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Binnen afzienbare tijd worden er 
achter hun woningen op het voor-
malige Connexxion-terrein 
twee-onder-eenkappers gebouwd, 
die vrijwel aan hun achtertuin 
grenzen. Daarom hebben ze hun 
krachten gebundeld en bezwaar 
aangetekend tegen het nieuwe plan 
van de gemeente Uithoorn. “Voorop-
gesteld, we zijn niet tegen de 
woningen, maar we willen ze niet zo 
dicht op onze huizen’, benadrukt 
Marijke. “Er is ruim twee jaar geleden 
een voorlichtingsmiddag geweest in 
de Rabobank. Toen waren er al veel 
bezwaren tegen het plan.” Ook 
bewoners aan de Willem de 
Feschweg reageerden fel. “Daar 
zouden appartementen komen, 
maar die zijn nu verplaatst.” Toen 
Marijke en Andrea de nieuwe 
plannen zagen, schrokken ze hoe 
dicht de huizen op hun woningen 
zouden komen. Ze zetten hun 
bezwaren op papier, maar ineens lag 
er een stedenbouwkundig plan en 
leek alles al de�nitief. “We hebben 
een alternatief plan bedacht”, vertelt 
Andrea. “Als de huizen iets 

opschuiven richting de Maximalaan, 
dan wordt de ruimte tussen ons en 
de woningen groter. Dat kan door 
een pad en groen te verplaatsen en 
twee woningen op een andere plek 
te zetten. 

Praktischer
Ook wordt de weg dan tweerich-
tingsverkeer, dat lijkt ons veel prakti-
scher.” De gemeente, bij monde van 
wethouder Jan Hazen wil deze optie 
pertinent niet. “Hij zegt steeds dat 
het niet past, maar het past wel 
degelijk. Er worden geen huizen 
minder gebouwd. Ik krijg de argu-
menten niet helder waarom ons plan 
is afgekeurd. Ik heb het gevoel dat ze 
er niet daadwerkelijk naar gekeken 
hebben”, reageert Andrea. Ferry 
Hoekstra (GB) is langs geweest om de 
situatie in het echt te bekijken. DUS! 
en de VVD hebben online gerea-
geerd, maar desondanks voelen de 
bewoners zich niet gesteund. “Wij 
gaan straks tegen een donkere muur 
aan kijken. Die bewoners kijken zo 
mijn badkamer in.” Tussen de huizen 
staat een hoge muur, maar die is niet 

hoog genoeg om de huizen achter te 
laten verdwijnen. “Aan de achterkant 
ligt nog een strookje dat eigendom is 
van ons, maar wie gaat dat onder-
houden?” Ook vinden ze dat de 
nieuwe toegangsweg niet langs het 
zwembad moet lopen zoals nu 
gepland staat. “Vroeger liep de weg 
voor het zwembad langs, maar dat is 
toen veranderd omdat het te gevaar-
lijk was. De huidige weg is nu al te 
smal voor al het verkeer. Ik heb 
gevraagd of er een ambulance bij 
gezet kan worden”, zegt Marijke. 
“Houd de ingang van de nieuwe wijk 
waar nu de ingang van Connexxion 
was”, stelt Andrea voor. “Door de 
huizen op te schuiven, ontstaat daar 
ruimte genoeg.” Op 3 februari buigt 
de gemeenteraad zich over de vast-
stelling van het bestemmingsplan 
voor het Connexxion-terrein. 

Uithoorn - Marijke Jansen woont al jaren naar volle tevredenheid aan de 
Sportlaan en Andrea Albers woont even verderop met net zoveel plezier 
aan de Burgemeester Kootlaan.

Minder overlast door 
opschuiven huizen

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
heeft er 3 glascontainers bij, op de 
Vuurlijn (toegang De Rietgang), de 
Faunalaan en bij De Regent – De 
Stadhouder. De extra glascontainers 
dicht(er) bij huis maken het voor 
omwonenden veiliger en gemakke-
lijker om glas in te zamelen. Glas 
mag met restjes, deksels en al de 
glascontainer in; de techniek is 
inmiddels zover dat het goed 

gescheiden en gereinigd kan 
worden. Glas is eenvoudig en einde-
loos te recyclen. Hoe meer glazen, 
�essen en potten u in de glasbak 
gooit, des te minder nieuw glas 
hoeft er te worden geproduceerd. U 
spaart dus het niet alleen het milieu, 
maar ook grondsto�en en energie. 
De locaties van alle glascontainers 
staan op uithoorn.nl/afval en 
binnenkort ook in de AfvalWijzer.

Drie nieuwe glascontainers

Foto (Bron: communicatie gemeente Uithoorn) 

Uithoorn - Van maandag 31 januari 
tot en met zondag 20 februari staat 
een “GGD-testunit” op het Zijdel-
waardplein in Uithoorn. Inwoners 
van de gemeente Uithoorn met 
(lichte) klachten kunnen zich daar 
gratis -op afspraak- laten testen op 
corona. In de unit kan één bezoeker 
tegelijk worden getest. Andere 
bezoekers wachten buiten op hun 

beurt, op voldoende afstand en met 
een mondkapje op. De testunit is 
dagelijks geopend tussen 9:00-12:00 
uur, en 13:00-16:00 uur. Let op: testen 
kan alleen op afspraak. Dat kan via 
www.coronatest.nl (met DigiD), of via 
0800-1202 (met BSN). De test is 
gratis. Neem een geldig legitimatie-
bewijs mee als u dat heeft. Een 
mondkapje is verplicht. 

GGD-testunit op het 
Zijdelwaardplein
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RICK FM

In de maanden februari en maart besteedt 
Rick FM veel aandacht aan de komende 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
in diverse programma’s.

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
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Back to the 70’s, 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
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
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
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws 
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, 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
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 - 90’s en 00’s, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Uithoorn - Het CDA Uithoorn-De 
Kwakel heeft een motie ‘De mense-
lijke maat’ ingediend. Het CDA 
constateert dat de kloof tussen 
burger en overheid in het afgelopen 
jaar groter is geworden. Als partij van 
de samenleving vindt het CDA dat 
niet de overheid maar de samenle-
ving centraal moet staan. De over-
heid moet nabij en betrokken zijn, en 
blijk geven oog te hebben voor de 
menselijke maat. 
De maatschappelijke opgaven zijn 
enorm. Een overheid die geen oog 
heeft voor de menselijke maat is 
onderdeel van het probleem en 
draagt niet bij aan de oplossing. 
De door de raad vastgestelde regel-
geving geeft soms te weinig ruimte 

om aandacht te besteden aan het 
individu. Dit moet anders. Daarom 
komt het CDA met een motie om een 
hardheidsclausule in te bouwen in 
lokale regelgeving, die het college 
ruimte geeft bij de uitvoering ruimte 
te geven aan de menselijke maat. 
CDA-woordvoerder Nienke Hoogen-
straaten : “Ons uitgangspunt is dat 
ieder mens telt. Samen bouwen we 
aan een land waarin we het samen 
goed hebben. Als lokaal bestuur 
staan wij dichtbij mensen. We weten 
wat er speelt. Wij willen dat er per 
individu naar de behoefte gekeken 
wordt. Regels zijn geen doel, maar 
zijn bedoeld om mensen te helpen. 
We moeten dan als raad bereid zijn 
het college binnen de regelgeving 

CDA: De menselijke maat

ruimte te geven om hun werk te 
kunnen doen met oog voor de 
menselijke maat.”

Uithoorn - Een schokkend en ontluis-
terend verhaal vertelden Stasja Köhler 
en Simone Heitinga zondagmiddag in 
de zaal van het Wijkcentrum Bilder-
dijkhof. Als jonge meisjes zijn ze door 
hun trainer Gerrit Beltman vernedert 
en mishandelt met als doel topturn-
sters van hen te maken. Maar zijn trai-
ningstechnieken gingen veel te ver. 
Stasja las een pijnlijk stuk voor uit het 
boek De onvrije oefening, dat zij en 

Simone hebben geschreven en het 
raakt haar nog steeds om daaraan 
terug te denken. Ook Simone vertelde 
over haar hartverscheurende beleve-
nissen en haar diepe angst voor de 
trainer. Mensen in de zaal waren 
geschokt door de verhalen en 
reageerden verontwaardigd. Zo 
hebben nog veel voormalige turn-
sters er ernstige psychische of licha-
melijke schade aan overgehouden. Er 

Diepe angst voor trainer bij 
turnmeisjes

werden veel vragen gesteld. Frits 
Barend was in de zaal en hij wist veel 
te vertellen over de misstanden. Hij 
begeleidde Stasja en Simone bij de 
confrontatie met de trainer en steunt 
hen nog steeds waar mogelijk. Ook 
een turntrainster bij wie Stasja 
terechtkwam, nadat ze geblesseerd 
afgedankt was door Gerrit, was 
gekomen. Zij had al langer door dat er 
iets niet klopte en richtte een eigen 
turnschool op, maar zij kreeg moeilijk 
voet aan de grond in de gesloten 
turnwereld. Een van de vragen was 
hoe we dit kunnen herkennen en 
voorkomen. Een belangrijk signaal 
kan zijn, dat een kind de sport ineens 
niet leuk meer vindt. Een verbetering 
is al dat er een tweede persoon 
aanwezig is in de sportzaal. Met hun 
boek en deze presentatie hopen 
Stasja en Simone dat er aandacht is 
en blijft voor dit onderwerp. De boek-
presentatie werd georganiseerd door 
het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. 
De volgende activiteit die de BSPU 
organiseert is een forumtafel over 
Nihilisme in de literatuur. Deze avond 
wordt gehouden op 8 februari om 
20.00 uur in gebouw de Kuyper. Kijk 
op www.bspu.nl voor meer 
informatie.

Uithoorn - Het bestuur van de SCAU 
is zeer verheugd dat door de versoe-
pelingen van de corona-maatregelen 
de komende concerten in februari, 
maart en april door kunnen gaan, de 
laatste drie van het lopende seizoen. 
Ervan uitgaande dat de maatregelen 
niet opnieuw weer strenger worden... 
Het kerstconcert door kamerkoor 
Cantabile (december) en het langver-
wachte optreden van Lenny Kuhr 
(januari) moesten helaas geannu-
leerd worden. Maar nu kunnen ze 
weer. Alle abonnementhouders en 
bezitters van een losse kaart zijn dus 
welkom op zondag 13 februari a.s. bij 
het optreden van het Chianti 
Ensemble in De Schutse te Uithoorn. 
De aanvangstijd is 14.30 uur; de 
deuren van de zaal gaan om 14.00 
uur. Omdat er anderhalve meter 
ruimte tussen de bezoekers in acht 
moet worden genomen, is het 
concert nu al uitverkocht. Er zijn dus 
geen losse kaarten meer te koop. 

QR-code
Bij binnenkomst worden de bezoe-
kers door een vrijwilliger van de 
SCAU gevraagd naar een geldige 

QR-code in de CoronaApp of naar 
een recente, negatieve PCR-test. Ook 
een papieren vaccinatiebewijs (met 
booster!) wordt geaccepteerd. Het 
dragen van een mondneuskapje is 
verplicht bij verplaatsingen door het 
gebouw. Als men eenmaal zit, mag 
het af; men kan het ook ophouden. 
Geef elkaar anderhalve meter de 
ruimte, zowel bij het binnenkomen 
als bij het uitgaan. Het is niet moge-

Optreden van Chianti Ensemble 
gaat door!

Chianti Ensemble. Foto: Foppe Schut

lijk om zelf een plaats uit te zoeken: 
het publiek wordt geplaceerd. Echt-
paren/stellen/duo’s kunnen naast 
elkaar zitten. Er is geen pauze, 
hooguit een korte ‘break’ van vijf 
minuten voor mensen met ‘hoge 
nood’. Ook is het nog niet mogelijk 
om een drankje te kopen. Ze zien uit 
naar een spetterend concert van vijf 
jonge mensen, die twee pianokwin-
tetten uit de Franse muziekliteratuur 
spelen: het � jnzinnige tweede 
pianokwintet van Fauré en het 
monumentale pianokwintet van 
Franck. Fasten your seatbelts!
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Regio - Na twee jaar in de corona-dip 
te hebben gezeten, is de organisatie 
van de Ladies Rally het zat en gaat 
weer vol gas. In navolging van de 
geslaagde edities van 2017 en 2018 
organiseert Rally Club Aalsmeer in 
samenwerking met Handelsbanken 
dit jaar weer een damesrit en wel op 
zondag 24 april. Vanaf 9.30 uur 
worden deze dag deelnemers door 
het organisatieteam welkom 
geheten bij The Beach aan de Oost-
einderweg 247 met ko�e en wat 
lekkers . Na het in ontvangst nemen 
van het routeboek en een goodiebag 
gaat de rally tussen 10.00 en 10.45 
uur van start. Onderweg krijgen de 
deelnemers een heerlijke uitgebreide 
lunch op een landelijke locatie. Aan 
het einde van de dag is de �nish 
weer bij startlocatie The Beach, waar 
familie en vrienden natuurlijk weer 
van harte welkom zijn. Als alle 
equipes ge�nisht zijn, worden prijzen 
uitgereikt aan de beste equipes. 
Natuurlijk is er ook dit jaar een prach-

tige prijs voor de meest originele 
equipe. Het is een rally waar ontspan-
ning en gezelligheid voor op staat, 
maar waar onderweg wel diverse 
vragen gesteld worden en 
opdrachten uitgevoerd moeten 
worden. Een route die voor iedereen 
te rijden is, geen hoge moeilijkheids-
graad. Mooie onbekende stukjes 
Nederland ontdekken, een dagje uit 
op de weg, met mooie stops op 
prachtige plekjes.
Dus dames, rij gezellig mee met je 
vriendin, moeder, collega, sport-
maatje, buurvrouw, dochter, mede-
studente of wie dan ook! Iedereen is 
welkom: het maakt niet uit in wat 
voor auto je mee rijdt. Je gaat lekker 
mee in je vrijetijdskleding, je kleedt 
je chique aan of je gaat gek verkleed, 
alles mag. Gezelligheid onderweg 
staat voorop! Prijs voor deelname is 
per persoon 45 euro. De inschrijving 
is geopend. Schrijf je nu in via de site 
van Rally Club Aalsmeer: 
www.rallyclubaalsmeer.nl

Rally Club Aalsmeer organiseert 
weer de Ladies RallyVERSCHIJNT WOENSDAG
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Uithoorn - Het Boek en Schrijf Plat-
form Uithoorn, BSPU, organiseert de 
eerste van vier forumtafels in dit jaar 
op dinsdag 8 februari a.s. in de 
Kuyperzaal van gebouw De Kuyper, 
Kuyperlaan 50. Aanvang 20.00. Een 
twee uur durend literair evenement 
van de bovenste boekenplank.
Het thema van de avond is ‘Nihilisme 
in de hedendaagse literatuur’. 
Aan tafel ontvangt gespreksleider 
Paul Snijders een viertal gasten 
onder wie twee lokale auteurs van 
publicaties die direct raken aan het 
thema. Het zijn de heren J.T.B. 
Jansen, auteur van ‘Waan en wille-
keur’ uit 2017 en Youp de Haas die 
vorig jaar ‘Paradox’ heeft uitgebracht. 
Verder schuiven aan de heren Jan-
Paul Overing, docent maatschappij-
leer op het Alkwin College, en Anton 
Furnée, coördinator activiteiten 
Amstelland bibliotheken. 

Nihilisme, een oerbegrip in de �lo-
so�e, gaat gebukt onder een negatief 
imago en er zijn talloos vele boeken 
geschreven van een nihilistische 
aard. De grondgedachte ervan is dat 
wat de mens ook maar onderneemt, 
leidt tot niets. Geen geschikt thema 
voor een avondvullend tafelgesprek, 
zou je zeggen. Maar! Het accent in de 
titel ligt op het woord heden-
daagse en met een aantal recentelijk 
verschenen werken als leidraad komt 
hopelijk een levendige discussie op 
gang waarin nihilisme aanzienlijk 
vrolijker naar voren komt dan 
menigeen zou denken.

Wilt u deze spraakmakende avond 
bijwonen? Meld u aan bij Paul Snij-
ders, pachinco05@hotmail.com. Doe 
dit tijdig want bij twintig personen is 
de zaal vol. Alle informatie vindt u 
op www.BSPU.nl.

Bent u een Nihilist?

Abcoude - Sinds november 2021 is 
Fort bij Abcoude in het weekend 
opengesteld voor het publiek. Na 
een proefperiode van twee maanden 
concludeert Natuurmonumenten dat 
deze openstelling een succes is. 
Natuurmonumenten komt tot deze 
conclusie op basis van een evaluatie 
onder de vrijwillige poortwachters, 
BOA’s en medewerkers van Natuur-
monumenten. Uit de evaluatie blijkt 
dat op zaterdag en zondag tientallen 
mensen een ommetje komen maken 
op het fort. De bezoekers houden 
zich daarbij goed aan de regels en er 
zijn geen overtredingen of vernie-
lingen gemeld. 

Nieuwe tijden en extra dag
Vanaf februari zal Fort bij Abcoude 
niet alleen op zaterdag en zondag 
geopend zijn voor bezoekers, maar 
ook op donderdag. De openings-
tijden zijn iets verruimd: de poorten 
zijn open van 10:00 tot en met 17:00 
uur. Dankzij de inzet van de poort-

wachters kan Natuurmonumenten 
de openstelling voortzetten.

Regels op Fort bij Abcoude
De openstelling kan alleen gereali-
seerd worden als de bezoekers zich 
-net als in de proefperiode- aan de 
regels op het fort houden. Honden 
aan de lijn, poep opruimen, niet 
�etsen, op de paden blijven, afval 
mee naar huis nemen, geen vuur en 
versterkte muziek en geen 
privé-feestjes. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen tot 12 jaar worden begeleid 
door een volwassene.

Nieuwsbrief Fort bij Abcoude
Natuurmonumenten verspreidt een 
aantal keren per jaar de Nieuwsbrief 
Fort bij Abcoude. Hierin informeren 
we omwonenden over de ontwikke-
lingen op het fort. Wilt u op de 
hoogte blijven? Meld u aan voor de 
nieuwsbrief via vechtplassen@
natuurmonumenten.nl.

Openstelling Fort bij Abcoude 
uitgebreid met de donderdag

Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn en omgeving wordt 
gehouden op zaterdag 5 februari, U 
bent van harte welkom. Maar wel 
met in acht neming van de geldende 
corona regels. En er zijn altijd leden 
van de Filatelisten Vereniging 
aanwezig, bij wie U informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 
postzegels. De vertrouwde hande-
laren zijn weer aanwezig, waar bij U 
de benodigde postzegels kunt 
aanscha�en. Ook zijn er de stuiver-
boeken, dat zijn insteekboeken met 
postzegels, waar U postzegels uit 
mag nemen voor 1 stuiver per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur.. Het adres is Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Filatelisten 
Vereniging Uithoorn

Regio - De Regio Media Groep, 
uitgever van nieuwsbladen in diverse 
gemeenten, waaronder ook deze 
krant, is geen voorstander van de digi-
tale variant op de JA/NEE-sticker. 
Volgens directeur Frits Raadsheer 
kleven er te veel praktische nadelen 
aan het systeem en is het voor bezor-
gers vrijwel onmogelijk om ermee uit 
de voeten te kunnen.  Het idee voor de 
digitale NEE/JA-sticker komt van Mail 
Distributie Bedrijven (MailDB), de 
branchevereniging van de verspreiders 
van reclamefolders. Kerngedachte is 
dat inwoners online registreren of ze 
wel of niet reclamefolders willen 
ontvangen. Bezorgers moeten in dat 
geval tijdens hun bezorgroute bij elk 
adres op hun telefoon eerst checken 
wat de bewoner geregistreerd heeft. 
Raadsheer: ,”Dit plan is voor bezorgers 
praktisch onhaalbaar. Het heeft ook 
geen enkel voordeel voor wie dan ook, 
hooguit voor de folderbranche zelf. 
Voor de krantenbezorger is het 
ondoenlijk om de bezorging zorg-

vuldig te doen als hij constant zijn 
telefoon in hand moeten hebben om 
te kijken wie er wel of geen folders  in 
de bus wil.’’ De introductie van het 
digitale registratiesysteem lijkt vooral 
een poging van de folderverspreiders 
te zijn om hun omzet te redden. ,”Als 
krantenbedrijf willen wij hier niet bij 
betrokken worden. Wij brengen lokaal 
nieuws en zijn een belangrijk  onder-
deel van de samenleving. Men heeft 
eerder met succes de keuze gemaakt 
voor de JA/NEE-sticker en wij vinden 
als krantenbedrijf dat je de mensen er 
niet opnieuw mee moet lastigvallen. 
De reclame in onze kranten zorgt 
ervoor dat alle bewoners gratis nieuws 
kunnen ontvangen en de lokale 
ondernemers meer omzet kunnen 
genereren. Dat is een heel andere 
insteek dan de vaak landelijke keten-
folders hebben. Daarom willen wij bij 
dit ondoordachte plan niet betrokken 
raken. De enige overeenkomst is dat 
het gratis in de bus valt en daarmee 
houdt elke vergelijking op.’’

Digitale brievenbussticker: 
”Biedt geen enkel voordeel!’’

Het mag weer…
Uithoorn - Na een aantal weken 
van verplichte Lockdown mochten 
wij 28 januari de deuren weer 
openen voor de  trouwe  gasten en 
zoals gewoonlijk was het weer erg 
gezellig. Met een kopje ko�e en 
een gezellig praatje was het weer 
als vanouds. Daarna gingen de spel-
letjes weer op tafel en hebben de 
ouderen het weer heerlijk naar hun 
zin gehad.





8 inderegio.nl • 2 februari 2022NIEUWS

De Ronde Venen - Sinds half januari 
mogen we weer sporten in groeps-
verband. Vorige week zijn de trai-
ningen bij de Veenlopers weer 
gestart. Je wilt bewegen en lekker 
naar buiten? Je wilt werken aan je 
conditie of een gezondere levens-
stijl? En loop je ook liever samen dan 
alleen? In de groepslessen leer je 
lopen op een verantwoorde manier. 
We bieden leuke en afwisselende 
trainingen. Zij hebben trainingen 
voor lopers op alle niveaus. Iedereen 
kan zijn eigen doel stellen; je kunt 
bij hen leren hoe je moet beginnen 

met hardlopen, hoe je je techniek 
kunt verbeteren of hoe je je kunt 
voorbereiden op een loopevene-
ment. Leer een goede looptechniek 
te ontwikkelen en verlaag daarmee 
de kans op blessures. Onze vereni-
ging streeft ernaar om in een 
ontspannen en gezellige sfeer 
verantwoorde looptrainingen aan te 
bieden. De reguliere trainingen 
vinden plaats in Mijdrecht op de 
Rendementsweg op dinsdagavond 
en donderdagavond van 19.30 tot 
20.45 uur. Liever sportief wandelen? 
Dat kan ook bij de Veenlopers! Op 

Loop of wandel mee met de 
Veenlopers!

donderdagavond van 19.30 - 20.45 
uur wordt er sportief gewandeld 
onder begeleiding van een gekwali-
�ceerde trainer. We beginnen met 
een warming-up, werken aan een 
goede wandeltechniek, letten op de 
juiste lichaamshouding om 
ontspannen te lopen en daarmee de 
kans op blessures te verlagen en na 
a�oop een cooling-down. Ook heel 
geschikt voor hardlopers die gebles-
seerd zijn geraakt om zo geleidelijk 
te herstellen. Kom kijken bij de 
vereniging! Je mag vier keer vrijblij-
vend meetrainen voordat je besluit 
om lid te worden van de Veenlopers. 
Nadere informatie vind je op de 
website van de Veenlopers: 
https://veenlopers.nl.

De Ronde Venen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2022 
zijn de eerste kwart �nalisten bekend, 
in het afgelopen weekend speelden 
Gijs Rijneveld en Cees Rietveld zich 
naar de kwart �nales we kunnen nog 
enkele spelers plaatsen op de 
volgende datums zaterdag 12, 19, 26 
en zondag 13 en 27 februari, zaterdag 
5, 19 en zondag 20 maart. Opgeven 

kan ook via onderstaande adres of aan 
de bar in Café de Merel. Het Open 
Ronde Venen Libre Kampioenschap 
wordt gespeeld op 11, 12 en 13 maart 
2022 opgeven kan vanaf nu op onder-
staand adres, is ook te vinden op 
biljartpoint losse toernooien. Dit alles 
in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 
06-947944949. E-mail thcw@xs4all.nl.

Eerste kwart finalisten bekend

De Ronde Venen - Het is een mooi 
duo. Een bedachtzame, rustige Fabian 
en een spontane beweeglijke Joost. 
Afgelopen vrijdag vierde Veenland 
tafeltennis hun kampioenschap in de 
2e klasse. Al in oktober 2020 
wervelden ze op het kampioenschap 
af. Ze stonden 5 punten voor op Tiel. 
Corona sloeg toe toen de NTTB de 
competitie stil legde en dus geen 
kampioenscha. Gelukkig gingen ze in 
het najaar van ’21 weer vastberaden 
aan de slag. Vooral Joost was los: hij 
won 92 % ! Zo eindigden ze weer als 
eerste met 3 punten voor op Oni, uit 
IJsselstein. De laatste speelronde kon 
niet meer gespeeld worden wegens de 
lock down, maar de buit was binnen, 
eindelijk. Ze kunnen nu laten zien wat 

ze kunnen in de 1e klasse, die binnen-
kort start. Ook de jeugd is weer gestart 
vanaf 19 uur op de vrijdag in Willisstee 
onder leiding van de trainers Marten 
en Ellie: ze kunnen gratis enkele keren 
meedoen om het uit te proberen. Ooit 
zijn Joost en Fabian ook zo begonnen.

Tafeltenniskampioenen

Uithoorn - De Uithoornse brand-
weerman Nico Theuns heeft zondag-
avond afscheid genomen van de 
brandweer. Hij was een bekend gezicht 
in Uithoorn en omstreken en zat 27 jaar 
bij de brandweer. De meeste jaren is hij 
bevelvoerder geweest. Voor zijn 

afscheid was een laatste melding in 
scène gezet. Eerst werd een melding 
gemaakt van een stormschade in 
Uithoorn. Eenmaal ter plaatse tro�en 
zij niets aan. Kort daarna werd de 
brandweer opgeroepen voor een 
brandgerucht aan de Boterdijk. Aldaar 

stond een container in brand. Tevens 
was daar ook een groot deel van het 
Uithoornse korps aanwezig. Voor Nico 
was dit echter een grote verrassing. 
Ook de burgermeester van Uithoorn, 
Pieter Heiliegers, was ingelicht en 
kwam even langs.

Afscheid van een echte 
Uithoornse brandweerman

Foto’s: VLN Nieuws - Laurens Niezen





Uithoorn - “Het is zonde om te zien 
dat de integratie van statushouders 
soms moeizaam verloopt, omdat ze 
vastlopen in de regelgeving. Het gaat 
hier vaak om hoogopgeleide mensen 
die met veel enthousiasme aan het 
werk willen, maar nu in de papieren 
rompslomp verdwalen.” 
Aan het woord is Ted Verdegaal, die 
zich verkiesbaar heeft gesteld voor 
Gemeentebelangen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De nieuwe wet inburgering die per 1 
januari 2022 is ingegaan verplicht 
gemeenten om een Plan Inburgering 
en Participatie op te stellen. Verde-
gaal vertelt hierover: “Gemeenten 
zijn verplicht om na de huisvesting 
samen met de statushouder een plan 
op te stellen. Hierin worden 
afspraken gemaakt over allerlei 
zaken die bij inburgering en partici-
patie komen kijken. 
Door extra te investeren in deze 
mensen, kunnen zij uiteindelijk een 
bijdrage leveren aan onze maat-
schappij, door bijvoorbeeld als leraar 
of verpleegkundige aan de slag te 
gaan. We hopen dat hierdoor de inte-
gratie bevorderd wordt en dat deze 
mensen zich ook nuttig voelen in 
hun nieuwe leefomgeving
“Gemeentebelangen is voorstander 
van deze individuele benadering, 
omdat wij denken dat dit een goede 

manier is om mensen in onze samen-
leving te laten integreren. Bij het 
vaststellen van de gemeentelijke 
re-integratienota vorig jaar, hebben 
wij daarom al gepleit voor extra 
aandacht voor statushouders”. 
Verdegaal vertelt hoe hij deze extra 
aandacht voor zich ziet: “Het begint 
met het leren van de Nederlandse 
taal en vervolgens met de begelei-
ding naar werk. 
Daarnaast kan er ook gedacht 
worden aan het uitreiken van een 
introductieboekje over ons land en 
onze gemeente. 
Laten we er samen voor zorgen dat 
deze mensen zich thuis voelen op 
hun nieuwe plek!”
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AGENDA
Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, 1422DT Uithoorn, 
Tel. 0297 567 209

Nieuws uit het wijkcentrum
- Nieske Gunzel exposeert in Wijkcentrum Bilderdijkhof met dierenpor-

tretten in kleurpotlood. Komt u eens kijken, het is zeker de moeite 
waard.

- Op maandagochtend (van 09:00 tot 11:30 uur) zijn de dames van de 
Brei- en Babbelgroep weer bij elkaar geweest en er wordt weer � ink 
gebreid voor het goede doel (Zending over Grenzen brengt de truien, 
mutsen, dekentjes, sjaals en knu� els naar kansarme gezinnen, kinderen 
en ouderen in Oost-Europa). Oproep: heeft u thuis nog bollen wol 
liggen waar u niks meer mee doet? De dames zijn er bijzonder blij mee. 
U kunt op maandagochtend de bollen afgeven bij het wijkcentrum en 
gezellig een kopje ko�  e met ons mee drinken.

- Ook kunt u op de maandagmiddag tussen 13:30 en 15:30 uur weer in 
de Bilderdijkhof terecht om met elkaar wenskaarten te maken of om te 
kleuren in ons Knip- en Kleurcafé. Vanzelfsprekend wordt er ook 
gezellig en gezamenlijk een kopje thee (of ko�  e) gedronken.

- De Eetclub gaat dinsdag 15 februari weer beginnen. Elke dinsdag 
koken twee vrijwilligers een drie gangen maaltijd: soep, hoofdgerecht 
en een toetje. Om 12:00 uur gaan we aan tafel. Wilt u ook mee eten? U 
kunt zich aanmelden tot uiterlijk maandag 14 februari 13:00 uur via tel. 
0297 567 209. De maaltijd kost € 7,- p.p.

- Elke woensdagochtend kunt u van 10:00 tot 12:00 uur naar de inloop 
komen voor een kopje ko�  e, een praatje, een luisterend oor. Wat dacht 
u van een potje sjoelen? Een spelletje rummikub? Een uurtje wandelen 
met een gezellig groepje van half 11 tot half 12? Misschien heeft u zelf 
nog ideeën voor activiteiten deze ochtend, graag horen wij van u en 
zien wij u langs komen.

- Alle beweeglessen zijn ook weer van start gegaan na de recente lock-
down. Op maandagochtend is er Stoelhonkbal van 11:45 tot 12:45 uur, 
op maandagmiddag Meer Bewegen voor Ouderen van 13:00 tot 14:00 
uur. Woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur is er Werelddansen en 
op donderdagochtend wordt er tussen 09:00 en 11:00 uur in 2 groepen 
aan Meer Bewegen voor Ouderen gedaan. 

- Ook wordt er op diverse dagdelen gebiljart. Voor het biljarten geldt dat 
het biljart vooraf gereserveerd moet worden en dat er maximaal 4 
personen tegelijk in de biljartkamer zijn. 

- De soos van de KBO start donderdag 3 februari met de biljarters. 
Wanneer de klaverjassers en de rummikubbers weer aan de bak mogen 
wordt nog overlegd binnen het bestuur van de KBO. 

Heeft u interesse in één van bovenstaande activiteiten? 
Of lijkt het u leuk om zelf een activiteit op te zetten, heeft u een hobby 
die u graag met anderen zou willen delen? Waag er een telefoontje aan 
naar het wijkcentrum, 0297 567 209.

Uithoorn – De gemeente en de 
directie van Vakcollege Thamen 
hebben vorige week digitaal ‘om de 
tafel’ gezeten met de omwonenden 
van de school. Zij werden geïnfor-
meerd over de nieuwbouwplannen 
voor de school. Het was de aller-
eerste bijeenkomst, maar er zullen er 
nog meer volgen. Wethouder Onder-
wijs José de Robles: ,”We willen de 
buurtbewoners tijdens het hele 
proces op de hoogte houden. En 
waar mogelijk om input vragen.”

Gebrekkige staat schoolgebouw
De gemeenteraad heeft in 2021 
akkoord gegeven op het voorstel 
voor de verdere uitwerking van het 
plan voor nieuwbouw. In dit plan 
blijft het zogenoemde SkillsLab 
(werkplaats voor de scholieren) 

behouden. De beslissing van de 
gemeenteraad sluit aan bij de wens 
van het college van burgemeester en 
wethouders en de school zelf. Aanlei-
ding van het besluit is de gebrekkige 
staat van het huidige schoolgebouw. 
Het voorkeursscenario gaat uit van 
vervangende nieuwbouw van de 
school, naast het huidige schoolge-
bouw. Het nieuwe schoolgebouw zal 
een kleiner oppervlak krijgen en 
compacter worden. Dit heeft te maken 
met het feit dat het aantal scholieren 
is gedaald en de komende decennia 
ook niet stijgt. De school heeft dus 
minder ruimte nodig. Omdat er op de 
kavel een kleiner gebouw terugkomt, 
is er eventueel ruimte over voor 
nieuwe woningen. Ook wordt nog 
onderzocht of een derde gymzaal 
nodig is. Wanneer dit het geval is 

Nieuwbouwplannen Thamen 
toegelicht aan omwonenden

zullen de gymzalen samen één 
sporthal vormen, die bovenop de 
school komt. Hiervoor worden nu 
onderzoeken gedaan. 

Vragen over parkeren
Zo’n 15 omwonenden schoven digi-
taal aan. Er waren met name vragen 
en zorgen over de verkeersafwikke-
ling, het parkeren en het aangezicht 
van het nieuwe gebouw. 
De verkeersdeskundige van de 
gemeente gaf toelichting op de 
parkeervisie en vertelde dat er zeker 
rekening wordt gehouden met het 
aantal parkeerplekken. Voor zowel de 
gebruikers van het gebouw als het 
bewoners van de nieuw te bouwen 
woningen. Hij is zich ervan bewust dat 
er nu al parkeerproblemen zijn. Verder 
werd toegelicht hoe hoog (hoeveel 
lagen) het nieuwe gebouw eventueel 
krijgt. Een ontwerp van de school is er 
echter nog niet. Want het voorkeurs-
scenario wordt nu verder uitgewerkt 
tot een stedenbouwkundig plan en 
vervolgens weer voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Als alles volgens plan-
ning verloopt, neemt de raad in het 
voorjaar van 2022 een de� nitief 
besluit. Daarna volgen pas ontwerp en 
realisatie. Wethouder De Robles: ,”Ik 
ben blij met de vragen die gesteld zijn 
en de begrijpelijke zorgen die gedeeld 
zijn. Daar kunnen wij weer verder 
mee. In het voorjaar, nog voordat we 
met een stedenbouwkundig plan naar 
de gemeenteraad gaan, nodigen we 
de omwonenden weer uit voor een 
bijeenkomst.” Kijk voor meer infor-
matie op www.uithoorndenktmee.nl. 

Gemeentebelangen: samen 
werken aan integratie

Uithoorn - De gemeenteraad van 
Uithoorn gaat a.s. donderdag 
stemmen over een Woontoren van 
36 meter in het midden van het dorp. 
Als deze samenwerkingsovereen-
komst met Syntrus Achmea en het 
Rabo Pensioenfonds wordt gesloten, 
zet de gemeenteraad zichzelf
buitenspel. Wethouder Jan Hazen en 
de projectontwikkelaar hebben er, 
naar eigen zeggen, meer dan twee 
jaar over onderhandeld, maar pas op 
26 oktober 2021 hebben ze de 
hoogte van deze Woontoren wereld-
kundig gemaakt en willen de over-
eenkomst, nu drie maanden later 
door de gemeenteraad sluizen. In 
deze overeenkomst is voorgesteld de 
“kruimel regeling” als verdere proce-
dure te gebruiken. In zo’n procedure 
is de wethouder in controle en kan 
de gemeenteraad niets meer doen 
en is de Woontoren een feit, zonder 
inspraak of participatie.

Zoals op deze door NH Nieuws 
geschetste en realistischere weer-
gave van de kolossale Woontoren te 
zien is, is duidelijk dat de Projectont-
wikkelaar een onrealistisch beeld 
heeft geschetst met haar beelden op 
hun website. Dit is het zicht vanaf de 
directe overzijde van de kruising kon. 
Maximalaan en de laan van Meerwijk. 
Hiervoor komt de nieuwe rotonde 
met daarop de monumentale beuk, 
als monument voor 200 honderd jaar 
Uithoorn, met daarachter dan deze 
grote � at, hoger dan de Schuberg 
Flat aan de buitenrand van het dorp.
Daarnaast zijn de parkeerproblemen 
in het centrum groot en worden 
groter. Met deze ontwikkelingen en 
de verdwijnende parkeerplaatsen is 
er een grote noodzaak aan 
voldoende parkeerplaatsen bij 
nieuwe woningen. De Projectontwik-
kelaar meldde in de Commissie 
wonen dat 321 plaatsen voldoende is 

Gemeenteraad buitenspel Woontoren?
Foto: Graphic gemaakt door NH Nieuws

en dat is niet juist. Na onderzoek en 
ruggespraak met CROW zijn er 
verkeerde tabellen gebruikt en door 
deze “tel-fout” komen er straks in het 
centrum tussen de 80 en 160 
parkeerplaatsen te kort.
Er zijn een aantal andere zaken die 
ook onderzocht moeten worden, 
voordat dit contract wordt aange-
gaan. Door de huidige termijn van 
slechts 3 maanden, kan het WOB 
verzoek omtrent de berekeningen 
van Twynstra Gudde niet worden 
behandeld, voordat het besluit
valt. Als bij een ingrijpende aanpas-
sing als deze, zoveel open vragen zijn 
en het zoveel verzet oproept, dan is 
de “kruimel regeling” waarschijnlijk 
niet de juiste weg om participatie 
aan te sporen door de inspraak te 
beteugelen. De petitie https://geen-
� atamstelplein.petities.nl is nu 269 
getekend en er is een aantal fracties 
tegen dit voorstel.





1976 Kwakelsepad… Toen
Dit huisje is gebouwd in 1910 door de Kwakelse aannemer Gerardus van 
Staveren. Op 23 maart 1914 kocht Mattheus de Blieck dit echte “Van Stave-
renhuisje” met zijn herkenbare gebroken kap. Er zijn nog enkele van dit 
type huisjes te vinden op de Drechtdijk en Boterdijk. Thewis de Blieck was 
arbeider en daarnaast brugwachter van de Ringvaartbrug, die pal naast zijn 
huis lag. In 1974 hebben kleindochter Corry Meijer en haar vriend Jim 
Compier dit huisje gekocht, gerestaureerd en wit geschilderd, zoals op 
deze foto uit 1976. Op 28 december 1977 voltrok zich een drama: het huisje 
ging in vlammen op. De boel werd gesloopt en er werden nieuwe plannen 
gemaakt. Jim en Corry Compier besloten op dezelfde plek een nieuw 
onderkomen te laten bouwen.

2022 Kwakelsepad… Nu 
Op 1 maart 1980 werd de eerste steen gelegd door oma Johanna de Blieck-
Fehr, de oude bewoonster van het oude huisje. Jim en Corry betrokken de 
nieuwe woning in 1981. Begin 1983 verkochten zij dit huis om te verhuizen 
naar de Drechtdijk, waar ze meer ruimte kregen voor hun bedrijf in koel-
techniek. In september 1985 is het Kwakelsepad omgelegd naar achter dit 
huis om de bocht naar De Kuil beter aan te laten sluiten. Bij de oude Ring-
vaartbrug moest verkeer namelijk altijd een hele rare 90 gradenbocht 
maken om naar de Kuil te kunnen rijden. De oude ophaalbrug is in 
november 1985 weggehaald, als je goed kijkt zie je het oude bruggen-
hoofd nog zitten. Sinds 2015 woont de familie In ‘t Veld aan het oude dood-
lopende Kwakelsepad. Waar vroeger de auto’s en kermispraalwagens voor 
het huis reden, gaan ze nu achterom met een bredere weg en meer ruimte.

Voor meer Kwakelse historische en 
actuele informatie: kijk op de website: 
www.de-kwakel.com
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Uithoorn – Aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn is sinds 2 
februari 2017 de brood en banket-
zaak van Plooy gevestigd. Om dit 5 
jarig jubileum te vieren introduceren 
zij met grote trots, hun zelf ontwik-
kelde broodje een kruidig volkoren-

tarwe broodje met de naam: 
Uithoornnaartje. Woensdag 2 
donderdag 3 vrijdag 4 en zaterdag 5 
februari ligt er voor alle Uithoornaars 
een gratis Uithoornnaartje klaar. 1 
per klant op=op. U vindt hen aan de 
Arthur van Schendellaan 46.

Gratis Uithoornnaartje 
voor alle uithoornaars!

Uithoorn - Vertrouwen en begrip 
tussen overheid en burgers is ontzet-
tend belangrijk en is, zeker in verkie-
zingstijd, een veel besproken thema. 
Spanningen en onbegrip over het 
ontbreken van duidelijke en transpa-
rante communicatie over bijvoor-
beeld (burger)initiatieven en besluit-
vorming kan soms hoog oplopen. 
Teleurgestelde en boze inwoners zijn 
het gevolg. Dat is ontzettend jammer 
want je hebt elkaar hard nodig. Inwo-
ners, organisaties èn lokale overheid, 
maken tenslotte gezamenlijk onze 
samenleving. 

Vertrouwen
Communicatie is hierbij het sleutel-
woord. De gemeente geeft een extra 
verantwoordelijkheid heeft om hierin 
de eerste aanzet te doen door inwo-
ners en organisaties vroegtijdig te 
betrekken bij ontwikkelingen. Hierbij 
is het belangrijk dat niet alleen de 

regels en budgetten centraal staan, 
maar er nadrukkelijk gekeken wordt 
naar de behoefte van de inwoners. 
Een gemeentelijke organisatie die 
uitgaat van ‘ja dat kan’, tenzij er 
zwaarwegende argumenten zijn om 
nee te verkopen. Wanneer we de 
burger centraal stellen, word de 
besluitvorming vanzelf transparanter. 

Démocratie
Natuurlijk is niet alleen de gemeente 
verantwoordelijk voor goede en
transparante communicatie. Ook de 
gemeenteraadsleden als vertegen-
woordiging van de inwoners èn de 
inwoners zelf kunnen hieraan 
bijdragen. Door met elkaar in 
gesprek te blijven, te discussiëren en 
argumenten uit te wisselen.
gemaakt worden. Dit is waar demo-
cratie over gaat! Onno Brautigam, 
kandidaat gemeenteraadslid DUS: “ 
Gelukkig zijn in Uithoorn en De 

Overheid en Burgers, 
een twee-eenheid

Kwakel ontzettend veel inwoners en 
verenigingen die meedenken en 
participeren, die initiatieven 
ontplooien en regelmatig inspreken 
bij de gemeenteraad. DUS! wil voor 
Uithoorn en De Kwakel een samenle-
ving waarin je regelmatig met elkaar 
in gesprek gaat, waarin je begrip 
voor en vertrouwen in elkaar heb èn 
waarbij het uitgangspunt van de 
gemeentelijke organisatie is om 
intensief en transparant te communi-
ceren en zoveel mogelijk burgeriniti-
atieven te ondersteunen met een 
“ja dat kan”.

Uithoorn – Vorige week woensdag-
ochtend kwam H.K.H. Prinses Lauren-
tien naar Uithoorn voor de aftrap van 
de Nationale Voorleesdagen. Ze las 
leerlingen van basisschool Integraal 
Kind Centrum Het Duet voor uit het 
prentenboek ‘Maar eerst ving ik een 
monster’. Twaalf kinderen mochten 
bij het voorlezen in de schoolbiblio-
theek aanwezig zijn. Zij waren 
speciaal gekozen uit zeshonderd 

leerlingen van de multiculturele 
school. De jongste was drieënhalf en 
de oudste was zes jaar. Na a�oop 
vertelde een van de leerlingen van 
groep 1-2 van IKC Het Duet dat het 
eerst wel wat eng was, maar toen 
opeens niet meer. Een andere leer-
ling vertelde trots dat hij iets mocht 
aanwijzen in het boek. Ze vonden dat 
de prinses goed kon voorlezen. Zes 
andere kinderen lieten op de gang 
aan de prinses zien welke activiteiten 
de school nog meer doet aan taalon-
dersteuning. Zo was er een memo-
ryspel, monsters plakken en hadden 
ze een paneel beschildert dat werd 
overhandigd aan de prinses. De rest 
van de school kon via een livestream 
meekijken. Sommige meisjes hadden 
hun mooiste jurk aangetrokken, want 
er kwam toch een echte prinses 
langs. Prinses Laurentien vond het 
�jn om de nabijheid van de kinderen 
weer te proeven, nadat de opening 
van de Nationale Voorleesdagen 
vorig jaar online gehouden moest 
worden. Het was voor haar ook een 

Prinses Laurentien leest 
voor bij Het Duet 

De Kwakel - Na de proe�essen zijn er 
drie slagwerkers doorgegaan met de 
lessen en lid geworden van Tavenu. 
De lessen zijn nu op dinsdag van 
18:30 tot 19:30 uur in het dorpshuis 
in De Kwakel. De lessen worden 
gegeven door Rein Maassen, een 
expert op het gebied van slagwerk!
Tygo leert de beginselen van kleine 
trom en wil later in het jeugdorkest 

van Tavenu gaan spelen. Monica leert 
noten lezen en trommelen en wil, 
zodra het kan, mee gaan spelen met 
het orkest van Tavenu. Conny oefent 
ook de ritmes op trom en volgt ook 
al les bij de steelband. Wil je ook 
graag slagwerkles volgen en mee 
gaan doen met één van de orkesten 
van Tavenu, meld je dan aan via 
slagwerkgroep@tavenu-dekwakel.nl.

Slagwerklessen nu op dinsdag!

enorm feest. Slechts een select gezel-
schap mocht binnen bij het bezoek 
aanwezig zijn. Fans van het Koninklijk 
huis waren uit het hele land naar 
Uithoorn gekomen om een glimp 
van prinses Laurentien op te vangen. 
De prinses kwam stralend over de 
rode loper en nam zelfs even de tijd 
om een vraag te beantwoorden.

Organisatie
Verantwoordelijk voor het bezoek 
was Daisy den Hollander, adjunct-
directeur en event manager bij 
kinderopvang Solidoe Het Duet. Als 
fan van de Nationale Voorleesdagen 
lukte het haar al eerder om Wendy 
van Dijk te strikken. Vorig jaar werd 
het bezoek vanwege corona afge-
zegd en Daisy hoopte maar dat het 
dit jaar wel door zou gaan. Ze was 
dan ook heel blij toen het balletje 
alsnog ging rollen. Er volgden 
gesprekken met de RVD en een lange 
lijst met taken. “De prinses speelde 
heel goed in op de kinderen. Ze heeft 
een warme persoonlijkheid”, 
reageerde Daisy na a�oop. Namens 
de gemeente Uithoorn mocht de 
school een gevulde koek in de vorm 
van het logo van Uithoorn overhan-
digen aan de prinses. Daarna werd 

H.K.H. Prinses Laurentien weer uitge-
zwaaid. De Nationale Voorleesdagen 
worden sinds 2004 georganiseerd 
door de Stichting Collectieve Propa-
ganda van het Nederlandse Boek. 
Hun doel is het stimuleren van voor-
lezen. Voorlezen helpt kinderen hun 
woordenschat te vergroten en hun 
fantasie te ontwikkelen. H.K.H. 
Prinses Laurentien vindt het belang-

rijk om de geletterdheid te bevor-
deren en opent al jaren de Nationale 
Voordagen. Het gelezen prenten-
boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ 
is verkozen tot Prentenboek van het 
Jaar 2022. Het werd geschreven door 
Tjibbe Veldkamp en geïllustreerd 
door Kees de Boer. De Nationale 
Voorleesdagen duren nog tot en met 
5 februari.





Mijdrecht - Op dinsdagmorgen 10.15 
uur gaat de telefoon in de teamkamer 
van OBS De Eendracht: het Jeugd-
journaal hangt aan de lijn. Of ze even 
langs mogen komen om wat leer-
lingen te interviewen in de groepen 7 
en 8. Dit in verband met de perscon-
ferentie die dezelfde avond wordt 
uitgezonden over eventuele versoe-
pelingen met betrekking tot de 
corona maatregelen. Natuurlijk zijn ze 
welkom! Want de kinderen willen 
heel graag vertellen over hoe naar 

het is als je in quarantaine moet gaan 
omdat er besmettingen zijn in de 
klas. Over het online lessen volgen en 
je klasgenoten te moeten missen. Het 
lijkt zo �jn, lekker thuis blijven, maar 
uit de interviews blijkt dat ze daar 
heel anders over zijn gaan denken! 
Wat is het spannend als er een échte 
cameraman komt en Joanke, een van 
de redacteuren van het Jeugdjour-
naal. Sommige leerlingen die in 
groep 7 zitten mogen live hun zegje 
doen, nadat ze een microfoontje 

opgespeld krijgen en een zender in 
hun broekzak!

Chat
 Ze stellen echt heel goede vragen 
vindt Joanke. De leerlingen van groep 
8 zitten in quarantaine, voor het eerst 
in al die tijd moest er een groep van 
De Eendracht naar huis. De kinderen 
krijgen Joanke in beeld en zij chat 
met hen. Hoewel het allemaal best 
spannend is leggen ze heel duidelijk 
uit hoe het is om wel of niet ziek te 
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Het Jeugdjournaal op bezoek bij 
OBS De Eendracht!

zijn en de lessen te moeten volgen 
vanuit hun slaapkamertje of de huis-
kamer. De leerkrachten krijgen ook 
een kort interview en vertellen dat ze 
blij zullen zijn als er versoepelingen 
komen en de kinderen gewoon weer 
in de klas zitten. Met de kanttekening 
dat zieke leerlingen en leerkrachten 
uiteraard thuis moeten blijven en we 
met elkaar bij OBS De Eendracht heel 
voorzichtig blijven handelen rondom 
deze vervelende en besmettelijke 
covid variant. ‘s Avonds zit iedereen 
vol spanning naar de persconferentie 
te kijken. Hoewel? De meesten kijken 
samen met hun ouders naar het 
Jeugdjournaal, want het is natuurlijk 
wel heel bijzonder om jezelf terug te 
zien op tv!
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Uithoorn - Eindelijk, eindelijk 
mochten de Vogels weer voetballen 
in competitieverband. Nadat de 
eerste twee wedstrijden voor de 
jeugd werden afgelast door de inge-
laste lockdown vlak voor de jaarwis-
seling, mochten verschillende teams 
van Legmeervogels (LMV) weer hun 
balkunsten vertonen. Zo ook LMV 
JO10-1 die in de eerst fase van afge-
lopen seizoen zich eerst knap hand-
haafden in Hoofdklasse B, daarna 
soeverein alle wedstrijden wonnen 
met vrijwel altijd dubbele cijfers en 
daarom verdiend een promotie 
afdwongen naar Hoofdklasse A in 
deze derde fase van de competitie. En 
de eerste tegenstander is meteen de 
talentenfabriek uit het Gooi: BFC uit 
Bussum en partnerclub van Ajax met 
een ‘sterrenstatus’. 

Begin
Aan het begin van dit seizoen 
speelden beiden teams eerder tegen 
elkaar en toen ging de wedstrijd nipt 
verloren met 8-6. De jongens hadden 
toen geen goede herinneringen aan 
die wedstrijd. Niet zozeer omdat ze 
verloren, maar de grimmige sfeer op 
en buiten het veld bij BFC die dag 
verdiende niet de schoonheidsprijs. 
Beide ploegen hadden iets rechts te 
zetten. Met dit in het achterhoofd, zat 
er toch enige spanning aan het begin 
van deze hernieuwde ontmoeting. De 
bezoekende partij kwam met veel 
toeschouwers naar het mondaine 
Uithoorn met hoge verwachtingen. 
De Vogels begonnen echter voortva-
rend aan de wedstrijd: de hele ploeg 
was meteen ‘aan’ en met snel positie-
spel, felheid en teamwork ging de bal 
soepel heen en weer. De verdediging 
had de achterhoede onder controle 
en de andere spelers hielden het veld 

breed. Voordat BFC doorhad dat de 
wedstrijd was begonnen stond het 
binnen vijf minuten 3-0 voor LMV 
met doelpunten van Safouan en 
Pei-an. Linksback Pei-an bestierde de 
gehele linker�ank en de verdedigers 
konden hem bij veel acties 
simpelweg niet stoppen. Hij maakte 
dan ook zijn eerste hattrick dit 
seizoen en snoepte nog een vierde 
doelpunt af. Kortom, de tegenstander 
werd helemaal dronken gespeeld in 
de eerste helft en gingen de rust in 
met een 7-1 achterstand. 

Herpakken
Na rust probeerden BFC zich te 
herpakken, maar op deze dag waren 
Melle en Rens simpelweg niet te 
passeren en bleven onze jongens 
rustig door combineren: Safouan 
schroefde zijn gebruikelijke doelpunt 
moyenne per wedstrijd weer eens 
op; Jop bleef rustig naar de combina-
ties zoeken; Alan vuurde twee 
magni�eke cross passen waaruit 
twee keer gescoord werd; ook Mike 
verrichte enkele knappe reddingen 
op deze winderige dag. Geen 
moment kwam JO10-1 in problemen 
en de jongens speelden vandaag fel 
maar fair. Onze Gooische vrienden 
hadden daar duidelijk moeite mee en 
de wedstrijd werd ook paar keer 
daarom stilgelegd. Bij het a�uiten 
van de wedstrijd bleek de eindscore 
19-3. Er was dit keer geen twijfel over 
mogelijk wie de beste van de twee 
waren. LMV JO10-1 ging gewoon 
onverschrokken door op dezelfde 
weg als voor de winterstop en is de 
te kloppen ploeg in deze Hoofd-
klasse A District West I. Volgende 
week wacht BSM uit Bennebroek en 
zullen onze jongens ook dan hun 
mannetje staan.

JO10-1 schiet uit de 
startblokken na de winterstop

De Kwakel - Het traditionele Kouwe 
Klauwentoernooi beet, zoals jaarlijks, 
de spits af van de clubactiviteiten van 
Boule Union Thamen. Tijdens de alge-
mene ledenvergadering in november 
2021 was afgesproken dat ze als proef 
met een nieuw systeem zouden 
spelen. Normaal gesproken duurt een 
partij tot een equipe 13 punten heeft 
gescoord. De meeste clubtoernooien 
bestaan dan uit drie partijen. Het 
nieuw ontwikkelde systeem, waarvan 
onbekend is of het elders bestaat en 
uitgevoerd is kent geen partijen tot 
13 punten, maar partijen van 7 
werpronden. Per gewonnen 
werpronde krijgt het equipe een 
wedstrijdpunt (WP). Tevens wordt het 
aantal gescoorde punten bijge-
houden om in wedstrijdpunten gelijk 
geëindigde equipes te kunnen 
plaatsen. In totaal werden vier 
partijen van zeven werpronden 
gespeeld. Twintig leden trokken de 
stoute schoenen aan en namen deel 
aan deze proef. Het weer werkte mee 

aan de sfeer, maar van koude klauwen 
was eigenlijk geen sprake. Wel een 
zonnetje en de ontluikende 
sneeuwklokjes.

Twintig
Met twintig deelnemers was het 
mogelijk om met alleen doubletten te 
spelen. De eerst partij was even 
wennen om de scores te noteren en 
of je al of niet alle boules moest 
spelen. Gelukkig kregen de deelne-
mers het snel onder de knie. Dat het 
het eerste toernooi na de lockdown 
van de sportkantines was,was tussen 
de partijen goed te merken. Het 
sociale aspect van petanque kwam 
duidelijk naar voren. Om 15.30 uur 
waren de vier partijen gespeeld en 
kon de eindstand opgemaakt worden. 
Het systeem van de gescoorde 
punten te noteren bleek van grote 
waarde want er waren nogal wat 
deelnemers met gelijke aantallen 
wedstrijdpunten. Een eerste voorzich-
tige reactie was redelijk positief over 

Eerste Boule Union Thamen toernooi van 2022
het geteste systeem. Er zullen waar-
schijnlijk nog wat testen uitgevoerd 
worden. De eerste drie winnaars van 
naturaprijzen waren:1 Wilma Buchner, 
2 Ben Disseldorp en 3 Jos de Zwart.

Nationale Petanque Competitie.
De nationale petanque competitie is 
door de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond voortijdig afgesloten. Door de 
vele covid besmettingen is de 
verwachting dat door spelersgebrek 
wedstrijden verplaatst moeten 
worden. Daar in april het toernooisei-
zoen weer begint, is er voor het 
inhalen geen ruimte voor inhaalpar-
tijen. De eindstand van de competitie 
2021-2022 is bepaald op de stand na 
de eerste heft van de competitie. Ook 
daarvoor moeten nog 47 wedstrijden 
ingehaald worden. Voor het team van 
Boule Union Thamen is dat niet aan 
de orde. Zij hebben de halve compe-
titie afgesloten op een vijfde plaats. 
Kampioen werd team 4 van De Boel 
de Boule uit Roelofarendsveen.

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
beschikt over een grote groep trai-
ners die wekelijks in weer en wind op 
de atletiekbaan staan om voor alle 
leden die deel uitmaken van een van 
de vele trainingsgroepen trainingen 
te verzorgen en hen bij wedstrijden 
te begeleiden en te coachen.
Deze trainers zijn vrijwel allemaal 
afkomstig uit de eigen gelederen van 
de vereniging, vaak intern opgeleid, 
een klein aantal heeft via kontakten 
met de verenigingstrainers hun weg 
naar AKU gevonden. Naast meer dan 
20 trainers die de pupillen en juni-
oren op verschillende dagen en 
momenten trainen, mag de lopers-

groep zich verheugen in de aanwe-
zigheid van een groep van 6 gekwali-
�ceerde trainers. Daarnaast staan op 
meerdere momenten in de week 
wandelcoaches klaar om vanaf het 
clubgebouw met wandelaars er op 
uit te trekken.

Trots
Het spreekt voor zich dat AKU trots is 
op zijn trainersgilde en een enorme 
waardering heeft voor hun weke-
lijkse inzet en gedrevenheid. 
Het is niet alleen belangrijk dat trai-
ners beschikken over goed atletiek-
materiaal om de trainingen te 
verzorgen, de vereniging moet er 

Trainers van AKU in nieuwe trainingsjas
ook voor zorgen dat ze qua kleding 
zo uitgerust zijn dat ze onder alle 
weersomstandigheden hun werk 
goed kunnen uitoefenen.
Alle trainers beschikken al over een 
warme trainersjas voor in de winter 
maar er ontbrak nog een sportief 
jack voor het voor- en najaar. Daarom 
heeft de vereniging van de 
opbrengst van de grote clubactie 
voor alle trainers een softshelljack, 
waterafstotend en winddicht, aange-
schaft en deze vorige week aan hen 
uitgereikt. Trainers kunnen zo de 
komende paar jaar herkenbaar en 
kwalitatief goed gekleed hun trai-
ningen uitvoeren.

De Kwakel - Op de vrijdagmiddag kun 
je samen met anderen bridgen zonder 
je daarbij druk te hoeven maken om de 
eindstand. Iedere bridger telt bij ons 
mee en ja we willen toch echt wel een 
hogere score halen. Ook is er ruimte tot 

het stellen van vragen zodat je er ook 
nog wat van kan opsteken. En ja veilig-
heid blijft troef deze winter! Dus bij 
klachten vragen ze je om thuis te 
blijven! Nogmaals de eindstand is van 
ondergeschikt belang.. samen gezellig 

Kom ook bridgen op vrijdag een bridge middag doorbrengen is het 
ultieme doel. Meedoen kan door je aan 
te melden onder de titel “vrijdag 
bridgen in de Quakel” bij leerkomga-
bridgen@gmail.com of bel Hans Selman 
06-54 108 456. Ze spelen het liefst met 
volle tafels dus vooraf opgeven is echt 
gewenst. Ook als je nog niet kunt 

bridgen kun je informeren naar de 
mogelijkheden om het te gaan leren. Er 
is onlangs een start cursus op de maan-
dagavond begonnen. Ook kan je nog 
opgeven voor een opfriscursus (5 
weken) op de dinsdagavond, dit omdat 
we de afgelopen jaren toch wel erg 
weinig hebben kunnen spelen. Je oude 

afspraken vernieuwen is dan best een 
leuke bezigheid. Bridgen is goed voor je 
geheugen en voor het opbouwen van 
een netwerk met sociale contacten (ook 
dat laatste zijn we een beetjs uit het 
oog verloren in deze lastige tijden). En 
ja “Leer-Kom-Ga-Bridgen” daagt je uit 
om daaraan (weer) mee te doen. 

Uithoorn- Als je al een tijdje binnen 
zit, of je eigen sport ligt stil, of er zijn 
geen wedstrijden, of je verveelt je, 
kom dan lekker een keertje honk-
ballen! Voor iedereen (jongens en 
meisjes) vanaf 5 jaar organiseren wij 
elke week trainingen zowel op 
zaterdag als zondag. Kom maar eens 
laten zien of je een bal uit het veld kan 
slaan, en hoe hard je een rondje langs 
alle honken kunt rennen. Iedereen 
mag mee doen, je hoeft geen lid te 
zijn. En als je het na een paar keer leuk 
vindt dan kan je lid worden en de�ni-
tief aansluiten bij een van de teams! Je 
hoeft geen spullen mee te nemen, zij 
hebben genoeg knuppels, ballen, 
handschoenen etc. Trek een trai-
ningspak aan en gympen en je bent er 
klaar voor! De trainingen zijn elke 
week op zaterdag en zondag in de 
Brede School in Uithoorn. Meld je even 
aan via Whatsapp op 06 16072728 dan 
kunnen wij je informeren over de trai-
ningstijden. Ook voor 16 jaar en ouder 
en zowel voor (jonge) dames en heren 
hebben wij heel veel mogelijkheden, 

stuur dan ook een whatsapp bericht 
en je kunt ook gratis een aantal keren 
meetrainen.

Kom jij lekker meetrainen?
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LEZERSPOST

Ik, 86 jaar, houd van mijn Libellebos. Een heerlijk stukje 
natuur in ons dorp. Je wandelt en �etst er. Pakt een 
bankje en hoort de vogels. Helaas zijn honden-uitlaters 
er tegenwoordig op het �etspad meer met elkaar en 
hun mobieltjes bezig dan met hun beestje. En er zijn 
wel heel veel oude mensen zoals ik; je bent blij als je er 
wat jong leven ziet. Gelukkig is er de De Olievaar en  
kinderzorgcentrum. Wat zou nieuw jong leven hier 
welkom zijn. Niets leukers dan  jonge scouts hier straks 
bezig te zien. Actief, gezond, oog voor de natuur. 
Juweeltjes in een park als het Libellebos. Door hun 

aanwezigheid behoud verzekerd. Natuurlijk zijn er weer 
bezwaarden die (zij weten waarschijnlijk niet eens wat 
een platte knoop is) handtekeningen verzamelen 
omdat een groene oase dreigt te verdwijnen. Wat een 
onzin. Er wordt geen boom omgehakt; wel liefdevol 
voor alles wat groen is en voor leven gezorgd. En 
geleefd! Laten gemeente en scoutinggroep zich niet 
van de wijs brengen door petities die nergens op lijken 
en waarschijnlijk grotendeels verzonnen zijn. Die zeker 
niet verwoorden wat mensen uit mijn buurt dichtbij 
het park ervan vinden. Bob Berkemeier, Lezerspost 26 
januari, verwoordde het goed. Beter kan ik het niet 
zeggen.
Job Dienske

Ruimte voor de Scoutinggroep 
in het Libellebos

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Op werkbezoek bij 
ondernemers

Net voor Kerstmis schreef ik mijn laatste 
column. En gaf toen al aan dat deze weer terug 
zou keren in het nieuwe jaar. Vanaf vandaag is 

de column weer elke twee weken te lezen in deze krant. Er is behoorlijk 
wat gebeurd sinds de laatste column. Zoals de brand in ’t Buurtnest 
tijdens de jaarwisseling. Verschrikkelijk. Mijn medeleven gaat uit naar alle 
betrokkenen. Met name voor de huurders en gebruikers van het gebouw 
is het een nachtmerrie. Er is veel schade. Niet alleen aan het gebouw, 
maar natuurlijk ook aan alle spullen die daar waren opgeslagen. Door 
goed en snel optreden van de brandweer is toch een gedeelte van het 
gebouw behouden gebleven. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de 
toekomst van ’t Buurtnest. Onlangs hebben wij online met de direct 
omwonenden van ’t Buurtnest gesproken. Maar ook al eerder met de 
huurders. De impact is groot. Er is begrijpelijk veel emotie. We laten ze 
niet in de kou staan. Naast de verschrikkelijke brand was het ‘beheers-
baar’ qua incidenten in de gemeente Uithoorn tijdens Oud en Nieuw. Dat 
wil zeggen dat de hulpdiensten de hele nacht grip hebben gehad op de 
situatie. We hadden, net als vorig jaar, meer politie en handhavers op de 
been. Desalniettemin was het onrustig en is er in onze gemeente en de 
rest van het land heel veel vuurwerk afgestoken, ondanks het verbod. 
Daar heb ik werkelijk geen woorden voor.

Versoepelingen
Een klein lichtpuntje zijn de versoepelingen die onlangs zijn ingegaan. 
Horeca kan weer, onder enkele voorwaarden, open. Ook zijn de winkels 
alweer een tijdje open. Dat wil niet zeggen dat alles nu weer ‘ok’ is. Veel 
ondernemers verkeren in zwaar weer. Wethouder Jan Hazen (Economie) 
en ik gaan deze week een aantal winkeliers bezoeken. We willen in 
gesprek over hoe het hen vergaat in deze coronacrisis. Samen met een 
groot aantal burgemeesters heb ik ook mijn steun gegeven aan de nood-
kreet aan het kabinet om het coronabeleid fundamenteel te herzien.
Nog geregeld heb ik samen met de wethouders en een klein groepje 
ambtenaren ‘corona-overleg’. Vorige week hebben we bijvoorbeeld 
besproken om er bij de GGD op aan te dringen om een vaste testlocatie 
te krijgen in Uithoorn. In ieder geval tot het moment dat we corona écht 
onder controle hebben. De GGD bepaalt de locaties, maar het kan nooit 
kwaad om onze wens aan de GGD kenbaar te maken. We houden u op de 
hoogte. Overigens staat vanaf afgelopen maandag weer de mobiele 
testbus op het Zijdelwaardplein. Deze staat er drie weken lang. Het is wel 
noodzakelijk om een afspraak te maken voor de test. Kijk voor meer infor-
matie op www.uithoorn.nl.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - De uitkomsten van het 
Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 
zijn bekend. Het college van 
Uithoorn heeft het rapport aange-
boden aan de gemeenteraad. 
Wethouder José de Robles (sociaal 
domein) is tevreden: “De ingevulde 
vragenlijsten geven een goed beeld 
van hoe we het met onze partners 
doen; over het algemeen is dat goed. 
Met de resultaten kunnen we gericht 
verder werken om de toegang, kwali-
teit en de e�ectiviteit van de zorg en 
ondersteuning nog beter te maken.”

Overgrote deel tevreden
Gemeenten zijn verplicht om inwo-
ners die gebruikmaken van Wmo-
voorzieningen (zoals ondersteuning 
bij zelfstandig wonen, vervoer en bij 
activiteiten, hulp bij administratie en 
�nanciën) jaarlijks te vragen naar hun 
ervaringen met de ondersteuning. 
Voor het overgrote deel (90%) van de 
invullers was de dienstverlening van 
de aanbieder, hulpverlener of leve-
rancier naar wens. Ondanks de coro-
namaatregelen was nagenoeg alle 
zorg “goed”, “passend bij de hulp-
vraag” en “geleverd als afgesproken”. 
Met de ondersteuning, zo gaven veel 

respondenten aan, kunnen zij zich 
beter redden en langer blijven doen 
wat ze willen. Dat verhoogt de kwali-
teit van leven. 

Uit de antwoorden blijkt verder dat 
inwoners die hulp willen de toegang 
tot die hulp weten te vinden. Ook 
zijn ze over het algemeen tevreden 
over hun behandeling: medewerkers 
nemen de vraagsteller serieus, 
denken mee over een oplossing en 
houden rekening met de persoon-
lijke situatie. Dit geldt voor 
gesprekken die bij de gemeente en 
de zorg- hulpinstanties plaatsvinden, 
maar ook voor de keukentafelge-
sprekken thuis. Wel daalde de tevre-
denheid over de wachttijd tussen 
aanvraag en aanvang van de onder-
steuning: van 64% in 2019 naar 49% 
in 2020.

Voorzieningen minder bekend
Ook de bekendheid en het gebruik 
van de beschikbare zogenaamde 
voorliggende voorzieningen liepen 
terug. Voorbeelden zijn mantelzor-
gondersteuning of de inzet van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner bij 
het aanvragen van hulp of zorg. 

Cliëntenervaring Wmo in 
Uithoorn overwegend positief

Hetzelfde gold voor algemene voor-
zieningen: de inloop en activiteiten 
onder meer in buurthuizen liepen 
terug, waarschijnlijk vanwege de 
coronamaatregelen. Daartegenover 
steeg het vertrouwen in de onder-
steuning door familie, bekenden en 
buurtgenoten. Van de respondenten 
wordt 83% ondersteund vanuit een 
eigen netwerk; 15% van hen gaf aan 
te verwachten dat de omgeving die 
ondersteuning niet meer kan 
opbrengen, 4% minder dan vorig 
jaar. 

Samen verbeteren
Het college is tevreden met de 
uitkomsten van het Cliëntervarings-
onderzoek Wmo 2020. Wethouder De 
Robles: “We meten de cliënterva-
ringen op meerdere momenten per 
jaar. Zo houden we continu voeling 
met de tevredenheid bij onze inwo-
ners die gebruikmaken van de Wmo 
scherp in de gaten. Aan de hand van 
de uitkomsten kijken we samen met 
onze partners naar mogelijke verbe-
teringen van de zorg en ondersteu-
ning die we onze inwoners bieden.”

Waarstaatjegemeente.nl
De resultaten van het Cliënterva-
ringsonderzoek Wmo 2020 van de 
gemeente Uithoorn staat op waar-
staatjegemeente.nl, onder “Gemeen-
telijke Monitor Sociaal Domein”.

Uithoorn - Welke sport je ook beoe-
fent of je een supporter van een 
sportclub van bent, sport doe je 
samen. Sport zorgt ervoor dat de 
samenleving gezonder wordt. Onze 
jeugd heeft recht op een gezond 
leven, maar ook onze ouderen 
moeten fysiek vitaal kunnen blijven. 
De overheid mag meer sport en 
meer bewegen zeker stimuleren. De 
gemeente, met daarin de VVD 
voorop, blijft zich hiervoor inzetten. 
Mooie voorbeelden zijn de renovatie 
van De Scheg of de sportnota ‘Sport 
verenigt 2021 - 2028’ met het 
uitgangspunt dat we als gemeente 
sporten en bewegen faciliteren, 
ondersteunen en mogelijk maken 
voor iedereen.
De VVD wil blijven zorgdragen dat er 
voldoende sport- en beweegmoge-
lijkheden zijn voor alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. Dat geldt 
voor iedereen, ook voor inwoners 
met een beperking en (kinderen uit) 
gezinnen met een laag inkomen. De 
inzet van jeugdfonds Sport & 
Cultuur moet blijven. Zo kan 
iedereen meedoen met sportactivi-
teiten. Of dat nu individueel of in 
groepsverband is, bij een vereniging, 
sportschool of in de openbare 

ruimte. De vele en goede sportvoor-
zieningen die onze gemeente te 
bieden heeft dient daarbij zo inten-
sief mogelijk te worden gebruikt.

Verbinden
“Ook is sport een middel om 
mensen te verbinden” zegt 
Alexander Reuvekamp, kandidaat 
voor de gemeenteraad 2022 voor de 
VVD. Hij maakt zich hard voor de 
sport. “Ik heb zelf aan den lijve 
ondervonden welke impact lock-
downs kunnen hebben. Door de 
sluiting van de sportscholen, het 
stoppen van de voetbalcompetitie 
en de beperkingen voor hardloop-
verenigingen hebben mijn vrouw, 
mijn kinderen en ikzelf alternatieve 
manieren moeten zoeken om toch 
nog iets aan sport te kunnen blijven 
doen. Ik miste het samenzijn met 
anderen in deze tijden des te meer. 
En als het dan toch kon, ging het op 
gepaste afstand.” Alexander is zelf 
een fervent sporter. Begonnen met 
turnen, voetbal, daarna jarenlang 
tennis gespeeld en op zijn 18e over-
stapte naar duurlopen. Nu is hij 
sinds een aantal jaren een fanatiek 
cross�tter bij Uithoorn Cross�t, een 
mooie sport community.

Sport brengt mensen bij elkaar
Uithoorn - Na ruim 4 jaar succesvol 
te hebben gesport in onze locatie te 
Uithoorn werd het wel eens tijd 
voor vernieuwing. De afgelopen 
lockdown is de gehele inrichting 
van de freerunhal gesloopt en 
daarna vanaf de grond weer opge-
bouwd! Dit was nodig om aan de 
nieuwste eisen te voldoen op zowel 
sportief als technisch gebied. Het 
geeft ons ook de mogelijkheid om 
met de leden een volgende stap in 
hun sportieve ontwikkeling te 
zetten. De verbouwing had niet 
kunnen plaatsvinden zonder de 
zekerheid van een vernieuwd huur-
contract. Na toezegging van de 
gemeente Uithoorn om te kunnen 
blijven huren tot in ieder geval 2025 
stond niets een �inke upgrade nog 
in de weg! Tijdens de afgelopen 
coronaperiodes hebben ook zij het 
ontzettend zwaar gehad maar 
gelukkig zijn de leden altijd achter 
hen blijven staan en kunnen ze nu 
eindelijk iets voor hun terug doen! 
Iedereen krijgt de mogelijkheid om 
tijdens de GRATIS open dag op 26 
februari de nieuwe freerun hal te 
ontdekken. 
U vindt hen aan de J.A. van Seume-
renlaan 1 in Uithoorn.

Splinter nieuwe 
freerun hal






