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De cijfers van het CBS over 2020 en 
2021 geven wellicht een enigszins 
vertekend beeld, omdat het hier de 
periode betreft waarin veel organisa-
ties noodgedwongen de deuren 
gesloten moesten houden vanwege 
de coronamaatregelen. Maar juist die 
coronaperiode heeft er ook aan bijge-
dragen dat het vrijwilligerstekort 
groter is geworden, bevestigt ook 
Marjolijn Houwing, coördinator van 
Vrijwillig Velsen, de vrijwilligerscen-
trale die onderdeel is van Welzijn 
Velsen. Zij reageert: ,,We zien dat sinds 
de coronaperiode minder mensen zich 
als vrijwilliger aanmelden, terwijl het 
aantal organisaties dat vrijwilligers 

nodig heeft gelijk is gebleven. Die 
organisaties zijn na de coronaperiode 
nu weer bezig met het opbouwen van 
hun activiteiten, terwijl het ledenbe-
stand vaak behoorlijk is teruggelopen. 
Met name veel oudere mensen 
hebben in de coronatijd besloten om 
de� nitief te stoppen met het vrijwil-
ligerswerk omdat ze al op hoge leeftijd 
zijn, of ze durfden het niet meer aan 
vanwege corona.’’ Houwing spreekt 
van een kaalslag in het vrijwilligersbe-
stand van veel organisaties, die een 
behoorlijke impact heeft gehad.

Vrijwilligers willen � exibeler zijn
Elke week op een vaste dag de deur 

Vrijwilligerswerk: sluiten vraag 
en aanbod nog op elkaar aan?

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Het is 
een geveugelde uitspraak die bestuurders vaak hanteren 
wanneer ze ergens een vrijwilliger in het zonnetje mogen 
zetten. De laatste jaren doen we echter met z’n allen steeds 
minder vrijwilligerswerk. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 
2021 amper veertig procent van de Nederlanders zich 
tenminste één keer in het jaar vrijwillig inzette voor een orga-
nisatie of vereniging. Tien jaar eerder lag dat percentage nog 
boven de vijftig procent. Overal zie je vacatures voor vrijwil-
ligerswerk en organisaties zien zich soms genoodzaakt om 
bepaalde taken af te stoten, omdat ze er niet meer voldoende 
mensen voor kunnen vinden. Als die trend zich voortzet, zal 
onze samenleving er op termijn heel anders gaan uitzien.

uit om vrijwilligerswerk te doen? Dit 
was in het verleden een vrij normale 
gang van zaken, maar het is anno 
2023 steeds minder vanzelfsprekend. 
Veel mensen komen tot de conclusie 
dat ze al tamelijk veel vaste verplich-
tingen hebben en willen best vrijwil-
ligerswerk doen, maar dan wel op 
een meer � exibele wijze. Houwing: 
,,Dat strookt niet altijd met wat de 
organisaties vragen. We zien bijvoor-
beeld dat voor het maatjesproject 
gemakkelijker vrijwilligers te vinden 
zijn. Daarin wordt een vrijwilliger aan 
iemand gekoppeld die een maatje 
zoekt. Vervolgens kun je onderling 
overleggen wanneer je samen iets 
gaat doen. Als vrijwilliger kun je dus 
zelf je tijd indelen en daardoor zijn 
deze vacatures gemakkelijker in te 
vullen dan bijvoorbeeld die van een 
buurtcentrum dat een gastheer of 
gastvrouw zoekt voor een bepaalde 
dag in de week.’’

Vrijwilligerswerk sluit vaak niet 
aan bij jongere doelgroep
Shirley Serno is sinds een jaar coördi-
nator van het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) in Castricum en herkent de 
roep om meer � exibiliteit in het vrij-
willigerswerk goed. Ze stipt echter 

gezorgd dat vrijwilligers niet zo 
gemakkelijk te porren zijn voor een 
bestuursfunctie. Lukt het niet om 
binnen de eigen gelederen een 
opvolger te vinden voor een vertrek-
kend bestuurder, dan gaat de organi-
satie veelal op zoek naar mensen met 
enige expertise op dit vlak. Die spoe-
ling is echter dun en de verenigingen 
beconcurreren elkaar hierdoor in 
grote mate.

Kansen voor 
vrijwilligersorganisaties
Toch zijn er nog best wat mogelijk-
heden voor vrijwilligersorganisaties 
om geschikte nieuwe vrijwilligers aan 
zich te binden. Ze zullen er misschien 
wel iets meer werk voor moeten 
doen. Marjolijn Houwing: ,,Er zijn best 
wel veel mensen die op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk, maar zelf wat extra 
ondersteuning nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan mensen die de 
Nederlandse taal nog niet zo goed 
spreken, maar ook mensen met een 
verstandelijke beperking of psychi-
sche achtergrond. Het probleem is nu 
dat de organisaties vaak niet 
voldoende begeleiding aan deze 
mensen kunnen bieden. Er zijn 
misschien best wel mensen die iets 
voor jouw organisatie kunnen doen, 
mits je de mogelijkheid hebt om daar 
iets meer tijd in te investeren.’’ Shirley 
Serno: ,,Voor vrijwilligers, zeker in de 
jongere leeftijdsgroep, is verder 
belangrijk dat de organisaties duide-
lijk benadrukken wat het werk voor 
de vrijwilliger oplevert. Vrijwilligers-
werk moet makkelijk toegankelijk zijn 
en het nut ervan moet duidelijk zijn. 
Als dat niet het geval is, kijken ze al 
snel verder.’’

Vrijwilligerswerk is er in veel 
soorten. Voor iedereen is een 
passende vrijwilligerstaak te 
vinden. Zo draag je een steentje 
bij aan de maatschappij en doe 
je nieuwe ervaringen op. Vrijwil-
ligerswerk is in veel gevallen ook 
goed voor het op peil houden 
van je sociale contacten en het 
staat goed op je curriculum 
vitae. In de meeste gemeenten is 
een vrijwilligerscentrale of online 
vacaturebank te vinden. Je kunt 
ook rechtstreeks contact leggen 
met organisaties waar vrijwilli-
gers actief zijn.

nog een ander belangrijk punt aan: 
,,De leeftijdsgroep van 19 tot 30 jaar 
is sterk ondervertegenwoordigd in 
het vrijwilligerswerk. Vaak willen deze 
mensen wel vrijwilligerswerk doen en 
hebben ze er ook de tijd voor, 
doordat ze meestal nog geen gezins-
verantwoordelijkheden hebben. Maar 
het aanbod is voor hen over het alge-
meen niet voldoende sexy. Veel vrij-
willigersorganisaties worstelen 
hiermee. Zij zouden het aanbod beter 
moeten laten aansluiten bij de 
levensfase van deze doelgroep.’’ In de 
gemeente Castricum is het meren-
deel van de mensen die zich inge-
schreven hebben om vrijwilligers-
werk te doen ouder dan zestig. Het 
VIP biedt advies en begeleiding aan 
deze mensen in de zoektocht naar 
een geschikte vrijwilligersbaan, maar 
ondersteunt ook de organisaties bij 
het promoten van de vacatures en 
desgewenst in bemiddeling. 

Bestuurders steeds lastiger te 
vinden
Door gewijzigde wet- en regelgeving 
is het voor bestuurders van vrijwilli-
gersorganisaties steeds lastiger om te 
kunnen voortbestaan. Veelal zijn de 
bestuurders van verenigingen zelf 
ook vrijwilligers, maar het uitvoeren 
van de bestuurstaken vereist steeds 
meer een professionele werkwijze. Je 
krijgt te maken met de privacyregels 
(AVG), je bent als bestuurder hoofde-
lijk aansprakelijk en zo zijn er nog 
meer regels die ervoor hebben 
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BEZORGERS/STERS

Tijdens de commissievergadering 
Wonen en Werken sprak Snip de raads-
leden toe en probeerde hen te over-
tuigen tegen het voorliggende Para-
pluplan te stemmen. Het datacenter 
met de naam Green Circulair Cloud 
zou worden gevestigd in het leeg-
staande pand van Levahrt aan de 
Mijnsherenweg. Het moet het meest 
duurzame datacenter van Nederland 
worden. Zeventig procent van de 
verbruikte energie wordt omzet in 
warmte dat gebruikt kan worden
door de omliggende glastuinbouw-
bedrijven. Voor de koeling wordt 
gewerkt met een hypermodern 
gesloten watersysteem, waardoor
ze geen water betrekken of lozen. 
Volgens Snip is het datacenter waar-

schijnlijk de kleinste watergebruiker 
van Uithoorn. Ook het stroomgebruik 
heeft geen e� ect op de energie-
behoefte van Uithoorn. Hun energie 
komt van een nieuw te bouwen 
verdeelstation in de Haarlemmermeer. 
Snip vindt dat het bestemmingsplan 
Parapluplan Datacenters dat nu voor-
ligt als enige doel heeft zijn datacenter 
tegen te werken. Dat zou volgens hem 
uitgelegd kunnen worden als onbe-
hoorlijk bestuur en respectloos rich-
ting hardwerkende Nederlandse 
ondernemers. 

Geen datacenter
De gemeente Uithoorn verschuilt zich 
achter de provincie Noord-Holland die 
in het document Datacenter Strategie 

Noord-Holland heeft vastgesteld
dat de datacenters van deze grootte 
geclusterd moeten worden op drie 
locaties en dat is niet in De Kwakel. 
Wethouder Jan Hazen reageert dat het 
Parapluplan Datacenters vooral een 
uitvoering is van de instructieregel van 
de provincie Noord-Holland. Hij stelt 
dat de gemeente Uithoorn binnen de 
grenzen sowieso geen datacenter wil, 
ook niet op andere locaties en dat het 
daarom moet worden vastgelegd. 
Zowel Nico Tijsterman (CDA) als Petra 
van Leeuwen (GB) vroegen of het 
mogelijk is om een uitzondering te 
maken voor dit lopende project. 
Volgens de wethouder is dit niet 
mogelijk, maar wellicht kan de raad 
het Parapluplan nog aanpassen  en dit 
datacenter uitsluiten van de nieuwe 
regels. Als de gemeenteraad dit Para-
pluplan Datacenters aanneemt, is het 
datacenter in De Kwakel daardoor in 
strijd met het bestemmingsplan en 
kan het niet in gebruik genomen 
worden. Volgens de inspreker voldoet 

Uithoorn - Gregor Snip, CEO en medeoprichter van Switch Datacenters, 
initiatiefnemer van het datacenter in De Kwakel, voelt zich onheus 
behandeld door de gemeente Uithoorn. De vergunning voor het data-
center werd al verleend en het bedrijf heeft investeringen gedaan en nu 
wil de gemeente middels het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters 
zijn initiatief ongedaan maken.

Initiatiefnemer Switch Datacenters 
voelt zich ‘onheus behandeld’

het datacenter aan alle eisen, maar 
Hazen meent dat het tien keer zoveel 
stroom gebruikt als toegestaan en tien 
keer zo groot is qua oppervlakte. Het 
idee dat de restwarmte gebruikt kan 
worden door de tuinders klinkt goed, 
maar Hazen geeft aan dat er andere 
initiatieven zijn om dat te bewerkstel-
ligen. De initiatiefnemer denkt dat het 
nog wel tien jaar kan duren voordat 
die opties gerealiseerd kunnen 
worden, terwijl zijn datacenter de glas-
tuinbouw op korte termijn van het 
aardgas af kan helpen. Zo staan beide 
partijen lijnrecht tegenover elkaar en 
zullen de gemeenteraadsleden hier-
over een mening moeten gaan 
vormen. Op 1 juni tijdens de gemeen-
teraads-vergadering gaan de raads-
leden verder debatteren over het lot 
van datacenter Green Circulair Cloud. 

Onthulling raamgedicht van 
Dorpsdichter Peter Borghaerts
Uithoorn – Komt dat zien! Op donderdag 1 juni tussen 15.30 en 
15.45 uur onthult Dorpsdichter Peter Borghaerts het gedicht dat 
hij speciaal voor de nieuwe bibliotheek Uithoorn geschreven heeft. 
Na de onthulling geeft hij een korte workshop gedichten schrijven 
voor kids tussen de 8 en 14 jaar oud. Voor de bibliotheek in 
Uithoorn heeft Dorpsdichter Peter Borghaerts het gedicht ‘Lief, 
mooi mensje’ geschreven. Dit gedicht zal afgedrukt worden op het 
raam bij de jeugdboeken in de bibliotheek. We nodigen je uit om 
bij de feestelijke onthulling van het gedicht aanwezig te zijn. Peter 
draagt dan het gedicht voor, en hij vertelt hoe hij zijn gedichten 
schrijft en hoe hij het vindt om Dorpsdichter van Uithoorn te zijn. 
Na de onthulling geeft hij een korte workshop gedichten schrijven 
voor kinderen (8 - 14 jaar). Je kunt je hier opgeven via de website 
van zin de bibliotheek laten zien aan alle bezoekers.

Uithoorn - Tweede Pinksterdag is de 
2e uitzending van Jeugd Carrousel. 
Het nieuwe kinder-radioprogramma 
op Rick FM, voor en door kinderen. 
Op maandag 29 mei, 2e Pinksterdag 
is de uitzending van 17.00 tot 18.00 
uur. De presentatie is in handen van 
Iefke, 13 jaar van het Alkwin College 
en Valerie, 11 jaar van Basisschool
De Springschans Uithoorn. Dit 
programma, ook voor volwassenen, 
is vanaf groep 6. Ze worden begeleid 
door Ria Tammer en Astrid van Zelst. 
Kees Hoogervorst doet de techniek. 

Wat komt er allemaal in het 
programma?
Valerie heeft het met kinderen en 
haar klasgenoten over dagelijkse 
dingen, hobby‘s en ideeën. In deze 
uitzending praat ze met Thijs over 
zijn hobby Haken. Daarna een
knutseltip van Astrid, die kun je ook 
vinden op onze Facebookpagina. 
Anna, het zusje van Thijs, praat over 
haar konijntjes. Iefke en Valerie 
hebben een recept om koekjes te 
bakken voor je kat en ze hebben het 
over het dragen van een beugel, die 
ze nu zelf ook hebben. Tess, van 
basisschool De Kwikstaart, met haar 
vaste item, het Amsterdamse Bos. 

Met haar moeder Claudia, bos-
wachter in het bos, praat ze over het 
beleefpad. In het tweede half uur 
heeft Iefke een gesprek met Ecoloog 
Rosan van Halsema over wat haar 
beroep houdt en ze hebben het dan 
meteen over de oproep om water-
monsters nemen. Natuurlijk draaien 
ze leuke muziek die ze zelf uitzoeken, 
vertellen moppen en hebben het ook 
over de komende evenementen en 
activiteiten.

Volgende uitzending.
In de zomervakantie, zes weken 
achter elkaar op woensdag, 18.00 - 
19.00 uur. De start is op 26 juli en dan 
iedere week tot en met 30 augustus. 

Doe je mee?
Misschien wil je meedoen en iets te 
vertellen over je hobby, weet je een 
lekker bak of kookrecept? Of wil je 
meer weten over een bepaald 
beroep, heb je ideeën? Stuur dan een 
mailtje (of vraag het je ouders), naar: 
redactie@rickfm.nl. Vermeld je naam, 
leeftijd en wat je zou willen doen in 
dit nieuwe kinder-radioprogramma. 
Dan nodigen wij je uit om naar onze 
radiostudio in De Kwakel te komen. 
www.rickfm.nl 

Kinderprogramma Jeugd 
Carrousel bij Rick FM
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Regio - Op zondag 4 juni organiseert 
de Stichting Dorpentocht alweer 
voor de 44e keer de Dorpentocht.
De Dorpentocht wordt vaak de 
gezelligste �etstocht van Nederland 
genoemd. Zeker is dat het een
hele goede manier is om te (her)
ontdekken hoe mooi de omgeving, 
waarin we wonen, is. Wat dat betreft 
is het ook een geweldige kans voor 
alle ouders om samen met hun 
kinderen de Dorpentocht te �etsen 
en dit prachtige deel van het land
te leren kennen. Zeker dit jaar. Er is 
weer een prachtige tocht uitgezet, 
waarbij grotendeels wordt ge�etst 
door polders en langs riviertjes. Ook 
voor degenen die voor de kortere 
route van 35 km kiezen, is het gelukt 
een route uit te zetten om te 
genieten van het prachtige rivier-
en polderlandschap.
Na twee coronajaren werd vorig jaar 
vol verwachting uitgekeken naar
de 43e Dorpentocht. Door de zeer 

slechte weervoorspellingen durfden 
veel �etsers het echter niet aan om 
op de �ets te stappen. De vroege 
vogels hebben echter de tocht toch 
nog grotendeels droog met zelfs
af en toe een zonnetje kunnen uit-
�etsen.
Door deze lage deelname was de 
opbrengst voor het goede doel 
ongewoon laag. Daarom is ook dit 
jaar weer Stichting Opkikker het 
goede doel waarvoor de tocht
wordt georganiseerd.
Kosten voor deelname zijn gering.
Bij voorinschrijving € 4,– (via de 
boekhandel of internet) en op de dag 
zelf € 5,–. Opstapplaatsen/stempel-
posten zijn dit jaar in: Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk 
aan de Amstel, Abcoude en Vinke-
veen. Voor meer informatie:
www.dorpentocht.net. 
Mocht u het goede doel extra willen 
steunen dan kan dat natuurlijk. Kijk 
ook dan op onze website. 

44e Dorpentocht op zondag 4 juni

Vinkeveen - Op zondag 4 juni orga-
niseert de Vinkeveense Accordeon 
Vereniging haar traditionele dona-
teursconcert. Onder leiding van
dirigent Arnaud Rosdor� spelen het
A- en B-orkest diverse werken van 
uiteenlopende stijlen, van klassiek 
tot hedendaagse muziek. Ook het 
kwintet zal in een hernieuwde bezet-
ting haar bijdrage leveren. Op het 
programma staan onder meer 
werken van traditionele componisten 
als Adolf Götz en Camille Saint-Saens 
alsmede ook van componisten van 

deze tijd zoals Ian Watson (van het 
gerenommeerde London Accordion 
Orchestra) en Carl Wittrock, een 
componist van eigen bodem die 
speciaal in opdracht van de koepel-
organisatie NOVAM het werk ‘Baile
de Fantasia’ heeft geschreven welke 
het A-orkest ten gehore zal brengen.
Het concert vindt plaats in SCC
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De zaal gaat open om 13.30 uur en 
het concert vangt aan om 14.00 uur. 
De toegang bedraagt tien euro per 
persoon.

Donateursconcert 
accordeonvereniging Con Amore

Regio - Menno Heling woont in 
Amsterdam. Hij werkt al jaren in
de cultuur- en erfgoedsector met 
speciale belangstelling voor natuur

en landschap. Vanuit een persoonlijk 
initiatief (V6) maakt hij mensen 
enthousiast om iets voor het land-
schap te doen. De provincie Utrecht 
ondersteunt daarbij. Menno raapt 
regelmatig zwerfvuil tussen Amster-
dam en Utrecht, en zet zo zijn ergernis 
hierover om in positieve actie. Al 
opruimend volgt hij zoveel mogelijk 
de route van het Waterlinie Wandel-
pad. Dat levert mooie ontmoetingen 
op met mensen die even stoppen 
voor een praatje. Met hen deelt hij 
graag de geschiedenis van de Water-
linie. Niet iedereen realiseert zich dat 
deze onderdeel is van een meer dan 
tweehonderd kilometer lange His-
torische Defensielinie met veel forten, 
vestingwerken en kastelen. Hoe mooi 
is het om dit historische landschap, 

eigenlijk één groot openlucht-
museum, gezamenlijk schoon te 
maken? De ervaring leert dat schone 
plekken langer schoon blijven, en dat 
mensen zuiniger zijn op het landschap 
als ze het verhaal daarover kennen.

Zwerfafvalvrij
Menno heeft contact met de 
gemeenten langs de Waterlinie. Die 
stellen opruimmaterialen beschik-
baar aan hun zwerfvuilrapers. Zijn 
ambitieuze plan is om komende 
zomer alle �ets- en wandelroutes 
routes in het gebied van de Water-
linie zwerfafvalvrij te maken én te 
houden. Heb je zin om aan deze 
gezamenlijke activiteit mee te doen 
mail dan naar menno@ifthenisnow.
nl. Wat zou het leuk zijn als alle deel-
nemers, net als Menno, de app
HelemaalGroen gebruiken om hun 
opgeschoonde routes te registreren. 
Ruim je liever in je eentje dan kun

je natuurlijk ook gewoon je route 
registreren. 

Hoe werkt HelemaalGroen?
HelemaalGroen stimuleert individuele 
burgers om zwerfafval op te ruimen 
en hun inzet zichtbaar te maken op 
app.helemaalgroen.nl. Activeer de app 
wanneer je begint met een zwerfvuil-
actie. De afgelegde route wordt als 
een groen lijntje zichtbaar op de kaart. 
Na een maand verkleurt het lijntje 
naar oranje en twee maanden later
is het bruin. Na opnieuw lopen van 
dezelfde route kleurt die weer groen. 
Door de ruim 13.000 deelnemers 
wordt de kaart van Nederland steeds 
groener. Het is handig om je route te 
kunnen zien, die van deelnemers uit 
de eigen omgeving en uit de rest van 
het land, op www.helemaalgroen.nl. 
In 2022 zijn 220.000 kilometers via de 
app geregistreerd opgeschoond. Dit 
door Jaap de Boer (Achterhoek) 

gestarte burgerinitiatief wordt breed 
gedragen. Het leuke aan het initiatief 
is dat iedereen mee kan doen; jong, 
oud, lopend, �etsend of in een scoot-
mobiel en je bepaalt zelf de route 
zodat het nooit verveelt.

Deelnemers
Gemeenten langs de Waterlinie 
kennen al HelemaalGroen deel-
nemers: Ronde Venen 28, Stichtse 
Vecht 27, Nieuwegein 16 en Utrecht 
126. Bovendien is Waterschap-AGV 
een samenwerking aangegaan met 
ANBI Stichting HelemaalGroen en 
ondersteunt deze met als doel de 
bewustwording omtrent zwerfvuil te 
vergroten en de hoeveelheid plastic 
die in het water terechtkomt te ver-
minderen. Menno doet ook aan zwerf-
vuilvissen! Doe jij ook mee? Samen 
kleuren we Nederland groen. Zwerf-
vuil maken is geen kunst, zwerfvuil 
opruimen is dat wel!

Een schone Waterlinie met 
Menno en HelemaalGroen

Regio - Dinsdagavond 30 mei wordt 
een tweede deel van de lezing over 
Engelen gehouden, vanwege grote 
belangstelling en ter aanvulling.
Er waren veel vragen vanwege on-
wetendheid maar ook onvolledige
of onjuiste kennis die echter nogal 
eens als leidend wordt gezien, maar 
verwarring en misleiding tot gevolg 
hebben. In deze lezing ligt de nadruk 
op waar engelen en natuurwezens 
‘wonen’, de beïnvloeding over en 
weer van mens naar de geestelijke 
wereld en de hulp maar ook mis-

leiding vanuit de geestelijke wereld 
waar er volop leven is. Hoe maak je 
onderscheid en kun je herkennen 
wat goed of zelfs gevaarlijk is.
Al heb je het eerste deel niet 
gevolgd, kun je toch deze lezing 
bijwonen. Ontvangst 30 mei vanaf 
19.00 uur. Lezing begint 19.30 uur – 
napraten tot uiterlijk 22 uur.
Entree vrij. Locatie: De Lander, Inner-
Art, Vuurlijn 36, 1424 NS  De Kwakel.
Informatie en aanmelding:
Gera Hoogendoorn, 0297 - 563 753, 
Email: gera@inner-art.nl.

Lezing ‘Engelen, waar wonen zij’

Uithoorn - ‘Uithoorn Voor Elkaar’ en 
‘Vluchtelingenwerk’ organiseren al 
een paar jaar de �etslessen. Het is 
iedere keer weer geweldig om te 
zien dat vrouwen en mannen het 
�etsen onder de knie krijgen. Elke 
zaterdag worden de �etslessen 
gegeven van 10.00 uur tot 11.30 uur 
door twee �etsdocenten, Gerdie en 

Wouter. De kosten zijn € 10,–.
Drie certi�caten werden zaterdag 
uitgereikt. Heeft u nog wat vrije tijd? 
Ze zoeken nog vrijwilligers voor het 
geven van �etslessen. Wil jij die 
uitdaging aan gaan? Mail dan naar: 
nassera@videt-uithoorn.nl of
jguppertz@vluchtelingenwerk.nl
(Jacinta Guppertz).

ee  d ie fie e ifi a en



BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 73, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

2E HALVE PRIJS!

KORTING WORDT BEREKEND OVER GOEDKOOPSTE ARTIKEL | NIET I.C.M. ANDERE ACTIES

DONDERDAG 25 T/M MAANDAG 29 MEI
2E PINKSTERDAG OPEN! 12.00-17.00 UUR 

BIJVOORBEELD

PME LEGEND
1E SHORT 89,95

39,99

2E JACK&JONES

19,99

BIJVOORBEELD

JACK&JONES
1E SHORT 49,99

44,99

2E PETROL

22,50

BIJVOORBEELD

JDY
1E SHORT 24,99

BIJVOORBEELD

JJXX
1E SHORT 29,99

BIJVOORBEELD

JACK&JONES JR
1E SHORT 32,99

BIJVOORBEELD

ONLY KIDS
1E SHORT 29,99

PME LEGEND

 JACK&JONES

99

99

24,99

2E VERO MODA

12,50

99

24,99

2E ONLY

12,50

24,99

2E ONLY KIDS

12,50 21,99

2E JACK&JONES JR

10,9950

JACK&JONES JRJACK&JONES JR







6 inderegio.nl • 24 mei 2023UITHOORN

Uithoorn - Na de Tweede Wereld-
oorlog werd de wijk Thamerdal 
gebouwd. Verantwoordelijk voor het 
ontwerp was stedenbouwkundige 
Wieger Bruin. Het moest een tuindorp 
worden met eengezinswoningen en 
veel groen. De woningen hebben 
kenmerkende repeterende elementen 
zoals de schoorstenen, waardoor een 
dorpsachtig straatbeeld ontstaat. De 
wijk was goed bereikbaar en trok veel 
medewerkers van KLM en Fokker. Er 
kwam zelfs een grote buurtspeeltuin 
tussen de Margrietlaan en de Ples-
manlaan, genaamd Jacqueline naar 
de dochter van burgemeester Koot. 
Het was er �jn wonen. 
Nu zit de gemeente Uithoorn met de 
wijk in de maag. Thamerdal wordt 
door sommigen ook wel tranendal 
genoemd. Zestig procent van de 
woningen is sociale woningbouw. 
Veel bewoners leven onder de armoe-
degrens. Uit de gezondheidsmonitor 
blijkt dat de bewoners op alle punten 
slecht scoren. Mensen voelen zich 
eenzaam, hebben veel stress, roken 
en bewegen te weinig. Een groot deel 
van de woningen is van Eigen Haard 
en moet verduurzaamd of vervangen 
worden.

Wateroverlast
Een groot probleem is wateroverlast. 
Door de klimaatverandering zijn
de buien heviger en het water kan 
nergens heen. “De openbare ruimt
is op”, zei wethouder Hoekstra woens-
dagavond tijdens de commissie-
vergadering Wonen en Werken. “De 
opgaven zijn groot. Er moet wat 
gebeuren en we moeten het integraal 
oppakken.” Daarom werd er een 
presentatie gehouden om de 
problemen te inventariseren en 
mogelijke oplossingen aan te reiken. 
Een goede oplossing voor de water-
overlast is er echter niet. Er moet 
12.000 kubieke meter water worden 
afgevoerd. Daarvoor zijn acht voetbal-
velden nodig om dat te bergen. Die 
ruimte is er niet. Als al het groen en 
alle straten in de wijk na een �kse bui 
tijdelijk onder water worden gezet, is 
het probleem nog maar voor twee-
derde opgelost. De grondwaterstand 
kan ook niet lager, want dan klinkt het 
veen in. Een aanwezig echtpaar uit
de Johan de Witlaan herkent het 
probleem. Na de verbouwing van
De Bovenboog waar de grond opge-
hoogd is, hebben zij last van water 
dat hun tuin instroomt.

Ho�es
Meer vergroening zou een oplossing 
kunnen zijn. Er wordt gedacht aan 
minder verharding, niet alleen in 
tuinen, maar ook door wegen weg te 
halen. Woningen kunnen dan in ho�es 
gebouwd worden met natuurlijke 
ontmoetingsplekken en zonder schut-
tingen. Dit bevordert ook gelijk de 
sociale cohesie, waarvoor Gijs Heijnis 
een wijknetwerk gaat opstarten. Er 
moet een mix van woningen komen, 
zodat mensen er van wieg tot graf 
kunnen blijven wonen. Omdat de 
ruimte beperkt is wordt er gedacht 
aan het bouwen in de hoogte.
Nico Tijsterman (CDA) vraagt zich af 
hoe zich dat verhoudt: aan de ene 
kant ho�es met eengezinswoningen 
en aan de andere kant hoogbouw. Els 
Gasseling (PvdA) hoopt wel dat als er 
sociale huurwoningen verdwijnen,
die in andere wijken terugkomen. 
Wethouder Ferry Hoekstra zegt dat er 
niet minder sociale huurwoningen 
zullen komen, maar dat er huizen 
worden toegevoegd. Hij benadrukt 
dat dit slechts een inventarisatie is en 
dat een gedetailleerde uitwerking 
nog zal volgen. Petra van Leeuwen 
(GB) ziet liever geen hoge woon-
torens, terwijl Marga Moeijes (PvdA) 
ervoor pleit de stichting Oud-
Uithoorn/De Kwakel erbij te 
betrekken om de oorspronkelijk
opzet van de wijk te behouden.
De gemeente geeft aan dat er 
gebouwd zal worden met respect 
voor het ontwerp en de historie. 
Benno van Dam (DUS!) reageert 
geschokt. Hij was in de veronderstel-
ling dat Uithoorn een prettige 
gemeente is om te wonen en nu 
hoort hij dat het Thamerdal ‘rammelt’. 
Hij vraagt zich af of de bewoners zich 
daarin herkennen.

Op 26 juni zal er een bewoners-
bijeenkomst zijn om input van de 
mensen zelf te vragen.

Uithoorn - Vier inwoners van De 
Legmeer hebben de afgelopen weken 
ruim 200 steunbetuigingen opge-
haald om bewoners een stevige stem 
te geven in de nieuwe Maatschappe-
lijke Raad Schiphol (MRS). De MRS 
adviseert de minister over onder-
werpen die van invloed zijn op de 
leefomgeving rond Schiphol. In de 
raad zitten bewoners, experts en 
vertegenwoordigers van maatschap-
pelijke organisaties. Hoe meer steun-
betuigingen vertegenwoordigers van 
inwoners hebben, hoe krachtiger zij 
hun stem kunnen laten klinken en 
hoe meer invloed zij kunnen uit-

oefenen in de MRS. Ans en Bert van 
Beek, Hennie Goor en Bert Brandt 
haalden de afgelopen weken ruim 
200 steunbetuigingen op. Zij vinden 
het belangrijk dat bewoners goed 
vertegenwoordigd zijn in de MRS en 
de stem van Uithoorn en De Kwakel 
duidelijk doorklinkt. De groei van
het aantal vluchten over Uithoorn en 
De Kwakel was voor Corona schrik-
barend. Dat heeft geleid tot forse 
overlast, vermindering van woon-
genot en gezondheidsschade. De 
bewoners willen daarom in de MRS 
invloed uitoefenen zodat het leef-
klimaat verbetert. Buurtbeheer De 

Legmeer en stichting PUSH zijn
het daar hartgrondig mee eens. Zij 
bedankten de vier actieve bewoners 
dan ook van harte voor hun grote 
inzet met een mooie bos bloemen.
Omwonenden van Schiphol die ook 
vinden dat de kwaliteit van de leef-
omgeving rond de luchthaven moet 
verbeteren en die het belangrijk 
vinden dat de stem van Uithoornaars 
en Kwakelaars goed wordt vertegen-
woordigd in de MRS, kunnen dat 
doen door hun steun te betuigen.
Dat kan eenvoudig door een e-mail
te sturen naar buurtbeheer.legmeer@
gmail.com of naar pushuithoorn@
gmail.com. Ook staat op de website 
van PUSH (www.pushuithoorn.nl)
een formulier dat je kunt invullen.
Per 50 steunbetuigingen krijgt een 
kiespersoon van buurtbeheer en 
PUSH één stembiljet. Alle kies-
personen van organisaties die zich 
hebben aangemeld bij de MRS kiezen 
vervolgens hun vertegenwoordiger. 
Hoe meer steunbetuigingen er zijn, 
hoe meer kiespersonen een organi-
satie heeft en hoe groter de kans dat 
de gewenste vertegenwoordiger 
wordt verkozen. Op dit moment zit 
PUSH-voorzitter Mirella Visser in de 
ORS (de voorganger van de MRS) en 
vertegenwoordigt zij de belangen van 
Uithoorn en De Kwakel. Zij stelt zich 
opnieuw verkiesbaar. Steunbetui-
gingen kunnen tot uiterlijk 27 mei 
worden ingediend. De MRS gaat op
1 juli van start.
Meer informatie is te vinden op www.
maatschappelijkeraadschiphol.nl.

Openbare ruimte
in Thamerdal is ‘op’

Honderden steunbetuigingen 
opgehaald voor MRS

Ans en Bert van Beek, Hennie Goor en Bert Brandt (vlnr) ontvingen een mooie bos 
bloemen van Buurtbeheer De Legmeer en de stichting PUSH voor het ophalen van 
ruim 200 steunbetuigingen.

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Een luisterend oor
Als burgemeester heb ik verschillende taken, 

ofwel portefeuilles. Zo ben ik onder andere verantwoordelijk voor de 
openbare orde en veiligheid, de dienstverlening en voor kunst, cultuur en 
erfgoed. Daarnaast ben ik voorzitter van het college en de gemeenteraad. 
Een andere belangrijke taak die ik hier wil noemen, is de rol van burger-
vader. Daarin is met name van belang om een luisterend oor te bieden. 
En mee te leven als er feestelijke of juist heftige dingen gebeuren.
‘Er zijn’ op momenten dat het er toe doet.
Een luisterend oor bieden kan op veel manieren en momenten. Op
straat, bij (buurt)bijeenkomsten en inwonersavonden, of bij commissie- 
en raadsvergaderingen als er door inwoners ingesproken wordt. Tijdens 
corona heb ik geregeld wandelingen gemaakt met inwoners. Dat heb ik 
als zeer prettig en waardevol ervaren.
Onlangs kreeg ik de vraag: “Kan ik een afspraak maken als ik met u in 
gesprek wil?” “Ja, dat is natuurlijk mogelijk”, antwoordde ik. Daar sta ik 
altijd voor open. U moet wel weten, de burgemeester is niet de baas van 
de gemeente en gaat dus niet overal over. Samen met de wethouders 
vorm ik het dagelijks bestuur. En de gemeenteraad is het hoogste orgaan.
Op onze website www.uithoorn.nl staan alle contactgegevens en hoe u 
een afspraak kunt maken. Met mij, met een van de wethouders of met de 
gemeenteraad. En misschien zie ik u binnenkort dan wel op het gemeen-
tehuis. De ko�e of thee staat klaar.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - De Kwakel - De Rommel-
route in Uithoorn en De Kwakel trok 
afgelopen weekend honderden 
bezoekers uit de regio en ver daar-
buiten. Veel artikelen wisselden van 
eigenaar, vooral in het Thamerdal 
was het druk met wandelaars en �et-
sers die op zoek waren naar koopjes 
en schatten. Niet alle 217 verkopers 
kregen de aanloop waarop ze 
hadden gehoopt, maar een groot 
aantal van hen maakte er sowieso 
een feestje van, samen met buren 
genietend van het mooie weer en 
gezelligheid.
De Rommelroute ging om 11.00 uur 
van start, maar al ruim daarvoor 
waren allerlei tweedehands en
zelfgemaakte spullen uitgestald in 
tuinen, garages en op opritten.
De eerste bezoekers meldden zich 
ook al vroeg. Dankzij de publiciteit 
kwamen er mensen van heinde en 
verre, zo waren er koopjesjagers en 
snu�elaars uit Tilburg, Castricum, 
Nieuwegein, Den Haag en vele 
andere plaatsen. Ook kwamen veel 
Uithoornaars en Kwakelaars in de 
benen. Er vonden heel veel leuke 
ontmoetingen plaats en zowel de 
bezoekers als de verkopers genoten 
zichtbaar van alle gezelligheid en 
leuke gesprekken. Buren zochten 
elkaar op en boden gezamenlijk hun 
waren aan. Sommigen leerden elkaar 
juist kennen door het evenement. Zo 
waren er mensen die al tien jaar bij 
elkaar in de straat wonen en nu voor 
het eerst kennis met elkaar maakten. 
Ze bleken veel gemeen te hebben en 
zetten het contact zeker voort.

Aischa en Maaike wonen in een �at
en konden daardoor vorig jaar niet 
meedoen. Dit jaar was er de mogelijk-
heid om op het schoolplein van De 
Vuurvogel te verkopen. De dames 
bedachten al snel dat zij de opbreng-
sten van hun verkopen aan een goed 
doel wilden schenken en zij kozen 
voor de ouders van kinderen op 
school die de eigen bijdrage niet 
kunnen betalen. Zo dragen zij er aan 
bij dat kinderen toch mee op school-
reis kunnen. Ook andere verkopers 
zamelden in voor goede doelen. Veel 
mensen gaven aan niet mee te doen 
voor de opbrengst, maar vooral voor 
de gezelligheid. En het was een 
goede stok achter de deur om eens 
lekker op te ruimen! Maar er waren 
ook verkopers die het geld wel echt 
goed konden gebruiken en bij wie de 
opbrengst weer een extraatje moge-
lijk maakt. Het was mooi om te zien 
dat spullen die voor de een overbodig 
zijn geworden weer helemaal bruik-
baar en gewild zijn in een ander huis-
houden. Kortom: het was een feest 
voor velen. Dank aan allen die dit 
hebben mogelijk gemaakt. We organi-
seren volgend jaar graag weer een 
Rommelroute. Zin om mee te denken 
of te helpen in de organisatie? Meld je 
aan via rommelroute.uithoorn@gmail.
com. De Rommelroute is een initiatief 
van inwoners, ondersteund door 
‘Uithoorn voor Elkaar’ en mogelijk 
gemaakt door onder meer Initiatieven-
fonds Uithoorn en De Kwakel, Stich-
ting Promotie Uithoorn en De Kwakel, 
Stichting Amstelidee, gemeente 
Uithoorn en Buurtroute.nl.

Geslaagde Rommelroute 
Uithoorn en De Kwakel
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Uithoorn - Vorige week dinsdag en 
woensdag legde personeel van PPG 
Coatings Nederland op het industrie-
terrein van Uithoorn het werk neer. 
Ze zijn ontevreden over de loons-
verhoging van 7% die het bedrijf 
aanbiedt en eisen 14,3% meer salaris. 
Ook willen ze dat de lonen 
meestijgen met de prijzen in de 
winkels. Hoewel de fabriek in 
Uithoorn deze week weer is opge-
start wil dat niet zeggen dat er een 
akkoord bereikt is. Deze week wordt 
het werk in Den Bosch en later in 
Amsterdam stilgelegd. “De olievlek 
wordt steeds groter,” zegt Erik de 
Vries, bestuurder FNV Proces-
industrie. “De directie mag zich 
inmiddels echt zorgen gaan maken, 
want we zijn hard op weg naar een 
landelijke staking.” En dan gaat het 
bedrijf de gevolgen zeker voelen.
“De mensen zijn het zat”, geeft Erik 
de Vries aan. “Zeven procent klinkt 
misschien goed, maar er zit nog een 
enorm gat tussen wat zij bieden en 

wat wij willen. In feite wordt van hen 
gevraagd om hun vakantiegeld aan 
koopkracht in te leveren. De winst 
van het bedrijf is gestegen met 35%, 
die euro kan of naar de aandeel-
houders of naar de mensen in de 
vorm van salaris. Mensen hebben 
veel koopkrachtverlies geleden en 
kunnen hun boodschappen niet 
meer doen. Er wordt hen gevraagd 
om hun vakantiegeld aan de 
aandeelhouders te geven.

De werknemers zijn pisnijdig.”
PPG Industries is leverancier van 
verven, coatings, chemicaliën, auto-
lakken en dergelijken. In Uithoorn 
werken zo’n vijftig mensen, die 
volgens De Vries op een enkeling
na allen het werk neerlegde. René 
Latten, HR People Operations leader 
PPG, zegt dat ongeveer de helft van 
het personeel gestaakt heeft en dat 
slechts een deel van de productie 
heeft stilgelegen. Hij bevestigt dat er 
geen akkoord bereikt is. “Wij hebben 
de vakbonden laten weten dat we 
graag tot een oplossing willen 
komen. We hebben daarbij aange-
geven dat ons aanbod van 7% een 
bod is waar wij nog steeds achter 
staan. Zeker als je dat vergelijkt met 
de landelijke CAO voor verf produ-
cerende bedrijven. Daar is een
CAO afgesproken van 6,15%
loonsverhoging.” 
Er wordt op dit moment vooral infor-
meel gesproken, maar er zijn geen 
o�  ciële onderhandelingen gaande. 
Wellicht dat er dus een landelijke 
staking op meerdere locaties gaat 
volgen om de eisen van het perso-
neel kracht bij te zetten.

Uithoorn - In februari 2023 bestond 
de SCAU (Stichting Culturele Activi-
teiten Uithoorn) dertig jaar. Na de 
corona-uitbraak zijn veel kleine podia 
ter ziele gegaan. Gelukkig � oreert de 
SCAU nog steeds, mede dankzij een 
zeer trouw publiek, waarvoor hulde. 
De SCAU hoopt dat cultuurliefheb-
bers ook in het komende seizoen 
weer in groten getale naar De 
Schutse komen om de schoonheid 
en de troost van de podiumkunsten 
te beleven. Iedereen is van harte 
welkom bij het afwisselende seizoen 
2023-2024. De aanvangstijd is steeds 
14.30 uur; de deuren van de zaal 
gaan om 14.00 uur open.

- 17 september 2023: Openings-
concert door Beatrice en Vera van der 
Poel, met Patrick van Herrickhuyzen 
op piano: ‘ABBA XS’. (XS=Extra Small). 
De zussen Beatrice en Vera van der 
Poel zingen het repertoire van ABBA 
op een bijzondere manier, zoals de 
liedjes geschreven zijn: bij de piano.

- 15 oktober 2023: Cellosonates van 
Debussy, Poulenc en Vermeulen door 
Lidy Blijdorp en Tobias Borsboom. 
Celliste Lidy Blijdorp won in 2020 
twee Edisons Klassiek: de Debuut-
prijs en de Publieksprijs. Zij is een 
oerkracht op de cello, de energie 
spat er vanaf. ‘Fasten your seatbelts’.

- 19 november 2023: Andries Tunru 
met ‘Marmer’. Toen Michelangelo zijn 

5,5 meter hoge blok marmer kreeg 
– en wat zal die � itsbezorger 
gevloekt hebben –, wist hij: mijn 
meesterwerk, dé David, zit er al in.
Ik hoef slechts weg te hakken wat
het niet is. Zo ook cabaretier Andries 
Tunru. Blijmoedig beitelt hij weg tot 
niets anders dan de kern overblijft. 
Een programma met messcherpe 
grappen, bruisende verhalen en 
verblu� ende improvisaties.

- 17 december 2023: ‘Kerst met 
Koningsberger’ - kerstconcert met 
Maarten Koningsberger en Matangi 
Strijkkwartet. Geen traditioneel 
Kerstconcert met koor, maar een 
origineel optreden van de gulle 
bariton Maarten Koningsberger, die 
begeleid wordt door het befaamde 
Matangi Strijkkwartet.

- 14 januari 2024: Helmert Wouden-
berg met solo over acteur Louis 
Bouwmeester. Er zijn wel foto’s,
maar nauwelijks beeld- en geluids-
opnamen die een indruk geven van 
Bouwmeesters (1842- 1925) onge-
evenaarde meesterschap. In zijn 
zestiende solo laat Helmert Wouden-
berg die voor het toneel gouden tijd 
herleven en onderzoekt hij wat het 
talent van Louis Bouwmeester zo 
uitzonderlijk maakte.

- 18 februari 2024: Vioolsonates van 
Beethoven en Schumann door Tosca 
Opdam en Nicolas van Poucke. 

Violiste Tosca Opdam en pianist 
Nicolas van Poucke behoren onder-
hand tot de grote namen in de klas-
sieke muziek. Zij won de eerste prijs 
op het Nationaal Vioolconcours 
Oskar Back en wordt geprezen om 
haar ‘betoverende muzikale persoon-
lijkheid’. Haar debuut-CD ‘Sounds-
capes’ is zeer lovend ontvangen. 
Nicolas van Poucke groeide op in een 
familie van beroepsmusici. Op zes-
jarige leeftijd begon hij met piano-
spelen. Na een uitverkocht recital in 
het Amsterdamse Concertgebouw 
werd hij ‘de jonge vrijdenker onder 
de Nederlandse pianisten’ genoemd. 
Op het programma vioolsonates van 
Beethoven en Schumann en werken 
van Amanda Maier en Christiaan 
Sinding.

- 17 maart 2024: Pianoduo Beth & 
Flo met ‘Ensuite’.

- 21 april 2024: feestelijk slotconcert 
- ‘Carte Blanche voor Bob Berke-
meier’.

Op de website www.scau.nl zijn 
online abonnementen en losse 
kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ 
of ‘Kaarten bestellen’ en volg de 
instructies. Daarnaast kunt u ook 
gebruik maken van de antwoordkaart 
bij de seizoensbrochure 2023-2024 
(gratis af te halen bij de boekwinkels 
Bruna en Readshop, bij de biblio-
theek en bij Gerrit). De volgende 
abonnementen zijn mogelijk:
A:   Alle acht evenementen:

€ 100,– (€ 12,50 per kaart)
B:   Zes evenementen naar keuze:

€ 84,– (€ 14,– per kaart)
C:   Vier evenementen naar keuze:

€ 64,– (€ 16,– per kaart)
U kunt zich dus als abonnement-
houder aanmelden via de website 
www.scau.nl of door de antwoord-
kaart in te sturen en tegelijk het 
bedrag over te maken op rekening-
nummer NL23 INGB 0007 4127 34.
Losse kaarten à € 17,50 (jongeren 
onder de 16 jaar à € 10,–) zijn op
drie manieren verkrijgbaar:
* het hele jaar door online bestellen 
via www.scau.nl; * vanaf anderhalve 
week voor de optredens bij Read 
Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein); * vanaf een half uur 
voor aanvang aan de zaal.

RICK FM

Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, 
17.00-18.00 uur: Tweede uitzending Jeugd 
Carrousel, radioprogramma voor en door 
kinderen. Presentatie Iefke en Valerie,
met hobby’s, ideeën, activiteiten, 
beroepen, koken, bakken en een leuke knutseltip. Interview met 
boswachter Claudia over het beleefpad in het Amsterdamse Bos.    

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 - Uur van Puur, Muziek & Info 
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, Muziekprogramma
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

SCAU presenteert... het nieuwe 
culturele seizoen 2023-2024

Personeel van PPG Coating 
Nederland is pisnijdig
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Uithoorn - Veel huishoudens komen 
�nancieel in de knel door de hoge 
energiekosten. De maatregelen van 
het Rijk, zoals de energietoeslagen, 
het prijsplafond en maatregelen voor 
verduurzaming helpen niet altijd 
genoeg. Daarom biedt de gemeente 
tot het eind van dit jaar een extra 
�nancieel vangnet voor haar
inwoners: het Noodfonds energie-
kosten. De gemeente heeft hiervoor 
eenmalig een bedrag van € 25.000,–
vrijgemaakt.

Het noodfonds is bedoeld voor
inwoners die door de gestegen
energiekosten in geldproblemen zijn 
gekomen. Zij kunnen eenmalig een 
bijdrage aanvragen zolang er geld in 
het Noodfonds van de gemeente zit, 
maar uiterlijk tot 31 december 2023. 
Het bedrag, maximaal € 2.000,– hoeft 
niet te worden terugbetaald.

Voorwaarden 
Per woonadres kan één aanvraag 
worden gedaan; dat kan een koop- of 

huurwoning zijn. De aanvrager moet 
18 jaar of ouder zijn en ingeschreven 
op dat adres. Zij of hij moet kunnen 
aantonen dat de energiekosten van 
het huishouden zijn gestegen door 
de Europese energiecrisis en niet 
door toegenomen energiegebruik. 
Ook moet duidelijk zijn dat de 
gestegen energiekosten hebben 
geleid tot acute �nanciële nood, 
bijvoorbeeld dreigende huisuitzet-
ting of afsluiting van gas en licht. 

Zelf opvangen
Bij de beoordeling van de aanvraag 
kijkt de gemeente naar uw inkomen 
en naar uw vaste lasten. Om te zien of 
er voor u als inwoner mogelijkheden 
zijn om de verhoging van de energie-
kosten zelf op te vangen. Door een 
goede planning van uw uitgaven 
bijvoorbeeld, maar ook door energie-
maatregelen in huis. 

Aanvragen?
Alle informatie voor het aanvragen 
van een bijdrage uit het Noodfonds 
energiekosten vindt u op www.
uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Voor hulp kunt u ook bellen met het 
Sociaal Loket, 0297 - 513 111, of het 
Financieel Café van ‘Uithoorn voor 
Elkaar’ 0297 - 30 30 44.

Gemeentelijk noodfonds voor acute 
problemen door energierekening

Regio - Sinds welk jaar woont u
in uw huidige woning? In welke 
gemeente woonde u voordat u uw 
huidige woning betrok? In wat voor 
soort woning woont u? Dit zijn een 
paar vragen die staan in de vragen-
lijst van het WIMRA 2023. Dit staat 
voor ‘Wonen In de Metropool Regio 
Amsterdam’. Dit onderzoek wordt 
elke twee jaar uitgevoerd. Binnenkort 
valt deze uitgebreide vragenlijst bij 
circa 4.000 mensen in de gemeente 
Uithoorn op de mat.

Onderzoek
In mei wordt dit grootschalig onder-
zoek uitgevoerd onder inwoners van 
alle gemeenten in deze regio. Ook in 
de gemeente Uithoorn krijgt onge-
veer één derde van alle huishoudens 
dit onderzoek thuisgestuurd. De 
gemeente wil graag weten hoe
u denkt over uw woning, woon-
omgeving, woongeschiedenis en 
woonwensen.

Woonbehoefte
Wethouder Ferry Hoekstra, porte-
feuillehouder wonen: “Ik hoop dat 

veel van onze inwoners deze vragen-
lijst over woonbeleving en woon-
wensen willen invullen. Zo krijgen 
we als gemeente een goed beeld 
van de woonbehoefte in onze 
gemeente én in de regio. Op dit 
moment zijn we als gemeente 
Uithoorn ook bezig met het 
opstellen van een nieuwe woonvisie. 
Het zou dus zomaar kunnen dat u
de afgelopen periode al een online 
vragenlijst heeft ingevuld. Toch
zou u de gemeente erg helpen om
ook deze enquête in te vullen. De 
uitkomsten van beide onderzoeken 
kan de gemeente goed gebruiken
bij het opstellen en vernieuwen van 
woonbeleid.”

Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een 
enquête. Door middel van een steek-
proef worden huishoudens in de 
gemeente Uithoorn geselecteerd
om mee te doen. De brief met
de vragenlijst wordt per post ver-
zonden, maar de vragen kan men 
ook op internet invullen. De resul-
taten worden anoniem verwerkt.

Doe mee aan het 
woononderzoek 2023

Vinkeveen - Terug van een reis door 
Thailand maar met een stevige bles-
sure die hij opliep bij een val van een 
scooter zat er niets anders op dan
zijn team dan maar te coachen deze 
zaterdag. Er werd een zeer aanvallend 
team opgesteld en binnen zeven 
minuten maakten Mika en Rico twee 
fraaie goals. Toen RAP van de eerste 
schrik was bekomen drongen ze de 
achterhoede terug en in de dertiende 
minuut was daar de aansluitings-
tre�er. 2-1. Hertha bleef de aanval 
kiezen maar ondanks een paar mooie 
kansen wilde de derde goal niet 
vallen. Kort voor rust kwam RAP bijna 
op gelijke hoogte maar een schot op 
de lat en een fraaie redding van Thijs 
voorkwam erger. Na weer een mooie 
aanval maakte Rico nummer twee en 

gingen de mannen met een 3-1 voor-
sprong theedrinken. Het eerste half 
uur na de rust rolde de ene aanval na 
de andere op het doel van RAP af en 
Ryan rondde die mooi af met doel-
punt nummer vier. Een kwartiertje 
voor het einde kwam RAP ineens 
terug met twee doelpunten waarbij 
de achterhoede van Hertha slordig 
reageerde. Dat werd de laatste vijf 
minuten toch nog billenknijpen.
Toen Martijn met de schwalbe van de 
eeuw probeerdede boel te vertragen 
had hij de lachers op zijn hand. RAP 
vond dat niet leuk maar uit de spel-
hervatting die daarop volgde rondde 
Hertha nog een aanval af met de 
bevrijdende vijfde tre�er van Ryan. 
Een goede collectieve prestatie van 
Hertha 4.

Bjorn coacht Hertha 4 naar
een glansrijke overwinning

Regio - Het driebanden team van
De Springbok heeft een goed seizoen 
achter de rug. Het team dat speelt
in district Veen- en Rijnstreek, klasse 
driebanden klein B2, stond op de 
helft van de competitie nog als
zesde op de ranglijst van in totaal
16 deelnemende teams. Twee teams 
van ’t Scheepje uit Koudekerk aan de 
Rijn stonden toen trots bovenaan en 
leken onbereikbaar voor de concur-
rentie. Het is De Springbok B28 
echter toch gelukt om het kampioen-
schap binnen te halen na een uit-
stekende tweede helft van de 
competitie. Het team was daarmee 
geplaatst voor de �nale-wedstrijden 
van het gewest West Nederland
afdeling Zuid. Op zaterdag 20 mei 
meldde het team zich al om 09.30 uur  

‘s ochtends in Biljartcentrum Merwe-
hof te Dordrecht. Die dag werden de 
halve �nale wedstrijden gespeeld 
tegen drie andere teams. Doel was 
om bij de eerste twee te eindigen, 
wat recht gaf op de �nale op zondag 
21 mei in dezelfde locatie. De resul-
taten waren erg wisselend op de 
moeilijk te bespelen biljarts, in een 
krappe ruimte waar het ook nog erg 
warm werd. Tegen elk team werd 
drie wedstrijden gespeeld; bij mini-
maal twee gewonnen wedstrijden 
ontving je twee matchpunten. 
Zodoende kon er maximaal zes 
matchpunten behaald worden.
Drie teams eindigde echter ex aequo 
met vier matchpunten. Het aantal 
gewonnen wedstrijden gaf ook nog 
geen doorslag, dus werd naar het 

carambole percentage gekeken.
De Springbok had van alle teams
het hoogste percentage gescoord, 
namelijk 88,15% en mocht dus door 
naar de �nale.

Op zondag was het team weer op 
hetzelfde vroege tijdstip aange-
treden. De niet spelende teamleden 
Bert Loogman en Jos Lugtigheid 
waren ook aanwezig voor de support 
en om te tellen en schrijven. Zelfs Jan 
van Veen had de moeite genomen 
om naar Dordrecht te komen met 
dank aan zijn schoonzoon. Het
werd een valse start, de eerste twee 
wedstrijden werden verloren, maar 
gaandeweg de dag kon De Spring-
bok zich weer aardig herstellen en 
werd het toch nog spannend wie de 
tweede plaats op zou eisen. De 
eerste plek ging namelijk geheel 
terecht en onbedreigd naar biljart-
club Havenzicht. Zij behaalden de 
maximale score van zes match-
punten met een carambole percen-
tage van meer dan 95%. De drie 
andere teams hadden elk twee 
matchpunten, dus was het weer 
zoeken naar de verschillen op detail. 
Ommoord en De Springbok hadden 
beide evenveel wedstrijden 
gewonnen, dus wederom moest het 
carambole percentage de doorslag 
geven. Ommoord noteerde meer 
dan 86% waar De Springbok op bijna 
81% de mindere was. Daarmee 
eindigde voor De Springbok B28 hier 
het avontuur en zijn ze niet geplaatst 
voor de landelijke �nale eind juni. 
Desondanks overheerste een 
tevreden gevoel over het algehele 
verloop van dit seizoen.

Driebanden team
bijna in landelijke finale

Staand v.l.n.r. Rick Honing en Ray Kramer.
Zittend v.l.n.r. Teamcaptain Hero Janzing, Henk Doornekamp en Gijs Rijneveld.

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl

De wereld wordt rookvrij
Wen er maar aan

Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op Ontdek hoe de wereld rookvrij wordt op rookvrij.nl
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Mijdrecht - Argon had aan één helft 
genoeg voor winst op Olympia. Het 
scoorde drie keer en die stand kon de 
tweede helft nog opgevoerd worden. 
Maar dat bleek een misvatting, het 
vervolg was chaotisch en inspiratie-
loos waardoor tot het eind de 3-0
op het scorebord bleef staan. 
Aanstaande zaterdag is de laatste 
ronde. Argon zal theoretisch op 
bezoek bij De Meern nog een punt 
moeten halen, of de concurrentie 
moet steken laten vallen, om de 
nacompetitie voor behoud in de 
eerste klas te ontlopen. Maar bij
winst is er zelfs nog de mogelijkheid 
om plek 4 in te nemen die goed is 
voor deelname aan de nacompetitie 
voor promotie. Zo dicht zit alles in 
deze eerste klasse A bij elkaar.
Zowel bovenin de ranglijst en als
ook onderin zullen pas in de laatste 
wedstrijd de beslissingen vallen.

Drie keer raak
Al in de eerste minuut testte Max 
Oliemans Olympia doelman Mees van 
den Berg met een hard schot en aan 
de andere kant probeerde Lion van 
de Velde het met een kopbal maar die 
ging naast. Nadat Justin Schouten zijn 
poging over de doellat zag zeilen was 
het na ruim een kwartier spelen wel 
raak voor Argon. Op aangeven van 
Max Oliemans rondde Mika Keizers 
deze aanval goed af door onhoud-

baar de bal tegen het net te jagen, 
1-0. Vijf minuten later was het alweer 
raak, nu passte Dylan Bergkamp op 
Max Oliemans en die liet doelman 
Van den Berg de tweede bal uit het 
net vissen, 2-0. Olympia kon daar 
vooralsnog weinig tegenover stellen, 
wel zagen we Siep Keulemans op 
rechts lang doorgaan maar vrij voor 
de doelman schoot hij voorlangs het 
doel. In de slotfase kreeg Olympia 
twee hoekschoppen op rij, alleen Lion 
van de Velde kon vrij inkoppen maar 
zijn inzet ging achter. Twee minuten 
voor het rustsignaal was de combi-
natie Oliemans/Keizers weer 
succesvol, nu joeg Mika Keizers z’n 
tweede doelpunt tegen het net, 3-0.

Slaapverwekkend
De tweede helft leverde geen doel-
punten op. Argon probeerde het wel 
maar het bleef steken in de goede 
bedoelingen. Dylan Bergkamp 
schoot naast, Max Oliemans stuitte 
op keeper Van den Berg, hij redde 
met de voet. Sven Beek kopte over 
de doellat na een vrije trap van Berg-
kamp. Aan de andere kant moest 
Juran Doezeman het doen met 
enkele vangballen en een schot dat 
er wel gevaarlijker uitzag dan het 
werkelijk was. Coach Ludo Pistorius 
paste één wissel toe, Tim Waning 
kwam in het veld voor Siep Keule-
mans. Waning nam vlak daarna nog 
een vrije trap maar de doelpoging 
daarna van Jordy Zwaneveld ging 
over het doel. Even voor het eind-
signaal van de goed leidende 
scheidsrechter Jasper Jongejan liep 
de net ingevallen De Freitas tegen 
een rode kaart aan vanwege iets te 
hard inkomen. In de toegevoegde 
tijd zette Sven Beek de bal scherp 
voor, echter er was geen Argonbeen 
in de buurt om af te drukken. Daarna 
mocht Max Oliemans nog een keer 
aanleggen echter de bal was te zacht 
om keeper Van den berg in verlegen-
heid te brengen.
Wel verdiende winst voor Argon 
maar men verzuimde wel het doel-
gemiddelde op te voeren dat nu op 
nul staat, evenveel doelpunten tegen 
als gescoord. Zaterdag op bezoek bij 
De Meern wordt het seizoen normaal 
gesproken afgesloten.

Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht heeft er een nieuwe sponsor 
bij! Brasserie Spoorhuis Mijdrecht 
sponsort MO14-2 en HVM. Na een 
uitgebreide verbouwing gaat bras-
serie Spoorhuis binnenkort open!
De brasserie is gelegen in het oude 
stationsgebouw naast de brandweer-
kazerne in Mijdrecht. Per 1 september 
zal het haar deuren gaan openen 
maar vanaf 1 juni kan er al worden 
gereserveerd. Zowel voor ontbijt, 
lunch en diner kun je bij het Spoorhuis 

terecht en ook kan je de hele dag 
genieten van de zon op het buiten-
terras dat zowel aan de voor- als 
achterzijde zit. Naast de brasserie 
biedt het Spoorhuis ook gelegenheid 
om te overnachten in één van de vijf 
prachtige kamers! De �nanciële steun 
van brasserie Spoorhuis Mijdrecht is 
onderdeel van een groter plan om 
HVM aan meer leden en sponsoren te 
helpen. Om dit te bereiken worden er 
voor alle doelgroepen activiteiten 
georganiseerd. Zo is HVM gestart met 

een extra trimmersgroep op de vrij-
dagochtend voor geoefende en niet-
geoefende hockeyers. Voor kinderen 
van 5 tot 8 jaar is er op vrijdagmiddag 
een aantal weken lang de mogelijk-
heid om gratis kennis te maken met 
hockey door middel van leuke oefe-
ningen. Voor de eigen leden worden 
er diverse activiteiten georganiseerd 
zoals een Dance Classics feest, een 
trimmerstoernooi en het recente 
lasergamen. Om de verdere groei te 
realiseren is er een Club van 100 opge-
richt en worden er nieuwe sponsoren 
geworven. Wilt u HVM ook sponsoren? 
Stuur dan een mail naar
hvm.sponsoring@gmail.com.

Brasserie Spoorhuis Mijdrecht 
sponsort HVM

Argon simpel langs
Olympia Gouda

De Ronde Venen - In februari van
dit jaar is zij beëdigd als advocaat en 
daarmee treedt zij in de voetsporten 
van haar vader Rolf Jaarsma (69) die 
samen met Ewina Bakker in Vinke-
veen het kantoor ‘Bakker & Jaarsma 
Advocaten’ runt. De appel valt dus 
niet ver van de boom. Zoë Jaarsma 
(28) is een echte vechter. Niet alleen 
in de rechtszaal, maar ook in de Kick-
boksring. Een opvallende combi-
natie. Zaterdag 27 mei staat zij op 
het programma van het Rings Gala 
dat in sporthal Laco de Phoenix 
wordt georganiseerd. Een thuiswed-
strijd voor de juriste die bewijst dat 
Kickboksen een mainstream sport is 
geworden.
Rings organiseert jaarlijks een Kick-
boksevenement in sporthal Laco de 
Phoenix. De tijd dat deze harde 
vechtsport uitsluitend was voorbe-
stemd voor mensen uit de zelfkant 
van de samenleving ligt inmiddels 
ver achter ons. Mede door de 
Japanse organisatie ‘K-1’ en topkick-
bokser Rico Verhoeven is de vecht-
sport uit het verdomhoekje gehaald. 
Wie Kickbokst er tegenwoordig niet? 
NOC*NSF heeft aangegeven dat het 
Kickboksen de snelst groeiende 
vechtsport in Nederland is.
Zoë Jaarsma komt uit een echte 
vechtsportfamilie. Ook haar broer 

Lars en zus Deidre kennen de Kick-
boksring van binnen en van buiten. 
Volgens de kenners is Zoë een groot 
talent. Technisch zeer begaafd en 
spijkerhard. In Mijdrecht staat zij op 
het programma tegen Sa�na Adli
van sportschool Deire Gym uit 
Amersfoort. “Een pittige tegen-
stander”, aldus de kersverse advocaat 
die werkt voor het gerenommeerde 
advocatenkantoor ‘Brantjes’ uit 
Amsterdam. “Ik ga van mijn eigen 
kracht uit en ik heb er goed voor 
getraind. Meer kun je niet doen en 
net als in de rechtszaal speelt de 
scheidsrechtere en belangrijke rol
of je moet op knock out winnen”.
Hoewel vader Rolf omschreven kan 
worden als een allround advocaat
die op meerdere juridische borden 
schaakt, beperkt Zoë zich momenteel 
op het arbeids- en ondernemings-
recht. “Ik ben mij momenteel aan het 
oriënteren. Het is grotendeels erva-
ring opdoen. Dat is net zo belangrijk 
als in de wedstrijdsport. Ik kom voor 
Fitz Gym (Aalsmeer) uit en dat is een 
goede sportschool. Naast Fitz van 
Lierop staan Sunti Bosma en mijn 
vriend Stef Omtzigt in mijn hoek.
Ik kan niet wachten dat de bel voor 
de eerste ronde gaat”.
Voor meer informatie: zie de
advertentie elders in dit blad.

Advocaat Zoë Jaarsma vecht 
thuiswedstrijd op Rings Gala

Wilnis - Ook in de uitwedstrijd tegen 
Breukelen is het CSW niet gelukt om 
een goed resultaat te behalen. De 
ploeg uit Wilnis leed een ruime 3-0 
nederlaag en daar kwam CSW nog 
genadig mee weg.
Breukelen was deze gehele wedstrijd 
de bovenliggende partij tegen een 
dolend CSW dat het vertrouwen 
volledig kwijt is. De wil is wel degelijk 
aanwezig maar voetballend gezien is 
CSW niet meer de ploeg die voor de 
winterstop domineerde. Het was aan 
doelman Rahim Gok te danken dat 
Breukelen voor rust nog niet wist
te scoren want hij redde een aantal 
keren zeer fraai bij prima mogelijk-
heden voor Breukelen. CSW stelde 
daar bitter weinig tegenover en was 
voor rust nauwelijks in staat om het 
de verdediging van Breukelen maar 
enigszins lastig te maken. Het 
gevaarlijkste moment van de kant 
van CSW kwam van Dennis Prange 
die de bal rakelings over de kruising 
krulde.
Na rust meteen al een snelle tik voor 
CSW. Na een prima voorzet werd de 
bal bij de tweede paal ongehinderd 

binnengekopt. Vervolgens bleef 
Breukelen de betere ploeg, kreeg 
wederom een aantal mogelijkheden 
maar keer op keer was Gok een sta in 
de weg. Aan de andere kant kreeg 
Berry Kramer een prima kans maar 
zijn inzet werd door de doelman 
onschadelijk gemaakt. Met nog een 
kwartier op de klok gooide Breukelen 
de wedstrijd de�nitief in het slot.
Na een verre uittrap van de doelman 
kon de spits vrij op Gok a�open om 
hem vervolgens te passeren en zo 
ongehinderd de 2-0 kon binnen-
tikken in het lege doel. Voor CSW
was de gifbeker nog niet leeg want 
vlak voor tijd kwam Breukelen op 
3-0 door een schitterende goal 
waarbij de bal vanaf de zijkant in de 
verste hoek werd gekruld. Kortom, 
wederom een zeer matig acterend 
CSW dat maar niet in staat blijkt
om de slechte resultaten van de 
laatste maanden een halt toe te 
roepen en het mag zelfs nog in de 
handen knijpen dat het maar 3-0 is 
geworden want qua mogelijkheden 
had de uitslag veel hoger uit kunnen 
vallen.

Breukelen veel te sterk
voor CSW



Gemeente Uithoo
rn

Interview wethouder
Ferry Hoekstra 

Waarom maait de gemeente minder?

Tegels eruit, bloemen en 
planten erin! 

“Vorige week ben ik met het college van 
Uithoorn naar de gemeentewerf geweest. 
We kregen een leuke en boeiende 
presentatie over alle werkzaamheden 
van het team Dagelijks Onderhoud. 
Ook kregen we uitleg hoe duurzaam er 
wordt gewerkt. De gemeente Uithoorn 
heeft van de raad de opdracht gekregen 
de biodiversiteit te vergroten. Er wordt 
rekening gehouden met de biodiversiteit 
door onder andere minder vaak te 
maaien. Biodiversiteit hangt ook nauw 
samen met het klimaat. In deze editie 
wordt hier meer over verteld. Na de 
presentatie werden we aan het werk 
gezet. In goede beschermende kleding 
gingen we op stap om hulststruikjes te 
planten. Op onze website leest u meer 
over dit bezoek. We houden op 19 juni 
voor alle inwoners een informatieavond 
over duurzaamheid. Op deze avond 
wordt gesproken over de plannen met 
betrekking tot de energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulaire economie. 
Na a� oop kunnen we met elkaar nog 
napraten. Ik hoop u daar te ontmoeten!”

Burgemeester Pieter Heiliegers en 
wethouder Ferry Hoekstra

De gemeente probeert op een zo natuurlijk 
en duurzame manier te werken. Dit betekent 
dat op sommige plekken het gras minder 
wordt gemaaid en hoger komt te staan. Dit is 
bevorderlijk voor planten en insecten en zorgt 
voor meer biodiversiteit. Gazons (grasveldjes) 
worden vaker gemaaid. Zij hebben een andere 
functie dan het bevorderen van biodiversiteit 
zoals honden uitlaten, speelplek, trapveld en 
recreatie. De gemeenteraad heeft de gemeente 
Uithoorn de opdracht gegeven de biodiversiteit 
te vergroten.

Wat is het verschil tussen een gazon en de 
andere maailocaties?
Gazons zijn grasveldjes vermengd met onder 
andere paardenbloemen en madelie� es. 
Deze plekken zijn bedoeld om op te lopen, 

recreëren en spelen. Het gras moet daarom 
kort en netjes zijn. Een gazon heeft vooral een 
recreatief doel en heeft relatief weinig waarde 
voor de biodiversiteit. Voorbeelden van andere 
maailocaties zijn; ruige berm of veld, bloemrijke 
berm, rietland, bloemenlinten (bollen/
ingezaaide mengsels), rietoevers/ ecologische 
oevers.

Ons motto
Het gras blijft lang waar het kan, kort waar 
het moet. Veiligheid komt altijd op de eerste 
plaats! Zorgt het hogere gras voor onveilige 
(verkeers)situaties? Laat het ons weten, maak 
een melding via onze Makkelijk Melden App 
of www.uithoorn.nl/melding. Meer weten, 
kijk op www.uithoorn.nl/Home/Wonen_en_
leefomgeving/Hoe_vaak_maait_de_gemeente. 

Uithoorn doet duurzaam

Bijen
Bijen hebben het steeds moeilijker in ons 
land door gebrek aan voedsel. Niet alleen 
wij hebben de bij nodig, maar ook de vrije 
natuur om te kunnen blijven groeien en 
bloeien. 

Zo’n 75% procent van de planten waar 
wij van eten is afhankelijk van bestuiving 
door bijen. Zonder bijen zullen veel fruit- 
en groentesoorten er niet meer zijn. 
Terwijl bijen druk aan het bestuiven zijn, 
nemen zij wilde bloemen en planten in de 
natuur ook mee. Ze zijn dus erg belangrijk 
voor behoud van biodiversiteit én ons 
voedsel.

Energiebesparing 
in de zomer
Nog even en dan komt de zomervakantie eraan. 
We hebben wat praktische tips op een rij gezet.
• Hang de was buiten op, het is zo droog en 

het ruikt heerlijk fris. Het scheelt strijken en 
kleding slijt minder snel. 

• Houd uw woning koel op warme dagen door 
uw ramen/deuren dicht te houden. Zet de 
airco zo min mogelijk aan. Een airco is een 
grote energievreter.

• Gebruik verlichting op zonne-energie voor 
gezellige lange zomeravonden.

• Check of de cv-ketel een zomerstand heeft 
en zet deze aan.

• Langere tijd op pad? Controleer of alle 
ongebruikte apparaten echt uit zijn, zet ook 
de stand-by modus uit. Nationale Bijentelling

De jaarlijkse Nationale Bijentelling is 
achter de rug. De oproep in onze vorige 
editie heeft hopelijk meegeholpen aan 
het resultaat. Kijk voor de uitslag op 
www.nationalebijentelling.nl. 
Alle inwoners die hebben meegedaan, 
heel erg bedankt. 

Uithoorn de opdracht gegeven de biodiversiteit 
te vergroten.

Wat is het verschil tussen een gazon en de 
andere maailocaties?
Gazons zijn grasveldjes vermengd met onder 
andere paardenbloemen en madelie� es. 
Deze plekken zijn bedoeld om op te lopen, 

Het gras blijft lang waar het kan, kort waar 
het moet. Veiligheid komt altijd op de eerste 
plaats! Zorgt het hogere gras voor onveilige 
(verkeers)situaties? Laat het ons weten, maak 
een melding via onze Makkelijk Melden App 
of www.uithoorn.nl/melding. Meer weten, 
kijk op www.uithoorn.nl/Home/Wonen_en_
leefomgeving/Hoe_vaak_maait_de_gemeente. 

Maai Mei Niet
Door in mei niet te maaien, krijgen 
planten en kruiden de kans om tot 
bloei te komen en zo de diversiteit aan 
fauna in onze tuinen te verbeteren. 
Ook de insecten vinden dit erg � jn. 
Toch wilt u wel op een zeker moment 
het gras weer maaien. Maai het gras 
niet in één keer heel kort. Verdeel dit 
over meerdere maaibeurten. Zo wordt 
de hoeveelheid bladgroen met beleid 
weggenomen, waardoor het gras zich 
beter kan aanpassen. Voor meer tips, kijk 
op www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/
tuinonderhoud/gezond-gazon. 

Met de steeds warmer wordende zomers, maar 
ook meer heftige regenbuien, kan het water 
in een tuin met veel tegels nergens heen. 
Vervangt u dit door kiezels en/of schelpen, 
dan kan het water beter weglopen. Maak 
bijvoorbeeld grindpaden langs de borders 
of strooi de steentjes rondom stammen en 
stelen. Eronder blijft de aarde koel en vochtig 
zodat planten minder snel uitdrogen. Er staan 
ook genoeg leuke tips en weetjes op het 
internet. Bijvoorbeeld hoe een bijen-, vlinder- 
of vogelvriendelijke tuin kan bijdragen aan 
het voortbestaan van deze diersoorten. En 

hoe u zelf vogelhuisjes 
of insectenhotels 
kunt maken. Een tuin 
veranderen kost geld. 
Gras met wat leuke 
plantjes is niet zo duur 
en het ziet er meteen 
al minder grijs uit. Tuinafval kunt u brengen 
naar het tuingroen- of scheidingsdepot. 
Met de tegels kunt u misschien iemand blij 
maken. Zijn ze stuk? U kunt met 1m3 puin 
op het scheidingsdepot terecht. Kijk voor de 
openingstijden op www.uithoorn.nl/contact.

Wat zijn de plannen met betrekking tot 
de energietransitie, klimaatadaptatie en 
circulaire economie? Op maandagavond 19 
juni organiseert de gemeente Uithoorn een 
informatieavond Duurzaamheid voor alle 
inwoners. Tijdens deze bijeenkomst stellen 
de medewerkers duurzaamheid zich voor 
en presenteert de gemeente haar plannen 
met betrekking tot de energietransitie, 
klimaatadaptatie en circulaire economie. Na de bijeenkomst kunt u nog meer vragen stellen 
en verder praten onder het genot van een hapje en drankje.

De inloop is vanaf 19:30 uur en de bijeenkomst start om 19:45 tot 
21:30 uur, waarna er ruimte is om verder met elkaar in gesprek te 
gaan. Hou de social mediakanalen van de 
gemeente in de gaten voor de locatie 
van de bijeenkomst. Wilt u bij deze 
bijeenkomst aanwezig zijn? 
Aanmelden kan door uw naam te mailen 
naar duurzaamheid@uithoorn.nl. 
Hopelijk tot dan!

Biodiversiteit 

Informatieavond 
Duurzaamheid 19 juni 
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Uithoorn - De kanopoloërs van 
Michiel de Ruyter kunnen terug-
kijken op een indrukwekkend 
weekend. Nadat teams vanuit de 
hele wereld waren afgereisd om
op het Amsterdam Open te strijden, 
bleek het thuisteam uiteindelijk zelf 
aan het langste eind te trekken. In 
een bloedstollende �nale kreeg 
landskampioen Odysseus (Alkmaar) 
het nakijken.
Slechts één keer eerder, in 2013, 
lukte het Michiel de Ruyter om zijn 
eigen toernooi te winnen. Odysseus 
kwam al vroeg op achterstand en 
trok tot de laatste seconde alles uit 
de kast, maar MDR gooide de ver-
dediging op slot en hield uiteindelijk 
een 3-2 voorsprong knap vast. “We 
moesten voor elke meter vechten”, 
vertelt Reno van den Berg. “Van 
beide kanten werd er echt op een 

hoog niveau gespeeld. Geweldig om 
eerst dit toernooi met zoveel mensen 
op te bouwen en het dan ook nog te 
winnen.”

Jeugdploeg
Tientallen vrijwilligers hielpen sinds 
woensdagavond al mee om het 
kanopolotoernooi tot een succes
te maken. Op de Uithoornse Amstel 
lagen vijf velden, voor een volgepakt 
sportprogramma in vier divisies. 
Michiel de Ruyter was zelf in elke 
klasse vertegenwoordigd, met in
de hoofdklasse zelfs drie teams.
Opvallend was vooral de jeugdploeg. 
Het Amsterdam Open heeft geen 
aparte jongerenklasse, dus speelde 
de MDR Jeugd mee in de vierde 
divisie. Tussen de volwassenen dus. 
De spelers, allemaal tussen de 11 en 
16, lieten zich daar absoluut niet 

door afschrikken. Bloedfanatiek 
gingen ze duels aan en smeten ze 
ballen het doel in. Een winst zat er 
helaas niet in, maar tegenstanders 
hadden het zeker niet makkelijk
met de jonge talenten.

Jeugdclinic vol enthousiasme
De Uithoornse jeugd begint kano-
polo sowieso steeds meer te ont-
dekken. Dankzij een speciale clinic, 
voorafgaand aan het Amsterdam 
Open, konden jongeren kennis-
maken met kanopolo. Van snel
varen tot scherp gooien, van
peddelcontrole tot wild tegen elkaar 
botsen: alle facetten van de sport 
kwamen aan bod. De stoerste 
kinderen bleven zelfs nog wat langer 
in hun kano zitten, om te leren hoe 
een spatzeil werkt. Omkieperen en 
ondersteboven jezelf lostrekken:
met de lekkere zon van afgelopen 
weekend was dat eigenlijk ook
geen straf.
Heb je de clinic gemist maar lijkt
het je tóch leuk om kanopolo eens 
uit te proberen? Dat kan gelukkig 
nog steeds! De jeugd van MDR traint 
iedere maandag- en woensdagavond 
(18.45 - 20.30 uur) en staat altijd 
open om nieuwe spelers te leren 
kennen. Alles wat je nodig hebt is 
een zwemdiploma. En ben je boven 
de 17? Dan kun je altijd langskomen 
bij trainingen van het vierde team.
Zij trainen op dinsdagavond
(19.30 - 21.00 uur). Van tevoren 
opgeven hoeft niet. Gewoon lekker 
langskomen!

Wilnis - Vorige week vrijdag vond 
het jaarlijkse sponsorsixen plaats
op CSW en het was weer een groot 
succes! Met maar liefst 15 teams en 
ongeveer 120 deelnemers, waar-
onder mannen, vrouwen, vedettes 
en eeuwige talenten, was het een 
dag vol sportiviteit en gezelligheid. 
Na een heerlijke maaltijd van De 
Vers Specialist begon de competitie, 
waarbij de teams streden om de 
felbegeerde wisselbeker. Uiteinde-
lijk waren het de mannen van Krimp 
B.V. die de overwinning behaalden 
en met de beker naar huis gingen.

Hoogtepunt van het jaar
Het sponsorsixen is altijd een van de 
hoogtepunten van het jaar op CSW. 
Het verbindt de lokale gemeen-
schap en markeert het einde van 
het ‘sponsorseizoen’. Ook dit jaar 
was het een bijzondere gelegenheid 
waarbij de deelnemers hun passie 
voor voetbal toonden en tegelijker-
tijd een gezellige sfeer creëerden. 
De wedstrijden waren intens en 
spannend, en het publiek genoot 
van het enthousiasme en de vaar-
digheden van de deelnemers. Na 
een avond vol voetbal kwam Krimp 

B.V. dus als winnaar uit de bus. Een 
�nale met penalty’s tegen Van de 
Velde Uitvaartverzorging zorgde 
uiteindelijk voor de beslissing. We 
willen het team van Krimp B.V. dan 
ook van harte feliciteren met hun 
prestatie. Maar laten we ook alle 
andere teams niet vergeten die 
hebben deelgenomen. Jullie 
hebben allemaal bijgedragen aan 
wederom een geslaagd sponsor-
sixen. Daarom een speciaal woord 
van dank naar alle aanwezigen, 
sponsoren en supporters. Jullie 
enthousiasme en steun hebben 
ervoor gezorgd dat het sponsor-
sixen wederom een succes werd.

Succesvol Sponsorsixen bij CSW

Uithoorn - Op maandagavond
22 mei 2023 werd in De Scheg de 
meer dan gezellige slotdrive van het 
seizoen 2022-2023 gespeeld. Voordat 
we begonnen werd de wedstrijd-
leiding en technische commissie 
onder een daverend applaus in het 
zonnetje gezet voor hun verdiensten. 
Voor diegene die het misschien niet 
hebben meegekregen, het nieuwe 
bridge seizoen 2023-2024 zal zich in 
De Scheg afspelen.
In de A-lijn stegen Tineke van der 
Sluis en Henk Stolwijk boven zich zelf 
uit en gingen met de eerste plaats
en een prachtige score van 65,28% 
zeer voldaan naar huis. Op gepaste 
afstand werd de tweede en derde 
plaats gedeeld, met een score van 
57,64%, door het paar Bep de Jong & 
Herman van Beek en Monique 
Verberkmoes & Jan van Beurden.

In de B-lijn kwam het geweld deze 
avond van het zeer sterk spelende 
damesteam Greetje van den Boven-
kamp en Ria Wezenberg. Zij namen 
de eerste plaats en een prachtige 
score van 66,91%, die tevens de 
hoogste van de avond was, mee naar 
huis. De tweede plek ging naar het 
goed op dreef zijnde damesteam 
Anneke Braam en Ria Berk met een 
mooie score van 63,37% op naar
het nieuwe seizoen. De derde plaats,
met nog net geen 60%, ging naar 
Manuela Calis & Tineke van der Gijp 
met een score van 59,58%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de 
BVU kunt u contact opnemen met 
onze secretaris, de heer Kees Visser: 
telefoon 06 - 5317 5165 of via de mail: 
kees.visser55@kpnplanet.nl.

Bridge Vereniging Uithoorn

LEZERSPOST

Uithoorn. Hemelvaartsdag. Mooi weer. Voetbaltoernooi op het sport-
veldencomplex van de Legmeervogels. Teams van bedrijven spelen tegen 
elkaar op verschillende velden. Het is een drukte van belang. Buiten langs 
de velden, in en om het kantine- en kleedkamergebouw. Met de talrijke 
spelers, collega’s van hun bedrijven en fans van thuis is het een vrolijke 
boel. Liters bier en vele broodjes kroket gaan over de toonbank. Uit
luidsprekers buiten en binnen schalt muziek die de sportfeestvreugde 
oorverdovend begeleidt. Onze vooruitgeschoven EHBO-post hebben we 
in de kantine zo ingericht dat we zicht hebben op het buitengebeuren. 
Daar zijn we meteen herkenbaar aan onze EHBO-vlag. Collega-vrijwilliger 
Ria en ik zien op de post al gauw menige schaafwond en kneuzing door 
een botsing of een schuiver over het kunstgras. Dan alarm. Met de EHBO-
rugzak rennen we het veld op.
Omringd door bezorgde ploeggenoten ligt een speler met kennelijk 
hevige pijn aan zijn rechterarm en elleboog op de grond. We maken 
contact met de inmiddels zittende gewonde. Voorzichtig begeleiden
we hem, de gekwetste arm ondersteund, naar de zijkant van het veld. 
Daar proberen we in gesprek met de gewonde te onderzoeken wat er mis 
kan zijn met de arm. Immers van die informatie hangt af wat de volgende 
stappen zijn. ‘Krak’ had de gewonde gehoord bij de val. Hij is nog mobiel. 
We weten dat ambulances van noodnummer 112 zuinig moeten omgaan 
met hun inzetten. Dus langs de lijn bel ik op mijn mobiele telefoon naast 
het slachto�er de Huisartsenspoedpost in Amstelveen.
De triagemedewerkster daar, de gewonde en ik krijgen het nu moeilijk.
Ik probeer boven het lawaai van de keiharde muziek uit te komen en de 
triagevragen te verstaan. Met maximaal verhoogd stemvolume tracht ik 
de vragen te beantwoorden met een korte uitleg over het vermoedelijke 
letsel. Kan het slachto�er, wit van de pijn, zelf aan de telefoon komen,
is de vraag. En: Hoe oud is ie? Hoe is zijn algemene toestand? Wie is zijn 
huisarts? Wat is zijn postcode? Het denderende lawaai van de muziek 
maakt voortzetting van het gesprek met de huisartspost buiten zinloos. 
In optocht lopen we naar de kantine voor verdere acties. Binnen kan de 
gewonde zitten. Collega Ria zorgt alvast voor een arm-ondersteunend 
verband. Vanwege het lawaai, ook binnen, zoek ik een stiltegebiedje in
de gang achter in het gebouw. Daar hoop ik het gesprek met de triage-
medewerkster van de huisartspost verstaanbaar voort te zetten.
We zijn dan nog niet klaar. Want, om met Toon Hermans te spreken, 
potverdorie-nog-eens-aan-toe, de gewonde heeft Mijdrecht als woon-
plaats. Wie in het desbetre�ende postcodegebied woont en daar zijn of 
haar huisarts heeft, moet in geval van spoed op een vrije dag als deze 
naar de huisartspost in Leidsche Rijn, hoor ik. Naar Utrecht dus. In dit 
geval ook de in Uithoorn gewond geraakte Ronde Vener. Administratief-
organisatorisch is dat de regel. Met het verzoek van de triagiste of het 
slachto�er die spoedpost zelf wil bellen. Met mijn telefoon op de luid-
spreker en een op de gangvloer gelegd papiertje noteer ik op mijn 
knieën zittend het telefoonnummer van de Utrechtse spoedpost. “Kan
het echt niet anders?” vraag ik, onder protest. Antwoord: “Neen, dit is
nu de regel”. De lijn is nog open als ik in de kantine terugloop naar onze 
hulppost om de volgende stap te bespreken. ”Zo kunnen we niet verder!”, 
meld ik in mijn telefoon. Inmiddels is al praktisch gehandeld. De gewonde 
met zijn hevige pijn is op advies van mijn EHBO-collega in de auto met 
een sportvriend aan het stuur op eigen initiatief alvast op weg. Naar de 
spoedpost in Amstelveen. “Ze komen eraan!”, meld ik aan de triagiste.
Dat zou ze aan haar collega’s daar doorgeven.
Later op de dag hoor ik van de gewonde speler dat hij daar gelukkig 
prima is opgevangen en geholpen. Dat kon dus wel, ondanks het post-
code-protocol. Maar goed ook, want het zou in ons prachtige zorg-
systeem toch te gek zijn als volgende week een gewonde speler van 
bijvoorbeeld een team uit Arnhem of Den Helder met zijn in Uithoorn 
gebroken arm naar een spoedpost daar moet gaan.   
Bob Berkemeier

U moet naar Spoedpost Leidsche Rijn

Historische zege voor poloërs 
van Michiel de Ruyter

Foto’s:  Cees Dijkstra.
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Regio - Dol op timmeren? Niet bang 
voor snelheid? En gek op creatief 
bezig zijn? TechNet Amstel & Venen 
organiseert van 11 tot en met 14 juli 
een Zeepkistenrace op het terrein 
van Buurderij Van Dam in Wilnis.
In vier ochtenden van 9 tot 12 uur 
bouwen kinderen van 9 tot en met 
12 jaar in groepjes aan hun voertuig; 
vrijdagmiddag 14 juli vindt de race 
plaats. Publiek is dan van harte 

welkom om te komen kijken. De 
Zeepkistenrace is de nieuwste activi-
teit van TechNet Amstel & Venen.
Dit netwerk heeft tot doel om jonge 
mensen te enthousiasmeren voor 
techniek en technologie. “Tijdens
de Zeepkistenrace bouwen kinderen 
een voertuig zonder motor”, legt 
Gonnie Janssen, medewerker van 
TechNet Amstel & Venen, uit. “De 
onderstellen met wielen zijn voor elk 

team gelijk; de rest van de zeepkist 
kan naar eigen inzicht worden 
gebouwd met behulp van de aan-
wezige materialen. Technische
vrijwilligers zien toe op het ontwerp 
en begeleiden de groepjes tijdens de 
bouw.”
De kinderen bouwen in groepjes
van maximaal drie. “Kinderen kunnen 
zich aanmelden per groepje, maar 
ook individueel”, vervolgt Gonnie.
“In dat geval zullen wij de groepjes 
vormen. Er is plaats voor 10 zeep-
kisten, dus er kunnen maximaal 30 
kinderen meedoen. Wacht dus niet te 

lang met inschrijven, want vol is vol.”
In vier dagen tijd wordt toegewerkt 
naar vrijdagmiddag 14 juli, 13.00 uur. 
Dan vindt de race plaats. “Publiek is 
van harte welkom om te komen 
kijken en de verschillende teams aan 
te moedigen. Welk groepje komt als 
eerst over de �nish?” Ten behoeve 
van de veiligheid, is het dragen van 
een helm verplicht voor de bestuur-
ders van de zeepkisten.
Om de bouwende teams te bege-
leiden, zoeken we naar enthousiaste 
vrijwilligers die beschikbaar zijn op 
11 tot en met 14 juli (of een deel 

hiervan). Heeft u geen technische 
achtergrond, maar lijkt het u wel heel 
leuk om als vrijwilliger bij deze activi-
teit aanwezig te zijn voor bijvoor-
beeld de catering en allerlei hand- en 
spandiensten? Ook dan bent u van 
harte welkom. Kijk op www.technet 
amstelenvenen.nl/vrijwilligers.
Deze activiteit wordt mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente De Ronde 
Venen. Voor de deelnemers zijn er 
geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden kan via www.technet
amstelenvenen.nl/ouders/
zeepkistenrace.

Uithoorn - Deze avond was in de 
A-lijn de winst weer eens voor Joop 
van Delft. Met steun van Elly Dege-
naars haalde hij de enige zestiger
van deze lijn binnen met 60,94%.
De achtervolgers bleven op grote 
afstand, waarvan Jan Egbers & Ben 
Remmers als tweede met 53,65% de 
aanvoerders waren. Op drie kwamen 
Elisabeth van den Berg & Jan Bronk-
horst door met 53,13%, waarna Ben 
ten Brink & Marcel Dekker en Hannie 
en Hein van der Aat met respectieve-

lijk 51,36% en 51,04% nog net aan
de goede kant van de score bleven. 
In de B-lijn viel de meeste eer toe aan 
Rob Fasten & Hans Elias, die ook hier 
de enige zestiger produceerden van 
60,42%. Maar het peloton zat wel 
dichterbij waarvan het ‘heen en weer’ 
paar Annemieke & Floor Hesselink de 
aanvoerders waren met 58,75%. Bij 
Joyce Udema & Ria Verkerk, die met 
57,50% derde werden, lijkt het er
op dat ze de bridgesmaak weer te 
pakken hebben. An Greven & Gijs

de Ruiter en Richard van den Bergh & 
Tim Vader sloten hier de ‘best of �ve’ 
met 54,17% en 51,67% af. Met nog 
twee avonden van het bijna afge-
lopen seizoen te gaan klopt bij De 
Legmeer nu het Zomerbridge aan
de deur. Vanaf de woensdagavonden
7 juni t/m 30 augustus kunt u hier-
voor vanaf 19.30 uur terecht in 
Sporthal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan 100a in Uithoorn. 
Aanmelden per paar kan op woens-
dag tot 15.00 uur, bij voorkeur per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon/app 06 - 8337 1540.

De Kwakel - Het ‘Voor-je-kiezen’-
hard battoernooi van TVO (Tafel-
tennis Voor Ontspanning) uit De 
Kwakel kende enkele zeer zinde-
rende ontknopingen. De jongere 
lichting spelers liet zich niet meer 
opzijzetten. Jimmy (3e) en Sabrina 
(4e) eisten gewoon – en geheel 
verdiend – de derde en vierde plaats 
op van het deelnemersveld. Moe-
gestreden en gelaten keek de oude 
garde vanaf de zijlijn toe hoe de
�nalepartijen uitgevochten werden. 
Oe’s, ah’s en applaus vulden des-
alniettemin waarderend de Grote 
Zaal van het dorpshuis aan de 
Kerklaan in De Kwakel. De eerste 
plaats werd uiteindelijk ingenomen 
door Ton, de tweede door Fredo. 
Maar beide hebben het geklop van 
de jongeren aan de deur gehoord. 

Dat belooft wat voor volgend 
seizoen. TVO speelt op maandag-
avond in het Dorpshuis De Quakel, 

Kerklaan 16. Er is nog plaats voor 
nieuwe leden. Dit seizoen wordt er 
nog gespeeld op 5, 12 en 19 juni. Tijd: 
vanaf 19.30 uur. Geïnteresseerden 
kunnen op die dagen gratis komen 
meespelen om kennis te maken met 
Tafeltennis Voor Ontspanning.

Uithoorn - Dit seizoen heeft 
Legmeervogels er met Quaker 
Houghton weer een prachtige 
nieuwe sponsor bij. Quaker 
Houghton ondersteunt over de hele 
wereld diversiteit en daarom zijn zij 
sponsor geworden van drie meiden-
teams bij Legmeervogels. Zoals 
iedereen wel heeft meegekregen 
heeft meiden- en vrouwenvoetbal de 
afgelopen jaren een enorme vlucht 
gemaakt. Steeds meer meiden kiezen 
ervoor om te gaan voetballen en dat 

zorgt ervoor dat ook bij Legmeer-
vogels dit een volwaardig onderdeel 
is geworden. Zij zijn er dan ook 
enorm trots op dat ze in bijna iedere 
leeftijdslaag nu een team hebben...
en een sponsor!
Dit seizoen is deze sponsoring 
aangevuld met Quaker Houghton, 
een nieuwe sponsor voor de oudste 
meidenteams en dit is natuurlijk 
geweldig. Quaker Hougton geeft aan 
dat zij een organisatie zijn die zich 
inzet voor de diversiteit en inclusivi-

teit in hun bedrijfscultuur. En dit jaar 
willen ze jonge vrouwen aanmoe-
digen hun dromen na te jagen en te 
geloven in hun kwaliteiten. En voor 
Legmeervogels uit zich dat in de 
sponsoring die zij voor vier jaar zijn 
aangegaan. Deze steun doormiddel 
van sponsoring draagt enorm bij in 
het beeld dat Legmeervogels als 
vereniging ook willen uitdragen, 
waarbij ze geen onderscheid maken 
en alle teams, sporters en leden goed 
willen voorzien.
Alle meiden, coaches, trainers en de 
vereniging zijn Quaker Houghton 
enorm dankbaar voor deze 
sponsoring.

Quaker Houghton sponsort 
Legmeervogels MO15, 17 en 20

Uithoorn - Legmeervogels heeft op 
eigen veld met minimaal verschil 
verloren van RCL. Een vroeg opge-
lopen achterstand bleef de ploeg uit 
Uithoorn eigenlijk de hele wedstrijd 
achtervolgen. Door dit resultaat en 
de uitslagen op de andere velden
zal Legmeervogels met nog één 
wedstrijd te gaan in de reguliere 
competitie zich moeten gaan 
plaatsen voor de nacompetitie. 
De wedstrijd was slechts enkele 
seconden oud toen spits Ruben 
Kalkman na een kolderieke situatie in 
de achterhoede van RCL de 1-0 al op 
zijn schoen had. De doelman van RCL 
treuzelde na een terugspeelbal te 
lang, het één tegen één gevecht in 
het vijfmeter gebied werd met meer 
geluk dan wijsheid gewonnen door 
de Leidense keeper. Hierna ontspon 
zich een levendig openingskwartier 
met twee ploegen die op zoek 
gingen naar een snelle voorsprong. 
Helaas voor Legmeervogels viel het 
doelpunt aan de verkeerde kant,
een strak ingedraaide cornerbal werd 
door een verdediger van RCL bij de 
eerste paal binnen gewerkt. Snel 
daarna had eveneens uit een hoek-
schop meteen de 1-1 al kunnen 
vallen. Uit een corner van Jasper 
Burgers was het Kenneth van der 
Nolk van Gogh die de bal op de paal 
kopte, de rebound die ontstond was 
op een haar na niet aan Camiel 
Schouten en Ruben Kalkman 
besteed. Tot aan de rust bleef 
Legmeervogels het proberen maar 
moest het eveneens waakzaam zijn 
bij de snelle counters van RCL. 
In de tweede helft startte Legmeer-
vogels met Ludnardo Schoop in de 

ploeg in plaats van Mika de Jeer. RCL 
liet Legmeervogels het spel maken 
en zodoende was Legmeervogels 
veelvuldig op de Leidense helft te 
vinden. Het lukte slechts mondjes-
maat om een opening te vinden in 
de hechte defensie van RCL. Grote 
kansen deden zich niet voor maar na 
een goede actie van Dylan Nieuwen-
dijk kwam de bal bij Camiel Schouten 
die helaas de bal niet voluit kon 
raken. In de laatste tien minuten 
speelde Legmeervogels alles of niets 
maar lukte het niet om de gelijk-
maker te forceren.
Hijman keek na a�oop met een 
dubbel gevoel terug op de wedstrijd: 
“Mijn ploeg is veel �tter dan vele 
andere ploegen in deze afdeling, dat 
zag je ook duidelijk vandaag. We 
zitten in een goede fase maar helaas 
pakken we vandaag niet de punten 
die we nodig hebben. We verliezen 
daarmee een slag maar zeker niet de 
oorlog”.

Legmeervogels verliest van RCL

Uithoorn - Donderdag jl. gingen de 
heren van Thamen op bezoek bij
The Herons in Heerhugowaard. The 
Herons heeft na hun gecombineerde 
uitstapje met Alcmaria Victrix in de 
eerste klasse dit jaar nog geen 
wedstrijd gewonnen in de tweede 
klasse. De Thamen slagploeg was 
lekker op dreef de gehele wedstrijd 
met 14 honkslagen, echter defensief 
liet Thamen wel wat steekjes vallen 
en het veld maakte acht errors. 
Gelukkig ging de winst na negen 
innings wel mee naar Uithoorn, het 
werd 8-10.
Zondag kwam het altijd stugge 
Flying Petrels op bezoek aan de Vuur-
lijn. Thamen begon voortvarend en 
na vijf innings stond de stand al op 
14-6 in het voordeel van Thamen, 
een korte wedstrijd leek dus in zicht. 
Echter Flying Petrels knokte zich 
terug in de wedstrijd en langzamer-

hand draaide zij de wedstrijd in zijn 
geheel om. Na vier uur spelen en een 
stand van 17-20 ging de winst mee 
naar Purmerend. Komende vrijdag 
spelen de heren om 19.00 uur bij en 
tegen Alcmaria Victrix H1 in Alkmaar.

Thamen honkballers
delen punten

Bridgeclub De Legmeer

Reputaties sneuvelen
tijdens toernooi TVO

Ontwerpen, maken en bouwen 
met Zeepkistenrace
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De cijfers van het CBS over 2020 en 
2021 geven wellicht een enigszins 
vertekend beeld, omdat het hier de 
periode betreft waarin veel organisa-
ties noodgedwongen de deuren 
gesloten moesten houden vanwege 
de coronamaatregelen. Maar juist die 
coronaperiode heeft er ook aan bijge-
dragen dat het vrijwilligerstekort 
groter is geworden, bevestigt ook 
Marjolijn Houwing, coördinator van 
Vrijwillig Velsen, de vrijwilligerscen-
trale die onderdeel is van Welzijn 
Velsen. Zij reageert: ,,We zien dat sinds 
de coronaperiode minder mensen zich 
als vrijwilliger aanmelden, terwijl het 
aantal organisaties dat vrijwilligers 

nodig heeft gelijk is gebleven. Die 
organisaties zijn na de coronaperiode 
nu weer bezig met het opbouwen van 
hun activiteiten, terwijl het ledenbe-
stand vaak behoorlijk is teruggelopen. 
Met name veel oudere mensen 
hebben in de coronatijd besloten om 
de� nitief te stoppen met het vrijwil-
ligerswerk omdat ze al op hoge leeftijd 
zijn, of ze durfden het niet meer aan 
vanwege corona.’’ Houwing spreekt 
van een kaalslag in het vrijwilligersbe-
stand van veel organisaties, die een 
behoorlijke impact heeft gehad.

Vrijwilligers willen � exibeler zijn
Elke week op een vaste dag de deur 

Vrijwilligerswerk: sluiten vraag 
en aanbod nog op elkaar aan?

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Het is 
een geveugelde uitspraak die bestuurders vaak hanteren 
wanneer ze ergens een vrijwilliger in het zonnetje mogen 
zetten. De laatste jaren doen we echter met z’n allen steeds 
minder vrijwilligerswerk. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 
2021 amper veertig procent van de Nederlanders zich 
tenminste één keer in het jaar vrijwillig inzette voor een orga-
nisatie of vereniging. Tien jaar eerder lag dat percentage nog 
boven de vijftig procent. Overal zie je vacatures voor vrijwil-
ligerswerk en organisaties zien zich soms genoodzaakt om 
bepaalde taken af te stoten, omdat ze er niet meer voldoende 
mensen voor kunnen vinden. Als die trend zich voortzet, zal 
onze samenleving er op termijn heel anders gaan uitzien.

uit om vrijwilligerswerk te doen? Dit 
was in het verleden een vrij normale 
gang van zaken, maar het is anno 
2023 steeds minder vanzelfsprekend. 
Veel mensen komen tot de conclusie 
dat ze al tamelijk veel vaste verplich-
tingen hebben en willen best vrijwil-
ligerswerk doen, maar dan wel op 
een meer � exibele wijze. Houwing: 
,,Dat strookt niet altijd met wat de 
organisaties vragen. We zien bijvoor-
beeld dat voor het maatjesproject 
gemakkelijker vrijwilligers te vinden 
zijn. Daarin wordt een vrijwilliger aan 
iemand gekoppeld die een maatje 
zoekt. Vervolgens kun je onderling 
overleggen wanneer je samen iets 
gaat doen. Als vrijwilliger kun je dus 
zelf je tijd indelen en daardoor zijn 
deze vacatures gemakkelijker in te 
vullen dan bijvoorbeeld die van een 
buurtcentrum dat een gastheer of 
gastvrouw zoekt voor een bepaalde 
dag in de week.’’

Vrijwilligerswerk sluit vaak niet 
aan bij jongere doelgroep
Shirley Serno is sinds een jaar coördi-
nator van het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) in Castricum en herkent de 
roep om meer � exibiliteit in het vrij-
willigerswerk goed. Ze stipt echter 

gezorgd dat vrijwilligers niet zo 
gemakkelijk te porren zijn voor een 
bestuursfunctie. Lukt het niet om 
binnen de eigen gelederen een 
opvolger te vinden voor een vertrek-
kend bestuurder, dan gaat de organi-
satie veelal op zoek naar mensen met 
enige expertise op dit vlak. Die spoe-
ling is echter dun en de verenigingen 
beconcurreren elkaar hierdoor in 
grote mate.

Kansen voor 
vrijwilligersorganisaties
Toch zijn er nog best wat mogelijk-
heden voor vrijwilligersorganisaties 
om geschikte nieuwe vrijwilligers aan 
zich te binden. Ze zullen er misschien 
wel iets meer werk voor moeten 
doen. Marjolijn Houwing: ,,Er zijn best 
wel veel mensen die op zoek zijn naar 
vrijwilligerswerk, maar zelf wat extra 
ondersteuning nodig hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan mensen die de 
Nederlandse taal nog niet zo goed 
spreken, maar ook mensen met een 
verstandelijke beperking of psychi-
sche achtergrond. Het probleem is nu 
dat de organisaties vaak niet 
voldoende begeleiding aan deze 
mensen kunnen bieden. Er zijn 
misschien best wel mensen die iets 
voor jouw organisatie kunnen doen, 
mits je de mogelijkheid hebt om daar 
iets meer tijd in te investeren.’’ Shirley 
Serno: ,,Voor vrijwilligers, zeker in de 
jongere leeftijdsgroep, is verder 
belangrijk dat de organisaties duide-
lijk benadrukken wat het werk voor 
de vrijwilliger oplevert. Vrijwilligers-
werk moet makkelijk toegankelijk zijn 
en het nut ervan moet duidelijk zijn. 
Als dat niet het geval is, kijken ze al 
snel verder.’’

Vrijwilligerswerk is er in veel 
soorten. Voor iedereen is een 
passende vrijwilligerstaak te 
vinden. Zo draag je een steentje 
bij aan de maatschappij en doe 
je nieuwe ervaringen op. Vrijwil-
ligerswerk is in veel gevallen ook 
goed voor het op peil houden 
van je sociale contacten en het 
staat goed op je curriculum 
vitae. In de meeste gemeenten is 
een vrijwilligerscentrale of online 
vacaturebank te vinden. Je kunt 
ook rechtstreeks contact leggen 
met organisaties waar vrijwilli-
gers actief zijn.

nog een ander belangrijk punt aan: 
,,De leeftijdsgroep van 19 tot 30 jaar 
is sterk ondervertegenwoordigd in 
het vrijwilligerswerk. Vaak willen deze 
mensen wel vrijwilligerswerk doen en 
hebben ze er ook de tijd voor, 
doordat ze meestal nog geen gezins-
verantwoordelijkheden hebben. Maar 
het aanbod is voor hen over het alge-
meen niet voldoende sexy. Veel vrij-
willigersorganisaties worstelen 
hiermee. Zij zouden het aanbod beter 
moeten laten aansluiten bij de 
levensfase van deze doelgroep.’’ In de 
gemeente Castricum is het meren-
deel van de mensen die zich inge-
schreven hebben om vrijwilligers-
werk te doen ouder dan zestig. Het 
VIP biedt advies en begeleiding aan 
deze mensen in de zoektocht naar 
een geschikte vrijwilligersbaan, maar 
ondersteunt ook de organisaties bij 
het promoten van de vacatures en 
desgewenst in bemiddeling. 

Bestuurders steeds lastiger te 
vinden
Door gewijzigde wet- en regelgeving 
is het voor bestuurders van vrijwilli-
gersorganisaties steeds lastiger om te 
kunnen voortbestaan. Veelal zijn de 
bestuurders van verenigingen zelf 
ook vrijwilligers, maar het uitvoeren 
van de bestuurstaken vereist steeds 
meer een professionele werkwijze. Je 
krijgt te maken met de privacyregels 
(AVG), je bent als bestuurder hoofde-
lijk aansprakelijk en zo zijn er nog 
meer regels die ervoor hebben 
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Het (grote) personeelstekort in de 
kinderopvang geldt voor heel Neder-
land. Ook onze regio heeft te maken 
met grote personeelstekorten. In 
Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-
Waterland was de arbeidsmarkt voor 

kinderopvang in 2020 nog gemid-
deld. In Zuid-Kennemerland en 
IJmond was al sprake van krapte in 
deze sector. Nu worden de drie 
arbeidsmarktregio’s gekenmerkt 
door een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt 

Personeelstekorten in de kinderopvang 
werken door in andere sectoren

Veel sectoren kampen met personeelstekorten. De gevolgen 
van die tekorten overstijgen in sommige gevallen de sector 
zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kinderopvang. Kinderop-
vang stelt ouders in staat om betaald werk te verrichten. 
Omgekeerd kan het zo zijn, dat mensen niet of minder werken 
omdat er geen plaats is bij de kinderopvang.

voor kinderopvang. Ook op de 
langere termijn, zeker met het over-
heidsvoornemen om de kinderop-
vang voor 94% te vergoeden, is de 
verwachting dat de personeelste-
korten verder zullen toenemen. Dit 
kan er voor zorgen dat wachtlijsten 
voor ouders verder oplopen.

Eind 2022 stonden in de drie arbeids-
marktregio’s samen 450 vacatures in 
de kinderopvang open. Vooral Zaans-
treek-Waterland en Zuid-Kennemer-
land en IJmond hebben ook nog te 

maken met concurrerende vraag 
naar personeel uit de regio Groot-
Amsterdam, waar nog eens 650 
medewerkers kinderopvang werden 
gezocht. In de drie regio’s in Noorde-
lijk Noord-Holland stonden slechts 
135 WW-gerechtigden geregistreerd 
met een achtergrond in de kinderop-
vang. Deze cijfers laten zien dat de 
sector zich ook moet richten op 
andere manieren van werving.

Zeer krappe arbeidsmarkt voor 
pedagogisch medewerkers 
kinderopvang
De krappe arbeidsmarkt in de kinder-
opvang heeft verschillende 
oorzaken, zo blijkt uit de UWV-publi-
catie ‘Zij-instroom belangrijk voor 
aanpak tekorten kinderopvang’. Uit 
een peiling onder werkgevers in de 
kinderopvangorganisaties blijkt dat 
zij het ziekteverzuim van werkne-
mers noemen als belangrijkste 
oorzaak van het personeelstekort 
(67%), gevolgd door onvoldoende 
aanbod van geschikte kandidaten 
(66%) en langlopende tekorten die 
niet zijn ingelopen (51%).

Oriënteren op een overstap naar 
de kinderopvang
Een deel van de vraag naar personeel 
kan worden ingevuld door mensen 
die vanuit een andere sector zij-
instromen. Hierbij kan worden 
gedacht aan activiteiten-, groeps- en 
woonbegeleiders, verkoopmedewer-
kers detailhandel, kelners, barperso-
neel, receptionisten, telefonisten en 
verzorgenden. Werkzoekenden die 
zich hierin herkennen kunnen over-

wegen de overstap naar de kinder-
opvang te maken. Hiervoor kunnen 
zij bijvoorbeeld terecht bij het 
Leerwerkloket.

Skills en vaardigheden
Het werk van een pedagogisch 
medewerker kinderopvang is heel 
divers en bestaat onder andere uit 
het begeleiden van kinderen bij 
spelactiviteiten, het observeren van 
gedrag van kinderen en samen-
werken met ouders. Belangrijke skills 
en vaardigheden die van de mede-
werker worden gevraagd zijn het 
begeleiden van en aandacht hebben 
voor anderen, goede communica-
tieve vaardigheden (voor zowel het 
contact met kinderen als voor de 
samenwerking met collega’s en 
ouders) en het kunnen organiseren 
en begeleiden van spelactiviteiten. 
Ook zelfstandig kunnen werken, 
verantwoordelijkheid nemen/dragen 
en creativiteit zijn belangrijke eigen-
schappen die de kandidaten moeten 
hebben.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In april 2023 werden er in de arbeids-
marktregio Noord-Holland Noord 
5.222 WW-uitkeringen verstrekt, een 
daling van 2,2% ten opzichte van de 
maand ervoor. In Zuid-Kennemer-
land en IJmond was de daling met 
1,7% naar 3.390 uitkeringen iets 
lager. In Zaanstreek-Waterland 
werden 2.768 WW-uitkeringen 
verstrekt, een daling van 0,4%. Met 
name in vervoer en logistiek, in de 
horeca en in de zorg en welzijn 
daalde het aantal WW-uitkeringen.

Deze 25ste editie werd uitmuntend 
bezocht met ruim 10.550 bezoekers, 
die hun licht opstaken bij de 230 (top)
werkgevers en onderwijsstellingen die 
op de beurs een stand hadden. Daar-
naast was de mogelijkheid om meer 
dan 80 workshops, masterclasses en 
presentaties te volgen, die uiteraard op 
veel belangstelling konden rekenen. Zo 
krijg je de mogelijkheid om je vaardig-
heden/competenties te verbeteren. 
Tevens was het mogelijk om een soort 
Match & Meet-pro� el van tevoren aan 
te maken, om te zien of er een match 
en klik tussen potentiële kandidaten en 
werkgever was. Heel mooi en belang-
rijk natuurlijk dat op zo’n Nationale 
Carrièrebeurs deze zaken zo uitgebreid 
en uitstekend worden gefaciliteerd.
  
Onbenut arbeidspotentieel
Thans is er een schreeuwend tekort in 
bepaalde sectoren aan personeel en is 

er een tal van openstaande vacatures. 
Ondanks dat heerst er nog relatief veel 
werkloosheid, vooral binnen de groep 
van het zogenaamde ‘onbenut arbeids-
potentieel’, zoals UWV dit aanduidt. 
Een groep van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt of met een 
arbeidsbeperking. UWV stelt dat dit 
ook de nodige aanpassing van werkge-
vers vergt. Er zijn nog steeds veel voor-
oordelen over deze groep en het 
daarbij behorende beeld dat daarbij 
een rol speelt en dat is niet helemaal 
terecht. Uit onderzoek van UWV blijkt 
dat de meeste werkgevers nog steeds 
op de traditionele manier arbeids-
krachten werven: kandidaten met een 
daverend cv, een hoge opleiding en 
veel werkervaring. Daar is nog veel 
werk te doen, niet alleen vanuit UWV, 
maar ook vanuit de overheid in zijn 
algemeenheid en werkgeversorganisa-
ties om eens te stimuleren andere 

De Nationale Carrièrebeurs: louter voor 
afstudeerders en (young) professionals?

Het was weer een groots bezocht evenement in de Amster-
damse Rai afgelopen 14 en 15 april. Voor de 25ste keer werd 
hier de Nationale Carriérebeurs gehouden, die zich mag 
roemen op het grootste carrière-evenement van Nederland en 
de Nederlandse Antillen. 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

mensen een kans te geven. Want daar 
liggen volgens UWV nog veel mogelijk-
heden en kansen om het tekort aan 
personeel op de arbeidsmarkt op te 
vullen.  

Oudere werklozen
Buiten deze groep is er een aanzienlijke 
groep van potentiële oudere werklozen 
van ca. 45 jaar en ouder, die ondanks 
hun arbeidsverleden en ervaring ook 
moeilijk aan een baan komen. Mensen 
die noodgedwongen hun baan 
verloren door bijvoorbeeld een reorga-

nisatie of door de coronaperiode. Deze 
groep, die graag aan de slag wil, wordt 
in de praktijk veelal afgewezen bij solli-
citaties door een recruiter die dikwijls 
gemiddeld twintig jaar jonger is. Een 
gemiste kans.

Bemoedigend lichtpuntje 
Nochtans richt de Nationale Carrière-
beurs zich op (bijna) afgestudeerde 
mbo, hbo, wo-studenten en (young) 
professionals. Op al hun uitingen en 
communicatiekanalen ligt vooral daar 
de focus. Bij het bezoeken van 

sommige stands gaven echter enkele 
werkgevers aan wel degelijk interesse 
te hebben in een oudere werknemer of 
iemand met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een bemoedigend 
lichtpuntje.  

Waar is dan die diversiteit en 
inclusie?
Het is daarom nu de hoogste tijd en 
noodzakelijk om gezamenlijk dit maat-
schappelijk debat verder met elkaar te 
voeren en het gesprek in alle openheid 
aan te gaan. Vooral juist in deze 
huidige samenleving en tijd, waar 
diversiteit en inclusie zo volmondig 
worden gepredikt. Als puntje echter bij 
paaltje komt, schitteren diversiteit en 
inclusie in afwezigheid. Hypocrisie ten 
top. Er valt dus nog een hoop werk te 
verrichten, letterlijk en � guurlijk.  

OP ZOEK NAAR WERK








