 
uit Wilnis. 

Goede architect
“Zoek een goede architect. Er zijn veel 
disciplines die met computers buiten 
het gemeentehuis kunnen werken”, 
aldus HEvdM. Ook de reactie van CS. is 
duidelijk: “Het gebouw en de plek is 
goed. Ik verwacht lagere kosten en 
niet nog meer huizen op het Raadhuis-
plein. Ik hoorde van één van de 
partijen dat er maar voor 40 procent 
op kantoor wordt gewerkt en de rest 
vanuit huis. Neem dat ook mee.” LCT. 
geeft de voorkeur aan scenario van 
volledige renovatie en schrijft dat het 
huidige gemeentehuis “groot genoeg 
is voor de huidige tijd.” Voor het echt-
paar A. uit Ho�and valt de keus ook op 
algehele renovatie van het gehele, nu 
bestaande gemeentehuis omdat “dit 
de enige juiste plek is voor een 
gemeentehuis, centraal in het dorp!” 
HvdD. kiest voor scenario drie “omdat 
de kosten veel lager zijn; het gemeen-
tehuis in de kern van Mijdrecht blijft 
en de druk op de parkeermogelijkheid 
niet wordt vergroot.” Ook JdK haalt 
soortgelijke overwegingen aan. 
Te ver en ongezellig
“Ik hoop dat scenario drie minder gaat 
kosten dan de andere keuzes. Ik heb 
liever dat er geld gaat naar het 
zwembad dan naar een gemeente-
huis”, laat mevrouw TdH. weten. Ze 
vraagt zich af wat er dan precies terug-
komt op de plek van het huidige 
gemeentehuis. “Het makkelijke is ook 
dat het gemeentehuis lekker in het 
centrum van het dorp is.” Lezer dH. uit 
Vinkeveen kiest ook voor scenario drie 
omdat het een reëel uitgangspunt is 
indien dit minder kost. Midden in het 
centrum houdt het centrum levend.” 

MR. uit Mijdrecht noemt scenario drie 
als voorkeursvariant “in verband met 
de kosten en hoogbouw zonde van 
het centrum is. Nieuwbouw bij 
zwembad te ver en ongezellig als 
trouwlocatie.” 

Hoge bebouwing beperkt
Het echtpaar WDS. kiest ook voor de 
peiling van scenario drie. Ze vinden het 
raadhuis een wezenlijk bestandsdeel 
van het Raadhuisplein en vinden het 
onmisbaar op die plek. “Als het oude 
gedeelte van het raadhuis wordt 
gesloopt en plaats maakt voor 
woningen met vijf verdiepingen wordt 
het karakter van het dorpsplein aange-
tast. Door de hoge bebouwing kunnen 
veel activiteiten niet meer plaatsvinden 
op het Raadhuisplein, omdat het 
geluid niet meer goed weg kan en 
weerkaatst tegen de hoge gevels. Het 
huidige oude gedeelte is een karakte-
ristiek monument uit de jaren zeventig 
dat gehandhaafd moet blijven. Het 
draagt bij aan de sfeer van het Raad-
huisplein dat het centrum van het dorp 
is waar zich van alles afspeelt, zoals de 
weekmarkt, muzikale evenementen, 
braderie, Sinterklaasoptocht, het 
carillon. Ook speelt het een belangrijke 
rol bij huwelijkssluitingen waar het 
bruidspaar en de gasten zich verza-
melen voor en na de huwelijkssluiting 
in het raadhuis.” Ze sluiten hun e-mail 
af met: “Een raadhuisplein zonder raad-
huis maakt Mijdrecht tot een dorp 
zonder hart.” 

Mooi geheel met plein
“Voldoet het gemeentehuis echt niet 
meer? Waarom vergooien van gemeen-
tegelden. Het gemeentehuis hoort in 
het hart van de gemeente”, schrijft CJK. 
Dat vindt ook IvW. uit Molenland: “Een 
gemeentehuis hoort in het centrum. 
Optie twee is te hoog en te duur. De 
voorgevel van het gemeentehuis vind 
ik mooi!” MvdP. vindt onderzoek naar 
volledige renovatie de beste optie. “Het 
is juist een mooi geheel met het plein 
ervoor.” Ook voor TPvA. hoort het 
gemeentehuis in het dorp. “Het 
gebouw op zich past nog heel goed.” 
Voor de lezers MJGvZ. en GLvR. gelden 
soortgelijke afwegingen: “Scenario 
drie: Goedkoper, prima buitenaanzicht, 
prima locatie.”

Kapitaalverspilling
JWF. vindt de scenario’s die de 
gemeente voorlegt “kapitaalvernieti-
ging”, want “het pand is nog geen 
vijftig jaar oud.” Mevrouw BD. wijst op 
“kapitaalverspilling als het mooiste 
gedeelte zou worden gesloopt. Ze 
vindt het een “mooi gemeentehuis” en 
dat zou volgens haar “nog prima te 
renoveren zijn.” Ze schrijft verder: “Denk 
ook dat het verhoudingsgewijs goed-
koper is om te renoveren.” “Centraal 
houden en kosten besparend”, noteert 
HdR. “Een gemeentehuis hoort in het 
centrum te staan”, vindt de 86-jarige 
ER0. Die mening wordt gedeeld door 
de 77-jarige CdH. uit Mijdrecht. Onder-
zoek naar renovatie van het huidige 
oude en nieuwe deel van het 

bestaande gemeentehuis heeft ook de 
voorkeur van VT., omdat “het milieu het 
meest ontlast” zou worden, “waardoor 
er meer woningen gebouwd kunnen 
worden.“

Deze dure tijden
Lezer GB. reageert met een uitvoerige 
e-mail en duidelijke conclusie: “Het 
huidige gebouw slim verbouwen met 
moderne �exibele zalen, �explekken 
voor ambtenaren en zonnepanelen op 
het dak is een prima idee. Wie weet is 
er nog ruimte voor starterswoningen.” 
Aangegeven wordt: “Graag ga ik voor 
scenario drie met een ‘beperkt’ onder-
zoek.” Daarbij wordt aandacht 
gevraagd om o�ertes te vragen bij 
duurzame bouwondernemers. “De 
gemeente moet slim, duurzaam en e�-
ciënt zijn, net als grote bedrijven in 
deze dure tijden. Dat betekent dat er 
�exibel - deels thuis - gewerkt kan 
worden. Het gemeentehuis zou 
slimmer de kantoorruimte moeten 
benutten. En voor veel zaken kan de 
burger ook digitaal terecht, dus er 
dient geen rekening te worden 
gehouden met grote hoeveelheden 
burgers in het gemeentehuis.”

Grootheidswaanzin
“Onze gemeente gaat nog altijd bij het 
bouwen van huizen, kantoren, etc. voor 
het gebruiken van ‘nieuwe grond’ in 
plaats van hergebruik van grond waar 
al iets op staat, zoals een gemeente-
huis, oud kantoor of krot. Mogelijk is 
dat duurder, maar zeker op de lange 
termijn is dat veel duurzamer. Waarom 
zijn er in heel Nederland grote megalo-
mane gemeentehuizen in vaak kleine 
dorpen of steden, die de burgers niet 
nodig hebben? Grootheidswaanzin van 
bestuurders? Spekken van bouwonder-
nemers/architecten? 

Geloven in fabeltjes
Ook TB. wil eerst onderzoek naar reno-
vatie. “Eerst kijken wat renovatie kan 
doen en niet onnodig geld over de 
balk smijten.” In de reactie staat verder: 
“Alles is duur en iedereen moet op de 
kleintjes letten. Om dan maar even 
miljoenen - dat loopt altijd uit - uit te 
geven omdat iets verouderd is, vind ik 
niet kunnen in deze tijd. Als mijn huis 
aan onderhoud toe is, ga ik ook eerst 
kijken wat ik daar aan kan doen. Of kan 
ik dan ook mijn huis verkopen en een 
nieuw huis kopen voor een paar 
miljoen? Kan ik dan ook bij de 
gemeente aankloppen? Uiteindelijk 
betalen we allemaal mee aan dit 
project door allerlei belastingen. De 
gemeente probeert door er nieuw-
bouw voor in de plaats te zetten 
mensen over de streep te halen. Maar 
in die fabeltjes gelooft toch niemand 
meer?”

Referendum overbodig
Lezer BE. geeft de voorkeur aan 
scenario drie vanwege de “zeer 
gunstige uitkomst.” Ook de locatie 
vindt hij “heel belangrijk voor de inwo-
ners.” Hij wijst op inwoners op leeftijd 
en mensen die geen eigen vervoer 
hebben. Voor hen “is het midden in het 
dorp DE plaats om even binnen te 
lopen.” De voorkeur van mevrouw TdV. 
gaat ook uit naar scenario drie. “Het 
gemeentehuis moet in het centrum 
blijven en op het industrieterrein staan 
genoeg panden leeg om ambtenaren 
te huisvesten, die geen directe bemoei-
enis hebben met gemeenteleden. Dat 
hoeft geen miljoenen te kosten? Het 

Inwoners kiezen duidelijk voor onderzoek 
renovatie huidig gemeentehuis
De Ronde Venen - Op 15 maart 2023 kunnen inwoners De Ronde Venen 
hun voorkeur aangeven over de locatie voor een nieuw gemeentehuis. 
De gemeente legt de inwoners dan twee scenario’s voor. Scenario één 
betreft volledige nieuwbouw nabij het Veenweidebad. Dat gaat zo’n 24 
miljoen euro kosten. Scenario twee is renovatie en verhoging van het 
huidige gemeentehuis langs de Croonstadlaan mét sloop van het oudere 
deel aan het Raadhuisplein. Die kosten worden geschat op ruim 22 
miljoen euro. In beide gevallen is de btw niet meegerekend. Het 
toevoegen van een derde scenario sluit de gemeente uit. 

gemeentehuis als trouwlocatie hoort in 
het centrum thuis. Een referendum met 
keus uit twee slechte ideeën vind ik 
overbodig!”

Tijd van crisis
TvS. schrijft: “Een gemeentehuis hoort 
thuis midden in het dorp, makkelijk te 
bereiken voor iedere doelgroep, niet 
op een industrieterrein.” Mevrouw PA. 
uit Wilnis gaat ook voor scenario drie. 
“Omdat je toch moet kijken wat de 
goedkoopste oplossing is. In deze tijd 
van crisis, waarin bewoners hun gas en 
zo niet meer kunnen betalen, is het 
toch heel vreemd dat er miljoenen 
uitgegeven worden aan een gemeen-
tehuis, waar je als bewoner van de 
gemeente alleen welkom bent op 
afspraak!” De 69-jarige MW. uit Wilnis 
laat weten: “Ik kies voor scenario drie, 
omdat nader onderzoek nodig is. 
Gemeentehuis hoort in centrum te 
staan en niet naast een zwembad. 
Bouw daar liever woningen voor star-
ters.” Mevrouw ES. geeft ook aan 
scenario drie de voorkeur: “Omdat een 
gemeentehuis in het centrum moet 
staan en omdat veel ambtenaren thuis 
werken. Dus is er ruimte genoeg.”

Echt heel raar
“Hier mijn mening over het gemeente-
huis”, mailt mevrouw YH. Scenario één 
bij het zwembad? “Nee, omdat ik vind 
dat een gemeentehuis in het dorp 
moet staan. Het is mooi rondom het 
plein waar Sinterklaas komt en we 
kunnen door de week bruidjes bewon-
deren. Ook voor ouderen die in de 
omgeving wonen is het nog te doen 
als ze iets moeten regelen. Scenario 
twee (renovatie nieuwe deel gemeen-
tehuis met extra etages op het deel 
langs de Croonstadtlaan): “Wat geschat 
wordt op 22,4 miljoen euro? Ongeloof-
lijk. Wie gaat dat betalen? Ook dit heeft 
mijn voorkeur niet.” Scenario drie 
(onderzoek naar renovatie van het 
gehele gemeentehuis)? “Dat heeft wel 
mijn voorkeur, want zeer waarschijnlijk 
goedkoper. Maar men wil het niet eens 
onderzoeken. Dat vind ik echt heel raar. 
Er zijn dus een paar lieden die de 
dienst uitmaken. En dan lees ik: 
Waarom een nieuw gemeentehuis?”

Potverdorie
Mevrouw YH.: “Het huidige gemeente-
huis zou niet meer voldoen aan de 
eisen van nu en is niet toekomstbe-
stendig. Het gebouw is bijvoorbeeld 
niet meer brandveilig, voldoet niet aan 
de Arbowetgeving, is niet duurzaam en 
het energiegebruik is te hoog. Potver-
dorie, mijn dochters huurhuis voldoet 
ook niet aan de eisen van deze tijd. Zit 
met een brandbaar plafond, wat niet 
mag. Is zeker niet toekomstbestendig, 
niet genoeg geaarde stopcontacten en 
te weinig stoppen. Is ook niet duur-
zaam en het energiegebruik is te hoog. 
Maar wordt daar wat aan gedaan? Nee 
hoor, de woningbouw geeft niet thuis. 
Sorry, maar dit moest ik even kwijt. Ik 
vind het zo arrogant van de gemeente 
om een nieuw gemeentehuis te willen 
neerzetten, terwijl de burgers in 
bepaalde huurhuizen in de kou staan.” 

Knip trekken
“Alsnog onderzoek naar renovatie”, 
schrijft lezer ES., “omdat een gewoon 
huis ook tientallen jaren, zelfs meer 
dan 100 jaar mee kan zonder sloop. 
Elke huiseigenaar moet gewoon 
budgetteren om te onderhouden en te 
renoveren en niet opeens aankloppen 
bij de werkgever voor extra inkomsten. 
Elk scenario moet zichzelf terugver-
dienen van uit besparingen of minder 
hoge, te voorziene kosten. En sober 
begroten, want de gemeente moet een 

voorbeeld zijn. Uitgezonderd frisse 
lucht, verwarming en werkplek is Arbo-
wetgeving vaak een drogreden. Goed 
overwegen dus, voordat de burger de 
knip moet trekken. Die weg is te 
makkelijk.” De heer en mevrouw VHK. 
willen ook alsnog onderzoek laten 
doen naar renovatie van het gehele 
gemeentehuis, “omdat we verspilling 
van het gemeentehuis willen voor-
komen en omdat we het absurd vinden 
dat deze mogelijkheid niet eens is 
onderzocht.” 

Plein verfraaien
Lezer MWW. schrijft: “Ik kies voor optie 
drie, omdat ik het van de gekke vind 
dat er niet naar de kosten van reno-
vatie is gekeken. Die zijn wellicht veel 
lager dan de begrote miljoenen voor 
de twee voorgelede keuzes. Wat we 
besparen kan gebruikt worden voor 
andere belangrijke zaken!” “Ik ben voor 
een volledige renovatie”, laat mevrouw 
GK weten. “Een gemeentehuis is voor 
de gemeenschap en hoort centraal te 
liggen en makkelijk bereikbaar te zijn 
voor eenieder. Het is het hart van een 
dorp. Het gemeentehuis heeft aan de 
kant van het plein een sombere uitstra-
ling en entree. De hal aan de Croon-
stadtlaan is ook een sombere ruimte. 
Een nieuw gebouw zou het plein 
verfraaien.” 

Vast andere panden
De heer RR. eindigt zijn reactie met: “In 
ieder geval dank voor dit onderzoek”. 
Hij kiest voor het derde scenario, maar 
geeft daarbij aan: “Ik denk dat er ook 
sprake zou kunnen zijn van een optie 
vier. Zijn er in onze gemeente geen 
grote gebouwen die leeg staan en 
verbouwd zouden kunnen worden tot 
gemeentehuis? Ik denk dan aan het 
pand van de voormalige drukkerij van 
Verweij of het voormalige kantoor van 
Bayer, of... Er zijn vast ook andere 
panden die na verbouwing geschikt te 
maken zijn.” Mevrouw ML. vat haar 
keuze voor onderzoek naar renovatie 
van het hele gemeentehuis als volgt 
samen: “Hoofdreden is �nancieel 
oogpunt. Meer thuiswerken kan een 
oplossing zijn qua ruimte. Meer digitaal 
thuis regelen, zodat inwoners niet naar 
gemeentehuis hoeven te komen. 
Gemeentehuis hoort in centrum van 
dorp te staan. In deze zware tijden 
geen optie om hoge uitgaven te 
verstrekken aan een gemeentehuis.”

Laat centrum met rust
Lezer PS. schrijft: “Hopelijk lukt het om 
het huidige gemeentehuis te 
behouden en dat ze gewoon een 
stadskantoor bij het zwembad neer-
zetten en het dorpscentrum met rust 
laten. Ze hebben er al een prachtig 
gemeentehuis gesloopt en nu nog 
één? Ook andere mooie panden zijn uit 
ons dorp verdwenen. Ik ben gewoon 
jaloers op andere landen om ons heen, 
die veel meer mooie gebouwen in ere 
houden.”

Wonderen
Heel opvallend is de reactie van 
mevrouw JS. Ze vindt “uit kostentech-
nisch oogpunt en duurzaamheid“ het 
de moeite waard om onderzoek te 
doen naar scenario drie: renovatie van 
het oude en nieuwe deel van het 
huidige gemeentehuis. Ze wijst op “de 
volledige renovatie van het gemeente-
huis in Voorst is daar een geslaagd 
voorbeeld van. Ze geeft aan: “Op 
YouTube geven ze inkijkjes van de 
voortgang van de renovatie.” Ook zijn 
er interviews met de architect en 
aannemer te vinden op internet. 
“Volgens mij doet een goed gesprek 
met deze gemeente wonderen.”
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Mijdrecht - Op woensdag 23 
november jl. heeft weer de eerste 
talentenochtend van OBS De 

Talentenochtend bij 
OBS De Eendracht!

De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag was het de�nitieve slotstuk 
van de herdenking van 350 jaar 
Rampjaar. In het Oude Parochiehuis 
op Bozenhoven in Mijdrecht organi-
seerde de historische vereniging De 
Proosdijlanden een historisch 
eindoptreden. Leden van de Staatse 
Compagnie waren de grote verras-
sing voor de vele tientallen vrijwilli-
gers, die zich hadden ingespannen 
om de herdenking tot een groot 
succes te maken. De Compagnie te 
Voet van de Staatse Compagnie is 

een re-enactmentgroep die een 
infanterie-eenheid van het Staatse 
leger uit de zeventiende eeuw 
uitbeeldt.

Fotocollage
In zijn openingswoord zette vereni-
gingsvoorzitter Rob Blans de grote 
motoren achter de expositie ‘1672 
RampZalig’, de Vinkeveense Greet en 
Marjolein Stappers, in het zonnetje. 
Beide dames kwamen met de 
plannen om de herdenking van 350 
jaar Oude Hollande Waterlinie en het 

Piekeniers en tromgeroffel

Rampjaar 1672 met een bijzondere 
tentoonstelling vorm te geven. Met 
veel succes. De expositie in de R.K-
kerk te Vinkeveen trok afgelopen 
zomer meer dan 2200 belangstel-
lenden. De vele geïnteresseerden in 
de regionale historie kregen naast 
een grote hoeveelheid authentieke 
objecten, kaarten en gebruiksvoor-
werpen ook een reeks van themale-
zingen over het onderwerp 1672. 
Aangevuld met �ets- en wandel-
tochten, geocaching, informatie-
borden in de dorpen en wargames, 
waarvan de laatste ook speciale 
aandacht kregen in de tv-serie over 
1672 op NPO 3. Over de tentoonstel-
ling en alle daaraan gekoppelde acti-
viteiten maakte Henk Butink een 
prachtige beeldreportage, die de 
aanwezigen ter plekke konden 
bewonderen (binnenkort ook te zien 
op RTV Ronde Venen).

Geweren en kleding
Vervolgens brachten de aanwezige 
leden van de Staatse Compagnie een 
zeer gewaardeerd optreden. De 
kleding en bewapening van de beide 
piekeniers en de werkzaamheden 
van de eveneens aanwezige schrijver 
werden uitgebreid toegelicht. Na de 
historische optredens was er een 
hapje en een drankje, waarbij alle 
aanwezigen nog eens genoeglijk 
konden napraten over de vele histo-
rische gebeurtenissen die dit jaar via 
de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ 
voor het voetlicht gebracht zijn. In 
het decembernummer van de Proos-
dijkroniek dat uitkomt in week 49, 
alsook op de website van de histori-
sche vereniging, proosdijlanden.nl, 
wordt eveneens uitgebreid op dit 
alles teruggekeken.

Uithoorn - - Dinsdagavond 22 
november presenteerden 3 kunste-
naars live in de Buurtkamer van De 
Scheg hun idee voor het kunstwerk 
dat buiten naast het gebouw zal 
komen te staan. Hiervoor waren de 
omwonenden uitgenodigd, en de 
verenigingen en scholen die gebruik 
maken van De Scheg. Burgemeester 
Pieter Heiliegers opende de avond. 
Na de presentaties werd het start-
schot gegeven voor het stemmen. 
Naast MFA De Scheg komt een 
kunstwerk. Dit kunstwerk hoort bij 
De Scheg en alles wat er te doen is. 
Ook markeert het de ingang van het 
park. De drie kunstenaars waren aan 
de slag gegaan met het door de wijk 
gekozen thema Samen & 
Ontmoeten. De selectie van de 
kunstenaars gebeurde door de 
kunstcommissie KuCo, waarin ook 
omwonenden zitten. Eerder al 
stemden de omwonenden en 

gebruikers van De Scheg op het 
thema voor het kunstwerk, met voor-
keur voor Samen & Ontmoeten. 

Stemmen op de ideeën
Studio Observatorium presenteerde 
‘De Scheggeboom’. Een stalen boom-
frame met in het midden een echte 
boom. De ontworpen beeldengroep 
‘Samen gedragen naar de top’ van 
metaalkunstenaar Henk Biemans zal 
helemaal in draadstaal uitgevoerd 
worden. En de ontwerpers van Pro 
Arts Design stelden de houten 
�guren van ‘De Familie Scheg’ voor. 
Iedereen in de gemeente Uithoorn 
kan stemmen op zijn of haar favo-
riete idee. De winnaar van de stem-
ming krijgt de opdracht om het werk 
uit te voeren. De ontwerpen zijn 
tijdens de stemperiode te zien in de 
Buurtkamer van De Scheg, samen 
met een QR-code om te stemmen. 
Stemmen kan tot 6 december.

(v.l.n.r.) Geert van de Camp van Observatorium, burgemeester Heiliegers, Edith 
Gruson van Pro Arts Design en Henk Biemans.

Drie ideeën voor kunstwerk 
De Scheg gepresenteerd

papier? De kinderen ontdekten dat 
je door slim bouwen heel goed 
papieren stellages kunt maken ! 
Daarnaast konden ze ook super-
knap armbanden, felicitatiekaarten 
en egeltjes fabriceren. De oudere 
kinderen hebben gedroomd over 

Eendracht plaatsgevonden! De 
kinderen hebben in kleine groepjes 
een zelf gekozen workshop 
gevolgd. De workshops gaven de 
kinderen gelegenheid een nieuwe 
ervaring op te doen en wellicht bij 
zichzelf een talent te ontdekken. 
Belangrijk is vooral om in een 
gezellige sfeer met elkaar te 
werken aan iets wat boeit, nieuw is 
of juist een beetje spannend! Zo 
kon er gedanst worden, onder 
leiding van danseres Joyce van 
dansschool Enjoy’s dance in Mijd-
recht, zijn er pepernoten en koekjes 
gebakken, werden er prachtige 
kunstwerkjes gemaakt met herfst-
bladeren. Heeft u trouwens wel 
eens een knikkerbaan gemaakt van 

hun toekomst, en niet geheel 
onbelangrijk, de boot van de Sint 
werd versierd! Met de �jne hulp 
van ouders, (vak-)leerkrachten en 
Enjoy’s dance werd het een 
geslaagde woensdagmorgen bij 
OBS De Eendracht!
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organiseert op zaterdag 3 december 
een vogelexcursie in een bijzonder 
gebied. Tussen de snelwegen A9 en 
A2 en aan de rand van Ouderkerk en 
Amsterdam Zuidoost ligt de Ouder-
kerkerplas. Op het eerste gezicht niet 
zo’n geschikte plek voor vogels maar 
niets is minder waar. Grote groepen 
smienten komen hier ’s ochtends 
bijkomen van de zoektochten naar 
voedsel in de vroege ochtenduren. 
Naast smienten (ook wel de �uiteend 
genoemd) verwachten we ook aal-
scholvers, kuifeenden, tafeleenden 
en futen. En misschien ook de 
toppereend, zaagbekken en nonne-
tjes. De excursie vindt plaats aan de 
Ouderkerkerplas. We verzamelen om 
08.30 uur op het parkeerterrein aan 
de Holendrechterzijweg in Ouder-
kerk (aan de plas). Toegang met de 
auto via Ouderkerk (Holendrechter-

weg langs de Holendrecht). Aan-
melden via de website van IVN De 
Ronde Venen https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/
activiteiten/vogelexcursie-
ouderkerkerplas of een email aan
vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl.

IVN vogelexcursie Ouderkerkerplas

De Ronde Venen - De Ronde Venen 
gaat vanaf komend jaar bijna een 
miljoen euro extra uitgeven aan het 
groenonderhoud. Dit geld is bedoeld 
om het onderhoudsniveau van het 
groen omhoog te brengen. Daarmee 
is het mogelijk om al het openbaar 
groen in de gemeente in stand te 
houden, zonder dat het na verloop 
van tijd verslechterd. Door een 
aangenomen motie van PvdA/
GroenLinks en LEF gaat de gemeente 
daarbij zoveel mogelijk inzetten op 
het creëren van werkplekken voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Fractievoorzitter
Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): 
“Een miljoen extra is een �inke
investering, daarmee kunnen we
niet alleen het groenonderhoud 
verbeteren en zo kapitaalsvernieti-
ging voorkomen, maar ook mensen 
aan werk helpen die graag in het 
groen willen werken.” Raadslid 

Simone Borgstede (LEF): “Wat LEF 
betreft is de extra investering te 
groot, maar als het geld toch wordt 
uitgegeven, dan zo sociaal mogelijk. 
Via KansisGroen werken mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt uit 
onze gemeente in het groen en tot 
grote tevredenheid, laten we Kansis-
Groen dan zoveel mogelijk inzetten, 
een win-win situatie.”

Achterstallig onderhoud
In de begroting voor 2023 heeft de 
gemeenteraad 963.000 euro per jaar 
extra beschikbaar gesteld voor het 
groenonderhoud. Daarmee zou al 
het groen binnen vier jaar naar 
‘niveau B’ gebracht kunnen worden. 
Dat is het instandhoudingsniveau, 
waarmee openbaar groen in principe 
niet in kwaliteit achteruitgaat en 
daarmee ook niet snel vervangen 
hoeft te worden. In de gemeenteraad 
was er nog wel discussie over de 

Meer werkplekken voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt

hoogte van dit bedrag, het is name-
lijk bijna een verdubbeling van het 
budget en dus een �inke investering. 
Uiteindelijk besloot een meerderheid 
van de gemeenteraad dit budget te 
geven.

Sociaal groenonderhoud
Waar de hele raad echter wel eens-
gezind over was, is dat wanneer we 
extra geld uitgeven, dat ten goede 
moet komen aan niet alleen het 
verbeteren van het groen, maar
ook aan het voorzien van werk
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Werken in het groen is 
niet voor iedereen weggelegd, maar 
er zijn zeker mensen die dat graag 
zouden doen en dat nu niet kunnen. 
In een motie van PvdA/GroenLinks 
en LEF, CDA en RVB, werd het college 
gevraagd om bij het uitgeven van dit 
extra budget zoveel mogelijk werk 
weg te zetten bij de sociale werk-
voorziening KansisGroen en bij het 
eventuele resterende werk aan 
aannemers te vragen om zoveel 
mogelijk van het werk uit te voeren 
met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. En dus maximaal in
te zetten op ‘social return on invest-
ment’. De motie werd door de hele 
gemeenteraad aangenomen. Simone 
Borgstede: “We zijn blij dat de motie 
raadsbrede steun heeft gekregen. 
Hoewel we de uitgave te hoog 
vinden, wordt het zo tenminste zo 
sociaal mogelijk besteedt!” Pieter 
Kroon: “Hiermee krijgen we niet 
alleen een groenere, maar ook een 
socialere gemeente. Een voorbeeld 
van écht sociaal groenonderhoud!”

De Ronde Venen - Op 11 december 
wijzigt de dienstregeling van het 
openbaar vervoer in Nederland. Ook 
in de provincie Utrecht. De meeste 
wijzigingen bij Syntus Utrecht vinden 
plaats op buslijnen in de gemeente 
De Ronde Venen. Zo komt er
een snellere verbinding met de 
OV-knooppunten Amsterdam 
Bijlmer, Abcoude, Breukelen en 
Uithoorn.

De Ronde Venen
Samen met de provincie Utrecht en 
de gemeente De Ronde Venen voert 
Syntus Utrecht het Strategisch OV 
plan van de gemeente uit. Het doel 
hiervan is om de kwaliteit van het 
Openbaar Vervoer in De Ronde Venen 
te verbeteren. Dit gebeurt door een 
snellere verbinding met de OV- 
knooppunten Amsterdam Bijlmer, 
Abcoude, Breukelen en Uithoorn te 
bieden. Binnen Mijdrecht en Wilnis 
kan voortaan van maandag tot en 
met vrijdag, naast de grote buslijnen, 
ook met Syntus Flex worden gereisd.

Snellere verbinding tussen 
Mijdrecht en Amsterdam
De reistijd voor bewoners van
Mijdrecht en Vinkeveen richting 
Uithoorn, Amsterdam en Breukelen 
wordt korter. Daarnaast wordt de 
overlast voor bewoners van de 
Burgemeester Padmosweg vermin-
derd. Het bedrijventerrein en de 
woonwijk De Maricken worden beter 
bereikbaar met openbaar vervoer. De 
buslijnen 126 (Mijdrecht-Amsterdam 
station Bijlmer ArenA) en 130 
(Uithoorn Busstation-Breukelen NS) 
rijden voortaan vanaf halte Mijdrecht 
Centrum via de Industrieweg en Mij-

drechtse Dwarsweg naar Vinkeveen. 
Deze buslijnen rijden dan niet meer 
via de Bozenhoven, Burgemeester 
Padmosweg en de Pastoor Kanne-
laan. Reizigers vanuit Wilnis richting 
Uithoorn reizen met lijn 123 
(Uithoorn-Oudewater). Deze buslijn 
rijdt voortaan van maandag tot en 
met vrijdag de hele dag door naar 
Uithoorn, Busstation. Reizigers
richting Utrecht reizen via Woerden. 
Reizigers naar Amsterdam Bijlmer 
stappen in Vinkeveen over van lijnen 
121 (Mijdrecht-Hilversum) en 526 
(Uithoorn-Breukelen) op lijn 126 
(Mijdrecht-Amsterdam station 
Bijlmer ArenA). Er kan ook opgestapt 
worden op de nieuwe halte bij de 
rotonde Marickenlaan/Mijdrechtse 
Dwarsweg of Mijdrecht Energieweg. 
Daarvoor worden extra �etsen-
stallingen aangelegd. 

Lijn 120: Utrecht-Amsterdam 
station Bijlmer ArenA
Vanaf 11 december stopt buslijn 120 
bij station Abcoude. Dit is een proef 
van één jaar. De stop biedt reizigers 
in Abcoude een overstap op de trein 
richting Amsterdam. Ook kunnen 
reizigers voor het Sporthuis uit-
stappen bij het station. Om de extra 
rijtijd, als gevolg van de stop, in te 
halen, vervalt het deel van de route 
via station Holendrecht. Het blijft
wel mogelijk om bij het AMC uit te 
stappen. Reizigers uit Mijdrecht en 
Vinkeveen reizen het snelst naar een 
station voor de regio Amsterdam
via Amsterdam Bijlmer met lijn 126 
(Mijdrecht-Amsterdam station 
Bijlmer ArenA). Deze lijn stopt vanaf 
11 december ook bij de nieuwe halte 
op de Meibergdreef nabij het AMC. 

Nieuwe dienstregeling Syntus
in De Ronde Venen

Lijn 121: Mijdrecht-Hilversum
Lijn 121 rijdt voortaan van maandag 
t/m zaterdag via de Burgemeester 
Padmosweg. Ook rijdt de bus op 
zaterdag door naar Mijdrecht 
Centrum. Bij de halte Mijdrecht 
Centrum kan worden overgestapt
op lijn 126 (Mijdrecht-Amsterdam 
station Bijlmer ArenA) naar 
Amsterdam station Bijlmer ArenA
en op lijn 130 (Breukelen-Mijdrecht-
Uithoorn) naar Breukelen. 

Lijn 123: Mijdrecht-Woerden
Lijn 123 rijdt van maandag t/m 
vrijdag door naar Uithoorn 
Busstation.

Lijn126 en lijn 130: Mijdrecht-
Amsterdam station Bijlmer ArenA 
en Breukelen-Mijdrecht-Uithoorn
De lijnen 126 en 130 rijden tussen 
Mijdrecht en Vinkeveen een snellere 
route. Vanaf Vinkeveen rijden de 
bussen niet meer via de Burge-
meester Padmosweg, maar via
de Industrieweg en Mijdrechtse 
Dwarsweg naar Mijdrecht Centrum. 
Het bedrijventerrein en de woonwijk 
De Maricken worden daardoor beter 
bereikbaar. Op de routes van beide 
lijnen worden nieuwe haltes aange-
legd en verbeterd. Ook worden
de �etsenstallingen uitgebreid. 
Lijn 126 stopt per 11 december bij 
een nieuwe halte op de Meiberg-
dreef nabij het AMC. Hierdoor 
ontstaat er tussen Mijdrecht en
het AMC een snellere verbinding.

Lijn 821: Mijdrecht centrum-
Wilnis (nieuw)
Op zondag rijdt er een nieuwe 
buslijn: lijn 821. Deze bus rijdt tussen 
Wilnis en Mijdrecht centrum via de 
Burgemeester Padmosweg. De bus 
stopt ook bij de nieuwe halte bij de 
rotonde De Maricken.

Wilnis - Afgelopen zondagmiddag 
regende het hard en zonder 
ophouden. In Wilnis waren de 
straten, �etspaden en wandelpaden 
leeg. Echter in de Willisstee was de 
grote zaal gevuld met enthousiaste 
bridgers. Bridgevereniging De Ronde 
Venen organiseerde weer een open 
bridgedrive voor eigen leden, leden 
van andere clubs en thuisbridgers.
Er werden zes rondes van vier spellen 
gespeeld door 28 spelers in de A-lijn 
en 28 spelers in de B-lijn.
Er werden weinig manches geboden 
maar vaak kon iedereen bieden en 
ging het om het halen van een deel-
score. Ook groot of klein slem werd 
niet geboden deze middag. Wel kon 
in de B-lijn op spel 2 klein slem 
gehaald worden. Men speelde name-
lijk 1x 4 harten met 3 overslagen en
4 x 4 harten met 2 overslagen. In de 
A-lijn viel spel 24 op. Frank van der 
Laan en Jo van Wijngaarden maakten 
als enige 4 schoppen met een over-
slag terwijl meerdere paren down 
gingen in 2 of 3 schoppen.
In de A-lijn haalden Corry Twaalf-
hoven en Truus Groot de eerste 
plaats met de uitzonderlijke score 
van 70,49%. De tweede plaats was 

met 65,63% voor Corine Kooke en 
Johan de Jong. Op een mooie derde 
plaats eindigden Mac Polhuis en Jan 
Enneking met 62,50%.
In de B-lijn scoorden Ine Hulshof en 
Marcia de Graaf 64,93% voor een 
eerste plaats. Tweede werden Trees 
en Wim Versteeg met 53,47%. Nico-
lette Posthuma en André Langen-
donk eindigden samen met Ineke 
Koek en Ria van Es op een gedeelde 
derde plaats met 53,13%.
In de maand december wordt er 
geen open bridgedrive gehouden. 
Op dinsdagavond 20 december is er 
een feestelijke Kerstdrive met een 
warm/koud bu�et en prijzen uit-
sluitend voor eigen leden. 
Vanwege de positieve reacties en 
enthousiaste deelname is er op 
zondagmiddag 22 januari 2023 wel 
weer een bridgedrive in de Willisstee. 
Iedereen kan dan meedoen zowel 
leden als niet-leden. Inschrijven kan 
door te mailen naar bridge.drv@mail.
com.
Bridgevereniging De Ronde Venen 
speelt elke dinsdagavond om 19.30 
uur in de Willisstee te Wilnis. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
06 - 1542 2255.

Een volle bridgezaal

Vinkeveen - Een wedstrijd die met 
een vroege rode kaart op een zeer 
sportieve wijze verliep. Hertha ging 
vlot van start en na vier minuten 
schoot Nick de bal al in het net. In
de zesde minuut onderschepte de 
keeper van VVC een bal buiten het 
strafschop gebied in een re�ex met 
zijn hand. De scheids gaf terecht de 
rode kaart voor deze overtreding. 
Toch zou een gele kaart misschien 
voor de wedstrijd leuker zijn 
geweest. VVC voetbalde met tien 
man verder. De vrije trap die werd 
genomen na de overtreding werd 
door een eigen speler in het doel 
gewerkt: 2-0. Met een man minder 
werd VVC overlopen door Hertha en 

voor de rust scoorde Mika nog twee 
keer. Na de thee kwam VVC vlot uit 
de startblokken en werd gevaarlijk. 
Een counter van Hertha resulteerde 
in een strafschop omdat de speler in 
het strafschopgebied onderuit werd 
gehaald. Dat zou een tweede rode 
kaart moeten opleveren maar de 
scheids gaf alleen de penalty. Thijs 
zag z’n kans schoon en meldde zich. 
Vervolgens schoot hij hoog over.
Een minuut later maakte Ryan toch 
nummer vijf. De wedstrijd kabbelde 
rustig voort en kort voor het einde 
pikte Daan de bal bij de middenlijn 
op en schoot van 30 meter met een 
mooie curve de bal over de keeper in 
het doel. Einduitslag 6-0.

Volle winst voor Hertha-4 

Vinkeveen - Maandagmiddag 12 
december organiseert Klaverjasclub 
Onder Ons een gezellige Kerst-
klaverjasmiddag in Dorpshuis De 

Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. De 
aanvang is 13.30 uur. Inschrijven 
vanaf 13.00 uur. Er zijn leuke prijzen 
te winnen.

Klaverjassen in Dorpshuis De Boei
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De Ronde Venen - Na het eerste 
team vorig jaar en het tweede team 
in het voorjaar, was het nu de beurt 

aan het vijfde team, in de zesde 
klasse, om kampioen te worden.
En met een grote voorsprong: Stijn, 

Benjamin en Yuhan hebben nu een 
voorsprong van 13 punten en zijn 
niet meer in te halen door TVP en 
Zeta. Yuhan scoorde 100 % op twee 
fronten: Stijn en Benjamin waren 
tijdens hun jeugd competitie al 
bijna kampioen. Corona onderbrak 
toen helaas een zekere titel. Maar 
nu konden ze afgelopen vrijdag
wel echt gehuldigd worden. Onder 
anderen SVE werd met 5-0 van tafel 
geveegd.
Veenland tafeltennis heeft nog 
ruimte voor nieuwe jeugdspelers. 
Kom eens mee trainen op de vrij-
dagavond om 19.00 uur in Willisstee 
en ontwikkel je talent. ’s Middags 
vanaf 16.00 uur wordt daar ook met 
veel gezelligheid gespeeld door 
onze ‘oudere junioren’.
Doe eens gezellig mee en blijf 
bewegend gezond. Info via
tafeltennis@veenland.nl.

Veenland tafeltennis
weer kampioen

Wilnis - Voor CSW is Benschop uit 
altijd een zeer lastige opgave. Ook 
afgelopen zaterdag was dit ook weer 
het geval want CSW kwam na twintig 
minuten spelen al met een man 
minder te staan, kwam bovendien
na rust op achterstand maar de 
ploeg toonde veerkracht en sleepte 
een 1-2 overwinning uit het vuur.
CSW was in de beginfase de ploeg 
met het meeste balbezit en Ben-
schop werd ver teruggedrongen op 
eigen helft. Toch kwam het eerste 
gevaar van de kant van Benschop 
toen een speler van Benschop de bal 
vanaf eigen helft maar net over het 
doel van doelman Thijs Imming 
schoot. Daarna was het de beurt
aan CSW met mogelijkheden om
de score te openen. Na een goede 
aanval belandde de bal voor de 
voeten van Elroy Baas die meteen 
uithaalde maar zijn schot geblokt zag 
worden. Even later een prima voorzet 
vanaf links door Matt Veerhuis op 
Justin Both die de bal net niet de 
juiste richting wist te geven en zijn 
kopbal naast het doel zag ver-
dwijnen. Na twintig minuten spelen 
kwam CSW plots met tien man te 
staan. Mick v.d. Loo kwam hard in 
aanraking met zijn tegenstander en 
de scheidsrechter beoordeelde een 

rode kaart. Nu was Benschop de 
ploeg met het meeste balbezit maar 
de ploeg wist zich nauwelijks raad 
met de man meer situatie. Het kwam 
welgeteld tot één schot dat makkelijk 
door Imming kon worden gekeerd. 
CSW werd voor de rust nog wel 
gevaarlijk via Dennis Prange die de 
bal naast zag verdwijnen en bij een 
doelpoging van Veerhuis kon de 
doelman van Benschop met zijn 
voeten redding brengen.

Balbezit
Na rust wederom Benschop met veel 
balbezit maar deze ploeg was abso-
luut niet in staat om het CSW echt 
moeilijk te maken mede ook de 
verdienste van CSW dat als ploeg 
heel compact stond en nauwelijks 
ruimte weggaf. Toch was het Ben-
schop dat na een kwartier spelen in 
de tweede helft onverwachts aan de 
leiding kwam. Na een goede actie 
aan de rechterkant van het veld 
kwam de bal uit een prima voorzet 
bij de tweede paal en vervolgens 
beheerst afgemaakt. CSW stond
voor een gigantische klus om dit nog 
om te draaien en dat met een man 
minder nog wel. Met nog ruim 
twintig minuten op de klok plaatste 
coach Michel Strating een prima 

tactische zet. Met vier man achterin, 
twee middenvelders en drie aanval-
lers werd de druk op Benschop 
verhoogd. Deze prima omzetting 
leidde als snel tot de gelijkmaker. Na 
prima combinaties met Berry Kramer 
en Mike de Jong haalde Stefan Tiche-
laar verwoestend uit en zag de bal in 
de benedenhoek verdwijnen. Drie 
minuten na deze gelijkmaker nam 
CSW zelfs de leiding. Na een hoek-
schop van Tichelaar kwam de bal 
voor de voeten van Eder Medina 
Delgado die meteen uithaalde en 
zijn inzet kon alleen worden gered 
door een verdediger maar echter wel 
achter de doellijn wat de scheids-
rechter prima had gezien en dus de 
1-2 aan CSW toekende. Ook hierna 
bleef CSW de gevaarlijkste ploeg, een 
tre�er van Veerhuis werd nog afge-
keurd vanwege buitenspel, een schot 
van Tichelaar werd gekraakt en een 
schot van wederom Veerhuis werd 
gestopt door de doelman. Benschop 
was absoluut niet meer bij machte 
om er nog een sloto�ensief uit te 
persen want door het vroege storen 
van de kant van CSW kwam de ploeg 
amper meer in de buurt van doelman 
Imming. Na het laatste �uitsignaal 
opgeluchte gezichten bij CSW want 
ruim een uur met tien man spelen en 
ook nog op achterstand komen om 
daarna toch met een zege het veld af 
te stappen voelt toch wel heel erg 
lekker.

CSW knokt zich met tien man 
langs Benschop

De Kwakel - Afgelopen weekend 
speelde de jeugd van hockeyvereni-
ging Qui Vive zijn laatste veldwed-
strijd van deze eerste seizoenshelft. 
Ook de trainingen op het veld zijn nu 
gestopt en bijna alle teams gaan zich 
nu voorbereiden op zaalhockey 
competitie. Een aantal jeugdteams 
van Qui Vive benutte deze laatste 

trainingsweek voor leuke, sociale 
teamactiviteiten zoals gezellig met 
elkaar op de club eten, Sint vieren, 
jumping en glow in the dark golf, 
padel spelen of onderling een
oefenpartijtje spelen.
De jongste jeugd mocht woensdag-
middag verkleed als Sinterklaas of 
Piet naar de training komen en tot 

grote verrassing kwamen er ook een 
paar echte Pieten meetrainen. De 
Pieten konden eerst nog helemaal 
niet hockeyen (maar ja, wat wil je als 
je de staf van Sinterklaas als stick 
gebruikt), maar met wat uitleg en 
oefenen met alle kinderen ging het
al snel beter. Na de training met de 
Pieten gingen de Pieten en kinderen 
snel naar het feestelijk versierde 
clubhuis want Sinterklaas bleek
ook naar Qui Vive te zijn gekomen!
Na het zingen voor de Sint en wat 
grappen van de Pieten, had de Sint 
voor elk team wat mooie woorden
en soms een gedicht. Toen alle 
teams en hun trainers in het 
zonnetje waren gezet, bleek de Sint 
naast pepernoten ook cadeautjes 
voor alle kinderen en trainers te 
hebben meegenomen. Alle jongste 
jeugd kinderen op Qui Vive werden 
dus lekker verwend door Sinterklaas. 
Sinterklaas is hierbij ook Drogisterij 
Boogaard, De Goudreinet en de 
hulpouders erg dankbaar voor hun 
hulp.

Sint bezoekt Qui Vive

Regio - In de biljartcompetitie 
binnen De Ronde Venen zijn er nog 
drie rondes te spelen alvorens de 
winterkampioen bekend is. Op basis 
van het gemiddeld aantal punten per 
speelronde maken drie teams daar 
nog aanspraak op, namelijk Bar 
Adelhof 1, Cens en De Merel/
Richard’s 1. Bar Adelhof 1 won de 
uitwedstrijd tegen DenB Diensten/
De Springbok met 43-33. Richard 
Schreurs en Anne Beeker wonnen 
gedecideerd, Eric Verlaan schoot uit 
zijn slof door in 15 beurten af te 
rekenen met Cock Sassen. Die kortste 
partij van de week moest hij delen 
met Jim van Zwieten van nummer 4 
op de ranglijst Bar Adelhof 2, die rela-
tief gemakkelijk met 44-33 wonnen 
van De Merel/Richard’s 3 (DMR3). 
Naast Jim won ook Robert Daal-
huizen zijn partij. Yoeri Veeken kwam 
voor het eerst dit seizoen tekort, het 
scheelde maar 1 carambole voor een 
gelijkspel tegen Hans van Rijn. Hans 
Bak speelde wel gelijk, namelijk 
tegen Jeroen van Rijn. Ook bij De 
Merel/Richard’s 2 kwam een gelijk-
spel op het wedstrijdformulier, 
namelijk tussen Piet Best en Derk
van S.V. Veenland.

Veenland
Namens Veenland wonnen Adrie van 
Mer en Joep Pothuizen, de nieuw-
komers die steeds beter in hun spel 
komen. Paul Verbruggen redde het 
niet tegen Roos Aarsman van De 
Merel/Richard’s 2, de eindstand van 
43-33 was wel in het voordeel van 
Veenland. Cens behield uitzicht op 
het winterkampioenschap door met 
43-31 te zegevieren over De Merel/
Richard’s 1. Eric v/d Bosch, Arjan 
Gortemulder en John Oldersma 
pakten de volle winst, de laatste in 
slechts 16 beurten. Kees Gri�oen 
wist als enige van De Merel/Richard’s 
1 de 12 punten te pakken tegen 
Peter van Velzen. Stieva/De Biljart-
vrienden behaalde een keurige 44-39 

overwinning tegen De Kromme Mij-
drecht 1, die al moeite hadden om de 
speellocatie te vinden. Ook hier weer 
een gelijkspel, namelijk tussen Ed 
Spitteler en Raymond Lannooy. Jan 
Koridon en Lucia Burger wonnen 
namens de Biljartvrienden, Toon de 
Kwant namens De Kromme Mijdrecht 
1. Tot slot eindigde de onderlinge 
strijd onderaan de ranglijst tussen De 
Springbok 1 en De Springbok 2/Feka 
met 40-32 in het voordeel van het 
tweede team. De winstpartijen 
werden wel netjes verdeeld, namelijk 
Pieter Langelaan en Jan de Jong voor 
team 1 en Bart Dirks en Betty v/d 
Mars voor team 2.

Kortste partijen en hoogste series
Deze speelronde wisten zowel Jim 
van Zwieten van Bar Adelhof 2 als 
Eric Verlaan van Bar Adelhof 1 in 15 
beurten hun partij te eindigen, de 
vorige speelronde was dat verrassen-
derwijs Ton Verlaan (foto) van DenB 
in slechts 12 beurten. Vorige speel-
ronde behaalde Betty van der Mars 
procentueel de hoogste serie van de 
week (8 uit 27 = 29,63%), deze speel-
ronde was dat Jeroen van Rijn 
(DMR3, 10 van 33 = 30,30%).

Stand aan kop ranglijst
1. Bar Adelhof 1 (9 wed - 396 pnt - 
44,00 gem) 2. Cens (9 wed - 380 pnt -
42,22 gem) 3. De Merel / Richard’s 
B.V. 1 (9 wed - 371 pnt - 41,22 gem).

Veel gelijke spelen in 
biljartcompetitie

Vinkeveen - Op vrijdag 2 december 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend. Afgelopen vrijdag was de 
beste kaarter Herman de Jong met 
6985 punten. De totale uitslag van 
deze avond was: tweede William 
Mayenburg met 6888 punten en 
derde Egbert Verkerk met 6845 
punten. De poedel was voor

Wim Hofsteatter met 4963 punten.
De volgende prijsklaverjas avond zal 
dus zijn op vrijdag 2 december 2022. 
We starten om 20.00 uur dus wees 
op tijd. Aanwezig zijn voor de 
inschrijving: 19.45 uur. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-
263562. Adres: Arkenpark Mur 43, 
3645 EH  Vinkeveen. E-mail:
demereldorus3@gmail.com.
Data voor de eerst komende prijs-
klaverjasavonden: vrijdag 2, 16 en 
30 december 2022, 13 en 27 januari 
2023. Alle data onder voorbehoud. 

Klaverjassen in de Merel

Uithoorn - De Jeu de Boules-vereni-
ging Het Wilgenho�e organiseerde 
vorige week het vierde toernooi dat 
meetelt voor het clubkampioen-
schap. Er deden deze middag 16 
leden mee die streden om de prijzen: 
waardebonnen en een hoofdprijs
van DUO plant. Het was een gezellige 
drukte aan de Wilgenhof. Ze speelden 
drie ronden van 50 minuten. Er waren 
er twee deze middag die drie partijen 
wisten te winnen. De Hoofdprijs, een 

prachtig boeket bloemen van DUO 
Plant, werd gewonnen door An 
Bartels (3+20). Tweede werd Berry 
Hogewerf (3+19). Helaas kregen we 
deze middag een afmelding van een 
van onze leden. Koos van Leeuwen, 
de maker van het boekje ‘De gouden 
bal’. Hij stopt om gezondheids-
redenen (slechte ogen). Het bestuur 
en de leden bedanken Koos voor de 
mooie jaren die ze met hem mee-
gemaakt hebben.

Duo Plant sponsor
Jeu de Boules Toernooi
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De Kwakel - Afgelopen zaterdag was 
het dan eindelijk zover. KDO presen-
teerde voor haar selectie maar liefst 
zeven nieuwe sponsoren. Het eerste 
en het tweede elftal zijn volledig
in het nieuw gestoken dankzij een 
mooie groep van enthousiaste 
Kwakelse ondernemingen.
Al vanaf eind vorig seizoen is
een groep vrijwilligers druk bezig 
geweest met het in kaart brengen 
van de mogelijkheden van een 
nieuwe sponsor. Uiteindelijk is er 
gekozen voor een partnerschap 
waarbij zeven partijen de krachten 
bundelen en samen naar buiten 

treden. De volgende partijen 
hebben zich bereid gevonden; 
Kooyman BV, Beagley Copperman 
BV, Fred Makelaardij o.g., Auto 
Service Center Van den Berg B.V., 
Geneus B.V., Gasterij De Kwakel
en Klaas Kleijn Advies BV.
Bovengenoemde partijen verbinden
zich voor de komende vier seizoenen 
aan de selectie van KDO.
Wij zijn als club dan ook zeer trots 
dat steeds meer lokale onder-
nemingen hun betrokkenheid bij 
onze vereniging tonen door in welke 
vorm dan ook een sponsor-overeen-
komst met ons af te sluiten. Om 

samen hun betrokkenheid voor het 
dorp uit te spreken is ook Stichting 
De Kwakel Toen en Nu toegevoegd 
als ‘co sponsor’ middels een mooie 
badge op de mouw van het 
wedstrijdshirt.

Enorme boost
Afgelopen zondag heeft de nieuwe 
kleding de spelers van beide elf-
tallen ook nog eens een enorme 
boost gegeven. KDO 2 was met
7-0 de baas over de collega’s van 
Ilpendam en het vlaggenschip sloot 
de dag af met een mooie overwin-
ning op VVZA uit Amersfoort; 4-2. 
Laten we hopen dat het tenue en de 
samenwerking een start is van heel 
wat moois en een karrevracht aan 
punten.

Regio - Na twee corona jaren kon 
zwem- en polovereniging de Amstel 
eindelijk weer hun jaarlijkse clubkam-
pioenschappen houden. Alle leden 
(wedstrijdzwemmers, waterpoloërs, 
diplomazwemmers en masterzwem-
mers) én ook oud-leden van de club 
konden zich afgelopen weken aan-
melden om mee te doen aan het jaar-
lijkse zwemfestijn. Alle wedstrijd-
zwemmers zwommen verplicht de 
‘kampioenschapsafstanden’, waar-
onder de 50 meter rugslag en 50 
meter schoolslag. Voor de oudere 
zwemmers stond er ook nog een 100 
meter vrije slag en 100 meter wissel-
slag op het programma en voor
de jongere zwemmers was dit de
50 meter vrije slag en de 75 meter
wisselslag. Aan de hand van de 
gezwommen tijden en de leeftijd van 
de zwemmers, wordt niet alleen de 
clubkampioen bekend maar ook een 
junior kampioen die op de kortere 
afstanden de beste is in zijn/haar leef-
tijdscategorie. Daarnaast hebben ook 
een aantal oud-leden zich voor de 
‘kampioenschapsafstanden’ inge-
schreven om hun snelheid eens aan 

de tijd te testen. Zij kregen na a�oop 
van de wedstrijd een oorkonde met 
hun gezwommen tijden en zullen niet 
meetellen in het klassement voor 
clubkampioen.

Estafette
Naast de ‘kampioenschapsafstanden’ 
konden zwemmers zich ook in-
schrijven voor aanvullende afstanden 
die individueel beoordeeld worden. 
Omdat zwemmen niet alleen een indi-
viduele sport is maar ook een team-
sport, zijn er twee estafettes aanwezig 
in het programma; de surprise esta-
fette en de familie estafette. Bij de 
surprise estafette moeten de teams 
met verschillende attributen of obsta-
kels zwemmen om zo snel mogelijk 
aan de overkant te komen. Bij de 
familie estafette doen drie familie 
leden mee, waaronder minstens één 
lid van de club. Elke zwemmer zwemt 
één baan zo snel mogelijk waarbij de 
volgende het overneemt. De esta-
fettes waren ook dit jaar weer een 
leuke toevoeging aan de sfeer in het 
zwembad waarbij ze veel zijn aange-
moedigd door het publiek.

Vrije slag
De andere twee aanvullende 
afstanden die jaarlijks terug komen 
op de clubkampioenschappen zijn de 
400 meter vrije slag en de 25 meter 
sprint. Het blijft een prestatie dat de 
zwemmers die ook al de andere 
afstanden hebben gezwommen zich 
ook nog wagen aan de 400 meter, 
alsof de rest nog niet genoeg was.

Spannende strijd
En dan was het ook nog, zowel bij de 
eerste als de tweede serie, een span-
nende strijd tussen de twee snelste 
zwemmers om de snelste tijd. Bij de 
25 meter zijn er altijd meer aanmel-
dingen als toevoeging op de eerst 
genoemde afstanden. Zwemmers
van groot naar klein en oud tot jong, 
iedereen vindt het altijd leuk om nog 
één baan voluit te sprinten tegen hun 
eigen clubgenoten. Kortom, ook
dit jaar waren de clubkampioen-
schappen een groot succes. Naast 
onderlinge strijd was er weer veel 
gezelligheid die aan het eind van de 
middag in het clubhuis werd afge-
sloten met een borrel. Begin januari 
zal de prijsuitreiking van de clubkam-
pioenschappen plaats vinden tijdens 
de nieuwjaarsborrel in het clubhuis 
van de Amstel.

Clubkampioenschappen
bij de Amstel

Uithoorn - Op vrijdagavond 25 
november om precies 20.00 uur zijn 
de pepernoten begonnen aan wat 
later is gebleken een geslaagde 
pepernotenklaverjasavond. De 
opkomst van weer geweldig en de 
organisatie moest er weer eens tafel 
bij plaatsen om alle pepernoten een 
goede zitplaats te geven. Naast de 
pepernoten was de ko�e en thee 
weer gratis en ook de verstrekte 
hapjes van slagerij Bader werden weer 
goed ontvangen en de schalen waren 
dan ook in een ogenwenk leeg. Naast 
het drinken en eten is er toch ook nog 
geklaverjast. Na de vierde ronde is de 
eindstand van deze avond opgemaakt 

en wat blijkt, Harry van Schaik is voor 
de tweede keer dit seizoen in het bezit 
gekomen van de Pechvogelprijs met 
4734 punten. Op de vierde plaats is 
geëindigd Herman de Jong met 6953 
punten. De derde prijs is deze avond 
gegaan naar Tinus Smit met 7028. Hij 
bleef hiermee 24 punten achter de 
nummer 2 van deze avond, zijn echt-
genote Corry Smit. 7052 pepernoten 
wist zij binnen te schrapen. Maar de 
winnaar van deze pepernotenklaver-
jasavond is geworden, met 7290 
punten, Ida Ross. De volgende klaver-
jasavond in de kantine van Legmeer-
vogels is op vrijdagavond 9 december 
2022. Aanvang 20.00 uur.

Pepernoten klaverjassen

Uithoorn - In een meeslepend voetbal-
gevecht heeft Legmeervogels in de 
98ste minuut een bittere nederlaag 
moeten slikken. Waar 1-1 een terechte 
afspiegeling was geweest van de 
krachtsverhoudingen in het veld
was het FC Oudewater dat diep in
de blessuretijd toesloeg.
In de Warming Up werd duidelijk dat 
Jordy Nieuwendijk te verzwakt was 
door een buikgriepvirus om in de 
basis-elf te kunnen starten. In zijn 
plaats startte Ruben Kalkman in de 
spitspositie. Op een zwaar bespeelbaar 
natuurgrasveld was Legmeervogels in 
het openingskwartier niet bij de les.
FC Oudewater opende de wedstrijd 
met veel energie wat in die fase ook 
het verschil maakte. Legmeervogels 
had zijn handen vol en daar wist FC 
Oudewater in de 11e minuut met een 
snelle counter dankbaar gebruik van
te maken, 1-0. Na dit eerste kwartier 
kroop Legmeervogels meer uit zijn 
schulp en begon het meer van zich af 
te bijten. Na 20 minuten moest Tom 
Tiekstra met een bovenbeenblessure 
zich laten vervangen door Kenneth
van der Nolk van Gogh. In het verdere 
verloop van de eerste helft ontwik-
kelde zich de wedstrijd in het voordeel 
van Legmeervogels. Een grote kans 
voor Camiel Schouten, na goed voor-
bereidend werk van Milan Spit, ging 
rakelings naast, evenals een schot van 
Stan Vincken dat door de doelman van 
FC Oudewater maar net tot hoekschop 
kon worden verwerkt. Met een 1-0 
achterstand werd de kleedkamer 
opgezocht.

Strijdlustig
In de tweede helft was het maar één 
ploeg dat de wedstrijd dicteerde en 
dat was het strijdlustige en energieke 
Legmeervogels. Het was uitblinker 
Jasper Burgers die al na drie minuten in 
de tweede helft met een schot in de 
linkerbovenhoek de keeper van FC 
Oudewater volstrekt kansloos liet, 1-1. 
Legmeervogels toonde zich de gehele 
tweede helft een voetballende vecht-
machine. Er werden volop kansen 
gecreëerd om de wedstrijd in haar 
voordeel te beslissen. Zo zag Ruben 
Kalkman een laag schot ternauwer-
nood door de keeper van FC Oude-
water uit de benedenhoek worden 
getikt. Legmeervogels rook bloed en 
ging steevast door om de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. Een grote kans 
voor de ingevallen Stan Tjassens die 
één op één op de doelman af ging kon 
ternauwernood nog tot hoekschop 
worden verwerkt. De bij veel 
momenten warrig leidende scheids-
rechter Koning zag er echter een doel-

trap voor de keeper van FC Oudewater 
in. Waar alle aanwezigen binnen en 
buiten de lijnen dachten dat diezelfde 
scheidsrechter Koning Legmeervogels 
een penalty zou geven voor een over-
treding binnen het strafschopgebied 
op de ingevallen Jordy Nieuwendijk, 
gaf Koning na a�oop aan het niet 
gezien te hebben...

Voorsprong
In de 88e minuut had Legmeervogels 
op voorspong kunnen en moeten 
komen. Een fraai genomen vrije trap 
van Erwin Smajic spatte uiteen op de 
lat en in de rebound had Camiel 
Schouten de 1-2 op zijn schoen. Helaas 
voor Legmeervogels ging de bal net 
over de lat. Waar scheidsrechter Koning 
10 minuten blessuretijd vandaan 
haalde weet nu nog niemand. En diep 
in diezelfde blessuretijd sloeg het 
noodlot voor Legmeervogels toe. Een 
voorzet vanaf de rechterkant werd bij 
de tweede paal ingekopt en zorgde 
voor de onverdiende 2-1 eindstand.
De druiven voor Legmeervogels waren 
zuur.
Hijman:  “In het openingskwartier van 
de eerste helft laten we ons de kaas 
van het brood eten en leveren we te 
weinig energie. Daarna hersteld mijn 
ploeg zich daarvan en zie ik in de 
tweede helft een Legmeervogels dat 
alle kenmerken heeft van een voetbal-
lende vechtmachine. De 2-1 eind-
stand op het scorebord doet pijn en is 
geen afspiegeling van de krachtsver-
houdingen. Ik zie dat mijn ploeg voet-
balinhoudelijk een duidelijk stijgende 
lijn te pakken heeft, de volgende stap 
voor ons is nu om dat te gaan vertalen 
naar resultaat”.
Opstelling van Legmeervogels in het 
duel tegen de FC Oudewater:
Anthony Acda, Delano Paskald (70e 
Nicolai Hooiveld), Sven van Beek, Tom 
Tiekstra (20e Kenneth van der Nolk van 
Gogh), Milan Spit, Dylan Nieuwendijk 
(60e Jordy Nieuwendijk), Jasper 
Burgers, Camiel Schouten, Stan 
Vincken (46e Mika de Jeer), Ruben 
Kalkman (70e Stan Tjassens), Erwin 
Smajic.
Geel: Jasper Burgers.
Doelpunt: Jasper Burgers.

Aanstaande zaterdag 3 december 2022 
speelt Legmeervogels om 15.00 uur 
thuis tegen de FC Aalsmeer. Maar, of 
dit ook daadwerkelijk 15.00 uur wordt 
is nog maar de vraag? Het advies is dan 
ook om de website van Legmeervogels 
en de website van de FC Aalsmeer in 
de gaten te houden. Er zou zomaar
een aanpassing van het aanvangsuur 
kunnen komen!

Legmeervogels krijgt niet
wat het verdient

KDO strikt zeven nieuwe 
sponsoren voor haar selectie





20 inderegio.nl • 30 november 2022SPORT

Vinkeveen - Je hebt van die wed-
strijden, waarin door een blessure,
een wissel of een bepaalde score de 
wedstrijd kantelt. Dat was afgelopen 
zaterdag het geval bij De Vinken 1, 
tijdens de aftrap van de zaalcompe-
titie tegen EKVA 1 uit Almere. Na een 
zeer magere eerste helft en start van 
de tweede helft, kantelde de wedstijd 
na een wissel. Zo werden de punten 
met een mooie 18-14 overwinning in 
Vinkeveen gehouden. Na het oplopen 
met team van de week De Vinken D2, 

begonnen Levi Kroon, Finn Kroon, 
Deena Dankelman en Eva Hemelaar
in de eerste aanval. De eerste verdedi-
ging was in handen van Jerom Stok-
hof, Gideon Lee�ang, Zoë van Dasler 
en Iris de Boer. De start van de wed-
strijd was zoals gezegd niet best. Veel 
slordigheden en gehaast spel. Na tien 
minuten gespeeld te hebben waren 
beide teams er in geslaagd om de bal 
één keer door de gele mand te krijgen. 
Het afstandsschot van Finn Kroon was 
wel een mooie, met een dubbele 

stuiter op de korfrand. Het tweede 
doelpunt aan Vinkenzijde viel pas
na zeventien minuten, een door Levi 
Kroon benutte strafworp. Aangezien 
EKVA inmiddels wel al een paar had 
gescoord keek De Vinken tegen een 
2-4 achterstand aan. Het vervolg van 
de eerste helft was niet veel beter. Via 
3-6, wederom een afstandsschot van 
Finn Kroon, gaan we richting een rust-
stand van 5-9. Levi Kroon en Zoë van 
Dasler weten namens De Vinken nog 
te scoren.
De tweede helft start het Vinken-
achttal al iets beter. Na drie minuten 
volgen er vlot achter elkaar twee straf-
worpen, die Iris den Boer en Zoë van 
Dasler prima benutten. Dan voel je dat 
er iets in de lucht hangt. De Vinken 
coach Sabrina Kooijman wisselt Jerom 
Stokhof en Finn Kroon van vak, daarna 
neemt De Vinken duidelijk het heft in 
handen. Van de 6-9 achterstand gaan 
we in twintig minuten tijd naar een 
16-11 voorsprong. Vanuit alle hoeken 
wordt raak geschoten. Levi Kroon 
benut een afstandsschot, Zoë van 
Dasler benut een vrije bal en een 
afstandsschot, Gideon Lee�ang scoort 
zonder de mand te raken en Finn 
Kroon pakt ook zijn punten mee. Deze 
voorsprong geeft De Vinken niet meer 
weg, de wedstrijd wordt uitgespeeld 
tot de eindstand van 18-14, de eerste 
twee punten in de zaalcompetitie zijn 
binnen.

De Vinken haalt ondanks 
slordige start de punten binnen

Mijdrecht - Argon heeft in Montfoort 
geen indruk kunnen maken, de kop-
loper boekte een 2-0 overwinning en 
daar viel weinig op af te dingen. De 
thuisploeg van trainer Gert Kruijs
was feller op de bal en troefde Argon 
menigmaal af in de persoonlijke duels. 
Tel daarbij op de vaak slordige passes 
en onbedoeld bal inleveren dan valt 
het niet mee om een goed resultaat te 
behalen. Doelman Robin Vianen van 
Montfoort heeft alleen in de eerste 
helft een keer handelend moeten 
optreden.
Al van begin af zagen we Montfoort 
met een paar aanvallen. Na vijf 
minuten ging een omhaal over het 
Argondoel en even later miste Thomas 
Koense een mogelijkheid voor open 
doel. Na een kwartier kwam Argon in 
beeld, een schot van Siep Keulemans 
werd in tweede instantie door doel-
man Vianen gepakt en minuten later 
had een schot van Raoul van Wijk een 
beter lot verdiend, maar nu ging de 
bal naast de verkeerde kant van de 
paal. In minuut 23 kreeg Argon een 
doelpunt om de oren, een hoekschop 
werd onderweg geschampt, de bal 
viel precies voor de voeten van Joey 
van Ede die het leer uit de draai langs 
doelman Juran Doezeman wist te 
werken, 1-0. Daarna een mogelijkheid 
voor Argon, een vrije trap van Dylan 
Bergkamp leverde alleen een hoek-
schop op en een paar minuten later 
eenzelfde situatie en die leverde ook 

alleen een hoekschop op. Tien 
minuten voor rust moest Raoul van 
Wijk uitvallen, hij raakte in een poging 
de bal te spelen de onderkant voet 
van een Montfoort speler, raakte 
geblesseerd en kreeg als dank ook 
nog geel van scheidsrechter Nurettin 
Eren. Stan de Jong verving Van Wijk. 
Daarna zagen we nog twee doel-
pogingen, Montfoort kreeg de bal
er voor open doel niet in en een 
afstandsschot van aanvoerder Justin 
Schouten namens Argon zeilde naast.
De tweede helft was weinig spectacu-
lair, in minuut 54 verspeelde Argon de 
bal aan invaller Daan v.d. Pol die ver-
volgens door kon lopen tot de achter-
lijn, de bal voorgaf aan Thomas 
Koense die vervolgens voor de 2-0 
zorgde. Tien minuten later zagen we 
nog een spectaculaire redding van 
Juran Doezeman die een kopbal van 
Daan v.d. Pol uit doel ranselde. Even 
later raakte Doezeman bij een uitloop-
actie aan de hand geblesseerd maar 
na behandeling kon hij toch weer 
verder. Het laatste half uur nog een 
drietal wissels bij Argon, Mika Keizers, 
Bas Boelhouwer en Dylan Bergkamp 
maakten plaats voor Merroun Achraf, 
Robin Voorend en Erkelly de Sa. Aan 
de stand veranderde er verder niets.

Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Nijkerk, wellicht een gewijzigde 
aanvangstijd in verband met de 
wedstrijd van Oranje.

Argon maakt het Montfoort
niet al te moeilijk

Regio - Maandag 21 november werd 
de vijfde ronde gespeeld. De uitslag 
van deze avond is: 1. Thom & Frans 
van der Does 63,50%, 2. Henk & 
Lenie van der Laan 57,97% en 3. 
Ineke & John van Diemen 54,21%. 
Paar Henk van der Laan pakte als 
Oost een mooi 2hartenspel met 
1upslag, waar paar Nienke Hesselink 
2SA met 1upslag in Zuid de winst 
nam. Paar Delia kenter maakt een 
mooi 3SA-contract waar bijna alle 
overige paren down gingen. In een 
spel was 5ruiten haalbaar, maar 
niemand bood het. Paar Klaas Norel 
bood en maakte als enige een 3SA- 
contract, dat er zonder problemen in 
zat. Soms zit het mee en soms tegen. 
In een spel werd 3SA gemaakt en 
maar het 4hartencontract ging 
down, zelfs min2. Drie paren boden 
en maakten in een spel 6schoppen. 
Paar Frans Leeuwerik snoepte
met 1upslag de winst weg in een 
4hartencontract. Er was weinig 
gedoubleerd behalve in een 4 en 
5schoppencontract kon de tegen-
partij zich niet inhouden. Alle
gingen down. Het beste bod was 
2schoppen. In een schoppenspel 
werden een 4 en 5hartencontract 
meedogenloos gedoubleerd en 
down gespeeld. Paar Lenie Koever-
mans nam de kans waar in een 
2hartencontract om de volle score
te pakken met 2upslagen.

Donderdag
Donderdag 24 november ging de 
wintercompetitie van start. Zoals we 
zullen zien had iedereen er weer zin 
in om de soms onmogelijke spellen 
met allerlei mogelijkheden op te 
lossen. Hier volgen de resultaten: 
A-lijn: 1. Richard van Heese & Hans 
Leeuwerik 61,11%, 2. Riet & Gerard 
van der Meer 59,72% en 3. Elisabeth 

& Nan van den Berg 55,21%. Er was 
weer zo een spel waar de meeste 
paren 4harten speelden en twee er 
uitsprongen met 3SA met 1upslag. 
Paar Anneke Wortel vond met 
3klaveren en 1upslag de weg uit
een desastreus 3SA (alle down) door 
de andere paren. Paar Richard van 
Heese deed een superbod van 
6harten en sleepte het binnen
met 1upslag, hoewel 6SA ook
werd gemaakt. Een 3SA werd met 
3upslagen gemaakt, maar het kon 
ook 1down gaan. In een spel kon 
zuid4schoppen spelen, wel down, 
waar oost 4ruiten maakte. Paar Hans 
Leeuwerik stopte op tijd met bieden, 
2schoppen. De meer optimistische 
bieders gingen naar 3schoppen en 
hoger en down. Paar Riet van Der 
Meer deed een uitneembod van 
2schoppen en ging 2down, waar 
andere paren in 3Sa zaten.

B-lijn
De B-lijn: 1. Wim & Trees Versteeg 
58,75%, 2 en 3: Henk Hiemstra & 
Klaas Verrijs, Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni beide 57,08%. In 
een spel was er overeenstemming 
over het bod, 4schoppen, maar de 
spekkopers haalden 1upslag. In een 
spel was 4harten het contract. Paar 
Paula Kooijman wist het met 1upslag 
in de tas te doen. Paar Joke Tombal 
wist een spel waar de biedingen alle 
kanten op gingen te scoren met3SA 
en 2ups. Paar Hermine Elmoudni 
boden 4harten en maakte 3ups. 
Super score. In een spel ging alles 
wat geboden werd min of meer 
down met 3SAmin4 als uitschieter. 
Paar Henk Hiemstra boden en 
haalden 4schoppen met 1up, waar 
overige paren in 3schoppen bleven 
al dan niet met3 ups. Paar Carla de 
Goed hengelde een mooi 4klaveren 
met 1up binnen, terwijl de andere 
paren in 3harten bleven.

Mijdrecht - De eerste o�ciële 
wedstrijd werd uit gespeeld in 
Haarlem tegen Rapid en onze vrijwil-
ligers mochten dus nog even rustig 
kijken naar de prestaties van het 
vlaggenschip van Atlantis. Ook voor 
Rapid was dit sinds een tijdje weer 
de terugkeer in de eerste klasse,
dus dit mocht ook wel als een mooi 
ontgroeningsduel betiteld worden.
En de ontgroening was gelijk een 
goede, want Atlantis begon rete 
gespannen en gefrustreerd aan
de wedstrijd. Heel weinig wilde
er lukken door het goede verdedi-
gende spel van Rapid en ook het
feit dat het niet lukte om de rust te 
bewaren in het aanvalsspel. Om op 
het Nederlands elftal terug te kijken, 
leek het ook bij Atlantis in het eerste 
kwartier helemaal nergens op. Maar 
met een 8-3 achterstand kwam 

eindelijk het geloof terug bij Atlantis 
dat ze beter waren dan dat ze op
dat moment hadden laten zien. De 
ballen begonnen eindelijk te vallen 
en de ploeg kwam terug tot 8-8 
waarmee er ook gerust werd.
Coach Wim Schaap moedigde de 
ploeg aan om het schroom van zich 
af te gooien en te laten zien waarom 
wij zo leuk en goed konden korf-
ballen. En in de tweede helft ging dit 
dan ook lange tijd gelijk op met de 
tegenstander. Er was geen enorme 
inzinking meer, maar van beide 
kanten was het nou ook niet heel 
spetterend en overtuigend. Wel 
kwam de door van Walraven B.V. 
gesponsorde ploeg eindelijk een 
keer op voorsprong bij de 10-11. 
Maar lang kon Atlantis hiervan niet 
genieten, want al snel stond het 
weer 15-13 voor Rapid.

Spanning
Nog 10 minuten boordevol spanning 
waarbij Rapid de overhand leek te 
hebben, knokte Atlantis zich terug. 
Rapid kon elke keer wel een 
antwoord vinden en de marge van 2 
of 3 te houden. Met nog 5 minuten 
te gaan was het zelfs 19-16 en moest 
Atlantis alle zeilen bij zetten om 
überhaupt 1 puntje binnen te 
slepen.

Zenuwslopendere laatste minuut
Maar een strafworp, een goede 
doorloopbal van Tessa en een keurig 
afgeschoten schotje van Rick zorgde 
er ook voor dat het weer 19-19 werd 
en dus werd het een nog zenuw-
slopendere laatste minuut. De ver-
dediging van Atlantis overleefde de 
aanval dus kreeg Atlantis nog 1 kans 
om de winnende te maken. De actie 
werd gemaakt door Sander, maar 
helaas uiteindelijk net niet afgerond 
en dat resulteerde in een 19-19 
eindstand.

Mijdrecht - Zaterdag mocht Atlantis 3 
aantreden tegen Synergo 7 uit 
Utrecht. Vol goede moed startte het 
verdedigende vak met het voeren
van druk. Lars, Timo, Kim & Lisanne 
lieten al goed zien wie wij waren en 
maakten het Synergo erg lastig. Na 
een goede onderschepping mocht
de aanval aantreden met aanvoerder 
Sam, Niels, Sanne en Joy. Het was nog 
even zoeken, maar door een mooi 
paas-schot wist Joy de korf met een 
wegtrekker te raken. Helaas volgde 
Synergo al gauw met een antwoord. 
Kim was gebrand om daar verande-
ring in te brengen en bracht de 1-2
op een zeer fraaie manier naar de 
korf. Lars wilde ook graag mee doen 
en volgde met de 1-3. Na een beetje 
aftasten wist Atlantis de korf goed te 
vinden. Synergo bleef in het begin 

van de wedstrijd aardig volgen, maar 
daar liet Atlantis zich niet door kisten. 
Kim maakte vlak voor rust plaats voor 
Silke, die meteen fel uit de start-
blokken kwam. Met nog een aantal 
mooie goals van o.a. Lisanne, Timo, 
Niels en Sam bracht dat de ruststand 
op 6-12.
Coach Jeroen gaf aan dat er goed 
gezocht moest blijven worden. De 
juiste mensen moesten op de juiste 
posities en blijf zoeken naar de juiste 
kansen.
Na iets meer rust in de aanval wist 
Sanne de 6-13 loepje zuiver in te 
schieten. De trein, die Atlantis 3 heet, 
kedeng-kedengde verder. Synergo 
wist wel nog een beetje bij te komen 
en scoorde langzaam aan mee. En 
dan was het moment eindelijk daar. 
Sam maakte plaats voor Maarten en 

Joy gaf haar plekje af aan Janneke.
En hoe. Binnen enkele minuten na 
haar entree maakte Janneke een zeer 
fraaie omdraai beweging, waarbij ze 
met een echte Kobi-one hander de 
bal in de korf manoeuvreerde. Ja, dat 
lees je goed, manoeuvreren, een 
woord dat je niet zo vaak hoort. 
Maarten wilde zijn goaltjes het liefste 
bewaren tot een moment dat het écht 
nodig zou zijn, maar was wel belang-
rijk in de passing voor het vak. Het 
eindsignaal van de wedstrijd kwam 
dichterbij, maar dat maakte voor de 
spelers van Atlantis niets uit. Met nog 
een aantal mooie goals van Sanne, 
Niels, Timo en Lars wist Atlantis de 
wedstrijd overtuigend te winnen met 
een einduitslag van 15-26 in het voor-
deel van de Mijdrechtenaren. Ze 
konden trots zijn op zichzelf, op 
hetgeen wat ze hebben laten zien
en op de onderlinge samenwerking. 
Vol goede moed kan Atlantis 3 weer 
een trainingsweek in gaan.

Uitslagen BVM

Zware eerste klasse ontgroening 
voor Atlantis eindigt in gelijkspel

Atlantis 3 neemt de punten 
verdiend mee 
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Regio - Uithoorns Mooiste - de loop 
vindt na drie jaar weer op de ver-
trouwde laatste zondag in januari 
plaats. Nadat de loop i.v.m. corona 
het afgelopen jaar uitgesteld moest 
worden naar 24 april, wordt het 
evenement nu op zondag 29 januari 
gehouden. Uithoorns Mooiste is een 
van de wedstrijden van het Zorg en 
Zekerheidcircuit. Het circuit bestond 
de afgelopen jaren uit acht prestatie-
lopen, komend seizoen is de Haar-
lemmermeerrun in Hoofddorp als 
negende loop aan het programma 
toegevoegd.

G-run
Op 24 april wordt traditioneel gestart 
om 10.15 uur met de G-run, een 
grote groep Specials die op de dins-
dagavond bij AKU trainen, worden 
weggeschoten voor de 1 kilometer, 
een aantal met ondersteuning van 
een vrijwilliger en sommigen maken 
gebruik van de racerunner, een 
prachtig hulpmiddel. Een aantal 
Specials hebben een dergelijke 
conditie opgebouwd dat ze aan
de 5 kilometer meedoen.

Kidsrun
Voor de jeugd t/m 11 jaar is er een 

AH Jos van den Berg kidsrun, ofwel 
de GeZZinsloop over 1 kilometer,
de start daarvan is 10.30 uur. Het is 
een GeZZinsloop omdat ouders of 
opa of oma mee kunnen lopen met 
de jongste groep kinderen die mee 
willen doen.

Wedstrijdlopen
Om 11.00 uur wordt gestart met de 
eerste lange afstand, de van Schie
5 kilometerloop.
Snel daarna, om 11.05 uur starten de 
twee langste afstanden tegelijk, de 
AA Sloop 10 kilometerloop en de 
Takii 10 Engelse Mijlen.

Organisatie
De start/�nish van alle afstanden 
vindt plaats op het grote plein op 
sportpark de Randhoorn voor het 
clubhuis van Legmeervogels.
Onderweg zijn er voldoende drank-
posten en na a�oop is er water, fruit 
en een mooie herinnering aan de 
loop.

Er zijn voldoende kleedkamers met 
douchegelegenheid en tevens zijn er 
voldoende toiletfaciliteiten.
Waardevolle spullen kunnen in 
bewaring worden gegeven.

Parkeren en loopbrug
Op deze dag is er meer dan voldoende 
parkeergelegenheid voor alle atleten 
en bezoekers. Naast de grote parkeer-
plaatsen op sportpark de Randhoorn 
kan er geparkeerd worden langs de 
Noorddammerweg en bij een aantal 
bedrijven langs deze weg. Om te voor-
komen dat atleten en toeschouwers 
een grote afstand moeten lopen naar 
de start/�nish is er door de �rma van 
Schie, specialist in grond- weg- en 
waterbouw, een loopbrug over de 
sloot gelegd.

Voor- en na-inschrijven
Van te voren inschrijven voor een van 
de langere afstanden heeft de voor-
keur. Dat kan via www.inschrijven.nl. 
Je kunt op de dag van de loop je start-
nummer en chip direkt ophalen in de 
kantine van Legmeervogels op het 
sportpark. Je kunt je natuurlijk ook op 
de dag van de loop zelf inschrijven 
vanaf 9.00 uur.

Teambattle
Naast de individuele deelname aan 
Uithoorns Mooiste is er de mogelijk-
heid om als lid van een team mee te 
doen aan de loop. Je kunt je als team 
voor alle lange afstanden, 5 km, 10 km 
en 10 EM, opgeven voor de Team-
battle. Een team bestaat uit minimaal 
vier en maximaal zes deelnemers. De 
tijden van de vier eerstaankomenden 
van een team tellen mee voor de eind-
uitslag. Als lid van een team meld je je 
individueel aan via www.inschrijven.nl, 
het team meldt zich aan bij de organi-
satie via contact@uithoornsmooiste.nl.
Aan deelname als team zijn € 10,–
aan kosten verbonden. Daarvoor ont-
vangen alle leden van het team een 
foto van het team die voorafgaand
aan de loop wordt genomen.
Wie kunnen meedoen aan de team-
battle? Een groep vrienden/vrien-
dinnen/buren, loopmaatjes, sport-
teams van een vereniging, bedrijven, 
etc.

Regio - In het weekend van 26 en 27 
november werd in Tilburg de Waran-
decross georganiseerd. Deze cross 
vindt normaal gesproken in het
voorjaar plaats, maar was dit jaar 
vanwege Corona-perikelen destijds 
verplaatst. Het is één van de meest 
prestigieuze veldlopen van Europa, 
en voor de Nederlandse deelnemers 
vanaf de categorie onder 14 en 
ouder geldt tevens dat de winnaars 
zich Nederlands kampioen van 2022 
mogen noemen.

Fleur Hofmijster wederom tweede 
op een NK
Atletiek Klub Uithoorn had vijf 
atleten afgevaardigd. Van hen gold 
met name Fleur Hofmijster als één 
van de favorieten, nadat ze een week 
eerder tijdens een regionale cross 
alleen de Nederlands 800 m Kampi-
oene onder 18 voor zich hoefde te 
dulden. Fleur ging dan ook voort-
varend van start in de categorie 
onder 14, en al snel werd duidelijk 
dat zij, samen met een atlete van 

Clytoneus uit Woerden, ging uit-
maken wie Nederlands Kampioen 
ging worden. Na twee van de drie 
rondes van 560 meter hadden beide 
dames een grote voorsprong op de 
rest van het veld. Op 200 meter voor 
de �nish wist Fleur haar concurrent 
een gaatje te slaan dat Fleur niet 
meer dichtgelopen kreeg. Een prach-
tige tweede plek was dus het resul-
taat voor de AKU atlete, die daarmee 
voor de tweede keer dit seizoen op 
de één na hoogste trede van een 
Nederlands Kampioenschap mocht 
staan.

Ook Jip Hofmijster presteert goed
Eén race daarvoor had Jip Hofmijster, 
inderdaad, de broer van…, ook al 
goede zaken gedaan in de onder 12 
categorie. Voor deze categorie gold 
weliswaar niet dat de race een Neder-
lands Kampioenschap was, maar dat 
weerhield de beste atleten uit de 
leeftijdsgroep t/m 11 jaar er niet van 
om naar Tilburg af te reizen. Met zijn 
9 jaar wist Jip dat dit een loodzware 
wedstrijd ging worden. Jip hield knap 
stand in de kop van het veld, en wist 
in een uiterste krachtsinspanning zijn 
borst net voor de atleet voor hem 
over de �nishlijn te drukken. De jury 
had vervolgens tot tijdens de prijsuit-
reiking nodig voor het bestuderen 
van de �nishfoto, maar na enige 
spannende ogenblikken werd duide-
lijk dat Jip derde was geworden, en 
dus net als zijn zus het podium mocht 
beklimmen.

Regio - Met 14 paren is de strijd 
aangegaan om de beste van deze 
ochtend te worden en dat was voor 
veel paren een geweldige uitdaging.
Ondanks de werkzaamheden om de 
zonneschermen te demonteren wat 
een enorm geluid te weeg bracht, 
lieten Ciny van de Elsen en Herman 
Vermunicht zich niet uit het veld 
slaan en gingen met eerste plaats en 
een score van 58,33% naar huis.
De scores deze morgen zaten heel 
dicht op elkaar, Jeannet Vermey en 
Addie de Zwart bridgede zich door 
alle decibels heen en lieten zich niet 
a�eiden en scoorde de tweede plek 

met een mooie 57,08 %. De derde 
plek ging naar een sterk opkomend 
paar Leny van Noort en Greet van 
Zelst (abusievelijk nog gelegenheids-
paar genoemd) met een mooie score 
van 56,25%. De vierde plaats was 
deze morgen voor het paar Ria 
Wezenberg en Greet de Jong en een 
score van 55,90%. Opvallend waren 
de resultaten van enkele bridgeparen 
die normaliter de top van de ranglijst 
bezetten en nu met laagste plaatsen 
genoegen moesten nemen en 
waarvan de namen alleen bij de 
redactie bekend zijn. Al met al een 
zeer bijzondere bridgeochtend waar 
op onverklaarbare wijze 4 schoppen 
plus 3 werd gespeeld.

Uithoorns Mooiste – de loop 
weer in januari

ABC

Regio - Dit was de avond van Joop 
van Delft en Ruud Lesmeister die in 
de A-lijn met 61,46% met kop en 
schouders boven de rest uitstaken. 
Op twee eindigden Geke Ludwig & 
Margo Zuidema met 56,25% gevolgd 
door Francis Terra & Jaap Ludwig die 
met 54,51% als derde door kwamen. 
Hans Slagboom & Cora de Vroom 
zaten in de buurt en werden vierde 
met 53,82%, waarna Arnold Heuzen & 
Theo Klijn de top afsloten als vijfde 
met 52,43%. In de B-lijn deden de 
paren bestaande uit Marianne & 
Huub Kamp en Jan Wille & Wim 
Röling goede zaken door met 60,07% 
hun gemiddelde over drie avonden 
�ink op te vijzelen. Joyce Udema & 
Ria Verkerk volgden met 59,38% en 

werden zo ook opgestoten in de 
vaart der bridgers van de tweede 
ronde. Cora de Vor & Anneke Hout-
kamp handhaafden keurig hun 
niveau met 55,56% en hadden zo 
Annemieke & Floor Hesselink en 
Marijke & Ger van Praag te pakken die 
52,43% aan hun totaal toevoegden. 
De uitslagen van Bridgeclub De 
Legmeer verrassen zo keer op keer
en een ieder heeft dus een kansje op 
een weekje plaatselijke roem. Wilt u 
zich hier ook in koesteren, kom dan 
kaarten op de woensdagavonden 
vanaf 19.45 uur in sporthal De Scheg 
aan de Arthur van Schendellaan 100a 
in Uithoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdaschave
maker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub De Legmeer

Regio - Op dinsdagmiddag kwamen 
de bridgers van Bridgeclub Harten-
vrouw/heer als gewoonlijk bijeen in 
Sporthal De Scheg in Uithoorn. Met 
24 paren gingen zij de sportieve 
strijd aan in zitting 5 van de paren-
competitie. De megascore van Elly 
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar van 
67,08% werd deze middag niet over-
tro�en, dus eindigden zij als eerste
in de A-lijn. Op de tweede plaats 
gevolgd door Tini Geling & Paula 
Kniep met 60,42%. Plaats drie, vier
en vijf ontliepen elkaar niet zo veel: 
Cobie Bruine de Bruin & Ria Verkerk 
56,25%, Janny Streng & Sonja Ree-
ders 55% rond en Froukje Kraaij & 
Anneke de Zeeuw met 54,17%.

Dan de B-lijn: daar eindigden de 
eerste drie paren dan weer wel vlak 
bij elkaar. Op één Greet van Diemen 
& Riet Willemse met 61,83%, twee 
Marcia de Graaf & Rineke van Pesch 
met 61,25% en drie Tina Wagenaar & 
Cora de Vor met 60% rond. Dan een 
�inke sprong naar de vierde plaats: 
50,08% voor Trudy Fernhout & Henny 
Jansen en tot slot de vijfde plaats 
voor Inge Dyrbye & Thea Stahl met 
49,92%.
Volgende keer de laatste zitting van 
deze ronde. Hebt u interesse in de 
club? Stuur dan een e-mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com en 
kom een keertje proefspelen om te 
kijken of ook u zich er thuis voelt.

Hartenvrouw/heer

AKU zeer succesvol tijdens
NK cross

De Kwakel - Zaterdagmiddag de 17e 
december opent ’t Fort De Kwakel 
haar deuren voor de donateurs van 
Damclub Kunst en Genoegen. Zij zijn 
van harte welkom om te strijden om 
de donateur damtitel van hun clubje. 
René de Jong zal zijn geesteskind, 
tijdens het 95-jarig jubileum, weer 
organiseren. Vanaf 13.00 uur zullen 
de leden van K&G de deelnemers
van harte welkom heten met een 
kopje ko�e of thee. Om half twee 
beginnen de poulewedstrijden, om 
daarna de donateurs op sterkte in te 
delen. Vervolgens strijden de sterkste 
dammers om de titel en gaan de 
overige dammers voor de titel in
de B- of C-poule.
K&G is ontzettend blij met haar 
donateurs die hun tanende clubje
elk jaar met vijf euro steunen.

K&G organiseert daarom een gezel-
lige middag voor hun huis-, tuin en 
keukendammers, naar een idee van 
René. Onwennig gaan zij van start 
maar al snel beginnen de hoofden
te kleuren en gaan ze volledig op in 
het mooie spelletje.

Niveau omhoog
Door de jaren heen is het niveau ook 
omhoog gegaan en zijn de partijen 
clubwaardig geworden. De dam-
leden zien dan ook graag damlief-
hebbers de overstap naar hun club 
maken. De komende week zullen de 
dammers met hun donateurskaarten 
bij deze donateurs langskomen 
waarbij zij zich kunnen opgeven.
Of telefonish bij René de Jong,
06 - 1932 8453 of bij Adrie Voorn, 
0297 568 472. 

Donateurs dammen om 
onderlinge titel








