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Het eerste sollicitatiegesprek is over 
het algemeen bedoeld om af te 
tasten in hoeverre jij als kandidaat 
echt geïnteresseerd bent in het werk 
en om te beoordelen of je past bij 
het bedrijf. Er moet een bepaalde klik 
zijn, waardoor de nieuwsgierigheid 
van de werkgever geprikkeld wordt. 
Nu denk je misschien dat je daarom 
niet zo veel hoeft voor te bereiden. 
Dat is echter een misverstand. Als jij 

je niet voldoende verdiept hebt in 
het bedrijf, kan dat als ongeïnteres-
seerd worden opgevat.

Voorbereiding
- Noteer zorgvuldig de datum en 

tijd van het sollicitatiegesprek. 
Overtuig jezelf ervan dat je 
beschikbaar bent op het voorge-
stelde moment en neem direct 
contact op als je de afspraak liever 

Aandachtspunten voor het voeren 
van een sollicitatiegesprek

Je hebt een leuke vacature gezien die goed bij je past. Natuur-
lijk wil je graag in aanmerking komen voor de baan, dus je 
springt een gat in de lucht als je te horen krijgt dat je welkom 
bent voor een sollicitatiegesprek. Denk echter niet dat je het 
contract voor de baan bij wijze van spreken al in je zak hebt, 
want eigenlijk begint het solliciteren nu pas echt. Bereid je 
goed voor op zo’n gesprek, anders vis je misschien alsnog 
achter het net!

OP ZOEK NAAR WERK

op een ander moment wilt 
inplannen.

- Zorg ervoor dat je weet met wie je 
het gesprek hebt. Het komt  erg 
knullig over als je bij de receptie 
moet vertellen dat je een afspraak 
hebt, maar niet weet met wie 
precies. Die naam hoor je inmid-
dels te kennen!

- Bekijk vooraf goed hoe je het beste 
op de plaats van bestemming kunt 
komen en hoeveel tijd je daarvoor 
nodig hebt. Liever een half uur te 
vroeg in de buurt zijn, dan een half 
uur te laat. De resterende tijd 
gebruik je om een wandeling te 
maken.

- Doe wat research naar het bedrijf. 
Zorg er in elk geval dat je exact 
weet welke eisen gesteld worden 
aan de functie waarop jij sollici-
teert. Verdiep je ook in de missie 

en visie van het bedrijf. Welke 
parallellen zie je daarin met je 
eigen leefwijze?

- Denk na over de kleding die je 
draagt tijdens het sollicitatiege-
sprek. Je moet er in elk geval 
verzorgd uitzien. Probeer erachter 
te komen welke kledingstijl gang-
baar is bij dit bedrijf. Trek wel iets 
aan dat echt bij jou past, want je 
moet je er comfortabel in voelen.

Non-verbale communicatie
Elke organisatie is anders, dus ook de 
manier waarop een sollicitatiege-
sprek gevoerd wordt, zal elke keer 
weer anders zijn. Toch zijn er wel wat 
standaard richtlijnen te geven die 
eraan bijdragen dat jij een positieve 
indruk achterlaat. Veel sollicitanten 
realiseren zich onvoldoende dat 
vooral de non-verbale communicatie 
tijdens zo’n eerste gesprek heel 
belangrijk is. In veel gevallen zelfs 
belangrijker dan wat je precies zegt. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
tijdens een gesprek oogcontact te 
maken met je gesprekspartner. Net 

zo belangrijk is het om rust en zelf-
vertrouwen uit te stralen. Natuurlijk 
zal iedereen het begrijpen dat je 
nerveus bent voor zo’n gesprek, 
maar als je veel drukke handgebaren 
maakt of veel zit te bewegen in je 
stoel, scoor je geen punten. Een 
actieve houding is belangrijk. Niet 
onderuitgezakt, maar rechtop met je 
rug tegen de leuning van de stoel. 

Het gesprek zelf
Tijdens het gesprek is het voor jou 
als sollicitant zaak om zo goed 
mogelijk antwoord te geven op de 
vragen die je gesteld worden. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat je niet 
op elke vraag een antwoord weet, 
maar doe in elk geval je best om 
inhoudelijk zo goed mogelijk te 
antwoorden. Een sollicitant die 
voortdurend aangeeft iets niet te 
weten, laat doorgaans geen goede 
indruk achter. Blijf wel altijd dicht bij 
jezelf en ga zeker niet liegen. 
Leugens worden uiteindelijk meestal 
wel achterhaald en maken je voor 
altijd onbetrouwbaar.

Foto: Pixabay

Personeelstekorten nopen tot 
maken van harde keuzes

Chauffeurs streekvervoer willen 
lagere werkdruk en hoger salaris

Bijna 6 op 10 baanwisselaars 
korter dan twee jaar in dienst

Uitgave van Regio Media Groep
Bekijk alle vacatures

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

0297
567 863
www.ekz.nl

VERKOOP
PLANNEN?

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Elektromonteur vacature

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

Uithoorn:  Omg. Admiraal Tromplaan/Prinses Margrietlaan  € 45,- per maand
 Omg. Achterberglaan  € 35,- per maand

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Deze was dit maal bestemd voor de 
kinderen. Zij vonden in het voedsel-
pakket dat hun ouders donderdag
of vrijdag ophaalden een verrassing, 
namelijk een cadeaubon. Maaike 
Katteler en Ruud van der Peet van

de Voedselbank namen woensdag 22 
februari de bijna 100 cadeaubonnen 
in ontvangst. Hun reactie: “Wij zijn 
héél blij met deze gift. We weten heel 
zeker dat de kinderen echt verrast 
zullen zijn. We zorgen dat de bonnen 

in het volgende voedselpakket 
zitten, zodat de kinderen ze 
volgende week kunnen gebruiken.” 
Alle kinderen van 4-12 kunnen de 
bon van Intertoys inruilen voor
een mooi cadeau. Zo kunnen ze de 
komende periode en zeker ook de 
voorjaarsvakantie doorbrengen met 
nieuw speelgoed, dat ze zelf kunnen 
uitkiezen. 

Uithoorn-De Kwakel - Afgelopen week is de opbrengst van de traditio-
nele nieuwjaars- bridgedrive van de Soroptimistclub UdRV overhandigd 
aan de voedselbank Uithoorn/De Kwakel.

Kinderen van de voedselbank 
gaan blij de voorjaarsvakantie in

Sponsorloop Groep 6B 
Basisschool De Zon
De Kwakel - Net als vele anderen 
leven we mee met de mensen en 
dieren in het rampgebied van de 
aardbeving in Turkije en Syrië. Naar 
aanleiding van de actiedag door 
Giro 555 heeft groep 6B ook een 
plan bedacht om hun steentje bij
te dragen. Zij zijn de enorme uit-
daging van 10 kilometer wandelen 
aangegaan. Dit hebben zij op dins-
dagmiddag 21 februari allemaal 
gelopen! Met stevige pas ging de 
groep van start bij school om door 

De Kwakel en Uithoorn al zingend 
terug te keren naar school. Voor de 
loop hebben zij sponsoren gezocht 
die een � nanciële bijdrage konden 
leveren. Wat waren ze verrast door 
de gulheid waarmee mensen geld 
gedoneerd hebben. De groep heeft 
het overweldigende bedrag van
€ 3.000,– opgehaald! De kinderen 
hebben zo veel enthousiasme 
getoond en zich ingezet voor het 
goede doel. Echt een groeps-
prestatie om trots op te zijn!

De Kwakel - Al ruim 25 jaar staat
Het Fruitpaleis op het pleintje in het 
hart van De Kwakel. Door de voorge-
nomen herinrichting van het dorps-
centrum leek het even alsof er geen 
ruimte meer zou zijn voor de groente-
man, maar deze geruchten blijken 
ongegrond, laat eigenaar Marcel 
Vaneman vrijdag weten. Na de 
verbouwing keert de kraam weer 
terug in het dorpshart. Alleen tijdens 
de werkzaamheden die zo’n tien tot 
twaalf weken gaan duren, moet er 
naar een alternatieve standplaats 

gezocht worden. “Vorige week heb ik 
een gesprek met de gemeente gehad 
om de opties te bekijken. Het is lastig. 
Op de door hen voorgestelde locatie 
kan ik niet met mijn vrachtwagen 
komen. Het kerkplein komt al vol te 
staan met auto’s van bewoners en 
moet beschikbaar blijven voor een 
uitvaart. Er blijven weinig opties over. 
Ik zou op de straat voor de vroegere 
sigarenwinkel kunnen staan, want de 
weg wordt toch afgesloten.” De 
groente- en fruitkraam van Het Fruit-
paleis is naast de slager, bakker en 

Het Fruitpaleis keert terug
na herinrichting

supermarkt een mooie aanvulling
op het winkelaanbod. Tot nog toe 
stonden ze elke dinsdag en vrijdag in 
De Kwakel, maar binnenkort kunnen 
klanten er niet meer op dinsdag 
terecht. “Dat heeft niets met de 
plannen voor het dorpscentrum te 
maken, maar we gaan dan staan bij 
het winkelcentrum in Roelofarends-
veen.” 
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De Ronde Venen - Fotoworkshop
De Ronde Venen bestaat 25 jaar!
Om dit jubileumjaar te vieren houdt 
Fotoworkshop De Ronde Venen in
de Willisstee te Wilnis een expositie 
getiteld ‘De Ronde Venen in beeld’. 
De expositie toont beelden van 
gemeente De Ronde Venen. De foto’s 
zijn gemaakt door leden van foto-
workshop De Ronde Venen en 
worden op diverse manieren tentoon-
gesteld. Zo is er een groot aantal 

grote afdrukken op forex (een kunst-
stof plaat), een aantal afdrukken op 
fotopapier in passe-partouts en er 
zijn twee fotoboeken samengesteld 
met heel veel beelden van onze 
mooie gemeente. Deze fotoboeken 
liggen ter inzage bij de expositie.
Zo ontstaat er een uitgebreid over-
zicht van onze gemeente ‘in beeld’. 
Herkenbare plekken en verrassende, 
minder bekende plekjes komen
aan bod. Laat u verrassen.
Uiteraard zijn er diverse fotografen 
aanwezig op beide dagen van de 
expositie. Als u wenst kunt u dus 
meer informatie krijgen. Foto-
workshop De Ronde Venen biedt
de mogelijk om belangstellenden
die wellicht lid willen worden, één
of twee clubavonden vrijblijvend te 
laten bijwonen. Indien u hier belang-
stelling voor heeft dan kunt u een 
van de aanwezige fotografen en/of 
bestuursleden om informatie vragen. 
Veel informatie is ook te vinden op 
de website www.fotoworkshopdrv.nl. 
De expositie is op twee dagen te 
bezoeken: zaterdag 18 maart van 
11.00 - 17.00 uur en zondag 19 maart 
van 12.00 - 17.00 uur. 
De locatie is ‘Dorpscentrum
De Willisstee’,  Pieter Joostenlaan 24
in Wilnis.

VERSCHIJNT WOENSDAG
DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

135e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
24 februari was het weer zo ver, het 
einde van een het VIOS MusicKidz 
seizoen. Alle kinderen hadden massaal 
familie uitgenodigd waardoor club-
gebouw ‘De Notenkraker’ weer goed 
gevuld was. Dit jaar waren er 12 leer-
lingen die de afgelopen 20 weken 
hard gewerkt hadden om aan hun 

familie te kunnen presenteren wat
ze wel niet in hun mars hebben. En 
wat was dit een feest! De kinderen 
kwamen al marcherend de zaal in 
waarna zij de avond aftrapten met
het eerste gezamenlijke nummer 
‘Marcheren’. Hierna was het de beurt 
aan broer en zus, Maurits (op bariton) 
en Romée (op dwars�uit) die samen 

het om-en-om duet ten gehore 
brachten. Hierna was het de beurt aan 
Maurits en Bryan (beide op bariton) 
met het nummer ‘Rolling Along’ dat 
werd opgevolgd door het gezamen-
lijke ‘Slimme secties’. Nu was het de 
beurt aan de trompettisten (Lynn, 
Luca en Toby) die voor het aanwezige 
publiek hun ingestudeerde nummer 
‘Doodle All Day’ speelden, opgevolgd 
door de slagwerkers (Leonardo en 
Milan) die een samengesteld stuk uit 
hun eerdere lessen opvoerde. Als 

laatste was het de beurt aan saxofo-
nist Koen die voor het staande publiek 
een fantastische versie van het Wil-
helmus speelde. Na een geweldig 
applaus voor alle leerlingen was het 
dan toch echt tijd een toegift, dat ook 
weer geweldig werd ontvangen.
Beste Bodi, Bryan, Eva, Joshua, Koen, 
Leonardo, Luca, Lynn, Maurits, Milan, 
Romée en Toby, namens alle Music-
Kidz-docenten, onwijs bedankt voor 
jullie inzet en muzikaliteit! Hopelijk
tot snel bij de VIOS Musicband.

VIOS MusicKidz 2022-2023
weer een groot succes

Uithoorn - Voor een avondje ‘�ne 
dining’ hoeven Uithoornaars het dorp 
niet meer uit. Fijnproevers kunnen 
terecht bij restaurant Vadevi langs de 
Amstel, om te genieten van een culi-
naire ervaring van niveau. Eigenaars 
Eelco Meerman en Wouter Bläser 
zorgen ervoor dat alles klopt.
“Onze intentie is om mensen echt
een avondje uit te bezorgen met 
smaakvolle gerechten, bijpassende 
wijn en goede service”, zegt Eelco.
Tijdens de coronaperiode begonnen 
de twee heren met een pop-up 
restaurant in Het Fort, dat werd een 
groot succes. “We komen allebei
uit dit dorp en wilden een bijdrage 
leveren aan de gemeenschap. Dit 
pand kwam leeg en er was nog ruimte 
in het horeca-rijtje voor ons concept 
van �ne-dining.” Ze hebben het hele 
pand verbouwd en er een dorps-
restaurant met een stadse uitstraling 
van gemaakt. De inrichting geeft dat 
woonkamergevoel met een trendy, 
warme uitstraling. Gedekte tafels 
staan tegen een natuurlijk afgewerkte 
muur. Bij binnenkomst valt meteen
de natuurstenen bar op met comfor-
tabele hoge stoelen. Hier kunnen 
mensen plaatsnemen om een drankje 
te doen. “Soms komt er om een uur of 
negen een groepje vriendinnen een 
cocktail drinken. Anderen gebruiken 
wat aan de bar voordat ze aan tafel 
gaan. We hebben ook regelmatig een 
DJ die optreedt.”
Achter de bar tussen de �essen prijkt 
de naam Vadevi. De Catalaanse 
uitdrukking betekent: Je komt voor 
wijn, maar je krijgt meer. Dat is gelijk 

het motto van de heren. Ze willen van 
het simpele vanzelfsprekende een 
blijvende herinnering maken door 
meer te bieden, een stapje verder te 
gaan. “Kwaliteit is belangrijk en dat 
willen we waarborgen. Er komt niets 
uit een pakje, alle sauzen worden zelf-
gemaakt. Je ziet onze passie in onze 
producten.” Om de juiste wijn bij
hun gerechten te serveren hebben
ze sommelier Antony in dienst en 
werken ze samen met Vinocerf en De 
Wijnschuur. “Binnenkort gaan we wijn 
inkopen in Spanje met ons personeel.” 
Voor de ko�e gebruiken ze bonen 
van Stean’s beans, een organisatie die 
de bonen rechtstreeks bij de ko�e-
boeren inkoopt en ze op een elektri-
sche bak�ets rondbrengt. “We 
proberen zoveel mogelijk gebruik te 
maken van lokale leveranciers en 
willen in de toekomst nog verder 
gaan verduurzamen.”

Nationale Restaurant Week
Om nog meer mensen kennis te laten 
maken met de rijke smaakbeleving 
van hun Chef’s menu doet Vadevi 
mee aan de Nationale Restaurant 
Week. De hele maand maart kunnen 
klanten via Diningcity tegen een
gereduceerd tarief een viergangen 
menu kiezen. Op woensdag is er altijd 
al een speciale aanbieding buiten
de kaart om. Ook zal Vadevi vanaf
19 maart beginnen met een Sunday 
brunch. De mannen blijven vooruit 
denken en vernieuwen. Volg hun 
ontwikkelingen op de sociale media, 
kijk op www.vadevi.nl, of ga het zelf 
ervaren bij Vadevi, Marktplein 21.

Dineren op niveau bij Vadevi

Abcoude - Op 8 en 15 maart opent 
het Creatoonkoor zijn deuren. 
Iedereen is van harte welkom om te 
luisteren, mee te zingen en de sfeer 
te proeven. Het Creatoonkoor, onder 
de inspirerende leiding van dirigent 
Sadhu Bolland, bestaat uit ruim 30 
enthousiast zingende vrouwen uit 

Abcoude en omgeving. Ze laten je 
iets horen uit het vaste repertoire, 
maar ook zullen ze samen met jullie 
een aantal canons doen en een twee- 
of driestemmig lied zingen. Je kunt 
ervaren hoe mooi dat klinkt en hoe 
gezellig het is! Kom dus eens kijken 
bij dit vrouwenkoor! Zingen is 

gezond en aan het eind van de avond 
ga je vrolijk weer naar huis. De inloop 
is vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur 
starten we in de bovenzaal van het 
Piet Mondriaangebouw, Broekzijdse-
laan 46, Abcoude. Om 21.45 uur 
sluiten ze de avond af.  U bent harte-
lijk welkom op 8 of 15 maart! Fijn als 
je vooraf belt of mailt, dat je wilt 
komen. Bel 06-44054234 of mail naar 
creatoonkoor@gmail.com. Zie ook: 
https://creatoonkoor.blogspot.com.

Open repetities bij 
Creatoonkoor Abcoude

Fotoworkshop De Ronde Venen 
25 jaar

Foto:  Theo van Stal.
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De Ronde Venen - Na het grote 
succes van de regentonnenactie 
houdt Stichting Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) verschillende pop-up festi-
vals in de gemeente om dit succes te 
vieren met de inwoners. Deze festivi-
teiten onder de naam ‘Buurtfeestje’ 
staan in het teken van het thema 
‘duurzaamheid’. Samen met de Ener-
gieke Rondeveners, van Walraven, 
Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en 
de gemeente, wil IVI mensen stimu-
leren bewuster met water om te gaan. 
Begin maart worden er vier pop-up 
festivals in verschillende dorpen van 
De Ronde Venen gehouden. Het is 
een feestelijke middag met muziek, 

informatie en gezelligheid. Ook 
kunnen de inwoners die ingeloot zijn 
voor een regenton deze ophalen op 
de door hun gekozen locatie. Tijdens 
het buurtfeestje is er met het Rad van 
geluk ook nog een regenton te 
winnen en andere leuke prijsjes.

Locaties
•  Mijdrecht - Windmolen 75

   Woensdag 8 maart 19.30 - 21.30 uur
•  Baambrugge - Pr. Margrietstraat 10

Vrijdag 10 maart 19.30 - 21.30 uur
•  Amstelhoek - Engellaan 3   

Zondag 12 maart 14.00 - 17.00 uur
•  Vinkeveen - Herenweg 69

   Dinsdag 14 maar 14.00 - 17.00 uur

Buurtfeestje
Het buurtfeestje trekt dwars door
De Ronde Venen langs wijken en 
dorpen. Het evenement ademt de 
sfeer van een gezellige buurtont-
moeting uit. Dit festival biedt voor 
ieder wat wils, met muziek, infor-
matie over duurzaamheid en gezel-
ligheid. De entree is gratis en heeft 
als doel om buurtbewoners dichter-
bij elkaar te brengen en duurzaam-
heid te stimuleren. Ook is dit het 
voorbeeld van lokaal samenspel, 
want IVI heeft dit georganiseerd in 
samenwerking met verschillende 
organisaties, bedrijven en veel
inwoners die zich op vrijwillige basis 
inzetten. We maken er samen een 
feestje van in De Ronde Venen!
Kijk voor meer informatie op
www.inwonersvoorinwoners.nl.

Mijdrecht - Gemeente De Ronde 
Venen is al een tijd in overleg met 
ontwikkelaar Van Schie. Onderwerp 
van dit overleg is woningbouw-
ontwikkeling aan de Herenweg 116 -
118, ook wel bekend als de Voorbij-

locatie. Om woningbouw hier moge-
lijk te maken is een bestemmingsplan-
wijziging nodig. Tijdens een inloop-
avond informeert Van Schie geïnte-
resseerden over de belangrijkste 
wijzigingen in het bestemmingsplan. 

De avond vindt plaats op dinsdag-
avond 7 maart aan de Constructie-
weg 100 in Mijdrecht. Er is tijdens
de avond genoeg ruimte om vragen 
te stellen aan medewerkers van Van 
Schie en de gemeente. Informatie 
over de start van de verkoop van de 
woningen, prijzen en woningtypen 
worden deze avond nog niet 
verstrekt. Aanmelden is niet nodig.

De Ronde Venen - Op 9 maart orga-
niseert Tympaan-De Baat in Café 
Kaatje in Amstelhoek de eerste editie 
van het Regenboogcafé. Iedereen is 
welkom om er vanaf 20.00 uur een 

gezellige avond van te maken.
Gemeente De Ronde Venen vindt het 
belangrijk dat alle inwoners kunnen 
meedoen in de samenleving. Dat is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Daarom is op 1 januari 2023 het 
project ‘Inclusieve gemeente’ gestart. 
Met als doel dat De Ronde Venen een 
inclusieve gemeente wordt, voor alle 
inwoners, ongeacht beperkingen, 
gender, achtergrond etc. De uitvoe-
ring van dit project ligt bij Stichting 
Tympaan-De Baat.

Regenboogcafé op donderdag
9 maart in Amstelhoek
De eerste activiteit die op het pro-
gramma staat is het Regenboogcafé, 
op donderdag 9 maart in Café Kaatje 
aan de Mijdrechtse Zuwe 69 in 
Amstelhoek. Iedereen uit de 
LHBTIQ+ community of die het 
omarmt is vanaf 20.00 uur welkom 
op deze avond, om er samen een 
ongedwongen en gezellige avond 
van te maken, waar iedereen zichzelf 
kan en mag zijn! Voor meer info:
zie ook de advertentie in dit blad.

TIM’S STRAATPRAAT

Aladdin
Ik heb geen auto, geen brommer en zelfs geen 
�ets maar ik heb wel een droom. Ik droom mij 
Aladdin die net als ik een straatjongen is. Hij
in Agrabah, ik in Mijdrecht. Hij een aap, ik een 
hond. Ik spring op mijn vliegende tapijt en 
mijn hond volgt mij trouw. We vliegen weg 
langs via het vrijerspad, langs de dode Funky 
Flamingo en denk aan een dikke mik. We 
nemen de rotonde links. Ik denk: Hé Ma, de 
rode neonletters van de Hollandsche Eenheids-
prijzen Maatschappij Amsterdam zijn nog niet 
uitgedoofd. Met de vislucht in onze neuzen maken we een duikvlucht 
door de passage heen. We zien het blauwe bord van de blauwe hemel 
waar alles te koop is. We vliegen over de arme zebra die telkenmale over-
reden wordt terwijl hij zojuist een voetganger hielp bij het oversteken. 
We vliegen de passage uit daar waar de kippen niet op stok zitten maar 
aan het spit hangen. Bij het bronzen beeld op het pleintje moeten wij 
hoogte maken om het hoge gemeentehuis, wat na een referendum 
wellicht nog hoger wordt, te kunnen overbruggen. Ik zeg oger oger 
terwijl het tapijt ook zonder de achtste letter van het alfabet mijn
verzoek begrijpt. Alsof we in de Python in de Efteling zitten maken we 
een looping en landen midden op het Raadhuisplein. Wie volgt de raad 
op van wie op het plein? Na een korte pauze vliegen we verder op de 
melodie van het carillon. We maken snelheid en mijn haren wapperen als 
een Aladin in de wind. De hond vindt het prachtig en is trots als een aap. 
En plots een te scherpe bocht naar rechts. Vandaag vliegen we niet uit de 
bocht. We houden de koers recht en belanden bij ons einddoel nabij de 
Janskerk. Verdiende Jan de titel Sint niet omdat hij schijnheilig was? Ik rol 
mijn tapijtje netjes op en bedank Alladin voor het lenen en het verwezen-
lijken van mijn droom. Ik open een hek en we doorkruizen een pad met 
oeroude stenen. Inwoners hebben hun einddoel hier gevonden en rusten 
nu in vrede en ook zij vlogen weg. Naar een hemel, geen retour, maar 
enkele reis. Denkend, mijmerend en genietend van de stilte die de tijd 
ons geeft lees ik op de stenen: Jezus, als zoon van Maria, en zij weer als 
vrouw van God, en hij weer als vader van Jezus. En de heilige geest snapt 
er eigenlijk niks meer van en kruipt in een lamp en wacht geduldig af
of Alladin er ooit over zal wrijven. En ik ga volgende keer weer te voet, 
dromend door de straten, want in de lucht kan je niet met de mensen 
praten.
Tim Oegema

Wilnis-De Hoef - Maandag 27 
februari was de traditionele Ontmoe-
tingsdag voor de Zonnebloemgasten 
van afdeling Wilnis/de Hoef. Het 
feestje werd gevierd in het restaurant 
van de Bowling in Mijdrecht. 
Iedereen werd bij binnenkomst 
hartelijk welkom geheten en kreeg 
ko�e met een petitfourtje. Er was 
volop gelegenheid om weer eens 
even heerlijk bij te kletsen met een 
borreltje erbij. Vervolgens de traditio-
nele Bingo met voor iedereen een 
leuke prijs. En daarna werden de 
gasten verwend met een heerlijk 
driegangenmenu. Echt een zeer 
geslaagde dag,

Bingo en dineren
voor Zonnebloemgasten

Regenboogcafé in Amstelhoek

Wilnis - Dit jaar vindt de Wilnisse 
Rommelmarkt weer plaats op 
zaterdag 6 mei, van 09.30 tot 15.00 
uur in Wilnis Dorp. De voorberei-
dingen voor de markt zijn al in volle 
gang. Wekelijks worden er allerlei 
soorten spullen gesorteerd. Heeft u 
nog bruikbare spullen liggen die u 
kunt missen? Dan is het tot en met 
dinsdag 2 mei mogelijk om uw 
spullen langs te brengen aan de 

Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis 
(elke dag, behalve op zondagen). 
Indien u echt geen mogelijkheid 
hebt om grote spullen zelf te 
brengen, dan kunt u een beroep op 
ons doen via het volgende nummer: 
06 - 4566 3701 (alleen tussen 18.00 -
20.00, niet op zondagen). Wilt u op 
de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen rondom de rommelmarkt? 
Neem dan een kijkje op Facebook en 
Instagram of bezoek de website: 
www.rommelmarktwilnis.nl.

Rommel gezocht!

Inloopavond 
bestemmingsplanwijziging 

Amstelhoek - Zaterdag 4 maart is er 
weer een gezellige bingo met mooie 
prijzen in het Buurthuis van Amstel-
hoek, Engellaan 3a. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.00 uur. De toe-
gang en het eerste kopje ko�e/thee 
is gratis. Wees op tijd want vol = vol.
Zaterdag 18 maart organiseert de 
Buurtvereniging van Amstelhoek 
weer een Klaverjas-Marathon. Ze 
kaarten van 10.00 tot 18.00 uur.
De zaal gaat open om 09.00 uur.

In verband met de organisatie is 
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot zaterdag 11 maart 
bij Leny Jansen (06 - 5028 2282 of
jansenleny@hotmail.com).
De kosten zijn acht euro per persoon, 
vooruit te voldoen op de rekening 
van de Buurtvereniging:
NL81 RABO 0363 5459 64 o.v.v.
Klaverjasmarathon en uw naam.
Tot ziens in het Buurthuis,
Engellaan 3a, Amstelhoek.

Activiteiten buurtvereniging 
Amstelhoek

Pop-up festivals door
de hele Ronde Venen

Mijdrecht - In een deel van Twist-
vlied brandt al langere tijd geen 
straatverlichting als gevolg van 
een storing. Oorzaak van de 
storing is waarschijnlijk een breuk 
in een elektriciteitskabel. Stedin 

heeft maandag aangegeven de 
storing met spoed op te pakken 
en zo snel mogelijk te verhelpen.

Breuk of defect
Als gevolg van de storing brandt 

er sinds 14 februari geen ver-
lichting in de Mijdrechtse straten 
Taling, Karekiet, Roerdomp,
Patrijs en Fazant.
De storing is doorgegeven
aan Nobralux, het bedrijf dat de 

openbare verlichting in De Ronde 
Venen beheerd. Nader onderzoek 
wees vorige week uit dat de 
storing wordt veroorzaakt door 
een breuk of defect in een elektri-
citeitskabel van Stedin.

Spoed
Stedin heeft maandag aange-

geven het probleem met spoed 
op te pakken.
Als gevolg van de zachte (veen)
bodem en de hoge zuurgraad 
van de grond heeft de net-
beheerder in De Ronde Venen 
regelmatig te maken met 
storingen als gevolg van defecte 
elektriciteitskabels.

Geen straatverlichting in deel Twistvlied
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Uithoorn - De leerlingen van klas 2 
zijn in het kader van Loopbaan-
oriëntatie en -begeleiding (LOB)
op werkbezoeken geweest, hebben 
opdrachten gedaan en op school een 
presentatie gegeven voor ouders en 
belangstellenden. Enkele onder-

nemingen die de leerlingen mochten 
ontvangen waren Royal Flora Holland,
Breewel Transport BV, UBA Bouw BV, 
Van Klaveren Plant en Autobedrijf Van 
Rijn. Voor iedereen was het een leuke 
en leerzame week, met grote dank 
aan de bedrijven!

Uithoorn - Woensdagochtend heeft een 
bestuurder bij het gezondheidscentrum i.p.v. 
achteruit de parkeerhaven uit te rijden, vol gas 
vooruit gegeven en reed daardoor over de stoep 
door een greppel net naast een sloot. Daarmee 
kwam de auto vast te zitten en schoot gelukkig 
niet de N196 op. In het gezondheidscentrum
is de bestuurder nagekeken maar mankeerde 
gelukkig niets. Een takelbedrijf kwam ter plaatse 
om de auto los te trekken.        Foto: Jan Uithol.

Uithoorn - Net als 1.104 andere 
partijen diende gemeente Uithoorn 
een zienswijze, een o�ciële reactie, 
in op de experimenteerregeling. 
Wethouder Hoekstra: “We vinden de 
experimenteerregeling onbegrijpe-
lijk en onacceptabel en dat staat 
duidelijk in onze zienswijze.”
Hoekstra vervolgt: “Schiphol heeft 
een grote impact op onze gemeente. 
Voor veel van onze inwoners is het 
acceptabele geluidsniveau al lang 
overschreden. Wij vinden daarom dat 
élke maatregel voor Schiphol positief 
moet uitpakken voor Uithoorn. Keer 
op keer wordt de situatie in de Zuid-
oosthoek erkend als overbelast. En 
wordt gezegd dat speciale aandacht 
noodzakelijk is. En ook nu weer zien 
wij deze erkenning niet terug in 
experimenteerregeling. Sterker
nog, het geluid mag bij onze hand-
havingspunten ineens harder zijn. 
Dus terwijl minder overlast het doel 
is, biedt de wet door deze regeling 
meer ruimte voor overlast. Dat is
niet uit te leggen.”

Zorgpunt
Deze ‘onuitlegbaarheid’ is meteen 

het eerste zorgpunt uit de zienswijze 
van de gemeente. Wethouder Hoek-
stra: “Nu er eindelijk gehandhaafd 
gaat worden, mag het geluid bij onze 
handhavingspunten ineens harder 
zijn. Het idee dat dit tot een verbete-
ring voor onze inwoners zou leiden, 
is onbegrijpelijk”. De gemeente is 
ook ontevreden dat de nieuwe rege-
ling tot het wettelijk vastleggen van 
de scheefgroei leidt. Wethouder 
Hoekstra legt dat uit: “Het Nieuw 
Normen- en Handhavingsstelsel 
Schiphol (NNHS) was bedoeld om 
gebieden als Uithoorn te bescher-
men. Daarom staat in deze regeling 
ook dat vooral de start- en landings-
banen gebruikt moeten worden die 
de minste hinder voor de omgeving 
opleveren. Dit zijn de zogenaamde 
primaire banen. Uithoorn ligt onder 
een secundaire baan: de Aalsmeer-
baan. Deze baan mag volgens het 
NNHS alleen gebruikt worden als
de primaire banen vol zijn of niet 
gebruikt kunnen worden. Dit zou
tot minder overlast voor Uithoorn 
moeten leiden. De praktijk is helaas 
anders: het aantal vluchten op de 
Aalsmeerbaan is sterk toegenomen 

en het aantal vluchten op de Kaag-
baan (primaire baan) afgenomen. 
Met de experimenteerregeling
wordt deze praktijk dus ook wettelijk 
mogelijk. En dat terwijl onze inwo-
ners wachten op herstel van de rust.”

Gebrek aan bescherming
Tot slot geeft de gemeente in haar 
zienswijze aan dat voor de grens-
waarden onterecht naar de prognose 
voor 2023 wordt gekeken. Het aantal 
vluchten is in dat jaar namelijk nog 
veel te hoog. Wethouder Hoekstra: 
“Waar blijft de beloofde krimp naar 
440.000 vluchten in dit verhaal? 
Gaan de grenswaarden bij de ver-
mindering naar 440.000 vluchten 
weer naar beneden? Het ministerie 
geeft aan dat de situatie ten opzichte 
van 2019 voor met name de secun-
daire banen zal verbeteren. Maar wij 
vinden 2019 niet de juiste referentie 
aangezien de overlast toen al veel
te hoog was. Minder hinder is voor 
onze inwoners absoluut nood-
zakelijk.”

Meer informatie
De gehele zienswijze van de 
gemeente is te vinden op www.
uithoorn.nl/schiphol. Daar is ook 
meer informatie over de experimen-
teerregeling te vinden.

Uithoorn - Op 20 februari tekenden 
wethouder Jan Hazen en Cees van 
Vliet en Galtjo van Zutphen van 
Schanskerk B.V. (SBV) een samen-
werkingsovereenkomst. Hierin zijn 
afspraken vastgelegd rondom de 
ontwikkeling van de Schanskerk.

Zo werkt de gemeente samen met 
SBV aan de herontwikkeling van kerk, 
de pastorie en de tuinen eromheen. 
Een belangrijke stap in de herontwik-
keling van het héle Schansgebied. 
In december 2022 kocht SBV de 
Schanskerk van de parochie en kon 

een start worden gemaakt met dit 
bijzondere project. De restauratie van 
de kerk is een belangrijk onderdeel 
van het plan voor het Schansgebied 
als geheel. “De Schanskerk is een heel 
indrukwekkend gebouw en beeld-
bepalend voor het Schansgebied,” 
zegt wethouder Jan Hazen. “Het is 
daarom belangrijk dat er afspraken 
zijn gemaakt en vastgelegd over de 
restauratie. SBV heeft aangegeven als 
eerste te starten met het opknappen 
van de pastorie.” 

Plan voor het Schansgebied
Met de koop van de kerk door Schans-
kerk B.V. kunnen het karakteristieke 
kerkfront en de pastorie behouden 
blijven en worden hersteld. Achter het 
kerkfront komt nieuwbouw binnen
de contouren van de huidige kerk. 
Ook de pastorie wordt onder handen 
genomen. Naast de plannen voor de 
Schanskerk is er in het plan voor het 
Schansgebied ruimte voor nieuwe 
woningbouw, aandacht voor groen
en voldoende parkeergelegenheid.

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.

Samenwerking met
kerken en moskee

Het is geen nieuws dat de kerken niet meer zoveel bezocht worden als 
vroeger. Maar zij zijn, net als de moskee, maatschappelijk zeer betrokken 
en doen nog heel veel voor onze samenleving. Daarom heb ik vorig jaar 
weer het initiatief genomen om de kerken en de moskee in ons dorp 
fysiek bij elkaar te brengen. Deels om van elkaar te horen wat er speelt. 
Maar zeker ook om de onderlinge verbinding te versterken tussen de 
geloofshuizen als belangrijke maatschappelijke partners. Dit onder de 
noemer ‘bestaanszekerheid’. Een moeilijk en breed begrip. In een noten-
dop betekent bestaanszekerheid dat mensen voldoende middelen 
hebben om te leven. En dat je, zoals oud-minister Jet Bussemaker zei,
kan nadenken over de dag van morgen zonder alleen bezig te zijn met 
wat je vandaag moet doen om te overleven.
Er is al een aantal bijeenkomsten geweest tussen de religieuze- en huma-
nistische organisaties. Zowel wethouder José de Robles als ik schoven 
aan. Twee weken terug hebben we weer een bijeenkomst gehad, dit keer 
in De Kwakel. Katholiek, protestant, hervormd waren vertegenwoordigd. 
Ook afvaardigingen van de Joodse en Islamitische gemeenschappen zijn 
bij de bijeenkomsten. Ik vond het mooi om te horen dat er al activiteiten 
zijn waarbij kerken elkaar onderling hebben weten te vinden. Onder 
andere voor een waardebonnen-actie met Kerstmis voor gezinnen die 
moeilijk rondkomen.
De volgende bijeenkomst wordt gehouden in de Kuyper. Hier zullen ook 
niet-kerkelijke organisaties bij aansluiten die allen het doel hebben om 
het welzijn van onze inwoners te vergroten. Bij deze bijeenkomst ligt de 
nadruk op het in beeld brengen van de sociale kaart van Uithoorn/De 
Kwakel. Dit is een overzicht van al onze organisaties op het gebied van 
welzijn, gezondheid, zorg, sport en cultuur. Verschillende vertegenwoor-
digers van de kerk zijn hierbij ook uitgenodigd. De wethouder en ik laten 
het nu aan de organisaties over en zullen nog slechts sporadisch aan-
sluiten. Het doel was om de kerken in verbinding te stellen en dat lijkt 
gelukt.
Dan sluit ik af met een ander onderwerp, dat wel aansluit op bestaans-
zekerheid. Want hoe onzeker is die geworden voor de inwoners van 
Turkije en Syrië in het aardbevingsgebied? Met verdriet volg ik het 
nieuws. Zoveel doden en gewonden. Hartverwarmend dat er zoveel 
mensen zijn die gedoneerd hebben op Giro 555. Dat heb ik zelf uiteraard 
ook gedaan, samen met mijn José. Ik wens alle betrokkenen heel veel 
kracht toe.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Samenwerkingsovereenkomst 
gemeente en Schanskerk B.V.

Experimenteerregeling Schiphol 
‘onbegrijpelijk’

Uithoorn - De groep die moeite heeft 
om de vaste lasten te betalen wordt 
door de in�atie en hoge energie-
prijzen steeds groter. Om mensen te 
helpen meer grip te krijgen op hun 
geld is de gemeente de samenwer-
king aangegaan met ‘Geld�t’. Op de 
website www.geld�t.nl/uithoorn 
vinden inwoners gratis advies, tips
en handvatten, toegespitst op hun 
situatie in de gemeente Uithoorn.
Wethouder armoede en schulden, 
José de Robles: “Voor veel mensen
is het niet duidelijk waar ze terecht 
kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwo-
ners van gemeente Uithoorn kunnen 
via de website geld�t.nl door prakti-
sche artikelen en korte tests inzicht 
krijgen in hun �nanciële situatie. Dit 
wisselt van tips tot verwijzingen naar 
organisaties die hen verder kunnen 
helpen. Zoals onze lokale vrijwilligers-
organisaties, energiecoaches of 
gemeentelijke schuldhulploketten. 

Mensen die liever persoonlijk iemand 
spreken, kunnen ook gratis en ano-
niem bellen naar 0800 - 8115. Zo 
ontdekken zij direct welke stappen ze 
via ‘Geld�t’ kunnen zetten om grip op 
hun geld te krijgen. Ontslag, relatie-
problemen of ziekte: iedereen kan te 
maken krijgen met �nanciële pro-
blemen. Maar ook de in�atie en de 
hoge energieprijzen raken veel 
mensen. Deze zorgen kunnen snel 
oplopen in schulden. Dit wil de 
gemeente met Geld�t voorkomen.”

Ook voor ondernemers
Ook ondernemers in gemeente Uit-
hoorn kunnen vanaf nu terecht bij 
Geld�t. Via geld�t.nl/zakelijk krijgen
zij inzicht in de stappen die ze kunnen 
zetten om hun bedrijf �nancieel 
gezond te houden of te krijgen. 
Ondernemers lopen andere �nanciële 
risico’s, daarom is speci�eke hulp 
nodig.

Gemeente sluit samenwerking 
et eld t

Uithoorn - Eindelijk, na drie jaar is 
er weer een klaverjas-kaart-middag 
in Buurthuis Ponderosa. Met leuke 
prijzen, via goede prestaties en/of 
aankoop van loten.

Datum: zaterdagmiddag 11 maart, 
13.00 uur. Adres: Plesmanlaan 27, 
1421 XM  Uithoorn. Vanaf 12.30 uur 
is de deur open en is het lekker 
warm binnen. Meld je aan bij Paula 
Nicolai, telefoon 06 - 3932 0696 of 
mail naar: sthnicolai@gmail.com.

Buurthuis Ponderosa

Projectweek klas 2
Vakcollege Thamen

Vol gas de greppel in
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De Ronde Venen - Op woensdag 8 en 
donderdag 9 maart vieren kinderen 
de Nationale Boomfeestdag. Door het 
hele land worden zo’n 200.000 bomen 
geplant en gesnoeid door minimaal 
100.000 kinderen uit ruim 290 gemeen-
ten. Ook gemeente De Ronde Venen 
doet mee met de Boomfeestdag. 
Zodat leerlingen kennis en ervaring 
opdoen over het werken in de natuur. 
Het college van burgmeester en 
wethouders heeft een hart voor 
groen. Namens het hele college 
helpen wethouders Maarten van der 
Greft en Cees van Uden de scholieren 
bij het knotten en snoeien van 
gemeentelijk groen. Op www.
dewoudreus.nl staat een overzicht 
van alle activiteiten die de gemeente 

en het NME-centrum organiseren in 
het kader van de Nationale Boomfeest-
dag.

Boomfeestdag
Sinds 1957 vieren kinderen in 
Nederland elk jaar op de derde 
woensdag van maart Boomfeestdag. 
De organisator ‘Stichting Nationale 
Boomfeestdag’ wil kinderen van 
groepen 6, 7 of 8 op een fantasie-
volle en leuke manier kennis, inzicht 
en begrip voor bomen en natuur 
bijbrengen. Dit gebeurt door ze
te leren dat bomen een belangrijk 
onderdeel zijn van een duurzame 
groene leefomgeving en door ze
te laten bese�en dat ze zélf een 
bijdrage hieraan kunnen én moeten 

leveren. Plant minimaal één eigen 
boom tijdens de basisschooltijd.
Dat is het doel van de Nationale 
Boomfeestdag. Omdat dit vaak de 
eerste natuurervaring is, wordt dit 
nooit meer vergeten. En als kinderen 
enthousiast zijn over de waarde van 
bomen en natuur, brengen zij deze 
kennis ook weer over op ouders of 
andere opvoeders.
Ook in De Ronde Venen vieren 
kinderen al ruim 30 jaar de Boom-
feestdag. Dit doet de gemeente 
samen met NME De Ronde Venen. 
Met als belangrijkste reden dat het 
leerlingen enthousiasmeert om
in de natuur te werken. Door het 
knotten en snoeien in het gemeen-
telijk groen gaan de kinderen écht 
zelf aan de slag. Ook leren kinderen 
hoe zij goed voor het groen in hun 
omgeving zorgen. En hoe belangrijk 
goed onderhoud voor bomen en 
planten is.

Wethouders
Op woensdag 8 maart geeft wet-
houder Cees van Uden om 11.30 uur 
het startsein van de Rondeveense 
Boomfeestdagen. Samen met groep 
7 van de Willespoort gaat Van Uden 
groen snoeien bij de sportvelden bij 
SV Hertha in Wilnis. Of knotten in het 
Speelwoud. Op donderdag 9 maart 
plant wethouder Maarten van der 
Greft nieuwe bomen en struiken bij 
de Stadhouderslaan in Mijdrecht. Hij 
helpt hierbij de kinderen van groep 
7/8 van basisschool De Eendracht.

LEZING

Bunzing, hermelijn
en andere marterachtigen

Regio - Soms, heel soms, 
heb je geluk. Dan zie je
‘s ochtends vroeg een 
spierwitte hermelijn 
ergens weg schieten.
Of een wezel door je tuin 
rennen. Maar de meeste 
mensen zien ze nooit:
een kleine marterachtige. 
Kleine marterachtigen 
zijn vooral wezel, bunzing 
en hermelijn. Ze zijn de kleinste roofdieren ter wereld. Bijna iedereen heeft 
over ze gehoord, maar vrijwel niemand kent ze echt. Deze lezing brengt 
daar verandering in. Bioloog en natuurfotograaf Edo van Uchelen ziet 
patronen en legt op begrijpelijke wijze uit hoe deze verborgen dieren
(over)leven in Nederland. Edo is een bevlogen verteller. Hij neemt je mee
in de kleine wildernis van deze felle jagers. Hij laat zien hoe die nauwelijks 
onderdoet voor wat zich afspeelt op de Afrikaanse savanne.
Edo van Uchelen (1964) zet zich via de marterstichting in voor een betere 
bescherming van marters.
IVNlezing - dinsdag 7 maart, 20.00 - 22.00 uur. Zaal open om 19.45 uur.
Locatie: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis.
Aanmelden is niet nodig. Informatie: Gerda Veth 06 - 1320 5061.

Kinderen uit de hele gemeente 
knotten en snoeien

KRONIEK

Het maartnummer van de Proosdijkroniek, het kwartaalblad van histori-
sche vereniging De Proosdijlanden, kent weer een bijzonder gevarieerde 
inhoud. Ab Visser dook in de huwelijks- en doopregisters van de ooit in 
‘Agterbos’ (Vinkeveen) gevestigde Katholieke kerk. Vondsten van acht-
tiende- en negentiende-eeuwse muntgewichten in ons poldergebied 
worden beschreven. Joris Drubbel en Johan Klijn behandelen een reeks 
van transformatorhuisjes in de Rondeveense dorpen.

Levensverhaal Selijns
Arie Bloed dook met hulp van collega-historici uit de Verenigde Staten
in het levensverhaal van de Waverveense dominee Selijns. Wie was deze 
predikant nu eigenlijk en wat weten we nog meer over hem? Selijns blijkt 
een boeiende en indrukwekkende persoonlijkheid die verre van een 
doorsnee-predikantenbestaan heeft geleid.
Wouter van Dijk is senior collectiebeheerder bij het RHC Vecht en Venen 
in Breukelen. Hij bespreekt de belangrijkste kaarten over De Ronde Venen 
uit de Atlas Coenen van ’s Gravesloot, een historisch belangwekkende 
verzameling prent- en kaartmateriaal.
Bizarre situaties en de moeilijke laatste jaren rond het ziekenvervoer van 
Chris van Egmond krijgen aandacht in een indringend verslag van Bob 
Berkemeier en Thijs Gras.

Kent u het Libellebos? 
Het gaat hier om een prachtige groenbu�er tussen de wijk Zijdelwaard en 
het industriegebied van Uithoorn. Chris Woerden beschrijft de ontstaans-
geschiedenis van deze belangrijke groene long.
Bram-Willem Aarnoutse, vertelt over de enorme inbreng van Gerrit Otto 
Verrips in de vroege gereformeerde gemeenschap van Vinkeveen.
En ging het nu om een rechtmatige erfenis of een sterk staaltje zwendel 
bij de nalatenschap van de Mijdrechtse mevrouw Van Wieringen?
Stef Veerhuis geeft inzage in de spannende en langslepende rechtszaak 
rond de ‘legendarische Lord’ Broerse.

Rondeveense dorpen vroeger
Dit alles wordt uitgebreid aangevuld met vele tientallen foto’s: de scholen 
in Wilnis, het Abcouder Meer, het oude Mijdrecht door de lens van Dirk 
van der List en nog veel meer. 

De nieuwste Proosdijkroniek wordt verspreid in de tweede week van maart.

Maartnummer

Mijdrecht - Houd de kerk in het 
dorp! Dat is het thema van de 
grootse veiling die op 11 maart in
De Rank wordt gehouden. Hier wilt u, 
hier wil jij, 100% zeker bij zijn! Het 
doel van de veiling is meervoudig: 
naast het ophalen van geld voor de 
gestegen energiekosten gaat het ook 
over het kunnen blijven inzetten van 
De Rank als Open Huis voor sociale 
en culturele activiteiten in het dorp. 
Maar zeker zo belangrijk is het 
bijdragen aan verbinding tussen 
mensen, binnen en buiten onze 
kerkelijke gemeente. Daarom 
worden op de veiling niet zomaar 
kavels aangeboden, maar vooral 
kavels gericht op ontmoeting, geza-
menlijke ervaring en sociale activi-
teiten. En tot slot: de avond van de 
veiling zelf belooft een onvergete-
lijke ervaring te worden. Komt allen!
De veiling is opgezet naar voorbeeld 
van de succesvolle veiling uit 2012 
ten behoeve van de restauratie van 
de Janskerk. De veilingmeester is net 
als toen oud-notaris mr. Peter Forst-
hövel en alleen al de manier waarop 

hij zo’n veiling aanpakt is reden
om erbij te willen zijn.
Er zijn verschillende kavels waarop 
geboden kan worden. Het zijn stuk 
voor stuk juweeltjes: van diverse 
lekkernijen tot aanbod van meerdere 
vakantiehuizen in het buitenland, 
van samen barbecueën tot kunst-
werken, van heerlijke diners aan huis 
tot samen actief in de buitenlucht. 
Het kavelboekje met alle te veilen 
zaken is te vinden op www.
pgmijdrecht.nl. In dit boekje vindt u 
ook alle praktische info over het 
verloop van de avond. De belang-
rijkste punten staan hier op een rij:
•  Wanneer: zaterdag 11 maart 2023.
•  Waar: De Rank, Prins Bernhard-

laan 2 in Mijdrecht.
•  Hoe laat: veiling vanaf 19.30 uur, 

vanaf 18.00 uur inloop om kavels
te bezichtigen.

•  Toegang: gratis. Ook als u niets wilt 
kopen: zorg dat u deze gezellige 
avond niet mist!

•  Betalen kavels: ter plekke contant 
of met pin.

•  Catering: aan de deur worden 
munten verkocht, tijdens de veiling 
worden versnaperingen rondge-
bracht. Er is geen pauze in verband 
met het grote aantal te veilen 
kavels!

•  Voor bezoekers die niet zelf naar de 
veiling kunnen komen regelt Janny 
Voorwinden (tel.: 06 - 41 84 45 68) 
graag vervoer naar en van De Rank 
voor € 5,– per persoon. Dat bedrag 
komt ten goede aan de veiling.

Een aantal zaken wordt vooraf in de 
zaal verkocht tijdens de inloop.
Meer informatie over de veiling
vind u op www.pgmijdrecht.nl. Volg
@pgmijdrecht op Instagram of neem 
contact op met het veilingcomité: 
Ans Heikens, Erna ter Wee en Jan van 
Walraven. Contactgegevens Ans: 06 -
19 00 34 33 / ansheikens@gmail.com.

Grootse veiling in De Rank

De Ronde Venen - In het kader van 
de Nationale Vrijwilligersactie NLdoet 
op 10 en 11 maart a.s., waarop vrij-
willigers worden aangemoedigd hun 
handen uit de mouwen te steken
in allerlei organisaties, nodigt het 
Johannes Hospitium in Wilnis poten-
tiële vrijwilligers uit om een kijkje te 
komen nemen naar het vrijwilligers-
werk in het hospice. Het hospice is 
daarvoor open op zaterdag 11 maart 
van 10.00 - 13.00 uur, ingang het 
Buurhuis, Vossestaart 2, naast het 
hospice.

Daar zijn de coördinator vrijwilligers 
en verschillende vrijwilligers aan-
wezig om van alles te vertellen over 
het veelzijdige vrijwilligerswerk in 
het hospice. Voor de zorg, als gast-
vrouw of kok, in de tuin of de voor 
zorg van het schoonhouden van
het huis zijn vrijwilligers van harte 
welkom.

Doe mee en laat je informeren, de 
deur staat open en de ko�e is klaar.
Voor alvast meer informatie kijk
op www.johanneshospitium.nl.

Het Johannes Hospitium
in Wilnis en NLdoet De Ronde Venen - Op zaterdag

18 maart geven Manuel & Desiree 
een kinderconcert in Mijdrecht!
Zij zullen liedjes spelen van hun 
nieuwe album: ‘Buitengewoon’.
Het concert is voor kinderen van 
4-12 jaar. Het concert zal plaats 
vinden in ‘t oude Parochiehuis
in Mijdrecht. Het begint om
15.30 uur en zal rond 16.30 uur 
afgelopen zijn. Entreeprijs is € 5,– 
per persoon. Kom je ook? Stuur 
even een mailtje naar info@
manuelendesiree.nl én luister alvast 
naar de liedjes op Spotify zodat je 
lekker hard kunt meezingen!

Kinderconcert
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Uithoorn - Op woensdagavond
15 maart organiseert het Boek- en 
SchrijfPlatform Uithoorn weer een 
boekpresentatie. Deze avond komt 
Joeri Veul vertellen over zijn boek 

HOOFDgerechten. Hij schreef het 
kookboek nadat hij door een
hersenbloeding zijn grootste hobby 
BMX-en niet meer kon uitvoeren.
De insteek van zijn boek is dat de 

gerechten goed zijn voor de 
hersenen. Ben je benieuwd naar
het verhaal achter de gerechten?
Van harte welkom op 15 maart om 
19.30 uur bij Geniet aan de Amstel. 
Geef je op via dit mailadres: 
connyvos-schouten@hotmail.com.

De Kwakel - Op zondag 12 maart
a.s. organiseert muziekvereniging 
Tavenu een Open Podium in het 
Dorpshuis in De Kwakel. Heb je
een leuke act (instrumentaal, dans, 
zang of iets anders) meld je dan
zo snel mogelijk per mail aan via
tavenudekwakel@gmail.com.

Er zullen veel muzikanten optreden, 
solo of samen. Tavenu hoopt weer 
op verrassende acts. Iedereen kan 
op zijn of haar niveau muziek maken 
en laten zien dat muziek maken 
meer is dan alleen noten spelen,
en een hobby is waar je heel veel 
plezier aan kan beleven voor jezelf 
en voor anderen die er naar kijken 
en luisteren.

De optredens beginnen op 12 maart 
om 14.00 uur in de grote zaal van het 

Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16
in De Kwakel. De toegang is gratis.

De Kwakel - Al jaren kunnen senio-
ren laagdrempelig sporten bij KDO 
Dance, Aerobics, Gymnastiek.
Op woensdagochtend is er Senior 
� t. Er worden allerlei verschillende 
takken van sport beoefend. Er is ook 
Yoga voor senioren op woensdag-
ochtend. En op donderdagmiddag 
is er Fit+, daar worden oefeningen 
op muziek gedaan.
Sinds afgelopen januari zijn we 
gestart met een nieuwe Yogales.
Deze les is speciaal gericht op ont-
spanning en diepe rust. Het bevat 
een heerlijke mix van vloeiende 
bewegingen, mindful ademhaling 
en vitaliserende technieken uit 
diverse yoga tradities. Ter afsluiting 
een lange eindontspanning: Yoga 
Nidra waarbij je in een staat van 
diepe rust komt. Je komt er uitge-
rust, hersteld en in balans uit, wat 
kan bijdrage aan de kwaliteit van je 
slaap en gevoel van welzijn. Deze 
les kan ook heel goed gevolgd 
worden door senioren. Op maan-
dagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur 
wordt deze les gegeven. Kom vrij-
blijvend een keertje meedoen voor 
een proe� es.

Nieuwe les: Fifty & Fit
Vanaf 3 maart 2023 wordt er op vrij-
dagmorgen een nieuwe les aange-
boden, Fifty & Fit! Zoals de naam
het al zegt, is dit een beweeg les voor 
volwassenen vanaf ongeveer 50+. 
Deze lessen worden gegeven door 
Sanne Strik, een gediplomeerde 
sportdocent die in juli 2022 haar 
eigen bedrijf heeft opgericht, Lilium 
Fit & Fun. Sanne verzorgt haar lessen 
met veel plezier en past deze aan op 
het niveau van al haar deelnemers.
De les begint met een gezamenlijke 
warming up, waarbij wordt bewogen 
op muziek, zodat de spieren lekker 
warm worden en de hartslag omhoog 
gaat. Na een korte onderbreking 
wordt in circuitvorm getraind, waarbij 
oefeningen tussen boven- en onder-
lichaam elkaar afwisselen. Denk hier-
bij aan oefeningen op matjes, met 
gewichtjes, elastieken etc. De focus 
ligt op onder andere de coördinatie, 
lenigheid, uithoudingsvermogen en 
kracht. De les wordt afgesloten met 
ontspanningsoefeningen. Er is een 
gevarieerd aanbod oefeningen en 
alles is aan te passen op uw eigen 
niveau en tempo. Hierdoor is de les 

voor iedereen toegankelijk! Sanne 
ontvangt u graag in haar les, dus kom 
vrijblijvend een paar keer gratis vanaf 
3 maart op vrijdagmorgen van 11.00 
tot 12.00 uur bij KDO in de sportzaal 
kennis maken met onze nieuwe les.

KDO D.A.G.
KDO D.A.G. heeft leden van alle leef-
tijden die lessen in de sporthal of 
sportzaal bij KDO aan de Vuurlijn in 
de Kwakel. Alle lessen worden 
gegeven door gediplomeerde en 
ervaren docentes en docenten.
Voor de jeugd vanaf 2,5 jaar is er 
peuter- en kleutergym. Door de iets 
oudere kinderen wordt er geturnd. 
Voor de volwassenen is er een groot 
aanbod van Aerobics, Bodyshape, 
Dance & Shape, Pilates en Yoga. Fitte 
55-plussers sporten ook nog graag 
mee met een of meerdere van deze 
lessen. En dan de nog hierboven 
genoemde lessen voor de Senioren.
Benieuwd naar ons gehele aanbod? 
Kijk eens op www.kdo.nl bij afdeling 
Dance Aerobics Gymnastiek.
Doordat het bestuur e.d. bestaat uit 
vrijwilligers en ons doel niet is om 
winst te maken, maar mensen lekker 
te laten sporten, is de contributie ook 
heel laag.
Mail voor vragen of aanmelden 
proe� es naar aerobics@kdo.nl.

Uithoorn - Na de gemeenteraad-
verkiezingen in 2022 mocht Marcel 
Zethoven namens het CDA met 

voorkeursstemmen plaatsnemen in 
de gemeenteraad. Donderdagavond 
nam hij afscheid vanwege zijn ver-

huizing naar het oosten van het 
land. Zijn opvolger Nico Tijsterman 
werd dezelfde avond beëdigd door 
burgemeester Heiliegers. Nico
heeft zich bijna vijf jaar achter de 
schermen ingezet als voorzitter van 
het bestuur van het CDA. Zijn poli-
tieke ambitie werd aangewakkerd 
door de Politiek Actief Cursus die 
regelmatig wordt georganiseerd 
door de gemeente Uithoorn. Zijn 
motto is: ‘Behoud van wat goed is
en verbetering van wat beter kan’. 
Nico groeide op in Uithoorn in een 
middenstandsgezin. Hij is momen-
teel werkzaam als advocaat bij het 
kantoor Tijsterman Advocaten. Door 
zijn overstap naar de gemeenteraad 
wordt er voor het CDA-bestuur 
opvolging gezocht. Nico zal in de 
gemeenteraad plaatsnemen naast 
CDA-lijsttrekker André Jansen.

RICK FM
Zondag Sport & Co, 11.00-13.00 uur: 
Interviews met: Henri Joosten, over zijn 
deelname aan de NK Autorally en zijn 
plannen voor het komend seizoen. Linda 
van Reekum-de Beij van Thamen Honkbal- 
en Softbal Vereniging over de subsidie 
van de Provincie Noord-Holland om hun clubhuis te verduurzamen.

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

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uur van Puur, Muziek & Info 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

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

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

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

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

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

Nico Tijsterman in raad voor CDA

KDO breidt aantal uren
voor senioren fors uit

Open podium in het Dorpshuis in De Kwakel

Boekpresentatie Joeri Veul
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LEZERSPOST

Twee, ons allen aangaande, zéér 
belangrijke onderwerpen blijven de 
laatste tijd de gemoederen bezig 
houden. Dit buiten de plaatselijke 
ditjes en datjes, over het wel of niet 
op de juiste manier gestalde �etsen 
bij het busstation of het terug-
plaatsen van boompjes die per 
abuis gerooid werden bij de aan-
vang van de activiteiten voor
de nieuwbouw naast het oude
Mijdrechtse stationnetje. 

Ik doel hier op de perikelen rond de 
zonne- en windenergie-opwekking 
via extra wanstaltig grote windtur-
bines en giga grote zonnevelden en 
de herhaaldelijk gestelde vraag wat 
er in de nabije toekomst met ons 
Gemeentehuis moet gebeuren.

Laat ik met het laatste beginnen. 
Het dilemma over de plaats van
het Gemeentehuis. 
Tip: Kijk nu eens naar ieder ander 
willekeurig dorp of stad. Het 
Gemeentehuis staat CENTRAAL , 
midden in het dorp of de stad. Dicht 
bij de mensen en op een normale 
manier voor iedereen bereikbaar. 
Niks nieuws.

Soms (maar de frequentie loopt wel 
op) vraag ik me toch écht af of onze 
bestuurders wel eens verder 
nadenken en kijken dan hun neus 
lang is. Dames en heren van de 
Gemeente, zet nou eens voor één 
keertje de voor- en nadelen naast 
elkaar. Wees eerlijk naar jezelf en 
ventileer je persoonlijke uitkomst.

1: De KOSTEN voor de NIEUWbouw 
versus de VERbouw-optie. 
Verschil? Grofweg, circa twee mil-
joen euro. Maar ja... wat is nou twee 
miljoen euro als het een Rijks- of 
Gemeente object betreft... Niks! 
Regelmatige overschrijdingen van 
tientallen miljoenen voor Rijks- of 
semi-rijks objecten zijn ‘gewoon’ en 
alledaags voorkomend te noemen. 
Maar als het om een paar tientjes 
gaat ten behoeve van de inwoners... 
is het altijd te duur en teveel!
(Voorbeeldje? De recente plastic 
regentonnen-actie waarvoor de 
laatste �nanciën blijkbaar nog 
steeds ontbreken).
Bovendien zullen uiteindelijk de 
werkelijke kosten voor projecten op 
Rijks- of Gemeentelijk niveau via de 
centrale overheid op de belasting-
betaler verhaald worden. Het zal de 
projectontwikkelaars immers aan
d’r kont roesten of de kosten de
pan uitrijzen ja of nee.
Ook zullen er achteraf altijd ‘niet 
voorziene’ manco’s zijn die weer 
tegen meerkosten ingelast moeten 
worden. Met andere woorden... het 
wordt weer een begroting ‘op de 
achterkant van een sigarendoosje 
gemaakt...’

Maar nu over de LOCATIE!
De huidige, voor iedereen redelijk 
makkelijk bereikbare locatie is vele, 
vele malen te prefereren boven een 
locatie ‘in the middle of nowhere’ bij 
het zwembad! Hoe moet je daar nou 
in hemelsnaam op een normale 
manier komen?

Vanuit het centrum nauwelijks aan 
te lopen en helemáál niet als je tot 
de seniorengroep of mindervaliden 
behoort. Openbaar vervoer? 
Bushalte pal voor de deur van het 
nieuwe Gemeentelijke stulpje? 
Vergeet het maar. Dus bij de 
rotonde uitstappen en verder lopen. 
Weer of geen weer.
Een nieuwe of ingelegde busroute 
met ‘Halte Gemeentehuis’? Welnee. 
Dat duurt jaren van oeverloos 
gezwam zonder enige zekerheid 
van slagen. Nee, men zal gebruik 
moeten maken van bestaande 
routes en haltes. Altijd rekening 
houden met wel of geen stakingen 
in OV, rij-schema’s en niet te 
vergeten de in- en uitcheck kosten! 
Mensen, denk na!
Dan het zoethoudertje (lokkertje) 
dat er dan op de lokatie van het 
oude Gemeentehuis woningen 
kunnen worden gebouwd! Hoeveel? 
Men zegt 25. VIJFENTWINTIG!
Vette bek zeg! Als dit allemaal gelijk-
vloerse SENIOREN WONINGEN 
worden, zou ik (als speurende naar 
zo’n woning!) misschien nog te 
paaien zijn, maar dat (die senioren-
woningen) zal een utopie blijven.

Aan de andere kant kan ik me best 
voorstellen dat de ambtenaren die 
op het Gemeentehuis werken vóór 
de lokatie bij het zwembad zullen 
kiezen. Simpel, want wat te denken 
van een koele verfrissende duik 
tijdens de lunchpauze of na werktijd 
in het naastgelegen zwembad of 
een paar strikes gooien met een

drankje en bittergarnituur (saté’tje 
met pindasaus) bij het afsluiten van 
de werkweek op vrijdag in de naast-
gelegen Bowlinghal? Dank je den 
donder dat de Burgemeester nog in 
is voor een extra termijn...

Extra windmolens en 
zonneparken
Ja... en dan weer dat gedram over 
het tóch willen aanleggen van wind- 
en zonneparken in onze (nu nog) 
mooie groene Gemeente De Ronde 
Venen. Oh zó goed voor het milieu... 
“Vergif moet je langzaam toedienen, 
dan merkt men het niet...” , zal de 
gedachtengang zijn van de net-
beheerders en energieleveranciers...
Dacht toch heus dat er bij eerder 
gehouden enquêtes besloten was 
dat er GEEN extra windmolens en 
GEEN zonneparken in onze 
Gemeente zouden worden 
aangelegd.
Beste lezers en lezeressen, wanneer 
zou het nou eens tot die botte 
hersens (als ze die überhaupt 
hebben) van onze klimaatdrammers 
doordringen dat de tot nu toe 
aangelegde wind- en zonneparken, 
inclusief die mastbossen die op zee 
voor onze kust zijn neergeplemd, 
slechts 6% van onze totale 
behoeften aan energie leveren!
Diezelfde drammers promoten ook 
het verbannen van de gewone auto 
en de aanschaf van die peperdure 
electrische auto’s waarvan de actie-
radius niet verder rijkt dan dat de 
lading van de accu toelaat. Auto’s 
die om de twee jaar nieuwe accu’s 
nodig hebben en waarvan men nog 
niet eens weet wat er met de oude 
accu’s moet gebeuren. Maar één

ding is zeker: sta je niet in de rij om 
benzine te tanken, dan sta je wel in 
de rij om je accu bij te laden.

Dan de warmtepompen die, 
ondanks veel te rooskleurige infor-
matie, bewezen energieslurpers zijn 
en absoluut niet opleveren wat ons 
voorgehouden werd. Let op mijn 
woorden... men komt massaal terug 
op deze vorm van verwarming. 
Weggegooid geld. Als er dan straks 
weer ‘gestemd’ moet worden, denk 
dan nog maar eens goed na welk 
politiek clubje uw voorkeur heeft en 
uw stem krijgt.

Oh ja, dan nog die particuliere 
zonnepanelen waarvan beloofd 
werd dat de door de eigenaar ‘te 
veel’ opgewekte energie terug naar 
het net gegeven mag worden tegen 
een vergoeding te faveure van de 
eigenaar. Dat terug te ontvangen 
bedrag is zo goed als van de baan 
en omdat Rupsje Nooitgenoeg (het 
Rijk) weer centjes nodig heeft, is het 
niet ondenkbaar dat men straks 
over het bezit van die particuliere 
zonnepanelen zelfs belasting gaat 
betalen... U bent gewaarschuwd.

Dan tot slot die, als paddenstoelen 
uit de grond schietende, mega
datacentra die per stuk meer 
energie nodig hebben dan een 
gemiddeld dorp.
Dus... doe maar één of twee kern-
centrales. In één klap voldoende 
schone en groene energie voor 
iedereen en geen extra wind of 
zonneparken in onze Gemeente!
C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Het Gezeur en Gedram houdt blijkbaar nooit op

LEZERSPOST

Lief Mijdrecht,
Een avontuur wat start in een Boni, waar ik 
samen met mijn moeder, een herkenbaar 
welkom kreeg. Ze is geboren en getogen in 
Polen, dus een gevoel van ‘thuis’ kon niet 
ontbreken. We waanden ons in een rustige 
buurtsuper waar Pools de moedertaal was. 
Een beter begin van de middag kon ik me 
niet voorstellen! Het leren kennen van
een nieuwe plek is altijd bijzonder. Als ik 
Mijdrecht dan ook moet plaatsen in mijn 
persoonlijke ranking komen jullie toch op 
plek 2. Niets boven mijn stad Eindhoven.
Al weet ik zeker dat Eindhoven nog wat
kan leren van jullie!
Na wat lopen door één van de vele verlaten 
winkelcentra zag ik een Primera. Onder in
het rek lag een krantje die mijn aandacht 
trok. Ik had me mentaal voorbereid op een 
‘plaatselijke su�er’ vol reclame en onzinnige 
leuzen. Het bleek uiteindelijk een goudmijn 
voor mijn gedachtes en meningen. Er zijn 
maar weinig kranten die ik met plezier, dag
in dag uit, zou lezen! De redacteur mag trots 
zijn op dit staaltje vakmanschap!
Met mijn moeder zat ik in de auto, na de
voorstelling, terug naar Eindhoven. Ik heb
me meermaals achter de oren gekrabd
i.v.m. het artikel omtrent de gekapte bomen. 
Je kan me niet wijsmaken dat iemand 36 
bomen TEVEEL kapt. Ik vraag me dan ook af 
wie die bomen moest ophalen op het plaats 
delict. Is dat dezelfde partij die 11 bomen 
terug heeft geplant...? Mogelijk ligt hier nog 
een kans voor de plaatselijke slager? Een 
volgende keer kan die ook adverteren, met 
een passend product, op de familieberich-
tenpagina. ‘’Voor al uw vleeswaren en bijbe

horende kisten. Ook in te zetten als snijplank 
voor de borrel na de plechtigheid.’’
Ik kijk met extreem veel plezier terug op een 
warm welkom! Veel lof voor de fantastische 
zang die de zaal bracht tijdens mijn stuk over 
Eric Clapton. Je weet dat je goed publiek 
hebt als iedereen meezingt met de tekst: 
‘‘Would you know my name? If i saw you in 
heaven.’ Een magisch moment dat niet te 
overtre�en is!
En Geert (een 19 jarige jongen die in de zaal 
zat), mocht je dit nog lezen, ga vechten voor 
je dromen. Wordt die psycholoog die je wilt 
worden. Ben eerlijk naar jezelf en maak de 
juiste keuzes in je leven. Ik help je erg graag 
met een zoektocht naar de lederen zetel 
waar jij samen met cliënten op gaat janken...
Uiteraard behaal ik mijn hoogtepunten en 
dieptepunten, dus verwacht een belletje
van mij als ik weer in Mijdrecht mag spelen. 
De ‘place to be’ wat mij betreft! Een podium 
waar ik me voortaan meer dan thuis voel om 
(nieuw) materiaal te spelen!
Kai Bodewitz

Bericht van Kai Bodewitz

LEZERSPOST

Op 15 maart mogen we weer: stemmen voor 
de Provinciale Staten en het Waterschap. De 
problemen zijn groot. Zo leest iedereen dage-
lijks over de stikstofcrisis, de wooncrisis en de 
energiecrisis. Maar dat de Provincie en het 
Waterschap een grote rol hebben in de oplos-
singen, hoor je weinig. Vooral het waterschap 
is een ondergeschoven kindje. Voor mij was 
dit een reden om mij verkiesbaar te stellen 
voor het waterschap voor Water Natuurlijk.
Nu merk ik dat er ontzettend weinig aandacht 
is voor deze belangrijke verkiezingen. Zelfs de 
gemeente De Ronde Venen betaald nog liever 
duizenden euro’s voor paginagrote adverten-
ties over de keus voor een nieuw gemeente-
huis dan dat ze aandacht schenken aan 
verkiezingen die de toekomst, en de porte-
monnee, van de inwoners gaat bepalen.

Waterpeil
De komende jaren gaan voor De Ronde Venen 
belangrijk worden. Neem bijvoorbeeld het 
waterpeil: boeren willen het zo laag mogelijk 
hebben, voor inwoners levert het grote 
problemen op. Door de grondverzakkingen 
die samengaan met een laag grondpeil 
zakken de huizen, komen funderen bloot te 
liggen met rot als gevolg en gaan wegen snel 
kapot. De rekening is voor de inwoner. En die 
kan snel oplopen. Een stukje van een kilo-
meter kan al miljoenen kosten (bijvoorbeeld 
de Baambrugse Zuwe) en de Ronde Venen 
kent vele kilometers weg. Het Algemeen 
Bestuur van het Waterschap AGV neemt 
besluiten over het grondpeil. En de leden van 
dit Algemeen Bestuur worden op 15 maart 
gekozen.

Waterkwaliteit
Zorgen voor een goede waterkwaliteit is ook

een taak van het Waterschap. Dit wordt steeds 
moeilijker omdat er veel lozingen zijn in het 
water. Denk hierbij aan mest, bestrijdings-
middelen, biociden, PFAS, medicijnresten en 
microplastics. Hoe meer troep in het water, 
hoe slechter de kwaliteit. Dit heeft e�ect op 
vissen, dieren, de biodiversiteit en drinkwater. 
Afgelopen zomer was er al een oproep om 
zuinig te zijn met drinkwater. Als de lozingen 
niet minder worden, zal dit de komende jaren 
de standaard worden. Het Algemeen Bestuur 
van het Waterschap beslist over maatregelen 
om de lozingen te verminderen, bijvoorbeeld 
door bedrijven, boeren en inwoners die 
vervuilen aan te pakken.

Droogte en overstromingen
Het is ook duidelijk dat buien heviger zijn en 
droogteperiodes langer duren. Ook hier heeft 
het Waterschap een belangrijke rol door 
maatregelen te nemen. Als er veel water valt 
en al het water wordt meteen weggemalen, 
blijft er geen water achter voor droge peri-
odes. De frequentie en het moment van 
malen zijn dus belangrijk. De verschillende 
partijen denken hier anders over. Ook hier is 
de stem van de inwoner bepalend voor het 
resultaat.

Stem op 15 maart
De verkiezingen gaan dus over belangrijke 
zaken. Jammer genoeg is de aandacht voor al 
deze zaken minimaal. Voor iedereen die een 
stemadvies handig vindt is er een stemwijzer 
te vinden op www.agv.nl. Hier vind je ook 
informatie over de politieke partijen die 
meedoen.
De verkiezingen zijn belangrijker dan ooit. 
Laat je stem niet verloren gaan!
Erika Spil

Weinig aandacht voor belangrijke verkiezingen





16 inderegio.nl • 1 maart 2023NIEUWS

Amstelveen - Schiedon Orthopedisch 
Schoentechniek aan de Bovenkerker-
weg 43 is overgenomen door Paul 
Bremmer. Deze jonge ondernemer
(25 jaar) neemt het stokje over van 
Ron Schiedon. “Ik heb vijftig jaar in de 
zaak gewerkt, waarvan 30 jaar aan het 
hoofd van de onderneming”, aldus 
Schiedon. “Ik nam het bedrijf over van 
mijn vader; Paul staat straks op mijn 
schouders. Hij kan het bedrijf konink-
lijk maken.”

Het familiebedrijf Schiedon bestaat 
inmiddels 70 jaar. Ron Schiedon 
bouwde het bedrijf van zijn vader 
verder uit. “Paul gaat zich met name 
op de orthopedische techniek richten. 
Hij stopt met de winkel. Daarom 
houden we tot eind maart een leeg-
verkoop: de schoenen uit de winkel 
verkopen we met korting”, vertelt 
Schiedon. Hoewel de zaak per
1 januari van dit jaar overging, is 
Schiedon nog de hele maand maart

in de winkel te vinden. Dit om de
overdracht soepel te laten verlopen. 
Enerzijds vindt Schiedon het jammer 
dat hij stopt, maar wat betreft het 
werk vindt hij het goed zo. “Het onder-
nemen wordt met steeds meer regel-
geving en bureaucratie geconfron-
teerd, dat maakt het werken er niet 
leuker op.” Schiedon blijft overigens 
wel zijn kennis en ervaring inzetten 
binnen de branchevereniging. Paul 
Bremmer heeft al negen jaar de droom 
om zijn eigen onderneming te starten. 
“Via mijn netwerk kwam ik in contact 
met Ron. We waren het snel eens.
Ik ben heel blij met deze overname.
Ik werk nu negen jaar in deze branche. 
De liefde voor het ondernemen en 
schoenen heb ik van huis uit mee 
gekregen. Mijn ouders hebben een 
eigen schoenenzaak. Ron heeft hier 
een mooie zaak opgebouwd, met een 
heel aantal vaste klanten. Het is �jn 
dat ik die kan overnemen. Ik kom 
oorspronkelijk niet uit deze regio, 
maar heb in de afgelopen jaren hier 
genoeg ervaring opgedaan. Ik heb 
een tijd in Buitenveldert gewerkt.”
Schiedon neemt in maart op feeste-
lijke wijze afscheid van het personeel. 
Voor klanten heeft hij geen groots 
afscheid gepland, maar tot en met
31 maart is hij in de winkel te vinden.
Meer informatie: www.schiedon.nl.

Mijdrecht - De zaalperiode van dit 
seizoen zit er weer op. Alle teams van 
Hockeyvereniging Mijdrecht hebben 
hartstikke hun best gedaan! Ze 
hebben leuke en goede wedstrijden 
gespeeld en bovenal veel plezier 
gehad. Super goed gedaan allemaal! 
Voor sommige teams heeft dit erin 
geresulteerd dat zijn bovenaan in
de poule zijn geëindigd en daarom 
willen wij de volgende teams graag 
feliciteren met hun kampioenschap: 
JO12-1, JO16-1, JO16-2, MO14-2, 
MO14-4, MO16-1, MO16-2, Dames 1, 
Dames 2 en Heren 2! Gefeliciteerd!

Zaalkampioenen Hockeyvereniging Mijdrecht

Ron Schiedon draagt zaak over, 
leegverkoop tot eind maart

Uithoorn - Na deze voorlaatste 
avond viertalllen kwam er al duidelijk 
tekening in de strijd om de ere-
plaatsen. Het team onder aanvoering 
van Cora de Vroom deed uitstekende 
zaken door met een 17-3 overwin-
ning, nu met 71 punten totaal, op de 
top te staan. Ook team Visser haalde 
een 17-3 zege binnen en bereikte
zo de voorlopig tweede plek met
63 punten. Daarna deed team Kroes 
het een tandje minder, maar met een 
resultaat van 15 tegen 5 kwam de 
derde virtuele trede binnen met een 
totaal van 54 punten. Team Le Febre 
verloor daardoor, met de score van 
12-8, drie puntjes op team Kroes
en bezet nu de vierde plaats met
52 punten. 

Ontknoping
Volgende week volgt de ontknoping 
op de laatste avond viertallen van dit 
seizoen. In de parenwedstrijd voor
de overige leden werden Huib van 
Ge�en & Maarten Breggeman eerste 
met 56,77%, gevolgd door Richard 
vanden Bergh & Tim Vader en Mari-
anne & Huub Kamp, die de plaatsen 
twee en drie deelden met 54,17%. 

Elke woensdagavond
Bridgeclub De Legmeer speelt elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
sporthal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan 100a in Uithoorn. Voor 
alle inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06 - 8337 1540.

Bridgeclub De Legmeer

Mijdrecht - Maandag 20 februari
is de vierde ronde gespeeld met als 
uitslag: 1. Tom & Frans van der Does 
63,66%, 2. Chris van der Wilt & Carla 
Steenhuis 62,73% en 3. Marja Hart-
mann & René de Jong 56,25%. Een 
avond met veel gevarieerde spellen 
en doubletten. In een noord-zuidlijn 
werd 3SA plus1, 5ruitencontract en 
3ruiten plus 1up gespeeld. Soms 
loopt het ook echt mis 5klaveren 
gedoubleerd minus 4 en4schoppen 
gedoubleerd minus 6 in hetzelfde 
spel. Ook zijn een 1SA en 1hartenspel 
lastig in veel gevallen en moeilijk te 
maken.

Lentecompetitie
Op donderdag 23 februari ging de 
eerste ronde van de lentecompetitie 
van start. Er werd meteen stevig 

gescoord: A-lijn 1. Jan Bronkhorst & 
Marika Romeijn 69,10%, 2. Jan 
Bunnik & Corry Twaalfhoven 58,68%, 
en 3. Henk Hiemstra & Klaas Verrijs 
57,64%.
Paar Corry Twaalfhoven wist een 
3SA-contract met 3ups binnen te 
halen. Dat iets fout kan gaan blijkt
uit een bieding van 5harten gedou-
bleerd minus 6slagen. Pech!

In de B-lijn: 1. Wim & Trees Versteeg 
57,08%, 2. Ben Gabriel & Mart van der 
Voort 56,67% en 3. Anneke Wortel & 
Jan Broeckmans 55,83%. Paar 
Anneke Wortel maakt een 3SA-
contract met 1up, waar andere paren 
in 5ruiten met 1up landden. Paar 
Trees Versteeg bood een 5harten en 
maakte het met 1up, terwijl overige 
paren in 4harten terecht kwamen.

Bridgevereniging Mijdrecht

Uithoorn - De vierde zitting van de 
vierde ronde werd dinsdag door de 
bridgers gespeeld. In de A-lijn dit 
keer een nieuwe top 3 met als 
eerste Ina Melkman en Jetty 
Weening met 58,33%. Marcel 
Frequin en Nelly Vork lieten na een 
korte afwezigheid weer van zich 

horen door de tweede plaats op
te eisen met 54,58% op de voet 
gevolgd door Froukje Kraaij en 
Anneke van der Zeeuw met 53,75%. 
Willie Woerden en Sonja Selman 
werden met 58,33% eerste in de B- 
lijn. Jeanet Vermeij en Lenie Pfei�er 
volgden met 56,77% als goede 

tweede. Elly Beeldering en Atie de 
Jong deden het deze week prima 
met 55,73% en kwamen op de 
derde plaats. Het speelseizoen van 
Hartenvrouw/heer duurt altijd tot 
eind april. Mocht u interesse 
hebben op de dinsdagmiddag mee 
te komen spelen in De Scheg dan 
kunt u zich voor informatie melden 
bij hartenvrouw2015@gmail.com.

Hartenvrouw / Hartenheer
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Vinkeveen - Zaterdag 25 februari 
speelde De Vinken B1. Het werd een 
mooie wedstrijd die met 8-14 werd 
gewonnen. Vooraf benadrukte 
coaches Deene en Jurriën dat het 
enorm belangrijk zou worden om de 
aangeef van Dindoa te voorkomen, 
zodat de tegenstander niet het 
geliefde spel kon spelen. Direct na
de start van de wedstrijd lukte het 
Dindoa toch om vanuit een goede 
aangeef een actie te maken waar
een schot uit komt. De afvang is
voor Dindoa en de korte kans die 
ontstond werd gelijk benut. Ilse 
maakte de stand gelijk met een vrije 
bal. Nog één keer wist Dindoa via
een afstandsschot op voorsprong

te komen, daarna ging De Vinken 
steeds beter spelen. Vooral in de 
verdediging slaagde de opdracht 
steeds beter. Via een prachtige
doorloopbal van Lotte werd de
stand weer gelijk, waarna Ilse twee 
keer scoorde en de voorsprong van 
4-2 op het scorebord zette. Dindoa 
spartelde nog wat tegen en door wat 
klutsballen lukte het de ploeg om 
toch gelijk te komen. Wederom wist 
Ilse met twee prachtige afstands-
schoten de voorsprong te pakken. 
Vlak voor rust vielen er nog twee 
goals, waarbij Dylan de 5-7 erin
legde uit een korte kans.
Na rust ging Ilse verder met wat ze
de eerste helft ook al deed: scoren. 

Direct lag de 5-8 erin uit een vrije 
bal. Daarna was het invaller Cas van 
Saane die ook zijn goaltje meepikte 
en met een korte kans de 5-9 
maakte. Toch werd het in de ver-
dediging lastiger. Dindoa had wat 
veranderd in het spel, waardoor het 
ze beter lukte de posities rondom 
de paal goed te bezetten. Via een 
tactische omzetting, waarbij Dylan 
en Cas via een aantal wissels van 
vak werden gewisseld, werd De 
Vinken weer de baas in het veld. 
Dindoa kreeg het steeds moeilijker 
en echte grote kansen wisten ze 
niet meer te creëren. De drie goals 
die Dindoa nog maakte waren verre 
afstandsschoten. Heel anders was 
het bij De Vinken. Via goals van Ilse 
en Dylan liep de voorsprong verder 
op naar 6-11. Het samenspel werd 
steeds beter, de 6-12 van Maggie 
die daaruit voortkwam was van 
grote schoonheid. In de laatste 
minuten wisten Lotte en Ilse nog 
een goal te maken, waarmee de 
eindstand van 8-14 op het bord 
werd gezet. Een degelijke, terechte 
overwinning met af en toe echt 
prachtig veldspel. De Vinken B1 
staat nu samen met OVVO en Nova 
op de eerste plek. Het worden nog 
drie spannende wedstrijden waarbij 
het hopelijk lukt om mee te blijven 
strijden om het kampioenschap.
De volgende wedstrijd is zaterdag 
11 maart om 15.15 uur in De Boei
in Vinkeveen.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
25 februari 2023 is er nog een inhaal-
duel gespeeld in de tweede klasse B 
en wel het duel tussen FC Oudewater 
en Foreholte. De uitslag is geworden 
1-3. Toch wel een verrassende uitslag.
Legmeervogels hebben op donder-
dag 23 februari geoefend tegen de 
koploper in de tweede klasse B, het 
Amsterdamse AFC. Het duel eindigde 
dan wel in een nederlaag voor Leg-
meervogels, 1-2, maar in dit duel 
heeft Legmeervogels duidelijk laten 
zien dat er echt wel voetbal in het 
elftal van Alain Hijman zit. In AFC trof 
Legmeervogels een elftal dat wilde 
voetballen en niet een dergelijk elftal 
is dat er de beuk in gooit. Tegen een 
elftal dat niet wil voetballen maar het 

meer laat aankomen op het fysieke 
voetbal, dan heeft Legmeervogels 
het gewoon moeilijk. Hopelijk heeft 
Legmeervogels nu deze groep van 
veel fysieke tegenstand gehad en 
komt Legmeervogels in de maand 
maart elftallen tegen die ook willen 
voetballen. Dan moet, mede gelet op 
het goede spel tegen AFC, Legmeer-
vogels aan de goede kant van de 
score uitkomen.

Het eerste
Het eerste duel waarin Legmeervogels 
kan laten zien dat het voor geen 
enkele tegenstander onder hoeft te 
doen is aanstaande zaterdag om 15.00 
uur. Legmeervogels spelen dan thuis 
tegen EMM’21. De huidige nummer 

drie op de ranglijst. Eerder dit seizoen 
verloor Legmeervogels in Roelof-
arendsveen, onverdiend, met 2-0
van EMM’21. Dit verlies moet dus
aanstaande zaterdag even worden 
weggepoetst. Toch moet EMM’21
niet worden onderschat. Uit, weet 
EMM’21 vier maal te winnen. De winst 
was telkens minimaal, verschil van één 
doelpunt, maar de drie punten gingen 
wel mee terug naar Roelofarendsveen.
Een week later, op zaterdag 11 maart 
gaat Legmeervogels op bezoek in 
Voorhout bij Foreholte. Dit duel tegen 
Foreholte begint laat en wel om 16.00 
uur. Het eerder gespeelde duel tegen 
Foreholte is geëindigd in een 3-0 over-
winning voor Legmeervogels. Fore-
holte heeft in dit seizoen tot op heden 
thuis slechts eenmaal verloren. Dit 
was toevallig dan tegen EMM’21 de 
tegelstander van Legmeervogels 
komende zaterdag.

Uithoorn - Op maandagavond 27 
februari 2023 werd in de Scheg de 
derde zitting van de vierde paren-
competitie gespeeld. In de A-lijn 
kwam wederom het paar Margot 
Zuidema en Francis Terra weer zeer 
sterk voor de dag en namen de eerste 
plaats, met een mooie score van 
59,17% en een tevreden gevoel mee 
naar huis. De tweede plaats was voor 
zowel Nico van der Meer en Hans 
Wagenvoort als voor Monique 
Verberkmoes en Jan van beurden 
met 57,50%. Op plaats vier eindigden 
nipt daarachter Maria Baas Janmaat 
en Klaas Verrips met 56.67%.
Net als in A-lijn was ook het paar
Nel Bakker en Ellen Hengeveld onge-
naakbaar en gingen zij deze avond 
voor de derde keer op rij met de 
hoofdprijs en een prachtige score 
van 62,08 % die tevens de hoogste 
van de avond was, naar huis.
De tweede plek was wederom deze 
avond voor het zeer sterk spelende 
paar Dieny Verhoe� en Joke Janssen 
en met een mooie score van 60,83% 
doen zij er alles aan om hun verloren 

plek in de A-lijn weer terug te 
winnen. De derde plaats was voor 
het gelegenheidskoppel Anja Baars 
en Richard Linting met een score
van 60,00 %. Tom van Meijgaarden 
en Cor de Bok namen de vierde 
plaats met een score van 54,17 % 
voor hun rekening.
Al met al een mooie bridgeavond, 
waar het mooiste contract van de 
avond uit de A-lijn kwam, 3 SA met
3 overslagen.
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, of speelt u al 
langer en wilt u uw krachten met ons 
meten? Dan kunt u zich bij de BVU 
opgeven om geheel vrijblijvend een 
paar keer op de maandagavond mee 
te spelen en de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van de BVU kunt u contact opnemen 
met onze secretaris Kees Visser, tele-
foon 06 - 5317 5165 of via de mail: 
kees.visser55@kpnplanet.nl.

Bridge Vereniging Uithoorn (BVU)

De Kwakel - Het bestuur van biljart-
club ‘Apollo’ feliciteert Willem van 
harte met deze mijlpaal. Willem speelt, 
op de woensdagmiddag, al die jaren 
bij onze 60+ club in het fort van de 
Kwakel en heeft in die 25 jaar al heel 
wat partijtjes gebiljart. Gewonnen 
maar natuurlijk ook verloren, maar dat 

vond hij niet zo heel erg, als het maar 
gezellig was. Willem, altijd sportief, 
ook al verloor hij een partij, je felici-
teerde je tegenstander altijd met
een ferme handdruk. De stijl van zijn 
biljarten vinden wij ook erg mooi, het 
was net of hij de biljartballen hypnoti-
seerde, hij ‘besloop’ de ballen.

Willem Hop 25 jaar lid bij
biljartclub Apollo

Legmeervogels in de
tweede klasse D West 1

De Kwakel - Afgelopen donderdag 
avond begon Bridgevereniging ‘De 
Kwakel’ aan hun vierde periode van 
deze competitie. Tot de Pasen blijven 
ze competitie spelen om de eer, na 
a�oop hiervan wordt de clubkam-
pioen bepaald van seizoen 2022/23. 
Deze paren deden nog een goede 
greep en behaalden de hoogste 
punten. De toppers van afgelopen 

donderdag waren: 1. Paar A2 Jaap 
Verhoef & André Verhoef (12). 2. Paar 
A7 Ben van den Broek & Adrie Voorn 
(11), 3. Paar A15 Wim Roling & Agnes 
de Kuijer (10). Alle scores waren weer 
goed voor een �ks aantal meester-
punten. En deze toppers scoorden 
mooi tussen de 70% en 54%. De rest 
van de club scoorden minder punten 
maar wel een gezellige avond.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 
bij Bridgevereniging De Kwakel

De Kwakel - Jeu de Boules ver-
enging Het Wilgenho�e organiseerde 
donderdag jl. het zevende toernooi 
dat meetelt voor het clubkampioen-
schap. Er deden deze middag 16 
leden mee die streden om de prijzen. 
Hoofdprijs was een tas met bood-
schappen en waardebonnen van 

Supermarkt De Kwakel. Ze speelden 
drie ronden van 50 minuten. Er 
waren er twee die drie partijen 
wisten te winnen. Eerste: André de 
jong (3+19), tweede Mien Breuren 
(3+16), derde Huibert Jaap Bakker 
(2+16). Het volgende Jeu de Boules 
Toernooi is donderdag 16 maart a.s.

Supermarkt De Kwakel sponsor 
Jeu de Boules Toernooi

De Vinken B1 houdt aansluiting 
met de top

Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van D.I.O./Café De Merel zijn 
meerdere kwart�nalisten bekend.
In het afgelopen weekend hebben 
zich Jan Eijsker en Robert Daalhuizen 
geplaatst voor de kwart�nale. Verder 
hebben Vincent Roeleveld, Piet 
Mosch, Gerard Roling, Richard 

Schreurs, Henny van ‘t Hul, Mees 
Brouwer, John Vrielink, Hans Bras, 
Richard v. Kolck, Erik Spiering, 
Maarten Dulmus, Bas Citon, Hans 
Bak, Henk Doornekamp, Cees Riet-
velt, Emiel Jagroep, Gerrit Kalshoven, 
Coen Stevens, Peter Driehuis, Bart 
Ho�mans, Rick Honing en Frans 

Zuidwijk zich weten te plaatsen
voor de kwart�nale. Ze kunnen nog 
enkele spelers plaatsen op zaterdag 
18 maart. Het Open Ronde Venen 
Libre Kampioenschap wordt vrijdag 
10, zaterdag 11 en zondag 12 maart 
gespeeld. U kunt zich nog opgeven 
voor dit toernooi bij Café De Merel, 
Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen.
Telefoon 0297 - 263 562 en 0297 - 
264 159. E-mail: demereldorus3@
gmail.com.

Uithoorn - Op de Thamerhorn 
in Uithoorn zijn meerdere auto’s 
beschadigd nadat een bestel-
bus compleet in brand raakte. 
De brandweer was snel ter 
plaatse maar uitbreiding van de 
brand was niet te voorkomen. 
Het vuur sloeg over op een 
geparkeerde auto naast de 

bestelbus, ook deze werd 
volledig verwoest. Nog een 
derde personenauto raakte door 
de brand zwaar beschadigd.
De oorzaak van de brand is 
(nog) onbekend. De politie doet 
onderzoek, waarbij uitgegaan 
wordt dat er mogelijk sprake is 
van brandstichting.

Eijsker en Daalhuizen kwart 
aliste  drieba de t er i

Auto’s verwoest door brand

Foto:  VLN Nieuws.



Het eerste sollicitatiegesprek is over 
het algemeen bedoeld om af te 
tasten in hoeverre jij als kandidaat 
echt geïnteresseerd bent in het werk 
en om te beoordelen of je past bij 
het bedrijf. Er moet een bepaalde klik 
zijn, waardoor de nieuwsgierigheid 
van de werkgever geprikkeld wordt. 
Nu denk je misschien dat je daarom 
niet zo veel hoeft voor te bereiden. 
Dat is echter een misverstand. Als jij 

je niet voldoende verdiept hebt in 
het bedrijf, kan dat als ongeïnteres-
seerd worden opgevat.

Voorbereiding
- Noteer zorgvuldig de datum en 

tijd van het sollicitatiegesprek. 
Overtuig jezelf ervan dat je 
beschikbaar bent op het voorge-
stelde moment en neem direct 
contact op als je de afspraak liever 

Aandachtspunten voor het voeren 
van een sollicitatiegesprek

Je hebt een leuke vacature gezien die goed bij je past. Natuur-
lijk wil je graag in aanmerking komen voor de baan, dus je 
springt een gat in de lucht als je te horen krijgt dat je welkom 
bent voor een sollicitatiegesprek. Denk echter niet dat je het 
contract voor de baan bij wijze van spreken al in je zak hebt, 
want eigenlijk begint het solliciteren nu pas echt. Bereid je 
goed voor op zo’n gesprek, anders vis je misschien alsnog 
achter het net!

OP ZOEK NAAR WERK

op een ander moment wilt 
inplannen.

- Zorg ervoor dat je weet met wie je 
het gesprek hebt. Het komt  erg 
knullig over als je bij de receptie 
moet vertellen dat je een afspraak 
hebt, maar niet weet met wie 
precies. Die naam hoor je inmid-
dels te kennen!

- Bekijk vooraf goed hoe je het beste 
op de plaats van bestemming kunt 
komen en hoeveel tijd je daarvoor 
nodig hebt. Liever een half uur te 
vroeg in de buurt zijn, dan een half 
uur te laat. De resterende tijd 
gebruik je om een wandeling te 
maken.

- Doe wat research naar het bedrijf. 
Zorg er in elk geval dat je exact 
weet welke eisen gesteld worden 
aan de functie waarop jij sollici-
teert. Verdiep je ook in de missie 

en visie van het bedrijf. Welke 
parallellen zie je daarin met je 
eigen leefwijze?

- Denk na over de kleding die je 
draagt tijdens het sollicitatiege-
sprek. Je moet er in elk geval 
verzorgd uitzien. Probeer erachter 
te komen welke kledingstijl gang-
baar is bij dit bedrijf. Trek wel iets 
aan dat echt bij jou past, want je 
moet je er comfortabel in voelen.

Non-verbale communicatie
Elke organisatie is anders, dus ook de 
manier waarop een sollicitatiege-
sprek gevoerd wordt, zal elke keer 
weer anders zijn. Toch zijn er wel wat 
standaard richtlijnen te geven die 
eraan bijdragen dat jij een positieve 
indruk achterlaat. Veel sollicitanten 
realiseren zich onvoldoende dat 
vooral de non-verbale communicatie 
tijdens zo’n eerste gesprek heel 
belangrijk is. In veel gevallen zelfs 
belangrijker dan wat je precies zegt. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
tijdens een gesprek oogcontact te 
maken met je gesprekspartner. Net 

zo belangrijk is het om rust en zelf-
vertrouwen uit te stralen. Natuurlijk 
zal iedereen het begrijpen dat je 
nerveus bent voor zo’n gesprek, 
maar als je veel drukke handgebaren 
maakt of veel zit te bewegen in je 
stoel, scoor je geen punten. Een 
actieve houding is belangrijk. Niet 
onderuitgezakt, maar rechtop met je 
rug tegen de leuning van de stoel. 

Het gesprek zelf
Tijdens het gesprek is het voor jou 
als sollicitant zaak om zo goed 
mogelijk antwoord te geven op de 
vragen die je gesteld worden. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat je niet 
op elke vraag een antwoord weet, 
maar doe in elk geval je best om 
inhoudelijk zo goed mogelijk te 
antwoorden. Een sollicitant die 
voortdurend aangeeft iets niet te 
weten, laat doorgaans geen goede 
indruk achter. Blijf wel altijd dicht bij 
jezelf en ga zeker niet liegen. 
Leugens worden uiteindelijk meestal 
wel achterhaald en maken je voor 
altijd onbetrouwbaar.

Foto: Pixabay

Personeelstekorten nopen tot 
maken van harde keuzes

Chauffeurs streekvervoer willen 
lagere werkdruk en hoger salaris

Bijna 6 op 10 baanwisselaars 
korter dan twee jaar in dienst

Uitgave van Regio Media Groep Bekijk alle vacatures



Werknemers die vertrekken naar een 
andere werkgever, zijn vaak nog 
maar kort in dienst. Van de 363 
duizend werknemers die per kwar-
taal van werkgever veranderden, 
werkten er 213 duizend (59 procent) 
korter dan twee jaar bij hun vorige 
werkgever. Ruim 60 duizend baan-
wisselaars (17 procent) werkten vijf 
jaar of langer bij de vorige werk-
gever. Bij werknemers die van werk-
gever veranderen, gaat het relatief 
vaak om scholieren en studenten 
met een betaalde (bij)baan. Van alle 
baanwisselaars volgde 38 procent 
(137 duizend) onderwijs. Werkne-
mers die geen onderwijs volgden, 
waren langer in dienst bij hun vorige 
werkgever dan onderwijsvolgende 
baanwisselaars.

Logistieke, commerciële en 
dienstverlenende beroepen
Per kwartaal in 2022 veranderde 8,5 
procent van alle werknemers die 
minder dan twee jaar in dienst waren, 
van werkgever. Van de werknemers die 
twee jaar of langer in dienst waren, had 
2,8 procent een andere werkgever dan 
drie maanden eerder. Van de werkne-
mers met weinig dienstjaren wisselden 
relatief veel werknemers met een logis-
tiek beroep van werkgever. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om chau� eurs en om 
laders, lossers en vakkenvullers. Ook 
werknemers die nog maar kort werkten 
in een commercieel of een dienstverle-
nend beroep, als kassa- of callcenter-
medewerker, of als keukenhulp, kok of 
ober, wisselden relatief vaak. Van de 
werknemers met een langer dienstver-

Bijna 6 op 10 baanwisselaars 
korter dan twee jaar in dienst

In 2022 waren er gemiddeld per kwartaal 363 duizend werkne-
mers die van baan zijn veranderd. Dat is 4,7 procent van alle 
werknemers. Deze werknemers hadden een andere werkgever 
dan drie maanden eerder. Bijna 60 procent van de baanwisse-
laars werkte korter dan twee jaar in hun vorige baan. Dit blijkt 
uit een nadere analyse van nieuwe CBS-cijfers over wisseling 
van werkgever.

band veranderden degenen met een 
commercieel beroep het meest. 
Behalve kassamedewerkers waren dit 
relatief veel verkoopmedewerkers in 
de detailhandel. Werknemers met 
minstens twee dienstjaren in een 
openbaar bestuur, veiligheid of juri-
disch beroep, zoals overheidsambte-
naren en militairen, waren daarentegen 
relatief honkvast.

Iets minder baanwisselaars in 
vierde kwartaal 2022
In het vierde kwartaal van 2022 was 
het aantal werknemers dat van werk-
gever veranderde, iets lager dan in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het 
aantal baanwisselaars daalde van 356 
duizend naar 347 duizend. De meeste 
werknemers die van werkgever 
wisselen, deden dit vanuit een � exibele 
arbeidsrelatie. Van de baanwisselaars in 
het vierde kwartaal had 64 procent een 
� exibele arbeidsrelatie en 36 procent 
stapten over vanuit een vaste baan. 
Vergeleken met 2021 waren er in 2022 
iets meer werknemers die vanuit een 
vaste arbeidsrelatie van baan 
veranderden.
Bron: CBS

OP ZOEK NAAR WERK

Flexwerk komt in alle bedrijfstakken van de Nederlandse 
arbeidsmarkt voor, maar niet in dezelfde mate. In een paar 
bedrijfstakken vormen � exwerkers de meerderheid van de 
werkenden, bijvoorbeeld in de bedrijfstakken cultuur en 
recreatie en de horeca, waar in 2022 ruim drie kwart van de 
werkenden � exwerker is. Bij de bedrijfstak landbouw, 
bosbouw en visserij was dit met 57 procent ook relatief hoog.

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werkne-
mers een � exibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64 duizend meer 
dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen vooral 
� exwerkers bij met relatief veel zekerheid in hun contract, 
zoals een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Maar ook het 
aantal zzp’ers nam toe. Dat melden het CBS en TNO op basis 
van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over 
� exibele arbeid.

Ook kwamen er 103 duizend vaste 
werknemers en 128 duizend zelfstan-
digen bij. Naar verhouding nam het 
aantal zelfstandigen het sterkst toe, 
met name de zzp’ers.

Meer � exwerkers met uitzicht op 
vaste baan
Het CBS en TNO onderscheiden 
verschillende typen � exibele 
contracten van werknemers. Verge-
leken met het vierde kwartaal van 
2021 nam onder � exwerkers met 
name het aantal werknemers met een 
tijdelijk dienstverband met uitzicht op 
vast toe (14 procent). Het aantal werk-
nemers met een tijdelijk dienstver-
band voor een jaar of langer nam met 
6 procent toe. Het aantal oproep- en 
invalkrachten nam juist met 3 procent 
af, en het aantal uitzendkrachten 
daalde met 1 procent. De groep � ex-
werkers die de overstap maken van 
oproep- of uitzendkracht naar zzp’er, 
had in het vierde kwartaal van 2021 
een omvang van 9 duizend. Een jaar 
later waren dit er 16 duizend, een 
toename van 70 procent.

Meer zzp’ers onder jongeren
De arbeidsparticipatie onder 

jongeren was in het vierde kwartaal 
van 2022 hoger dan een jaar eerder. 
Naar verhouding nam vooral het 
aantal 15- tot 25-jarigen met een 
tijdelijk contract van een jaar of 
langer toe; met 121 duizend 
werkenden was dit 10 procent hoger 
dan eind 2021. Het aantal oproep-
krachten daalde daarentegen met 8 
duizend (1 procent), maar dit is met 
41 procent nog altijd de grootste 
groep onder werkende jongeren. 
Daar staat tegenover dat het aantal 
jonge zzp’ers met 24 duizend (41 
procent) toenam.

Oudere werkenden
Ook onder de andere leeftijds-
groepen nam de arbeidsparticipatie 
in het vierde kwartaal van 2022 toe. 
Net als bij jongeren nam het aantal 
zzp’ers onder oudere � exwerkers toe: 
met 65 duizend (10 procent) onder 
25- tot 55-jarigen, en met 51 duizend 
(14 procent) onder 55- tot 75-jarigen. 
In deze leeftijdsgroepen nam ook het 
aantal werknemers met een tijdelijk 
contract met uitzicht op vast toe, met 
achtereenvolgens 59 duizend en 9 
duizend (15 procent en 22 procent).
Bron: CBS

Toename aantal werknemers 
met fl exibele arbeidsrelatie

In de bedrijfstak cultuur en recreatie 
gaat het vaker om zzp’ers dan om 
� exibele werknemers. In de horeca 
gaat het vooral om � exwerknemers, 
terwijl dit bij landbouw, bosbouw en 

visserij vrijwel gelijk was verdeeld. De 
bedrijfstak waar � exwerk het minst 
vaak voorkomt is het openbaar 
bestuur en overheidsdiensten; in 
2022 was 21 procent van de 

Wat voor werk doen fl exwerkers? werkenden daar � exwerker. Er zijn 
ook beroepen die meer door � exwer-
kers worden uitgeoefend dan door 
vaste werknemers. In 2022 was van 
alle beeldend kunstenaars 94 procent 
� exwerker. Deze waren uitsluitend 
werkzaam als zzp’er. Van de auteurs 
en taalkundigen en ook van de 
keukenhulpen was ongeveer 80 
procent � exwerker. Bij de keuken-
hulpen gaat het juist vrijwel uitslui-
tend om � exwerknemers. Beroepen 
waarin weinig � exwerkers werken zijn 
bijvoorbeeld manager, politieagent 
en brandweerman. In deze beroepen 
was ongeveer 15 procent � exwerker.
Bron: CBS



Hoofdweg 111
1424 PE De Kwakel
Tel.: 088-5014000

werken@nieuwkoop-europe.com
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ALLROUND MARKETEER

Ben je een gedreven duizendpoot die van afwisseling én van planten houdt? 
Krijg je energie van het organiseren van evenementen, in binnen- 
en buitenland? En weet jij hoe je trends en strategieën omzet naar 
online en o�  ine marketingcampagnes? 
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Allround Marketeer!

Over ons 
Onze visie is een wereld waarin iedereen kan leven en werken in een inspirerende
omgeving met groen, daarom inspireren we dagelijks onze medewerkers en klanten om
de wereld om ons heen groener te maken. Met meer dan vijftig jaar aan kennis 
en ervaring zijn wij een internationaal toonaangevend bedrijf in de markt voor 
interieurbeplanting en aanverwante supply chain. Nieuwkoop Europe is dé ful  
lmentpartner van de groenbranche en wij bieden onze klanten een compleet assortiment 
en producten en diensten op maat. Om onze visie te realiseren zijn we op zoek naar 
talenten die de handen uit de mouwen steken en een uitdaging niet uit de weg gaan.

Wat ga je doen? 
Met je proactieve houding en analytische skills blijf je op de hoogte van trends en 
ontwikkelingen in de markt en vertaal je deze naar (strategische) plannen ter verbetering 
van de marketingactiviteiten. Je bent nauw betrokken bij de lancering van nieuwe 
producten en zorgt ervoor dat in- en externe doelgroepen hierover goed worden 
geïnformeerd. Ook ben je verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen, zoals 
beursdeelnames en klantbezoeken. Als Allround Marketeer werk je nauw samen met 
verschillende collega’s en teams uit de gehele organisatie. Binnen je team werk je met de 
E-commerce Marketeer aan de verbetering van de website en lever je een actieve bijdrage 
aan de inhoud van de contentkalender. Daarnaast houd je documentatie up-to-date, 
bewaak je de huisstijl en initieer je projecten ten behoeve van procesverbetering.

Dit ben jij: 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

Begrip van de Duitse en/of Franse taal is een pre
• Je hebt kennis van Google Analytics en andere meetinstrumenten
• Je hebt ervaring met projectmanagement en beschikt over de 

bijbehorende vaardigheden
• Je bent een � exibele teamspeler die communicatief sterk is
• Je kan goed zelfstandig werken en bent proactief en analytisch

Dit krijg je van ons:
• Een marktconform salaris
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• 25,5 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenregeling
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Glastuinbouw
• Korting op een sportabonnement
• Korting op planten en plantenbakken om jouw eigen huis nog mooier in te richten

Team en organisatie 
Samen met de Manager Marketing en E-commerce, E-commerce Marketeer, 
Content Marketeer, Fotograaf/Dtp’er en Styliste vorm je het marketingteam van 
Nieuwkoop Europe.

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Verstuur dan je cv en een antwoord op onderstaande vragen 
naar werken@nieuwkoop-europe.com (een uitgebreide motivatiebrief is niet nodig).
• Waar krijg jij energie van?
• Waar ben jij trots op?
• Welke drie sterke vaardigheden heb jij die je gaan helpen in deze baan?
• Wat verwacht jij van deze baan?
• Wat is je grootste uitdaging geweest in je carrière? Hoe ging je hiermee om?
• Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
• Hoeveel uur in de week ben je beschikbaar?

Binnen een week krijg je een reactie van ons.

STAGE: 
CREATIEVE STYLIST

Ben je een aanpakker en vind je het leuk om planten 
en plantenbakken op een creatieve manier te stylen? 
Ben je op de hoogte van de laatste trends op het gebied van styling? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over ons 
Onze visie is een wereld waarin iedereen kan leven en werken in een inspirerende
omgeving met groen, daarom inspireren we dagelijks onze medewerkers en 
klanten om de wereld om ons heen groener te maken. Met meer dan vijftig 
jaar aan kennis en ervaring zijn wij een internationaal toonaangevend bedrijf 
in de markt voor interieurbeplanting en aanverwante supply chain. Nieuwkoop 
Europe is dé ful  lmentpartner van de groenbranche en wij bieden onze klanten 
een compleet assortiment en producten en diensten op maat. Om onze visie te 
realiseren zijn we op zoek naar talenten die de handen uit de mouwen steken en 
een uitdaging niet uit de weg gaan.

Wat ga je doen? 
Tijdens deze meewerkstage houd je je bezig met de styling van onze producten: 
planten, plantenbakken en arti� cial. Voor onze website en social media style 
je wekelijks fotoshoots met ons assortiment. Je bedenkt telkens een nieuwe 
creatieve en inspirerende setting, en bouwt het decor zelf op. Hiervoor schilder 
of behang je een wandje en maak je het geheel af met verschillende accessoires. 
Daarnaast denk je mee over inspirerende content voor onze social mediakanalen 
(Instagram en Facebook).

Dit ben jij:
• Je bent creatief 
• Je bent het type dat graag de handen uit de mouwen steekt 
• Je bent en blijft op de hoogte van de laatste trends en kunt deze vertalen 
 naar de styling van onze producten 
• Je hebt interesse in planten en hebt groene vingers 

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je cv en motivatie naar 
werken@nieuwkoop-europe.com. Vermeld hierbij welke periode en hoeveel 
dagen per week je beschikbaar bent.

Aantal dagen en periode in overleg. 

ACCOUNTMANAGER NGC
Ben je commercieel en klantvriendelijk ingesteld en lijkt het je leuk om 
je werkdagen door te brengen in een inspirerende groene omgeving? 
Kun je goed met computers overweg en werk je nauwkeurig? 
Dan zijn wij op zoek naar jou. Lees snel verder!

Over ons 
Onze visie is een wereld waarin iedereen kan leven en werken in een inspirerende
omgeving met groen, daarom inspireren we dagelijks onze medewerkers en klanten om
de wereld om ons heen groener te maken. Met meer dan vijftig jaar aan kennis 
en ervaring zijn wij een internationaal toonaangevend bedrijf in de markt voor 
interieurbeplanting en aanverwante supply chain. Nieuwkoop Europe is dé ful  
lmentpartner van de groenbranche en wij bieden onze klanten een compleet assortiment 
en producten en diensten op maat. Om onze visie te realiseren zijn we op zoek naar 
talenten die de handen uit de mouwen steken en een uitdaging niet uit de weg gaan.

Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van het verkoopteam in onze cash & carry, het Nieuwkoop Green Centre 
(NGC). Hier ben je een belangrijk aanspreekpunt voor klanten, die je op een professionele 
en klantvriendelijke wijze ontvangt. Je stelt voor klanten o� ertes op en verwerkt 
binnenkomende orders direct in het systeem. Met je commerciële instelling speel je goed 
in op de behoeftes van klanten en adviseer je hen over planten en hardwaren. Binnen 
het team stel je je proactief op, zie je welke processen beter kunnen, en haal je plezier uit 
ondersteunende werkzaamheden zoals het aanvullen van voorraden.

Dit ben jij:
• Je hebt MBO werk- en denkniveau
• Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in een soortgelijke functie
• Je bent communicatief sterk in de Nederlandse taal en hebt een goed begrip van de 

Engelse en/of Duitse taal 
• Je hebt ervaring met CRM/ERP-systemen en hebt sterke digitale vaardigheden
• Je bent klantvriendelijk en hebt een dienstverlenende instelling 
• Je bent nauwkeurig en kunt goed zelfstandig werken 
• Je vindt het leuk om met planten en hardwaren te werken; kennis hiervan is een pre

Dit krijg je van ons:
• Een marktconform salaris
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• 25,5 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenregeling
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Glastuinbouw
• Korting op een sportabonnement
• Korting op planten en plantenbakken om jouw eigen huis nog mooier in te richten

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Verstuur dan je cv en een antwoord op onderstaande vragen 
naar werken@nieuwkoop-europe.com (een uitgebreide motivatiebrief is niet nodig).
• Waar krijg jij energie van?
• Waar ben jij trots op?
• Welke drie sterke vaardigheden heb jij die je gaan helpen in deze baan?
• Wat verwacht jij van deze baan?
• Wat is je grootste uitdaging geweest in je carrière? Hoe ging je hiermee om?
• Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
• Hoeveel uur in de week ben je beschikbaar?

Binnen een week krijg je een reactie van ons.

HRM ASSISTENT
Wil jij graag werken in een dynamische omgeving waar je de kans krijgt 
om een rol te spelen in de verdere professionalisering van HRM binnen 
onze organisatie? Ben je initiatiefrijk, discreet en werk je zelfstandig? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Over ons
Onze visie is een wereld waarin iedereen kan leven en werken in een inspirerende
omgeving met groen, daarom inspireren we dagelijks onze medewerkers en klanten om
de wereld om ons heen groener te maken. Met meer dan vijftig jaar aan kennis 
en ervaring zijn wij een internationaal toonaangevend bedrijf in de markt voor 
interieurbeplanting en aanverwante supply chain. Nieuwkoop Europe is dé ful  
lmentpartner van de groenbranche en wij bieden onze klanten een compleet assortiment 
en producten en diensten op maat. Om onze visie te realiseren zijn we op zoek naar 
talenten die de handen uit de mouwen steken en een uitdaging niet uit de weg gaan.

Wat ga je doen? 
In deze functie krijg je de kans om je verder te ontwikkelen in de volle breedte van het 
HRM vak. Je stelt functiepro� elen op, stemt deze af met de betre� ende leidinggevenden 
en assisteert bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Je speelt een belangrijke 
rol in procedures met betrekking tot verlof, ziekte en exitgesprekken en kunt daar 
discreet mee omgaan. Verder assisteer je de Manager HRM bij overige HRM gerelateerd 
(administratieve) werkzaamheden. Een brede rol waarin je proactieve houding en 
zelfstandigheid op prijs worden gesteld.

Dit ben jij:
• Je hebt MBO werk- en denkniveau 
• Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring 
• Je bent communicatief sterk in zowel de Nederlandse als Engelse taal
• Je hebt brede kennis van Microsoft (Word/Excel) 
• Je hebt kennis van CRM/ERP- en personeelsinformatiesystemen
• Je hebt brede kennis van het HRM vakgebied 

Dit krijg je van ons:
• Een marktconform salaris
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
• 25,5 vakantiedagen
• Reiskostenvergoeding
• Pensioenregeling
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Glastuinbouw
• Korting op een sport abonnement
• Korting op planten en plantenbakken om jouw eigen huis nog mooier in te richten

Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden? Verstuur dan je cv en een antwoord op onderstaande vragen 
naar werken@nieuwkoop-europe.com (een uitgebreide motivatiebrief is niet nodig).
• Waar krijg jij energie van?
• Waar ben jij trots op?
• Welke drie sterke vaardigheden heb jij die je gaan helpen in deze baan?
• Wat verwacht jij van deze baan?
• Wat is je grootste uitdaging geweest in je carrière? Hoe ging je hiermee om?
• Hoe ben je bij ons terecht gekomen?
• Hoeveel uur in de week ben je beschikbaar?

Binnen een week krijg je een reactie van ons.



Hoe veerkrachtig de Nederlandse 
economie is, heeft de situatie na de 
coronacrisis bewezen. Waar men 
vreesde voor een algehele recessie, 
bleek in relatief korte tijd weer 
sprake te zijn van groei. Consu-
menten hielden aanvankelijk de 
hand op de knip, maar gingen 
daarna meer uitgeven en daardoor 
klom ons land relatief snel weer uit 
de malaise. Vervolgens vormden de 
zorgelijke situatie in Oekraïne en de 
daarmee gepaard gaande stijging 
van de brandstofprijzen een nieuw 
gevaar voor onze economie. 
Intussen kwam de vergrijzing in een 
stroomversnelling terecht. De 
komende jaren zal die vergrijzing 
nog grotere vormen aannemen. Dat 
houdt verband met de geboortegolf 
die zich voordeed in de periode net 
na de Tweede Wereldoorlog. In de 
eerste jaren direct na deze oorlog 
was er sprake van een enorme 

geboortegolf, maar ook in de twintig 
jaren die volgden, werden in ons 
land meer mensen geboren dan 
gemiddeld. We zijn nu in de fase 
beland waarin de mensen, die net na 
de oorlogsjaren ter wereld kwamen, 
op hoge leeftijd zijn gekomen. Zij 
zijn niet meer in staat om te werken 
en hebben veelal extra zorg en 
ondersteuning nodig.

Waar enerzijds de vraag naar perso-
neel dus toeneemt, zijn er anderzijds 
minder mensen beschikbaar om al 
dat werk te kunnen doen. Bovendien 
zijn er in de loop der tijd ook veel 
nieuwe banen bijgekomen. Door 
technologische ontwikkelingen 
kennen we tegenwoordig beroepen 
waarvan we een halve eeuw geleden 
nog nooit hadden gehoord. Welis-
waar zijn bepaalde beroepen 
daarmee ook wat meer naar de 
achtergrond geraakt of zelfs geheel 

Personeelstekorten nopen tot 
maken van harde keuzes

Steeds meer bedrijven hebben moeite met het vinden van 
geschikt personeel. Met name in de ICT-branche, de onderwijs-
sector, de bouwsector en technische beroepen is de vraag om 
personeel groot. Ook de overheid en de � nanciële sector 
ervaart nu al behoorlijk wat problemen om de juiste mensen 
op de juiste plekken te kunnen krijgen. Deze trend zal zich in 
de komende jaren verder doorzetten. Het gevolg zal zijn dat 
organisaties harde keuzes zullen moeten maken. Uiteindelijk 
zal de hele samenleving hiervan de e� ecten gaan merken.

verdwenen, maar dat weegt niet op 
tegen de vraag naar personeel voor 
de nieuwe beroepen. En omdat 
Nederland gedurende pakweg 
twintig à vijfentwintig jaar lang een 
bovengemiddeld geboortecijfer 
kende, zal de vergrijzing ook pas over 
twintig jaar ten einde komen. Pas 
dan ontstaat weer een meer even-
wichtige situatie en tot die tijd 
moeten we dus andere oplossingen 
vinden om het tekort aan personeel 
te kunnen opvangen. Waar het 
aanvankelijk beperkt bleef tot een 
probleem binnen de arbeidsmarkt, 
zal het uiteindelijk de hele maat-
schappij geleidelijk gaan 
ontwrichten, wanneer we geen 
harde keuzes maken.

Die harde keuzes komen bijvoor-
beeld neer op het terugschroeven 
van dienstverlening of het verkleinen 
van het assortiment bij bedrijven. We 
zijn het inmiddels gewend dat we via 
het internet een artikel bestellen en 
dat het de volgende dag al thuisbe-
zorgd wordt. Door een gebrek aan 
bezorgers kan die termijn in de 
toekomst wellicht uitkomen op 
enkele dagen. Ook het herstellen van 
problemen aan de verwarming zal 
wellicht niet meer altijd op zeer korte 
termijn mogelijk zijn, omdat de 
installateurs niet voldoende 
monteurs beschikbaar hebben. En zo 

gaat geleidelijk een nieuwe situatie 
ontstaan, waarbij we zullen moeten 
leren leven met dergelijke beper-
kingen. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan hebben we al gezien in het 
openbaar vervoer. Zowel de Neder-
landse Spoorwegen als busmaat-
schappijen in het streekvervoer 
hebben vorig jaar moeten besluiten 
om de dienstregeling aan te passen, 
omdat er niet voldoende personeel 
beschikbaar was. In ziekenhuizen 
gebeurde iets soortgelijks. Ook hier 
harde keuzes: wie krijgt wel zorg 
aangeboden en wie niet?

Eén van de oplossingen voor het 
personeelstekort is meer gaan 
werken. In Nederland komen deel-
tijdbanen relatief veel voor. Sterker 
nog, met een gemiddelde van 30,6 
uur werken per week staat Nederland 
op de eerste plaats van de lijst met 
landen waar men het minst werkt. 
Wij werken zelfs gemiddeld drie uur 

per week minder dan de nummer 
twee op die lijst: Denemarken. 
Daarna volgen Ierland (35,1), Duits-
land (35,5) en het Verenigd Koninkrijk 
(36,5), maar de echt harde werkers 
wonen in Griekenland, waar men 
gemiddeld per week 42,1 uren werkt. 
Als meer Nederlanders in voltijd 
dienstverband zouden werken, zou 
de vraag naar personeel minder 
groot zijn. Een betere beloning kan 
mensen hiertoe soms verleiden. Ook 
loont het zich de moeite om te kijken 
naar de mogelijkheden om nog meer 
groepen mensen bij het arbeids-
proces te betrekken, zoals mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
of mensen met een migratieachter-
grond. Verder kan ook automatise-
ring veel werk uit handen nemen. 
Niet voor niets wordt door technolo-
giebedrijven volop ingezet op het 
ontwikkelen van robots die taken 
van de mens zouden kunnen 
overnemen.

Steeds meer bedrijven hebben moeite om aan gekwali� ceerd personeel te komen. Foto: Regio Media Groep

OP ZOEK NAAR WERK



www.werkenbijcareyn.nl

Kies werk
dat in je leven past
Bij Careyn doen we zoveel mogelijk samen. 
Samen met de cliënt, collega’s en partners zoeken 
we naar wat werkelijk belangrijk is voor de ander, 
én voor jou. Zo kunnen we echt het verschil maken. 
Kom je erbij?

Werk als verzorgende IG of verpleegkundige in een van 
onze gezellige teams. In district Utrecht West hebben we 
vacatures bij verschillende zorglocaties en wijkteams.

GEWOON
WAANZINNIG
WERK
GA ALS VRACHTWAGENCHAUFFEUR 
DE WEG OP MET MOOI MATERIAAL
ÉN MATERIEEL

’s Avonds thuis
 Mooi materieel 
 Fijne werksfeer 

Solliciteer nu naar groots werk 
op vanschie.com

Advisor Software Solutions ontwikkelt het softwareprogramma Match Online, 
voor bedrijven in de sierteeltbranche, dat de bedrijfsvoering aanstuurt en 
ketenpartijen optimaal met elkaar laat samenwerken. In deze branche zijn 
wij toonaangevend en als zelfstandig bedrijf gefocust op continuïteit.

Wij zoeken voor ons service- en consultancy team een,

Implementatie Consultant 
Wat ga je doen:
Als Implementatie Consultant vorm je de 
cruciale schakel tussen onze software en 
de klant. Je zorgt ervoor dat onze klanten 
optimaal kunnen werken met Match 
Online. 

Dit vereist zowel inzicht in de werking van 
de bedrijfsprocessen van onze klanten, als 
in de inhoudelijke werking van onze appli-
caties. Omdat je zo nauw betrokken bent 
bij het werkproces van onze klanten, ben 
je in de positie om verbeteringen aan te 
dragen in onze software. Hiervoor moet je 
in staat zijn om functionele wensen in een 
helder kader te plaatsen, zodat je input 
kunt leveren aan onze Ontwikkel afdeling. 
Hierbij heb je oog voor detail en vind je 
het een uitdaging om optimale kwaliteit te 
leveren.

Functie-eisen:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Kennis van en/of ervaring in de 

sierteeltbranche is een duidelijke pré;
• Zowel zelfstandig als in teamverband 

kunnen functioneren;
• Goed kunnen luisteren, analytisch 

kunnen denken, proactief, klant- en 
servicegericht; 

• Communicatief vaardig; goed kunnen 
vertellen wat er nodig is om een 
probleem op te lossen

Wat bieden wij:
Een plezierige werkomgeving met 
gedreven en enthousiaste collega’s. 
Je werkt aan uitdagende vraagstukken 
binnen een veelzijdige klantenkring.
Wij bieden de mogelijkheid voor persoon-
lijke en vakinhoudelijke ontwikkeling die 
past bij jouw talenten en ambities.
• Goed salaris en uitstekende 

arbeidsvoorwaarden; 
• Leaseauto;
• Opleidings- en doorgroei 

mogelijkheden;
• Mogelijkheid tot werken in deeltijd en/

of thuiswerken;
• Winstdelingsregeling;
• Goede pensioenregeling w.o. 

premievrij nabestaandenpensioen.

Solliciteren?
Mail je CV en motivatiebrief naar: 
bvbeek@advisorsoftware.nl 

Voor meer informatie over de 
vacature kun je contact opnemen met 
Bert van Beek, 06-5147 8148



Het is woensdagochtend, even voor 
09.00 uur, als zich de eerste actie-
voerders van vakbond CNV laten zien 
bij busmaatschappij Connexxion. 
Buiten de hekken van het terrein 
wordt een inschrijftafel geplaatst. 
Hier kunnen de stakers zich regis-
treren, zodat ze aanspraak kunnen 
maken op een stakersvergoeding 
vanuit de vakbond. Wie niet staakt, 
rijdt gewoon zijn dienst. Maar reizi-
gers zijn vooraf gewaarschuwd: ,,Er 
zal wel wat streekvervoer rijden 
tijdens de staking, maar het zal een 
heel grillig beeld zijn’’, staat te lezen 
op 9292.nl, de website voor infor-
matie over het openbaar vervoer in 
Nederland.

Eisen
De vakbonden hebben een eisen-
pakket op tafel gelegd waarin de 
werkgevers in het streekvervoer 
vooralsnog niet meegaan. Dat eisen-
pakket betreft onder meer een loons-
verhoging met garantie op compen-
satie van het in� atiecijfer tot en met 
2024 en een verlaging van de werk-

druk. Stakingsleider Silvia van Niftrik 
van CNV Vakmensen werkt zelf al 28 
jaar als buschau� eur. Ze legt uit: ,,Er 
ligt een bod van 11 procent loonsver-
hoging, maar daarvan gaat 3 procent 
naar het generatiepact. Dat is een 
regeling voor chau� eurs vanaf 63 
jaar. Eigenlijk hou je dan dus maar 8 
procent loonsverhoging over. Op 
zich zou daar misschien nog over na 
te denken zijn, als tegelijk ook de 
werkdruk verlaagd wordt.’’

Onvoldoende pauzetijd
Rijden volgens een dienstregeling is 
een lastige klus, omdat het verkeer 
zich nu eenmaal niet goed laat voor-
spellen. Reizigers verwachten dat de 
bus op tijd vertrekt en de busmaat-
schappij kan zelfs beboet worden 
wanneer het berdrijf hierin onder-
maats presteert zonder plausibele 
verklaring. En om chau� eurs zo e�  -
ciënt mogelijk in te zetten, wordt in 
de dienstroosters vaak het wettelijk 
minimum van twee keer vijftien 
minuten netto pauze ingedeeld. Veel 
chau� eurs beklagen zich erover dat 

Chauffeurs streekvervoer willen 
lagere werkdruk en hoger salaris

Minder werkdruk en meer loon. Dat is kort samengevat wat de 
chau� eurs in het streekvervoer eisen van hun werkgevers. De 
onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over een 
CAO voor 2023 zitten al een tijdje muurvast. Daarom legden 
chau� eurs overal in het land vorige week het werk neer.

de pauzetijden niet ruim genoeg zijn, 
met name wanneer ze late dienst 
hebben en een warme maaltijd 
willen nuttigen. Bovendien: ,,We 
rijden tegenwoordig met elektrische 
bussen, die eerst op de laadpaal 
moeten worden aangesloten. Dat 
kost je een minuut van je tijd. Aan 
het einde van de pauze moet die 
kabel weer losgekoppeld worden. 
Dat kost ook een minuut tijd. Dan 
heb je dus nog maar dertien minuten 
pauze over. Als het tegenzit in het 
verkeer, ben je iets later op de plek 
waar je pauze houdt, maar je moet 
wel weer op de juiste tijd vertrekken.’’

Ziekteverzuim
Formeel ligt het ziekteverzuim bij 

Connexxion rond de 10 procent. ,,Wij 
denken dat het meer is. Als je kijkt 
naar het aantal uitgevallen diensten 
in de afgelopen tijd, lijkt 10 procent 
ons een te lage inschatting.’’ Het lijkt 
een vicieuze cirkel te zijn: hoge werk-
druk werkt ziekteverzuim in de hand, 
waardoor de werkdruk nog verder 
stijgt. Chau� eurs klagen ook vaak 
over gebreken aan de voertuigen. Bij 
de overgang van zomer naar winter 
blijkt vaak dat de verwarming niet 
goed functioneert, terwijl in de 
aanloop naar de zomer juist veel 
problemen met de airconditioning 
worden gerapporteerd. ,,De techni-
sche dienst heeft waarschijnlijk ook 
last van werkdruk en personeelste-
korten, zodat storingen en defecten 
niet op tijd opgelost kunnen 
worden’’, reageert Silvia.

Staken kost geld
Een publieksvriendelijke actie, 
waarbij chau� eurs wel rijden en 

klanten gratis meenemen, is niet 
toegestaan. Eddy Horlings, eveneens 
stakingsleider bij CNV Vakmensen en 
zelf al 16 jaar buschau� eur, bena-
drukt: ,,Staken kost ons als werkne-
mers geld. We krijgen voor een 
stakingsdag geen salaris van 
Connexxion, maar wel een stakings-
uitkering van het CNV. Die is 70 euro 
per dag. Voor elke stakingsdag levert 
een chau� eur dus vier of vijf tientjes 
aan loon in, afhankelijk van de sala-
ristrede waarin ze vallen. Mensen 
denken wel eens dat chau� eurs soms 
staken om lekker een dag vrij te zijn, 
maar zo werkt het niet. We leveren er 
zelf ook op in.’’ Bij de meest recente 
onderhandelingen werd door werk-
gevers en bonden van 10.00 uur ’s 
morgens tot 02.00 uur in de nacht 
overleg gevoerd, zonder concreet 
resultaat. Als er op korte termijn 
geen aantrekkelijker bod komt, 
zullen de bonden opnieuw in actie 
komen.

Chau� eurs in het streekvervoer staken voor een hoger loon en een verlaging van de werkdruk. Foto: Regio Media Groep

Foto: aangeleverd
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Is op zoek naar een fulltime

Chauffeur/Chauffeuse/ 
magazijn medewerk(st)er

Ben je in het bezit van Rijbewijs B?
En heb je affiniteit voor automaterialen?

                                                  
Stuur ons dan een mail met jouw CV naar

E-mail: administratie@stabeco.nl

BOER AUTOMATERIALEN B.V.

opt.

max.

min.

VACATURE 
INSTALLATIE-/ SERVICEMEDEWERKER INTERIEURBEPLANTING

OVER GREEN STORIES
Wil je bijdragen aan het creëren en behouden van prettige werk-, leef- en ver-
blijfomgevingen? Geloof je in een wereld waarin groen veel meer is dan gewoon 
mooi? Wij maken groene verhalen en creëren inspirerende en gezonde omgevin-
gen. Spreekt jou dit aan? Kom dan bij Green Stories werken! 

OVER DE FUNCTIE
In het team installatie en onderhoud ben jij de plantenexpert die zich graag be-
kommert om het laten shinen van de beplanting bij onze klanten. In teamverband 
worden de installaties uitgevoerd en vervolgens ga je zelfstandig op pad om de 
planten goed te onderhouden. Daarnaast bouw je aan een goede en persoonlijk 
relatie met onze klanten. Maar je bent ook degene die graag medewerkers wat   
                     uitlegt over groen, want oh zo vaak zal iemand je benaderen om jouw
                     expertise met ze te delen!

                     Je werkweek begint in de kas waar we de planning met elkaar door- 
                     nemen. Je hebt je eigen auto en bent verantwoordelijk voor alle 
                     materialen die je nodig hebt. Onze klanten bevinden zich met name   
                     in de Randstad. Eenmaal bij de klant zorg je ervoor dat de planten er
                     altijd op hun best uitzien. Plant blij, klant blij, wij blij!

opt.

max.

min.

relatie met onze klanten. Maar je bent ook degene die graag medewerkers wat   
                     uitlegt over groen, want oh zo vaak zal iemand je benaderen om jouw
                     expertise met ze te delen!

                     Je werkweek begint in de kas waar we de planning met elkaar door- 
                     nemen. Je hebt je eigen auto en bent verantwoordelijk voor alle 
                     materialen die je nodig hebt. Onze klanten bevinden zich met name   
                     in de Randstad. Eenmaal bij de klant zorg je ervoor dat de planten er
                     altijd op hun best uitzien. Plant blij, klant blij, wij blij!

OVER JOU, Jij bent of jij hebt:
   Klantgericht en hebt passie voor groen die je graag met je omgeving deelt;
   Ervaring op het gebied van interieurbeplanting is een pré, maar niet noodzakelijk 
   een passie voor planten wel;
   In het bezit van een rijbewijs BE;
   Een teamplayer, maar ook een zelfstandige aanpakker;
   Communicatief vaardig, je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
   Bij voorkeur fulltime beschikbaar;
   Woonachtig in of in de omgeving van Aalsmeer.

Wat biedt Green Stories:
   Een verantwoordelijke functie met mooie projecten/ klanten;
   Een enthousiaste en creatieve werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden;
   Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
   Mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

Solliciteren
Denk jij wat toe te kunnen voegen in een klein, maar groots denkend, bedrijf? Ben 
je op zoek naar een uitdagende en afwisselende functie? Stuur dan je motivatie + 
CV naar info@green-stories.nl t.a.v. Martine Huisman of bel ons op 06-23 22 58 98.

GREEN STORIES B.V. | Rietwijkeroordweg 66 | 1432 JE Aalsmeer | www.green-stories.nl

Accountantskantoor van Riessen in Uithoorn is op zoek naar:

administrati ef medewerker/ster
voor 24 uur/3 dagen per week

Wat ik zoek:
Een administratieve kracht met kennis van verwerken fi nanciële administraties van 
cliënten. Heb je hier ervaring in en bij voorkeur met software van Exact/Unit4? Dat 
is mooi meegenomen! 

Je taak bestaat voornamelijk uit het verwerken, boeken van administraties en 
voorbereiden van aangiften Omzetbelasting. In de drukke perioden (4 maanden 
per jaar) wat extra uren werken die je daarna vrij mag opnemen, of uitbetalen, wat 
jij wil! Jij fl exibel? Dan ben ik het ook...!

Sta je open voor het volgen van cursussen of trainingen om je kennis te verbreden? 
Wordt geregeld en betaald voor je.

Wat ik je bied:
Een leuke job met veel afwisseling, geen klant is hetzelfde, in een klein team 
van 4 personen. Je krijgt een vaste werkplek met moderne software/computer. 
Je wordt goed ingewerkt en zo leer je zelfstandig te werken. Altijd ruimte voor 
overleg en je wordt niet in het diepe gegooid. Het salaris is passend bij de functie en 
verantwoording. Soort dienstverband: Parttime: 24 per week

Aanvullende arbeidsvoorwaarden:
• Overuren uitbetaald
• Vakantiegeld
• Studiekostenvergoeding
• Reiskostenvergoeding

Opleiding: MBO niveau

Wil je meer weten of reageren? Bel 0297-561814 voor meer info of e-mail je CV 
naar: bernard@accountantvanriessen.nl

wij werken alleen volgens afspraak

is op zoek naar een

enthousiaste 
ervaren

KAPSTER
voor 3 à 4 dagen

Voor inlichtingen kun 
je bellen en vragen 

naar Sander:
tel. 06-502 35 023

Einsteinstraat 81
1433 KJ Kudelstaart

0297-322057
www.kappersander.nl

CarpentierMooren is een totaalleverancier en partner voor professionals in 
de bouw met vestigingen in Aalsmeer, Roelofarendsveen en Wormerveer. 
We bieden een breed en professioneel assortiment bouwproducten, 
(tuin)hout en ijzerwaren voor de ruwbouw en afbouw van huis en tuin. 

Ben je een aanpakker, vind je het leuk om buiten in een enthousiast team 
te werken en te zorgen dat onze klanten tevreden het terrein verlaten? Wil 
jij graag ervaring opdoen of je ervaring vergroten binnen de dynamische 
wereld van een bouwmaterialengroothandel? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In deze functie ben jij verantwoordelijk voor o.a. het verzamelen van orders, 
het laden en lossen van materialen, het helpen en adviseren van de klanten 
en uiteraard zorg je ervoor dat het magazijn en de werf er te allen tijde 
netjes uitziet. 

Natuurlijk bieden wij je een marktconform salaris, een goede pensioen-
regeling, een decemberuitkering, opleidingsmogelijkheden, een kerstpakket, 
personeelsfeest en een attentie met Pasen en sinterklaas. Kortom, goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. En in onze Bouw.Coach 
Academy mag jij ongelimiteerd gebruik maken van de cursussen die wij 
aanbieden. Maar het allerbelangrijkste: wij bieden jou graag veel werkplezier 
in een leuk team!

Solliciteren?
Lees het hele pakket wat wij jou te bieden hebben en van 
jou vragen op onze werkenbij website. Scan de QR-code, 
laat je verrassen en solliciteer op deze leuke baan.

Logistiek medewerker (fulltime - 40 uur)
CarpentierMooren Aalsmeer

Hout
Bouw
IJzerwaren
Tuinhout
Keukens 
Wonen__

__
__
__
__
__
__

Te koop:
Pauli’s compl. leerboek voor de 
keuken + werkboek, i.pr.st. €45,-.Ook 
boek vaktheorie serveren €10,-. Tel. 
0297-272612
Te koop:
Massieve klassieke houten tafel 
i.z.g.st.t 175x120 €470,-. 6 Bijpas 
st. €250,- of doe een bod. Tel. 
06-23504289
Te koop:
Bed 90x200 cm kunstleer o� -white 
met gecapitonneerd hoofdboard 
incl. lattenbodem i.g.st. €100,-. Tel. 
06-12060422
Te koop:
Splinter nwe Tefal grill ultra compact, 
tafelmodel €20,- (Mijdrecht). Tel. 
06-17630244

Te koop:
Prachtige antieke hoge (240 cm) 
winkelkast ladekast vitrinekast 
125 br x 40 dp, matzwart €495,-. Tel. 
06-20930822
Te koop:
Aquarium juwel 100x60x40 met 
externe pomp en extra lampen €40,-. 
Tv Loewe oud model met meubel 
€20,-. Tel. 06-48914457
Te koop:
Wit servies Arzberg, 5 borden, 8 
ontbijtborden, 8 kopjes met schotel, 
8 gebakschotels, 1schaal €50,-. Tel. 
06-34375300
Te koop:
13 Bananen dozen vol rommelmarkt 
€100,-. Paspop/torso nw €35,-. Reis-
wieg €35,-. Kinder stoel €25,-. Speel-
kleed €10,-.
 Tel. 06-51155631
Te koop:
Driehoek schuurmachine Bosch 
€15,-. Tel. 0297-201598
Te koop:
Solex 1967 €498,-. Tel. 06-38899369

Gezocht:
Melodi (12) zoekt een verzorgpony in 
omg. Uithoorn, heeft rij- en verzorg 
ervaring. Tel. 06-45796161
Te koop:
Hamsterkooitje + voerbakjes, 
drink� esje, loopbal, molen €10,-. Tel. 
06-50553680
Te koop:
Elektr. � guurzaagmachine €25,-. Tel. 
0297-262430
Te koop:
Antieke bu� etkast, hg 238  x br 130 
cm, eiken ± 1900, Henri II met certi� -
caat €200,-. Tel. 06-38283563
Te koop:
Nw. linkerachterlicht Kadett 1978 
€40,-. Tel. 06-29321593
Te koop:
Wit glazuur wastafel 40x60 cm €18,-. 
Wit glazuur plancet 60 cm br €8,-. 
Kraan €10,-. Tel. 06-25577287
Te koop:
6 Vhs videobanden van de Elfsteden-
tochten 1985, 1986, 1997 €30,-. Tel. 
0297-283036



Via netwerken makkelijker aan 
je droombaan komen

Netwerken hoort er tegenwoordig helemaal bij en er zijn ook 
diverse mogelijkheden daartoe. Een netwerk opbouwen klinkt 
misschien erg zakelijk maar eigenlijk bevindt ieder zich al in 
een netwerk. Je vriendenkring, je familie, je werkkring, de 
kerk, de vereniging waar je lid van bent en zelfs je buurt of 
woonplaats. 

OP ZOEK NAAR WERK

Door Joke van der Zee

Als je mensen kent - en dat kan ook 
oppervlakkig zijn - maak je al deel uit 

van een netwerk. De meeste mensen 
vinden het � jn een grotere groep 
mensen te kennen. Dat beweegt 
makkelijker op het sociale vlak en 

onder gelijkgestemden zijn smeedt 
een band. Niet zelden zullen er zelfs 
relaties uit ‘netwerken’ ontstaan. Ook 
ondernemers varen wel bij een groot 
netwerk. Maar… kan het er ook voor 
zorgen dat je je droombaan vindt? 
Uiteraard is het handig wanneer je 
ander werk zoekt om je bestaande 
netwerk te polsen. Een beter idee is 
om (ook) voor een zakelijk netwerk te 
kiezen. Wie actief op zoek gaat komt 
er een groot aantal tegen. Er zijn 
allerlei commerciële netwerken 

waarbij je lidmaatschap betaalt maar 
er zijn ook initiatieven vanuit 
gemeenten of andere organisaties, 
waar je kosteloos aan kunt deel-
nemen. Deze kringen zorgen – al dan 
niet gesubsidieerd of gesponsord – 
voor veel meer dan kennismaken 
alleen. Het gaat er ook om kennis op 
te doen en te delen. Daarnaast is 
ondernemen tegenwoordig meer 
dan louter veel omzet te behalen; zo 
wordt maatschappelijk ondernemen 
steeds meer gangbaar. Voor alles 
geldt dat je je wel goed laat infor-
meren zodat je weet wat de voor-
waarden zijn om aan zo’n zakelijk 
netwerk deel te nemen. 
Al enkele jaren zijn zakelijke netwerk-
clubs actief met als doel: herkenbaar-
heid vergroten, meer klanten, dus 
meer omzet. Beginnende onderne-
mers voegen zich graag bij zo’n club; 
zij willen een nieuw netwerk 
opbouwen en van zich laten zien en 
horen. ZZP’ers, net gestarte winke-
liers of dienstverleners weten meestal 
precies hoe ze hun beroep moeten 
uitoefenen en zijn super enthousiast. 
Maar als klanten wegblijven smelt dat 
enthousiasme als sneeuw voor de 
zon. Een netwerkclub is een middel 
om aan de weg te timmeren, want 
naast mensen leren kennen (en die 
kennen ook weer mensen), leer je 
over marketing en het inzetten van 
(sociale) media. Nog een voordeel 
van zo’n groep ondernemers bij 
elkaar is dat je je moet presenteren. 
En niet verschuilen achter een 
website, folder of advertentie in de 
krant. Hoewel dat ook middelen zijn 

om aan werk (en mensen!) te komen. 
Een belangrijk onderdeel van het 
zakelijk netwerk is de ‘pitch’. Deelne-
mers vertellen ten overstaand van de 
groep wie zij zijn, wat zij doen en wat 
zij zoeken. 
Daarin zit ‘m de kneep: het gehele 
netwerk ziet gelijk wat voor vlees er 
in de kuip zit. Een pratende adver-
tentie eigenlijk. De deelnemer leert 
daar natuurlijk zelf van: je kunt 
persoonlijk je winkel/praktijk/dienst 
vermarkten. Maar nu terug naar die 
droombaan. De laatste tijd zitten 
bedrijven te springen om personeel. 
Wat je tegenwoordig ziet is dat eige-
naren, managers en kaderleden die 
bij een netwerk zijn om hun klanten-
bestand uit te breiden juist zeggen: ik 
hoef niet méér klanten. Ik wil goede 
mensen! Zij zetten hun zakelijk 
netwerk in om de juiste persoon op 
de juiste plek te krijgen. Het voordeel 
is dat de 30, 40 mensen die deze 
vraag horen hún netwerk kunnen 
inschakelen om te vertellen: “Ik heb 
gehoord dat ze bij bedrijf X een 
prachtige functie vacant hebben en 
het is echt iets voor jou.” De zoek-
vraag tijdens zo’n zakelijk netwerk is 
waar recruiters mee bezig zijn, telefo-
nisch, digitaal, via sociale mediaka-
nalen. Toch werkt een zakelijk 
netwerk ook, temeer omdat deze 
mensen elkaar en elkaars bedrijf al – 
live – hebben leren kennen door de 
bijeenkomsten die ze organiseren. 
Het wachten is nog op speciale 
pitches waarin je jezelf als (ander) 
werkzoekende voorstelt. ‘Meteen 
voor de leeuwen’, maar het werkt wel!

48 60  38 23 4  
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 muziekgezelschap  6 gezegde  12 lof bewijzen  
13 windzijde  15 land in Zuid-Amerika  18 liefdegift  20 de 
oudste  21 opbrengst  23 achter  24 één en ander (afk.)  25 
racewagentje  26 Baskische afscheidingsbeweging  27 Militaire 
Politie  29 boom  30 en andere  32 bijwoord  33 uitvoer  36 bos 
bloemen  39 insect  40 gekkekoeienziekte  41 grote zee  44 
gevarieerd  47 lage rivierstand  48 dat is  49 voegwoord  50 
telegraaf restant  52 Turks bevelhebber  53 allooi  55 vogel  56 
Romanum Imperium  58 inhoudsmaat  60 Europese Unie  61 
mondeling  64 gevaarlijk  67 opera van Verdi  68 holle beitel  
69 ellende  70 vroeger.

Verticaal: 2 mannelijk dier  3 nauw bemeten  4 plechtige ge-
lofte  5 biljartspel  7 hoogvlakte  8 cilinder  9 riv. in Duitsland  
10 vliegende schotel  11 zuurdeeg  14 Russisch heerser  16 
dun papier  17 oxidatie  18 herfstbloem  19 eenjarig dier  22 
gedaan en laten  28 haast  31 armholte  34 hallucinerend mid-
del  35 bid (Latijn)  37 in bezit van  38 voordat  41 drinkgelag  
42 roofvogel  43 volstrekt niets  44 rekenkundig getal  45 com-
plot  46 kei  47 insect  51 reisweg  54 administratietroepen  57 
Nijlreiger  59 bewijsstuk  62 gebouw in Amsterdam  63 jongere 
broer of zus  65 sukkel  66 Noorse godheid.
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Te koop:
Tafelzaagmachine Bruder Mannes-
mann + afkapmachine voor metaal 
met slijpschijven, totaal €100,-. Tel. 
06-10211527
Te koop:
Veel verschill. puzzels van vnl 1000 st., 
p.st. €1,-. Tel. 0297-568298
Te koop:
Prachtige Batavus cibola dames� ets 
21 versn. €125,-. Tel. 06-22929222
Te koop:
Fotocamera canon eos 400 d (body) 
€35,-. Bijpassende tamron sp macro-
lens €15,-. Soligor zoomlens €10,-. Tel. 
06-44266786

Te koop:
Grote zit visko� er met inh. materiaal 
€40,-. Tel. 0297-264074

Gevraagd:
Verzameling modelauto’s o.a. dinky 
tekno lion corgo pocher etc. Tel. 
06-20818104
Gezocht:
Gooi u oude en defecte led en lcd tv 
stereo apparatuur platenspeler niet 
weg hobbyist haalt het bij u op. Tel. 
06-48344508
Gevraagd:
Crash museum in het Fort Aalsmeer 
zoekt spulletjes uit 2e wereldoorlog 
voor in de vitrines. Tel. 06-20961396

Aangeboden:
Kom op de vr.middag naar onbezorgd 
bridgen in de Quakel. Tel. 06-54108456
Te koop:
Oudere heer zoekt iemand die hem af 
en toe wil helpen met zijn computer. 
Tel. 0297-268384
Gevraagd:
Oude muziektijdschriften zoals 
hitkrant popfoto muziek parade 
teenbeat top 10 etc. Tel. 06-26844069
Gezocht:
Musica zoekt operette sol. sopraan 
en tenor. 1 m rep. In Hoge Heem 
Uithoorn, zanggroepmusica.nl. Tel. 
06-29283733

Gevraagd:
Wie heeft er nog een bandrecorder tapedeck 
van akai revox teac pioneer technics staan en 
doet er niets meer me. Tel. 0297-786546
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten 
en foto’s van voor 1960, ook hele verza-
melingen en partijen. Tel. 06-15451873
Gevraagd:
Heeft u nog oude lp’s op zolder staan die 
u niet meer draait? Wij halen ze bij op, u 
krijgt een eerlijke prijs. Tel. 06-45026050
Gezocht:
Verzamelaar koopt u oude grammo-
foonplaten van pop beat en rockmuziek 
uit de jaren 50-60-70 . Tel. 06-12946730

De uitgever van deze krant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van wel-
ke aard ook, ontstaan door het 
niet tijdig en/of onjuist plaatsen 
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven 
advertenties of ontstaan door 
onduidelijk handschrift van de 
opdrachtgever behoeven door ons 
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer.  Tel. 0297-320058

Te koop:
Grote zak Duplo blokken en auto’s met 
popjes enz. v.a. €3,-. Barbiepoppen en 
losse kleertjes v.a. €2-.Veel mooie Lego 
voor jongens en meisjes, Technic Lego 
nr 42021 nr 8059 nr 70160 v.a. €10,-. 
Mooie Playmobil o.a. fort, paarden, 
ridders, enz. Ook veel voor de kleine 
kids veilig v.a. €2,-. Tel. 06-25198434
Gezocht:
Antieke trein stoommachine auto e.a. 
oud blikken speelgoed. Verzamelaar 
biedt prima prijs. Tel. 06-20930822
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt postzegels, alles 
welkom. Tel. 06-18933287 (na16 u.)



Ben jij…
een gedreven teamspeler die bereid is om de handen 

uit de mouwen te steken?
Heb jij…

een goed cijfermatig inzicht?
Weet jij… 

nieuwe werkzaamheden snel eigen te maken
Vind jij…

een goede samenwerking prettig en communiceer 
jij gemakkelijk?

Dan zoeken wij jou!
Hou jij ervan om te werken in een gezellige, informele sfeer waar oog is 
voor een goede balans tussen werk en privé? Zoek jij een administratieve 
veelzijdige uitdaging binnen een enthousiast team van collega’s?

Stop dan nu je zoektocht! 
Wij gaan graag het gesprek met je aan om de mogelijkheden van onze vacature 
op de fiscale afdeling met je te bespreken. Per direct zoeken wij versterking en 
wellicht ben jij diegene die wij goed kunnen gebruiken om als team alle fiscale 
vraagstukken voor onze klanten te verzorgen! 
Je gaat deel uit maken van een hechte club collega’s die belastingaangiften 
opstellen van ondernemingen en de ondernemer.

Van jou verwachten wij….
• Een goed ontwikkeld werk- en denkniveau
• Werkervaring in een administratieve/fiscale functie 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als op schrift
• Een collegiale en klantgerichte instelling
• Nauwkeurigheid en goed cijfermatig inzicht zijn een must

Wil je weten wat wij jou te bieden hebben en wat werken bij De Meerse zo 
bijzonder maakt? Check dan de volledige vacature op onze site www.meerse.nl
Je sollicitatie (korte motivatie en CV) kun je mailen aan solliciteren@meerse.nl 

Oosteinderweg 315 • 1432 AW Aalsmeer • Tel. 0297 - 386868
Oosteinderweg 315 • 1432 AW Aalsmeer • Tel. 0297 - 386868 • www.meerse.nl

Betekenisvol kunnen zijn voor de ondernemer, 
dat is waar wij als organisatie in Aalsmeer al bijna 70 jaar voor staan. 

Ben jij net als wij dienstverlenend en heb je een prima cijfermatig inzicht? 
Wellicht zijn wij een goede match! 

Gezocht: 

Administratieve Teamspeler  
voor onze fiscale afdeling

circa 24-32 uur per week

Je gaat je binnen ons bedrijf bezighouden met alle voorkomende werkzaamheden in de 
aangifte praktijk. Denk hierbij aan het verzorgen van inkomsten- en vennootschapsbelasting 
maar ook zaken rondom schenkingen, erfrecht, subsidieaanvragen en meer.

Deze vrijgekomen bureaustoel is geschikt voor iemand die:
• Leergierig is en nieuwe werkzaamheden snel oppakt 
• Gemakkelijk communiceert met onze klanten en collega’s 
• Samen met de 2 andere dames op de afdeling de handen 

uit de mouwen wil steken om alles nauwkeurig te verwerken 

Andersom bieden wij jou een stabiele werkplek tussen een gezellige club mensen 
waar een informele sfeer heerst, balans tussen werk en privé belangrijk is en jou 
volop mogelijkheden geboden worden om je de werkzaamheden eigen te maken
en je vervolgens verder te ontwikkelen binnen deze functie inclusief betaalde 
studiemogelijkheden.

Interesse om samen te onderzoeken 
of dit alles jouw werkhart sneller 
laat kloppen? Reageer via 
solliciteren@meerse.nl 

Check onze website voor de 
volledige vacature en om te 
ontdekken wie wij zijn: 
www.meerse.nl

Stuur je CV naar
hr@icts-group.eu

WE ARE HIRING

ONS AANBOD

OPLEIDING OP DE WERKVLOER

DYNAMISCH TEAM

AANTREKKELIJK BRUTOSALARIS

Voor onze Workshop in Uithoorn zoeken we:

ONDERHOUDSTECHNIEKER

FIELD SERVICE MONTEUR

De Carpentier-Mooren Groep is een ambitieuze en groeiende organisatie. 
In de Randstad zijn wij een toonaangevende partner op het gebied van 
keukens, wooninrichting, bouwmaterialen, (tuin)hout en ijzerwaren. Onze 
vestigingen vind je in Aalsmeer, Roelofarendsveen en Wormerveer. In de 
Randstad is Carpentier Keukens & Wonen een begrip. In ons assortiment 
zijn alleen topmerken vertegenwoordigd en onze klanten verwachten een 
daarbij passende service. 

In onze woonwinkel ben jij degene die onze klanten gaat helpen met totaal-
oplossingen. Je adviseert qua kleuren en opstellingen. Tevens ben je mede-
verantwoordelijk voor de uitstraling van onze showroom en ga je bijvoor-
beeld mee naar beurzen in verband met de inkoop van onze woonproducten. 
Uiteraard lukt het je om je ontwerpen te verkopen aan onze klanten. Kortom, 
je bent in staat om onze klanten op een creatieve en deskundige wijze een 
interieuradvies te geven. 

Natuurlijk bieden wij je een marktconform salaris, een goede pensioen-
regeling, een decemberuitkering, opleidingsmogelijkheden, een kerstpakket, 
personeelsfeest en een attentie met Pasen en sinterklaas. Kortom, goede 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. En in onze Bouw.Coach 
Academy mag jij ongelimiteerd gebruik maken van de cursussen die 
wij aanbieden. Maar het allerbelangrijkste: wij bieden jou 
graag veel werkplezier in een leuk team!

Solliciteren?
Lees het hele pakket wat wij jou te bieden hebben en van 
jou vragen op onze werkenbij website. Scan de QR-code, 
laat je verrassen en solliciteer op deze leuke baan. 

Verkoopadviseur Wonen (24 uur)
CarpentierMooren Aalsmeer

Hout
Bouw
IJzerwaren
Tuinhout
Keukens 
Wonen__

__
__
__
__
__
__
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