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Bij het Polderfeest hebben heel veel 
mensen hier al gehoor aan gegeven. 
Juist met de kermisdagen vanaf 
zaterdag 3 t/m dinsdag 6 september 
is een mooie gelegenheid om dorp 
blauw te laten kleuren. 
Bestellen: Wie, wat waar! Wij denken 
naast de inwoners ook zeker aan alle 
verenigingen, winkels en bedrijven. 
Een tip: het is ook een leuk cadeau 

om weg te geven aan familie en 
vrienden. Of als mooi relatiege-
schenk voor personeel van bedrijven 
of zakenrelaties.
Wij hebben nog 2 soorten vlaggen: 
de maat 100 x 150 cm (20,00 euro) 
voor een gewone vlaggenstok en de 
maat 225 x 150 cm (35,00 euro) voor 
een grote vlaggenmast. De andere 
mogelijkheid is een banier van 300 x 

100 cm (65,00 euro) met een open 
zoom, geschikt voor een zijstok-
houder. Alles is uitgevoerd in een 
prima kwaliteit polyesterdoek 115 gr/
m2, wasbaar en UV bestendig, en 
neemt geen vocht op. Alles netjes 
rondom gezoomd met een stevige 
band, lusje en een koord.
U kunt de vlaggen en banieren 
bestellen via de mail of de telefoon. 
Bij voorkeur via de mail: 
dp@de-kwakel.com of, als u geen PC 
heeft, via de telefoon bij Dirk Plas-
meijer 06.54695548, Orchideelaan 45 
De Kwakel. Stichting De Kwakel Toen 
& Nu, www.de-kwakel.com 

De Kwakel - De Kwakelse kermis is sinds 1 augustus deel van het Neder-
landse immateriële erfgoed. Stichting De Kwakel Toen & Nu wil dit stukje 
Kwakels historisch besef levend houden en wil stimuleren dat er bij 
typisch Kwakelse feestdagen de blauwe vlaggen en banieren uitge-
hangen kunnen worden.

Hang de vlag uit met De Kwakelse kermis

Uithoorn - Dinsdagmiddag hebben 
burgemeester Pieter Heiliegers en 
wethouder José de Robles een 
cheque van vijfhonderd euro namens 
de gemeente Uithoorn gegeven aan 

de organisatie van de Speel Mee 
Week. Dit cadeau kregen ze omdat 
de Speel Mee Week dit jaar voor de 
vijftigste keer wordt gehouden. Zij 
overhandigden de cheque vooraf-

gaand aan de prijsuitreiking van het 
hutten bouwen. Donderdag en 
vrijdag kunnen kinderen nog deel-
nemen aan het programma van de 
Speel Mee Week. 

Cadeau voor jubilerende Speel Mee

Prinses Irenebrug later open
Regio - Geen leuke boodschap, maar door problemen met de natuur-
stenen banden kan het deel van de Koningin Máximalaan tussen de 
Schans/Dorpsstraat en de Prinses Irenebrug pas in week 39 worden geas-
falteerd. De natuurstenen banden moeten namelijk eerst worden aange-
legd, voordat kan worden geasfalteerd. Als de werkzaamheden niet 
verder uitlopen, gaat de Prinses Irenebrug op vrijdag 30 september weer 
open voor alle verkeer. Om niet verder uit de plan-
ning te lopen, wordt de planning voor fase C wel 
aangehouden. De werkzaamheden van fase C - de 
Prinses Irenelaan – starten in week 39. 
Kijk voor meer informatie in De BouwApp, te down-
loaden via deze QR-code. Of stuur een mail naar 
verkeersplancentrum@uithoorn.nl.

e fi  is  i  Fi theater Gerrit
Uithoorn - Vanaf woensdag 31 
augustus is het mogelijk om, tijdens 
de openingstijden van Gerrit, kaarten 
voor deze �lm te kopen. Als snel 
nadat de tamtam de ronde ging over 
de start van de verkoop van kaarten 
voor de eerste echte �lm, lagen ze 
met slaapzakken voor de deur. De 
�lmladder voor september is: 10 en 
11 september ‘Elvis’ en op 18 
september ‘Delicieux’. Uithoorn heeft 
er een nieuwe culturele uitgaangs-
plek bij. Na maanden hard werken 
heeft een team met een groep vrij-
willigers het voor elkaar gekregen. 
Nadat er vele opbstakels zijn over-
wonnen zoals de akte voor de stich-
ting bij de notaris ondertekenen, het 
aanvragen van een bankrekening en 
de ontvangst van een doeknummer, 
kunnen we gaan draaien. Geluk 
hebben we ook gehad want Gri�oen 
uit Amstelveen ging verhuizen en we 
mochten voor een prikkie de 
projecter en 48 heerlijke, rode pluche 
stoelen overnemen. Filmtheater 
Gerrit showt dus niet zomaar een 

�lm op een beamertje. Tijdens de 
corona lockdowns was er genoeg tijd 
om de hele �lmzaal op te knappen, 
alle muren te verven en om het 
podium klaar voor gebruik te maken. 
De vrijwilligers staan te trappelen om 
kaartjes te knippen, een praatje te 
houden en de lichten in de zaal uit te 
doen. Naast het aanbod van de 
verschillende Arthouse �lms is er 
natuurlijk de mogelijkheid om voor, 
tijdens en na de voorstelling bij 
Gerrit binnen te wippen voor een 
drankje of hapje. Na de geslaagde 
proefperiode van augustus gaan ze 
vanaf nu echt met regelmaat �lms 
draaien. Er zijn nog kinderziektes 
maar de tijd zal deze oplossen. 
Ondertussen zijn ze te vinden via 
https://www.facebook.com/
FilmtheaterGerrit en kunt u voor nu 
de kaartjes bij Gerrit kopen. 
De kaartverkoop is begonnen en 
Filmtheater Gerrit gaat echt van start. 
Ze kunnen eindelijk met zijn allen op 
de hoek in Uithoorn naar de �lm 
gaan.

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?



2 inderegio.nl • 31 augustus 2022NIEUWS

De Ronde Venen - Het was 
zaterdag goed weer voor het 

houden van een buitenevenement. 
Niet al te warm en een verkoelende 

bries. Dat was te merken bij het 
achtste Shantyfestival op het boei-
plein in Vinkeveen. Het feestelijk 
aangeklede plein liep in de loop 
van de middag vol met liefhebbers 
van muziek en vermaak.

Nieuwe liederen
Vijf koren waren aanwezig om het 
publiek hun zeemansliedjes te laten 
horen. Het viel op dat op het reper-
toire van de koren vele nieuwe 
liederen staan die ook een wat 
jonger publiek zal aanspreken. Het 
niveau van de koren was hoog, net 
als de enthousiaste reacties van de 
toeschouwers. De Tractorclowns en 
spreekstalmeester Robert vulden 
op hun manier de pauzes in. Dat de 
Piratenmeiden en de Turfschippers 
een thuiswedstrijd speelden was 
duidelijk te merken aan de reacties. 
Al met al een prima georganiseerde 
en zeer geslaagde middag.

Regio - Kom naar Fort bij Abcoude en 
ontdek de verborgen schoonheid van 
dit militair erfgoed en de natuur op 
het forteiland. Tijdens Open Monu-

mentendag, op zondag 11 september 
van 11.00 tot 16.00 uur, staan de 
fortengidsen van Natuurmonumenten 
klaar om je rond te leiden op het 

oudst gebouwde fort van de Stelling 
van Amsterdam. Het avontuur begint 
al op de parkeerplaats: daar vertrekt 
het trekpontje naar het natuurrijke 
forteiland. Toegang is gratis, maar 
reserveer vooraf wél een tijdslot.

Fort bij Abcoude
Verscholen achter een groene wal ligt 
de ‘bomvrije’ kazerne van Fort bij 
Abcoude. Dit fort is het eerste én
het laatste fort van de stelling dat 
gebouwd is van baksteen. Tijdens
de bouw werd de krachtige brisant-
granaat uitgevonden, waar baksteen 
niet tegen bestand was. Voor de op-
levering was de kazerne al gedateerd. 
Ook qua historische beplanting wijkt 
dit fort af van de andere forten van de 
waterlinie rondom onze hoofdstad. 
Kortom: een prachtige vreemde eend 
in de bijt. Fort bij Abcoude maakt 
onderdeel uit van UNESCO Wereld-
erfgoed de Hollandse Waterlinies.

Het verhaal van het fort komt tot 
leven
Kun je voorstellen dat hier tijdens 
mobilisaties bijna vierhonderd 
soldaten gelegerd waren? Onder 
leiding van een ervaren fortengids 
komt het verhaal van Fort bij Abcoude 
tot leven. Je bezoekt het kruitmaga-
zijn, ervaart de dikke muren van wel 
1,8 meter en loopt door de slaapver-
trekken van de soldaten. Je bekijkt 
een remise en vanaf het uitkijkpunt
op het oostelijke ‘Oreillon’ zie je in de 
verte Fort bij Nigtevecht liggen. Vanaf 
deze locatie kun je prachtig het 
schootsveld en inundatiegebied zien.

Reserveer je gratis ticket
Om ervoor te zorgen dat alle bezoe-
kers met een rondleiding mee kunnen 
en niet te lang hoeven te wachten, 
werken we met tijdsloten. Reserveer 
jouw gratis ticket via www.nm.nl/
fortbijabcoude (zie agenda).
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Open Monumentendag 2022
op Fort bij Abcoude

De Ronde Venen - Er is nog plek bij 
de natuur- en avonturenclubs van
De Woudreus. De nieuwe clubs 
starten nu en opgeven kan nog via 
de website www.dewoudreus.nl.
Kijk bij de pagina ‘activiteiten’. 

Workshops Kook Struin Vuurtje 
Houd je van struinen? Ben je 
benieuwd naar wat er allemaal 
eetbaar is in de natuur? We gaan 
bessen en noten zoeken en 
oogsten groenten uit de moestuin. 
Daarna maken we er hapjes of een 
maaltijd van. We koken vaak buiten 

op een kampvuur. De workshop-
reeks van vier keer wordt om de 
week gegeven op woensdag-

middag en is voor kinderen van
7 jaar en ouder. Groep 1 start op
31 augustus, groep 2 start op
7 september.

Natuur avontuurclub 4 t/m 6 jaar
Na de zomer start weer de natuur- 
en avonturenclub. We nemen de 
kinderen mee onder onze hoede 
en dagen ze uit om elke week 
nieuwe avonturen te beleven: we 
starten bij NME-centrum De Woud-
reus en eindigen in het Speelwoud 
(achter het NME-Centrum). Tijdens 
deze reeks vragen we wekelijks de 
hulp van een ouder uit de groep (in 
overleg). Geef je op tegen een 
gereduceerd tarief van 15 euro. De 
club is elke woensdagmiddag van 

14.30 - 16.00 uur in de periode
van 31 augustus tot 19 oktober.

We gaan naar Buiten!
Kom je avonturen beleven en 
lekker ravotten in de natuurspeel-
tuin in het Speelwoud (achter de 
Woudreus)? Elke woensdag zijn de 
begeleiders van de natuurclub er te 
vinden tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Iedere keer verzinnen ze een 
nieuwe activiteit. Overleg met je 
ouders/verzorgers of je er alleen 
naar toe mag komen, samen met
je ouders kan ook. De activiteit is 
voor alle leeftijden in de periode 
van 31 augustus tot 19 oktober. 
Deze activiteit is gratis en aan-
melden is niet nodig.

Struinen, spelen en koken
op een vuurtje

De Ronde Venen - De Seniorenpartij 
De Ronde Venen vraagt het college 
welke handvatten het heeft om 
ouderen en mensen met jonge 
kinderen te ondersteunen tegen de 
dalende koopkracht door in�atie en 
hoge energiekosten. Bij navraag bij de 
Voedselbank blijkt dat er steeds meer 
mensen gebruik moeten maken van 
deze voorziening. Het blijkt dat vooral 
ouderen en gezinnen met jonge 
kinderen de afgelopen tijd steeds 
meer gebruik moeten maken van de 

voedselbank. Vooral ouderen hebben 
te lijden onder de sterk dalende koop-
kracht. Bovendien weten zij vaak de 
weg niet te vinden naar de hulp waar 
zij recht op hebben. Mensen die 
alleen moeten leven van een AOW 
kunnen niet of nauwelijks nog �nan-
cieel rondkomen.
Landelijk wordt er geroepen dat de 
AOW snel omhoog moet, maar daar 
heeft de gemeente weinig invloed op, 
dat is een beslissing die de landelijke 
politiek moet nemen. Evenals de 

indexering van de pensioenen die 
maar op zich laat wachten (buiten
een kleine verhoging in juli).
In meerdere gemeenten zijn de 
colleges gevraagd haar inwoners 
�nancieel te ondersteunen. De Senio-
renpartij wil van het college weten 
welke maatregelen genomen kunnen 
worden om er voor te zorgen dat 
ouderen en gezinnen met jonge 
kinderen, die nu onder een bepaald 
bestaansminimum leven geholpen 
kunnen worden. 

Seniorenpartij vraagt om maatregelen
tegen armoede onder ouderen

Uithoorn - Zondag 4 september is
al weer de laatste Open Dag van de 
Tuin Bram de Groote van dit jaar. 
September is de herfstmaand: tijd 
om te oogsten en zaden te verza-
melen, zodat we ook volgend jaar 
verzekerd zijn van een bloemrijke 
tuin. Aan de struiken zijn volop 
bessen te vinden. Voor de vogels is 
de tuin nu een grote voedertafel. De 
puttertjes doen zich vooral te goed 
aan de zaden van de kaardenbollen. 
Andere vogels komen vooral af op de 
bessen van de meidoorn en de lijs-
terbes. De bessen van de Gelderse 
roos zijn wat minder gewild, maar 
ook die zijn voor de winter op. 
Na 4 september gaat de tuin �ink op 
de schop om in het voorjaar weer 
open te gaan voor onze bezoekers. 
Het is altijd mogelijk om op woens-
dagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur 

(de wekelijkse werkochtend van de 
vrijwilligers) in de tuin rond te kijken. 
De tuin ligt in Uithoorn op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan en is 
op 4 september open van 13.00 tot 
16.00 uur. De vrijwilligers ontmoeten 
je daar graag. Je kunt naar binnen via 
de zijingang van de tuin tegenover 
de werkschuur aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. De toegang is gratis.

Open dag Tuin Bram de GrooteVeel publiek bij Shantyfestival
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AGENDA
Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, 1422DT Uithoorn, 
Tel. 0297 567 209

Nieuws uit het wijkcentrum
Oproep: Vrijwilliger voor de Eetclub
Elke dinsdag om 12.00 uur verzorgen drie vrijwilligers een heerlijke zelf-
gemaakte maaltijd voor maximaal tien buurtbewoners. We beginnen met 
een soepje, gevolgd door het hoofdgerecht en eindigen met een toetje. 
Helaas heeft 1 van de vrijwilligers om gezondheidsredenen op moeten 
zeggen. Wie lijkt het leuk om ons te komen helpen in de keuken? Daarbij 
moet je denken aan boodschappen doen, aardappels schillen, groente 
schoonmaken, toetjes klaarmaken. Je start om ongeveer 10.30 uur en 
rond 13.00 uur is alles meestal weer opgeruimd.

In samenwerking met Zending over Grenzen: Inzamelingsactie
Op maandag 12 september gaat er weer een vrachtwagen vol met mooie 
gebreide spullen van onze Bilderdijkhof-handwerkgroep naar kansarme 
gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa. De winter komt er weer 
aan dus warme truien, sjaals en mutsen komen daar goed van pas. Heeft 
u nog overbodige kleding in de kast, breng dit naar ons gezellige wijk-
centrum voor het goede doel. Ook beddengoed, schoeisel, medicijnen, 
luiers kunnen we goed gebruiken. Op donderdag 8 september tussen 
9.00 en 15.00 uur kunt u uw schone, in goede staat verkerende, kleding 
inleveren in de hal van de Bilderdijkhof. Onze gastvrouwen staan klaar 
om de kleding in ontvangst te nemen en verzendklaar te maken. Uw 
spullen komen terecht bij gezinnen die dit hard nodig hebben. Bij voor-
baat dank voor uw inbreng!

Inloop
Elke woensdagochtend kunt u van 10.00 tot 12.00 uur naar de Inloop 
komen voor een kopje ko�  e, een praatje, een luisterend oor. Wat dacht u 
van een potje sjoelen? Een spelletje rummikub? Een uurtje wandelen met 
een gezellig groepje van half 11 tot half 12? Misschien heeft u zelf nog 
ideeën voor activiteiten deze ochtend? Graag horen wij van u en zien wij 
u langs komen.

Bewegen
Het geheim van gezond ouder worden is: bewegen! Iedereen die regel-
matig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet alleen � tter, maar 
houdt de conditie op peil of verbetert deze. Een goede lichamelijke 
conditie zorgt er voor dat u minder vatbaar bent voor verkoudheden en 
andere ongemakken. Blijf � t en doe mee! In september gaan de volgende 
beweegactiviteiten weer van start:
•   Stoel Honkbal

maandag 11.00 - 12.00 uur, start 05 september 2022, 38 lessen, € 184,50.
•   Meer Bewegen voor Ouderen

-  maandag 13.00 - 14.00 uur, start 05 september 2022, 35 lessen, € 170,-.
-   donderdag om 09:00 en om 10:00 uur, start 08 september 2022,

37 lessen, € 179,50.
De kosten voor bovenstaande cursussen worden in vier termijnen 
geïncasseerd.
•   NIEUW! Pilates 65+

vrijdag om 09.30 uur , start 30 september 2022, 12 lessen, € 58,50.
•   NIEUW! Body� t 65+

vrijdag om 10.30 uur, start 30 september 2022, 12 lessen, € 58,50.
U kunt de eerste les gratis en vrijblijvend mee komen doen.

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

Uithoorn - Zaterdagmiddag mocht 
wethouder Jan Hazen een brandje 
blussen op het voormalige Cindu-
terrein. Daarmee nam hij een hout-
gestookt oefenobject voor de 
brandweer Amsterdam-Amstelland 
o�  cieel in gebruik. Hazen sprak uit 
eigen ervaring toen hij zei dat hij blij 
is dat de brandweer er is. “Een geoe-
fende brandweer is belangrijk, want 
dan kunnen ze goed ingrijpen.” Twee 
jaar geleden werd de gemeente 
benaderd of ze ruimte hadden voor 
een oefenlocatie en is de gemeente 
in gesprek gegaan met de brand-
weer en de beheerder van het 
Cindu-terrein met dit als resultaat.

Meest realistisch
Brandweercommandant Thijs van 
Lieshout is blij met de steun van de 
gemeente en het enthousiasme
van de beheerder. “Het is vijf jaar 
geleden dat we op deze manier 
hebben kunnen oefenen. Dit is
de meest realistische manier. Er 
gebeuren vaak grote ongelukken 
door een � ashover of een backdraft, 
dan ontstaat een explosie van vuur 
en helpt ook beschermde kleding 
niet. Hier kunnen de brandweer-
lieden leren kijken naar de rookont-
wikkeling en hoe ze daarmee om 

moeten gaan.” De regio Amsterdam-
Amstelland die gebruikt gaat maken 
van dit oefenobject bestaat uit 
twaalf beroepsposten en zeven vrij-
willigersposten van elk dertig tot 
veertig man. Ze kunnen acht dag-
delen oefenen.

Koude rook
“Het is uniek in deze regio”, zegt 
projectleider Peter Butter. “Normaal 
oefent de brandweer bij het Brand-
weer Opleidingscentrum 
Amsterdam-Amstelland Schiphol 
(BOCAS) met gasgestookte brand. 
Dat geeft ‘koude rook’ en dat wijkt af 
van de werkelijkheid. Rook is vaak 
het grootste gevaar bij een brand. 
Het is brandbaar, kan exploderen en 
het kan giftige sto� en bevatten.” 
Met dit houtgestookte oefenobject 
kan de brandweer de rookversprei-
ding beter oefenen. 
Diverse zeecontainers staan op 
elkaar gestapeld, door deuren met 
elkaar verbonden om verschillende 
scenario’s na te bootsen. “Het ligt 
aan het leerdoel waar we de brand 
aansteken. We kijken vooral naar de 
techniek van het blussen en naar de 
rook. Welke kleur heeft het, hoe 
beweegt het zich en welke tactiek 
moet er gevolgd worden.”

Westewind
Brand op het voormalige Cindu-
terrein kan wat gevoelig liggen. 
“We zullen proberen zo min mogelijk 
overlast te veroorzaken door de rook 
binnen te houden”, zegt Peter. “Er is 
veel ruimte om het terrein heen. 
Meestal waait er een westenwind, 
dus dan waait het niet richting de 
huizen. We melden het aan de meld-
kamer als we hier bezig zijn. We 
hebben vandaag de eerste belletjes 
al gehad.”
Nadat wethouder Jan Hazen de 
brand had geblust, mochten 
kinderen onder begeleiding van een 
brandweerman de waterstraal op de 
vlammen richten. De rij brandbestrij-
ders in spé groeide al snel. “Mijn 
dochter is tweeënhalf en is helemaal 
weg van de brandweer”, vertelde een 
trotse moeder die een foto van haar 
kindje maakte. Een jongetje huilde 
hard omdat hij nog niet weg wilde. 
Elders op het terrein konden 
kinderen op een springkussen of
in een brandweerwagen klimmen. 
De showband Feelings uit Den Haag 
speelde bekende covers, terwijl er 
ondertussen wat gedronken kon 
worden. Er waren vooral ouders
met kinderen naar deze open dag 
gekomen.

Druk bezochte ‘houtgestookte brand-
oefening’ met brandweer op Cindu-terrein

Foto’s:  Conny Vos.
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Uithoorn – Afgelopen woensdag 
was het goudkleurige blad van de 
bar in Buurtkamer De Waard de 
ondergrond voor een bijzonder 
moment in MFA De Scheg. Horeca-
ondernemer Sven Russchen mocht 
voor de eerste keer achter ‘zijn’ toog 
plaatsnemen. Ditmaal om de over-
eenkomst met de gemeente te 
tekenen met wethouders Jan Hazen 
en Ferry Hoekstra. Binnenkort hoopt 
hij volop te draaien voor publiek. 
Wethouder Hazen is opgetogen. 
“Dat er op na onze oproep in juni al 
zo snel een geschikte ondernemer is 
gevonden, is natuurlijk fantastisch. 

En met de enorme ervaring die hij 
meebrengt, leggen we de exploitatie 
van de Sportkantine en Buurtkamer 
vol vertrouwen in zijn handen”. 
Wethouder Hoekstra vult aan: “Het is 
al een bijzonder pand waar Uithoorn 
trots op mag zijn, en ik kijk uit naar 
de prettige samenwerking tussen 
Sven en de gemeente.”

Bijzonder
Sven Russchen beaamt dat de 
nieuwe De Scheg bijzonder is. “Toen 
ik de oproep las, ben ik eigenlijk 
direct erheen gereden om eens om 
het pand te lopen. Diezelfde dag heb 

ik mijn brief verstuurd.” Russchen is 
geen onbekende in Uithoorn. Hij is er 
geboren en kwam vervolgens via 
Amstelhoek in Mij-drecht terecht.
“Ik startte mijn horecacarrière 25 jaar 
geleden bij wat toen Sportpark 
Amstelhof heette in De Kwakel. 
Daarna ontwikkelde ik door heel 
Nederland horeca en evenementen 
voor locaties als Paleis Soestdijk, 
Ziggo Dome of Afas Live. Na ruim
12 jaar voelde ik de drang om meer 
lokaal te doen. En vooral om zelf 
weer op de vloer te staan.”
Russchen zoekt daarbij wel naar 
uitdagingen die een maatschappelijk 
of sportief karakter hebben, zoals 
Grand Café La Base in De Kwakel. En 
nu dus de Sportcafé De Scheg en 
Buurtkamer De Waard in De Scheg. 
“Ik vind het heerlijk om iedereen die 
er komt dat huiskamergevoel te 
kunnen geven. Niet moeilijk, niet 
gekunsteld, maar gewoon even 
lekker ontspannen iets eten of 
drinken.” Russchen ontmoette 
dinsdag al de huurders en vereni-
gingen van MFA De Scheg. Vanaf 
komende week is Sportcafé De 
Scheg en Buurtkamer De Waard 
open voor publiek.
De bouw van MFA De Scheg is mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
van Stichting Leefomgeving 
Schiphol. De Stichting investeert in 
projecten die een positief e�ect 
hebben op de leefomgeving van 
bewoners.

LEZERSPOST

Het gesprek van Conan de Bruin, n.a.v. zijn onderzoek naar de gang van 
zaken rond het plan 122 bomen te gaan kappen, met wethouder Hoek-
stra op 16 augustus 2022 in het gemeentehuis van Uithoorn, heeft 
nieuwe feiten boven water gehaald. Ter ondersteuning heeft Conan 
boomdeskundige Robert Prins voor de meest actuele stand van zaken 
rond boomziektes mee genomen.

Waar zijn we mee bezig?
Onder het mom van gevaar voorkomen, wordt het gevaar steeds groter. 
Het verdwijnen van ons leefmilieu, de natuur en het toenemen van de 
klimaatcrisis. De regel: 1 boom omleggen en 1 jong boompje daarvoor 
herplanten en verwachten dat dit compensatie geeft, is onzin.

De wethouder is van plan om te kappen:
Kap van groep 1 (van 74 bomen) vindt plaats binnen de geadviseerde 
termijn van zes maanden. Kap van groep 2 (van 48 bomen) wordt zo en 
zo uitgesteld tot 12 maanden en volgt er mogelijk nader onderzoek.
De bomen hebben gebloeid en staan bijna allemaal vol in het blad. 
Boomdeskundige Robert Prins (European Tree Technician) stelt en onder-
steunt Conan’s bevindingen in de laatste maanden: “De constateringen 
aan de bomen zijn geen gebreken die reden geven tot kap.” Uit Conan’s 
WOO-onderzoek (Wet Openbare Overheid) blijkt, dat er geen rapporten 
van iedere boom beschikbaar zijn vanaf de eerste of latere inspecties om 
het verloop van ziekten en gebreken vast te kunnen stellen. Hierdoor is 
van bepaalde bomen met een vastgesteld gebrek, die een risico kunnen 
geven, niet bekend hoe de aandoening zich heeft ontwikkeld. Is deze 
oppervlakkig, is deze verdwenen, of verdient deze nadere aandacht. Het 
kappen op grote schaal heeft een enorm slecht e�ect op ons leefklimaat 
en milieu. Voor de 122 bomen op de kaplijst is er volgens het boven-
staande geen reden tot kap! Het is onacceptabel dat de rapportage over 
de bomen niet terug te vinden is in professionele rapporten over een 
langere termijn, verricht door gecerti�ceerde experts. De expertise van 
de deskundige moet altijd gecontroleerd kunnen worden, beoordelingen 
moeten bijgesteld en vastgelegd kunnen worden. Zo zijn onnavolgbare 
desastreuze besluiten te voorkomen. 

Om de ernst van kappen te illustreren heeft Conan berekend, volgens de 
informatie van Wageningen Universiteit Research (recent onderzoek), dat 
bij het kappen van 120 bomen (gegevens van 2 bomen niet bekend) er 
505.426 kg CO2 bij verbranding (bijv. in houtgestookte centrales) in de 
atmosfeer terecht komt. Dit draagt niet bij aan het halen van de klimaat-
doelen van Nederland! Door 1 van de genomineerde bomen in Uithoorn 
te kappen en vervolgens te verbranden komt er zoveel CO2 in de lucht, 
dat er minimaal 192 boompjes direct aangeplant behoren te worden om 
na vele jaren weer CO2 neutraal te zijn. Voor 120 bomen heb je dan 23.040 
boompjes, of een heel bos nodig om over lange tijd te compenseren. Er 
wordt nog steeds te lichtzinnig gedacht. Elke boom die je verwijdert uit 
een ecosysteem waarin we leven, heeft hierop een enorme impact, waar-
door je het welzijn van alles dat er in leeft negatief beïnvloed.

Eindconclusie
Op basis van deze gegronde redenen, kan de wethouder er niet om heen 
van kappen af te zien, alle bomen zorgvuldig te blijven inspecteren en 
waar nodig op een boomvriendelijke manier bij te sturen. Bij gevaar 
takken uit de boom verwijderen om hem veiliger te maken.
Conan vraagt de gemeenteraad om er op toe te zien dat dit ook gebeurt 
en aan de Wethouder en het college om dit te gaan uitvoeren. Neem uw 
verantwoordelijkheid en geef GROEN LICHT voor het behouden van de 
122 bomen. Ga voor een ander beleid, waarin kappen niet meer voor-
komt en alleen gebeurt bij uitzondering in uiterste noodzaak.
GA VOOR DUURZAAMHEID EN EEN NIEUWE NORM.
Conan de Bruin

Geen reden voor het kappen van 122 bomen

Nieuwe horecaondernemer
voor De Scheg

Sven Russchen met wethouders Ferry Hoekstra en Jan Hazen (r).

Regio - Op zondag 18 september 
organiseert de Fotokring Uithoorn 
haar laatste jubileumactiviteit: een 
workshop fotogra�e voor kinderen 
met hun (groot)ouder. We gaan leren 
hoe kriebelbeestjes en bloemen 
mooi op de foto gezet kunnen 
worden. Dankzij de smartphone kan 
iedereen tegenwoordig een foto 
maken, maar kan iedereen ook echt 
fotograferen? Deze vraag houdt de 
leden van de Fotokring soms bezig. 

Deze workshop helpt kinderen om 
samen met hun vader, moeder, opa, 
oma, oom of tante eens anders naar 
een onderwerp te kijken en het 
daarom net even anders te fotogra-
feren. Zo kan een foto door dicht op 
het onderwerp te gaan zitten opeens 
veel interessanter worden! Een 
mooie bloem met allerlei andere 
bloemen eromheen valt minder op. 
Een deel van de bloem fotograferen 
geeft een verrassend leuk e�ect.
Zak eens door je knieën of ga op de 
grond liggen en maak dan een foto. 
De foto wordt veel pakkender; je wilt 
er langer naar blijven kijken.

Professioneel
De professionele workshopleidsters 
Yvonne en Birgitta van TuDO Foto-
gra�e helpen de kinderen en (groot)
ouders tijdens deze workshop om 
anders te durven fotograferen. Het 
Enge Bos aan de Drechtdijk 47 in
De Kwakel is een perfecte locatie 

hiervoor. Er zijn camera’s aanwezig, 
maar een eigen camera meenemen 
mag natuurlijk ook. De workshop 
vindt ’s middags plaats op 18 
september. De exacte tijden zijn 
afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen en de leeftijd van de 
kinderen. Dit hoort u dus later. De 
workshop duurt ongeveer 2,5 uur.

Aanmelden
Er is plek voor 12 tot 14 kinderen in 
de leeftijd van 7 t/m 14 jaar met hun 
vader, moeder, opa of oma, dus meld 
je snel aan door een mail te sturen 
naar activiteitenfku@gmail.com met 
daarin de leeftijd van uw kind(eren), 
uw mailadres en telefoonnummer, 
zodat we u kunnen bereiken voor 
nadere informatie. Vind je het leuk 
om alvast te kijken hoe zo’n work-
shop eraan toegaat? Kijk dan op 
https://tudofotogra�e.nl/
workshop-ouder-en-kind/.
Dankzij sponsoring van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds is de work-
shop gratis. Komen jullie ook?

Gratis workshop Fotografie

Foto:  Yvonne van Dormolen 
(workshopleidster).

De Ronde Venen - Op zaterdag 27 
augustus hadden de Zonnebloem-
vrijwilligers van Wilnis/de Hoef, een 
geweldige dag. Ze hadden een 
kraam van de Kringkoop onder de 
luifel bij de Jumbo in Wilnis. Een 
prachtig plekje om Zonnebloemloten 

te verkopen, te �yeren en mensen 
aan te spreken om het werk van de 
Zonnebloem wat bekender te 
maken. Ze hebben heel veel loten 
verkocht en bedanken de Kringkoop 
voor de kraam en de Jumbo voor alle 
gastvrijheid.

Bedankt voor de gastvrijheidSprekersclub
Regio - Sprekersclub “Amstel
& Omstreken” start op 6 
september in de Springbok 
Oostzijde 61a in De Hoef. 
Spreken in het openbaar is
het belangrijkste doel van de 
vereniging, maar kennis van
de vele verschillende vormen 
communicatie is dit jaar het 
hoofdthema. Goed spreken in 
het openbaar is alleen moge-
lijk als U goede antwoorden 
kunt geven op wat anderen u 
vertellen. U bent van harte 
uitgenodigd op deze avond. 
Inlichtingen bij Mart van der 
Voort e-mail: mart.jeanette@
live.nl.
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Mijdrecht - Op Open Monumenten-
dag 2022 – zaterdag 10 september – 
zal om 11.15 uur één van de orgel-
pijpen van het monumentale
Maarschalkerweerd-orgel in kerk
H. Johannes de Doper aan het Drie-
huispein op de grens van Mijdrecht 

en Wilnis, symbolisch worden verwij-
derd. Dit delicate werk wordt uitge-
voerd door Adjan Smitsman, direc-
teur van orgelbouwer Van Vulpen, 
onder het toeziend oog van Peter 
Forsthövel, voorzitter van de restau-
ratie-projectgroep. Deze bijzondere 
handeling markeert de start van het 
restauratieproject van dit bijzondere 
instrument. Voorafgaand bespeelt de 
befaamde organist Stephan van de 
Wijgert het orgel.
Rond 11.30 uur schetst Peter Fors-
thövel het belang van de restauratie, 
wat er het komende jaar met het 
orgel gaat gebeuren en wanneer het 
gerestaureerde orgel weer kan 
worden beluisterd en bekeken. Het 
monumentale instrument zal dan 
weer op de vertrouwde plaats staan, 
maar wel een kwartslag gedraaid om 
ook de fraaie zijkant van het orgel 
met sprekende pijpen zichtbaar te 
maken. Aldus zal de oorspronkelijke 
opstelling van het orgel uit 1879 
geheel in ere zijn hersteld.

Orgelfonds
Om de restauratie �nancieel haalbaar 
te maken is een aantal jaren geleden 
het Orgelfonds in het leven 
geroepen. Dit fonds is gevoed met de 
opbrengst van verschillende activi-
teiten in de geloofsgemeenschap, 
met bijdragen van tal van sponsoren, 
met substantiële subsidies van rijk en 
provincie en met ondersteuning van 
de vriendenstichting (de Stichting tot 
instandhouding van het Monument 
H. Johannes de Doper). Vol vertrou-
wen gaat de uitvoering van de werk-
zaamheden van start en voor de 
ontbrekende ‘laatste loodjes’ wordt 
binnenkort de actie ‘adopteer een 
orgelpijp’ opgezet. Het Maarschalker-
weerd-orgel telt vele orgelpijpen, 
variërend in grootte. Laat u de kans 
om uw naam te verbinden met dit 
grootse monumentale instrument 
niet ontgaan!

Activiteiten
Tijdens Open Monumentendag zijn er 
verder rondleidingen in de kerk, is er 
een videopresentatie en kunt u onder 
begeleiding de toren beklimmen en 
de gewelven van bovenaf bekijken.

Mijdrecht - In de pop-up galerie van 
KunstRondeVenen, in winkelcentrum 
De Lindeboom in Mijdrecht, is een 
nieuwe expositie ingericht, die tot
1 oktober te zien zal zijn. In de eerste 
twee weken zijn er schilderijen en 
sieraden te bewonderen, gemaakt 
door respectievelijk Homi Koedam 
en Marianne van de Rest; in de 
laatste twee weken komen daar 
beelden van Gerarda Demarteau bij. 
Deze kunstenaars uit De Ronde 
Venen maken werk van hoog niveau. 
Ze zullen zelf op donderdagen, vrij-
dagen en zaterdagen van 12.00 tot 
16.00 uur in de galerie aanwezig zijn 
om over hun werk toe te lichten. 

Homi Koedam 
Schilderes Homi Koedam woont in 
Mijdrecht, maar komt oorspronkelijk 
uit het toenmalige Perzië. In Enge-
land studeerde zij af in industrieel 
ontwerp. Eenmaal in Nederland 
volgde zij op de Rietveldacademie de 
opleiding binnenhuisarchitectuur. 
Op dat gebied is zij jarenlang werk-
zaam geweest. Tijdens haar studie 
maakte zij nader kennis met het werk 
op canvas van de ‘grote meesters’ en 
zij besloot zich ook op dat vakgebied 
te bekwamen. Met succes. Zij heeft 
tal van exposities met haar werk 
ingericht en daarbij is gebleken dat 
haar schilderijen door het publiek 
worden gewaardeerd. 

Marianne van de Rest 
Marianne van de Rest ontwerpt en 
maakt sieraden. Zij is geboren en 
getogen in ‘t Gooi. Zij studeerde 
rechten in Utrecht en is op dat 
vakgebied gepromoveerd in Leiden. 
Zij werkte bijna dertig jaar in de 
�nanciële sector en is een aantal 
jaren interim manager geweest bij de 
overheid en in de bouwsector. Zij 
woont in Mijdrecht. Sinds een paar 
jaar verzamelt zij vintage kralen en 
sluitingen uit de periode 1900 tot 
1980. Inmiddels beschikt zij over een 
grote collectie glas-, lucite-, cloi-
sonne- en Swaroski-kralen en een 
kleine collectie semi-edelstenen. 
Hiermee maakt zij oorbellen en 
kettingen, in kleine oplagen. Het zijn 

unieke exemplaren, waarvan geen 
tweede bestaat. Daarnaast maakt zij 
gebruik van natuurlijke materialen, 
zoals roggenleer, hoorn, been, Afri-
kaanse kralen, hout, noot, Oegan-
dees papier en rubber. 

Gerarda Demarteau 
Beeldhouwer Gerarda Demarteau is 
in 1956 geboren op het Amsteleiland 
in Amstelveen, maar woont inmid-
dels in De Ronde Venen. Zij heeft 
haar atelier midden in de polder. In 
2001 begon zij met beeldhouwen bij 
De Blauwe Wereld in Zegveld. Er ging 
een wereld voor haar open. Al gauw 
bleek dat het bewerken van stenen 
met alleen handvijlen en schuur-
papier, haar favoriete techniek is. 
Ronde, aaibare vormen, zoals torso’s, 
hebben haar voorkeur. Niets of 
niemand is compleet en dat geldt 
ook voor haar beelden. Wat er niet is 
in de steen, blijft onbewerkt en 
onbekend. Dit prikkelt de fantasie 
van de kijker. Het werken in opdracht 
vindt Gerarda spannend. Het is een 
uitdaging om de wens van de 
opdrachtgever en haar eigen, vrije 
fantasie te laten samenkomen. 

Veelzijdige expositie in
De Lindeboom Mijdrecht - 30 jaar Périne, dit willen 

Périne en haar collega’s natuurlijk 
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Al vanaf het voorjaar zijn zij bezig om 
drie feestelijk weken in september te 
organiseren.
In 1992 is Périne haar praktijk in
Mijdrecht gestart. Eerst in twee 
kamers aan huis bij haar ouders, 
daarna in een ruimer pand op 
Ho�and en sinds 2012 in een 
prachtig pand aan de Genieweg. 
Eigen concepten heeft zij ontwikkeld 
en de huid verbeteren m.b.v. het 
herstelvermogen van de huid, holis-
tisch, duurzaam, innovatief en 
toekomstgericht, is wat nog steeds 
haar missie is. Périne is dan ook extra 
trots op de Runner-up prijs voor 
beste leerbedrijf en het winnen van 
de Beauty-Award; beste salon van 
Nederland.
Sinds 1998 is team ‘Périne’ gegroeid. 
Een bedrijf neerzetten en laten func-
tioneren, kan alleen maar met de 
juiste mensen om je heen. Ze houdt 
dan ook van coachend leidinggeven 
en samenwerken om elkaar te 
versterken. Samenwerking met haar 
medewerkers, andere ondernemers, 
leveranciers en natuurlijk ook met 
haar klanten. Want alleen door 
samen te gaan voor het beste van de 
huid, krijg je de mooiste resultaten. 
Ze ervaart het dan ook als een 
compliment dat er nog steeds 
klanten komen die vanaf het begin 
haar bedrijf bezoeken.
In 30 jaar heeft ook deze krant al vele 
mooie persberichten mogen 
plaatsen over Périne. Niet alleen over 
de uiteenlopende en innovatieve 
behandelingen, maar ook over 
allerlei activiteiten die zij heeft geor-
ganiseerd. Thema-avonden, (online) 
Beauty Shows, Beauty Boulevard, 
Feestmiddagen, Informatie- en Open 
Dagen met gastsprekers en andere 
ondernemers, noem maar op.
30 jaar ‘Périne’, klinkt misschien lang, 
maar Périne voelt dat anders. Dat 
komt omdat zij met haar team nog 
iedere dag geniet van wat het mooie 
vak hun brengt. Zij blijven de trends 
en innovaties volgen en putten daar-
naast kennis en kunde uit 30 jaar 
ervaring. Zij blijven dan ook bruisend 
en vol energie, wat nu ook weer 
terug te zien is in hun drie ‘Happy 30’ 
weken.

Drie weken feest
Vanaf 5 september is het dan ook 
feest. Alle drie de weken staat het 
getal 3 of 30 centraal. Périne wil 
graag een aantal feestelijkheden 
extra toelichten. Zo staat 5 t/m 10 
september in het teken van Skin 
Experience; manuele huidverbete-
ring. Onze junior specialist en stagi-
aire geeft in deze week bijvoorbeeld 
voor slechts dertig euro een gezicht-
behandeling met make-up touch-up. 
Het mooie hiervan is dat het volle-
dige bedrag gaat naar ‘Care For Life’. 
Dit is een non-pro�t organisatie die 
zich inzet voor zieke kinderen. De 
week van 12 september staat in het 
teken van Skin Intensive; huidverbe-
tering mbv apparatuur en ontvangt 
men maar liefst dertig korting op een 
needling behandeling. Van 19 t/m 23 
september wordt de Skin Concept 
Store in de picture gezet en kan 
iedereen die week heel voordelig
de mooiste lifestyle wannehaves 
shoppen. En over inspiratie 
gesproken. Op woensdagavond
7 september komt Murad Nederland 
voor een interactie avond, op
14 september drie gastsprekers
die gaan vertellen over epigenetica, 
permanente make-up, needling en 
natuurlijke anti-agening en op
22 september een make-up avond.

Als laatste voegt Périne er nog 
lachend aan toe, mag onze 
‘beroemde’ online beauty veiling
op 23 september vanaf 19.30 uur niet 
ontbreken en verheug ik me ook heel 
erg op de ‘Happy Birthday Party’ die 
we zaterdagmiddag 24 september 
speciaal voor onze klanten organi-
seren bij ‘Meesters’ in Mijdrecht.

Wees Welkom
Zoals gezegd is bovenstaande nog 
niet alles en vind je alle info op hun 
website. Périne en haar team 
nodigen iedereen van harte uit
om van alle activiteiten gebruik te 
maken. Daarnaast is er op zaterdag-
ochtend 24 september ‘Happy 30 - 
Meet The Specialist’. Ben jij iemand of 
ken jij iemand die kennis wil maken 
met Instituut Périne, dan ben je van 
harte welkom.
Périne is gevestigd op de Genieweg 
8 in Mijdrecht. Op de website www.
perine.nl staat alle info.

Happy Périne 30 jaar

De Ronde Venen - Zangschool 
Greetje de Haan start het seizoen 
met een concertje op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht op zaterdag
3 september van 11.00 - 13.00 uur.
Het is voor het eerst dat ze van deze 
locatie gebruik gaan maken. Omdat 
de Culinaire Venen dit jaar niet door-
gaat, hebben ze de mogelijkheid op 
deze dag het zangseizoen te openen!
Gelukkig komen er nog meer evene-
menten aan waar ze ook aan gaan 

deelnemen: 11 september Polderdag 
in Vinkeveen, 2 oktober Klinkklaar 
o.a. in mijn Zangstudio, 5 november 
Cultuur Parade in Vinkeveen.
Maar eerst 3 september. De zangers 
en zangeressen zullen, begeleid door 
gitaar of een band jazz, pop, musical 
en kinderliedjes voor u gaan zingen.
So�a Sampiemon, Donna Veenhof, 
Annemarie Stolwijk, Janneke Meye-
rink, Niki van Walraven, Reinier Bros-
huis, Peter Hoogervorst, Eliahna 
Foulouh, Marion de Klijne, Tony 
Rekelhof, Keetie Loosman, Katie 
Houtman en Tanja Eichholz gaan
o.a. ‘One way ticket to the blues’
van Boney M, ‘Never really over’ van 
Krezip, ‘Regen op rozen’ uit de Sound 
of music, ‘All that jazz’ uit Chicago,
‘All of me’ van John Legend, ‘De 
Diepte’ van S10 en van Johnny Cash 
zelfs de ‘Falsome prison blues’ en
nog veel meer moois! De zangersvan 
Zangschool Greetje de Haan hopen 
dat jullie allemaal komen luisteren
op zaterdag 3 september 2022!

Een Vrolijk Loopconcert

De Ronde Venen - Na een warme en 
zonnige zomer is het weer zover: de 
deuren aan de Windmolen 75 in
Mijdrecht gaan weer open. Op dins-
dagavond 6 september start Soos
De Cirkel weer met haar wekelijkse 
activiteiten. De vrijwilligers hebben er 
ontzettend veel zin in en staan weer 
klaar om iedereen te verwelkomen. 
Je kunt op zo’n avond darten, tafel-
voetbalspelen, sjoelen, kaarten, 

muziek maken of creatief bezig zijn. 
Daarnaast staan voor het hele seizoen 
ook weer geweldige activiteiten in de 
planning: in december Sinterklaas-
feest en een heerlijk Kerstdiner. En als 
klapstuk in april 2023: de playback-
show. Kortom een geweldig nieuw 
seizoen staat weer voor de deur.
Soos de Cirkel iets voor jou? Iedere 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt er een gezellige avond georga-

niseerd voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ongeveer 
60 leden van Soos De Cirkel onder-
nemen onder begeleiding van een 
tiental vrijwilligers diverse activi-
teiten.

Nieuwe leden
Er is weer plaats voor nieuwe leden. 
Ben je ouder dan 15 jaar, dan is dit je 
kans en kom eens een keer geheel 
vrijblijvend kijken. Meer informatie? 
Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem 
contact op met Angela van Adrichem: 
06 - 2393 7815.

Start restauratie 
Maarschalkerweerd-orgel

Soos De Cirkel gaat
6 september weer beginnen
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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.

Welkom terug
De column die ik elke twee weken schrijf in 

deze krant gaat weer beginnen. Ik ben namelijk weer terug in Nederland 
na een mooie vakantie. Hartelijke reacties van mensen ontving ik na mijn 
Facebookbericht over de reis door Frankrijk die ik samen met mijn José 
maakte. Hartelijk in de trant van ‘welkom terug’. En dat voelt ook zo.
De vakantie startte in Parijs waar wij verschillende mooie plekken hebben 
bezocht. We zijn daarna doorgereisd naar Normandië. Om onder andere 
de historie van de Tweede Wereldoorlog geallieerde landingen van 6 juni 
1944 op diverse plaatsen te aanschouwen. Wat indrukwekkend toch. 
Indachtig nu... laten we vooral vredig samenleven, met de nadruk op 
samen. Ook in gedachte de afgelopen 15 augustus. Op die dag staan we 
stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der 
Nederlanden en herdenken we alle slachto�ers van de oorlog tegen 
Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Na de memorabele bezoeken aan Omaha Beach reisden we door naar 
Bretagne waar we vooral gelezen en gerust hebben. En we hebben 
genoten van de dagverse vis die ze met veel liefde bereiden.

Thuiskomen
Het was heerlijk in Frankrijk, maar thuiskomen vinden José en ik ook �jn.
Ik kijk uit naar alle ontmoetingen die ik met u kan hebben. En alle zaken 
die het college van burgemeester en wethouders voor de inwoners en 
ondernemers kan faciliteren.

Hartelijke groet,
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Het gehamer en vrolijke 
kinderstemmen waren deze warme 
middag al van verre te horen. Op een 
grasveld in de Legmeer was tijdelijk 
een heus huttendorp verrezen. Twee 
dagen hadden kinderen tijdens de 
Speel Mee week gewerkt aan hun 
bouwwerk. Van tevoren mochten
ze een lootje trekken met het thema 
voor hun hut erop en daarna begon 
het timmeren. Dinsdagmiddag 
kwamen burgemeester Pieter Heilie-
gers en wet-houder José de Robles de 
prijzen uitreiken voor de mooiste 
hutten. Eerst keken ze belangstellend 
rond en luisterden ze naar de enthou-
siaste verhalen. José deed een poging 
touw maken bij de Touwslagerij. Ze 
kregen een confettidouche van 
hartjes bij het Café waar Terence en 

haar bestie So�e limonade schonken. 
Ze hadden de hut gemaakt samen 
met twee andere meiden, met wie ze 
na één dag al vriendinnen waren.

Extra mooi
Hoewel alle hutten mooi geworden 
waren, werden er drie hutten extra in 
het zonnetje gezet. De prijs voor
de meest dorpse hut ging naar het 
theater dat omgebouwd was tot 
woonhuis van Yara, Roan, Nika en 
Eline. Tot schoonste hut werd de bank 
benoemd. Hoewel de jongens liever 
de prijs voor stevigste hut hadden 
gekregen, waren Bram,
Nick, Julian en Niels toch blij met
de toekenning. Als laatste kreeg 
lampenwinkel De Toverlamp de prijs 
voor mooist versierde hut. Zij hadden 

Huttenbouwen weer
groot succes

Foto’s:  Conny Vos.

Uithoorn - Pianist Camiel Boomsma 
en vier ‘strijkende’ vrienden openen 
op zondag 18 september a.s. om 
14.30 uur in De Schutse te Uithoorn 
het culturele seizoen 2022-2023 op 
sprankelende wijze met o.a. het 
twaalfde pianoconcert van Mozart 
en het tweede pianokwintet van 
Dvorak. In de maanden daarna 
ontvouwt zich een afwisselend en 
veelkleurig programma: muziek-
theater door Musica Extrema, trou-
badour Lenny Kuhr met oud en 
nieuw repertoire, strijkkwartetten 
door het Dostojevski Kwartet, een 
familieprogramma rondom de 
liedjes van Harry Bannink met o.a. 
Cor Bakker, het Kerstconcert door 
kamerkoor Cantabile, een nieuw-
jaarsconcert door het Amsterdam 
Wind Quintet, een liedprogramma 
rondom ‘De vrouw’ met o.a. mezzo-
sopraan Francine Vis, en als afslui-
ting de nieuwe cabaretvoorstelling 
van Vincent Bijlo ‘Laat dat nou maar 
aan mij over’. De SCAU (Stichting 

Culturele Activiteiten Uithoorn) 
hoopt dat u in het nieuwe seizoen 
weer massaal naar De Schutse komt 
om de schoonheid en de troost van 
‘live’ podiumkunsten te ervaren.

Schäfer, Mozart en Dvorak
Op zondag 18 september a.s. 
beginnen Camiel Boomsma (piano), 
Saskia Otten (viool), Gerard Spronk 
(viool), Anna den Herder (altviool) 
en Mick Stirling (cello) hun 
optreden met het romantische, 
meeslepende Adagio Patetico uit 
het Pianokwintet Opus 5 van de 
Nederlandse componist Dirk 
Schäfer (1873 - 1931). Dan volgt 
Pianoconcert nr. 12 in A gr.t. KV 414 
van Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 - 1791). Het concert is vooral 
vrolijk en makkelijk in het gehoor 
liggend. Mozart schreef in een brief 
aan zijn vader over het 11de, 12de 
en 13de pianoconcert dat ze voor 
minder ervaren luisteraars zeer 
geschikt waren, terwijl de werken 

SCAU presenteert seizoens-
opening met Mozart en Dvorak

Uithoorn - Wederom was het Open 
Podium afgelopen zondag 28 
augustus op het Fort bij de Kwakel 
een groot succes. Het weer werkte 
mee dus was het evenement buiten 
op het terras. Uiteindelijk waren er 
naar schatting zo’n 50 bezoekers, 
muzikanten en toeschouwers.
Dit keer waren er geen vooraf aange-
melde optredens, maar zorgden de 
aanwezige muzikanten voor een 
spontane invulling van de middag. 
Met behulp van de beamer toverden 
ze de benodigde akkoorden en 
teksten op het scherm, zodat 
iedereen wist wat te spelen. Het 
repertoire was divers; popsongs, 
blues, rock en ballads.
Dat het Open Podium voor iedereen 
is bewees een pensionado, die 

tijdens Corona ukelele is gaan spelen 
en er niet voor schroomde om twee 
nummers te spelen, onder groot 
applaus. Er waren ook nieuwkomers 
onder de muzikanten, en er werden 
gelijk contacten gelegd om voor de 
volgende keer nummers in te 
studeren. Dat is ook de bedoeling 
van het Open Podium; op een laag-
drempelige manier mensen die iets 
met het maken van muziek hebben, 
of erover denken om iets met muziek 
te gaan doen, bij elkaar te brengen. 
Wij richten ons niet alleen op gitaar-
muziek, maar verwelkomen ook 
graag andere stijlen (koren, klassieke 
muziek, etc.). Het volgende Open 
Podium is op zondag 23 oktober. 
Voor meer informatie zie de website: 
openpodiumuithoorn.nl.

Open Podium Uithoorn en 
omstreken groot succes

Ontmoet lokale auteurs bij 
opening bieb
Uithoorn - Tijdens de opening van 
de bibliotheek Uithoorn kunnen 
bezoekers ook lokale schrijvers 
ontmoeten. Zij kunnen iets vertellen 
over hun boek en het schrijfproces. 
Op zaterdag 3 september zal Jaap 
Kranenborg aanwezig zijn. Hij schreef 
De Ontgroening van een Eerstejaars 
Gepensioneerde, dat in februari van 
dit jaar uitkwam. Een herkenbaar, 
humoristisch en ontroerend relaas 
over het eerste jaar van het pensioen, 
waarin de band tussen een vader en 
zoon als rode draad dient. Ook zal 
Joeri Veul aanwezig zijn met zijn 
kookboek HOOFDgerechten, 36 
verrassende en smaakvolle vegetari-
sche gerechten bomvol voedings-
sto�en die de gezondheid van de 
hersenen ten goede komen. Joeri 
maakte dit boek na de hersenbloe-
ding die hem in het najaar van 2020 
trof. Op zondag 4 september kunnen 

bezoekers een meet en greet hebben 
met Finy Sheils. Zij schreef het boek 
Verborgen Waarheid over het rouw-
proces na het verliezen van twee 
zussen. Ze vertelt op persoonlijke 
manier hoe ze omgaat met het 
verlies van haar dierbaren. Ook Ties 
de Bresser heeft zich kwetsbaar 
opgesteld in zijn boek De dans van 
angst en verlangen. Daarin schrijft hij 
over zijn besef dat hij een jongen is 
gevangen in een meisjeslichaam en 
over zijn reis om de man in hem de 
ruimte te geven. Ook zullen er nog 
andere schrijvers aanwezig zijn, zoals 
Chris Tre�ers die een boek uitgaf met 
dertig verhalen en foto’s achter 
tatoeages. Alle schrijvers zijn uitge-
nodigd door het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn. Zij komen uit 
Uithoorn en willen hun verhaal graag 
delen met de Uithoornaars. Kom 
gerust langs voor een praatje.   

verschillende soorten lampen in de 
aanbieding. Een jongetje was 
ontroostbaar dat zijn creatie geen 
prijs had gewonnen, maar ongetwij-
feld had ook hij een gezellige dag 
gehad.

Cheque
Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
had burgemeester Heiliegers een 
cadeau meegenomen namens de 
gemeente voor de jubilerende organi-
satie. Het was namelijk de vijftigste 
keer dat de Speel Mee week werd 
georganiseerd. Hij overhandigde
een cheque van vijfhonderd euro
aan Inger de Jong van de organisatie.
Een moeder vertelde dat ze zelf ook al 
kwam toen ze net zo oud was als haar 
dochter nu. “Geweldig om te zien dat 
ze dit na zoveel jaar nog organiseren 
en nog steeds met zoveel plezier.” 
Haar dochter had binnen een insec-
tenhotel gemaakt die zeker een plekje 
in de tuin zou krijgen. Ons Tweede 
Thuis had voor het framewerk 
gezorgd. Vrijwilliger Thomas had de 
dag ervoor hard gewerkt en de 
plankjes voorgeboord en bamboes-
tengels gezaagd, zodat het een kant-
en-klaar bouwpakketje was voor de 
kinderen. Zij mochten de plankjes in 
elkaar timmeren, verschillende 
verstopplekjes maken voor de 
insecten en desgewenst de buiten-
kant versieren. Zo ging iedereen met 
een tevreden gevoel naar huis om de 
volgende dag weer terug te komen 
voor een nieuw programma. Mede 
dankzij de hulp van vrijwilligers, van 
buurtbeheer de Legmeer en van 
sponsoren kan de organisatie weer 
terugkijken op een prachtige Speel 
Mee week.

qua inhoud tóch ook de muziek-
kenner konden plezieren. Na de 
pauze komt het uitbundige 
Pianokwintet nr. 2 Opus 81 van 
Antonin Dvorak (1841 - 1904) tot 
klinken. Als je Dvorak zegt, dan zeg 
je ‘melodie’. De ene na de andere 
schitterende inval passeert de 
revue, vaak gebaseerd op Slavische 
volksmuziek, zoals de ‘dumka’, een 
instrumentaal stuk met een melan-
choliek en peinzend karakter met 
bijna altijd een plotselinge, verras-
sende wending.

Informatie en kaartverkoop 
Op de website www.scau.nl zijn 
online abonnementen en losse 
kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ 
en ‘Kaarten bestellen’ en volg de 
instructies. Vanaf zaterdag 10 
september a.s. zijn losse kaarten à
€ 15 (jongeren onder de 16 jaar à
€ 7,50) ook verkrijgbaar bij de Read 
Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein) of vanaf een half uur 
voor aanvang aan de zaal. De 
deuren van de zaal gaan om 14.00 
uur open. Iedereen is van harte 
welkom!
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RICK FM
Zondag 28 augustus, 11.00 - 13.00 uur; 
Sport & Co, met o.a. interviews en infor-
matie. Voetbaltrainers van Legmeer-
vogels, KDO en RKDES over de laatste 
oefenwedstrijden. Interview met de 
Midgetgolfclub Aalsmeer over de 
speciale 50 plus actie.

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

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

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

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

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
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

Uithoorn - Deze zanggroep is een 
koor van bijzonder enthousiaste 
60-plussers die regelmatig optredens 
verzorgen voor mensen in zorginstel-
lingen en bij samenkomsten van 
senioren. Het repertoire bestaat uit 
Operette- en Musicalmuziek. Maar 
ook Nederlands repertoire wordt 
door hen gezongen. De mensen voor 
wie zij optreden kunnen met een 
aantal melodieën meezingen door-
dat een aantal teksten achterop het 
programma worden vermeld. Zij 

treden meestal op in de middag en 
een enkele keer ‘s avonds. Zij worden 
begeleid door een pianist(e). Het is 
voor mensen in deze instellingen een 
welkome a� eiding wanneer zij daar, 
in Oostenrijkse kleding, komen 
zingen. Uiteraard wordt er ook solis-
tisch gezongen door een aantal koor-
leden en natuurlijk kunnen zij daarbij 
nog een paar enthousiaste leden 
gebruiken die een goede sopraan, 
tenor of bariton zijn. Vanaf woensdag 
7 september starten zij de repetities 

weer in Het Hoge Heem in Uithoorn. 
Tussen 20.00 en 22.00 uur gaan zij er 
weer zingend tegenaan! Mocht u 
eens een repetitie willen meemaken, 
kom gerust eens een repetitie 
bijwonen op de woensdagavond.
Heeft u bekenden die in een zorg-
instelling wonen en wilt u hen een 
optreden cadeau doen, dan is dat 
natuurlijk ook te bespreken. Voor 
meer informatie kun u de website 
bezoeken: www.zanggroepmusica.nl. 
Heeft u vragen die u niet beant-
woord ziet op de website, dan kunt
u hen natuurlijk ook mailen:
zanggroepmusica@kpnmail.nl. Wilt u 
snel contact, bel dan: 06-29283733.

Zanggroep Musica gaat
weer zingen!

Uithoorn - Zaterdag 3 en zondag
4 september zijn er speciale Rick FM 
uitzendingen vanaf locatie tijdens 
het feestelijke openingsweekend van 
de nieuwe Bibliotheek Uithoorn. 
Beide dagen zijn er van 10.00 tot 
14.00 uur speciale radioprogramma’s, 
die live in de bibliotheek gemaakt 
worden. In de programma’s veel 
aandacht voor het openingspro-
gramma, de gasten en verslag van de 
activiteiten. Meer informatie over het 
programma en de nieuwe biblio-
theek vindt u op www.nieuwe
biebuithoorn.nl. Rick FM heeft beide 
dagen zelf ook speciale gasten en je 
kan verzoeknummers aanvragen. Het 
Rick FM team informeert de bezoe-
kers ook over de mogelijkheden van 
vrijwilligerswerk bij onze lokale 
radiozender.

Zaterdag 3 september
Speciaal programma van ‘De gouden 
zaterdag’ met Kees Hoogervorst van 

10.00 tot 14.00 uur. Met interviews 
en verslagen van alle feestelijke acti-
viteiten. We spreken met Daphne 
Janson, directrice van de bibliotheek 
o.a. over de ‘Wensen’-actie de Bieb 
Amstelland en met wethouder José 
de Robles van Gemeente Uithoorn 
over het belang van een bibliotheek 
voor Uithoorn. Natuurlijk ontbreekt 
ook Peter Borghaerts de Dorps-
dichter-uithoorn niet in onze uit-
zending. We hebben interviews met 
Claudia Prange van het Taalhuis 
Uithoorn over hun cursussen en de 
noodzaak van taalles en met Tosca 
Menten over haar kinderboeken en 
de kindervoorstelling.

Zondag 4 september
‘Uit de Kunst’ met Naomi Heidinga, 
10.00 tot 11.00 uur, met o.a. als 
gasten Kwakelaar Daan Bartels over 
o.a. ‘het lied van de Kwakel’, zijn 
cabaretvoorstelling en zijn nieuwe 
CD. En met Monika Haak (schrijfster 

uit Uithoorn) o.a. over haar tweede 
boek ‘Julia’.
‘Sport & Co’, 11.00 tot 13.00 uur, met 
Michel de Groot, Jelmer Liesveld en 
Jan Tilburgs. We gaan met onze vaste 
sportgasten van Legmeervogels, 
KDO, RKDES, Qui Vive en Thamen het 
dit keer niet alleen hebben over de 
voor- of nabeschouwing van hun 
wedstrijden, maar willen ook weten 
wat hun favoriete boek is. Daarnaast 
hebben we interviews met Ben 
Voorend van schrijverscollectief 
BSPU en onze verslaggeefster Juli 
Golin vaart mee met de Poëziepont 
van de dorpsdichter Peter Borg-
haerts.
‘Rood Wit Blauw’, 13.00 tot 14.00 uur, 
met Rob de Jonge. Lekker Neder-
landstalige muziek met de ‘Hollandse 
Nieuwe’ en de nummer één uit de 
Nederlandstalige Top 10. Maar ook 
interviews met de Amstelland Seni-
oren Computerclub die vanuit de 
nieuwe bibliotheek gaat werken en 
met de schrijfster Rosita Steenbeek 
over haar roman ‘Julia’.

Extra radiouitzending Rick FM

Uithoorn - Op de Achterberglaan in 
Uithoorn is donderdagavond een 
ongeval gebeurd. Even voor 20.00 

uur ging het ter hoogte van de Slau-
erho�  aan mis en werd een � etsster 
geschept. Politie en ambulance-

dienst werden opgeroepen naar het 
ongeval. Het slachto� er is met 
onbekend letsel naar een ziekenhuis 
vervoerd. De politie doet onderzoek 
naar de toedracht van het ongeval.

Fietser geschept en gewond

Foto:  VLN Nieuws - Elvin Hendriks.
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DE KWAKEL TOEN & NU…(63)

1929 Boterdijk … Toen
Deze oude boerderij, waar drie gezinnen samen woonden, is gebouwd in 
ca.1825. Het groene �etsenschuurtje met de naam Simplex erop, werd 
neergezet door Jan Sitvast Sr. die hier zijn rijwielherstelbedrij�e begon. 
Zijn ouders woonden in het voorste gedeelte van de boerderij. Het pand 
werd in zijn geheel aangekocht door zoon Jan Sitvast Sr. die hier bij zijn 
ouders woonde tot aan de sloop in 1929. In 1930 kreeg hij vergunning 
voor nieuwbouw, die uitgevoerd werd door zijn broers, de aannemers 
Piet (Sit) en Maarten Sitvast. De metselaars bouwden dit moderne pand 
in de Amsterdamse stijl van september 1930 t/m april 1931. Jan trouwde 
met Johanna de Blieck op 29 april 1931 en zij betrokken daarna direct de 
nieuwe woning achter de winkel. De bovenste etage werd ook door de 
familie Sitvast bewoond. Rechts het oude huis van schilder Hein Winter, 
die ook dit schilderij maakte. Het witte hek was de ingang van het kermis-
terrein en de brug over de Kleine-Drecht was de toegang naar de 
woningen aan de Kerkwerf.

2022 Boterdijk … Nu
Rond 1965 werd de rijwielzaak overgedragen aan de zoon Jan Sitvast Jr. 
Diens vaste medewerker vanaf 1960 was Ton Voorn (Hzn). De deur van de 
werkplaats stond altijd open en je hoorde hem altijd �uiten. Als je nu nog 
iemand door De Kwakel hoort �uiten op zijn �ets, dan is hij dat. Het 
bedrijf Sitvast Rijwielen stopte in 1977, waarna Theo Omtzigt het pand en 
de gehele kavel kocht. Hieruit ontstond het ‘Plan Omtzigt’ voor de nieuwe 
wijk van de Hooi-, Gras- en Distellaan dat in 1988-1989 is gebouwd. Het 
pand is in 1999 gekocht door Hans en Tineke Bouma. Het is pas verkocht 
en gaat eind oktober over naar de nieuwe eigenaar. Rechts onder het 
pand zit een gedenkplaat van de aanleg en de opening van de Boterdijk 
uit 1884-1885. Een prachtig pand in de Amsterdamse stijl waar De Kwakel 
trots op mag zijn.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie: kijk op de website: 
www.de-kwakel.com (Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Uithoorn - Wat was het leuk! Het 
Fiets Festival Doortrappen in Uit-
hoorn dat afgelopen woensdag
heeft plaatsgevonden was een 
groot succes. Veel enthousiaste 

opa’s, oma’s, tantes, ooms en 
kinderen genoten van de diverse 
activiteiten. Nadat je je aangemeld 
had kreeg je een stempelkaart mee 
zodat er bij de verschillende activi-

teiten stempels verdiend konden 
worden. Als alle activiteiten door-
ge�etst waren dan ontving je een 
certi�caat. De bezoekers gingen vol 
enthousiasme de activiteiten langs. 

Een echte �etsquiz voor jong en 
oud met kennis van de verkeersre-
gels. Veilig Verkeer Nederland was 
aanwezig met een leuk �etspar-
cours waar de behendigheid werd 
geoefend. De �etsdokter heeft 
diverse tips gegeven om goed en 

veilig te kunnen �etsen. Ook heeft 
hij een aantal �etsen gerepareerd 
zodat die weer veilig de weg op 
konden gaan. Verkeersopleidingen 
kwam zelfs met een vrachtwagen 
die op het terrein stond en de 
chau�eur heeft aan iedereen uitge-
legd wat een dode hoek is, hoe dit 
nu precies werkt en wat de veiligste 
en handigste manier is om te 
�etsen als er een vrachtwagen in de 
buurt komt. De kinderen mochten 
zelfs nog plaatsnemen achter het 
stuur om het vanuit daar te 
bekijken. Naast deze activiteiten 
waren er nog diverse bijzondere 
�etsen aanwezig zoals de hobbel-
bobbel-�ets, een duo-�ets, ring-
steek-�etsen en een opblaas-
parcours voor de kleine kinderen. 
Ook waren er kraampjes van 
Uithoorn voor Elkaar, JOGG en 
Jeugdfonds Sport en Cultuur met 
diverse informatie. Kortom een 
Fiets Feest voor jong en oud!

Doortrappen Fiets Festival groot succes

Uithoorn - Het nieuwe seizoen is 
weer begonnen met de zaterdagse 
postzegelruilbeurs van de Filatelisten 
Vereniging Uithoorn. Deze wordt 
weer gehouden op zaterdag 3 
september 2022 en u bent van harte 

welkom. Er zijn altijd leden van de 
Filatelisten Vereniging aanwezig, bij 
wie u informatie kunt inwinnen over 
het verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 
aanwezig, waarbij u de benodigde 

postzegels kunt aanscha�en. Ook 
zijn er weer nieuwe stuiverboeken, 
dat zijn insteekboeken met postze-
gels, waar u zegels uit mag nemen 
voor 1 stuiver per stuk. De ruilbeurs
is open van 10.00 tot 14.00 uur. Het 
adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1,
Uithoorn.

De Kwakel - Contactavond: Donder-
dagavond 8 september, aanvang 
20.00 uur. In een lezing vertellen
ATJ Owls en Brigitte Furnèmont alles 
over uilen. Hoeveel soorten er in 
Nederland zijn, de gastuilen, hoe ze 
leven maar ook hoe ze leven in 
gevangenschap.
“Wij werken alleen met uilen die in 
gevangenschap worden geboren 
want onze lijfspreuk, alles wat in de 
natuur zit of leeft moeten wij 
respecteren en met onze handen 

van afblijven nemen wij hoog op. 
Verder vertellen wij alles over
deze magische dieren, hun drie 
kenmerken, de wijze uil, wat eten 
ze, hoe ga je ermee om, hoe groeien 
ze op en hoe oud worden ze zowel 
in de natuur als in gevangenschap. 
Daarnaast vertellen wij ook het 
verschil tussen een roofvogel-
houder en een valkenier, wat dit 
allemaal inhoudt. Deze educatie/
lezing wordt op een speelse manier 
gegeven en daarbij zijn wij dol op 

interactie. Wij hopen altijd op veel 
vragen en mochten wij een vraag 
niet kunnen beantwoorden zullen 
wij deze zeker opzoeken zodat wij 
voortaan het antwoord wel weten. 
Wij nemen onze twee Europese 
oehoes Jos en Ahyoka mee zodat
de mensen deze ook van dichtbij 
kunnen zien maar ook aan kunnen 
raken. Onze uilen hoeven niets 
onder dwang te doen, zij blijven
ten alle tijden de baas”, aldus Owls 
en Brigitte Furnèmont.
Adres: Sportvereniging K.D.O.
Vuurlijn 51, 1424 NN  De Kwakel. 

Filatelisten Vereniging Uithoorn

Vogelvereniging de Groenling

Uithoorn - Met enige trots presen-
teert het KerkCafe Uithoorn hun 
nieuwe jaarprogramma voor het 
seizoen 2022/2023. Ze zijn er weer 
in geslaagd om vijf avonden in de 
steigers te zetten waarin inwoners 
van Uithoorn kunnen meedenken 
en meepraten over onderwerpen 
die in het middelpunt van de actua-
liteit staan. Er staat een programma 
met een mooie verscheidenheid aan 
thema’s en met sprekers van naam! 

Komend seizoen
Met 23 september als eerste Kerk-
Café starten we dit seizoen wat 
eerder dan anders en bewust zijn
de wintermaanden vrijgehouden. 
Dit om mogelijke oplevingen van 
het coronavirus wat te kunnen 
omzeilen. Hieronder ziet u wat u 
komend seizoen kunt verwachten:

Op vrijdagavond 23 september
is het thema: ‘Democratie in 
crisis?!?’
Aan deze avond werkt publicist en 
�losoof Hans Schnitzler mee. Hij is 
gespecialiseerd in de invloed van 
digitalisering en de sociale media 
op ons democratisch proces. In 
februari 2022 is een documentaire 

van hem over dit thema uitge-
zonden in het programma Tegen-
licht.

Op vrijdagavond 28 oktober is
het thema: ‘Wat betekent vrijheid 
voor ú?’
Deze avond wordt ingeleid door 
Stevo Akkerman, schrijver en colum-
nist van dagblad Trouw. Hij zal 
ingaan op hoe verschillend er tegen 
het begrip vrijheid wordt aange-
keken, iets wat in de afgelopen jaren 
van de Coronapandemie ook wel
tot maatschappelijke spanningen 
leidde. Deze avond is extra 
bijzonder omdat via interviews zes 
inwoners van Uithoorn ook aan 
deze avond meewerkten.

Op vrijdagavond 3 februari is het 
thema: ‘De kunst van het ouder 
worden’
Joep Dubbink gaat op deze avond 
in gesprek met Abram Rutgers, 
sinds 1987 huisarts in Uithoorn.
Al die jaren ziet hij de problemen
bij het ouder worden en de uitda-
gingen die dat met zich meebrengt. 
Persoonlijke vragen als ook maat-
schappelijke vragen zullen deze 
avond voorbij komen.

Op vrijdagavond 10 maart gaat 
KerkCafé ‘op locatie’ in de nieuwe 
Bieb! 
Deze avond wordt georganiseerd 
vanuit de nieuwe Bibliotheek en dan 
is het thema ‘Laaggeletterdheid’. 
Veel mensen hebben moeite met 
lezen, schrijven, rekenen en compu-
ters. Over wat dat betekent voor 
iemand en wat de bibliotheek hierin 
kan betekenen staat deze avond 
centraal.

Op vrijdagavond 21 april gaat
het over de ‘Bijenkasten in het 
Libellebos!’
Uithoornaar Willem Körnmann 
(beheerder van de kinderboerderij)
is imker en beheert met een paar 
mede-imkers bijenkasten in het 
Libellebos. Hij komt een presentatie 
geven over het leven van de bij en
de betekenis van bijen voor onze 
biodiversiteit.

We hopen dat veel Uithoornaars ook 
in het nieuwe seizoen weer de weg 
naar het KerkCafé weten te vinden! 
Het adres is De Merodelaan 1 en de 
deur is geopend vanaf 19.45 uur, 
ko�e en thee staan dan voor u klaar. 
De toegang is vrij. Wel wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd voor 
consumpties en voor de instand-
houding van KerkCafé Uithoorn.
www.kerkcafeuithoorn.nl

Presentatie jaarprogramma 
2022/2023 KerkCafé Uithoorn
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Uithoorn - De honk- en softbalver-
eniging Thamen begint aan het 
tweede gedeelte van de competitie 
en dit is dus een ideaal moment om 
nog een aantal keren geheel vrijblij-
vend mee te trainen. Ben jij op school 
ook gek op slagbal? Of wil je gewoon 
goed leren gooien, hard kunnen 
slaan en lekker kunnen rennen dan 
ben je van harte welkom. Wil je die 
handschoen weer van zolder halen 
dan zijn er bij Thamen vele mogelijk-
heden. Thamen heeft jeugd (meisjes 
en jongens) en seniorenteams 
(dames en heren) in alle leeftijds-
groepen, maar ook op vele niveaus 
en dus genoeg mogelijkheden om in 
te stromen.
Honkbal, softbal en beeball voor de 

allerkleinsten zijn leuke teamsporten 
waarbij iedereen zich ook heel goed 
individueel kan ontwikkelen. Dus ben 
jij (bijna) 5 jaar of ouder? Kom dan 
lekker geheel gratis vier weken 
meetrainen. Het enige wat je nodig 
hebt zijn gympen en een trainings-
broek. Thamen zorgt voor alle andere 
materialen. Twijfel je over je leeftijd 
en of het nog wel kan? De oudst 
spelende leden zijn al ruim de 60 
gepasseerd. Wil jij ook gratis en 
geheel vrijblijvend vier keer kennis-
maken met honkbal, softbal, beeball 
of mixed slowpitch? Stuur dan een 
e-mail met je naam en leeftijd naar 
info@thamen.info of stuur een app/
bel naar 06-16072728 en er wordt 
snel contact opgenomen.

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
organiseert op zaterdag 3 september 
van 14.00 tot16.00 uur een open dag 
voor iedereen die kennis wil maken 
met atletiek. Iedereen heeft twee 
weken geleden kunnen zien, tijdens 
de Europese atletiekkampioen-
schappen, hoe mooi en gevarieerd 
de atletieksport is. Iedereen vanaf zes 
jaar is welkom op de mooie atletiek-
accommodatie van AKU op sportpark 
de Randhoorn. Een groep enthousi-
aste trainers staat klaar om de deel-

nemers te coachen en uitleg te 
geven bij de verschillende atletiek-
onderdelen. Ouders zijn uiteraard 
van harte welkom met hun zoon of 
dochter om de training te volgen. 
Mensen van AKU staan ook langs het 
veld om waar nodig vragen te 
beantwoorden.

Circuitvorm
Om 14.00 uur wordt er gestart met 
een warming-up, daarna volgt er een 
programma waarbij in circuitvorm 

een aantal atletiekonderdelen wordt 
aangeboden. Afhankelijk van de leef-
tijd zijn dit sprint, hordenlopen, 
verspringen en hoogspringen, bal-
werpen of kogelstoten. Als je niet 
precies om 14.00 uur aanwezig kunt 
zijn, is dat niet zo erg. Het circuit 
wordt twee keer aangeboden en als 
je later komt kun je direct aansluiten 
bij een van de onderdelen. Elk onder-
deel duurt ongeveer een kwartier.

Kennismakingstrainingen
Als je deze eerste kennismaking en 
training leuk hebt gevonden, krijg je 
daarna de gelegenheid om gratis aan 
een aantal trainingen mee te doen 
zodat je goed weet of je door wil 
gaan met atletiek en lid van AKU wil 
worden. De trainingen voor de jeugd 
zijn, afhankelijk van de leeftijd, op 
maandag- en vrijdagavond. Daar-
naast zijn er een aantal specialisti-
sche trainingen op andere avonden 
en middagen. Informatie over trai-
ningen, contributie en wedstrijden, 
etc. vind je op de website van AKU, 
www.aku-uithoorn.nl. Als u van te 
voren al vragen heeft kunt u die 
stellen aan de technische commissie, 
technische-commissie@aku-
uithoorn.nl.

Open dag bij atletiekvereniging AKU

Uithoorn - Legmeervogels is er niet 
in geslaagd om de derde vriend-
schappelijke wedstrijd ter voorberei-
ding op het seizoen 2022-2023 
winnend af te sluiten. Na 90 minuten 
staat op het scorebord Legmeer-
vogels 1 - Bezoekers FC De Bilt 2.
Legmeervogels waren niet echt de 
mindere van de bezoekers. Het 
verschil zat weer in de strijd om de 
bal. Die van Legmeervogels gaan het 
duel aan maar die van De Bilt gaan 
het duel aan om dit te winnen. Het 
vele verlies van de duels leidde tot 
een veldoverwicht van de bezoekers. 
Het is Legmeervogels dat na ruim 20 
minuten spelen op een 1-0 voor-
sprong komt. Op aangeven van Jordy 
Nieuwendijk is het Stan Vicken die de 
doelverdediger van de bezoekers 
weet te passeren. Nog voor de rust is 
de stand weer in evenwicht. Beetje 
matig, zeg maar gerust zwak verde-
digen van Legmeervogels is er de 
oorzaak van de gasten nog voor de 
rust op gelijke hoogte weten te 
komen. In het tweede bedrijf wordt 
er veelvuldig door beide trainers 
gewisseld waardoor het spel toch wel 
wat onrustig wordt. Ver in de tweede 
helft komen de bezoekers op een 1-2 
voorsprong. Weer een onnodige 

overtreding net buiten het 16 meter-
gebied leidde tot een vrije trap. Deze 
vrije trap, was echt niet onhoudbaar, 
verdwijnt dan ook nog eens in het 
doel en is de 1-2 een feit. Dit is dan 
gelijk de eindstand. Na a�oop gaf de 
scheidsrechter aan dat de spelers van 
Legmeervogels moeten uitkijken hoe 
zij het duel ingaan. Te vaak met 
gestrekt been vooruit. Zou zomaar in 
de competitiewedstrijden kunnen 
lijden tot onnodige rode kaarten.

Competitie
Na deze laatste vriendschappelijke 
wedstrijd de vraag aan Alain Hijman 
hoe hij denkt over de bekercompe-
titie welke aanstaande zaterdag
3 september om 17.00 uur van start 
gaat op sportpark Randhoorn tegen 
KDO. ‘’Wij zitten in een interessante 
bekercompetitie. Het is ook een 
competitie welke ik zeer serieus 
neem. Hier leg je de basis voor de 
competitie. Als je er nu niet tegenaan 
gaat dan doe je dit ook niet in de 
competitie. Je zet niet zomaar even 
de knop om.’’ 
Na de beker start de competitie. Je 
begint met een uitwedstrijd tegen 
TAVV. Wat verwacht jij in deze, ook 
voor Legmeervogels, nieuwe compe-

Voor Legmeervogels geen drie op rij

Uithoorn - Deze voorlaatste avond 
van dit zomerseizoen waagden 28 
paren hun kans verdeeld over twee 
lijnen. In de A-lijn waren het nu Jan 
Egbers & Ben Remmers die zich in de 
schijnwerper speelden. Met de enige 
zestiger, van 62,85%, werden zij 
eerste en pakten en passant de wijn 
mee. Op twee kwamen Ruud 
Lesmeister & Joop van Delft door 
met toch wel een duidelijk verschil, 
met 55,90%. Elisabeth van den Berg 
& Jan Bronkhorst blijven uitstekend 
meedoen, haalden 55,21% binnen en 
werden daar derde mee. De plaatsen 
vier en vijf vielen samen met 54,17% 
behaald door Janny Streng & Johan 
Le Febre en Reina Slijkoord & Rob 
Lissauer.
In de B-lijn gaf men elkaar deze keer 
weinig toe. An Greven & Mary 
Nieboer werden primus inter pares 
met 58,68%. Jan Wille & Huub Kamp 
deelden hier de score van 57,99% 
met Irene Hassink & Henriëtte 

Omtzigt en werden daar dus tweede 
en derde mee. Joke de Wit & Marieke 
Schakenbos waren goed voor solo 
plek vier met 55,21% waarna 
opnieuw een samenstand volgde, nu 
met 53,13% voor Truus Groot & Corry 
Twaalfhoven en Bep de Jong & 
Herman van Beek. Volgende keer op 
woensdagavond 31 augustus volgt 
de slotavond van het zomerbridge 
waarna op 7 september de bridge-
competitie in de gloednieuwe locatie 
van Sporthal De Scheg van start gaat. 
Het Buurtnest van het zomerbridge, 
Arthur van Schendellaan 59, ligt hier 
pal tegenover. Inschrijven voor zes 
euro per paar kan per E-mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540 of tot 19.30 uur in de 
zaal. De aanvang is 19.45 uur, wat 
ook geldt voor de reguliere bridge-
avonden van de Legmeer vanaf 
september, waarvoor bij het zelfde 
e-mail adres enz. alle inlichtingen te 
verkrijgen zijn.

Zomerbridge De Legmeer

Kom lekker meetrainen bij Thamen! Uithoorn - Afgelopen weekend 
begonnen alle jeugdteams aan het 
tweede deel van de competitie en 
het gaat de komende weken nog 
heel spannend worden.
De honkbal U21-1 ging zaterdag op 
bezoek bij Red Caps in Leusden en 
daar kwam de uitslag op 0-21 na vier 
gespeelde innings. Er waren twee 
tweehonkslagen van Quinto, en Britt 
sloeg een driehonkslag, Jeremi en 
Sjoerd sloegen allebei een twee-
honkslag. Pascal stond op de heuvel 
en die heeft vier innings prima staan 
gooien. Het team staat op een mooie 
tweede plaats in de competitie.
De honkbal U15-1 heeft voor een 
deel Japanse spelers en die honk-
ballen graag. Na een wat moeizaam 
begin van de competitie wisten zij 
net voor de zomerstop al te winnen 
van de nummer 1 in de competitie. 
Zondag kregen zij Kinheim op 
bezoek, die nieuwe virtuele leider in 
de competitie was, en dat werd een 
hele spannende wedstrijd. Stonden 
de Thamen spelers eerst nog 3-8 
achter, daarna wisten zij elke inning 
wel een paar puntjes te scoren wat 
de eindstand op 8-8 bracht.
De U15-2 ging op bezoek bij DSS en 
daar werd helaas verloren. Net niet 
scherp uit de vakantie gekomen en 

een paar kleine foutjes zorgde ervoor 
dat DSS de winst in Haarlem wist te 
houden. Thamen speelt daar nog om 
de eerste plaats. Alcmaria Victrix 
verloor dit weekend van Herons en 
daardoor staan er nu
drie teams bovenaan de competitie 
met twee verloren wedstrijden. 
Komende zondag spelen zij om 14.30 
uur thuis tegen DVH uit Amstelveen.
Zaterdagochtend was ook de U15-3 
actie en die zijn nog steeds onge-
slagen in hun competitie en ook nu 
bleef de overwinning in Uithoorn, 
het werd 7-4 tegen Vennep Flyers uit 
Nieuw-Vennep. Als het team zo door 
blijft spelen gaat het niet heel lang 
meer duren dat het kampioenschap 
gevierd kan worden.
De U12 teams hebben een nieuwe 
competitie gekregen en het tweede 
team kreeg zondagochtend DVH 
U12-1 op bezoek en dat werd een 
mooie 10-5 overwinning (dit team 
staat links op de foto). De aller-
jongste jeugd, onze beeballers, 
hadden een super leuke wedstrijd bij 
Vennep Flyers.
Ook de 18+ teams zijn weer aan de 
competitie begonnen en daar zijn al 
de nodige mooie resultaten.
Voor meer informatie kijk op 
www.thamen.info.

Thamen jeugdteams hebben 
goede start na de zomervakantie

titie? ”Over de krachtsverhoudingen 
in de reguliere competitie kan ik nog 
weinig zinnigs zeggen. Wij gaan zien 
welke rol Legmeervogels in deze 
competitie gaat spelen. Linkerrijtje 
moet zeker haalbaar zijn. En wie weet 
wel meer? Maar er is geen moeten 
bij.’’
Jij bent dit seizoen aangesteld als 
hoofdtrainer bij Legmeervogels.
‘’Ik ben een kleine twee maanden 
actief bij Legmeervogels. Samen met 
Jeroen Westera, Edwin Bakker en 
technisch manager Henny Snel 
brengen wij structuur aan in de 
nieuwe A-selectie.’’ Hoe gaat de 
selectie er nu uitzien? ‘’Op dit 
moment is de groep teruggebracht 
tot 25 veldspelers, welke na het 
eerste trainingsblok zijn geselec-
teerd. Deze groep van 25 spelers 
wordt nog iets verder teruggebracht 
zodat met ingaan van de bekercom-
petitie de selectie een vast karakter 
krijgt.’’
Wat is jouw indruk van de huidige 
selectie? ’’Mijn indruk is dat er heel 
enthousiast wordt getraind en er ook 
heel veel inzet is tijdens de trai-
ningen. Doordat de selectie is uitge-
breid ontstaat er een goede onder-
linge concurrentie strijd.’’
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Mijdrecht - Na een lange zomer-
vakantie mogen ze dan bijna
weer beginnen. Vanaf maandag 5 
september starten alle danslessen 
weer bij Enjoy’s Dance. Ze houden 
een open lesweek van maandag 
t/m zaterdag waarin alle dansers 
geheel gratis lessen kunnen uitpro-
beren. Iedereen is welkom om een 
les te proberen die hij of zij leuk 
vind! Vanaf 2 jaar kun je al bij hen 
terecht. Er staan verschillende 
nieuwe lessen op het rooster, van 
jong tot volwassenen. Men kan zich 
opgeven voor alle bekende dansen 
zoals: hiphop, girly-hiphop, show-
musicaldance, streetdance, dance-
hall, modern-jazz, ouder en kind 
dans, mini’s, ballet. Maar ook voor 
volwassenen hebben ze lessen 
waaronder: dancemix, modern-
jazz, yoga en of bodyshape-lessen. 
Neem gerust een kijkje op het les-
rooster en kom vrijblijvend proeven!

Open lesweek bij Enjoy’s Dance

Wilnis - Sportieve meisjes, CSW is op 
zoek naar jullie! Bij voetbalvereniging 
CSW hebben ze bij het jongste meis-
jesteams nog een aantal plekken vrij 
voor het huidige seizoen 2022-2023. 
Er zijn teams onder 13, 12, 11, 9 en 8. 
En vanaf 5 ½ jaar kan je al meetrai-
nen! De trainingen zijn op de maan-
dag en/of woensdag. De wedstrijden 
zijn op zaterdagmorgen. De trai-

ningen zijn op een speelse manier 
zorgvuldig samengesteld, waarbij 
het plezier van het kind voorop staat!
Zin in een proeftraining of wil je 
meer informatie? Neem dan contact 
op met de coördinator Paul Verheul 
(verheulp@ziggo.nl of 06-22371315) 
of met de trainster van de jongste 
teams Nelleke Vrielink (nellekevrie-
link@hotmail.nl of 06-51205008).

Nog plek bij meisjes CSW

De Hoef - Op de laatst gehouden 
ledenvergadering van biljartclub De 
Hoef heeft Hans Rademaker na een 
periode van 15 jaar zijn functie als 
secretaris van de vereniging overge-
dragen. Zo’n langdurig dienstver-
band als vrijwilliger van de vereni-
ging kon natuurlijk niet ongemerkt 
voorbijgaan en daarom werd Hans 
tijdens de zeer gezellige opening 
van het seizoen jongstleden zondag 
in het zonnetje (en zijn vrouw 
Agnes in de bloemen) gezet. 

Mooie herinnering
Hans gaat gelukkig niet verloren 
voor de club en zal waar nodig altijd 
een handje toesteken, iets wat door 
het bestuur zeer wordt gewaar-
deerd. Voor zijn niet a�atende inzet 
kreeg hij een mooie herinnering 
uitgereikt, gevolgd door een harte-
lijk applaus van de aanwezigen die 
het helemaal eens waren met de 
getoonde waardering voor deze 
clubman in hart en nieren.

Afscheid Hans Rademaker

De Kwakel – Dinsdagmiddag 23 
augustus was het college van de 
gemeente Uithoorn uitgenodigd bij 
Jeu de Boules Club ‘Het Wilgenho�e’ 
in De Kwakel voor een jubileumtoer-
nooi ter ere van hun 15-jarig bestaan. 
Zij speelden het typisch Franse spel 
samen met de leden van de vereni-
ging. Het werd een prettige middag, 
onder Franse temperaturen. En in 
voelbare samenhorigheid; dat is ook 
precies waar de club voor staat.

Gek op het spelletje
Iedere week wordt er tweemaal 
gespeeld door de leden van de 
vereniging. Op de woensdag door de 
dames en op de donderdag door de 
heren. Daarnaast is er voor alle leden 
eens in de maand een competitie-
wedstrijd. Alle leden die je speekt, 
zijn gek op het spelletje. Maar ze 
komen vooral voor het sociaal 
samenzijn. Deze sociale en sportieve 
activiteit, gespeeld in teams, is al 15 

jaar een begrip in De Kwakel. Lokale 
ondernemers sponsoren regelmatig 
activiteiten van de Jeu de Boules 
Club.
Jeu de boules is een gemoedelijk 
spel, aldus de clubleden. “Je bent 
lekker in beweging en het spel is pas 
afgelopen bij de laatste bal. Maar wie 
denkt dat het een simpel spelletje is, 
heeft het mis. Ten eerste moet je 
ballen goed gooien en daarnaast 
kan je ook de bal van de ander 
tactisch wegkaatsen.” Kortom, een 
leerzame middag voor het college, 
met wethouder Sport Jan Hazen als 
winnaar.

College uitgenodigd voor
jeu de boules in De Kwakel

Mijdrecht - Hoe mooier het weer, 
hoe leuker het is om op het 
hockeyveld te staan en sportief 
bezig te zijn. Daarom organiseert 
HVM Open Trainingen. Deze
vinden plaats op vrijdag 9 en 16 
september van 16.30 uur tot 17:30 
uur. Iedereen van 4 t/m 10 jaar oud 
is welkom. Kom samen met al je 
vriendjes of vriendinnetjes kijken 
en ervaar hoe leuk hockey is! Spor-

tief bezig zijn, wedstrijdjes spelen 
en gezellig met je vriendjes of 
vriendinnetjes zijn. Een top combi-
natie dus! Lekker zittende sport-
kleren, scheenbeschermers en een 
bitje zijn handig en verstandig. 
HVM zorgt voor een hockeystick! 
Aan-melden voor de Open Trai-
ningen kan via de website www.
hvmijdrecht.nl, via de knop 
‘Proeftrainen’.

Open trainingen HVM voor 
kinderen van 4 t/m 10 jaar

Regio - Zondag 4 september wordt 
er bij UWTC de ronde van Uithoorn 
verreden. Net als de afgelopen jaren 
zal deze wedstrijd worden gehouden 
op onze wielrenbaan rondom sport-
park de Randhoorn. In alle catego-
rieën zullen UWTC leden de strijd 
aangaan voor de podiumplekken.
Programma:
10.30 uur:  veteranen 60+
12.00 uur:  nieuwelingen
13.30 uur:  sportklasse
15.00 uur:  junioren en amateurs
Publiek is van harte welkom om
de renners aan te moedigen.

Verslag veteranen
Afgelopen weekend hebben de 
UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp, Gerard de Veer, René Wiebes 
en Guus Zantingh volop gekoerst bij 
de veteranen. Zaterdag 27 augustus 
stonden de renners aan de start in 
Tiel. In de 70+ wedstrijd was het half 
koers toen er een kopgroep ontstond 
van vier renners. De vier werkten 
goed samen en bouwden een grote 
voorsprong op. Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis won nipt voor Arie 
Blomberg uit Kedichem. Guus 
�nishte als vijfde. Bij de 60+ was 
Henry Kes vanaf de start actief om te 
ontsnappen, maar hij kreeg niet de 
ruimte. Na ca. 20 minuten ontstond 
een kopgroep van drie renners met 
daarbij John en zij namen een kleine 
voorsprong en werden niet meer 
achterhaalt. Ron Pa�en uit Milsbeek 
won, John werd tweede en hiermee 

behaalde John een mooie podium-
plaats na een zware koers. René 
eindigde als 10e en Gerard werd 19e. 
Zondag 28 augustus waren de 
renners in Gouda. Bij de 70+ werd 
vanaf het vertrek volop gedemar-
reerd en uiteindelijk wisten twee 
renners uit het peloton te ont-
snappen en bleven vooruit. Arie 
Blomberg won de wedstrijd voor 
Hans van Bavel. Guus won de spurt 
van het peloton en behaalde een 
fraaie podium plaats door derde te 
worden. Leen eindigde als 12e. In de 
60+ wedstrijd werd er vanaf de start 
erg hard gereden en er ontstond
een kopgroep van acht renners met 
daarbij John. Henry Kes uit Volendam 
won net voor Frank Nijssen uit 
Haarlem. John �nishte als 7e, René 
als 10e en Gerard eindigde als 17e.

Ronde van Uithoorn
op 4 september
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Vrijdag 2 september
Loting in de tent
De aanloop naar de kermis start op 
vrijdagavond in de Feesttent op het 
evenemententerrein met de loting 
van de startplekken voor de optocht 
van dinsdag. De tent gaat open om 
19.00 uur en vanaf 19.30 uur is de 
loting, de entree is gratis. Van alle
40 karren moet minimaal 1 vertegen-
woordigd voor de loting aanwezig 
zijn. De presentatie is in handen van 
Huub Hangop en we gaan starten 
met een mooi feestje op deze 
Flip-Flop-Friday.

Zaterdagavond 3 september 
Feesttent
Op zaterdag is de feesttent ’s avond 
geopend en wordt een feestje 
gebouwd met DJ Menzoo, Malix & 
McM en zal er een verrassingsact zijn. 
Wat dat is verklappen we nog even 
niet, anders is het geen verrassing, 

maar als je social media in de gaten 
houdt, weet je spoedig meer. Helaas 
geen schuimparty zoals eerder aan-
gekondigd, maar dat gaat de pret 
vast niet drukken. De tent gaat open 
om 20.30 uur en de entree is € 15,–.

Zondag 4 september
De 119e Kinderoptocht
De kinderoptocht start om 13.00 uur 
vanaf het Dorpshuis de Quakel. Met 
de steelband van Tavenu voorop gaat 
de optocht over het Kwakelsepad,
via de Ringdijk naar de brug van de 
woonwijk ‘Achter de kerk’ en weer 
terug naar het dorp. Hier houdt de 
stoet een korte pauze en krijgen alle 
kinderen die meedoen een traktatie.
De optocht gaat na de pauze verder 
via het Kwakelsepad, Anjerlaan en 
Evenementenlaan naar het Kermis-
terrein. Aansluitend na de kinderop-
tocht vindt de prijsuitreiking plaats
in de feesttent.
Kinderen die meedoen worden om 
12.00 uur bij het Dorpshuis verwacht 
en worden daar in de verschillende 
categorieën ingedeeld (eenlingen, 
groepjes, karren, etc.) De kinderop-
tocht is voor kinderen vanaf groep 3 
van de basisschool t/m 16 jaar. Deel-
nemers die op de middelbare school 
zitten worden apart gejureerd en 
rijden bij elkaar in de optocht.
Alle deelnemers aan de optocht 
ontvangen extra vrijkaartjes voor
de kermis!
Na de kinderoptocht is het buiten-
terras bij de kermis geopend en 
natuurlijk staat er weer een artiest 
klaar ‘achter het hek’.

Zondag 4 september – Feestje in 
de tent met ‘Van Eigen Bodem’
Om 19.00 uur gaat de tent open voor 
de kermisborrel. De entree is dan
€ 10,– euro en je ontvangt er twee 
consumptiebonnen bij. De beveili-
gers komen bij je langs met een 

bittergarnituurtje voor bij de borrel.
De band ‘Van Eigen Bodem’ speelt, 
zoals de titel al zegt, alle hits van 
Nederlandse artiesten, zowel Neder-
lands- als Engelstalige hits.

Maandagmiddag 5 september
Kortingsmiddag
Op maandagmiddag kunnen de 
kinderen de kortingskaartjes die
ze op school hebben ontvangen in-
leveren bij de attracties op de kermis. 
De buitenbar zal vanaf 15.00 uur 
geopend zijn.

Maandagavond 5 september
Trek ‘m erin en Kamping Kitsch 
Club met Tim Schalkx, DJ Menzo
en Dik & Gezellig
Op maandagmiddag is de buitenbar 
vanaf 15.00 uur geopend. We starten 
de avond met ‘Trek ‘m erin’. Deel-
nemers dienen uiterlijk om 18.30 uur 
aanwezig te zijn. Op het feestterrein 
bij de tent gaat om 19.00 uur de 
strijd tussen de teams losbarsten
om de titel ‘Sterkste mannen- of 
vrouwenteam van De Kwakel’.
Aansluitend is de thema-avond 
‘Kamping Kitsch Club met Tim 
Schalkx (die we kennen van de
roze �amingo), DJ Menzo en Dik & 
Gezellig’. Trek je mooiste camping-
out�t uit de kast voor een kitscherig 
camping feestje! Tussendoor zal de 
prijsuitreiking van ‘Trek ‘m erin’ plaats 
vinden. Entree is gratis.

Dinsdag 6 september
De 68e Kermisoptocht
Na drie jaar gaat dan eindelijk de 68e 
kermisoptocht van start! De optocht 
vertrekt rond 9.15 uur vanaf de Ring-
dijk in De Kwakel en gaat via de 
Watsonweg, Boterdijk, Kwakelsepad 
naar De Kuil. Na het keerpunt in De 
Kuil gaat de optocht nog 1 keer via 
het Kwakelsepad richting de Drecht-
dijk waar de optocht bij Halfweg 

eindigt. De planning van de aanrijtijd 
van de optocht is onder voorbehoud 
en is als volgt:
Vertrek vanaf Ringdijk:   09.15 uur
Watsonweg: 10.00 uur
Centrum De Kwakel: 11.00 uur
De Kuil: 11.30 uur
Centrum De Kwakel: 13.00 uur
Einde optocht is om: ± 15.00 uur

Parkeren bewoners dorpscentrum
Wij vragen hierbij aan de bewoners 
van het dorpscentrum en langs de 
route van de optocht op dinsdag
6 september hun auto elders te 
parkeren.

Prijsvraag
Tijdens de optocht rijdt het Feest-
comité ook weer met een wagen 
mee. Aan deze wagen is zoals u 
gewend bent een prijsvraag ver-
bonden. Tijdens de optocht �etsen
er leden van het Feestcomité mee,
bij wie u de prijsvraagkaarten à € 1,– 
kunt kopen. Door deze kaarten te 
kopen als toeschouwer beslist u dus 
mee welke wagen de 68e Kermisop-
tocht gaat winnen én u maakt kans 
op een mooie prijs als u het ant-
woord op de prijsvraag weet.

Prijsuitreiking kermisoptocht
De prijsuitreiking van de 68e Kermis-
optocht is om ± 17.00 uur in de feest-
tent. Vorig jaar heeft ‘Plastic soep, 

wat een troep’ de beker voor de 
eerste plaats gewonnen. Dit jaar zal 
het wederom spannend worden 
welke kar er dit keer met de hoofd-
prijs vandoor gaat!

Meer informatie
Alle uitgebreide informatie over de 
kermisactiviteiten kunt u nalezen in 
de Zomereditie die huis-aan-huis 
verspreid is in De Kwakel of op onze 
website www.polderfeest.nl.

Organisatie en vrijwilligers
De Kwakelse kermisactiviteiten 
worden mogelijk gemaakt door een 
samenwerkingsverband tussen Pene-
lope Events, de kermisexploitanten 
en het Feestcomité. Daarnaast zijn er 
nog tal van andere mensen die hun 
steentje bijdragen aan deze kermis 
zoals EHBO St. Vincentius, Steelband 
Tavenu, Dorpshuis De Quakel, de 
verkeersregelaars (ook van AKU 
Uithoorn), alle andere vrijwilligers die 
de kermis een warm hart toedragen 
en natuurlijk ook de deelnemers aan 
de optochten die al weken bezig
zijn om er mooie optochten van te 
maken.
Samen zorgen we ervoor dat dit 
mooie evenement elk jaar weer
georganiseerd kan worden en we
er met z’n allen een mooi feestje
van kunnen maken.
Tot ziens op de Kwakelse Kermis!

Programma Kwakelse kermis 2022

Huub Hangop.

De winnaar van vorig jaar.




