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VERKOOP
PLANNEN?Een groep naaste familieleden staat 

dinsdagmiddag bij het gemeente-
huis om de zussen op te wachten. 
Het regent een beetje, maar als de 
zussen aankomen zijn zij het stra-
lende middelpunt. De drie dames 
dragen een witte jumpsuit met jasje 
en een bijpassend bruidsboeket. De 
mannen dragen een pak. Vandaag 
zal Irene het ja-woord geven aan 
Gerrit Worm. Sonja trouwt met 
Armand Bordewijk en Esther laat het 

partnerschap omzetten met 
Matthieu van Dam. Ze zijn allemaal al 
langer samen. Irene heeft al twintig 
jaar verkering. “We kregen verkering 
op 22 februari 2002.” Deze dag met al 
die tweeën past daar dus prima bij. 
Ze worden in de echt verbonden 
door trouwambtenaar Petra Wage-
naar, een collega van Irene. “Ik doe 
ook huwelijksvoltrekkingen”, vertelt 
de oudste zus Bouman. “Ik werk bij 
de gemeente en mijn zus belde of 22 

februari nog vrij was. Zij wilde het 
partnerschap omzetten in een huwe-
lijk. Dat wilde ik ook en toen hebben 
we onze andere zus ook gelijk 
gevraagd.” De drie zussen hebben 
een goede band met elkaar. “We 
wonen allemaal in Uithoorn en gaan 
vaak op vrijdagmiddag even bij mijn 
ouders een borrel doen. Onze ouders 
zijn bijna tachtig. We vinden het leuk 
dat ze dit nog mee kunnen maken.” 
Na de palindroomhuwelijken zijn de 
echtparen met hun families naar Het 
Spoorhuis gegaan. “We hebben 
verder niets gepland, misschien 
geven we in de zomer nog een feest.”

Uithoorn – Vorige week dinsdag was een bijzondere datum namelijk 
22-2-22, een datum die zowel andersom als ondersteboven te lezen is. 
Een mooie dag om te trouwen besloten de drie zussen Bouman.

Palindroomhuwelijk voor drie 
zussen

Diamanten bruidspaar Hogervorst: 
“Een voorbeeld voor velen”
De Kwakel – Het Kwakelse echtpaar 
Hogervorst is 60 jaar getrouwd. 
Burgemeester Pieter Heiliegers 

bezocht vrijdag 25 februari het stra-
lende bruidspaar om hun zijn welge-
meende felicitatie over te brengen. 

Foto: Patrick Hesse / VisionQuest

Het paar, respectievelijk 79 en 78 jaar 
oud, kwam elkaar voor het eerst 
tegen bij de plaatselijke gymvereni-
ging. Maar zij leerden elkaar beter 
kennen bij Leenders in De Kwakel. 
Het viel de burgemeester op dat het 
diamanten bruidspaar, behalve stra-
lend, ook nog aardig vitaal is. Ze 
doen geregeld nog hun eigen bood-
schappen en als het even kan, 
stappen ze op de �ets voor een ritje. 
Ze geven aan zeer tevreden terug te 
kijken op de afgelopen 60 jaar: “We 
hebben erg genoten van alle vakan-
ties die we gevierd hebben. Vaak met 
de hele familie. Dus inclusief 
kinderen, kleinkinderen én achter-
kleinkinderen. Genieten was het. Ons 
50-jarig huwelijk hebben we ook 
groots gevierd met de hele familie. 
En ons diamanten huwelijk gaan we 
natuurlijk ook vieren. In de Gasterij in 
De Kwakel.” De burgervader heeft net 
als het bruidspaar genoten van het 
bezoek. Heiliegers: “Altijd mooi om te 
zien dat mensen zo lang bij elkaar 
zijn. En elkaar na al die jaar nog zo 
liefdevol aankijken. Een voorbeeld 
voor velen!”

Doe je mee met de 
Rommelroute Uithoorn?
Uithoorn - Het wordt feest in 
Uithoorn voor iedereen die het leuk 
vindt om op zoek te gaan naar een 
koopje of overbodige spulletjes wil 
verkopen! Op zaterdag 21 mei 2022 
van 11.00 tot 15.00 uur organiseert 
Uithoorn voor Elkaar de ‘Rommel-
route Uithoorn’. Op deze dag kun je 
je tweedehandse en/of zelfgemaakte 
spulletjes verkopen vanuit je eigen 
tuin, garage of schuur. Verkopers die 
zich aanmelden, komen op de 
Rommelroute-kaart zodat iedereen 

op 21 mei een leuke tocht langs alle 
deelnemers in Uithoorn kan maken! 
Hoe meer mensen meedoen, hoe 
leuker de Rommelroute wordt. Meld 
je dus aan als je wilt verkopen en op 
de Rommelroutekaart vermeld wilt 
worden! Dat kan tot 1 mei 2022 op 
www.uithoornvoorelkaar.nu/
rommelroute . Houd voor meer infor-
matie ook de Facebookpagina in de 
gaten: @RommelrouteUithoorn. Heb 
je vragen? Stuur een bericht naar 
rommelroute.uithoorn@gmail.com. 

Inschrijving 
Kunstroute 
Zijdelveld 
begonnen
Uithoorn - In het weekend van 
11 en 12 juni van 12.00-17.00 
uur, is het Zijdelveld in Uithoorn 
weer de ‘gaststraat ‘ voor creatie-
velingen. Voor deze achtste 
editie worden er weer nieuwe 
schilders, beeldhouwers, straat-
artiesten, muzikanten e.a. 
gezocht. Aanmelden kan tot 15 
maart 2022 op 
kunstroutezijdelveld@gmail.
com. www.facebook.com/
KunstrouteZijdelveld
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

IVN-Vogelexcursie naar het 
Landje van Geijsel 

Regio - Het Landje ligt bij Ouderkerk aan de Amstel vlakbij de A9 en de 
Ouderkerkerplas. Begin februari wordt het waterpeil opgevoerd zodat er 
een laagje water op het land staat, tot in mei. Dit trekt allerlei steltlopers 
en eenden aan als een magneet. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa 
en Afrika strijken hier neer om op te vetten. Ook slapen ze hier graag 
omdat dit een veilig plekje is. Grutto’s (soms wel enkele duizenden ), 
scholeksters, kemphanen, kieviten, smienten, pijlstaarten en vele soorten 
andere soorten zijn dan hier te bewonderen. Er hebben zelfs steltkluten 
gebroed. Vanuit de vogelkijkschuur, die in het vroege voorjaar open is, is 
de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting.
Vogelliefhebbers verheugen zich er enorm op, want het is de aankondi-
ging van het voorjaar: de eerste grutto’s zijn weer in het land! Dat is 
eigenlijk ieder jaar vaste prik in deze tijd van het jaar. In januari zijn de 
eerste grutto’s gezien bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de 
Amstel. 

Ouderkerk
Het gebied is gelegen in een uitgeveend stuk van de Holendrechter- en 
Bullewijkerpolder bij Ouderkerk aan de Holendechterweg en de Amstel-
zijweg en helemaal ingesteld op vogelaars. Er is zelfs een speciale schuur 
met een hooggelegen uitkijkpunt achter glas. Het is een plek met grote 
contrasten: de torens van Amsterdam Zuidoost met de Arena in de verte 
en het voortrazende verkeer op de A9 vormen een surrealistisch decor bij 
dit verder zeer landelijke gebied. Wilt u een bezoek brengen aan dit 
vogelparadijs en uitleg krijgen over alles wat er te zien is? Dat kan op 
zaterdag 5 maart a.s. Dan organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een korte excursie naar dit gebied.Wat kunt u zoal verwachten? Dat 
wisselt per dag, maar naast Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholekster, Kievit, 
Smient en Krakeend is er ook een goede kans op Tureluur, Watersnip, 
Bonte strandloper, Bontbekplevier, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend, 
Bergeend, Slechtvalk en nog veel meer. De IVN-excursie is voor iedereen 
gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Neem zelf wat te drinken 
mee en zorg voor warme kleding, want er wordt veel stilgestaan. Een 
kijker is eigenlijk onmisbaar, maar er is ook ruimschoots gelegenheid om 
in een telescoop mee te kijken. Datum: zaterdag 5 maart 2022. Verza-
melen: parkeerplaats achter het gemeentehuis Uithoorn, laan van Meer-
wijk. Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk maar gezien 
Covid bij vertrek pas te regelen dus denk aan een mondkapje. Terug: rond 
12:00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding autokosten in overleg met de 
bestuurder). Aanmelden via: vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl. Nadere infor-
matie zie de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info en 
excursieleider: Peter Betlem 0653743460
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Uithoorn – Deze week starten nieuwe 
cursussen bij het creatieve cursuscen-
trum Crea in Uithoorn. Voor liefheb-
bers van tekenen, schilderen, edel-
smeden en fotogra�e is er van alles te 
doen bij Crea. “We zijn erg blij dat we 
na alle Corona beperkingen weer 
voluit aan de slag kunnen”, aldus 
teken- en schilderdocente Arlet 
Ybema. Op 2 maart start een cursus 
fotogra�e voor beginners. In deze 
cursus wordt kennisgemaakt met de 

verschillende functies van de camera, 
zoals diafragma, sluitertijd en belich-
ting. “Vaak hebben mensen een hand-
matig instelbare camera maar gebruik 
je alleen de automatische stand”, zegt 
docente fotogra�e Mariette Beenen. 
“In deze cursus leer je hoe je zelf 
mooiere foto’s kunt maken. Erg leuk nu 
we het buitenseizoen weer tegemoet 
gaan.” De cursus bestaat uit 8 lessen en 
vindt om de week plaats op woens-
dagavond van 20.00 tot 22.30 uur.

Nieuwe cursussen bij Crea

Uithoorn – We mogen weer: de 
zaterdagse postzegelruilbeurs van de 
Filatelisten Vereniging Uithoorn 
wordt weer gehouden op zaterdag 5 
maart en U bent van harte welkom.
En er zijn altijd leden van de Filate-
listen Vereniging aanwezig, bij wie U 
informatie kunt inwinnen over het 
verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waarbij U de benodigde 
postzegels kunt aanscha�en. Ook 
zijn er de stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
U zegels 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 – Afgelopen 24 februari debat-
teerde de Tweede Kamer over de 
luchtvaart. Omdat dit het eerste debat 
was sinds het aantreden van het 
nieuwe kabinet, waren er veel nieuwe 
gezichten. Tijd dus voor de gemeente 
Uithoorn om te laten zien waar zij 
voor staat, en haar zorgen te delen 
met de nieuwe minister en Tweede 
Kamerleden. De gemeente Uithoorn 
heeft haar standpunten naar de 
Tweede Kamer gestuurd in een geza-
menlijk pleidooi met de gemeente 
Aalsmeer, namens de in totaal 60.000 
inwoners van beide gemeenten. Kern 
van het pleidooi: “De balans tussen 
Schiphol en haar omgeving is 
verstoord. Daarom roepen we minister 
Harbers op om nu echt werk te maken 
van de leefkwaliteit in de Zuidoost-
hoek en de (geluid)hinder en uitstoot 
van schadelijke sto�en te vermin-
deren. Alleen dan blijven Uithoorn en 
Aalsmeer een �jne plek om te wonen 
en kinderen op te laten groeien.”

Gegroeid
“Schiphol is de afgelopen jaren (voor 
de coronacrisis) gegroeid. Maar van 
minder hinder is, ondanks eerder 
gemaakte afspraken, nog steeds geen 
sprake. Niet voor niets maken we ons 
hard voor minder hinder voor onze 
inwoners. Daarbij zijn de afspraken 
uit het zogenaamde Aldersakkoord 
uit 2008 het ijkpunt. Kern van deze 
afspraken is dat Schiphol tot 500.000 
vluchten mag groeien, mits dat 
samengaat met beperking van de 
hinder en het vergroten van de kwali-
teit van de leefomgeving. Afspraken 
die zeker van belang zijn voor de 
Zuidoosthoek waar Uithoorn en Aals-
meer liggen. Ook het onderscheid 
tussen primaire en secundaire banen 
hoort bij dit pakket aan afspraken. 
Aalsmeer en Uithoorn liggen name-
lijk onder de Aalsmeerbaan, een 
secundaire baan. Dit betekent dat 
vliegtuigen in principe andere banen 
moeten gebruiken om de meest 

dichtbevolkte gebieden te ontzien. 
Alleen als deze vol zijn of niet 
gebruikt kunnen worden, komt onder 
andere de Aalsmeerbaan in beeld. De 
afgelopen jaren werd de Aalsmeer-
baan echter ingezet alsof het een 
primaire baan is waardoor de overlast 
exponentieel toenam. Een onaccep-
tabele ontwikkeling, die vraagt om 
aanpassing van het luchtvaartbeleid, 
waarbij de verlaging van het aantal 
vluchten een serieuze optie is.“

Debat
“Op de agenda van dit eerste lucht-
vaart debat staan vele onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de toekomst 
van de luchtvaart en het terugdringen 
van de overlast. In het pleidooi aan de 
Tweede Kamerleden hebben we twee 
onderwerpen uitgelicht: Luchthaven-
verkeersbesluit (LVB1) en het Verbin-
dingsplan Schiphol en omgeving 2021 
– 2025 (rapport van Van Geel). In het 
LVB1 wordt onder andere het verschil 
tussen primaire en secundaire banen 
wettelijk verankerd, zodat erop 
gehandhaafd kan worden. Dit zijn 
belangrijke ontwikkelingen voor de 
verbetering van de leefkwaliteit. 
Daarom zijn Uithoorn en Aalsmeer 
voorstander van een snelle invoering 
van het LVB-1. Toch kent dit besluit ook 
punten voor verbetering. Daarom 
vinden we dat de minister ook binnen 
de kaders van LVB-1 moet garanderen 
dat inwoners zo goed mogelijk worden 
beschermd tegen de overlast van 
Schiphol. Bij het onderwerp Verbin-
dingsplan Schiphol en omgeving 2021 
– 2025 vragen we aandacht voor de 
positie van gemeenten uit de zwaarbe-
laste gebieden. Deze gemeenten 
moeten zichzelf kunnen vertegen-
woordigen; dat geldt ook voor de 
bewoners van deze gebieden.” De 
volledige tekst van het gemeentelijke 
pleidooi is te vinden op de website van 
de gemeente Uithoorn. Klik op het 
onderwerp “Wonen en leefomgeving”, 
en daarna “Wonen bij Schiphol”.

Oproep tot herstel balans 
Schiphol en omgeving

Portret
Een dag later, op donderdagavond 3 
maart, start de cursus portrettekenen 
en schilderen. In 5 lessen wordt 
geleerd hoe een mooi portret kan 
worden gemaakt door een aantal 
handige weetjes over de indeling van 
het gezicht. Er wordt gewerkt met 
potlood en houtskool maar het is ook 
mogelijk om met verf aan de slag te 
gaan. Cursisten kunnen elkaar nate-
kenen maar werken ook aan de hand 
van foto’s. De lessen vinden om de 
week plaats op donderdag van 19.30 
tot 22.00 uur. Ook bij een aantal jaar-
cursussen is het nog mogelijk om in 
te stromen. Zo is er voor de jeugd 
nog plaats op woensdagmiddag om 
16.30 uur om te tekenen en schil-
deren en op zaterdagochtend 
kunnen kinderen mooie objecten 
maken met klei maar ook potten-

bakken op een draaischijf. 
Aanmelden kan via crea@xs4all.nl. 
Meer informatie is te verkrijgen, ook 
over de andere cursussen van Crea, 
via www.crea-uithoorn.com.
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LEZERSPOST

In de Nieuwe Meerbode van 23 februari staat een inge-
zonden brief over mijn overstap van Ons Uithoorn naar 
DUS!. Die stap zou ‘opzienbarend’ zijn, omdat ik eerder 
kritische uitspraken deed over de bestuurscultuur in 
Uithoorn en het opereren van de coalitiepartijen. Ben ik 
nu ongeloofwaardig? In juli 2021 schreef ik in deze 
krant over de Uithoornse bestuurscultuur. Samengevat: 
‘Niet alleen in Den Haag, maar ook in onze eigen 
gemeentepolitiek is het nodige mis met de bestuurs-
cultuur.  Er is een probleem met macht en tegenmacht. 
College en coalitiepartijen (Gemeentebelangen, VVD 
en DUS!) zijn erg innig en is er weinig dualisme. Er is 
weinig ruimte voor de oppositie. Wij roepen alle 
betrokken partijen op hierover te spreken. Herkennen 
we dit beeld? Kan het anders? In 2022 starten we een 
nieuwe raadscyclus, een goed moment om te spreken 

over de bestuurscultuur’. Mijn visie is onveranderd en ik 
vind nog steeds dat het anders moet.

Stoppen
Ons Uithoorn zal vanaf maart 2022 stoppen met de lokale 
politiek, de reden is een tekort aan kader. Maar persoon-
lijk heb ik energie om met lokale politiek door te gaan. Ik 
heb me aangesloten bij DUS! omdat ik hun idealen deel, 
zoals duurzaamheid en solidariteit. Mijn ideeën en visie 
over inhoud en manier van politiek bedrijven neem ik 
natuurlijk mee. Tegen de kiescommissie van DUS! heb ik 
gezegd dat mij onder andere wil inzetten voor een betere 
bestuurscultuur. Die heeft mij vervolgens niet verwezen 
naar ‘een functie elders’, maar op plek 6 gezet. In de 
periode daarna heeft niemand vanuit de partij gepro-
beerd mij te ‘sensibiliseren’. Integendeel, ik merk dat 
binnen DUS! deze mening wordt gedeeld en we hebben 
afgesproken het thema ‘bestuurscultuur’ op de agenda te 
zetten. Vanuit DUS! en de gemeenteraad wil ik me hier de 
komende vier jaar voor inzetten.
Benno van Dam

Waarom ik, de oprichter van 
Ons Uithoorn, op de kieslijst 
van DUS! sta

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.

Democratie
Wat een verschrikkelijke en 
gruwelijke berichten 

bereiken ons uit de Oekraïne. Mijn gedachten en 
medeleven gaan uit naar alle onschuldige slachto� ers 
van deze ongekende Russische agressie. Het baart mij 
zorgen en ik kan mij goed voorstellen dat u dat gevoel 
ook heeft. Want zo kun je toch niet met elkaar omgaan? 
Respectvol elkaar bejegenen, dat is waar het om draait. 
Ik zeg het vaker: dat begint bij jezelf. Kijk eens wat 
vaker naar elkaar om. Vraag eens: hoe gaat het? Of 
biedt aan om wat boodschapjes te doen voor die 
minder vitale buur. In Uithoorn en De Kwakel gebeurt 
het gelukkig wel. Er is saamhorigheid. 

Op momenten dat er zulke vreselijke dingen gebeuren 
in de wereld sta je er extra bij stil. We hebben het hier 
goed. En we hebben hier een mooi democratisch 
bestel. Ik hoor u denken: daar is natuurlijk van alles van 
te zeggen. En dat mag. Gelukkig maar! Maar feit blijft 
dat we hier keuzes hebben en onze mening kunnen 
uiten. Een mooi bruggetje naar de gemeenteraadsver-
kiezingen. Op 14, 15 en 16 maart mogen we weer naar 
de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Laat uw 
stem horen! Bent u er nog niet op welke partij u gaat 
stemmen? De online stemhulp www.MijnStem.nl/
gemeenteuithoorn kan helpen. Of kom langs op de 
verkiezingsmarkt. Op deze markt zijn de politieke 
partijen aanwezig om met u in gesprek te gaan. De 
eerste markt is reeds gehouden op 26 februari. De 
tweede en derde verkiezingsmarkt is in winkelcentrum 
Amstelplein op 5 maart en in winkelcentrum Zijdel-
waard op 12 maart. Van 10.00 tot 16.00 uur. Meer 
verkiezingsnieuws is te vinden op 
www.uithoorn.nl/verkiezingen
Pieter Heiliegers, burgemeester 
van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn/De Kwakel - Het CDA 
Uithoorn-De Kwakel start deze week 
met een wandeling door de wijken. 
Onder leiding van één of twee kandi-
daat-raadsleden die in de wijk goed 
bekend zijn, maken wij een wandeling 
door de wijk. Tijdens de wandeling 
willen wij met bewoners van 

gedachten wisselen over uw erva-
ringen met het wonen in deze wijk.
Donderdagavond 3 maart starten we 
in de wijken Oude Dorp en Thamerdal. 
Ons vertrekpunt is bij het notariskan-
toor in de Emmalaan. Kandidaat-
raadsleden Marcel Zethoven, tevens 
voorzitter van de Stichting Oranje-

CDA Uithoorn/De Kwakel gaat 
de wijk in!

RICK FM
Gemeenteraadsverkiezingen.
Zondag interviews; Uit de Kunst en 
Sport & Co. Ma t/m Vr 1-op-1 debatten 
in Info Direct. Thema’s; Veiligheid, Zorg 
& Welzijn, Wonen, Werk en Klimaat 

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

buurt/Buurtbeheer Uithoorn-Centrum 
en Paul Goossens, tot voor kort voor-
zitter bewonerscommissie Pr. Christi-
nalaan, nemen u mee gedurende een 
wandeling van circa 1-1,5 uur. Voor 
wie donderdagavond verhinderd is, is 
het ook mogelijk u aan te melden voor 
een wandeling op woensdagmiddag 
(2 maart). Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij Paul Goossens, tel. 06 
29196846, of via het mailadres 
cdauithoorn@outlook.com

Gemeentebelangen: 
30km-zones beter inrichten 
Uithoorn - “De manier waarop een 
weg is ingericht en de toegestane 
snelheid op die weg, zouden over al 
gelijk moeten zijn. Zo weten wegge-
bruikers wat ze op elke weg kunnen 
verwachten en kunnen ze hun rijge-
drag hierop aanpassen. Wij vinden 
daarom dat de inrichting van 
30km-zones, met name in woon-
wijken, verbeterd moet worden.”
Aan het woord is Ferry Hoekstra, 
kandidaat op de lijst van Gemeente-
belangen voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen. “Wat we nu op 
sommige plekken zien, is dat alleen 
een bord wordt neergezet die 
aangeeft dat een 30km-zone begint. 
Volgens de richtlijnen moet echter 
ook de inrichting van het gebied 
fysiek aangepast worden om de snel-
heid te remmen. Hierbij kan worden 

gekozen voor drempels, wegversmal-
lingen of andere oplossingen. Waar 
dit nu nog niet het geval is, moet wat 
ons betreft deze inrichting aange-
pakt worden. ” Een ander onderwerp 
van gesprek is de parkeerdruk die in 
sommige wijken hoog is: “Wij zien 
dat met name in het centrum van 
Uithoorn het de komende jaren 
drukker zal gaan worden. Er worden 
woningen bijgebouwd en tegelijker-
tijd verdwijnt het tijdelijke parkeer-
terrein aan de Irenelaan. Het is 
daarom noodzakelijk dat een breed 
onderzoek wordt uitgevoerd, op 
korte termijn, zodat we maatregelen 
kunnen gaan nemen.”
Aan betaald parkeren wil Hoekstra 
voorlopig nog niet denken: “Wij 
hebben ons in het verleden al vaker 
uitgesproken tegen betaald parkeren 

en doen dat ook nu weer. Betaald 
parkeren lost in onze ogen het 
probleem niet op, maar zorgt er 
alleen voor dat het probleem 
verplaatst wordt. Andere maatre-
gelen, bijvoorbeeld blauwe zones, 
kunnen voor bepaalde gebieden 
veel e� ectiever zijn.”
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Begeleiding vanaf de dag van overlijden. 
Volledige aandacht, goed advies, 

professionele betrokkenheid en alle tijd. 

Samen met u bespreken we wat er van 
dag tot dag nodig is om het afscheid van 
een geliefd persoon tot een waardevolle 

herinnering te maken.

Day to Day beschikt over een eigen afscheidsruimte in Uithoorn. In onze 24-uurs kamer kunt u op de 
dagen voor de uitvaart op elk gewenst moment terecht om tijd door te brengen met uw dierbare.

24/7 direct contact: 0297 - 89 30 73  |  info@daytodayuitvaart.nl  |  daytodayuitvaart.nl

Daniëlle Dijkstra Daisy Helmig
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Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloemen,
kaarten of aandacht in welke vorm dan ook, die wij
hebben mogen ontvangen zowel tijdens haar ziekte
als na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
(schoon)moeder

Cora Klijn - Valentijn
Het was mooi om te zien en te horen hoe geliefd zij 
was.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zo-
veel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot 
de moed om verder te gaan.

     Hans Klijn

     Erik en Anouk
     Demi en Lars

Mijdrecht, maart 2022

Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloemen, 
kaarten of aandacht in welke vorm dan ook, die wij 
hebben mogen ontvangen zowel tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
(schoon)moeder

Cora Klijn – Valentijn

Het was mooi om te zien en te horen hoe geliefd 
zij was.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en ver-
groot de moed om verder te gaan.

Hans Klijn

Erik en Anouk

Demi en Lars

Mijdrecht, februari 2022

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw 
medeleven en belangstelling na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, trotse oma 
en lieve oma-Haan

Kuun de Haan - van Leeuwen
    Joop de Haan

    Sjaan en Piet
     Piet

    Ans en Kees
     José en Niels
          Joy, Kaj
     Curien en Laurens
          Levi, Skye
     Kees-Jan “In liefdevolle herinnering”

    Jan en Jac

Wilnis, maart 2022

Familieberichten
OOK ONLINE

Autobedrijf

“Het Wiel”
Erkend bedrijf voor afgifte 
R.D.W. vrijwaringsbewijzen.

- Verkoop onderdelen
- In- en verkoop loop- en sloopauto’s

- Laswerk en reparatie voor APK
Molenvlietweg 24 - 1432 GW Aalsmeer

Tel. 0297-340473 - Fax 0297-342542
Aangesloten bij Auto Recycling Nederland

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

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

Mazda Service Dealer

Donker

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 2/3

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.MEERBODE.NL/KABALEN-OPGEVEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Te koop:
Sparta amazone moeder� ets mt 54 
3v met als nw polisport achter en 
Bobike voorzitje met windscherm 
€240,-. Tel. 06-27363677
Te koop:
Trapleuning 2.50 mr €10,-. Lange 
zwarte hr.jas wol cashmere, mt 46 
€10,-. Plastic plantenhanger, bruin 
€0,50/ Tel. 0297-282842
Te koop:
Union elektr. dames� ets i.g.st. €475,-. 
Tel. 0297-264355
Te koop:
Tuinklauw Garden €5,-. Projectietafel 
€5,-. 5 Puzzels 1000 st. €5,-. Nordic 
Walking sticks €5,-. Droogmolen 
Brabantia €10,-. 
Tel. 06-15360058

Te koop:
Laptoprugtas 15.6, American 
Tourister, nw. €10,-. 
Tel. 06-57460619
Gevraagd:
Schoolbord voor kleindochter 5 jr. Tel. 
0294-291806
Te koop:
Ikea metalen ladekast 69 x 48 x 29 br. 
soepel lopende laatjes v.v. wieltjes 
€35,-. 
Tel. 06-20930822
Te koop:
Bourgondië classic multi plate de 
luxe xxl 67/27 cm, nw in de doos €40,-. 
Tel. 0297-533474
Te koop:
5 J.v. Haasteren puzzels 500 st., p.st. 
€6,-. Tel. 06-10720126
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Uithoorn - Het CDA gaat met enige 
regelmaat op bezoek bij bedrijven, 
instellingen en organisaties in 
Uithoorn en dit keer ging fractievoor-
zitter André Jansen met kandidaat-
raadslid Nienke Hoogenstraaten op 
bezoek bij de stichting Samen aan de 
Amstel. Hier werd het nuttige met het 
aangename verenigd want één van de 
activiteiten van de stichting is een 
gezamenlijk kookproject, waarbij 
eigenlijk buren voor buren koken en 
samen eten. Het is de bedoeling om 
mensen samen te brengen die elkaar 
in het dagelijks leven nauwelijks 
tre�en en dat onder het genot van 
een hapje en drankje. Heel laagdrem-
pelig en ook budgettair verantwoord. 
Een maaltijd inclusief voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje kost slechts € 
15,- en alleen het drankje moet je dan 
nog zelf betalen. Een prijs die door-
gaans voor veel mensen nog nèt 
uitkan en als dat onverhoopt niet het 
geval is, kan er ook een oplossing 
gevonden worden, want de stichting 
heeft ook enkel sponsors die dan de 
helpende hand (of liever gezegd knip) 
kunnen toesteken. Heel discreet 
natuurlijk.

Fonkelnieuw
Na die veel te lange vervelende Coro-
natijd kon nu eindelijk weer eens 
gezellig met elkaar gegeten worden in 
het eigenlijk nog fonkelnieuwe 
gebouw “De Kuyper” aan de Kuyper-
laan 50. Onder de bezielende leiding 

van Peter van Reenen (bekend 
van”Geniet aan de Amstel” en de 
lunchroom “de Waterlinie”) werd er 
gekookt dat het een lieve lust was. 
Dat was ook een lieve lust want met 
een Carpacio salade vooraf en een 
fabelachtige Tagliatelle met Gamba’s 
en Zeevruchten en ook nog een 
ijscoupe met vruchten na, was het een 
fantastische maaltijd geworden 
natuurlijk. En alles geserveerd met een 
grote glimlach! Onder het eten was 
eigenlijk het enige moment dat er een 
stilte viel en dat is een goed teken! 
Eigenlijk was het zonde om al weer te 
moeten vertrekken en de meeste 
gasten bleven dan ook nog lang nata-
felen! Want ja, het was al weer zo lang 
geleden dat men er eens uit kon en 
velen hadden zich voor de gelegen-
heid dan ook extra netjes uitgedost.

Aanrader
De stichting “Samen aan de 
Amstel”organiseert met regelmaat dit 
soort sociale/eetbijeenkomsten en het 
is zeker een enorme aanrader, gewoon 
doen, kom gerust maar eens langs. Er 
wordt vaak van locatie gewisseld, men 
neemt dan met een ploeg de keuken 
van een restaurant of eetgelegenheid 
over en de buren genieten van een 
gezellige avond en van elkaar. Wel 
even inschrijven van te voren want er 
is best veel belangstelling. Sponsors 
worden ook van harte uitgenodigd 
om zich actief met de stichting te 
bemoeien.

CDA: op werkbezoek “Samen 
aan de Amstel”

Uithoorn – Nick Bergman: “Door de 
woningnood gaat er veel aandacht 
naar woningbouw in de verkiezings-
campagnes van politieke partijen. 
Dat is bij de VVD niet anders. De 
wens naar woningen voor iedereen is 
enorm. De afgelopen vier jaar 
hebben wij hier �ink op ingezet maar 
het is nog niet voldoende. ‘Woningen 
is natuurlijk niet het enige waar wij 
op inzetten’ stelt huidig fractievoor-
zitter Nick Bergman. Velen wonen al 
(jaren) in Uithoorn of De Kwakel. Zij 
willen hier opgroeien en/of oud 
worden. Beide aspecten vragen net 
zo veel aandacht. Het is �jn 
opgroeien in onze gemeente. Er is 
goed onderwijs en er zijn veel speel- 
en sportvoorzieningen. Dat wil de 
VVD ook zo houden. Wij zien kansen 
om het voorzieningenniveau te 
verbeteren. Met name om inwoners 
in onze buurten te verbinden. Dit 
hoeft geen dure derde sporthal te 
zijn. We hebben gemerkt dat de 
opblaashal prima functioneert. 

Verbinding kan ook met kleinere 
voorzieningen. Als wij naar buurge-
meenten kijken zien wij bijvoorbeeld 
het e�ect van openbare pieren-
badjes. Bij mooi weer komen jong en 
oud samen voor uren speelplezier. 
Amstelveen telt zeven pierenbadjes, 
waarvan een zelfs volledig in beheer 
van omwonenden. Onze gemeente 
telt er geen. Veel inwoners spreken 
wel uit dat hier behoefte aan is. De 
VVD wil met inwoners op zoek naar 
een locatie voor het eerste 
Uithoornse of Kwakelse pierenbadje.  
Vanzelfsprekend heeft de VVD ook 
aandacht voor de ouderen in onze 
gemeente. Een actief en vitaal leven 
leiden, de wens om zo lang mogelijk 
in de eigen woning te blijven wonen 
met behoud van eigen regie, de stij-
gende zorgvraag van ouderen de 
komende jaren en het tekort 
aan zorgpersoneel vraagt veel 
aandacht. De VVD vindt het belang-
rijk dat de gemeente passende 
ondersteuning biedt aan onze inwo-

Het is hier mooi wonen, een 
leven lang!

ners. Echter ondersteuning vanuit de 
gemeente en zorgprofessionals is 
niet voldoende: het vereist ook inzet 
van mantelzorgers en de buurt. De 
VVD wil graag het zorgzame karakter 
van onze inwoners naar elkaar 
behouden en stimuleren. Wij willen 
dan ook speci�ek ouderenbeleid, dat 
ingaat op de verschillende fases van 
ouder worden. Met als doel om een 
vitaal en actief leven te stimuleren 
en als gemeente goed voorbereid te 
zijn op de toenemende zorgvraag 
van ons inwoners”, aldus Nick.

LEZERSPOST

Uithoorn - Op dinsdagavond 22 februari omstreeks 23.15 uur was er 
groot alarm op het Plesmanhof in Uithoorn, twee kleine woonblokken 
voor senioren en jongeren. Blauwe en gele zwaailichten deden vele 
bewoners opschrikken. Maar liefst drie brandweerauto’s, politieauto’s, een 
ziekenwagen en enige tientallen manschappen waren in de weer voor 
een grote rookontwikkeling in de hal van de zgn. Jongeren�at. Met grote 
snelheid werden de blusslangen uitgerold. Alles werd afgezet met rood/
wit lint en alle �atbewoners moesten naar buiten, velen in nachtgoed met 
jas of plaid erover, ook kinderen stonden tegen middernacht in de koude 
natte avond buiten. Achteraf blijkt dat er geen druppel water is gespoten; 
veel rook was er ontstaan in de woning van een aldaar wonende jongere, 
die haastig diverse ‘spullen’ naar buiten had gegooid. Na plm. anderhalf 
uur was de rust weergekeerd en ‘het gevaar’ bezworen. Onduidelijk is wat 
er met de bewoner is gebeurd.  En vraag je niet af wat dat gekost zal 
hebben: opgeroepen brandweermannen, politie- en ambulancemensen, 
die alsmaar overuren moeten draaien voor zo’n individu en en die komt 
ermee weg, want de belastingbetaler draait weer op voor de gemaakte 
kosten. Zeker is dat elke dag en in elke stad of dorp zulke dingen 
gebeuren. Onze rechtsstaat is nog steeds niet in staat om passende 
stra�en hiervoor te geven: mooi lief Nederland, daarom zijn we zo 
“geliefd” in de wereld van drugs en krijgen zij de macht. Arme burgers, de 
tijd van veilig en prettig wonen komt nooit meer terug.
Mevr . J. Van Son buit Uithoorn

Onrust in woonwijk

De Kwakel - De uitvoering van het 
plan voor het dorpscentrum van De 
Kwakel laat helaas nog even op zich 
wachten. Het betekent niet dat het niet 
doorgaat. Het ontwerp, dat samen met 
de bewonerswerkgroep Dorpshart De 
Kwakel tot stand kwam, is onder meer 
afgestemd op de aangrenzende parti-
culiere initiatieven. Zoals de verplaat-
sing van de supermarkt. Het nieuwe 
ontwerp van het dorpsplein grenst 
direct aan het pand van de voormalige 
Rabobank. Dit pand zou worden 
gesloopt en herbouwd als supermarkt 
en cafetaria met erboven apparte-
menten. Ieder plan van een particuliere 
initiatiefnemer wordt door de 
gemeente getoetst. Zo moet het 
bijvoorbeeld voldoen aan de eisen 
voor verkeer en veiligheid, de richt-
lijnen voor de inrichting van de open-
bare ruimte en de uitgangspunten van 
de welstand. De gemeente en de initia-
tiefnemer zijn in gesprek om dit proces 
af te ronden.

Supermarkt
Het plan voor het verplaatsen van de 

supermarkt loopt al een �ink aantal 
jaren. Een supermarkt verandert 
continu mee met de behoeftes en 
wensen uit de markt. Onlangs is duide-
lijk geworden dat de supermarkt naar 
nieuwe “bedieningsconcepten” moet 
kijken. Dat is, kortom, hoe een super-
markt is ingericht om aan te sluiten bij 
wat de klant en een dorp nodig heeft. 
De verschillende mogelijkheden 
worden nu door de supermarkt onder-
zocht, zodat het te bouwen �liaal 
hierop wordt afgestemd. Dit onderzoek 
en de daaropvolgende afstemming 
met de gemeente vragen momenteel 
wat meer tijd. Supermarkteigenaar Rob 
Rehorst: “Ik ben een doorgewinterde 
ondernemer en opgeven zit niet in 
mijn bloed. Ik blijf mij inzetten voor 
een nieuwe supermarkt in De Kwakel.”

Dorpskern
Vanuit de gemeente benadrukken de 
betrokken wethouders Jan Hazen en 
Hans Bouma dat zij graag een super-
markt in de dorpskern behouden. Ook 
voor Stichting Leefomgeving Schiphol, 
die het plan van het nieuwe dorpscen-

trum mogelijk maakt door een subsidie 
toe te kennen, is een supermarkt een 
belangrijke meerwaarde. Net als voor 
de betrokken werkgroep: “Het plan 
voor de herinrichting van het dorps-
centrum De Kwakel is in nauwe samen-
werking met de bewonerswerkgroep 
Dorpshart De Kwakel tot stand 
gekomen. We vinden dat de realisatie 
van de supermarkt een absolute voor-
waarde is om het plan tot herinrichting 
van het dorpscentrum ook echt een 
kwaliteitsimpuls te laten zijn en 
wensen dat hierover snel duidelijkheid 
komt.” De werkzaamheden voor het 
dorpscentrum en voor de nieuwe 
supermarkt moeten op elkaar gaan 
aansluiten. Ze raken elkaar immers 
letterlijk. Alle partijen willen voor-
komen dat de bestrating twee keer 
open moet. Of dat er bouwverkeer 
over het nieuwe plein moet. Hierdoor 
is het nog niet mogelijk te zeggen 
wanneer er gestart gaat worden. Alle 
betrokkenen werken er hard aan om 
snel duidelijkheid te kunnen geven. 
Zodra die er is, volgt een nieuwe 
planning.

Startdatum nieuw dorpshart De Kwakel en 
supermarkt nog onduidelijk

Uithoorn - Rick FM is de lokale omroep voor Uithoorn 
en De Kwakel. Met rond de zestig enthousiaste vrijwil-
ligers zenden wij 24/7 uit in de ether, op de kabel en 
internet. Er is veel aandacht voor lokaal nieuws, sport, 
cultuur, lokale politiek en kerkelijke gebeurtenissen. 
Daarnaast bieden zij een variëteit aan muziekprogram-
ma’s. In het weekend zenden zij ruim 6 uur sport uit in 
onze programma’s Sport & Co en het Tussendoortje. 
Voor deze programma’s zijn zij op zoek naar studiopre-
sentatoren, verslaggevers langs de sportvelden en in 
de sportzalen en correspondenten van sportvereni-
gingen. Studiopresentatoren bereiden in overleg met 
elkaar de wekelijkse programma’s voor. Ze bepalen 
welke mensen in de uitzending gevraagd worden en 
maken met hen afspraken over de inhoud van het 
interview en of het interview telefonisch of in de studio 
plaatsvindt. En natuurlijk doen zij de presentatie van de 
uitzending in samenwerking met een radiotechnicus, 
waarmee zij ook de muziekkeuze afstemmen.

Live
Sportverslaggevers doen live in onze uitzendingen 
verslag van de sportwedstrijden in onze omgeving. Zij 
bellen live in vanaf de velden om verslag te doen van 
de wedstrijden. De meeste van de sportverslaggevers 
volgen een vaste club bij hun thuis- en uitwedstrijden. 
Sportcorrespondenten zijn mensen die veelal als vrij-
williger of supporter aan een bepaalde sportvereniging 
is verbonden en zorgen ervoor dat onze sportredactie 
tijdig op de hoogte is van het nieuws van hun sportver-
eniging en welke mensen we daarover kunnen bellen. 
Dat kan ook de sportcorrespondent zelf zijn. Alle func-
ties zijn op vrijwillige basis.

Interesse?
Heb je interesse in één of misschien wel meer van deze 
functies of wil je eerst wat meer informatie? Mail dan 
naar; vacature@rickfm.nl  Ook als je gewoon iets met 
radio wilt doen, maar nog niet precies weet wat, of je 
denkt op een andere wijze een nuttige bijdrage aan het 
team te kunnen leveren, kan je natuurlijk altijd contact 
met hen opnemen.

Rick FM zoekt vrijwilligers voor 
de sportprogramma’s
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Uithoorn – Op zondag 13 maart a.s. 
presenteert de SCAU (Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn) een verfris-
send optreden door Trio C tot de 
derde, zonder corona-beperkingen! 
De locatie is zoals vanouds De 
Schutse en de aanvangstijd is 14.30 
uur; de deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. 

Improvisatietalenten
De drie musici, Carel den Hertog 
(viool), Coos Lettink (accordeon) en 
Caspar Terra (klarinet) – inderdaad 
drie mannen van wie de voornaam 
met een C begint - vormen samen 
Trio C tot de derde. Ze laten zich 
inspireren door klezmer, balkan- en 
zigeunermuziek. Door hun ontem-
bare drang tot improviseren geven ze 
traditionele melodieën vaak bijzon-
dere en onverwachte wendingen en 
creëren ze een uniek geluid. Al impro-
viserend spelen ze niet alleen met 
elkaar, maar ook naar elkaar, door op 
speelse wijze elkaar muzikaal uit te 
dagen en te verleiden tot virtuositeit 
en lyrisch spel. Hun muziek geeft 
uitdrukking aan zowel euforische 
vrolijkheid als intens verdriet, en 
leent zich zodoende voor dansen, 
maar ook voor dromen. Spelen doen 
ze overigens overal: verjaardags-
feesten en bruiloften, herdenkingsbij-
eenkomsten en begrafenissen, thea-
ters, kerken, festivals, in rokerige cafés 
en straten over de hele wereld.

Sintiromarus verhinderd
Oorspronkelijk zou op 13 maart het 

zigeunerensemble Sintiromarus 
optreden. Door ernstige ziekte van de 
oprichtster en artistiek leider, Blihsta 
Za�a, kan dit optreden helaas niet 
doorgaan. 
Daarvoor in de plaats komt dus nu 
Trio C tot de derde. Dit trio trad al 
eens eerder op bij de SCAU en wel 
acht jaar geleden, op 16 maart 2014, 
toen nog in de Thamerkerk. 

Informatie en kaartverkoop
Het is nu al mogelijk om online losse 
kaarten te kopen via de website 
www.scau.nl Ga naar ‘Kaarten 
bestellen’ of ‘Tickets’ en volg de 
instructies. Op deze website is ook 
meer informatie te vinden over het 
programma en over Trio C tot de 
derde. 
Ongeveer een week vóór het concert 
begint de losse kaartverkoop in de 
boekwinkels Read Shop Express 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein). Een losse kaart kost € 15,--; 
jongeren tot en met 16 jaar betalen 
slechts € 7,50. Het bestuur van de 
SCAU hoopt dat De Schutse vol zal 
stromen met een enthousiast 
publiek.

Balkan-, klezmer- en zigeunermuziek

Uithoorn - Na een te lange periode 
van lockdown zijn de ko�eochtenden 
in buurtkamer Meerwijk ook weer 
begonnen. De eerste keer nog wat 
voorzichtig, maar afgelopen 
donderdag was er weer een grote 
kring bezoekers rond de tafel in het 
Fort en hadden ze weer gezellige en 
geanimeerde gesprekken zoals: de 
grote renovatie van het Amstelplein; 
het laatste nieuws rond Oekraïne; een 
bezoeker nam tijdschriften van “Groei 
en Bloei” mee; enz. enz. Volgende 
week zijn het misschien weer hele 

andere gesprekken, maar altijd even 
de moeite waard om langs te komen. 
Drie jaar geleden zijn zij gestart met 
de Buurtkamer. De Meerwijk is in de 
jaren ‘80/’90 van de vorige eeuw 
gebouwd. Dit betekende vele jonge 
gezinnen, vaak werkend buiten de 
wijk en gemeente. Als je uitgewerkt 
bent merk je, dat je nog wel de 
mensen uit de straat kent maar verder 
ben je een vreemde in je eigen wijk. 

Niets mis mee
Participatie is wat je vanuit de 

Ook buurtkamer Meerwijk is 
weer gestart

(gemeente-)politiek hoort. Het bete-
kent zoveel mogelijk voor elkaar 
kunnen zorgen en eigen initiatieven 
kunnen ontwikkelen. Hier is niets mis 
mee. Zelf je handen uit de mouwen 
steken om iets voor elkaar te krijgen. 
Zo zijn zij de buurtkamer gestart. Dit 
met als doel mensen uit de wijk - 
tijdens een ko�eochtend - te 
ontmoeten en hierbij ook de mogelijk-
heid te hebben andere afspraken met 
elkaar te maken. Zeker in deze Covid 
periode gaf dit meerwaarde. Je kwam 
elkaar op straat tegen; je zwaaide 
even als je langsliep. Er is nu zelfs een 
whatsapp groep om contact met 
elkaar te hebben. Voor de Covid 
periode zaten ze als buutkamer met 
veel plezier in het KDV Boris, maar 
gezien de verspreiding van het virus 
waren ze genoodzaakt een andere 
locatie te zoeken en hebben nu een 
ruimte van CREA in het Fort tot hun 
beschikking. Ze zijn blij om weer bij 
elkaar te kunnen komen en hopen de 
initiatieven weer op te pakken zoals: 
het Samen Eten; hulp met de smart-
phone en/of tablet; gasten uitnodigen 
etc. etc. Zij nodigen alle Meerwijkers 
uit eens langs te komen tijdens de 
ko�eochtend. Het is niet leeftijd 
gebonden, iedereen is welkom op de 
locatie Fort 50. Elke donderdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur.

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, 
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. Wie weet 
staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactie-
mijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: 
redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.Vorige 
week ontvingen we deze foto....

Kleine inschatting
Uithoorn - Vandaag was het 
weer zover dat de hoogtebe-
grenzer van de Potgieterlaan 
naar het industrieterrein van 
Uithoorn er weer uitgereden 
werd. Hoe vaak zal dit nog 
gebeuren? Gelukkig is hij niet 
de eerste die dit overkomt. 
Mevrouw J.G. Mulder-Bras

Uithoorn - De Dichtershoek start 
weer op zondagmiddag 6 maart, 
locatie bibliotheek, Dorpsstraat 43 in 
Uithoorn. De maandelijkse bijeen-
komsten zijn gericht op het (leren) 
schrijven van gedichten of liedtek-

sten. De begeleider is Amanda ten 
Cate. De bijeenkomsten zijn van 
15.00 – 17.00 uur en zijn gratis. Info 
en aanmelden: schrijverscafeuit-
hoorn@hotmail.com. Het Schrijvers-
café gaat weer van start op dinsdag-

Start dichtershoek en schrijverscafé

Uithoorn - Nu de corona-maatre-
gelen waren opgeheven vierde het 
zangkoor van de Emmausparochie in 
Uithoorn de jubilea van zangers en 
zangeressen , die dit najaar geen 
aandacht konden krijgen. De topper 
was Co van Lammeren die al vanaf 
1951 in kerkkoren zingt, eerst in 
Amsterdam en sinds 1976 in De 
Burght. Wim van Lommel zingt al 50 
jaar en Rinie te Riele laat al 40 jaar 

haar stem horen. Lenie van Nes, Ans 
Stolwijk en Aat Gouwerok zijn al 25 
jaar lid van het koor, zij het aanvanke-
lijk nog in De Schanskerk, maar na de 
fusie zingen ze in het Emmauskoor. 
Alle feestelingen kregen de oorkonde 
van de Gregoriusvereniging en 
werden toegesproken door kapelaan 
Darek, die de oorkonden uitreikte. Na 
de kerkelijke viering was er voor het 
koor een gezellig samenzijn.

Samen ruim honderd jaar zingen

Uithoorn - Op vrijdagavond 11 maart 
zal in De Schutse, De Merodelaan 1, 
vanaf 20.00 uur het lijsttrekkers debat 
plaatsvinden. Voorafgaand aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart zullen de lijsttrekkers over 6 
verschillende onderwerpen tegen 
over elkaar staan en ook door het 
publiek aan de tand gevoeld worden. 
Ruurd van der Weg zal deze avond 
strak leiden en nauwlettend de tijd in 
de gaten houden zodat iedereen die 
dat wil aan het woord kan komen. 
Gemeenten hebben de afgelopen 
jaren steeds meer taken naar zich 
toegeschoven gekregen door de 
rijksoverheid. De Haag maakt de 
wetten, maar de gemeenten moeten 
de wetten omzetten in beleid van alle 
dag. Dat geldt voor de jeugdzorg, 
voor de energietransitie, de woning-
bouw, natuur en milieu, denk hierbij 
ook aan de geluidsoverlast van 
Schiphol, sport en cultuur, veiligheid, 
de inrichting van de openbare ruimte, 
sociale voorzieningen enz. Mooi is 

dat wij een democratie leven waarbij 
iedereen mag stemmen en zijn of 
haar stem ook geteld wordt. Demo-
cratie is niet allen een mooi staats-
vorm, maar geeft ook elke burger 
verantwoordelijkheid om na te 
denken over het beleid dat gevoerd 
wordt. Ik geloof niet in de politiek is 
een veel gehoorde opmerking, maar 
je zou erachter moeten zeggen ik 
geloof wel in de democratie en ik 
geloof in mijn eigen verantwoorde-
lijkheid hiervoor. 

Visies
Dat betekent niet dat iedere burger 
dan automatisch datgene krijgt wat 
hij wil, wel dat er naar elkaar geluis-
terd wordt en dat visies worden 
besproken, weersproken of gedeeld. 
Op 11 maart kunt u uw stem laten 
horen en luisteren naar wat de 
diverse partijen van de 6 belang-
rijkste politieke thema’s vinden, op 16 
maart kunt u zo een gefundeerde 
stem uitbrengen. Uiteraard is het 

Lijsttrekkersdebat 
gemeenteraadsverkiezingen

bestuderen van de partijprogramma’s 
die op de website van de gemeente 
staan daarnaast ook een goede 
mogelijkheid om de voor u goede 
partij te vinden. Graag tot 11 maart in 
de Schutse. Ondanks de versoepe-
lingen van de coronamaatregelen 
wordt het lijsttrekkersdebat dit keer 
in de grote (kerk)zaal van de Schutse 
gehouden, om niet met elkaar in een 
overvolle zaal te hoeven zitten. 
Mocht het erg druk worden dan 
zullen degene die het laatst komen 
een gesloten deur tre�en. Kom dus 
op tijd, de deuren zijn vanaf 19.30 uur 
open. Radio Rick zorgt er voor dat u 
het debat ook thuis kunt volgen. 
Omdat we zoveel mogelijk mensen 
willen bereiken met dit debat, kan 
het - naast de live radio-uitzending 
van Radio Rick – ook via een live 
verbinding op YouTube worden 
gestreamd. Dit geeft iedereen die 
nog liever grote groepen mijdt, toch 
de kans om vanuit de huiskamer dit 
debat bij te wonen. De link voor de 
live stream op YouTube is te vinden 
op www.kerkcafeuithoorn.nl. De live 
uitzending van het debat op radio 
Rick is te vinden via www.radiorick.nl

avond 15 maart, locatie bibliotheek, 
Dorpsstraat 43. Tijd: 19.30 – 21.30 
uur. Hier leer je schrijven naar aanlei-
ding van theorie en samen elkaars 
opdrachten bespreken. De bege-
leider is Ben Voorend. Ook dit is 
kosteloos. Info en aanmelden: 
schrijverscafeuithoorn@hotmail.com



  Meer informatie?
T 020 - 333 5100
E ledenservice@amstelring.nl 
I www.amstelringledenservice.nl 

Kom bij
de club!

Nieuw voor alle leden:
Amstelring Ledendeals

Wij zorgen dat het kan!

Word lid en profiteer direct van de voordelen:

  Voordelige en gezellige dagtochten
  Korting bij theaters en culturele belevenissen
  Korting op cursussen, diensten (aan huis)
  Gratis krukken, looprekken en rollators lenen
  10% korting bij de thuiszorgwinkels van Medipoint
  Collectiviteitskorting bij VGZ, Zilveren Kruis, en Zorg en Zekerheid
  Korting op schadeverzekeringen bij Univé. Gratis cyberhulp

En nog veel meer

Veel leden maken gebruik van handige diensten, volgen 
interessante cursussen en ontmoeten elkaar tijdens dagtochten 
die wij volgens de RIVM-richtlijnen organiseren. Al 30.000 
huishoudens zijn aangesloten bij Amstelring Ledenservice.
Ook iets voor u?

Tot wel 70% korting
op producten voor thuis, 
uitstapjes en veel meer

Tijdelijke actie
Word nu lid en betaal tot
31 maart 2023 slechts € 10,-*
Deze actie loopt tot 31 maart 2022
*Het reguliere lidmaatschap kost € 22,- per jaar
voor het hele gezin

Gert van Hoef
- piano/orgel - 

DATUM
 Zaterdag 23 april

AANVANG
20.00 uur

ENTREE € 10.-

LOCATIE
Lichtbaken Rijsenhout,
Aalsmeerderweg 751

Rijsenhout

KAARTVERKOOP
zwaardvdjohan@

hotmail.com

Lichtbaken Rijsenhout,
Aalsmeerderweg 751

 Voorjaars Voorjaars
CONCERT

Gevonden:
Tennisracket, geel handvat bij OBS de 
Kajuit,  Uithoorn. 
Tel. 0297-521200
Aangeboden:
10 Leuke konijnen, keuze uit verschil. 
kleuren en soorten, p.st. €15,-. Tel. 
0297-593237
Gevraagd:
Wie wil ons helpen sparen met Lidl 
mini zegels? Wij komen ze graag 
halen. Alvast bedankt. Tel. 0297-
288377



Goodnight Slaapkamers/Auping Studio Cruquius

Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius

023 - 529 39 84 | info@goodnight.nl

Auping Store Amsterdam Buitenveldert

A.J. Ernststraat 865, 1082 LN Buitenveldert

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkelAltijd Goedemorgen

De grootste
beddenspeciaalzaak
van de regio

24/7 informatie over uw nieuwe bed, matras of boxspring: www.goodnight.nl

**

1 5 %
E X T R A

orti
OP BIJNA DE GEHELE COLLECTIE

ʻʻBoxspringdays
UNLOCKED!

19/02/2022 - 06/03/2022



G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G E N W O E N DAG 16 M A A R T 2022

Actuele informatie over de verkiezingen in de gemeente Uithoorn vindt u hier: 

www.uithoorn.nl/verkiezingen

* Op deze dagen alleen stemmen in 2 stembureaus

Gemeente Uithoorn

Gemeenteraadsverkiezingen
14*, 15* en 16 maart 2022
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GBGEMEENTE
BELANGEN

Tel ook méé

Sinds 1970 zijn wij de enige échte lokale 
partij in de gemeenteraad van Uithoorn. 
Opgericht uit onvrede onder inwoners en 

om op te komen voor onze lokale belangen.
De onvrede die toen speelde, speelt nu 

weer. Gaat u ook voor het lokale belang en 
bent u ook wars van Haagse bluf? 

Stem dan Gemeentebelangen!

Piet ten Brink

Geboren en getogen in 
De Kwakel. 
Momenteel ben ik actief 
binnen de huurders-
vereniging Uithoorn & 
De Kwakel. Via Politiek
Actief ben ik bij 
Gemeentebelangen terechtgekomen.
Op het gebied van (sociale) huurwoningen 
en woningen in de vrije sector is er nog 
veel werk aan de winkel. Dit geldt ook 
voor de ouderenzorg, denk bijv. aan 
aanvraagprocedures.
Daar wil ik me graag voor inzetten
binnen Gemeentebelangen.

Herman Bezuijen 

In 2009 ben ik de politiek 
ingegaan omdat ik merkte 
dat je als bewoner wel 
degelijk invloed kunt 
uitoefenen op de lokale
politiek. Ik ben naast 
raadslid ook part time 
directeur van een 
beheersmaatschappij. Mijn ambitie is om 
naar mensen te luisteren. Het gaat om het 
algemeen lokaal belang van onze inwoners 
en hun leefomgeving. Ik vind het een 
uitdaging om zo veel mogelijk inwoners 
tevreden te stellen.

Petra van Leeuwen -
van der Hoorn

Geboren in Vrouwen- 
akker. Woon nu alweer 
30 jaar in De Kwakel. 
Naast mijn ZZP-werk 
als financial controller 
ben ik betrokken bij 
het fluiten of coachen van sport-
wedstrijden en het organiseren van lokale 
evenementen. 
Mijn keuze, voor Gemeentebelangen, een 
lokale partij die zich al ruim 50 jaar inzet 
voor de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel, komt voort uit mijn sociale 
betrokkenheid.

Ferry Hoekstra

In 2013 ben ik terecht 
gekomen bij dé lokale 
partij van De Kwakel en
Uithoorn. Als geboren en
getogen Uithoornaar 
heb ik onze gemeente 
zien ontwikkelen tot 
een gemeente met stedelijke trekjes. Het 
is mijn doel om Uithoorn en De Kwakel 
groen en leefbaar te houden voor onze 
inwoners en daar wil ik me samen met 
ons fantastische team weer voor inzetten. 
Samen voor lokaal belang!

Rolf Polak

In 2017 heb ik mij 
aangesloten bij Gemeente-
belangen en ben gestart 
als fractiesecretaris. 
In 2018 kwam ik op 
de kieslijst voor de 
gemeenteraad.
Alle fractieleden leggen frequent werk-
bezoeken af, dus wij zijn goed op de 
hoogte van wat er leeft in onze lokale 
samenleving.
Bij Gemeentebelangen voel ik mij thuis
doordat wij er voortdurend op gericht zijn 
om de bevolking bij het politieke proces 
te betrekken.Ik zet mij dan ook de 
komende raadsperiode 2022-2026 graag 
opnieuw in voor een nog mooier 
Uithoorn en De Kwakel. 

Ted Verdegaal 

Geboren en getogen in 
Uithoorn. Nu alweer 25 jaar 
in De Kwakel. Na mijn werk 
als controller ben ik in 
1992 gestart als 
zelfstandig financieel 
adviseur voor het MKB. 
Daarnaast ben ik 
bestuurder geweest bij verschillende 
organisaties. Penningmeester van VDO, 
Stichting de Visser en van het Initiatieven-
fonds Uithoorn & De Kwakel. Sinds ander-
half jaar ben ik vrijwilliger bij het Financieel 
Café. Graag wil ik een bijdrage leveren 
aan een beter woon- en leefklimaat in 
onze gemeente. 

Ruud Hogenboom

Ik woon in De Kwakel.
Ik heb een aantal Hedera 
kwekerijen gerund, 
ben oprichter en 
eigenaar geweest 
van Hogenboom 
Vakantieparken.
Ik sta op de kandidatenlijst voor 
Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel, 
omdat ik graag mijn ondernemersgeest 
wil inbrengen. Ik sta voor veiligheid, een 
prettige woonomgeving met betaalbare 
woningen, voldoende groen, sport-
gelegenheid voor iedereen en een trans-
parante communicatie.

Iris Boor - Theijssen 

Geboren en getogen in 
De Kwakel. Negen jaar 
geleden ‘rolde’ ik bij 
Gemeentebelangen 
naar binnen en nog 
steeds zet ik mij met 
veel plezier in voor alle
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Als échte lokale partij richten wij ons 
onafhankelijk op de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. In de raad ligt 
mijn focus op het sociaal domein. 
Niet altijd het makkelijkste dossier, maar 
daardoor ben ik nog gemotiveerder om 
ervoor te zorgen dat de mens centraal 
blijft staan.

Leonie de Boer - Bezuijen 

Ik ben geboren in Uithoorn 
en met veel plezier 
wonend in De Kwakel 
met mijn man en twee 
jonge kinderen. 
Ik vind het belangrijk
dat er bij het maken 
van beslissingen zowel ervaringen en 
meningen van onze bewoners als onder-
bouwde feiten worden bekeken. Dit is 
wat Gemeentebelangen al meer dan 50 
jaar als lokale partij doet en waar ik graag 
aan bijdraag om te blijven doen.

Corry Feitsma -Zwaan 

Zo’n 18 jaar geleden 
Amstelveen verruild voor 
De Kwakel. Ging met 
pensioen als HR assistent 
bij de KLM en kon daarna
mijn energie kwijt in de 
lokale politiek.
Vanaf 2016 als bestuurs-
lid, als fractie assistent en sinds een jaar 
als raadslid. Ik draag onze groene en 
groeiende gemeente een warm hart 
toe. Onze fractie heeft er veel voor over 
dat je in onze gemeente mee telt. Daar 
gaan wij voor!

Haagse bluf 
of

écht
lokaal
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GBGEMEENTE
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Tel méé met

Kijk voor ons programma en wat we de afgelopen periode 
bereikt hebben op de website www.gemeentebelangen.nl

Heldere taal

LOKAAL
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Ik woon sinds 1985 in Uithoorn. Na een aantal jaren in
Meerwijk-Oost, woon ik samen met mijn echtgenote ruim
17 jaar in De Kwakel. We hebben twee volwassen kinderen en
zijn de trotse grootouders van een kleindochter. Ik ben sinds 2008 politiek actief
voor de lokale VVD. Eerst in de raad, de afgelopen vier jaar als wethouder.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Ik wil graag in een nieuw college mijn werk als wethouder voortzetten. De grote
projecten moeten de komende jaren worden afgerond en ik heb van thuis uit
meegekregen: "Wat je begint moet je ook afmaken!”. Daarnaast verandert de
wereld om ons heen in hoog tempo. Dus ook voor de komende jaren zullen zich
vast weer veel nieuwe uitdagingen aankondigen, waarmee ik graag aan de slag
gaan. Denk maar aan de energietransitie, het klimaatbestendig maken van onze
leefomgeving en de behoefte aan nieuwe woningen. Ons VVD programma is
daar op gebaseerd.

Wie is Jan Hazen

17 jaar in De Kwakel. We hebben twee volwassen kinderen en

Woorden bouwen
geen huizen.

Plannen realiseren
zichzelf niet.

Buurten knappen
zichzelf niet op.

Straten worden niet
vanzelf veiliger.

Onze gemeente wordt
niet zomaar prettiger
om in te wonen.

Daar moet je wat voor
doen.

Gelukkig kun je daar
voor kiezen.

Kies voor uw lokale
VVD.

Wie zorgt er voor dat jouw buurt gewoon goed blijft en beter wordt? Want
laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen wel op een
gave plek. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede
school gaan. Waar je als je ziek wordt, liefdevolle zorg krijgt. En waar je ’s
avonds veilig je hond kan uitlaten. Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel.
En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met z’n allen iedere dag hard voor
werken.

kies

Gedaan!

Onze buurten, wij zijn er trots op!

Goede grond-, water- en luchtkwaliteit.

Uithoorn en De Kwakel
blijft goed, wordt beter.

Lees het volledige

verkiezings-

programma op

www.uithoorn.vvd.nl/

standpunten

of scan de

QR-Code
Ik ben in 1977 geboren in de Noordoostpolder en getogen
in Almere. Door de liefde leerde ik Uithoorn kennen. Eerst
woonden we in Amsterdam en inmiddels al bijna 20 jaar in
Uithoorn. Ik ben ook gaan houden van Uithoorn en De Kwakel. Ons gezin is
uitgebreid met een zoon en een dochter waarmee wij al ruim tien jaar met veel
plezier in Legmeer-West wonen.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Onze gemeente heeft wat te bieden! We hebben hele mooie dorpen, veel groen
en liggen dicht bij de stad. Het is een kunst om deze drie goed met elkaar te
blijven verenigen. Ik wil mij inzetten voor veiligheid, maar ook voor heldere
communicatie en voldoende participatie. Ik ben voor een mooie, leefbare en
veilige gemeente met voldoende groeimogelijkheden voor de inwoners en
ondernemers. Dit draagt eraan bij dat het prettig wonen, ondernemen en
recreëren is en blijft in Uithoorn en De Kwakel.

Nederland verandert en dat geldt ook
voor Uithoorn en De Kwakel. De
afgelopen vier jaar zijn er ontwikkelingen
in gang gezet die de komende jaren in
uitvoering zullen komen. Het gaat dan
om de energietransitie, de invulling van
het woningtekort, de klimaatadaptatie,
onze mobiliteit, de economische bloei in
de regio, maar ook de invulling van de
jeugdzorg, de blik op Schiphol en de
kwaliteit van onze leefomgeving.

Dat alles tegen de achtergrond van onze
ervaringen tijdens de coronacrisis,
waarbij we meer waardering hebben
gekregen voor onze omgeving. Met
name de mogelijkheden om in het eigen
dorp te kunnen wandelen, fietsen of op
een andere manier te kunnen
ontspannen. Maar waarbij we ook
hebben gezien dat het op veel punten
beter kan.

De afgelopen vier jaar is de coalitie, met
daarin de VVD, hard aan het werk
geweest. Met de financiële crisis achter
ons zijn veel projecten opgepakt, gereed
of nog onderhanden. Van woningbouw
tot stroomlijnen Sociaal Domein, van
aanpak wegen en OV-verbindingen tot
investeringen in de sport. U leest het
verderop.

Nu ook de coronacrisis op haar eind
loopt, is het tijd om weer vooruit te
kijken. De afgelopen twee jaar hebben
ons nog meer duidelijk gemaakt dat
inwoners hechten aan hun directe
leefomgeving. Dus wandelen, fietsen, op
een terrasje, kortom genieten van wat
Uithoorn en De Kwakel te bieden
hebben.

De VVD wil daar de komende vier jaar
extra aandacht aan geven. Goed
onderhoud van de openbare ruimte in de
woon-wijken, goede speelvoorzieningen,
recreatiemogelijkheden en dat alles in
een veilige omgeving. Daar zetten we
ons in de komende periode met een
sterk team voor in.

U kunt op ons rekenen. Mogen wij bij de
gemeenteraadsverkiezingen rekenen op
uw steun?

Jan Hazen
VVD Lijsttrekker/ VVD wethouder

Daarmee is meteen de titel van ons
verkiezingsprogramma verklaard.
Verbondenheid met onze dorpen en
onze directe woonomgeving. Door
aandacht voor een groene omgeving,
mogelijkheden om te bewegen, sociale
samenhang en een goed woon- en
leefklimaat, waar iedereen zich thuis
voelt.

VVD Uithoorn en De Kwakel staat klaar
om haar bijdrage daaraan te leveren. Dat
doen we zoals u dat van ons gewend
bent. Met heldere en begrijpelijke
standpunten. Met inbreng van onze
raadsleden en bestuurders die midden
in de samenleving staan en weten wat
er speelt. Met de inbreng van onze
inwoners.

Wie is Martine Cranendonk

Woningbouw Legmeer-West,
Vinckebuurt, de Rietkraag, de Kleine
Weelde, de Rede, Europarei.

Start woningbouwontwikkeling
Connexxionterrein en Aldi met sociale
huurwoningen.

Start bouw nieuwe Sporthal
De Scheg.

Aanleg nieuwe velden bij KDO,
Legmeervogels en Qui Vive.

Start aanpak wegenstructuur
Dorpscentrum.

Uitbreiding terrassen Amstelkade.

Actualisatie bestemmingsplan
bedrijventerrein.

Start aanleg Tram Uithoornlijn.

Reconstructie Boterdijk en Vuurlijn.

Mobiliteitsvisie en start verbetering
parkeren.

Bouw van Buurtcentrum en gymzaal
de Kuyper.

Cameratoezicht op busstation.

Modernisering glas tuinbouw.
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De VVD zet zich ook de komende vier jaar weer in voor:

• Veiligheid, veilig wonen in onze dorpen.

• Groen en schoon, aandacht voor kwaliteit van water, grond
en lucht.

• Kinderen, een fijne en veilige omgeving om te spelen en om
op te groeien.

• Ondernemers, verlaging van regeldruk; van horeca tot
tuinder, van winkelier tot sportvereniging.

• Bouwen, we bouwen huizen voor onze inwoners, met
aandacht voor het karakter van onze dorpen.

Sinds 2015 woon ik in Uithoorn. Met mijn vrouw en twee
kinderen wonen wij in Zijdelwaard. Kort na mijn verhuizing
ben ik politiek actief geworden. Vanuit mijn werk raakte ik
bekend met het mooie wat Uithoorn en De Kwakel te bieden hebben. Sinds 2018
zit ik in de gemeenteraad en vanaf afgelopen jaar ben ik ook fractievoorzitter.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Mijn specifieke aandacht gaat uit naar jong en oud. Opgroeien en opvoeden is
voor velen een uitdaging. Mogelijkheden voor iedereen om vrij te kunnen spelen
of sporten. Goed onderwijs en hulp bij opvoeden. Ouder worden is evengoed
een uitdaging. De wens om zo lang mogelijk thuis wonen is groot, en als dat kan
met hulp van dierbaren of zorgverleners. De zorgvraag neemt voor alle
doelgroepen toe. Vanuit de lokale VVD en als gemeente dienen wij daar klaar
voor te zijn. Daar ga ik mij voor inzetten.

Wie is Nick Bergman

• Groen en schoon, aandacht voor kwaliteit van water, grond

• Kinderen, een fijne en veilige omgeving om te spelen en om

• Ondernemers, verlaging van regeldruk; van horeca tot

• Bouwen, we bouwen huizen voor onze inwoners, met

• Veiligheid, veilig wonen in onze dorpen.

Michael is opgegroeid in de gemeente de Ronde Venen,
en woont nu 16 jaar in de gemeente Uithoorn. Eerst in de
Legmeer en inmiddels negen jaar in de Kwakel samen met zijn
vriendin en hun twee zonen van tien en drie jaar.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Deze aankomende raadsperiode wil ik mij vooral richten op onze kinderen en
jeugd. Voldoende speelplekken die goed onderhouden en veilig zijn. Veiligheid
rond de scholen en op schoolplein zodat de kinderen veilig naar school kunnen
en weer terug naar huis. Maar ook scherp blijven op de jeugdhulp en zorgen dat
elk kind de juiste hulp krijgt die nodig is, zodat ieder mee kan doen. Onze
kinderen hebben recht op een veilige, goede plek om op te groeien en de basis
teleggen voor de toekomst.

Wie is Michael Bouwmeester

Ik ben een positief ingesteld persoon, vrolijk en open.
Opgegroeid in Sneek in een bakkersgezin. Ik woon in De
Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.
Mijn hobby’s zijn tuinieren, lezen, en ook mijn vak als bloemist blijft een hobby.
Ik ga graag naar musea en tentoonstellingen. Of even lekker uitwaaien op het
strand of naar het bos.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Dichtbij de mensen in onze gemeente te staan, een luisterend oor bieden. Ik wil
mij inzetten voor een leefbare gemeente.

Wie is Margreet van Driel - Bakker

Ik ben 30 jaar, en ik woon samen met mijn man in het
dorpscentrum van Uithoorn. Ik houd van theater, en speel
graag spellen met vrienden. Ik kom het best tot rust als ik op een
vrije avond kan gamen of als ik kan uitwaaien met onze hond.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
In onze gemeente is een enorme behoefte aan goede, betaalbare woningen.
Wat betaalbaar is verschilt per persoon. Op dit moment is één ding zeker: aan
álle woningen is een schreeuwend tekort. Uithoorn is vanaf de jaren ’50 enorm
gegroeid en zit nu letterlijk aan de (gemeente)grenzen. Dat betekent dat we op
hetzelfde oppervlak meer woningen moeten bouwen voor de toenemende
vraag. Als we stoppen met bouwen zullen de woningprijzen veel verder stijgen,
wat een betaalbare woning voor veel mensen nóg onbereikbaarder maakt. Ik wil
er daarom voor zorgen dat we blijven bouwen, maar wel met respect voor de
buurt. Dat betekent voor mij dat we wat vaker de hoogte in gaan. Op die manier
kunnen we het groen in de buurten behouden en toch extra woningen bouwen.

Wie is Daan Noordanus

Ik ben geboren in Den Haag, getogen in Maastricht en
getrouwd met een Tukker. Ook mijn werk heeft ervoor
gezorgd dat ik alle windstreken van ons het land heb leren
kennen. In 2017 hebben wij ervoor gekozen om in De Kwakel te gaan wonen, en
daar ben ik nog iedere dag blij mee. Ik ben moeder, oma en ondernemer. Volgens
mijn gezin en mijn collega’s ben ik allergisch voor luiheid, en dat klopt, ik ben altijd
bezig.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Vanaf de zijlijn vinden we, als inwoners, van alles over gemeentelijke besluiten,
regelingen, loketten en hun uitvoering. Ik ook. Want of je het er nu mee eens bent
of oneens bent, je wilt wèl weten wat er gebeurt, je zorg uitspreken of een
antwoord krijgen op je vragen. Als gemeenteraadslid zou ik mij willen inzetten om
de verbinding en het vertrouwen tussen inwoners en de gemeente nog beter te
maken.

Wie is Lisianne Coors – Elout

Ik ben 51 jaar, woon sinds 1999 in Uithoorn, getrouwd en
heb twee zonen. Mijn vrouw omschrijft mij als gedreven,
gestructureerd, positief, energiek, empathisch en no-nonsens.
Als Bedrijfseconoom en Register Controller ligt mijn passie bij financiën en
economie.

Wat ga je de komende vier jaar doen?
Ik wil graag mijn energie stoppen in het behouden wat goed is en het oplossen
van de vele uitdagingen die voor ons liggen. Er is behoefte aan meer woningen,
maar daarbij moet wel gekeken worden hoe dit in het algemene woonbeleid
past. Duurzaamheid en klimaatverandering worden lokaal ook een steeds
belangrijker onderwerp. Ons gevoel van veiligheid staat meer en meer onder
druk en dit zou niet mogen. Het effect van Schiphol op onze gemeenschap heeft
mijn aandacht. En, onze voorzieningen, zoals bij voorbeeld sportfaciliteiten,
moeten op het juiste niveau zijn en blijven.

Wie is Alexander Reuvekamp

WWW.VVDUITHOORN.NL
EMAIL FRACTIE@VVDUITHOORN.NL

FACEBOOK VVDUITHOORN
TWITTER @VVDUITHOORN

Wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de
politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen
spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou.
Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou
in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter
worden. Daar kun je voor kiezen.

kieskies

Legmeer en inmiddels negen jaar in de Kwakel samen met zijn

graag spellen met vrienden. Ik kom het best tot rust als ik op een

gestructureerd, positief, energiek, empathisch en no-nonsens.

Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.Kwakel. Ik ben getrouwd en wij hebben twee volwassen kinderen.

In gesprek met de lokale VVD? Kom met ons in contact via

Passendewoningen voor iedereen.

Groen en recreatie op loopafstand.

Sport verbindt.
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ANDRÉ JANSEN 
LIJSTTREKKER 

De verkiezingen zijn dit jaar maar liefst drie 
dagen lang: 14, 15 en 16 mei heeft u de gele-
genheid om op uw eigen lokale CDA te 
stemmen en zo de gelegenheid te baat te 
nemen om een eind te maken aan de 12 jaar 
die de huidige coalitie aan de macht is en 
verantwoordelijkheid draagt voor de huidige 
situatie in onze dorpen.

Het CDA is voor een leefbare gemeenschap, 
dit geldt dan zowel voor De Kwakel, dat recht 

heeft op een eigen dorpscentrum als voor 
Uithoorn waar de leefbaarheid in het oude 
centrum danig onder druk is komen te staan. 
Het CDA staat voor een gemeentebestuur dat 
vooruit denkt en pro-actief is en niet altijd 
achteraf komt uitleggen wat er verkeerd is 
gegaan en waarom, wij willen juist voorkomen 
en niet achteraf genezen. Het CDA is een hele 
groene partij en wil dat er in Uithoorn en De 
Kwakel netto 1.000 bomen bijkomen maar we 
willen ook een smikkelbos (peren-, appel-, 
kersenbomen en meer) waar de bewoners zelf 
de locatie van mogen bepalen. En natuurlijk is 
de woningnood ons een doorn in het oog, we 
kunnen daar dit jaar al wat aan doen door 140 
tiny houses op te leveren voor huurders in de 

sociale sector, (dus onder de € 750,- huur) in 
verschillende modellen tussen 45 M² en 67 M² 
inclusief zonnepanelen, eco-wasmachine en 
eco-koelkast. Daarnaast zetten wij natuurlijk in 
op versnelling van de woningbouw in 
Uithoorn en ook op doorstroming van 
ouderen door mogelijkheden te zoeken voor 
de bouw van kleinere woningen dicht bij zorg- 
en winkelcentra zodat er woningen vrijkomen 
voor starters. Dat kan omdat het CDA beschikt 
over kandidaat-raadsleden die beschikken 
over kennis, kunde en vaardigheden die we in 
de gemeenteraad nodig hebben om te 
groeien naar een beter bestuur, met meer oog 
voor de individu en een groot hart voor de 
hele Uithoornse gemeenschap.

de herziening van het huidige parkeerbeleid. 
Met de komst van de Uithoornlijn komt de 
leefbaarheid rondom de tramhaltes in de 
Legmeer (aan de Zoom) en het Busstation 
door parkerende forenzen nog verder onder 
druk te staan. In het Centrum zien we dezelfde 
ontwikkeling aangesterkt door grootschalige 
nieuwbouwprojecten. In de Oranjebuurt kan 

MARCEL ZETHOVEN 
KANDIDAAT NUMMER 4 

Mijn naam is Marcel Zethoven en ik ben woon-
achtig in het Centrum van Uithoorn. Na 32 jaar 
Korps Nationale Politie werk ik in het dagelijks 
leven voor KokxDeVoogd, een adviesbureau 
voor de decentrale overheid in Utrecht. Daar-
naast ben ik ook voorzitter van de Stichting 
Oranjebuurt/Buurtbeheer Uithoorn-Centrum. 
Samen met een mooi team van vrijwilligers 
werk ik aan een veilig, leefbaar en saamhorig 
dorpscentrum (van Amstelplein tot en met 
Vinckebuurt). 

Leefbaarheid (komst Uithoornlijn 
Legmeer-Busstation-Centrum)
Binnen het team CDA wil ik mijn kennis en 
expertise, opgedaan bij de politie en bij Buurt-
beheer, voor heel Uithoorn en De Kwakel tot 
zijn recht laten komen omdat ik hoor en zie 
dat dat de komende jaren meer dan nodig is. 
Ik wil mijn aandacht onder andere richten op 

er al geen auto meer bij. Het CDA wil dit 
beleid, met daarin opgenomen een realisti-
sche parkeernorm en handhavingsbeleid, 
realiseren nog vóórdat de eerste tram naar 
Uithoorn rijdt. 

Veiligheid
Ik ga mij verder richten op de veiligheid in de 
wijken van Uithoorn en De Kwakel. Heftige 
incidenten, onder andere de totale vernieling 
van het busstation 2 jaar geleden, de enorme 
drugsvondst in De Kwakel en het in brand 
steken van buurthuis “het Buurtnest”, beves-
tigen ons dat de professionals (politie, 
gemeente, zorginstellingen en jongerenwerk 
et cetera) op dit moment onvoldoende zicht 
en grip hebben op wat er zich in onze wijken 
en buurten afspeelt. Een zorgelijke ontwikke-
ling, die ook nog eens wordt versterkt door 
een terugtrekkende beweging van de politie 
uit de wijk. Veiligheid is voor ieder mens een 
primaire levensbehoefte en daar ga ik mij 
namens het CDA de komende jaren voor 
inzetten. Ik ga werken aan het terugbrengen 
van de “ogen en de oren” in de wijk. Dit doe ik 

door alle professionals, burgers en onderne-
mers actief te betrekken bij oplossingen die 
preventief bijdragen aan een veilige en leef-
bare woonomgeving. Het zal U niet verbazen 
dat Buurtbeheer en wijkgericht werken een 
extra impuls gaan krijgen. 

Lees het CDA partijprogramma voor mijn 
andere speerpunten. Ik reken op uw stem!

NIENKE HOOGENSTRAATEN 
KANDIDAAT NUMMER 3

Mijn naam is Nienke Hoogenstraaten en sinds 
ruim 6 jaar woon ik met veel plezier in De 
Kwakel. Een van de dingen die ik als eerste heb 
gedaan is het volgen van de cursus politiek 
actief, waarin ik heb gezien hoe ik mijn 
steentje kan bijdragen aan een nog mooiere 
en leefbare gemeente. Voor mij is daar nu het 
moment om deze kennis en mijn ervaring 
hiervoor in te zetten, samen met mijn CDA 
collega’s. 

Voorzieningen in De Kwakel
In De Kwakel zien we bijvoorbeeld steeds 
meer voorzieningen verdwijnen. We moeten 
samen ons best doen voor het behoud van 
een levendig dorp waar horeca, pinautomaat 
en openbaar vervoer aanwezig is en blijft. 
Leefbaarheid gaat tenslotte iedereen aan. 

Menselijke maat
Leefbaarheid gaat niet alleen over voorzie-
ningen, maar ook over steun krijgen als je 
dat nodig hebt. In De Kwakel en Uithoorn 
staat zorg en welzijn goed op de kaart. Het is 
een belangrijk thema dat veel mensen 
aangaat en door (landelijke) ontwikkelingen 

wordt het steeds complexer om te voldoen 
aan de wensen en behoeftes en om scherp 
te kunnen blijven op wat daarvoor binnen 
de Gemeente nodig is. Door onder andere 
mijn werk als HR beleidsadviseur, mediator, 
vrijwilliger bij diverse maatschappelijke 
instanties zoals bestuurslid van Humanitas, 
heb ik veel gezien en gehoord in het zoge-
naamde ‘sociaal domein’ en ik zet deze erva-
ring van harte in voor een gemeente met 
een hart, waar de menselijke maat altijd 
voorop staat. 

In het CDA partijprogramma zijn onze 
andere speerpunten te lezen!

DIT ZIJN ONZE EERSTE 8 KANDIDATEN:
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Contact
Bestuur: cjverhorst@gmail.com 

Fractie: Jeroen.Brink@PvdA-Uithoorn.nl
Els.Gasseling@PvdA-UIthoorn.nl
Marga.Moeijes@PvdA-UIthoorn.nl

Website: www.Uithoorn.PvdA.nl
Twitter: PvdAUithoorn
Facebook: Facebook.com/PvdAUithoorn

JEROEN BRINK
Lijsttrekker PvdA gaat zich hard maken voor 
kunst en cultuur, jongerenbeleid en de kwali-
teit van het bestuur en de besluitvorming.

Jeroen is al lang betrokken bij de PvdA en nu voor het 
eerst als lijsttrekker. Tijd voor een nadere kennismaking: 
“Ik woon al bijna mijn hele leven (42 jaar) in Uithoorn en 
ben ook al meer dan de helft van dat leven actief als vrijwil-
liger. Zo ben ik in Uithoorn onder andere betrokken 
geweest bij het opzetten van de Wereldkeuken en ben 
ik geluidstechnicus bij Toneelvereniging Maskerade. 
Hiernaast ben ik bestuurslid en begeleider van een stichting 
die een zomerkamp organiseert voor kinderen, ooit 
opgericht voor mensen die niet op vakantie konden. In 
mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten, wandelend of 
�etsend, en lees ik veel. Hiernaast ben ik een muziekliefhebber 
en -verzamelaar.”

Waarom koos je voor de PvdA?
“Sinds mijn studententijd ben ik lid van de PvdA, met 
actieve en minder actieve periodes maar sinds 2014 ook 
echt betrokken bij de Raad. In de afgelopen twee periodes 
ben ik commissielid geweest, in 2018-2022 van de 
commissies Organiseren en Leven. Omdat ik graag wil 
dat iedereen zich hier thuis kan voelen en mee kan doen 
en je daar zelf iets aan kunt bijdragen, heb ik besloten 
om mij hiervoor in te zetten. Voor mij was het geen 

moeilijke keus voor welke partij ik actief wilde worden; 
de PvdA is in mijn ogen de meest sociale partij in Uithoorn, 
zonder onrealistisch te worden.”

Waar ga je je in de Gemeenteraad sterk voor maken?
“Naast de speerpunten van de PvdA wil ik mij persoonlijk 
graag hard maken voor kunst en cultuur in Uithoorn en 
De Kwakel, jongerenbeleid en de kwaliteit van het bestuur 
en de besluitvorming. Enkele ideeën hiervoor zijn 
bijvoorbeeld een podium (voor diverse activiteiten), 
versterken van de functie van de bibliotheek, een 
jongerenplatform en jongerenraad. Voor wat betreft de 
kwaliteit van de besluitvorming ligt er een �inke uitdaging 
voor de Raad om invulling te geven aan de omgevingswet 
en de participatie die hier bij past.”

ELS GASSELING
Tweede op de kieslijst van de PvdA. 
Huidig fractievoorzitter en raadslid sinds 2006.

Je bent een van de langst zittende raadsleden, 
hoe belangrijk is die ervaring?
“ Ja, ik ben inderdaad een van de langst zittende raadsleden 
en ik hoop er nog een paar jaar bij te mogen blijven! Een 
mix van nieuwe en ervaren raadsleden is het beste. 
Bijvoorbeeld bij het Schipholbeleid is ervaring belangrijk. 
Het is ingewikkelde materie en het duurt best lang voor 
je dat onder de knie hebt. Maar die kennis is wel nodig 
om op gelijkwaardig niveau te praten met landelijke 
politici en de luchtvaartsector. Gelukkig is er nu veel meer 
gehoor voor de klachten en de ervaring van bewoners. 
Ik blijf mij natuurlijk inzetten voor de Raadswerkgroep 
Schiphol samen met de andere partijen en inwoners om 
de hinder en vervuiling sterk terug te dringen en het 
aantal vliegbewegingen te beperken. Maar dat vraagt 
wel geduld en een lange adem.”

Wat was de afgelopen periode belangrijk?
“We zijn veel bezig geweest met de kwaliteit van de 
leefomgeving. Wat doe je met de schaarse ruimte? 
Bijvoorbeeld het onderzoek sport en wonen, dat uiteindelijk 
geen vervolg heeft gekregen. Het College wilde onderzoeken 
of er woningen gebouwd konden worden op de honk-
balvelden van Thamen aan de Vuurlijn. De club zou dan 
verhuizen naar de Legmeer. Wij zagen al snel dat het een 
erg duur project zou worden, waar een paar miljoen 

gemeenschapsgeld bij zou moeten om enigszins betaalbare 
woningen te realiseren. Ook de ligging pal aan de Stelling 
van Amsterdam en het opo�eren van het groen aan de 
Vuurlijn was problematisch. Daarnaast zou het verhuizen 
van Thamen naar de Legmeer de aanleg van het Legmeerbos 
onmogelijk maken. Het blijft echt puzzelen met de ruimte. 
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, we willen 
groen behouden en er moet ook ruimte komen voor de 
energietransitie en klimaataanpassing en we willen geen 
hoge woontorens. Die ontwikkelingen zitten elkaar vaak 
in de weg.”

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
“Mijn belangrijkste aandachtspunten blijven wonen, 
duurzaamheid en sociaal maatschappelijke zaken als 
welzijn en sport en armoede en (jeugd)zorg.”

MARGA MOEIJES
Nummer 3 op de kandidatenlijst van de 
Partij van de Arbeid.

Was werkzaam als fysiotherapeut, nu actief als vrijwilliger 
en burgerlid voor de PvdA, kijkt terug en vooruit: “In de 
afgelopen periode ben ik lid geweest van de commissie 
Wonen&Werken. Daar is ruimtelijke ordening een belangrijk 
onderwerp. Hoe wordt de beperkte ruimte in Uithoorn 
ingevuld? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen 
bebouwde en groene gebieden? Ik vind het belangrijk 
dat de buitenruimte bijdraagt aan de kwaliteit van de 
leefomgeving, een mogelijkheid biedt daarin te spelen, 
wandelen, �etsen en elkaar te ontmoeten. Een belangrijk 
aandachtspunt is ook de goede samenwerking met 
buurgemeenten, om ontwikkelingen langs de grenzen 
van gemeenten op elkaar af te stemmen, zodat daar een 
plus voor Uithoornse bewoners te behalen is.“

Het belang van participatie
“Bij de beoordeling van initiatieven moeten gemeentelijke 
kaders helder zijn. Daar moet kritisch op worden toegezien 
door de Raad, om te voorkomen dat de sterkste spelers ruim 
baan krijgen bij nieuwe bouwactiviteiten. Belangrijk hierbij 
is hoe de participatie van bewoners wordt geregeld en dat 
duidelijk is waar men inspraak op heeft. Na a�oop moet 
zichtbaar zijn waar deze inspraak toe heeft geleid. Als dat 
niet duidelijk kan worden gemaakt, haken mensen af. Ik ben 
sinds 2006 actief in Buurtbeheer De Legmeer, daar heb ik 
gemerkt hoe moeilijk het is om bewoners betrokken te 
krijgen en houden. Zeker als het om ontwikkelingen gaat 
die een forse impact hebben op de eigen leefomgeving.“

Bouw meer sociale huurwoningen!
“In de volgende Raadsperiode wil ik mij wederom inzetten 
voor de bouw van meer sociale huurwoningen. De 
wachtlijsten lopen te veel op. Extra aandacht moet er 
zijn voor betaalbare woningen voor senioren, die best 
hun eengezinswoning willen verlaten als er goede 
alternatieven zijn in de buurt van voorzieningen, zoals 
winkels. Een andere groep waar meer aandacht voor 
moet komen zijn jongeren die betaalbare woonruimte 
zoeken om niet tot hun 30ste bij hun ouders te hoeven 
wonen.”

Waarom ben je weer verkiesbaar?
“Om een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van 
bewoners van Uithoorn en De Kwakel is een heel eervolle 
taak, maar ik ben mij ook bewust van de grote verant-
woordelijkheid die dat met zich mee brengt. Ik heb er 
zin in om daar weer mijn schouders onder te zetten 
samen met mijn fractiegenoten!”

HANS PORTENGEN
Staat als nummer 4 op de kieslijst voor de 
Partij van de Arbeid. 

“In Uithoorn is de PvdA nog het enige echte linkse geluid 
en dat is hard nodig !“
Als bibliotheekdirecteur benadrukt hij het belang van 
cultuur en het tegengaan van laaggeletterdheid. Daarnaast 
wil hij de focus leggen op huisvesting, onderwijs en werk 
& inkomen.” In Uithoorn is de PvdA nog het enige echte 
linkse geluid en dat is hard nodig. Daar wil ik mij graag 
voor inzetten.” 

WORD POLITIEK ACTIEF!
DENK EN DOE MEE MET DE PARTIJ VAN 
DE ARBEID UITHOORN DE KWAKEL

EEN GEZONDE, GROENE 
LEEFOMGEVING

Op ons groen moeten we zuinig zijn. Het clubhuis van 
de Scouting is wat ons betreft het laatste bouwwerk in 
het Libellebos. Ook het groen aan de Vuurlijn wordt 
beschermd. De PvdA zet zich in voor het Legmeerbos en 
grotere groene verbindingszones. Dat is goed voor de 
natuur en de biodiversiteit en het is �jn om dichtbij te 
kunnen recreëren. We stimuleren �etsen, wandelen en 
openbaar vervoer. 

BETROKKENHEID EN SAMENHANG
In een groeiende gemeente is het belangrijk dat inwoners 
zich verbonden voelen met hun omgeving. Betrokkenheid 
en samenhang zijn voorwaarden om mee te doen en bij 
te dragen aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld als vrijwilliger 
bij een van de vele sportclubs en verenigingen. 

GELIJKE KANSEN
We investeren in sport, cultuur en laagdrempelige zorg. 
We willen een solidaire samenleving waarin iedereen kan 
mee doen, door een ruimhartig armoedebeleid en 
uitbreiding van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. 
Discriminatie wordt bestreden.

EEN IN ALLE OPZICHTEN 
DUURZAME SAMENLEVING

De klimaatverandering dwingt ons tot aanpassing van 
de omgeving, een omschakeling naar schone energie en 
een in alle opzichten duurzame samenleving. Voor de 
PvdA is het een voorwaarde dat hierbij de lasten eerlijk 
verdeeld worden en dreigende energiearmoede wordt 
voorkomen. Oudere, slecht geïsoleerde woningen moeten 

snel aangepakt worden om energie te besparen en zo de 
woonlasten te beperken.

SCHIPHOL MOET KLEINER, 
STILLER EN SCHONER

Voor een gezonde en prettige leefomgeving is het nodig 
dat de geluidhinder en de vervuiling van vliegtuigen �ink 
wordt teruggedrongen. Dat geldt ook voor de uitstoot 
van broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van 
de aarde. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat onze 
economie ook met een kleinere luchthaven prima kan 
functioneren. Samen met inwoners en andere partijen 
blijven wij ons inzetten voor een kleiner, stiller en schoner 
Schiphol.

BETAALBAAR WONEN
Er is een groot tekort aan woningen en de prijzen van 
koopwoningen zijn zo hoog dat een gemiddelde starter 
die niet meer kan betalen. Veel van de oplossingen moeten 
van de landelijke politiek komen, maar wat kan de gemeente 
doen? Wat de PvdA betreft moeten veel meer sociale 
huurwoningen gebouwd worden. In onze regio zijn er 
de afgelopen jaren meer sociale huurwoningen gesloopt, 
verkocht en geliberaliseerd dan dat er bij gekomen zijn. 
Dat moet stoppen. 
We voeren de zelfbewoningsplicht wordt in, zodat starters 
meer kans krijgen en beleggers de koopwoningen niet 
wegkapen om die duur te gaan verhuren. Het ombouwen 
van bedrijventerreinen kan kansen bieden voor woningbouw. 
Senioren moeten kunnen doorstromen naar betaalbare 
kleinere prettige en veilige woningen dicht bij voorzieningen, 
bijvoorbeeld bij het Legmeerplein. Bouw jongerenwoningen 
en schep ruimte voor sociale initiatieven zoals een 
Knarrenhof of een woon-coöperatie en schaf ook de 
voordeurdelersregeling in de bijstand af.
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Welke partij krijgt uw stem?
VERKIEZINGSPAGINA

Interviews kandidaat-
raadsleden.

Alle interviews en debatten zĳn
terug te luisteren via:

h�ps://www.rickfm.nl/podcasts/
content/page?4092

In het programma InfoDirect
worden diverse stellingen
besproken en zĳn1-op-1

debatten met raadsleden met
diverse thema’s zoals

Veiligheid, Zorg & Welzĳn,
Wonen, Werk en Klimaat

en zullen er diverse stellingen
worden besproken.

Ma t/m do 17:00 - 18:00 uur
en vrĳ 17:00 - 19:00 uur

Ma 28-02 GB / GU
Herman Bezuĳen & Willem

Körnmann

Di 01-03 DUS / GU
Judith Beuse & Willem

Körnmann

Woe 02-03 VVD / GB
Daan Noordanus & Herman

Bezuĳen

Do 03-03 PvdA / GU
Jeroen Brink & Willem

Körnmann

Vrĳ 04-03 CDA / VVD
André Jansen & Jan Hazen

KerkCafé Uithoorn
organiseert op 11 maart

2022 20:00 uur
Het Lĳsttrekkersdebat
vanuit de kerkzaal.

Voor meer info:
www.kerkcafeuithoorn.nl

Live uitgezonden door
RickFM

Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op uithoorn.nl of op de website

van de raad
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Breng uw stem uit op
14, 15 of 16 maart 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

WEBSITES POLITIEKE PARTĲEN

Gemeentebelangen
www.gemeentebelangen.nl

VVD Uithoorn- de Kwakel
https://uithoorn.vvd.nl

DUS! Uithoorn en De Kwakel
www.dus-uithoorn.nl

CDA Uithoorn- De Kwakel
https://cdauithoorndekwakel.nl

Partĳ van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel

https://uithoorn.pvda.nl

Groen Uithoorn Uithoorn- De Kwakel
http://groenuithoorn.nl

Elke editie kiezen de partijen een eigen thema. Kijk voor alle speerpunten op de websites van de politieke partijen voor de volledige verkiezingsprogramma’s

Jeroen Brink

Klimaat en duurzaamheid

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de
Club van Rome het rapport “Grenzen aan de
groei” uitbracht. In die 50 jaar is de
wereldbevolking, de economie en daarmee
ook de vervuiling en de uitstoot van
broeikasgassen sterk toegenomen. In 2022
is vrĳwel iedereen er van overtuigd dat het
de allerhoogste tĳd is om in actie te komen
voor een leefbare toekomst voor de volgende
generaties.

De gemeente Uithoorn heeft duidelĳke
plannen en ambities op het gebied van
klimaat en duurzaamheid: energieneutraal en
uitstootvrĳ in 2040 en volledig circulair – dus
geen afval - in 2050. Elke kans om sneller te
verduurzamen moet gegrepen worden. Het
isoleren van woningen bĳvoorbeeld, om
energie te besparen en hoge kosten voor
inwoners door de stĳgende energieprĳzen te
voorkomen.

De verduurzaming, vergroening en
energietransitie zullen steeds meer invloed
krĳgen op ons dagelĳks leven. De gemeente
moet het goede voorbeeld geven, maar wĳ
zullen zelf ook moeten veranderen: minder
autorĳden, minder vliegen, minder vlees eten
en minder kleren en spullen kopen.

Daar krĳgen we ook iets voor terug: schone
lucht, schoon water en een aantrekkelĳke
groene leefomgeving. Vergroening en
verduurzaming is ook een kans: er komen
meer bomen en minder stenen, dat maakt de
omgeving mooier en gezonder en nodigt uit
om dicht bĳ huis te recreëren.

Het spreekt vanzelf dat er dan ook veel
minder vliegtuigen over onze gemeente
moeten vliegen. De PvdA blĳft zich ook de
komende jaren inzetten voor een kleiner,
stiller en schoner Schiphol.

https://uithoorn.pvda.nl

André Jansen

Het CDA is een betrouwbare, degelĳke
lokale, politieke partĳ met betrokken leden
die gewoon in Uithoorn wonen en die in staat
en bereid zĳn om de problemen van de
gemeente Uithoorn aan te pakken en vooral
ook op te lossen.

Wĳ luisteren naar de burgers en hebben
onze wortels in de samenleving, we weten
wat er speelt en trekken ons dat aan, het
CDA vindt dat het hoog tĳd is om de
woningnood onder jongeren op korte termĳn
aan te pakken, dus komen wĳ met een plan
voor 140 Tiny Houses op huurbasis tegen
een tarief onder de sociale huurnorm, dat
nog in 2022 ingericht kan worden.

De Veiligheid van de inwoners gaat ons aan
het hart, die staat onder druk in Uithoorn, dat
pakken we aan: Dit doen we onder meer
door alle professionals, burgers en
ondernemers actief te betrekken bĳ
oplossingen die preventief bĳdragen aan een
veilige en leefbare woonomgeving.
Buurtbeheer en wĳkgericht werken krĳgen
dan ook een extra impuls.

De parkeerproblematiek wordt almaar
ernstiger ook daar maken we ons ook druk
om, en we hebben oplossingen! Een
realistisch parkeerregiem en duurzame
oplossing dat is wat het CDA wil!
En dan natuurlĳk zĳn we een groen partĳ,
1.000 bomen er netto bĳ de komende
periode, SMART dus meetbaar en concreet.
We willen ook een smikkelbos voor Uithoorn
aanleggen en de burger mag zeggen waar:
appelbomen, peren-, kersen-, walnoten,-
pruimenbomen en bramenstruiken en
frambozen- en bessenstruiken, met recht een
smikkelbos voor kinderen en volwassenen!
En nogmaals: U mag zeggen waar!!

Ga kiezen en stem CDA, wel degelĳk!
André Jansen
Lĳst 4 # 1

https://cdauithoorndekwakel.nl

Jeroen Albers

Groen Uithoorn, ja natuurlĳk!

Dieren tellen mee
Bĳ Groen Uithoorn staat dierenwelzĳn hoog op
het programma. Wĳ vinden het belangrĳk dat
er meer zeggenschap komt bĳ de gemeente
over dierenwelzĳn. Wĳ denken hierbĳ onder
andere aan een verbod op de verkoop van
levende dieren bĳ dierenwinkels en tuincentra.
Naar onze mening wordt met deze maatregel
de spontane aanschaf van een huisdier, waar
de mensen later geen tĳd meer voor hebben,
voorkomen. Samen met de
dierenbescherming willen wĳ een folder laten
maken over verantwoord dierenbezit die
vanuit de gemeente wordt uitgegeven.

Honey highway
Ook de bĳen en insecten verdienen onze
aandacht. Wĳ willen een honey highway
aanleggen voor de wilde bĳen. Wĳ hebben
hiervoor al gesprekken gevoerd met Deborah
Post van de Honey Highway organisatie.
Verder pleiten wĳ voor aanpassing van het
maaibeleid van de gemeente, met aandacht
voor bĳen en insecten.

Natuurinclusief bouwen
De bouw van huizen kan met meer aandacht
voor de dieren. Wĳ willen dat alle nieuwbouw
woningen natuurinclusief worden gebouwd:
met inbouwkasten en speciale dakpannen
voor vogels of voor vleermuizen.

Vuurwerkvrĳe zones
Het is nog vroeg in het jaar, maar wĳ pleiten
nu alvast voor vuurwerkvrĳe zones in Uithoorn
en De Kwakel. Met name in natuurgebieden,
bĳ dierenopvang locaties en bĳ hondenuitlaat
gebieden.

http://groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! Wil meer ambitie op duurzaamheid

Afgelopen jaren is er veel te doen over wel of
niet verder laten groeien van Schiphol.
Voorstanders van groei wĳzen op de
economische voordelen en de
werkgelegenheid. Wat DUS! betreft kan
economisch gewin nooit belangrĳker zĳn dan
de gezondheid van onze inwoners en de
leefbaarheid in onze gemeente.

In Uithoorn en De Kwakel hebben we te
maken met veel geluidsoverlast,
luchtvervuiling, milieuvervuiling en
beperkingen in woningbouwmogelĳkheden.
De balans tussen Schiphol en de
leefomgeving moet terugkomen!

DUS! is ervan overtuigd dat er maar één
echte oplossing is om daadwerkelĳk
hinderbeperking te realiseren. Dat is door
minder te vliegen.

Dit is de boodschap die wĳ met volle energie
overbrengen. Niet alleen in de gemeenteraad
maar ook bĳ onze achterban van GroenLinks
en D66 in de Tweede Kamer.

DUS! denkt en werkt mee aan oplossingen.
We maken deel uit van de raadswerkgroep
Schiphol en voeren hiermee een actieve lobby
richting de Tweede Kamer. Verder
onderhouden we nauw contact met
bewonersvereniging PUSH en hebben we
contact met onze GroenLinks en D66
collega’s in de regio en in de Tweede Kamer.

Dit alles maakt dat we als kleine gemeente
een hele krachtige stem hebben die zegt:
Minder Hinder door Minder Vliegen. Genoeg is
Genoeg! En daar dragen wĳ vanuit DUS!
graag ons steentje aan bĳ.

Ondernemen en ondernemend in Uithoorn
en De Kwakel

De VVD is trots op de ondernemers en de
ondernemendheid in onze dorpen. Van
horeca en recreatie tot kweker en tuinder, van
winkelier tot sportvereniging en culturele
instelling.

In de afgelopen 2 jaar hebben zĳ door Corona
regelmatig beperkingen ervaren. Wĳ hebben
bewondering voor de creativiteit en het
optimisme waarmee nieuwe kansen, nieuwe
producten, nieuwe verkoopmethoden zĳn
opgepakt.

De VVD wil:
• Dat de regeldruk voor ondernemers laag is
• Dat informatie voor ondernemers vindbaar
en bruikbaar is

• Dat er een goed vestigingsklimaat is voor
nieuwe ondernemers

• Dat gemeente en ondernemers(vereniging)
blĳvend in overleg zĳn over nieuwe
ontwikkelingen

• Dat belangen van ondernemers,
omwonenden en milieu toekomstgericht
tegen elkaar afgewogen worden

• Dat iedereen via werk en ondernemen kan
bĳdragen

• Dat ontwikkelingen aan het Dorpscentrum
Uithoorn en het Kerkplein De Kwakel gericht
zĳn op alle inwoners, recreanten en
toeristen

• Dat winkels en voorzieningen voor alle
inwoners bereikbaar zĳn

• Dat de verkeersmogelĳkheden goed en
veilig zĳn en dat verschillende vormen van
vervoer goed op elkaar aansluiten.

• Dat het dorpscentrum van Uithoorn een
uitgebreid aanbod biedt voor de recreant

• Dat deelnemen aan culturele evenementen
voor iedereen toegankelĳk en mogelĳk is

• Dat er wordt toegezien op veilige
huisvesting voor arbeidsmigranten in de
groensector.

Gemeente Uithoorn, blĳft goed, wordt beter!

https://uithoorn.vvd.nl

Jan HazenHerman Bezuĳen

Iedereen telt mee

De coronapandemie heeft ons laten zien wat
het betekent als sociale contacten nog maar
zeer beperkt mogelĳk zĳn. Familiebezoek, uit
eten met vrienden of een bezoek aan het
buurthuis of de vereniging was opeens niet
meer mogelĳk. Als gevolg hiervan is het
aantal jonge en oude mensen, dat in een
isolement terecht is gekomen, toegenomen.

Zodra het veilig kan, pleiten wĳ er voor om de
coronamaatregelen los te laten. Zo kunnen
inwoners hun sociale leven weer oppakken.
Daarmee hopen we dat voor de meesten een
einde aan deze periode van eenzaamheid
komt.

Helaas is er ook een groep waarvoor
eenzaamheid een blĳvend probleem is. Voor
deze mensen is extra aandacht nodig.
Welzĳnsorganisaties kunnen hier een
belangrĳke rol spelen. Niet alleen door een
bezoekje aan deze mensen te brengen, maar
ook door vroegtĳdig problemen te signaleren.
In overleg met het Sociaal Team van de
gemeente kan zo bekeken worden welke
ondersteuning aangeboden kan worden.

Om aan de toenemende vraag te kunnen
blĳven voldoen is het noodzakelĳk dat de
gemeente de regionale samenwerking verder
uitwerkt. Wĳ vinden dat het Uithoornse beleid
van een persoonlĳke benadering en één vast
contactpersoon hierbĳ voorop moet blĳven
staan.

Lokale buurthuizen zĳn voor inwoners een
belangrĳke plek. Hier kunnen zĳ anderen
ontmoeten en bĳpraten onder het genot van
een kopje koffie of komen zĳ samen om
activiteiten te doen. Deze sociale functie
maakt het dat buurthuizen voor ons een
onmisbare schakel zĳn in de lokale
samenleving. Het in stand houden en
uitbreiden hiervan indien nodig, is voor ons
belangrĳk.

Veel familieleden en partners verrichten
zorgtaken voor hun naasten. Voor deze
mantelzorgers is het is belangrĳk dat zĳ ook
tĳd voor zichzelf hebben. Daarom moeten
zaken als huishoudelĳke hulp en
vervangende zorg (respĳtzorg) blĳven
bestaan. Zo kunnen we mantelzorgers
verlichten en niet verplichten!

www.gemeentebelangen.nl



Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

O.V.M. VINKEVEEN
Herenweg 49A
3645 DE Vinkeveen
T 0297 - 26 36 73
E info@ovm-vinkeveen.nl
I www.ovm-vinkeveen.nl

D.W.R.P. ZORGGROEP
meer dan alleen zorg

Vacature Kinderdagcentrum 
Gehandicaptenzorg
Aalsmeer / Amstelveen
6 tot 24 uur per week

(assistent) Groepsleidster
niveau 3, 4 of 5 (SPW, MMZ, PW, HBO of vergelijkbaar 
diploma) het samen met een collega begeleiden van 
4 kinderen met een ontwikkelingsachterstand 
(leeftijd 3 tot 4 jaar).

Werk je graag in kleine groepjes, wil je iedereen aandacht 
geven en werk je graag met kinderen die net iets meer 
nodig hebben. Dan is deze vacature vast iets voor jou.
Werktijden ma, di, do en vr. 9.30 uur -15.30 uur.

Dagbesteding, wonen, logeren regio Amsterdam/Amstelland
info@dwrpzorggroep.nl  *  www.dwrp.nl  *  T: (020) 6462582

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

Het VerkeersCollege

Start op tijd met de theorie 
voor je Rijbewijs !!

Natuurlijk bij Het VerkeersCollege !!

Elke week Theoriecursus: 
motor, auto en Brf + examen:
Voor maar € 145,-

Met boek € 175,-

Elke maand Theoriecursus:
Tractor + examen
Voor maar € 199,-

15 ½ jaar: Bromfiets theorie
Zo kun je direct als je 16 bent je praktijk doen
16 jaar: Auto theorie

Gratis afhalen:
Afhalen 2-zitsbank, kleur midden-
blauw ribstof met wit hout, i.g.st. Tel. 
06-12709925
Te koop:
Teak houten 6-kantige vitrinekast met 
gesloten onderkant. afm. 180 cm hg x 
voet 70 cm br. €125,-. Tel. 0297-256301
Te koop:
Design glazen tafel met blanco boven 
en zwart onderblad met 2 zwenkpla-
teaus als bijzet tafeltjes €160,-. Tel. 
06-38609793
Te koop:
Spinningschoenen Shimano mt 39, 
grijs z.g.a.n. €5,-. Spinningschoenen 
agu mt 42 weinig gedragen €5,-. Tel. 
06-12281152
Gratis afhalen:
Miele droogtrommel, doet het nog 
perfect, afvoer naar buiten. Tel. 
06-52634878

Te koop:
Het volkomen kamerplantenboek 
van Rob Herwig, heerlijk naslagwerk 
met 1000 planten, rijk geïllustr., 
z.g.a.n. €10,-. 
Tel. 0297-569595
Te koop:
Legpuzzel 1000st. van 2 zeehonden 
die in de zon liggen op een zandbank, 
z.g.a.n. €5,-. Tel. 0297-569595
Te koop:
Fietszitje voor en achter, p.st. €15,-. 
Tel. 0297-560984
Te koop:
Dames golfuitrusting, uitgebr. 
setgolfclubs, tas, elektr. golfcar met 
transportbag, golfcar, draagtas 
€400,-. Tel. 06-29531734
Te koop:
Ikeabureau z.g.a.n. montagevoor-
schrift aanw. hoogte instelb. €35,-. 
Tel. 0297-272527

Te koop:
Grote zak met 160 Duplo Lego-
blokken €15,-. Veel duplo auto’s en 
leuke popjes enz. v.a. €2,50. Mooie 
barbiepoppen v.a. € 2,-. Playmobil 
o.a. dierentuin , paard en wagen, 
ridders, kanon, ijskar enz. v.a. €2,-. Tel. 
06-25198434
Te koop:
2 Boxspringbedden 90x200 met 
topper 180x200, samen €250,-. Tel. 
0297-264777
Aangeboden:
10x het blad Buitenleven, oudere 
edities, maar als nw. te ruilen tegen 
een tuinplant(je). Tel. 06-54705651

Gratis afhalen:
Zonnebank 26 lamps. Tel. 0297-
286712

Te koop:
Liebherr diepvrieskist 240 ltr €75,-. 
Tel. 0297-4284244

Te koop:
4 Notenhouten eethoekstoelen met 
nette sto�en zitting, totaal € 50,-. Tel. 
06-25550418
Gevraagd:
Oude spijkerbroeken, scheur/vlekje 
is niet erg.  max p.st. €1,- (Uithoorn).. 
Tel. 06-18082446
Gevraagd:
Grote modeltreinbaan of treinverza-
meling, alle merken en schalen zijn 
welkom. Tel. 0172-538936
Te koop:
Motorhelmen, i.g.st. merk Nolan mt S 
€25,-. Merk Naw mt M €25,-. Tel. 0297-
286379
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Uithoorn - Afgelopen vrijdag en 
zaterdag was het feest in de meeste 
geliefde supermarkt van Uithoorn: 
Albert Heijn Jos van den Berg! De 
winkel bestaat 15 jaar en heeft vele 
trouwe klanten. Jos van den Berg en 
zijn supermarkt zijn maatschappelijk 
en sociaal betrokken. Daarom was er 
een verjaardags-wenskaarten- actie 
opgezet voor de klanten. Men kon 
een verjaardagskaart aan Jos sturen 
en iemand anders opgeven om een 
prijs te winnen. Deze actie ging van 
start op 14 februari en afgelopen 
vrijdag om 17.00 uur was de feeste-
lijke trekking door Jos en zijn ‘broer’ 
Jaap van den Berg. 
Maar het was de hele dag al feest in 
de winkel. Met ballonnen, heerlijke 
hapjes om te proeven en een feeste-
lijke ko�etafel met een heel gezel-
lige ko�eju�rouw (de zus van Jos: 
Joke van den Berg). Klanten konden 
weer ouderwets aanschuiven en 
genieten van de gastvrijheid en 
gezelligheid in de supermarkt. 
Ondertussen speelde er een muzi-
kaal duo op gitaar en bas. Er werden 
zelfs verzoeknummers gespeeld.

Een prijs winnen voor een ander?
Maar liefst 900 verjaardags-wens-
kaarten waren binnenkomen. Jos 
vertelt: “Dat zijn al heel veel klanten 
die graag iets voor iemand anders 
willen betekenen. Ik hoop dat 
iedereen zich geïnspireerd zal voelen 
door dit gebaar.” De meeste winaars 
kwamen zaterdagmiddag het cadeau 
ophalen in de winkel en de mensen 
die in het zonnetje werden gezet, 
waren aangenaam verrast en heel 
dankbaar. “Zo mooi om al die blije 
gezichten te zien.” Eén van de 
winnaars: “Ik vind het zo �jn om dit 
mooie cadeau aan mijn vriendin te 
kunnen geven!”

Anderen in het middelpunt!
Jos van den Berg geeft zelf aan dat 
hij liever anderen in het middelpunt 
zet. Zo ook afgelopen vrijdag. Samen 
met Jaap ging hij tompoezen 
brengen naar OTT (ons Tweede 
Thuis) aan het Zijdelveld. Hij had van 
hen een prachtige zelfgemaakte 
slinger gekregen voor zijn Jubileum. 
Op zaterdag besloot hij spontaan om 
alle bewoners van het Hoge Heem te 

laten meegenieten in de feest-
vreugde. Natuurlijk kregen alle 
klanten óók een doosje tompoezen 
mee om thuis nog even na te 
genieten.

Verjaardagsverrassing!
Op zaterdagochtend stond Jos 
onverwacht tóch nog in het middel-
punt. Er was een �ashmob georgani-
seerd in de winkel. Alle vulploegme-
dewerkers bleven na hun shift langer 
in de winkel om mee te kunnen doen 
en ook het personeel dat op zaterdag 
niet werkt was in grote getale 
aanwezig. Daarnaast waren er 
vrienden en familie. Het groenteplein 
in de supermarkt stond bomvol met 
mensen die speciaal voor Jos 
kwamen.

De JTSU (Jeugd Theaterschool 
Uithoorn) onder leiding van Sabrine 
Hallewas en 7 professionele zangers 
en zangeressen waren aanwezig om 
de �ashmob uit te voeren. Het 
�lmpje van de �ashmob is terug te 
zien op de socials van Albert Heijn 
Jos van den Berg.

Albert Heijn Jos van den Berg 
viert jubileum!

Foto’s: Ferdinand Beuse
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De Ronde Venen - Nu het normale 
leven weer zo goed als hersteld is, is 
de biljartcompetitie ook terug in het 
originele format, dat wil zeggen 4 
wedstrijden op een speelavond. Door 
een paar verrassende uitslagen lijkt 
de spanning weer helemaal terug, 
althans in de eerste divisie. In de 
tweede divisie overheerst de teleur-
stelling van de opzegging van 
Beddebeer, waardoor de stand uiter-
mate onoverzichtelijk is geworden. 
Waarop het bestuur van de Biljartfe-
deratie heeft besloten om na elke 
speelronde een aangepaste stand te 
publiceren op haar website.

Paar gevoelige tikken
De afgelopen week zijn bij 3 van de 4 
ontmoetingen een paar gevoelige 
tikken uitgedeeld. DIO kreeg een pak 
slaag van DenB Diensten, waarbij de 
winst van John Beets tegen Ray 
Kramer in 17 beurten het meest in 
het oog springt. Namens DIO hield 
Jan Koridon als enige de eer hoog 
tegen Peter Stam. Stieva/Stee-Inn 1 
(SSI1) haalde slechts 28 punten tegen 
een sterke De Merel/Richard’s-1 
(DMR1), waardoor SSI1 thans op de 
degradatieplek staat. Leo Schaap 
won nog namens SSI1, de DMR1 
spelers Bert Fokker, Walter van 
Kouwen en Kees Gri�oen maakten 
korte metten met hun tegenstan-
ders. De grootste verrassing kwam 
op naam van De Merel/Richard’s BV-3 
(DMR3) door koploper De Biljartma-
kers een gevoelige nederlaag van 
48-30 te bezorgen. Wim Berkelaar en 
Caty Jansen wonnen nog enigszins 
plichtmatig, Jeroen van Rijn kwam 
tegen Bart Dirks zeer sterk voor de 
dag met een partij in 22 beurten en 
een serie van 11. Bart kwam slechts 1 
carambole tekort voor een remise. 
Dorus van der Meer sloeg keihard toe 
door Bert Loogman in 16 beurten 
verslagen achter te laten met maar 4 
wedstrijdpunten. Door deze 
uitslagen is DMR1 koploper De 
Biljartmakers genaderd tot op 1 punt. 

Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 – Bar Adelhof 1: 

37-35. DIO – DenB Diensten/
Springbok: 32-43. Stieva/Stee-Inn 1 
- De Merel/Richard’s BV 1: 28-40. De 
Biljartmakers – De Merel/Richard’s BV 
3: 30-48. 

Bar Adelhof 2 virtueel leider
In de tweede divisie staan nu weke-
lijks 3 wedstrijden op het 
programma. De Kromme Mijdrecht 1 
(DKM1) en Cens verdeelden de 
punten door elk 2 wedstrijden te 
winnen. DKM1 hield er net 1 
wedstrijdpunt meer aan over (41-40). 
De Kromme Mijdrecht 2 (DKM2) 
speelde in De Merel tegen het 
tweede team van De Merel/Richard’s 
BV. Frans Versteeg kon niet op tegen 
Roos Aarsman, Eric van den Bosch 
won daarentegen wel zijn partij in 26 
beurten en David Schild zelfs in 23 
beurten. De kopmannen Jos Vermeij 
en Piet Best kwamen uit op een 
remise en ontvingen daarvoor elk 11 
wedstrijdpunten. De eindstand was 
met 40-36 in het voordeel van DKM2. 
Bar Adelhof 2 maakte gehakt van De 
Springbok 2 en wonnen alle partijen 
overtuigend, waarvan Hans Bak het 
meest. Naast dat hij samen met 
Dorus van der Meer (DMR3) de 
kortste partij van de week in 16 
beurten speelde, maakte hij ook nog 
eens de hoogste serie van de week 
(15 van 47 is 31,91%). Namens De 
Springbok 2 kon Willem Holla dicht 
in de buurt van tegenstander Jim van 
Zwieten blijven. Willem kwam slechts 
2 caramboles tekort. Zoals eerder 
aangegeven is de stand door het 
wegvallen van Beddebeer onover-
zichtelijk. Op de website van de 
Biljartfederatie wordt regelmatig een 
reëlere stand gepubliceerd op basis 
van het gemiddeld aantal wedstrijd-
punten per speelronde. Daarbij staat 
Bar Adelhof 2 virtueel aan kop 
gevolgd door Cens en de beide 
teams uit De Kromme Mijdrecht.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 - Cens: 
41-40. De Merel/Richard’s BV 2 - De 
Kromme Mijdrecht 2: 36-40. Bar 
Adelhof 2 – De Springbok 2: 48-23.

Spanning in Biljartcompetitie

Amstelveen - Begin je net met de 
planning van jullie perfecte 
wedding? Dan wil je zeker alle prach-
tige trouwringen, locaties en trouw-
jurken niet missen. Tijdens de 
Wedding Fair op zondag 13 maart in 
Amstelveen krijg je informatie en 
inspiratie van trouwspecialisten en 
krijg je vakkundige antwoorden op al 
jouw vragen. Bij de beurzen van 
Wedding Fair ontvangen alle bruiden 
een goodiebag en het splinter-
nieuwe jaarboek van de Bride-to-be 
Weddingplanner vol met tips and 
tricks voor het plannen van de brui-

loft. Meer dan 200 pagina’s die je 
kunnen helpen met de voorberei-
ding voor jullie grote dag. Als kers op 
de taart krijgen alle kids een leuk 
cadeautje! 
De Wedding Fair op zondag 13 maart 
is van 10.30 tot 16.30 uur in de 
Emergohal aan Langs de Akker 3 in 
Amstelveen. De entree is gratis. Alle 
informatie is te vinden op de website: 
https://weddingfair.nl/trouwbeurzen 
trouwbeurs-amsterdam-amstelveen/ 
of volg het event op Facebook: 
https://www.facebook.com/
events/1104014873751919 

Wedding Fair in Amstelveen

ervoor gezorgd dat er een nieuw 
ko�ezetapparaat kwam voor de vrij-
willigers, want volgens Martien 
stamde die van hen nog uit het jaar 
kruik. Verder hebben ze de oude 
Volvo die ze voor het programma 
hadden aangeschaft, verkocht en de 
opbrengst, 750 euro, was voor de 
stichting. Met het programma krijgt 
de stichting veel naamsbekendheid. 
Helaas kon Maxime er niet bij zijn 
vanwege corona, maar zij was via een 
beeldscherm te zien. 

Zij mocht de trekking doen waarbij 
vijf mensen een �es Prosecco konden 
winnen. De band A-Fever was op 
verzoek van Martien uitgenodigd 
met een tribute to ABBA. Met de 
muziek erbij konden mensen 
genieten van een hapje en een 
drankje. Daarna mochten de aanwe-
zigen nog op de foto met Martien en 
Erica. Chateau Bijstand is vanaf 
aanstaande maandag 7 maart om 
20.30 uur te zien op SBS6. 

Uithoorn - Met een gezellige middag 
in De Kuyper heeft de familie 
Meiland afscheid genomen van 
Uithoorn. Buren en besties (dona-
teurs) van de stichting Babyspullen 
waren uitgenodigd op het feest. 
Vrijwel alle buurtgenoten vonden 
het leuk om hen als buren gehad te 
hebben. Deelnemers aan het 
programma Chateau Bijstand werden 
door Martien en Erica in een 
discobus opgehaald. Bij Wendy, 
Raymon en Kimberly van hondenuit-
laatservice Uitgeraasd had Erica een 
middagje meegeholpen met het 
uitlaten van een groep honden. Als 
tegenprestatie kreeg ze een zak 
hondenvoer voor hun eigen honden. 
Bij Italiaans restaurant Bella Donna 
heeft Erica als koerier gewerkt en is 
een gezin dat op bijstandsniveau 
leeft wezen eten, vertellen Esther en 
Samir die ook in de bus zaten. Bij de 
stichting Help ons Helpen 0297 

hebben Martien en Maxime in hun 
pand aan de Chemieweg een trap 
gebouwd en de vliering voorzien van 
schotplaten. De stichting zet zich in 
voor minimagezinnen die hulp nodig 
hebben. Een van de mensen die zij 
ondersteunen is Kelly. Zij is twee jaar 
geleden gescheiden, maar woont 
nog steeds met haar vierjarige 
zoontje in het huis van haar ex-man, 
omdat zij nergens anders terecht 
kan. Ze is lichamelijk en geestelijk 
niet in staat om te werken, maar de 
gemeente en het UWV wijzen haar 
aanvraag om bijstand af. Haar 
verhaal is te zien in één van de a�e-
veringen van het programma. 

Ko�ezetapparaat
De familie Meiland heeft zich met 
hun deelname aan Chateau Bijstand 
ingezet voor de stichting Baby-
spullen. Ze probeerden zoveel moge-
lijk besties te werven en ze hebben 

De Meilandjes namen feestelijk 
afscheid van Uithoorn

Talent als Docent helpt overstappers bij 
carrièreswitch naar docentschap voortgezet onderwijs
Regio - De coronaepidemie heeft het 
lerarentekort in het voortgezet 
onderwijs in de regio’s Zuid-Kenne-
merland en Groot-Amsterdam 
behoorlijk blootgelegd. Het project 
Talent als Docent,  ge�nancierd door 
het ministerie van OCW, is opgezet 
om dit tekort tegen te gaan. Experts 
die verbonden zijn aan het project 
informeren potentiële overstappers 
over de switch naar het leraarschap 
in het voortgezet onderwijs. Met 
voorlichtingsbijeenkomsten, 
persoonlijk advies en trainingen als 
‘Ontdek je talent als docent’ en 
‘Opfriscursus herintreders’, worden 
potentiële ‘second-career teachers’ 
ondersteund op hun weg om 

bevoegd docent te worden. Die weg 
kan op verschillende manieren 
worden bewandeld. Sandra van 
Dalen, projectleider van Talent als 
Docent: “Overstappers zijn ontzet-
tend belangrijk om het lerarentekort 
in het voortgezet onderwijs op te 
vangen. Bij Talent als Docent onder-
steunen we, in samenwerking met de 
VU, UvA en de HvA, deze overstap-
pers op hun weg naar die opleiding 
tot docent en die baan voor de klas. 
Maar dat brengt ook verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Daarom 
bieden we ook ondersteuning aan 
ervaren docenten, team- en school-
leiders om overstappers op de juiste 
manier te begeleiden én te 

behouden.” Zo geeft Talent als 
docent vorm aan het motto “Docent 
worden, zijn én blijven!” Geïnteres-
seerd? Kijk op Talentalsdocent.nl.
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De Kwakel - Voor het eerst in de 
geschiedenis werd het darttoernooi 
op zondag georganiseerd. 
Normaal is Open De Kwakel Darts 
501 op een zaterdag in januari. In 
2021 kon het niet vanwege Corona 
en dit jaar eigenlijk ook niet, maar in 
samenspraak met dorpshuis De 
Quakel kwam er toch nog een speel-

datum. Met succes. Opkomst was 
beter dan ooit. Reden om volgend 
jaar ook voor februari te kiezen ipv 
januari. De single �nale 2022 is 
gewonnen door Marco Cornelisse. Hij 
versloeg Wesley Buijing in een 
prachtig duel. Hoog niveau, leuke 
sfeer. Op naar zaterdag 14 mei. 
Koppeldarten.

Darttoernooi Open De 
Kwakel groot succes

Uithoorn - Na dat de corona voetbal-
stop is opgeheven heeft Legmeervo-
gels een tweetal competitiewed-
strijden gespeeld. De eerste was in en 
tegen Hillegom. De eerst 15minuten 
van dit duel zijn duidelijk voor 
Hillegom. Maar de verdediging van 
Legmeervogels weten deze storm-
loop, letterlijk en �guurlijk te weer-
staan. Na de eerste 15 minuten dus in 
de verdediging te zijn gedrongen 
krijgt Legmeervogels tegen de wind 
in toch meer grip op de wedstrijd en 
het krijgt dan een 3-tal mogelijk-
heden om de score te openen. Helaas 
lukt dit niet. Van de drie kansen 
zouden er ten minste toch wel twee 
doeltre�end afgemaakt moeten 
worden en de derde zou toch wel 
binnen de pallen mogen belanden. In 
de 34ste minuut komen de gastheren 
op een 1-0 voorsprong. Uit een 
corner, er is nog zo gewaarschuwd 
voor de corners en afspraken 
gemaakt is het onbegrijpelijk dat Tom 
Tebbens de bal in het doel kan 
werken. Legmeervogels zeker niet uit 
het veld geslagen neemt het initiatief 
weer op maar ziet geen kans om nog 
voor het rustsignaal op gelijke 
hoogte te komen. In de eerste helft 
valt Sven van beek uit met een grote 
hoofdwond en moest voor behande-
ling van deze hoofdwond naar het 

ziekenhuis in Hoofddorp. Gelukkig 
kon het in de loop van de dag weer 
huiswaarts keren.

Sterke wind
In de 2e helft heeft Legmeervogels in 
Hilegom de sterke wind in de rug 
maar heeft toch veel moeite om het 
spel te maken. In de 74ste minuut 
weet Legmeervogels via Jasper 
burgers naast Hillegom te komen 1-1. 
Nog geen 60 seconden later is het 
alweer 2-1. Een aanvaller van 
Hillegom loopt als een ‘’pupil van de 
week’ door de verdediging van de 
Vogels in eerste instantie kan 
doelman Folke Maenhout nog 
redding te brengen maar de terug-
springende bal wordt door Jeroen 
Debel in het doel gewerkt 2-1. In de 
resterende tijd weet Legmeervogels 
niet te score. Opvallend in dit duel is 
wel dat doelman Folke Maenhout de 
man is die de meeste keren op het 
doel van Hillegom heeft geschoten.

Wedstrijdbal
Afgelopen zondag was DSOV op 
bezoek bij Legmeervogels. Voor dit 
duel is de wedstrijdbal geschonken 
door de ‘’Club van 100”’ het is Frans 
lakerveld welke de bal voor dit duel 
heeft overhandigd. (zie bijgaande 
foto)Terug naar de wedstrijd. Behou-

Nipte nederlagen voor 
Legmeervogels 

dens de eerst 10 minuten is DSOV 
toch wel de bovenliggende partij en 
moet de verdediging van Legmeervo-
gels vol aan de bak. Corner na corner 
moet de verdediging weggeven. 
Maar onder leiding van Folke Maen-
hout weet de verdediging van 
Legmeervogels stand te houden. Zelf 
weet Legmeervogels in deze fase van 
het duel nog weinig kansen te 
creëren. In de 36ste minuut wordt het 
dan alsnog 0-1 Wouter Haarsmans 
weet uit de zoveelste corner voor 
DSOV te score. Vlak voor de rust gaat 
de doelpuntenmaker van Legmeer-
vogels in het duel tegen Hillegom 
wat te hardhandig door op de 
doelman van DSOV deze niet zo 
handige actie levert hem dan ook 
een rode kaart op en moet Legmeer-
vogels met 10 man verder. 

Moeilijk
Ook in de 2e helft , met 10 man. heeft 
Legmeervogels het moeilijk. Toch 
weet Legmeervogels in de 62ste 
minuut langszij te komen. Een vrije 
trap van Mika de Jeer wordt door de 
mee opgekomen Mitchell Verschut in 
het doel gewerkt 1-1. Legmeervogels 
werkt hardt. Strijdlust en enthousi-
asme kan men het zeer jonge 
Legmeervogels zeer zeker niet 
ontzeggent. De gemiddelde lijftijd tik 
net de 21 jaar aan. Met 10 man wordt 
gestreden voor elke meter grond om 
een mogelijk gelijkspel uit de strijd te 
slepen. Maar met 10 man wordt het 
moeilijk en moeilijker om de aanvals-
golven van DSOV te keren. In de 
89ste minuut komt dan toch nog de 
1-2 op het score bord. Aanvoerder 
Joey de Kruif passeert Folke Maen-
hout met een fraaie kopbal. 
Aanstaande zondag speelt Legmeer-
vogels een uitwedstrijd in Utrecht 
tegen de koploper kampong. Het 
duel Kampong tegen Legmeervogels 
begint om 14.30 uur. tegen de oud 
koploper AFC’34 wist Legmeervogels 
te stunten. Zou dit ook kunnen tegen 
Kampong. Ook laagvlieger ROAC 
weet Kampong van het score af te 
houden. 

Uithoorn/De Kwakel - Hockeyclub 
Qui Vive organiseert voor kinderen die 
in groep 1 en 2 van de basisschool 
zitten 2 keer per jaar een blok van 
8 hockeytrainingen (“de stokstaartjes”) 
om op een speelse manier te ervaren 
wat voor leuke sport hockey is. Dit 
gebeurt in het najaar en in het voor-
jaar op zondagochtend van 9.30 - 
10.30 uur. Een super gezellige, spor-
tieve start van de dag!
Zondag 20 maart gaan de stok-
staartjes weer van start met het voor-
jaarsblok! Kom jij ook gezellig 
meedoen? Jij kunt je hier nog voor 
aanmelden door een mailtje te sturen 
naar stokstaartjes@quivive.nl. Ook kun 
je hier naar toe mailen voor meer 
informatie over deze trainingen. Voor 
andere leeftijden heeft Qui Vive 
natuurlijk ook volop mogelijkheden 
om te hockeyen. Wil je kijken of 
hockey bij je past? Gedurende het 
hele seizoen kun je instromen als 
nieuw lid en je aanmelden voor 2 
proeftrainingen. Kijk op www.quivive.
nl of neem voor de mogelijkheden 
van proe�essen contact op 
via proe�es@quivive.nl 
Qui Vive hoopt je snel een keer te 
mogen ontmoeten! 

Open Dag
Op zondag 13 maart van 10.30 – 12.00 
uur organiseert hockeyvereniging Qui 
Vive weer een open dag. Iedereen 
(jong en oud) kan op deze dag kennis 

komen maken met Qui Vive en 
ontdekken hoe leuk hockey en de 
verschillende speel- en 
trainingsmogelijkheden zijn. 
Op deze dag zijn vrijwilligers aanwezig 
die je het een en ander kunnen 
vertellen over hockey en Qui Vive. 
Deze open dag is dan ook een mooie 
kans om te ervaren hoe leuk deze 
teamsport is. Om 11.00 uur starten er 
clinics voor kinderen die op de basis-
school zitten (dus vanaf 4 jaar).  Als je 
hieraan mee wil doen is het handig 
om sportkleding aan te trekken en 
eventueel scheenbeschermers en een 
bitje mee te nemen. Een stick hebben 
wij voor je te leen. Meer informatie 
over Qui Vive is te vinden op www.
quivive.nl en voor vragen kun je 
mailen naar: proe�es@quivive.nl. De 
locatie is Vuurlijn 30 in de Kwakel

Open dag en start voorjaarsblok 
van de stokstaartjes

Uithoorn - Een betere woontoekomst begint in de 
buurt. Daarom investeert Rabobank een deel van de 
winst in zonnepanelen voor maatschappelijke 
gebouwen in de regio. Rabobank leden bepalen mee 
welke gebouwen Rabo helpt te verduurzamen middels 
zonnepanelen. Legmeervogels vindt haar maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid ook belangrijk en het 
verduurzamen van het sportpark is daar een onderdeel 
van. Ben of ken jij leden/klanten van de Rabobank? 
Stem dan op Legmeervogels en help ons verduur-
zamen met zonnepanelen!

Help Legmeervogels met jouw stem! 
Vanaf maandag 28 februari 2022 kunnen alle Rabobank 
leden via de Rabo app of website stemmen op hun 
favoriete maatschappelijke gebouw. Wij vragen 
iedereen die Legmeervogels een warm hart toedraagt 
ons te helpen bij het krijgen van zoveel mogelijk 
stemmen. Ben jij, of ken jij leden van de Rabobank? Ga 
dan vanaf maandag 28 februari naar de app 
of website van de Rabobank en stem op Legmeervo-
gels! Ben jij geen lid van de Rabobank? Dan kan je nog 
steeds helpen! Deel dit bericht dan met al jouw 
vrienden, familie en kennissen en help onze vereniging 
op die manier nog steeds verduurzamen! We danken 
iedereen en hopen vurig op jullie steun! We houden 
jullie op te hoogte! Wil jij weten waarom Legmeervo-
gels wil verduurzamen? We vertellen je er graag alles 
over. Verduurzamen is voor ons essentieel om ook in de 
toekomst van onze prachtige accommodatie, maar ook 

in groter verband van onze planeet te kunnen 
genieten. Wat verlichting betreft hebben we alles al 
gedaan om ons elektriciteitsverbruik te minimaliseren 
(ledverlichting binnen/buiten, bewegingsmelders en 
state-of-the-art bediening systeem voor de LED veld-
verlichting). De volgende stap voor ons is het zelf 
opwekken van energie (elektriciteit) zeker omdat we in 
de komende jaren gasloos gaan worden. De Rabobank 
actie in deze is een welkome stimulans om ook deze 
stap te gaan nemen.

Help met jouw stem Legmeervogels 
verduurzamen met zonnepanelen!



Junior Accountmanager (Fulltime)
Ben jij een enthousiaste en gedreven verkoper die ervan houdt om dagelijks 
contact te hebben met jouw klanten?  Ben jij mensgericht en niet bang om 
nieuwe relaties uit te bouwen tot een langdurige samenwerking? Dan hebben 
wij een fijne baan beschikbaar! Wie weet ben jij de Junior Accountmanager voor 
Duitsland die wij zoeken!

Wie zijn wij?
Flowex BV is opgericht in 2002 en met 23 werknemers zijn wij gespecialiseerd 
in het importeren van prachtige snijbloemen uit Ecuador, Colombia en zijn 
daarbij é é n van de grotere importeurs. Verder importeren wij ook snijbloemen 
uit Zuid-Afrika en Israël en snijgroen uit Midden-Amerika. Wij verkopen onze 
bloemen aan groothandelaren en winkelketens door heel Europa.  

Wat ga je doen als Marketing- en communicatiemedewerker?
Leg jij gemakkelijk contact en ga jij graag een gesprek aan in het Duits? Dit is 
een ideale kans om die kwaliteiten in te zetten. Als accountmanager voor Duits -
land onderhoud jij contact met klanten en bouw je aan langdurige relaties met 
bestaande klanten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op klantenbezoek 
en acquisitie te gaan, voor verdere uitbreiding in Europa. Je zult worden opge -
nomen binnen ons team en zal starten met het informeren (mail, telefonisch) 
van onze klanten aan de hand van lopende orders. Bovendien sta je met jouw 
behulpzame houding paraat om overige verkopers te ondersteunen. Het is de 
ideale functie wanneer je de eerste stappen als accountmanager hebt gezet en 
op zoek bent naar meer uitdaging en mogelijkheden. Je krijgt de ruimte om met 
eigen ideeën te komen en mee te denken over het salesproces! 

Wie ben jij?
Je spreekt de Duitse taal goed! Je bent een echte teamplayer en houdt van 
uitdaging en afwisseling. Je houdt van aanpakken en bent enthousiast over 
bloemen. Daarnaast is het voor jou geen probleem om je hoofd koel te houden 
in tijden van drukte. Je bent sociaal en hebt graag dagelijks contact met klanten. 

Wat kun je van ons verwachten?
Je komt te werken binnen een team van enthousiaste en gedreven collega’s! 
Een belangrijke en uitdagende functie, waarbij er hard gewerkt wordt en er sa -
men de schouders onderzetten, maar waar plezier in het werk ook heel belang -
rijk is. Wij zijn een bedrijf met korte lijnen. Daarnaast bieden wij;
• Een goed salaris naar aanleiding van leeftijd en ervaring;
• Een contract voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot een vast contract;
• Telefoon en laptop van de zaak;
• 25 vakantiedagen;
• Een prima pensioenregeling;
• Mogelijkheid tot een bedrijfsauto;
• De mogelijkheid om door te groeien.

Interesse?
Heb jij zin gekregen om bij ons aan de slag te gaan als Junior Accountmanager? 
Stuur dan jouw sollicitatie voor 1 april 2022 naar jenny@flowex.nl. 
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met ons contactpersoon: 
Jenny Hoffmann, via +31 (0) 6 20 10 80 11. Wie weet tot snel! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan cv’s die 
ongevraagd aangeleverd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.

Konstruktiewerken Börger B.V. is sinds 1911 actief in de metaalbouw. Wij produceren en 
leveren regionaal alle voorkomende staalconstructies, trappen, hekwerken en poorten. Ons 
team bestaat uit tien mensen en om in de organisatie de puntjes op de i te zetten zijn wij op 
zoek naar een getalenteerde en gemotiveerde 

Werkplaats Voorman
Wat zoeken wij
Als werkplaats voorman werk je nauw samen met de werkvoorbereiding, administratie en 
directie. Je primaire taken zijn:
• het aansturen van de werkplaatsmedewerkers;
• de controle en het bijsturen van de planning;
• de projectregistratie: controle uren en verbruiken;
• het beheer van de voorraad.

Als werkplaats voorman geef je operationeel leiding aan de werkplaats en draag je daarbij 
zorg voor een adequate uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden. Verder heb je de 
volgende verantwoordelijkheden: 
• je werkt zelf actief mee;
• je coördineert en controleert de werkzaamheden in de werkplaats met handhaving;

van de richtlijnen, voorschriften, kwaliteitsnormen en procedures;
• je fungeert als aanspreekpunt naar onze klanten en natuurlijk intern.

Wat vragen wij 
Om als werkplaats voorman in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:
• afgeronde MBO opleiding, richting metaaltechniek;
• relevante werkervaring;
• communicatief vaardig;
• leidinggevende capaciteiten;
• sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?
• prettige werksfeer in een hecht team;
• mooie klussen en projecten;
• een functie met uitdaging.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan zien we graag een mail met je C.V. naar:
Konstruktiewerken Börger B.V.
T.a.v. Willem Börger
Provinciale weg 17
3645 CN  Vinkeveen

info@konstruktiewerkenborger.nl

                                                                                                      

Wie zijn wij?

Konstruktiewerken Börger is al meer dan 100 jaar een betrouwbare partner voor aannemers, bedrijven en 
particulieren.

Wat doen wij?

Onze hoofdactiviteiten zijn het vervaardigen, leveren en monteren van o.a.:

- Staalconstructies
- Trappen en leuningen
- Stalen ramen en deuren
- Sier- / hekwerken
- Klein staalwerk zoals bijvoorbeeld spanten, balkstaal, hoeklijnen, strips
- Rvs en aluminium
- Het aanpassen van z.g. bovenloopkranen
- Bruggen / leuningen / bordessen
- Stut-constructies

Wij werken met een enthousiast team van totaal 12 mensen en zijn nu op zoek naar een:

Monteur – buitendienst / Allround metaalbewerker

In de functie van monteur-buitendienst ben je verantwoordelijk voor de vervaardiging, reparatie en 
montage op locatie van bovengenoemde staalwerken. Dit doe je veelal samen met een collega maar 
natuurlijk ben je ook niet bang om een klus zelfstandig aan te pakken. Daarnaast komt het soms voor dat 
er in de planning een gaatje is gevallen in de klussen op locatie, dan ben je natuurlijk bereid om in de 
werkplaats de handen uit de mouwen te steken. 

Wat vragen wij?

 MBO niveau 3 Metaal
 In bezit van lasdiploma (Mig/Mag)
 In bezit van een diploma VCA-Vol of bereid zijn deze te halen
 In bezit van aanvullende diploma’s/lascertificaten is een pré
 In ieder geval in bezit van rijbewijs B (met E is een pré)

Wat bieden wij?

 Een afwisselende en uitdagende job
 Werken in een informele sfeer
 Veiligheid op 1
 Toegang tot vakopleidingen
 Arbeidsvoorwaarden en beloning volgens CAO Metaalbewerkingsbedrijf

Ben je nieuwsgierig naar ons bedrijf? 

Kijk dan even verder op onze site www.konstruktiewerkenborger.nl of op Facebook.

Ben je enthousiast over deze vacature en zie je een baan bij ons wel zitten?

Reageer dan snel via info@konstruktiewerkenborger.nl t.a.v. Willem Börger.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht:  Omgeving Lepelaar/Roerdomp gemiddeld €37,- per mnd.        
Uithoorn: Omgeving Du Perronlaan/Achterberglaan gemiddeld €40,- per mnd.

Gezocht:

Automonteur(s) M/V
Als Vakgarage onderhouden en repareren we in onze werkplaats 
personenauto’s van alle merken, maar ook lichte bedrijfsauto’s, 
campers en e-bikes. 

We bieden je een concurrerend salaris en er zijn opleidings- en 
doorgroeimogelijkheden. 

Interesse? Solliciteer nu! App of bel naar 06-10149235

LOGISTIEK MEDEWERKER
(circa 24 tot 40 uur per week, zowel parttime als fulltime mogelijk)

Tasmania BV is opgericht in 1943 en al meer dan 48 jaar bezig met de verkoop van BBQ producten. Wij 
zijn uitgegroeid tot een ervaren en professionele importeur, distributeur en groothandel in houtskool, 
briketten en aanverwante producten voor de BBQ en de Open Haard.

Voor ons warehouse in Aalsmeer zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker voor het inpakken 
van online klant bestellingen, voor logistieke werkzaamheden van inkomende en uitgaande goederen 
alsmede het a�everen van de pakjes bij PostNL distributiepunt. 
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten die goed in het team passen en het leuk vinden om inpakwerk-
zaamheden en overige logistieke werkzaamheden uit te voeren.

• Je stelt prioriteiten en je bent doelgericht bezig
• Je schuwt geen fysieke arbeid en bent niet bang voor vieze handen
• Je werkt graag in zowel teamverband als zelfstandig
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
• Je bent in bezit van minimaal rijbewijs B
• Bezit van heftruck certi�caat is een pre

Jij kunt rekenen op een zelfstandige functie in een enthousiast team binnen een ambitieuze werkomge-
ving en maandelijks een gezellige BBQ lunch. Wij bieden directe indiensttreding. Salarisindicatie afhan-
kelijk van ervaring tussen 1950-2250 bruto per maand bij een fulltime werkweek van 40 uur. Werktijden 
in overleg op werkdagen (van ma t/m vrij) tussen 08:00-18:00 uur.

Hebben wij je interesse gewekt?
Stuur dan uiterlijk 18 maart 2022 je CV met een korte motivatie naar secretariaat@tasmania.nl t.a.v. 
Marcel Janzing. Voor vragen kun je ook bij Marcel terecht. Dat kan per mail of telefonisch op 020-6263383
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De Hoef - Op zaterdag 26 en zondag 
27 februari zijn in dorpshuis De 
Springbok in De Hoef de Persoonlijke 
Kampioenschappen (PK) Libre 
gehouden, georganiseerd door de 
Biljartfederatie. Netty van der Graaf 
zorgde dat alle spelers, tellers, schrij-
vers en publiek niets tekort kwamen. 
Normaal worden de �nales in 3 
klassen afgewerkt, maar voor de 
hoogste klasse 4+5 ster waren er 
onvoldoende inschrijvingen, waar-
door uitsluitend in de klassen 1+2 ster 
en 3 ster gestreden werd om de titel. 
Zoals altijd was het spannend tot het 
eind. In de allerlaatste wedstrijd van 
de 1+2 ster klasse nam Jan de Jong 
het op tegen Yoeri Veeken. Beide 
spelers hadden hun voorgaande 3 
wedstrijden gewonnen, dus wie deze 
laatste pot zou winnen mocht ook de 
beker omhoog houden. Na een �it-
send begin van Yoeri kwam Jan nog 
sterk terug, maar uiteindelijk trok 
Yoeri toch aan het kortste eind en 
werd hij de terechte kampioen. Jan de 
Jong werd tweede in de eindrang-
schikking, Martien Heijman derde, 
Roos Aarsman vierde en Betty van der 
Mars vijfde. Martien was apetrots met 

de hoogste serie van dit toernooi, 
namelijk 22 van 47 caramboles, dat is 
bijna de helft (!).

Kortste partij
In de 3 ster klasse begon Ray Kramer 
het toernooi heel sterk met wat later 
bleek de kortste partij van dit toer-
nooi in 13 beurten, maar zakte 
daarna diep weg. Peter Stam en Jan 
Koridon begonnen met een remise 
en wonnen beide hun tweede partij. 
Peter stond na de eerste dag 
bovenaan vanwege een beter 
moyenne-percentage. Op de tweede 
dag won Jan van Ray en verloor Peter 
verrassend van Nico Koster, waardoor 
Jan in zijn laatste partij tegen Robert 
Daalhuizen minimaal 8 wedstrijd-
punten nodig had voor de eindover-
winning. Jan liet er geen twijfel over 
bestaan wie het meeste recht op de 
titel had en won ook die laatste 
partij. Uitermate knap, omdat hij dit 
toernooi 50 caramboles moest 
maken in plaats van 41 in de compe-
titie. Peter Stam werd tweede in de 
eindrangschikking, Nico Koster 
derde, Ray Kramer vierde en Robert 
Daalhuizen vijfde.

Kampioenen PK biljarten

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
stond de derde competitiewedstrijd 
in de eerste klasse op het 
programma voor de tafeltennissers 
van Veenland 1. Na een goede 4-1 
winst in de eerste wedstrijd tegen 
UTTC werden Fabian Veerhuis en 
Joost van Roon vorige week weer 
met beide benen op de grond gezet 
na een 4-1 verliespartij tegen SVE.
De uitwedstrijd tegen NSV uit Nieu-
wegein is een bijzondere wedstrijd. 
Vooral omdat het op een boerderij 
wordt gespeeld en niet in een traditi-
onele gymzaal. Het lage plafond, de 
houten vloer en de krappe ruimtes 

maken het spelen daar bijzonder en 
dat maakt het uitdagend. Fabian 
trapte de eerste wedstrijd af tegen 
Stan. Een wedstrijd die eigenlijk 
nooit een wedstrijd zou worden. De 
eerste set kon Stan het enigszins 
bijbenen met een 8-11 verlies, maar 
in de tweede en derde set was Fabian 
duidelijk de betere met tweemaal 
3-11. 

Spannender
De tweede wedstrijd tussen Joost en 
Jeroen beloofde spannender te 
worden. Joost begon de wedstrijd 
goed met een 8-11 setwinst, maar 

Tafeltennissers Veenland veel 
te sterk voor NSV

Mijdrecht - Argon en BOL hebben 
hebben in Mijdrecht de punten 
eerlijk verdeeld. Hoewel coach Erwin 
Trump van de bezoekers moest 
improviseren (naast de gebles-
seerden moesten ook vier basisspe-
lers afhaken vanwege corona) bracht 
hij toch een acceptabel elftal in het 
veld. Het was overigens wel een 
aantrekkelijke en sportieve wedstrijd 
waarin Argon pas tien minuten na 
rust op voorsprong kwam. Een tiental 
minuten later was het al weer gelijk. 
Toch kwam Argon voor de tweede 
maal op voorsprong maar Broek op 
Langedijk maakte vijf minuten voor 
het eindsignaal de gelijkmaker (2-2). 
De spelers van Argon waren het niet 
altijd eens met de beslissingen van 
scheidsrechter Eddy van Yren en 
gingen vaak met hem in discussie, 
mede omdat de gele kaarten (7) wel 
erg los zaten in de borstzak van 
arbiter.

Acties
De eerste aanvallende acties waren 
voor Argon, een hoekschop door 
Younes Ouaali werd door keeper 
Melvin Habets weggeslagen en een 
poging van Max Oliemans ging 
naast. Toen even later Younes een 
perfectie voorzet a�everde waren er 
geen voorwaartsen van Argon om de 
bal in te tikken. Een kopbal op doel 

van Sven van Beek werd een prooi 
voor keeper Habets. Het was een fase 
waarin Argon veel op de helft van de 
tegenstander speelde maar het spel 
was bij vlagen soms wel erg onnauw-
keurig. Na een half uur zagen we een 
paar mogelijkheden van BOL, een 
schot van Jack Boon stuiterde via de 
paal weer het veld in en de poging 
van Daniel de Vos scheerde over de 
kruising. Ook Alex van Enoo had een 
mooie mogelijkheid maar hij miste. 
Daarna enkele pogingen van Argon, 
een voorzet van Dylan Bergkamp 
kon Oliemans niet onder controle 
krijgen. Ook een actie van Jordy 
Zwaneveld die passte op Sven Beek 
leverde niets op, het schot werd 
geblokt.

Pogingen
In het vervolg kwam Bol eerste tot 
enkele pogingen, een schot van 
Timon Plak kon keeper Van Wandelen 
tot hoekschop verwerken en Jelle 
Brandsma trof het zijnet. In minuut 
65 viel de openingstre�er, een 
voorzet van Younes Ouaali werd door 
Max Oliemans hard ingeschoten, 1-0. 
Even daarvoor bracht coach Gerard 
Aa�es twee wissels in, Justin 
Schouten en Mika Keizers verlieten 
het veld en maakten plaats voor 
Giliano Eijken en Siep Keulemans. 
Een hoekschop even daarna werd 

Argon komt niet langs BOL
Beide kampioenen, links Jan Koridon en rechts Yoeri Veeken.

daarna begon Jeroen een stuk 
sterker te spelen. In de tweede set 
won hij met mooi aanvalsspel: 11-5. 
Het leek erop dat het een spannende 
partij ging worden, maar niets bleek 
minder waar toen Joost een tandje 
erbij zette en de derde en vierde set 
simpel naar zich toetrok: 0-2 voor 
Veenland. Na deze twee winstpar-
tijen werd vervolgens de dubbel 
gespeeld. In de eerste set maakte 
Fabian iets te veel foutjes, waardoor 
de mannen van Veenland de hele set 
achter de feiten aanliepen. Na een 
10-7 achterstand ging het beter 
lopen en kon de achterstand 
omgezet worden in een 12-14 
setwinst. Vervolgens werd het juiste 
ritme gevonden en konden Joost en 
Fabian de tweede en derde set 
simpel naar zich toetrekken.

Niveuaverschil
De vierde wedstrijd was Joost tegen 
Stan. Ook hier bleek het niveauver-
schil te groot. Zonder zich te veel in 
te spannen trok Joost de wedstrijd in 
drie sets naar hem toe en zette Veen-
land op een comfortabele 0-4 voor-
sprong. De laatste wedstrijd tussen 
Fabian en Jeroen zou de span-
nendste worden. In de eerste set 
bouwde Jeroen snel een voorspong 
op die hij niet meer uit handen zou 
geven: 11-6. In de tweede set ging 

Argon fataal, Jelle Brandsma schoot 
de bal richting doel en de Argon 
keeper taste mis, volgens de assistent 
scheidsrechter werd de bal door een 
Argon speler van richting veranderd, 
1-1. Vijf minuten later stond Argon 
weer op voorsprong, opnieuw was 
het Max Oliemans die Argon uit een 
voorzet van Siep Keulemans op voor-
sprong zette, 2-1. Wegens kramp 
moest Oliemans zich meteen laten 
vervangen door Martijn Plug. Heel 
kort hierna kreeg Dylan Bergkamp 
een reusachtige kans en kon hij de 
voorsprong uitbreiden, maar tot 
afgrijzen van de Mijdrechtse 
toeschouwers plaatste hij de bal in 
geheel vrije positie langs de 
verkeerde kant van de paal. Tien 
minuten later moest Argon toch 
weer een doelpunt toestaan, invaller 
Martijn Witte schoot vanaf links voor 
doel, via een verdedigende voet 
werd de bal weer van richting veran-
derd en Martijn van Wandelen was 
kansloos, 2-2. Argon kreeg nog twee 
mogelijkheden om de punten thuis 
te houden: bij een vrije trap van 
Bergkamp ging de bal via het hoofd 
van invaller Martijn Plug tegen de 
paal en in de laatst minuut werd een 
overduidelijke handsbal van een BOL 
speler door scheidsrechter Van Yren 
(die deze middag in Mijdrecht weinig 
vrienden heeft gemaakt) niet geho-
noreerd met de verwachte straf-
schop. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Nootdorp, aanvang 15.00 
uur.

het bij Fabian wat beter lopen en 
door het aanvalsspel van Jeroen te 
ontregelen kon hij de set met 7-11 
winnen. De belangrijke derde set was 
een bijzondere set: Fabian kwam snel 
voor met 0-6, maar Jeroen kon het tij 
keren en kwam 8-6 voor. Vervolgens 
was het weer de beurt aan Fabian en 
kon de set nipt met 9-11 winnen. De 
vierde set was een kopie van de 
eerste set en deze was overduidelijk 
voor Jeroen: 11-4. De laatste set 
beloofde een echte thriller te 
worden. Fabian nam snel de leiding 
en dacht met een 5-9 voorsprong de 
overwinning binnen te hebben. Niets 
bleek minder waar toen Jeroen de 
achterstand omboog in een 10-9 
voorsprong en op matchpoint kwam. 
Vervolgens maakte Jeroen 3 fouten 
op een rij en kon Fabian na een 
tiebreak de 0-5 overwinning voor 
Veenland op het scorebord zetten.
Voor NSV zal het lastig zijn om niet 
op de laatste plaats te eindigen dit 
seizoen. Voor Veenland ligt alles nog 
open. Belangrijk is om niet op de 
onderste twee plaatsen te eindigen. 
Momenteel staan ze op een tweede 
plaats met twee punten achter favo-
riet SVE en is er een klein gaatje 
geslagen met de middenmoot. Over 
twee weken staat de streekderby 
tegen WIK uit Kockengen op het 
programma.

Klaverjassen
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 maart 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier 
ronden van zestien gi�es 
gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
de winnaar of winnares bekend, 
afgelopen vrijdag was Dirk van 
Nieuwkerk de beste kaarter met 
7275 punten de totale uitslag 
van deze avond was:
1. Dirk van Nieuwkerk 7275 pnt; 
2. Martien de Kuijer 7056 pnt; 
3. Frans v.d.Wijngaard 7006 pnt

De volgende prijs-klaverjas 
avond zal dus zijn op vrijdag 4 
maart 2022 aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur tel. van Café de 
Merel is tel. 0297-263562, Arken-
park Mur 43, 3645 EH Vinkeveen.
E-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas compe-
titie 2021/2022. Voor 2022, 18 
maart 1, 15 en 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli. 
Alle datums onder voorbehoud.



VACATURE MAGAZIJNMEDEWERKER 
CQ ALLROUNDER

Ons bedrijf is per direct op zoek naar een “magazijnmedewerker” een allrounder!

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ:

Fidak Nederland B.V. is gevestigd in Mijdrecht. Na een lange historie binnen 
de fotobranche (van meer dan 35 jaar) hebben wij ons als distributeur 
gespecialiseerd in de verkoop van high end fotoprint oplossingen en software. 
Wij verkopen pasfotosystemen en fotoproductie-oplossingen (printers en 
software) voor de (foto)winkel en de industrie. Inmiddels hebben onze Benelux 
activiteiten zich uitgebreid naar Duitsland en Denemarken. Wij kunnen dus wel 
enthousiaste mensen gebruiken.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU ALS MAGAZIJN MEDEWERKER 
CQ ALLROUNDER:

Uiteraard behoren taken als het picken en verpakken van orders, het controleren 
en inboeken van inkomende goederen en het verzendklaar maken van 
leveringen tot je werkzaamheden. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle 
taken in het magazijn zoals het organiseren van de opslag en veiligheid.
Maar, je bent ook een verlengstuk van onze verkoop binnendienst. Dit houdt in, 
voor zover je het leuk vindt, dat ook jij contact onderhoudt met klanten en zo 
nu en dan klanten ook telefonisch te woord staat. Ook zou het zomaar kunnen 
zijn dat je gevraagd wordt om mee te gaan naar beurzen in de Benelux. Kortom, 
als jij er voor openstaat word je een echte ALLrounder en zijn er doorgroei- 
mogelijkheden.

BIJ WIE PAST DEZE BAAN:

Deze baan past bij je als je van aanpakken houdt en zowel zelfstandig als 
in teamverband kunt werken, als je geen negen tot vijf mentaliteit hebt en 
woonachtig bent in Gemeente De Ronde Venen of in de directe omgeving 
daarvan. Wat ons betreft zou een rijbewijs mooi zijn maar dat is geen must 
hetgeen ook voor een heftruckcertificaat geldt (heb je geen certificaat; no 
worries, dat komt wel goed). Wil je halve dagen of hele dagen werken? Voor 
ons is alles tussen de 20 en 40 uur bespreekbaar. Last but not least; deze baan 
past vooral bij jou als je graag verder wilt, openstaat om te leren en een mensen 
mens bent.

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN:

Om te beginnen een gezellig team met een goede werksfeer; wij houden van de 
informele omgangsvorm. Natuurlijk moet ook het salaris bij jouw baan passen 
en zullen ook arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Ook bieden wij je de 
mogelijkheid om opleidingen of cursussen te volgen. Wil je meer, wil (kun) je 
anders dan staan wij ook daar voor open!
Is je interesse gewekt, kun jij je wel vinden in bovenstaande, zou jij ons team wel 
willen versterken, stuur dan uiterlijk 21 maart 2022 jouw motivatie en CV naar 
m.fernhout@fidakbv.nl Als je vragen hebt mag je natuurlijk altijd bellen. Behalve op 
vrijdag na 16.00 uur want dan hebben we de VrijBo en die wil niemand missen :)

Fidak Nederland B.V. | Industrieweg 46 | Mijdrecht | Tel.nr.:  0297-361320

Wij zijn een kwekerij van kamerplanten en perkgoed 
in De Kwakel. Vol overgave maken wij planten van 

stek tot leverbaar product. Dit doen we met 
een gezellig team van 5 personen, 

ter aanvulling zoeken wij een:

medewerker 
productie M/V

38 uur p/w

Lijkt het je wat? Of wil je meer weten? 
Solliciteren? Neem dan contact op!

Kwekerij Hoogenboom BV
Het Lange Eind 8 • 1424 RL De Kwakel

rene.hoogenboom@kpnmail.nl

PER DIRECT OPZOEK 
NAAR PERSONEEL

medewerker bediening
parttime en fulltime
en een

afwas/keukenhulp
en een

Zelfstandig werkende kok
parttime en fulltime

Graag je reactie op tel. 06-23865690 of per mail: 
info@brasseriedavid.nl

Ben jij �exibel en houd je 
van vrijheid in je werk? 
Kom dan ons team 
versterken als: 

Parttime-chau�eur (4 tot 21 uur)
(alle leeftijden en ZZP-ers welkom)

Bij Kwekerij De Noordpoel kom je te werken in een dynamisch 
bedrijf, gespecialiseerd in de productie van een breed assorti-
ment visuele vaste planten en éénjarige zomerbloeiers op pot. 

Functieomschrijving:
Als parttime-chau�eur ben je een team samen met je collega-
chau�eurs. Met elkaar plannen jullie de ritdagen en is het 
eenvoudig onderling te ruilen. Dit maakt de functie �exibel. 
Wij beleveren onze klanten in Aalsmeer, Boskoop en Naaldwijk, 
met eigen vrachtwagen en drie bus-aanhangercombinaties. 
Het werk is seizoensgebonden: daarom vragen wij vooral van 
februari t/m september jouw inzet.

Wij vragen:
- C en BE-rijbewijs

Wij bieden:
- een afwisselende, �exibele parttime functie 

voor een ½ dag tot 3 dagen/week;
- aantrekkelijke werktijden: van 09.00-16.00 uur of een dagdeel;
- een passend salaris;
- gezellige en betrokken collega’s.

Meer informatie en sollicitaties: 
Kwekerij De Noordpoel: Poelweg 22, 1424 PB, De Kwakel. 
Arnoud@noordpoel.nl / 06 - 54 99 32 26

Werkzaamheden
Samen met een team van monteurs verricht 
je de volgende werkzaamheden
•  Monteren, balanceren, repareren en 

profileren van truckbanden 
•  Fleetcheck: het inzichtelijk maken (door 

middel van meetapparatuur) van het 
wagenpark van de klant op het gebied van 
banden

•  Het verlenen van (pech)service op locatie 
(na inwerkperiode)

•  Het uitlijnen van vrachtwagens en 
opleggers (na inwerkperiode)

Profiel o.a.
•  Ervaring in het monteren van (truck)

banden is een pluspunt. Als je technisch
inzicht hebt en handig bent komen we 
een heel eind. 

•  Je bent in het bezit van rijbewijs B. Het in 
bezit zijn van een vrachtwagenrijbewijs is 
een pré.

•  De Nederlandse taal beheers jij (zeer) 
goed, aangezien je ook contact hebt met 
klanten.

Wij bieden:
•  Een marktconform salaris volgens de 

Vaco-cao; 
•  Een baan voor de lange termijn en de 

mogelijkheid iets op te bouwen
•  Reiskostenvergoeding en een goede 

pensioenregeling;
•  Banden en onderhoud eigen auto met 

speciaal tarief

Reageren kan per mail bij:  

PROFILE ABO AALSMEER 
abo-sollicitatie@profile.nl 

Voor onze vestiging in Aalsmeer zoeken wij een 

Medewerker 
Trucks en Transport

Ben jij handig? 
Zoek je een 
langetermijn job?

Profile is een autoservicebedrijf met als specialisme banden voor 
alle soorten voertuigen gevestigd in Aalsmeer, Nieuw-Vennep, 
Hoofddorp en op Schiphol. Profile Car & Tyreservice is in de 
Benelux een toonaangevende organisatie in auto-onderhoud van 
alle merken auto’s en markleider in montage van truckbanden.

P.s. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Te koop:
Werkschoenen mt 43 z.g.n. €27,50. 
Div. spullen voor de rommelmarkt 
5 dozen €35,-. Koperen koetslamp 
€17,50 . Tv kastje wortelen met deur-
tjes en klep z.g.a.n. hg 110 x br 1 mtr 
dp 45 cm €47,50. Tel. 06-51756029

Te koop:
100 Corona zelftesten, �ow�ex-
sars-cov2-antigen testen incl. handl., 
van particulier, p.st. €1.30. Tel. 0297-
546285
Te koop:
Fietsendrager voor 3 �etsen 
trekhaakmontage max. bel. 60 kg 
7-polige stekker 1x brede banden 
mog. €75,-. 
Tel. 0297-283036
Te koop:
Vouw�ets slechts 2x gebruikt €50,-. 
Tel. 0297-566164

Gratis afhalen:
Doos met origin. Disneyvideo-
banden, vhs. Tel. 06-12432321
Gezocht:
Mini tractor, ook een opknapper is 
welkom. Tel. 06-30012154

Te koop:
J.v. Haasteren puzzel 1000 st. Nijntje 
65 jaar €8,-. Tel. 06-49838894
Gratis afhalen:
Polyester vijver 1,6 x1,6 mtr, dp 35-70 
cm. Tel. 0297-566056






