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Directeur Isja Finaly van Vereniging 
Hendrick de Keyser ontving het 
eerste exemplaar, voor op de gevel 
van het woonhuis aan Thamerlaan 
14 in Uithoorn. Ook andere monu-
menteigenaren kregen hun schildje 
uit handen van de burgemeester.
Burgemeester Heiliegers opende 
hiermee de Open Monumentendag 
Uithoorn/De Kwakel. “Bewaren en 
bekendmaken van erfgoed is een 
belangrijke pijler van de Cultuurnota 
van Uithoorn, vertelt hij. “Ons 
erfgoed is belangrijk: de huizen, 
gebouwen en de plekken vertellen 
een geschiedenis. Zij verbinden onze 
inwoners en onze bezoekers. 
Jongeren leren over het leven van 
eerdere generaties in hun woon-
plaats. En het maakt onze wijken en 
buurten fijner om in te wonen.”

Geboren 
Het woonhuis aan Thamerlaan 14 is 
daar een mooi voorbeeld van. Het 

eerste ontwerp van Michiel de Klerk, 
grondlegger van de Amsterdamse 
School, stond op de lijst om gesloopt 
te worden. Maar na een grondige 
restauratie door Vereniging Hendrick 
de Keyser verkeert het pand nu in 
prachtige staat, klaar voor nieuwe 
huurders. Directeur Beheer Isja Finaly 
vertelt. “Bij het restaureren van histo-
rische panden halen we onze kennis 
niet alleen uit archieven, maar ook 
uit gesprekken met mensen uit de 
buurt.” Onder de toehoorders 
bevonden zich dan ook de laatste 
bewoner voor de restauratie, en een 
dame die lang geleden in het huis 
werd geboren.

Geel, wit en blauw 
Als bekroning voor het liefdevolle 
behoud van dit woonhuis ontvangt 
directeur Finaly van de burge-
meester het eerste schildje -geel, wit 
en blauw- met daarop “Gemeentelijk 
Monument, gemeente Uithoorn”. 

Daarna krijgen ook andere aanwe-
zige monumenteneigenaren hun 
schildje uit handen van burge-
meester Heiliegers.

Groot succes
De Open Monumentendag 
Uithoorn/De Kwakel was ook dit jaar 
weer een groot succes. In totaal 
kwamen meer dan 250 mensen naar 
Thamerlaan 14. Honderden mensen 
bezochten het Fort aan de Drecht en 
de inmiddels geheel gerestaureerde 
Genieloods. En ook de andere monu-
menten, waaronder Geniet aan de 
Amstel (het oude gemeentehuis), 
het Spoorhuis en de Theetuin bij de 
Tolhuissluis in De Kwakel, deden 
goede zaken.

Uithoorn - “Erfgoed is belangrijk voor het dorp. Het houdt de geschie-
denis levend en zorgt voor saamhorigheid in de buurt.” Dat zei burge-
meester Heiliegers afgelopen zaterdag op Open Monumentendag, bij de 
uitreiking van de “Gemeentelijk Monument”-schildjes. 

Eerste “Gemeentelijk 
Monument”-schildjes uitgereikt

Foto: VisionQuest

Uithoorn - Het was een avond om 
nooit meer te vergeten voor Gayle 
(38) uit Uithoorn. In de halve finale 
van ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ 
verzekerde zij zich al van het uitstap-
bedrag van 38.000 euro. Maar dat 
was nog niet alles! In het zenuwslo-
pende ‘Gouden Koffer Spel’ sleepte 
Gayle namelijk ook nog eens een 
bedrag van 116.000 euro in de wacht. 
De Uithoornse, die met een totaalbe-
drag van 154.000 euro naar huis ging, 
was samen met 4 wijkgenoten uit 
postcodegebied 1422 uitgenodigd in 
de studio. De 38-jarige Gayle stond 
samen met wijkgenoot Niels in de 
halve finale toen zij net te laat op de 
rode knop drukte. Het uitstapbedrag 
werd daarom verloot onder één van 
de aanwezigen in de studio. Tot haar 
grote verbazing was Gayle zelf de 
gelukkige. Hierdoor wist zij zich 
alsnog te verzekeren van het uitstap-
bedrag van 38.000 euro én een finale-
plaats in het ‘Gouden Koffer Spel’. 

Drie kinderen
Finaliste Gayle, moeder van drie 
kinderen en samen met Martijn, is 
met vriendin Melissa naar de studio 
gekomen. Ze speelt met koffer 2: “Ik 
heb altijd geroepen: met z’n tweeën 
is leuker dan alleen!” Op de vraag of 
Gayle nog dromen heeft, antwoordt 
zij: “Ik zou heel graag met de kinderen 

naar Disney World in Amerika willen. 
Daarnaast ga ik trouwen met Martijn, 
dus zijn we aan het sparen voor een 
mooie bruiloft.”
Het ‘Gouden Koffer Spel’ verloopt niet 
geheel voorspoedig voor Gayle. Ze 
haalt de hoge bedragen er snel uit en 
belt haar man Martijn voor advies. 
Met de al binnengesleepte 38.000 
euro in haar achterhoofd, besluit 
Gayle uiteindelijk een deal te maken 
bij een bod van 116.000 euro. Gayle 
gaat alsnog naar huis met een totaal-
bedrag van 154.000 euro. Zij reageert 
enthousiast: “Fantastisch! Dat wordt 
een mooie bruiloft en ik kan iedereen 
meenemen naar Amerika.” 

Over ‘Postcode Loterij 
Miljoenenjacht’
In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ 
strijden per vak vijf deelnemers om 
verschillende grote prijzen. Eén van 
de aanwezige deelnemers van de 
Postcode Loterij maakt kans om de 
studio als miljonair te verlaten. 
Diegene neemt in de finale plaats aan 
de desk naast Linda de Mol om het 
‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan 
met dit spel een geldbedrag tot wel 
vijf miljoen euro winnen. ‘Postcode 
Loterij Miljoenenjacht’ is tot en met 
zondag 10 oktober wekelijks te zien 
op zondagavond om 20.00 uur bij 
SBS6.

Uithoornse Gayle dubbel in de 
prijzen bij tv-show Miljoenenjacht

Uithoorn - Vrijdagmiddag rond 17.00 
uur werd de brandweer van Uithoorn 
opgeroepen voor een “brandgerucht” 
op de Hollandse Dijk, een melding 
zonder hoge prioriteit. Een autospuit 
ging ter plaatse en op zoek, o.a. op 
het parkeerterrein bij de tennisclub. 
Wat verderop vonden ze het uitein-
delijke vuurtje, er bleken wat fiets 
kampeerders een klein vuurtje te 
hebben gestookt om hun kippetje te 
grillen. Bij deze een oproep om bij dit 
soort kleine dingen eerst even goed 
te kijken voor men de brandweer 
belt en er voor niets een brandweer-
wagen op pad wordt gestuurd. 

Oproep van de brandweer: ‘Kijk eerst even’

Foto Jan Uithol
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Mijdrecht - Het centrum van Mijd-
recht staat vrijdag en zaterdag bol 
van de activiteiten. Om spreiding van 
de bezoekers te creëren is de jaar-
markt dit jaar 2 dagen. Op vrijdag 
van 10,00 uur tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Naast meer dan 100 kramen kun je 
genieten van kinderactiviteiten en 
live muziek. Kortom vermaak voor 
het hele gezin. Het centrum van 
Mijdrecht heeft een ruim aanbod aan 
winkels en horeca. Naast 3 super-
markten een aantal vers- en delica-
tessenwinkels een ruim aanbod aan 
mode speciaalzaken voor jong tot 
oud, een mooie mix van landelijke 
ketens en lokale ondernemers. De 
renovatie van winkelcentrum de 
Lindeboom en de nieuwbouw van 
Molenhof hebben gezorgd voor een 

nog aantrekkelijker winkelbeeld. In 
het centrum van Mijdrecht zijn ruim 
100 ondernemers actief. 

Maak er vrijdag en zaterdag een 
gezellig dagje van, en houdt reke-
ning met de 1,5 meter die ook hier 
van toepassing is, Combineer het 
met een bezoek aan de restaurants 
voor een heerlijke kop koffie een 
lunch of gezellig diner. Parkeren is in 
het centrum, met parkeerschijf, 2 uur 
gratis. Maar op het zeer ruime lang-
parkeren terrein aan de rondweg 
parkeert je zolang je wil, en ook 
geheel gratis. Of kom gewoon lekker 
op de fiets.
Kijk op de website www.mijdrecht-
dorp.nl voor meer informatie over de 
winkels in Mijdrecht Dorp. Mijdrecht 
Dorp echt gezellig.

Vrijdag en zaterdag a.s.: 
Jaarmarkt Mijdrecht

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Verzamelaarsmarkt
Wilnis - De Verzamelaarsvereniging 
organiseert op zaterdag 25 
september tussen 9:30 en 12:30 uur 
een verzamelaarsmarkt in de Willis-
stee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis. 
De entree is 1 euro. Ruilen, kopen, 
verkopen. Voor verdere inlichtingen 
en het reserveren van uitstaltafels: 
verzamelaarsmarkt@
verzamelaarsrondevenen.nl

Uithoorn - Op zaterdag 2 oktober 
vindt op het buitenterrein van het 
Alkwin Kollege de Cultuurmarkt 
Uithoorn 2021 plaats. 18 vereni-
gingen en clubs die cultureel en 
kunstzinnig actief zijn in Uithoorn en 
De Kwakel zullen op deze dag infor-
matie geven over hun activiteiten. 
Verschillende muziek- en dans-
groepen geven ook een kort 
optreden op het podium. Deze 
cultuurmarkt is voor iedereen die 
zich wil oriënteren binnen het grote 
aanbod aan koren, orkesten, dans-
groepen, toneel, poëzie, etc. Ener-

zijds om wellicht actief lid te worden 
bij één van deze groepen en ander-
zijds om verrast te worden door het 
grote aanbod aan voorstellingen, 
concerten en exposities. 
De Cultuurmarkt begint om 10 uur 
en eindigt om 16 uur. Meer infor-
matie over het programma, deelne-
mende groepen en aanmeldmoge-
lijkheden zijn te vinden op 
www.cultuurmarktuithoorn.nl. 
Groepen die zich nog willen 
aanmelden zijn van harte welkom en 
vinden op de website de contactge-
gevens van de organisatie.

Cultuurmarkt Uithoorn

ACHTER DE SCHERMEN

10 jaar De Inlijsteraar
De Kwakel - Voor veel bewo-
ners van onze regio is De Inlijs-
teraar inmiddels een bekende 
naam. Hèt adres in De Kwakel 
waar je prima terecht kunt voor 
alle inlijstingen en schilderijres-
tauraties. Inmiddels bestaat het 
bedrijf 10 jaar. In september 
2011 ging bij eigenaar Gerrit 
Hoogebeen het roer letterlijk 
om. De financiële crisis die 
ontstond in 2008 betekende 
voor Hoogebeen het verlies van 
zijn sales baan, hij werd 
gedwongen na te denken over 
zijn toekomst. Geen eenvou-
dige opdracht, omdat de leef-
tijd mee begon te spelen en 
vanwege de crisis lagen de 
banen niet voor het oprapen. 
Een lang gekoesterde wens om 
ooit eens als zelfstandig onder-
nemer aan de slag te gaan 
kwam op tafel. Maar ja, wat zou 
dat moeten worden?

Louter toeval
Dat het uiteindelijk een lijstenmakerij en restauratieatelier is geworden 
berust op louter toeval geeft Hoogebeen aan. “Ten tijden van mijn zoek-
tocht lieten mijn vrouw en ik zelf iets inlijsten. De betreffende lijsten-
maker sprak zo passievol over zijn vak dat er bij mij een lampje begon te 
branden. Ik ben een opleiding gaan volgen en teruggegaan naar de lijs-
tenmaker met de vraag of ik bij hem stage kon lopen. Hij was direct 
enthousiast. Het vak had mij vanaf de eerste dag te pakken.” 
Enkele jaren later heeft Hoogebeen ook het restaureren van schilderijen 
geleerd bij een museale restaurator in Brabant. Hij werd aan de hand 
genomen door een leermeester die hem de fijne kneepjes van het 
ambacht heeft bijgebracht. De ideale combinatie was geboren: lijstenma-
kerij en restauratie van schilderijen. 

Opbouwen
Het opbouwen van het bedrijf in crisistijd heeft wel wat voeten in de 
aarde gehad. Als ondernemer moet je ondernemen en dat betekent 
overal je gezicht laten zien. Alle mogelijkheden die er zijn moet je 
aangrijpen. “Ik werd direct lid van de ondernemersvereniging in Uithoorn, 
ging veel netwerkborrels af en stond op zaterdagen en/of zondagen op 
braderieën, markten, kunstroutes, etc. om mijn bedrijf te promoten. Ik 
stond letterlijk tussen de Tupperware en het snoepgoed mijn passie te 
verkondigen. Ook werden de mogelijkheden van sociale media aange-
grepen. waardoor ook de vindbaarheid op Google werd geoptimaliseerd. 
Nu 10 jaar later kijk ik terug op een prachtige tijd waarbij De Inlijsteraar 
een goede naam in de regio heeft opgebouwd en inmiddels een vaste 
klantenkring heeft die nog steeds groeiende is. Ik ga dan ook nog zeker 
jaren door. Het is een prachtig vak en de waardering is enorm als je 
klanten tevreden de deur uit ziet gaan met een mooi stukje vakwerk in de 
hand.” 

Feest
Het 10-jarig bestaan betekent uiteraard feest. Naast zijn vak heeft 
Hoogebeen nog een grote liefde: honden. “Mijn vrouw en ik sponsoren 
sinds enige tijd een verwaarloosde Labrador Retriever (Joey) via sterk-
voordieren.nl. Wat is er mooier dan een donatie te doen aan deze stich-
ting dat zulk mooi werk verricht, waar het weerloze slachtoffers betreft 
die, om welke reden dan ook, niet de juiste (medische) zorg en liefde 
krijgen. Ze verdienen het.”

Moeilijk je weg te vinden
Deze week ontvingen we deze foto van Adriaan Slurink uit Uithoorn.
Hij had deze gemaakt bij de Thamerlaan-Molenlaan. Hij schreef erbij: 
“Zelfs in Uithoorn is het soms lastig je weg te vinden”









6 inderegio.nl • 15 september 2021DE RONDE VENEN

Vinkeveen - We waren er tijdens de 
zomervakantie even niet, maar op 

maandag 20 september a.s. van 9.30 
tot 12.30 uur is er weer een Repair 

Repair Café Vinkeveen start 
weer 20 september in de Boei

Mijdrecht - Ook in september van 
2021 organiseert Muziekvereniging 
VIOS weer een nieuw MusicKidz 
seizoen waarvan afgelopen vrijdag de 
eerste les is geweest. Tijdens dit 
traject van 20 gratis muzieklessen 
zullen alle kidz op een vooral leuke 
manier de beginselen van het musi-
ceren eigen kunnen maken. Dit 
seizoen zullen de lessen verzorgd 
worden door 5 docenten van de 
vereniging op trompet, trombone, 
saxofoon, dwarsfluit en slagwerk. 

Naast het maken van muziek zullen 
de kidz ervaren hoe het is om in een 
Showband mee te lopen doordat ook 
het marcheren onder de aandacht 
gebracht zal worden. Voor meer infor-
matie kunt u altijd kijken op vios-
mijdrecht.nl (bovenin bij het kopje 
opleidingen) of kunt u een mail sturen 
naar musickidz@vios-mijdrecht.nl. 
Hopelijk mogen wij ook u en uw kind 
verwelkomen bij de aanstaande 
lessen in ons clubgebouw De Noten-
kraker op Windmolen 77 in Mijdrecht.

Nieuw Musickidz seizoen 2021

De Ronde Venen - Het partijbestuur 
wil Marja en haar fractiegenoten feli-
citeren. De afgelopen vier jaar heeft 
Marja als wethouder – fractievoor-
zitster met haar fractieteam het partij 
gedachtengoed in De Ronde Venen 
goed laten zien. De Algemene 
Ledenvergadering heeft daarom 
afgelopen dinsdag unaniem Marja 
herkozen als lijsttrekker. Lijsttrekker 
Marja Becker: “Ik kijk er naar uit om 
na de Gemeenteraadsverkiezingen 
2022 samen met mijn fractieteam de 
Seniorenpartij weer een stevige 
positie te geven in De Ronde Venen”. 
De Seniorenpartij De Ronde Venen 
staat voor een samenleving waarin 
senioren zich gezien en gewaardeerd 
voelen. Lijstrekker Marja Becker: “ Het 
gaat in onze gemeente om senioren-

woningen, veiligheid in wijken en 
buurten, om bereikbaarheid met 
fiets, auto en openbaar vervoer. De 
missie waarmee ik mijzelf vier jaar 
geleden verkiesbaar stelde, om mee 
te bouwen aan een Ronde Venen 
met goede voorzieningen voor seni-
oren, is nog niet volbracht.”
De komende periode tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022 houdt de Seniorenpartij 
KERN-ontmoetingen waarbij de 
partij op diverse locaties binnen de 
Ronde Venen in gesprek gaat met 
inwoners. Telkens over een thema 
dat voor de partij belangrijk is voor 
de raadsverkiezingen in 2022. Ook 
krijgen KERN-bewoners de mogelijk-
heid zelf onderwerpen en thema’s 
aan te dragen. Een uniek concept 

Marja Becker opnieuw lijst-
trekker Seniorenpartij DRV

want de inhoud van het verkiezings-
programma wordt mede bepaald 
door deze KERN-ontmoetingen.
Op dinsdag 26 oktober as vanaf 
20.00 is de partij aanwezig in Dorps-
huis De Vijf Bogen in Baambrugge. 
Het thema van die avond is: “Leef-
baarheid in een kleine kern”. U bent 
van harte uitgenodigd!

De Ronde Venen - Tijdens de leden-
vergadering van 9 september is 
Maarten van der Greft benoemd tot 
lijsttrekker voor Ronde Venen Belang 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen in maart 2022. Op dit 
moment is van der Greft in de 
gemeenteraad fractievoorzitter van 
Ronde Venen Belang. De afgelopen 
raadsperiode heeft Maarten zich als 
oppositieleider met zijn fractie 
ingezet voor de inwoners en onder-
nemers in de gemeente. Maarten 
woont samen met zijn vrouw in Mijd-
recht, werkt als docent op het Veen-
landen College en is medeorgani-
sator van het Vogelvrij Festival.

Unaniem gekozen
Partijvoorzitter JaapJan Bulthuis: “Als 
bestuur zijn wij erg blij met de 
unanieme steun van de leden om 
Maarten te benoemen als lijsttrekker. 
Het bestuur is net als de leden ervan 
overtuigd dat Maarten met zijn erva-
ring, inzet en manier van politiek 
bedrijven op goede wijze het lijst-
trekkerschap zal vervullen richting de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2022.”

Eigen, echt lokaal geluid
Maarten: “De komende periode zal 
ons lokale geluid nog sterker 
worden. Als inwonerspartij hebben 
wij samen met onze inwoners veel 
successen geboekt. Recent de meest 
aansprekende: Geen windturbines in 
onze mooie gemeente! Ronde Venen 
Belang is een echte lokale inwoners-
partij, wij kiezen altijd vanuit gezond 
verstand en stellen daarbij één kern-
vraag aan onszelf: wat is het beste 
voor onze inwoners? Wij laten ons 
niet leiden door landelijk aange-
stuurde partijpolitiek, wij staan het 
liefst in de straat of buurt om te luis-

teren naar wat er beter kan. Jij mag 
het zeggen in de praktijk!”

Grootste partij
Op dit moment is Ronde Venen 
Belang met vier raadsleden de derde 
partij in grootte in de gemeenteraad. 
Tijdens de ledenvergadering in 
oktober worden de eerste tien kandi-
daten voor de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen vast-
gesteld. Het bestuur is er van over-
tuigd een diverse lijst met heel veel 
deskundigheid en ervaring te 
kunnen presenteren.
Van der Greft: “Het is ons doel om de 
grootste partij te worden, in de 
coalitie te komen en met een 
wethouder bij te dragen aan het 
bestuur van deze mooie gemeente.” 
Voorzitter Bulthuis vult aan: “Onder 
onze leden is er voldoende expertise 
aanwezig, daarnaast hebben wij zelf 
actief inwoners benaderd en hebben 
inwoners zich gemeld, die een 
aanwinst zijn voor de lokale politiek.”

Echt lokaal Inwoner programma
Het bestuur heeft Van der Greft 
gevraagd samen met de leden en 
kandidaat raadsleden een concept 
verkiezingsprogramma 2022-2026 
op te stellen. Van der Greft: “Uiteraard 
halen wij inbreng op bij inwoners, 
ondernemers, verenigingen en 
allerlei belangengroepen. Niet voor 
niets blijft bij Ronde Venen Belang 
gelden: jij mag het zeggen! Uiteinde-
lijk wordt het duidelijk een lokaal 
gericht verkiezingsprogramma. Een 
programma herkenbaar voor de 
inwoner en ondernemer, waarin 
samengewerkt wordt om onze 
mooie gemeente mooier te maken. 
Niet gestuurd vanuit partijbureaus 
uit Den Haag, maar afkomstig uit 
onze eigen gemeente.”

Maarten van der Greft lijst-
trekker Ronde Venen Belang

De Ronde Venen - Zij merken dat de 
alleenstaande ouder vaak het gevoel 
heeft alleen voor te staan. Meestal is 
er maar een heel klein netwerk om 
een gezin, wat soms zelf overbelast is 
geraakt. Dat er dan een buddy is, 
speciaal voor de moeder en haar 
kinderen, waar ze op terug kunnen 

vallen in geval van nood, die met je 
mee denkt hoe bepaalde uitdagingen 
aan te pakken, geeft een geruststel-
lend gevoel. De afgelopen jaren 
hebben ze al meer dan 25 gezinnen 
mogen ondersteunen, met als doel 
dat de alleenstaande ouder weer zelf-
redzaam wordt, en een groter 

Een kennismaking met de 
Stichting Gezinsbuddy

Mijdrecht - Van 6 t/m 10 september 
is een aantal gasten en vrijwilligers 
van de Zonnebloem afd. Mijdrecht 
op vakantie geweest naar Lage 
Mierde. De vakantiewerkgroep heeft 
er heel veel tijd en energie in 
gestoken om deze vakantie te laten 

slagen. Aan alles was gedacht. Het 
transport, de locatie en de diverse 
excursies. Op maandag vertrokken ze 
om 10.00 uur met de bus richting 
Lage Mierde. Ze verbleven in het 
oude Parochiehuis. Dit huis is hele-
maal verbouwd en aangepast voor 

De Zonnebloem Mijdrecht 
eindelijk weer op vakantie

mensen met een fysieke beperking. 
Zo zijn de badkamers groot en is er 
een lift aangebracht. De hele week 
was strak ingedeeld met diverse 
excursies zoals een bezoek aan de 
Biesbosch, museum in Eindhoven, 
safaripark de Beekse Bergen en nog 
veel meer. Op dinsdagavond kwam 
er een harmonieorkest optreden.
Ook was er de traditionele verwen-
middag en de bonte avond waar 
liedjes werden gezongen onder 
begeleiding van 2 muzikanten. Elke 
dag zorgden de vrijwilligers voor een 
ontbijt, lunch en diner. Jammer 
genoeg kwam vrijdag alweer een 
einde van deze gezellige week. De 
week werd afgesloten met een 
bezoek aan de residentie in Mijdrecht 
waar ze werden getrakteerd op soep, 
brood en een drankje. Nogmaals 
hulde aan de organisatie en alle vrij-
willigers die het mogelijk hebben 
gemaakt om deze vakantieweek te 
realiseren. En natuurlijk de sponsors 
het Ronde Venen fonds en de 
Rikistichting.

netwerk bouwt als vangnet. Want 
samen kunnen we de wereld aan! 
Graag vertellen zij u op deze avond 
meer over hun ervaringen in de afge-
lopen jaren en over hun visie en werk-
wijze. Zij hopen u dan ook te 
ontmoeten op 28 september om 20 
uur op Herenweg 253 te Vinkeveen. In 
verband met de dan geldende Corona 
maatregelen aanmelden graag bij Ans 
Nicolaas, tel. 06-208 199 15 of via de 
mail ans.nicolaas52@gmail.com

Café Vinkeveen. Bij het Repair Café 
zijn vrijwilligers aanwezig die de door 
u meegebrachte kapotte spullen of 
kleding gratis voor u repareren. Het 
Repair Café wil laten zien dat repa-
reren leuk is en vaak heel makkelijk. 
En weggooien is niet altijd de enige 
oplossing!! Repareren kan in veel 
gevallen en het is natuurlijk ook veel 
beter voor het milieu!! Bij het Repair 
Café kunt u terecht voor allerlei repa-
raties zoals kleding, kleine elektrische 
apparaten, computerapparatuur, 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegen-
komt dat kapot is en u eigenlijk gere-
pareerd zou willen hebben. Zij 
werken conform de huidige RIVM 
regels, we zijn er van 09.30 tot 12.30. 
U bent van harte welkom.
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Uithoorn - de maatschappelijke 
organisaties hadden er deze zomer al 
hun intrek in genomen. Maar sinds 
woensdag 8 september draagt het 
nieuwe multifunctionele buurtge-
bouw in de wijk Thamerdal ook zijn 
nieuwe naam op de gevel: De 
Kuyper. Na de onthulling door Stich-
ting Leefomgeving Schiphol. (SLS) 
had wethouder José de Robles de eer 
het gebouw te openen. De kinderen 
van Het Duet zongen het Kuyperlied 
en er was een sport-instuif. 
De Kuyper is met recht een gezamen-
lijk project te noemen. De nieuw-
bouw werd mogelijk gemaakt door 
een belangrijke bijdrage van SLS om 

zo meerwaarde in de wijk te creëren. 
Huurders, school en de wijk hebben 
op vele vlakken met de gemeente 
meegedacht over het ontwerp en de 
uitvoering. Het was dan ook de 
droom om er woensdag een groot 
wijkfeest van te maken. Door de 
geldende coronamaatregelen moest 
er echter gekozen worden voor een 
relatief kleine opening. Dat maakte 
de middag niet minder sfeervol.
De onthulling van de naam
De ceremonie vond plaats in de 
grote tuin van De Kuyper waarin ook 
het schoolplein van Het Duet over-
loopt. Dat de speeltoestellen in de 
tuin zijn gefinancierd door de school 

 hamerda  o ee  eo end  
en edoo  a s e u er

Wethouder De Robles opent het gebouw

Stichting Leefomgeving Schiphol onthult de naam 

Mama Coelia begeleidt het Kuyperlied

Monique Sintenie is de winnende 
bedenkster van de naam De Kuyper. 
“Een stevige, stoere, korte naam,” 
vond ze. “Die past bij de wijk en het 
gebouw en natuurlijk bij de Kuyper-
laan.” Dat de naam ook prima in de 
mond ligt, bleek wel uit Kuyperlied. 
Geschreven door Corinne Boswijk 
van Mama Coelia op de bekende 
melodie van Roberto Jacketti en de 
Scooters en uit volle borst meege-
zongen door groep 3 t/m 8 van Het 
Duet. Rutten kijkt glimlachend rond: 
‘Dit is toch echt waar je het als Stich-
ting voor doet.’

De opening
Na de doop werd het gebouw offi-
cieel geopend. Wethouder Hans 
Bouma keek even terug op het tot 
stand komen van het bouwproject, 
maar vooral vooruit. Naar hoe dit 
najaar de geplande beplanting 
buiten de groene uitstraling zal 
vergroten. En hoe dit nieuwe, duur-
zame en extreem energiezuinige 
gebouw (met A++++ label) alleen 
mogelijk werd door de financiering 
van SLS en de inzet van iedereen die 
zo hard heeft gewerkt. Wethouder 
José de Robles haalde het goede werk 
dat in het gebouw wordt gedaan 
door alle maatschappelijke organisa-
ties aan. Van Uithoorn voor Elkaar tot 
de Voedselbank, Brijder en Vluchtelin-
genwerk. Ook oudwethouder Ria 
Zijstra, die het project bij haar vertrek 
in februari overdroeg aan De Robles 
was aanwezig. Symbolisch knipten zij 
gezamenlijk het lint door. 

De Kuyper, de wijk en Uithoorn
Met De Kuyper heeft Thamerdal er 
een nieuw ‘hart’ bij. De ruimte binnen 
oogt dan ook als een lichte en uitno-
digende huiskamer. Met een speciaal 
ontworpen kunstwerk aan de wand 
en veel groen. Deze Buurtkamer moet 
straks de plek zijn om binnen te lopen 
en elkaar te ontmoeten. Maar er zijn 
ook flexible werkplekken om even de 
laptop in te pluggen. Op dit ogenblik 
lopen er vanuit de gemeente 
gesprekken met een Sociale onderne-
ming om de bar in de Buurtkamer uit 
te baten. De gymzaal met interactieve 
led-vloer wordt naast gymonderwijs 
binnenkort ook via vindjeruimte.nl 
beschikbaar om te huren voor kinder-
feestjes of activiteiten. 
Oud-wethouder Zijlstra: ‘Thamerdal is 
een wijk waar mensen het niet altijd 
even makkelijk hebben, maar waar 
wel veel saamhorigheid heerst. Zij 
verdienen een krachtig, laagdrem-
pelig buurtgebouw.’ Wethouder De 
Robles vult aan: ‘Je kunt het ook 
omdraaien, zo’n mooi gebouw 
verdient het om in juist een wijk te 
staan waar het echt iets kan bete-
kenen.’ Op de achtergrond schiet 
directeur onderwijs Paula Bouw stra-
lend voorbij terwijl de sportinstuif van 
Uithoorn voor Elkaar start: ‘De 
kinderen zijn zó enthousiast! Het is al 
helemaal hún gebouw.’ Als je goed 
luistert hoor je het Kuyperlied inder-
daad nog lang rondzoemen tegen de 
blauwe lucht. ‘Wááár moet je zijn? In 
De Kuyper, een plek voor groot en 
klein…’

tekent de bijzondere samenwerking. 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS) loofde dan ook de betrokken-
heid van iedereen. Bestuurders Ad 
Rutten en Jan Bolhoeve trapten af 
met de onthulling van de gevelnaam. 
De letters hebben een lichtelement 
waardoor ze straks lijken te zweven 
tegen de gevel die langzaam met 
klimop begroeid wordt. Wijkbewoon-
ster en medewerkster van Participe, 

r d e eren n  hoorn
Uithoorn - Maandag 13 September 
2021 werd met de nieuwe bridge 
competitie gestart. Helaas door een 
computer storing is het een voorlo-
pige uitslag. In de A lijn ging de 
eerste plaats naar Bep de Jong & 
Herman v Beek met 62,19 % op de 
2”plaats eindigden Tineke v/d Sluis & 
Henk Stolwijk met 61,46 % op de 
3”plaats werd beslag gelegd door 
Greetje v/d Bovenkamp & Ria Wezen-
berg met 60,52%. In de B lijn was de 
1”plaats voor Ton ter Linden & Fons 

Roelofsma met 66,15% op de 
2”plaats eindigden de nieuwe combi-
natie Ans Breggeman & Ben v/d 
Broek met 61,77% en op de 3”plaats 
werd beslag gelegd door Rineke v 
Pesch & Hans Geels met 59,69% In de 
C lijn was de 1”plaats voor Corry v Tol 
& Kees Geerlings met 67,38% op de 
2”plaats eindigden Cor de Bok & Tom 
v Meijgaarden met 65,00 % op de 
3”plaats eindigden Tineke v/d Gijp & 
Richard Linting met 55,67% 
Het is de BVU er veel aan gelegen om 

zoveel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers. Zo geven we 
regelmatig bridgelessen. Bent u een 
beginnend bridgepaar (of thuis-
bridgers) dat ook het verenigings-
leven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer mee te 
spelen op de maandagavond en de 
sfeer te proeven. Voor nadere infor-
matie en/of lid worden van de BVU 
kunt u contact opnemen met onze 
secretaris, Kees Visser tel: 
06-53175165 of via de e-mail 
bvu 1953@gmail.com

a oween k nder ees
Uithoorn – Vrijdagavond 29 oktober wordt weer het jaarlijkse Halloween 
Uithoorn gehouden op Sportpark De Randhoorn. Dit jaar is het thema 
Horrorhospitaal en de verdwenen bacterie. Het feest is voor alle kinderen 
van 6 t/m 13 jaar, en duurt van 19:00 tot 21:30 uur. De locatie is volledig 
versierd, er is een kinderdisco en een levend spookhuis. Het belooft weer 
één groot feest te worden, dus het is aan te raden uw kaartjes van tevoren 
te kopen of te bestellen via de website (www.halloween-uithoorn.nl) en 
kosten €3,- per stuk. Per emailadres kunnen maximaal twee kaarten 
besteld worden. Wel zijn de kaartjes van tevoren op zaterdag en zondag 
te koop bij de Legmeervogels.

Geef Geef Geef 
mij tijd.ij tijd.ij tijd.ij tijd.ij tijd.
Geef 

ij tijd.
Geef Geef 

ij tijd.
Geef Geef 

ij tijd.
Geef Geef voor nieuwe doorbraken

in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Waverveen: Van boeren, burgers en buitenlui 

Uithoorn - Binnen het Sportakkoord 
van Uithoorn is door een zestal 
sportverenigingen een gratis, dage-
lijks wisselend programma samenge-
steld. Van 20 tot 24 september 
aanstaande kunnen ouderen die 
meer of weer willen bewegen kennis-
makingslessen van maximaal twee 
uur sport en spel volgen . Een laag-
drempelige manier om kennis te 
maken met een andere activiteit en 
een nieuwe vriendschap aan te gaan. 
Er kan gekozen worden voor een of 
meerdere activiteiten, van wandelen 
tot fi etsen en van Jeu-de-boules tot 
Yoga. 

De keuze is divers 
Op maandag 20 september bijt 
sportvereniging K.D.O. in De Kwakel 
de spits af met een uurtje aerobics 
waaraan de fi tte 60-Plusser onder 

leiding van een gediplomeerd 
instructrice nog makkelijk kan 
meedoen. Heeft u altijd al eens willen 
roeien op de Amstel? Kom dan op 
dinsdag 21 september naar 
Uithoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter en maak kennis 
met het allereerste beginsel van de 
roeisport. Een sport die geschikt is 
voor jong èn oud, want lichamelijk 
niet belastend. Op dinsdag en 
donderdag in diezelfde week biedt 
Boule Union Thamen een twee uur 
durend spel Jeu-de-Boules aan langs 
de Vuurlijn in De Kwakel. Op 
woensdag en donderdag pakt K.D.O 
De Kwakel verder uit met Senior Fit, 
Yoga, Fit+ en Pilates oefeningen 
gericht op het verbeteren van de 
lichaamshouding, bewegingstech-
niek en ademhaling. Of wil men 
ervaren wat wandelen met iemand 

Weekprogramma ‘Heel 60+ 
beweegt’ bekend

LEZERSPOST

In navolging van een eerdere gemelde klacht over het niet opruimen van 
groenafval op de parkeerplaats, maar wel 10 seconden luchtblazen, nu 
een afbeelding (Onkruid_1) van het daar tevens aanwezige zijn van 
onkruid bij de stoeprand. Het gevolg is dat dan in de herfst/ winterpe-
riode het aldaar altijd bijzonder smerig is, mede omdat het water daar nu 
niet goed meer weg kan vloeien naar een daar aanwezig hemelwater 
afvoerput. Ja, het gaat om een hemelwaterafvoer aan de rand van een 
parkeerplaats, dus dat daar een auto zou kunnen staan is nu reëel 
aanwezig. Toen men enige tijd geleden in de buurt bezig was (Firma 
Teeuwissen) zag ik dat deze put opnieuw werd overgeslagen (of 
misschien niet gezien!) de aldaar aanwezige uitvoerende persoon hier op 
geattendeerd. Deze trok zijn schouders op, van jammer.

Overslaan
Zo een situatie zal binnen de gemeente vast meer voorkomen lijkt mij. 
Maar omdat dit dan maar “standaard” over te slaan is dan wel een hele 
makkelijke oplossing. Idem als het gaat om het aldaar machinaal te 
kunnen vegen. Het dan maar overslaan is dan wel erg kort door de bocht. 
Ten tweede een vervolg op mijn eerdere klacht over achtergebleven 
groen afval.
De vraag is waarom men dit niet meteen, en dit na de werkzaamheden 
wordt opgeruimd, als het zal worden opgeruimd! Ja, ook ik lees de reac-
ties over het gemeentelijke groenbeheer in media. Ook het beeld, dat er 
op dit punt niet in zijn algemeenheid niet veel wordt gereageerd. Naar de 
media, is dit op zich waar maar dat wil niet zeggen dat hierover niet naar 
de gemeente wordt teruggekoppeld. Maar ja terugkoppelen is één, maar 
het doen is soms een ander verhaal! Maar ik deel wel de mening dat het 
groenbeheer, en met name het bestrijden dan wel verwijderen van 
groenafval binnen de gemeente De Ronde Venen steeds meer vragen 
oproept.

Kijk om je heen
Je hoeft tenslotte maar simpelweg om je heen te kijken! Als voorbeeld zie 
ik op een speellocatie (tussen/achter de woningen, Kruiwiel 20-83) zeer 
veel onkruid dan wel overwoekering (zie afbeelding: Onkruid_3) Ik vind 
persoonlijk het daar er niet uitzien, nog los van de locaties bij de bewo-
ners zelf. En er zullen vast meer vergelijkbare locaties aan te wijzen zijn. 
Kortom, ook ik maak mij zorgen hoe de gemeente dit in zijn totaliteit 
denkt te gaan oplossen.

L.K.E Bos uit Mijdrecht

Vervolg aanwezige onkruid dan wel 
ontstane groenafval door werkzaamheden

doet? Pak dan woensdag om 10:00 
uur bij Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 
de kans hoe wandelen je bloeddruk 
verlaagt en het cholesterol vermin-
dert. Bovendien verbetert twee 
uurtjes wandelen je humeur. Bij de 
Uithoornse Volleybalvereniging 
S.A.S.’70 kan in kleine groepjes 
volleybal worden gespeeld in de 
tijdelijke Luchthal De Scheg op 
Sportpark Randhoorn. Op donderdag 
is bij Wielerclub UWTC een recrea-
tieve sportvorm te volgen in fi ets-
vaardigheid, het verkrijgen en 
behouden van fi theid, evenwicht, 
valpreventie en op- en afstappen.
Ouderen
Om ouderen een dag lang samen te 
brengen bij drie verschillende 
sporten bij UWTC, AKU en Boule 
Union Thamen is een speciaal aange-
klede activiteit inclusief lunch 
samengesteld. Op donderdag 23 
september staat om 10:00 uur de 
koffi  e klaar in het clubgebouw van 
UWTC, waar een korte uitleg van de 
dag wordt gegeven. Daar begint de 
les met fi etsen, MTB en spinnen. 
Vervolgens krijgt men in het naastge-
legen geheel vernieuwde AKU club-
huis een presentatie over wandelen 
waarna men al wandelend de over-
steek maakt naar De Kwakel voor een 
potje Jeu-de-Boules op locatie BUT 
Thamen. De dag wordt om 15:15 uur 
afgesloten met koffi  e en evaluatie. 
Ook deze dag wordt dankzij de 
gemeentelijke bijstand vanuit het 
Sportakkoord gratis aangeboden.

Sportweek
De nationale sportweek wordt afge-
sloten met de tweede editie van 
Uithoorns Mooiste Fietstocht op 
zondag 26 september. Door de 
Uithoornse Wieler Trainings Club zijn 
drie mooie routes uitgezet langs 
plassen en polder in de omgeving 
van Uithoorn. Je kan kiezen tussen 
een route van 20 km, 40 of 85 km. 
Ontdek het groen van de natuur, met 
weinig obstakels en relatief veilige 
kruisingen. Iedereen is welkom om 
mee te fi etsen met zijn of haar eigen 
fi ets. Dit kan zowel met een normale 
fi ets als met een e-bike.
Inschrijven voor een of meerdere 
lessen is verplicht bij de vereni-
gingen. Voor een gedetailleerd over-
zicht van het programma doe je een 
verzoek per mail naar trudieplomp@
gmail.com. 

Zie ook advertentie in dit blad.

Zaterdag 18 september is de presentatie van het boek ‘Waverveen: van boeren, burgers en buitenlui’. 
Nog altijd vanwege de coronamaatregelen zal dit in besloten kring plaats 
moeten vinden voor slechts een beperkt aantal genodigden.

Bestelde boeken afhalen!
Eenieder die het boek over ‘Waverveen: van boeren burgers en buitenlui’ 
bij voorintekening besteld heeft kan de bestelde exemplaren afhalen op 
de volgende data en plaatsen:
- Zaterdag 18 september tussen 17.00-18.00 uur 
 bij de Boerderijautomaat, Cliff ordweg 11 te Waverveen.
- Woensdag 22 september van 13.00-14.00 uur in de Oudheidkamer 
 van de historische vereniging, op Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht.
- Donderdag 23 september van 19.00-20.00 uur in de Oudheidkamer 
 van de historische vereniging, op Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht.
- Vrijdag 24 en zaterdag 25 september van 11.00-16.00 uur 
 in d’Werkplaats op Herenweg 177 te Vinkeveen.
Het verhalen-fotoboek over de dorpsgeschiedenis van Waverveen en haar bewoners is voor slechts €24,50 
te koop in de plaatselijke boekwinkels of  te bestellen via de website www.proosdijlanden.nl onder ‘publicaties’.

Cursusproject DRV, zoekt 
Penningmeester
De Ronde Venen - Het cursusproject 
organiseert leuke en interessante 
cursussen voor een breed publiek 
tegen betaalbare prijs. Taken zijn: 
bijhouden boekhouding in Excel, het 
doen van betalingen en het innen 
van cursusgeleden. Je doet dit 

binnen een team van collega vrijwil-
ligers, dat ca. 8x per jaar bijeenkomt. 

Iets voor jou? Neem dan contact op 
met Ellen Stange (voorzitter) tele-
foon: 0297-262432 of 06-13100901 
e-mail: ellenstangehaan@ziggo.nl
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De Ronde Venen - Vrijdag jl. waren 
Caroline van der Plas (voorvrouw van 
de partij Boeren Burger Beweging) en 
fractiemedewerkers Alexander 
Hendriks en Jesse Baak de speciale 
gasten van Wildbeheereenheid Vecht 
en Veenstreek. Naast Caroline waren 
ook Derk Boswijk (kamerlid CDA), en 
wethouder Rein Kroon (tevens loco- 
burgemeester) van de gemeente 
Ronde Venen en aanwezig. Met de 
aanwezigen uit eigen gelederen. 
Verder waren de belangenbehartigers 
van de weidevogels, de jacht en 
beheer en uiteraard ook aanwezig

Nut en noodzaak
Waarom deze bijeenkomst in de 
gemeente Ronde Venen? Jagen en 
beheren is een lastig onderwerp. Maar 
wel een wezenlijk onderwerp. Zeker 
omdat met betrekking tot overlast, 
schade en gevaar voor de veiligheid, 
veel te vertellen is. Het is nuttig en 
noodzakelijk dat jagers, beheerders en 
betrokkenen hun verhaal vertellen. 
Tenslotte maakt onbekend nog altijd 
onbemind. Op 17 juli 2021 werd door 
de wildbeheereenheid de jaarlijkse 
landelijke ganzentelling uitgevoerd. 
Deze telling, waar veel leden en 
enthousiaste vrijwilligers aan 
meewerken, is van belang om de 
populaties van de verschillende 
soorten ganzen in kaart te brengen en 
te volgen. In het gebied Vecht en 

Veenstreek komen de volgende 
soorten voor zoals, Grauwe Gans, 
Brandgans, Kolgans, Canadagans, Nijl-
gans, Rietgans de verwilderde 
Boerengans en sporadisch, de Indi-
sche-gans, Toendrarietgans en de 
kleine Rietgans

Verbazing
De dag van het tellen (17-07-2021) 
werden de “buitenstaanders” hartelijk 
en zeer ongedwongen ontvangen. 
Gesprekken kwamen al snel op gang, 
en na uitleg van de telcommissaris 
Piet Postma, gingen de tellers op pad. 
Voor de 17de waren ook de tweede 
kamerfracties uitgenodigd, en helaas 
kreeg ik maar van drie fracties een 
reactie. Tijdens de laatste week voor 
het reces was het te druk en 
omslachtig om deel te nemen aan het 
tellen. Toen is het idee ontstaan om 
een werkbezoek te plannen voor de 
fracties. Gewoon om te vertellen waar 
wij nu steeds met z’n allen tegenaan 
lopen tijdens het jagen en het 
beheren van met name ganzen. En 
dan ook de wethouder van De Ronde 
Venen met Natuur in de portefeuille, 
en tevens loco Burgemeester. Zo 
gezegd zo gedaan.

Response
Van de BBB kwam direct een reactie, 
Caroline en haar fractiemedewerkers 
wilden heel graag zelf horen en zien 

wat het jagen en beheren, het tellen 
en de problematiek m.b.t. de ganzen 
nu precies inhoudt. De SGP wilde wel, 
maar konden niet en van het CDA-
zijde bleef het stil. De rest van de frac-
ties hebben niet eens de moeite 
genomen om een reactie terug te 
sturen. Nu snap de organisatie heel 
goed, hoe druk en veel het kamerwerk 
is, maar het voelt niet als oke. Bij grote 
acties met heel veel commotie rich-
ting boeren en jagers zijn ze wel van 
de partij, (leuke woordspeling in deze) 
maar tijdens een bijeenkomst vanuit 
deze doelgroep komt er niet eens een 
reactie. Jammer een gemiste kans! 
Gelukkig was uiteindelijk het CDA ook 
vertegenwoordigd door Tweede 
Kamerlid Derk Boldewijn. Die helaas 
maar korte tijd aanwezig kon zijn. 

03 september 2021
Rond 09.45 uur stapte Caroline 
binnen, die vanuit Willemsoord 
(Brabant), waar zij haar eerste werkbe-
zoek van deze dag had gepleegd, 
meteen was doorgekomen naar 
Vinkeveen. En direct was het goed. 
Geen gedoe, maar gewoon Caroline 
die kwam voor ons, de jagers, de 
boeren, de belanghebbenden. Geïnte-
resseerd, vragen stellend en conclude-
rend dat het verhaal m.b.t. het 
beheren en bejagen van de gans een 
moeilijk, gecompliceerd, veelzijdig 
verhaal is. De provinciegrenzen, de 
meest uiteenlopende afspraken, 
regels, wetten en beheerplannen. 
Gemaakt door de landelijke politiek, 
de provincies, alsmede TBO’s etcetera 
en worden ingezet voor dit probleem. 
Die het uiteindelijk onwerkbaar 
maken en de gans steeds meer laat 
toenemen in aantal.
Onvoorstelbaar bureaucratisch en zo 
log dat er bijna niet meer uit te komen 
is. En ondertussen lopen de schadebe-
dragen jaarlijks op. En iedere keer 
weer staat er een antijacht- en anti-
boerorganisatie op om de bejaging en 
het beheer tegen te gaan. Waardoor er 
niets gedaan mag worden en de 
aantallen toe blijven nemen. Het is 
een complex en een uit de hand 
gelopen probleem. De veiligheid 
rondom oa Schiphol komt bovendien 
in het geding! De boeren claimen 
miljoenen aan schade, en uiteindelijk 
betalen wij met z’n alle de schades… 
Een uitdaging, een probleem, een 
verantwoordelijkheid die bij ons allen 
ligt.

In de bus
Na het rondetafelgesprek, was er 
buiten op het terras de lunch en 

Bezoek aan De Ronde Venen 
door Caroline van der Plas (BBB)

werden de gesprekken voortgezet. 
Het is prachtig om te zien dat vanuit 
verschillende disciplines hetzelfde 
belang werd onderkend, zonder 
sturing of vooraf gemaakte afspraken, 
behoudens de agenda. Helaas moest 
Caroline na de lunch naar haar 
volgende afspraak. Haar fractiemede-
werkers Alexander en Jesse namen de 
honneurs waar. Met het gemêleerde 
gezelschap vertrokken de groep per 
busje naar de boerderij van Willem 
van der Linden. Een ecoboer die een 
zeer divers boerenbedrijf heeft en die 
ook tegen de problemen rondom de 
ganzenoverlast aanloopt. Uitvoerig 
vertelde hij hierover en leidde hij ons 
rond binnen zijn bedrijf. Leerzaam en 

vanuit een totaal andere invalshoek 
over de grote overlast. De weergoden 
waren ons gunstig gezind, de zon 
scheen volop en dat maakt een rond-
leiding een soort van feestelijk.

Afsluiting
Na het uitvoerige verhaal en de rond-
leiding werd het tijd om af te sluiten. 
Helaas, dat zeker! Maar er zijn 
afspraken gemaakt met Caroline 
(BBB), Derk (CDA) en Rein (Wethouder 
/ loco-Burgemeester Ronde Venen) 
om met elkaar in contact te blijven. 
Hoe mooi is dit? Vanuit een gemeen-
schappelijk belang met elkaar in 
gesprek te gaan en te komen tot 
beleid en hopelijk een oplossing.
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Uithoorn - Donderdag 16 september 
geeft de Uithoornse Finy Sheils een 
presentatie over haar boek 
Verborgen waarheid. Ze schreef dit 
boek na de dood van haar zussen. 
Rouwverwerking is een belangrijk 
thema. De boekpresentatie vindt 
plaats in het dorpshuis De Quakel 
van 16.00 tot 17.00 uur. Iedereen is 
daarvoor van harte uitgenodigd.
De boekpresentatie wordt georgani-
seerd door het Boek- en Schrijfplat-
form Uithoorn. Deze nieuwe organi-
satie richt zich op promotie van alles 
wat met schrijven te maken heeft. Op 
zondag 19 september is er een intro-

ductie van de plannen van het BSPU. 
Zo wil het platform schrijf- en dicht-
bijeenkomsten, forumtafels en boek-
presentaties gaan organiseren. Heeft 
u interesse dan kunt u daarbij zijn. De 
middag wordt gehouden in het 
dorpshuis De Quakel en begint om 
14.00 uur. Het Boek- en Schrijfplat-
form heeft een kraam gereserveerd 
op de Cultuurmarkt Uithoorn 2021 
die op zaterdag 2 oktober wordt 
gehouden. Lokale schrijvers worden 
uitgenodigd om bij de kraam van 
BSPU hun uitgegeven boeken of 
dichtbundels onder de aandacht te 
brengen. U kunt daarvoor mailen 

Boek- en schrijfplatform 
Uithoorn actief van start

De Kwakel - Na een hele lange pauze 
door de coronamaatregelen en 
zomerperiode was het vrijdag 10 
september eindelijk weer zover! Een 
nieuw seizoen van De Hobbyclub 
kon gaan starten. 16 enthousiaste 
kinderen van 8 t/m 12 jaar waren 

weer lekker creatief bezig in de hout-
hoek, aan de knutseltafels of aan de 
verftafel. De leiding vond het heerlijk 
om de kinderen weer te kunnen 
ontmoeten en te zien wat er allemaal 
gemaakt is. De Hobbyclub wordt op 
vrijdagavond gehouden van 19-20:30 

Hobbyclub De Kwakel is weer 
gestart en zoekt leiding De Kwakel  - Deze keer waren de 

mannen aan de beurt bij De Zonne-
bloem de Kwakel/Vrouwenakker. 
Eindelijk mochten ook zij weer, de 
mannen, en waarom ver weg in deze 
tijd als Café Cobus er is in de Kwakel?
In overleg met Café Cobus en de 
visboer is een gezellige middag gerea-
liseerd. Het weer deed ook zijn best en 
op het terras was het goed vertoeven. 

Een kaartje leggen; weer bijpraten na 
een lange tijd; een biertje of iets 
anders met een lekker hapje vis van 
de visschotel waar van alles op lag. En 
dan als klap op de vuurpijl nog heer-
lijke kibbeling. De mannen hebben 
het erg naar hun zin gehad en de sfeer 
zat er goed in. Dit uitje voor mannen, 
georganiseerd door de mannen vrij-
willigers, is toch wel een beetje uniek! 

Het Zonnebloem mannen-uitje

Uithoorn - De muzikanten van 
Muziekvereniging Kunst na Arbeid 
(KnA) willen zich na de lange stille 
coronamaanden weer laten horen en 
zien. In het KnA-gebouw zijn ze al 
weer hard aan het repeteren. Op 
zaterdag 18 september verlaten het 
Leerlingenorkest en het Harmonieor-
kest de repetitiezaal. Ze gaan dan  op 
het plein naast het KnA-gebouw aan 
Legmeerplein 49 buiten spelen. Dat 
gebeurt in de vorm van een gratis 
toegankelijk buitenconcert. Het 
begint zaterdagmiddag om vier uur 
en duurt ruim een uur.
Het Leerlingenorkest en het Harmo-

nieorkest verzorgen een afwisselend 
programma met korte aansprekende 
nummers. Dick Hesselink en Gerhart 
Drijvers hebben de muzikale leiding. 
Het concert is kosteloos en voor 
ieder toegankelijk. Wel verplichten 
de nog geldende coronaregels KnA 
de bezoekers ook buiten een vaste 
zitplaats aan te bieden met rondom 
overal anderhalve meter afstand. KnA 
zorgt daarom voor passend opge-
stelde stoelen.
Na afloop van het concert kunnen de 
bezoekers in de kantine van KnA op 
de vaste plaatsen daar een drankje 
gebruiken.

Orkesten van KNA gaan 
zaterdag buiten spelen

“Molen Het Zandpad” door Rinus den Ouden

Uithoorn - Het Schilders Collectief 
“Biezenwaard Creatief”, staat voor een 
groep enthousiaste kunstschilders die 
wekelijks samen komen in Uithoorn 
om met hun hobby bezig te kunnen 
zijn. Twintig jaar geleden opgericht 
door Nestor Rinus den Ouden, die 
vorig jaar op negentig jarige leeftijd is 
overleden. Met een dubbel gevoel in 
dit jubileumjaar koesteren wij zijn 
creatieve nalatenschap en doelstel-
ling om gezamenlijk te werken aan 
individuele ontwikkeling. Waardoor 
ieder voor zich, met zijn of haar 
gekozen techniek en materiaal tot 

steeds betere resultaten kan komen. 
Daarnaast is plezier en sociaal contact 
nog steeds een belangrijk element. 
Acryl en aquarel vormen de basis, 
maar er wordt ook gewerkt met 
potlood, pen, pastelkrijt en houtskool. 
Een aanrader om een groot aantal 
kleurrijke werkstukken wat nader te 
gaan bezien en misschien wel om iets 
bijzonders aan te schaffen. De expo-
sitie is te bezoeken vanaf maandag 13 
september, op werkdagen van 9.30 
tot 15.00 uur, bij “PARTICIPE Amstel-
land”, in het Wijkcentrum aan de 
Bilderdijkhof.

Schilderijen expositie aan de 
Bilderdijkhof

uur in het Dorpshuis De Quakel voor 
basisschoolkinderen vanaf 8 jaar t/m 
groep 8. Er wordt €2,- entree per 
avond betaald, waardoor je per keer 
kunt kijken of je je wel of niet 
inschrijft voor de avond. Vanwege 
het beperkte aantal plaatsen per 
avond vragen wij per week of 
kinderen zich aanmelden per e-mail 
(hobbyclubdekwakel@gmail.com). 
Een enthousiaste groep vrijwilligers 
vormt de leiding van de Hobbyclub. 
Zij begeleiden de kinderen bij de 
creatieve activiteiten en evalueren de 
avonden achteraf met elkaar. 
Doordat een aantal leiders gestopt is 
of niet meer wekelijks beschikbaar 
zijn kunnen zij nieuwe helpende 
handjes gebruiken. Als je 14 jaar of 
ouder bent, een beetje handig en/of 
creatief en het leuk vindt om 
kinderen hierin te begeleiden komen 
zij graag met jou in contact! Stuur 
een mailtje naar hobbyclubde-
kwakel@gmail.com of vind hen op 
Facebook of vrijdagavond in het 
Dorpshuis De Quakel.

naar schrijverscafeuithoorn@hotmail.
com of bellen met Ben Voorend 
06-16275754 (19-20.00 uur).   

Uithoorn - ‘Onder de Banken C.V. wil 
aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel 
huisvesting realiseren voor 200 
arbeidsmigranten die bij bedrijven in 
De Kwakel en Uithoorn werken. Deze 
plannen passen bij het vastgestelde 
beleid in dit gebied. Het college van 
Burgemeester en Wethouders staat 
dan ook positief tegenover het initia-
tief van vier lokale ondernemers en 
wil onder voorwaarden meewerken. 

Samen voor kwaliteit
Goede huisvesting voor arbeidsmi-
granten is schaars. Ook in Uithoorn 
zijn meerdere ondernemers op zoek 
naar goede huisvesting voor hun 
arbeidsmigranten. De gemeente 
heeft deze ondernemers gestimu-
leerd om samen te zorgen voor kwali-
tatief goede huisvesting met 
gedegen beheer. Vier grote glastuin-
bouwbedrijven - Hedera Plant, 
Heemskerk Plant, HPD Potplanten en 
Van Rijn Roses – hebben de krachten 
gebundeld en ‘Onder de Banken C.V. 
opgericht. Bij deze bedrijven werken 
ongeveer 240 arbeidsmigranten. De 
huisvesting is bedoeld voor deze 
werknemers. Het plan is om op de 
kleine, oudere kwekerij aan de 
Dwarsweg 18 appartementen van 
maximaal 3 lagen hoog, een beheer-
derswoning en bijbehorende voorzie-
ningen te realiseren. Voor het beheer 

College stemt in met principeverzoek 
huisvesting arbeidsmigranten

van de locatie hebben de onderne-
mers een ervaren specialist aange-
trokken, die de taal van de arbeidsmi-
granten en de omwonenden spreekt. 
De plannen voor de huisvesting 
willen de ondernemers in nauw 
overleg met de omgeving van de 
locatie uitwerken.

Uitwerking onder voorwaarden
Dat is direct één van de voorwaarden 
die het college aan de verdere uitwer-
king van het initiatief stelt: zorgvul-
dige aandacht voor communicatie en 
participatie. Verder vindt het college 
het belangrijk dat de huisvesting 

goed in de omgeving past. En dat er 
goede afspraken worden gemaakt en 
vastgelegd over kwaliteit, beheer, 
toezicht en registratie. Uit het onder-
zoek van de Rekenkamer is namelijk 
duidelijk geworden dat deze 
afspraken belangrijk zijn. Bij de 
uitwerking, realisatie en het beheer 
wordt verder rekening gehouden met 
de laatste ontwikkelingen, waaronder 
het advies aan de Tweede Kamer van 
het Aanjaagteam bescherming 
arbeidsmigranten onder leiding van 
Emile Roemer. Voor de realisatie van 
de plannen is een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. 
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Uithoorn – Al vele maanden wordt 
er gewerkt aan diverse wegen in en 
om het Oude Dorp en Amstelplein in 
Uithoorn.  Iedere keer weer is de boel 

daar veranderd en weet je even niet 
meer waar je wel of niet mag rijden. 
Het is voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten geen pretje. Sinds 

enige weken is de Thamerlaan in zijn 
gehaal afgesloten wegens deze 
werkzaamheden en nu is er 
begonnen met asfalteren. Ook op de 

N196 Koningin Maximalaan worden 
op dit moment werkzaamheden 
verricht vlak voor de brug. Dit heeft 
flinke verkeershinder tot gevolg voor 

verkeer uit beide richtingen. Maar 
het is nu eenmaal zo: ‘Het moet eerst 
een bende worden, wil het 
opknappen’.

Veel verkeershinder door wegwerkzaamheden
Foto’s: VTF - Ricardo Neeskens

Regio - De provincie Noord-Holland 
voert tussen 17 september en 1 
oktober 2021 meerdere werkzaam-
heden uit op de N201 tussen het 
Aquaduct (tussen de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen) en de 
Waterwolftunnel (tussen de 
gemeenten Aalsmeer en Haarlem-
mermeer). Bestemmingsverkeer voor 
Uithoorn en Aalsmeer wordt tijdens 
de werkzaamheden omgeleid en 
moet rekening houden met 
vertraging.

Werkzaamheden N201 ter hoogte 
van de Zijdelweg
Het asfalt wordt op de N201 
vervangen. Tussen de Legmeerdijk 
en de Zijdelweg is van 19 tot en met 
24 september de zuidelijke rijbaan 
op de N201 afgesloten. Hierdoor is 
ook de afrit van de N201 naar de 

N231 (Zijdelweg) voor het verkeer 
vanuit de richting Hoofddorp afge-
sloten. Tussen 26 september en 1 
oktober is de noordelijke rijbaan op 
de N201 afgesloten tussen de 
Legmeerdijk en de Zijdelweg. Hier-
door is de oprit van de N231 
(Zijdelweg) naar de N201 richting 
Hoofddorp is afgesloten. Verkeer op 
de N201 wordt tijdens de werkzaam-
heden via de andere rijbaan langs de 
werkzaamheden geleid. Lokaal 
verkeer wordt omgeleid via de 
Legmeerdijk en de Burgemeester 
Kasteleinweg. 

Werkzaamheden tussen de 
Waterwolftunnel en de 
Legmeerdijk
In het weekend van 18 en 19 en van 
25 en 26 september werkt de 
provincie Noord-Holland ook aan de 

Onderhoudswerkzaamheden aan de N201 
N201 tussen de Waterwolftunnel en 
de Legmeerdijk. Bij deze werkzaam-
heden is de N201 geheel afgesloten 
tussen de Fokkerweg en de Legmeer-
dijk vanaf vrijdag 17 september 
(20.00 uur) tot maandag 20 
september (06.00 uur) en vanaf 
vrijdag 24 september (20.00 uur) tot 
maandag 27 september (06.00 uur). 
Het verkeer op de N201 wordt met 
gele borden omgeleid tussen de 
Legmeerdijk in Aalsmeer en de 
aansluiting met de Fokkerweg in 
Haarlemmermeer. 
 
Meer informatie
Met vragen over werkzaamheden 
kunnen weggebruikers en omwo-
nenden contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie via 
0800 - 0200 600 (gratis) of per 
mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Regio  - Pete Bog’s Bigband, de 
Bigband van Uithoorn, Aalsmeer en 
De Ronde Venen is weer begonnen 
met de “echte” repetities. Het is weer 
fijn om te kunnen spelen, helaas 
hebben een aantal leden de band 
verlaten wegens diverse omstandig-
heden. Daarom zijn zij op zoek naar 
nieuwe trombonisten (tenor en bas), 
een alt saxofonist en nog een extra 
trompettist. Hou je van lekker swin-
gende jazz, soul, funk, en/of een 
goede ballad, kom dan eens vrijblij-
vend een kijkje nemen bij de repe-
titie. Deze vinden plaats in het KNA 
gebouw aan het Legmeerplein in 
Uithoorn onder de bezielende 
leiding van Gerard Kleijn. Op donder-
dagavond vanaf 20.30 tot ca 22.30 
uur.

Al 25 jaar
De Pete Bog’s Bigband bestaat sinds 
1995 dus al ruim 25 jaar actief. Deze 
band is een voortzetting van de 
toenmalige Hint Bigband, toen er 
nog een muziekschool was in 
Uithoorn en omstreken tot 2012. De 
naam Pete Bog’s Bigband is een afge-
leide van het Engelse woord Peat en 

Bog wat staat voor moeras en veen, 
denkend aan De Ronde venen. We 
treden al jaren op bij diverse festivi-
teiten, zoals party in De Bloemhof bij 
bedrijven, eigen georganiseerde 
optredens, bij de plaatselijke voetbal-
club, in de Oude veiling te Aalsmeer, 
Chazz in de Hoef, bij de nieuwjaarbal 
in de toenmalige danscentrum 
Colijn. Of voor publiek die van leuke 
dansmuziek houdt zoals de Lindy 
Hoppers uit Amsterdam. 
Of gewoon een gezellige zaterdag of 
zondag middag/avond ergens in de 
buurt. Ook zij hadden te maken met 
diverse optredens die werden afge-
zegd vanwege de corona, maar vanaf 
oktober mogen wij weer buiten 
optreden. Graag nodigen zij mensen 
uit die belangstelling hebben om 
mee te spelen om zich aan te melden 
of en dat mag ook gewoon langs-
komen om de sfeer te proeven op 
onze repetitie-avond op de donder-
dagavond. Kijk voor mee info over de 
band op: https://petebogsbigband.
nl. Stuur voor informatie of aanmel-
ding een mailtje naar Kees de Bree of 
Edwin Vos via e-mailadres 
info@pbbb.nl

Pet Bog’s Bigband zoekt blazers
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Mijdrecht - Eindelijk is het zover, de 
officiële opening van de SeT Resi-
dentie gaat plaatsvinden. Dit bijzon-
dere moment laten zij natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij gaan. Zij nodigen 
u daarom graag uit om op zaterdag 
25 september aanstaande aanwezig 
te zijn bij de officiële opening. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje kunt u een rondleiding 
krijgen, genieten van het Shanty en 
zeemanskoor De Turfschippers en 
tevens informatie ontvangen over de 
SeT Residentie.

Het programma:
15.00 uur: Ontvangst met een 
welkomstdrankje
15.30 uur: Welkomstwoord door 
de heer E. Wakker en mevr. 
M.J. van Hussen (eigenaren)
15.45 uur: Toespraak door 
Wethouder Alberta Schuurs
16.00 uur: Rondleiding door het 
pand en een feestelijke borrel
19.00 uur: Einde

Hoe het begon
Eddy Wakker en Marie-Jose van 
Hussen zijn 8 jaar geleden gestart 

met de thuiszorgorganisatie Steun en 
Toeverlaat. Zij hadden het idee dat 
de “klant” in de toenmalige situatie 
niet altijd koning was. Ze hoorden 
verhalen over veel verschillende 
gezichten aan het bed en mensen die 
al vanaf 8 uur klaar zaten om de deur 
op te doen voor de zorg die dan 
soms pas om 10 uur of later kwam. 
Dat moest anders kunnen zo dachten 
zij en begonnen Steun en Toeverlaat. 
Na 5 jaar zagen zij dat er veel 
behoefte was aan nieuwe zorgverle-
ners. Mensen die zich hiervoor 
wilden laten omscholen vonden het 
lastig dat ze dan nog soms 3 jaar naar 
school zouden moeten en vaak 
tussen jongeren terecht zouden 
komen. Zij voelden zich met hun 40+ 
leeftijd hier vaak te oud voor. Dus 
gingen beide kijken wat de mogelijk-
heden waren om een academie op 
dte zetten waar mensen in 26 weken 
hun Helpende + opleiding of in 40 
weken hun Verzorgende diploma te 
halen. Een studie die te combineren 
moest zijn met hun werk en gezin. In 
samenwerking met enkel professio-
nals slaagden zij er in een lespro-
gramma te maken wat aan de eisen 
van de overheid voldoet en wat na 
het halen van je examen een lande-

lijk erkent diploma oplevert. De SeT 
Academie was geboren. Na 2 jaar zijn 
er al diverse klassen geslaagd, nieuwe 
vriendschappen ontstaan en vele 
nieuwe collega’s aan het werk.

Een idee
De Residentie was nog een idee wat 
kriebelde. Een plek waar je kunt 
wonen zoals je dat zou willen. Met 
vrijheid, ondersteuning en het 
belangrijkste waar je als echtpaar bij 
elkaar kunt blijven als er maar een 
van de wee zorg nodig heeft. Een 
gezellige, warme plek waar je tot het 
einde van je leven kan blijven. Na 
twee jaar ontwerpen met architecten, 
overleggen met de eigenaren van het 
pand en wederom een hoop hulp van 
professionals is het gelukt!

Sinds april
Aan de Bozenhoven 157 in Mijdrecht 
is sinds april van dit jaar de nieuwe 
woonvorm geopend voor mensen 
die zorg nodig hebben. Nieuw is de 
eigen regie die hier hoog in het 
vaandel staat. Wilt u uitslapen en later 
ontbijten, geen probleem. Doet u in 
de avond graag nog een spelletje of 
gaat u om een andere reden graag 
later slapen, wij passen ons aan. 
Iedere dag wordt er vers gekookt 
door een van de 3 chef-koks en ook 
uw gasten zijn welkom om mee te 
eten. Zelfs mensen zonder enige 
verbinding met de Residentie zijn 
welkom om te komen lunchen of 
dineren. 

Tuin
Alle appartementen zijn uitgerust 
met eigen keuken of pantry zodat u 
ook zelf iets kan bereiden. Daarnaast 
hebben ze allemaal een balkon of 
stukje tuin zodat je lekker buiten kunt 
zitten. Dat kan ook op een van de 
mooie terrassen, bv achter aan het 
water of voor in de tuin. Bezoek is 24 
uur per dag welkom, waarbij er na 
21.30 gebruik kan worden gemaakt 
van een eigen sleutel of binnen te 
komen via de hoofdingang. De 
appartementen worden leeg opgele-
verd zodat u deze met uw eigen 
spullen van thuis kunt inrichten. 
Sinds begin april van dit jaar wonen 
er ruim 20 bewoners die genieten 
van het uitzicht, de prettige apparte-
menten en de gezellige en vooral 
huiselijke sfeer. Velen hebben elkaar 
al gevonden voor een spelletje of een 
gezamenlijke maaltijd. Enkele bewo-
ners prefereren de maaltijden in hun 

Opening en Open dag De SeT 
Residentie Mijdrecht

appartement te gebruiken en ook dit 
is geen probleem! De bewoner staat 
centraal en de organisatie past zich 
aan. Diverse activiteiten zijn al geor-
ganiseerd en vele zullen nog volgen. 
We noemen: Varen met een boot op 
de Kerkvaart met daarbij een gezel-
lige picknick, een bezoekje met uitleg 
aan de plaatselijke gerberakwekerij 
en op de locatie is er gymnastiek zijn 
er sporttoestellen, is er hersengym-
nastiek en zijn er live optredens. Ook 
in de horeca wordt van alles georga-
niseerd. Er is al een barbecue geweest 
voor de bewoners en gasten buiten 
op het terras en een Surinaamse en 
Italiaanse avond staan op stapel. Wij 
willen hier graag de familie maar ook 
buurtbewoners bij betrekken die 
door corona vaak weinig mogelijk-
heden meer hebben om gezamenlijk 
te eten. Zij zijn welkom om bij ons te 
komen aanschuiven. Mocht u niet zelf 
kunnen komen dan kunt u opgehaald 
en thuisgebracht worden door de SeT 
Residentietaxi. U heeft m vast al eens 
zien rijden, die zwarte Engelse taxi 
waar plaats is voor 6 personen en 
waar je zelfs veilig in vervoerd kan 
worden met een rolstoel! Deze taxi 
wordt ook gebruikt als je als bewoner 
op bezoek wil bij vrienden of familie 
of als je een afspraak hebt bij de 
kapper, het ziekenhuis of de tandarts.
Jongeren en ouderen samen is een 
prima combinatie! Bijzonder is ook 
dat er naast de mensen die zorg 
nodig hebben ook 3 jongeren wonen. 
Deze drie doen enkele uren per week 
maatschappelijk werk voor de bewo-
ners. Je kunt dan denken aan een 
praatje, mee-eten, gezellig koffie-
drinken of een boodschapje (samen) 
doen. Vooral belangrijk, zij halen de 
buitenwereld naar binnen! Een 

formule die nu al zeer geprezen 
wordt door de bewoners en hun 
familie. Daarnaast is ook uw huisdier 
welkom om met u mee te verhuizen. 
Dit maakt de stap om hier te komen 
wonen kleiner. Het is al moeilijk om 
afscheid te nemen van je oude omge-
ving en als je dan ook je dier, wat je 
vaak al jarenlang gezelschap houdt 
weg zou moeten doen zou het nog 
moeilijker kunnen maken. En ook 
dieren zorgen voor leven in de brou-
werij. Zo is huishond Sam een graag 
geziene gast! Hij loopt regelmatig 
langs voor een knuffel of “praatje” bij 
de bewoners die dat leuk vinden. 
Hou je niet van hem dan komt hij ook 
niet naar je toe. 

Huur
Om te kunnen wonen in de Resi-
dentie betaalt u huur voor uw appar-
tement. U woont net als nu op uw 
eigen adres en dus niet in een instel-
ling. Daarnaast betaalt u voor het 
Zorgeloos Wonen Pakket. In dit 
pakket zitten alle maaltijden, niet 
alcoholische drankjes zoals verse 
fruitsapjes, frisdranken, koffie, thee 
enz. Ook de nutsvoorzieningen en 
wifi zijn inbegrepen. Daarnaast wordt 
uw kleding gewassen en gestreken 
en zijn de ritjes met de taxi binnen 
een straal van 15 km inbegrepen. De 
zorg wordt apart in rekening 
gebracht en ook de vergoeding hier-
voor wordt voor u aangevraagd. De 
zorg wordt geleverd door de zuster-
organisatie Steun en Toeverlaat maar 
u kunt ook voor een andere organi-
satie kiezen. Kortom een prettige 
plek om te wonen, met gezelligheid, 
eigen regie en veel activiteit. Niets 
moet en veel kan! U vindt hen aan 
Bozenhoven 157 in Mijdrecht.
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Uithoorn - Na zoveel maanden van 
beperkingen door corona konden de 
Clubkampioenschappen bij TC 
QuiVive gelukkig doorgaan. Bijna 100 
leden hebben een week lang volop 
gedubbeld en gestreden om de 
eerste plaats in verschillende poules.
De finales werden op zondag 12 
september gespeeld.
Het publiek werd getrakteerd op een 
paar spannende wedstrijden en 
genoot ondertussen van wederom 
prachtig weer.
De gelukkig winnaars, die zich een 
heel jaar lang Clubkampioen mogen 
noemen zijn geworden: Ilonka van 
Dijk en Milja van Heemsbergen 

(DD7), Fieke Otto en Esther 
Schreuder (DD8), Schilo van Loggem 
en Nico Tiemens (HD7), Carlo Caste-
lijn en Eddy Hoogland (HD8), Eddy 
Hoogland en Claudia Kok (GD8), 
Schilo van Loggem en Shirley Vreken 
(GD4/6) en Tiago Molenkamp en 
Thanh Dinh (GD7). 

Lange avonden
“Het weer was perfect en daardoor 
hadden we ook gezellige lange 
avonden. De sfeer op het tennispark 
was top!”, aldus één van de organisa-
toren Peter Kooiman. Peter is al jaren 
betrokken bij de organisatie van dit 
club toernooi. Samen met Marcel 

Clubkampioenschappen TC QuiVive ‘21
Ranzijn, Axel Colijn en Willem Dekker 
heeft hij een geweldig event neer-
gezet. Met dank aan onze trouwe 
sponsoren AH Jos van den Berg, 
Alexanderhoeve Stijn Melenhorst 
voor de heerlijke versnaperingen en 
Inge Quint die het park heeft aange-
kleed met prachtige bloemen.
Vind jij het leuk om te tennissen en 
ben je nog op zoek naar een leuke, 
gezellige club? Bij TC QuiVive hebben 
we nog plek voor nieuwe leden! Kijk 
snel op onze website voor meer 
informatie over de voordelige 
lidmaatschappen: www.tcquivive.nl. 
Wellicht maak jij volgend jaar kans 
op een mooie titel!

De Ronde Venen - Vorig jaar bestond 
Veenland gymnastiek 50 jaar. Helaas 
door corona kon er toen geen feest 
georganiseerd worden, maar nu kan 
het wel doorgaan. Veenland gymnas-
tiek organiseert op 18 september in 
de Willisstee van 14.00 tot 16.00 een 
sportinstuif voor alle kinderen vanaf 5 

jaar uit de Ronde Venen. Je kan deze 
middag springen, klauteren, spelle-
tjes spelen, en nog veel meer. Na 
afloop krijg je nog wat lekkers mee 
en tussendoor krijg je wat te drinken. 
Dus lijkt het je leuk en heb je niets te 
doen kom dan gezellig met al je 
vriendjes en vriendinnetjes meedoen!

Veenland gymnastiek viert
18 september 50-jarig bestaan!

Mijdrecht - Na bijna een heel jaar 
zonder competitiewedstrijden, 
konden zowel de junioren op 
zaterdag en de senioren op zondag 
weer het veld op. In de maand 
Augustus kon worden gestart met de 
trainingen. Diverse junioren en seni-
oren teams konden in samenwerking 
met de TC en de Wedstrijd 
Commissie nog een aantal oefen-
wedstrijden spelen.

Junioren
Afgelopen zaterdag was het de beurt 
aan de junioren teams. Opvallend is 
dat er diverse grote uitslagen te zien 

zijn, zowel voor HVM als voor de 
tegenstanders. Wellicht dat het ene 
team de afgelopen maanden beter is 
doorgekomen, dan het andere team. 
Alle zondag teams speelden een 
uitwedstrijd. Zowel HerenJong1 en 
DamesJong1 hadden het erg lastig 
en verloren hun wedstrijd ruim. 
Heren1 kwam net te kort tegen Voor-
hout H1 en Dames1 moest tegen 
Voorhout D1 en zij wisten hun 
wedstrijd wel net te winnen. De vete-
ranen van Heren A waren na een 
spannende wedstrijd in en tegen 
Hisalis beter, maar konden niet 
verder komen dan een 2-1 winst.

HV Mijdrecht gaat van start

Mijdrecht - Na zo’n 9 à 10 lange 
maanden geen competitie te hebben 
mogen spelen, was het dan eindelijk 
zo ver op 11 september 2021! We 
mogen weer! En wat is er dan fijner 
om een wedstrijd te mogen spelen 
tegen een geduchte tegenstander 
waar wij eigenlijk niet zo heel veel 
van wisten, namelijk KZ Danaïden. 

Om 15:30 in Leiden werd er dan ook 
begonnen en was het in het begin 
vooral heel erg aftasten. Beide 
aanvallende vakken kregen wel 
kansen, maar het waren nou niet 
bepaald de beste schoten die 
werden gezocht. Verre afstanden, 
veel te gehaast maar zoals er altijd 
wel gebeurt op een gegeven 
moment komt er ergens de 1 op het 
bord en dat was dan ook voor 
Atlantis! En dit betekende ook dat 
het door Van Walraven B.V. gespon-
sorde team gelijk goed van start ging 
door de voorsprong uit te bouwen 
naar 0-3 na 10 minuten. 
Pas in minuut 12 begon ook KZ 
Danaïden mee te doen, maar dit gaf 
ook wel gelijk de toon aan voor de 
rest van een spectaculaire eerste 
helft. Binnen 7 minuten ging het 
namelijk van 1-3 naar een 5-7 voor-
sprong nog steeds voor Atlantis. 
Echter na een time-out van KZ Dana-
iden kwamen ze in een flow waar-
door deze achterstand plotseling 
werd omgezet van 5-7 naar een 10-7 
voorsprong met nog 5 minuten te 
gaan in de eerste helft. Genoeg 
reden voor coach Wim Schaap om 
een time-out te nemen en even de 
koppen de goede kant weer op te 
krijgen. En ook hier leek de magie 
van de time-out te werken want net 
voor de rust kwam Atlantis weer 
terug tot 10-10. 
Dan de tweede helft; Atlantis 
wederom goed van start en kwam op 
een 12-10 voorsprong. Maar al in de 
eerste helft was gebleken dat er één 
heer het fingerspitzen gefühl 
behoorlijk in bezit had want hij trok 
de stand eigenhandig alweer gelijk. 

En zo ging het eigenlijk de gehele 
2de helft, Atlantis nam het initiatief 
met een voorsprong, KZ Danaïden 
achtervolgde en trok de stand weer 
gelijk. Ook het vele tactische 
gewissel begon zijn vorm aan te 
nemen. De ene heer kwam erin om 
beter te gaan verdedigen, de andere 
dame werd weer ingezet voor de 
rebound. Het was op een gegeven 
moment niet meer bij te houden. Bij 
Atlantis willen we alleen Jelle even 
bedanken voor zijn invalbeurt (hij 
was ook de enige) want dat was zeer 
belangrijk om die ene heer met zijn 
fingerspitzen gefühl een beetje in 
toom te houden. Naja na al deze 
carambole aan wissels was het al de 
laatste minuut en Atlantis stond met 
17-18 voor. 
Echter trok KZ Danaïden de stand 
wederom gelijk naar 18-18 en leek 
het erop dat beide ploegen nog één 
aanval kregen. Eerst mocht Atlantis 
en na een soepel lopende aanval 
waarin er goed door elkaar heen 
werd bewogen, kwam de bal bij Lynn 
Loman en zij schoot raak! 18-19 en 
KZ Danaïden had nog zo’n 30 
seconden voor zijn aanval. 
Ook zij bewogen goed, zochten naar 
het schot, maar die ging mis echter 
vingen ze wel de bal, snel zoekend 
naar het volgende schot en deze was 
wederom mis en de rebound was 
voor de kleinste man van het veld die 
gelukkig speelt voor de wit-blauwen 
uit Mijdrecht. 
Reden voor de scheidsrechter om de 
wedstrijd te beëindigen en de eerste 
2 punten bij te kunnen schrijven voor 
Atlantis. 

Een mooie openingswedstrijd wat 
waarschijnlijk de toon zet voor een 
spannend seizoen! Aankomende 
zaterdag 18-9 wordt er gespeeld in 
Mijdrecht tegen EKVA uit Almere. 
Deze wedstrijd begint om 15:30 (zou 
me niks verbazen als het wat eerder 
begint) dus wees lekker op tijd en 
moedig ons aan naar de volgende 2 
punten!

De Korfbalcompetitie start 
goed voor Atlantis

Uithoorn - De talenten van Legmeer-
vogels jeugdteam JO10-1 hebben dit 
weekend voor een daverende verras-
sing gezorgd door met 9-10 te 
winnen van Ajax JO9-1 op sportter-
rein De Toekomst. En dat terwijl de 
dag daarvoor het team nog een 
tegenslag moest verwerken en niet 
rooskleurig eruit zag. Safouan, één 
van de ster-spelertjes uit de selectie, 
maakte een val met de fiets en hield 
een vervelende wond aan over. 
Gelukkig kon trainer Patrick JO10-2 
speler Sjalon als vervanger oproepen, 
die sowieso het afgelopen seizoen al 
stevig op de deur klopte.  
Met de gebruikelijke verzameling bij 
onze welbekende McDonalds om 
kwart voor acht begon deze ochtend 
vroeg voor onze spelertjes. Ook 
Safouan kwam mee als onze 

mascotte en om zijn teamgenoten 
aan te moedigen. De wedstrijd zelf 
kreeg zelfs nog een extra Legmeer-
vogels-tintje omdat bij de tegen-
stander hun voormalige ploegge-
noot AJ mee zou spelen, nu 
aanvoerder van de Ajax-talenten van 
JO9-1. Kortom, een zeer speciale 
wedstrijd. 

Spanning
Eenmaal aangekomen op sportcom-
plex de Toekomst met de gebruike-
lijke oe’s en aa’s van de spelers en 
staf, begon de warming-up op veld 
11. De grootsheid bij Ajax was duide-
lijk te voelen en dat was ook te 
merken vanaf het begin van de 
wedstrijd. Wellicht bevangen door de 
spanning begonnen de jongens 
nerveus en met veel balverlies. De 

Legmeervogels JO10-1 stunt 
tegen Ajax

tegenstander bleek inderdaad van 
een ander kaliber te zijn en voor ze 
het wisten stonden de jongens van 
Legmeervogels met 4-1 achter. 
Maar zoals vorige week thuis tegen 
de leeftijdsgenoten van AFC hadden 
de jongens al aangetoond dat ze op 
karakter en hard werken een 
wedstrijd konden kantelen, naarmate 
de wedstrijd vorderde begon het 
team de schroom van zich af te 
schudden. Met wilskracht en goed 
voetbal vonden ze langzaamaan de 
aansluiting in de wedstrijd: Melle die 
met zijn exceptionele inzicht, tech-
niek en goals zijn team op sleeptouw 
nam; Rens die brutaal verdedigde en 
2 doelpunten wist te maken; Pei-an 
bekend om zijn snelheid en felheid 
zorgde als back dat zijn tegenstan-
ders niet in de wedstrijd kwamen; 
Daniel en Alan allebei hardwerkend 
en geen millimeter prijs gaven zowel 
voor als achterin; Sjalon die Safouan 
buitengewoon knap verving en zijn 
mannetje stond; Mike die in de 
tweede helft van de wedstrijd een 
paar reddingen deed; en natuurlijk 
Jop die geen ontzag toonde en 
uiteindelijk de winnende goal 
maakte bij een 9-9 stand en zichzelf 
kroonde tot matchwinner. Het werd 
een onvergetelijke come-back op 
deze regenachtige zaterdag. 
Uithoorn kan trots zijn op deze 
jongens. En zo kan het gebeuren dat 
het eerste team onder 10 in wellicht 
één van de sterkste hoofdklasse 
poules met o.a. tegenstanders als 
Zeeburgia, BFC, AFC en Ajax de 
eerste twee wedstrijden met winst 
zijn begonnen. Volgende week wacht 
weer een pittige wedstrijd als zij 
thuis moet aantreden tegen de leef-
tijdsgenoten van AS’80. Maar zolang 
deze talenten deze lijn kunnen door-
trekken, hoeven ze voor niemand te 
vrezen.
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Uithoorn - Deze tweede avond van 
de oefenmaand september na 
Corona, waren de blikvangers Marika 
Romeijn & Ben ten Brink in de A-lijn 
en An Greven & Gijs de Ruiter bij de B. 
Marika en Ben scoorden een prima 
65% en waren daarmee ook het enige 
paar dat in die lijn een zestiger 
haalde. Overigens blijven Tonny & 
Otto Steegstra keurig in de pas met 
57,45% en datzelfde kan gezegd 
worden van Francis Terra & Jaap 
Ludwig die met 55,47% derde 
werden. Jan Egbers vergezelde deze 
maal Ruud Lesmeister en dat leverde 
als vierde 54,53% op. Janny Streng & 
Johan Le Febre verwezen als vijfde 
met 52,86% de overige spelers naar 
de regionen van veertig procent en 
minder!

Hoogste scoore
 An en Gijs haalden in de B- lijn met 

67,50% de hoogste score van allen op 
en werden gevolgd door Elisabeth 
van den Berg met nieuwe bridge-
partner Jan Bunnik, die met 62,50% 
gelijk hun visitekaartje afgaven. Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt moesten 
dus ten opzichte van een week eerder 
een paar passen terug doen, maar 
werden met 52,78% toch wel mooi 
derde. Ze bleven daarmee ook het 
gerenommeerde paar Huib van 
Geffen & Lambert Koeter voor die op 
51,67% uitkwamen. De paren die 
hierna volgden krijgen nog drie maal 
de kans om alle bridgetrucjes, 
voordat de competitie losbarst, op 
een rijtje te krijgen. Wilt u dat ook 
presteren, neem dan contact op met 
het secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl. Bridgeclub De 
Legmeer speelt elke woensdagavond 
in het Buurtnest Arthur van Schen-
dellaan 59 in Uithoorn.

Opfrisbridge BC De Legmeer

Uithoorn – Deze week werd er het 
tweede toernooi gespeeld dat 
meetelt voor het algemene Club 
Kampioenschap. Er waren deze 
middag 16 leden die streden om de 
eer. Ze speelden drie ronden op tijd 
50 minuten, met elke speelronden 
een andere maat. Er waren vier leden 
die drie partijen wisten te winnen. 
Eerste is geworden Berry Hogerwerf 
3+26 . Zij ontving een mooi boeket 
bloemen geschonken door Duo 
Plant. De tweede prijs was voor Mien 
Breuren 3+21 en de derde prijs was 
voor Andre de Jong. Zij ontvingen 
twee waardebonnen.

Duo Plant sponsor Jeu de 
Boulesclub

Mijdrecht - Op 2 september kon na 
een lange pauze van wege corona 
een start worden gemaakt met de 
corona-proof bridgecompetitie van 
BVM. Het was fijn weer iedereen te 
zien en weer met plezier de kaarten 
op te pakken. Zouden ze het nog 
kunnen of is de kennis weggezakt. In 
de uitslagen is te zien dat er weer 
volop tegen elkaar geboden en 
gespeeld wordt met soms wisselend 
succes.

De uitslag van de eerste 
donderdagronde is:
In de A-lijn: 1. Ton Verlaan/Pieter 
Koopmans 56,77% en 2. Richard van 
Heese/ Hans Leeuwerik 54,69%. 

Henny van der Reep/Corry Twaalf-
hoven 52,60 In de B-lijn: 1. Bart Groe-
nevelt/Jannie Koppen 64,69%, 2. Ans 
Bruggeman/Marion van Nieuwkerk 
63,54% en 3. Anneke Wortel/Jan 
Broekmans 60,21%. De eerste maan-
dagronde van 6 september gaf de 
volgende scores in de A-lijn: 1. Daniel 
Aartse Tuijn/Theo de Cocq van 
Delwijne 61,67% en 3. Eric/Joke 
Schiphorst 55,00%. In de B-lijn 
pakten Richard Morssink/Ad in ’t Veld 
de koppositie met 60,42%, gevolgd 
door Johan/Ingrid Voskamp 57,29% 
en kort bij Henk/Lenie van der Laan 
met 56,25%. Donderdag 9 september 
werd de tweede ronde gespeeld met 
als uitslag: A-lijn: 1. Elisabeth/Nan 

Bridgevereniging Mijdrecht

Uithoorn - Zondag 19 september 
wordt door de UWTC in samenwer-
king met Team Jumbo Visma een 
Ready2Race georganiseerd. Ready-
2Race is een nieuw wielerplatvorm 
van de wielerploeg Team Jumbo-
Visma waarbij het voor iedereen die 
geïnteresseerd is in wielrennen 
mogelijk is deel te nemen aan 
wedstrijden op zijn of haar niveau. 
Ready2Race biedt laagdrempelige 
wedstrijden aan voor zowel jong als 
oud. Iedereen kan deelnemen op zijn 
of haar niveau door middel van 
verschillende klassen binnen de leef-
tijdscategorieën. Zo is het voor 
iedereen mogelijk om op een leuke 
en veilige manier kennis te maken 
met de wedstrijdsport.
De wedstrijden worden door 
verschillende wielerverenigingen 
georganiseerd. Meer informatie en 
aanmelden over de verschillende 
wedstrijddagen en locaties is te 

vinden op www.ready2race.team-
jumbovisma.nl 

Interclub HRTC Hoorn
Zondag 12 september deden 3 
jeugdrenners van UWTC mee aan de 
interclub in Hoorn. Na een goede 
tijdrit op de training afgelopen 
woensdag stond Joël van Capel (cat 
1-2) vol vertrouwen aan de start. Drie 
renners reden gelijk aan het begin al 
weg en de rest kon de achtervolging 
inzetten. Dit deden ze met een ijzer-
sterke Joël voorop wat hem een 
keurige 5e plaats opleverde! Zijn 
ouders zijn heel trots op hem en Joël 
is het bewijs dat nooit opgeven 
uiteindelijk mooie resultaten 
opleveren.
Bij cat 5-6 deden Sven de Jong en 
Jytte Timmermans mee. En direct bij 
de start gingen er 7 renners hard 
vandoor, Sven en Jytte volgde in de 
tweede groep. Samen met nog 2 

Ready2Race bij UWTC

renners reden ze de wedstrijd uit. Ze 
werkte goed met elkaar samen en 
bleven dus een mooi tempo draaien. 
Jytte won de sprint van dit groepje 
en werd hiermee 8ste en Sven werd 
11e.

Nieuwelingen
De nieuwelingen van UWTC reden 
dit weekend twee wedstrijden. 
Zaterdag 11 september in Ossend-
recht en zondag 12 september in 
Hank. In Ossendrecht begon het bij 
de start te regen en het hield niet 
meer op en met 80 renners aan de 
start altijd spannend. De mannen 
van UWTC zaten goed voorin, alleen 
Lars Hopman had moeite met het 
hoge tempo. Rens en Jens probeerde 
nog een premie te pakken maar dat 
lukte net niet. Met nog vier ronden te 
gaan miste de begeleiders van UWTC 
Rens en die bleek materiaal pech te 
hebben. Mike en Jens hadden zich 
goed voorin genesteld en gingen 
mee sprinten voor plek 2 want er was 
1 renner weg. Mike sprint naar een 
7e plek en Jens naar 8. Rens wordt 
toch nog 27e en Lars 50e.
Op zondag reden Rens en Mike de 
ronde van Hank. Een korte rondje 
van 1250 meter waarbij een goede 
loting wel prettig is. Rens loot voorin 
maar Mike zit ver van achteren. 
Aangezien er ruim 90 renners starten 
is naar voren komen lastig. Na een 
ronde of 10 breekt het voorin en 
Rens zit goed mee en Mike mist net 
de slag. Helaas komt Rens ten val en 
moet hij de koers verlaten. Mike zit in 
de tweede groep en enkele van de 
kopgroep moeten lossen en worden 
terug gehaald door de groep van 
Mike. De kopgroep bestaat nog maar 
uit 9 renners en er zijn nog maar zo’n 
30 renners in koers aangezien die 
allemaal waren gedubbeld. Mike 
heeft dus nog zicht op de 10e plek 
en met een goede eindsprint wordt 
Mike 11e. Een mooi resultaat aange-
zien er zo een groot startveld was. 
Helaas voor Rens een weekend om 
snel te vergeten. Er was nog een 
UWTC renner in Hank. Bij de sport-
klasse werd Henk de Jong 6e. 

Veteranen
Een aantal veteranen van UWTC 
deden mee aan de Grote Prijs Cool & 
Heat op Sloten 60+. Er was een groot 
peloton van 100 renners die 
meededen. Eén man Rob Bohte was 
al vroeg in de wedstrijd voorruit.  De 
sprint van het peloton werd 
gewonnen door Jan de Nijs(2e), 
Martine Pruijsers 3e. De UWTC leden 
reden prima voorin mee, John Tromp 
4e, Guus Zantingh 19e en René 
Oudshoorn 20e. 

Uithoorn - S.V. de Amstel Speelde 
haar tweede competitie-avond. 
Schaken in Uithoorn heeft een lange 
historie; al sinds 1932 om precies te 
zijn . Volgend jaar dus 90 jaar !! 
Nieuwe leden zijn zeer welkom op 
elke woensdagavond om 20.00 uur 
in ons clublokaal aan de Bilderdijkhof 
1. De laatste schaakavond verliep 
spectaculair aan het bord van Michiel 
Spook en Jan van Willigen. Michiel 
offerde zijn loper op h7 en Jan 
weigerde de loper te nemen. Ik stond 
erbij en ik keek ernaar en gaf geen 
stuiver voor de stelling van Jan. Maar 
hij wurmde zich uit de nesten en 
kwam tot ieders verbazing tot toren-
winst en even later tot een geslaagde 
mataanval. Bij Theo Hendriks tegen 

Willem Hensbergen werd al snel tot 
remise besloten nadat Theo een 
aardig initiatief in de opening leek te 
hebben. Marcel Laarhoven kwam 
niet echt gelukkig uit de opening: hij 
had te weinig stukken ontwikkeld. 
Dat gaf Rik tegenkansen. In onduide-
lijke stelling werd tot remise 
besloten. Bij Marcel Mol tegen Ferry 
Weverling was het Ferry die op zeer 
offensief spel van Marcel stootte.

Theo Hendriks-
Willem Hensbergen  ½- ½ 
Carel Kok-Piet Geertsema 1-0
Marcel Laarhoven-
Ferry Weverling 1-0
Michiel Spook-Jan van Willigen 0-1
Marcel Mols-Ferry Weverling 1-0

Schaken de Amstel in Uithoorn

van den berg 58,33, 2 Maria baas/Ted 
Koene 54,69% en Jan/Gerda Elenbaas 
54,69%. B-lijn: 1. Anneke Wortel/Jan 
Broeckman 65%, 2. Ineke Hollaardt/
Ineke Siegers 63,50 en 3. Gerda van 
Duren/Tiny Zweben 59,58%.
Tussenstand in A-lijn:1. Ton Verlaan/
Pieter Koopmans 53,39%, 2. Richard 
van Heese/Hans Leeuwerik 53,13% 
en 3Wim/Trees Versteeg 52,50%; 
B-lijn: 1. Ineke Hollaardt/Ineke 
Siegers 63,50, 2. Anneke Wortel/ Jan 
Broeckman 62,39% en 3. Ans Brug-
geman/Marion van Nieuwkerk 
58,65%. 
De kop is eraf en het wordt weer 
gezellig spannend bieden voor de 
beste en hoogste plaatsen. Mocht u 
mee willen spelen kijk dan op de 
web site van bridgevereniging 
Mijdrecht.
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Klaverjassen
De Kwakel - Dinsdagavond 21 
september is er weer klaverjassen bij 
K.D.O. Klaverjasclub ‘Gezelligheid is troef’ 
start dan om 20.00 uur de klaverjas 
wedstrijden. Elke kaartavond leuke 

Uithoorn - Op zaterdag 11 
september mochten Julia en Marco 
Overveld een prachtige cheque in 
ontvangst nemen van supermarkt 
Deen. De sponsoractie heeft dit jaar 
500 euro opgeleverd. Dat is toch een 
prachtig bedrag voor een relatief 
kleine vereniging. SAS’70 is hier dan 
ook ontzettend blij mee en ze 
danken de Deen daar ook voor. Ze 
gaan dit bedrag besteden aan mooie 
dingen. Wat te denken van activi-
teiten voor de jeugd? Of een investe-
ring voor ons verlate feestjaar t.b.v 
het 50-jarig bestaan van SAS’70. 
Mocht u nou ook geïnteresseerd zijn 
in deze mooie sport volleybal, neem 
contact op met de technische 
commissie of de jeugd-voorzitter via 
tc-voorzitter@SAS70.nl of
 jeugd-voorzitter@SAS70.nl

SAS’70 ontvangt cheque van Deen

Regio - Aanstaande weekend wordt 
dan de derde voorronde gespeeld in 
de strijd om de amateur KNVB beker. 
Een van die ontmoetingen is op 
zaterdag 18 september tussen 
Legmeervogels en het Mijdrechtse 
Argon. Het duel wordt zaterdag 
gespeeld in Uithoorn op sportpark 
Randhoorn en begint om 14.30 uur. 
Ook de KNVB ziet het belang van 
deze wedstrijd en stuurt een scheids-
rechter en twee neutrale assistent 
scheidsrechters naar Uithoorn om dit 
duel in goede banen te leiden 
Scheidsrechter is dhr E van der Vaart 
en hij wordt in dit duel geassisteerd 
door de heren B.K. Capaci en 
N.C.J Sprenkeling. Hoe is de stand 
van zaken in deze poule? In deze 
poule is het ontzettend spannend. 

Alle 4 de elftallen hebben namelijk 
nog de kans om de volgende ronde 
te halen. In deze poule gaan immers 
de nummers een en twee door. In 
deze poule zijn de uitslagen tot nu 
toe. 
Legmeervogels - FC Weesp 4-2, 
Argon - FC Aalsmeer 4-0,
 FC Weesp - Argon 2-2 en 
FC Aalsmeer - Legmeervogels 4-0.
Dit levert dan de volgende stand op
1. Argon za.1 2-4  
2. FC Aalsmeer za.1 2-3
3. Legmeervogles zo.1 2-3  
4. FC Weesp zo.1 2-1 
Het programma voor aanstaande 
zaterdag is dan om 14.30 uur 
Legmeervogels tegen Argon en om 
17.00 uur FC Aalsmeer tegen de FC 
Weesp.

Legmeervogels ontmoet Argon

De Ronde Venen - In 2020 ging het 
evenement niet door vanwege Covid, 
maar op 2 en 3 september 2021 werd 
voor het KWF de Mont Ventoux op 
gerend, gewandeld en gefietst, om 
geld te verzamelen in de strijd tegen 
kanker. In het team “Toppers naar de 
top” deden veel Vinkeveners mee: 
Alexander Wouters, Bas Hendriks, 
Connie Kadlecek, Ivonne Hendriks, 
John Bendermacher, Joost Bender-
macher, Jurriaan Kwakkel, Mariese 
Scheerboom, Marion Engelen, 
Ronald Hendriks, Sabine Bakker en 

Stefan van den Berg. Ploegleiders 
waren Nada van der Leeden en Stan 
Bendermacher. 1.461 donaties voor 
Toppers naar de top leidden tot een 
heel mooi eindbedrag. Daarnaast 
was het voor de deelnemers een 
ongelooflijke ervaring: zwaar, maar 
ook heel mooi en onvergetelijk! 
Dank aan alle donateurs en aan 
‘Makelaardij Witte’ en ‘Just Inspired’ 
voor het mooie teamshirt! Doneren 
kan nog steeds: 
www.grootverzettegenkanker.nl/
team/toppers-naar-de-top

Vinkeveners bij Toppers naar de top

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is de 
officiële hockeycompetitie bij HV 
Mijdrecht van start gegaan. Volle 
velden en bezoekers die weer 
welkom zijn zorgden voor een gezel-
lige sfeer. Zo ook bij de JB1, dit 
seizoen in een nieuwe samenstelling 
maar gedreven als altijd. Dit team 

start dit jaar in de 3e klasse, maar de 
vraag is of ze daar thuishoren. Er 
werd namelijk met veel gemak 
gescoord, hetgeen niet ten goede 
kwam aan de sportiviteit van de 
tegenstander. 
–De scheidsrechters hadden hun 
handen vol aan het trekken van 

kaarten voor de tegenpartij. Gelukkig 
hielden de jongens van JB1 hun 
hoofd cool en lieten ze zich letterlijk 
niet uit het veld slaan. De eindstand 
was 7-1 en de coaches Calvin en Ivo 
kunnen trots zijn op de eerste 
competitie prestaties Volgende week 
uit tegen de Kikkers.

Goede start JB1 van HV Mijdrecht

prijzen in de gezellige K.D.O. kantine. 
Nieuwe leden van harte welkom, indien 
mogelijk graag even melden bij: Aad 
Hogerwerf, tel. 06-51296633. Kantine 
open om 19.30 uur, hier inschrijven ook 
mogelijk. Ze kaarten vier partijen per 
avond, elke partij een leuke prijs.

Uithoorn - Eindelijk was er weer een 
grote BMX wedstrijd bij UWTC in 
Uithoorn: de 2e ronde van de 
Topcompetitie. Dit is de nationale 
competitie waar de betere rijders aan 
mee doen. Normaal gesproken is 
deze over 6 wedstrijden en zou het in 
Uithoorn de 5e in de reeks moeten 
zijn, en was gepland in september 
2020, maar door de vele afgelas-
tingen werd deze wedstrijd een jaar 
later gehouden en was het dus nog 
maar de tweede en mogelijk zelfs 
laatste TC. Na weken van intensieve 
voorbereiding kon het op 11 en 12 
september dan van start.
Door de covid maatregelen was deze 
wedstrijd behoorlijk anders dan 
anders en veel lastiger te 
organiseren. 

Inschrijving
De inschrijving gaat normaal 
gewoon op de dag zelf in de kantine, 
maar moest nu bij voorinschrijving 
via Mijn KNWU. De wedstrijd werd 
over twee dagen gereden ipv alleen 
op zondag. De wedstrijd op zaterdag 
werd helaas minder bezocht doordat 
tegelijk het NK van de andere BMX 
bond NFF werd gehouden. De deel-
nemers moesten vooraf de gezond-
heidsverklaring ingevuld meenemen, 
er kon maar 1 begeleider per rijder 
mee en slechts zeer beperkt ander 
publiek. Bij de entree waren er 6 
kleuren polsbandjes om iedereen uit 
elkaar te houden. Alle deelnemers en 
begeleiders moesten een eigen stoel 
meenemen omdat het een gepla-
ceerd evenement was en in een afge-
scheiden deel van het terrein plaats-
nemen. Als de rit van hun kind of 
partner aan de beurt was kon men 
naar het BMX baan gedeelte via een 

poort met controle op kleur van pols-
bandje. Vervolgens gold na die rit 
een richtingsverkeer rond de bmx 
baan richting kantine en door naar 
de eigen zitplaats.
Een heel geregeld met veel extra 
kosten helaas, maar zo golden de 
regels die in de vergunning overeen-
gekomen waren. Hopelijk kunnen we 
snel van de 1,5m afstand houden af 
en kan er meer publiek bij zijn.

Hele opgave
Ook voor de ca 80 medewerkers per 
dag was het een hele opgave om 
alles in goede banen te leiden, met 
name op zondag toen er ruim 300 
rijders met begeleiding in korte tijd 
naar binnen wilden en er een rij 
ontstond die vanaf het sportpark tot 
aan het evenemententerrein lang 
was. Ook de toegang tot de bmx 
baan vanuit het teamarea werd niet 
altijd begrepen, maar de meeste 
mensen snpaten het wel en hielden 
zich aan de regels. Op zaterdag nog 
wat regen, maar op zondag was het 
een prachtige dag voor BMX, met 
wat zon en weinig wind.
Dan de wedstrijd zelf. Op zaterdag 
begonnen de cruisers, de fietsen met 
de 24” wielen en rijders tm 12 jaar. 
Het begon met een mooie 2e plek 
voor Maddox v Deene cruisers 
13-16jr. Roberto Blom was on fire en 
won de klasse Cruisers 17-24 !! Flip v 
Walraven, Max de Beij en Darion van 
Dijk kwamen tot de halve finale. Bij 
cruisers 35-44jr zelfs 3 UWTCers in de 
finale Taeke Bijlsma in z’n eerste TC 
6e, good old Michiel Jansen 4e en 
Arjan vd Weele mooi 3e. De oudste 
cruisers 45+ leverde een mooie 6e 
plek op voor Gaby Paans. Bij de 20” 
fietsen was er een 4e plek voor Mila 

Topcompetitie BMX bij UWTC

vd Weele bij de girls 5-8jr, Bij de boys 
5-7 werd Jason vd Steegt knap 3e en 
was Dax Bijlsma met zijn eerste TC 
meteen de rider of the day door de 
1e plek te veroveren !! Bij boys 8 werd 
Davie Heuving goed 4e en Max 
kwam ook Max vd Haven in zijn 
eerste TC meteen in de finale (8e) Bij 
boys 9 kwam Stijn net te kort om 
door te gaan en redde Max Simme-
link het tot de halve. Jorian vd Weele 
strandde in de halve finale boys 10. 5 
rijders bij boys 11, voor Joost 
Zwerver was het ook zijn eerste TC en 
een mooie ervaring tot in de 
manches net als Jens Lang. Marijn 
werd 5e in de kwart , Gino werd net 
5e in de halve en Sem Kroon kwam 
voor het eerst in de finale met een 
fraaie 5e plek!. Voor boys 12 Mitch vd 
Steegt eindigde het avontuur na de 
manches, voor Bouke Trienes in de 
kwart finale en werd Ruben de 
Kuiper knap 4e en Thuis Pronk 6e in 
de finale. Dan de zondag. 13+ tm 
elite men! Sophie Mastenbroek 
kwam netjes in de halve girls 13-14, 
Carmen Vermeulen 6e in de zware 
klasse women 17+ waar ook nog de 
junior en elite women aan waren 
toegevoegd. Voor Julian Koopmans 
was het ook zijn eerste TC tot de 
manches, Sjoerd Zwerver kwam net 1 
puntje te kort om door te gaan naar 
de kwart, Maddox v Deene 5e in de 
finale.Bij boys 15 werd Mika Lang in 
de kwart gediskwalificeerd door een 
naar oordeel van de jury onregle-
mentaire actie, Jur de Beij strandde in 
de halve finale. Bij boys 16 kwam Jory 
Schaefers tot de manches, Daan 
Corts tot de halve en kwamen Jessy 
Soede en Alec van der Mast in de 
finale , 3e en 4e ! Bij men 17-24 
werden Dario van Dijk, Max de Beij 
en Thomas van der Wijngaard in de 
kwart uitgeschakeld, werd Roberto 
Blom 5e in de finale en won Maarten 
van der Mast voor het eerst een TC in 
deze zware klasse! Sportklasse 25+ 
leverde een 5e plek in de finale op 
voor Michiel Jansen. Bij Junior men 
werd Roy Kater 6e in de finale. Bij de 
hoogste klasse de Eilte men verde-
digde Joey Nap met verve de UWTC 
kleuren door 4e te worden in de 
finale, net voor Bart v Bemmelen (5e). 
Tussendoor werd Olympisch en 
wereldkampioen Niek Kimman nog 
gehuldigd voor zijn mooie prestaties 
en bedankt voor zijn inspiratie voor 
BMXend Nederland. 
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Uithoorn - Op vrijdag 10 september 
stond voor Thamen Honkbal 1 de 
wedstrijd tegen DSS/Kinheim op het 
programma in het Pim Mulier stadion 
te Haarlem. De intentie van Thamen 
is duidelijk: in de 1e inning gelijk de 
voorsprong pakken als Koole op de 
eerste bal van de wedstrijd een 
honkslag slaat. Toch lukt het zowel 
Thamen als DSS/Kinheim niet om te 
scoren in de 1e inning. De wedstrijd 
wordt opengebroken in de 2e inning 
wanneer Blonk een honkslag slaat en 
Rikken er met een geweldige 3-honk-
slag overheen gaat. Beide spelers 
weten uiteindelijk thuis te bereiken. 
DSS/Kinheim noteert ook een punt: 
Van Poeteren weet na een honkslag 
de thuisplaat te passeren: 1-2. Dit 
blijft de stand t/m de 4e inning. 
Pitchers Boon van DSS/Kinheim en 
Hoekstra van Thamen weten de slag-
ploegen goed in bedwang te 
houden.

Honkslag
Thamen pakt in de 5e inning de 

draad weer op. M Schouten slaat een 
honkslag en J Vogelaar komt op het 
honk door 4 wijd. Beiden weten te 
scoren. In de 7e inning is Rikken weer 
productief: op zijn honkslag scoort 
Blonk die op het honk gekomen is 
door een fout. Inmiddels staat het 
1-5 voor Thamen. Pitcher Hoekstra 
van Thamen is scherp tijdens zijn 
eerste wedstrijd van het seizoen: 
DSS/Kinheim krijgt simpelweg geen 
grip op zijn werpen. De Thamen 
verdediging verwerkt alle hits ook 
goed, waardoor DSS/Kinheim blijft 
steken op dat ene punt. In de 8e en 
9e inning trekt Thamen de winst naar 
zich toe. Door de twee 2-honkslagen 
van Koole, de honkslag van Blonk, de 
3-honkslag van Van Hoek en een 
aantal doorgeschoten ballen staat de 
eindscore op het bord: Thamen wint 
met 1-10. 
Aankomende vrijdag 17 september 
staat de kraker op het programma: 
Thamen – HCAW op het complex van 
Thamen in De Kwakel. Aanvang van 
de wedstrijd is 19:30 uur.

Thamen Honkbal 1 wint in
Pim Mulier stadion

Uithoorn - Net als veel sportclubs 
heeft ook de badmintonclub in 
Uithoorn door het uitbreken van de 
coronacrisis te kampen met leden die 
hun lidmaatschap opzeggen. Vooral 
bij de jeugd zijn er kinderen die, 
nadat binnen sporten weer was 
toegestaan, niet meer terugkeren. 
Voorzitter Sandra Mast: “Ik denk dat 
veel mensen een andere vorm van 
beweging in de buitenlucht hebben 
gevonden toen binnen sporten niet 
toegestaan was. In seizoen ’20-’21 
was het alleen toegestaan om met 
z’n tweeën op de baan te staan, een 
enkelspel dus. Wij zijn een voorna-
melijk recreatieve vereniging en 
enkelspelen zagen veel mensen niet 
zitten. Na anderhalf jaar is het heel 
lastig voor ons om de leden weer 
terug op de baan te krijgen, hoewel 
alle beperkingen nu opgegeven zijn. 
Daarbij speelt ook dat er nu in de 
blaashal op het evenemententerrein 
gesport wordt. Niet iedereen heeft 
zijn weg naar de blaashal nog 
gevonden. De club is tot nu toe 
tevreden over de blaashal en de 
faciliteiten.” 

Gratis racket als je lid wordt
“Om jeugdleden aan te trekken 
bieden we hen de mogelijkheid om 
3x gratis mee te spelen. Een racket 
hebben wij te leen, je hebt alleen 
gym/zaalschoenen nodig. Als je 
besluit lid te worden, krijg je het 
racket t.w.v. € 30,00 als welkomca-
deau.” De jeugd speelt op maandag 
om 18:30 uur in de blaashal. Peter de 
Rijk leert je het badmintonspel met 

leuke spelletjes op de baan. Om 
20:00 uur is de jeugdtraining afge-
lopen. “Ook niet onbelangrijk; 
badminton is een relatief goedkope 
sport. Een jeugdlid betaalt € 103,00 
per jaar en kan van september tot en 
met mei 1x per week sporten.”

Wil je een betere gezondheid?
Ga badmintonnen!
Badminton is leuk voor mensen van 
alle leeftijden: jong en oud komt in 
beweging met een badmintonracket 
en shuttle en het is makkelijk om te 
leren. Naast alle voordelen voor je 
gezondheid als je beweegt, verbetert 
badminton je spieropbouw en blijf je 
fit. Sandra legt uit: “Elke slag in 
badminton is een mini-workout die 
je lichaam vormt, of je nu een 
keiharde smash slaat of een subtiele 
netdrop speelt. Je traint je buik-
spieren, je bilspieren, hamstrings, 
kuiten en je conditie verbetert al 
spelende. Badminton geeft je scher-
pere reflexen. Je wordt alerter door 
het beoefenen van de badminton-
sport en dat helpt je ook buiten de 
badmintonbaan: je kunt je beter 
concentreren en focussen op je werk-
zaamheden. Je lichamelijke behen-
digheid neemt toe.”

De Uithoornse badmintonclub Space 
Shuttle viert in 2022 zijn 40-jarig 
bestaan. Het zou natuurlijk fantas-
tisch zijn als dat in de nieuwe 
sporthal aan de Arthur van Schendel-
laan gevierd kan worden met een 
grote groep nieuwe 
badmintonliefhebbers. 

Badmintonclub Space Shuttle 
zoekt nieuwe (jeugd)leden

Uithoorn - In het algemeen wordt 
petanque/jeu de boules met equipes 
van twee of drie spelers, dus 
doubletten of tripletten gespeeld. Als 
je de twee equipes onderbrengt in 
een team dan zijn de resultaten van je 
teamgenoten ineens ook belangrijk. 
Het kwintettentoernooi is hierop 
gebaseerd. Het team bestaat evenals 
de overige deelnemende teams uit 
vijf personen. In elke speelronde 
speelt een doublette en een triplette 
tegen equipes van dezelfde samen-
stelling. In elke speelronde is de 
samenstelling van de equipes 
verschillend. De winst in een doublet-
tenpartij levert twee wedstrijdpunten 
op en bij een triplettenpartij drie 
wedstrijdpunten. Bij veel deelne-
mende teams wordt in twee poules 
gespeeld en spelen de twee poule-
winnaars tegen elkaar in de finale. Een 
sextettentoernooi is hetzelfde van 
opbouw, maar wordt er in elke speel-
ronde ook een tête-à-têtepartij 
gespeeld. Nu is het tête-à-tête in het 
algemeen niet echt geliefd bij de 
verenigingsleden. Dus wordt het 
meestal een kwintettentoernooi. 

Boule Union Thamen organiseert in 
de maand september altijd een 
kwintettentoernooi.

Corona
Dit jaar hadden de naweeën van 
Corona een nadelige invloed op het 
aantal inschrijvingen. Niet de ziekte 
zelf, maar de vrijheid om weer op 
vakantie te kunnen in het buitenland 
leidde tot slechts veertien inschrij-
vingen. Besloten werd om het toer-
nooi terug te snoeien tot een 
kwartettentoernooi. 
Hoewel de wedstrijdleider en de 
kantinecoördinator vrijwel altijd 
meespelen, bleven ze dit jaar aan de 
kant om drie kwartetten te kunnen 
vormen. Elk team beschikte dus over 
vier spelers en dus werden uitsluitend 
doublettenpartijen gespeeld. De 
samenstelling van de doubletten 
wijzigde in elke speelronde, zodanig 
dat elk teamlid elke speelronde er 
met andere teamgenoot speelde. Dit 
toernooi is ook het enige toernooi dat 
door de wedstrijdleider gemanipu-
leerd wordt. Met dien verstande dat 
uit het aantal inschrijvingen teams 

Petanque als teamsport

worden gevormd van gelijke speel-
sterkte. Dat is best lastig omdat de 
vorm van de dag van de spelers/
speelsters tot een averechts resultaat 
kan leiden. Het weer was werkelijk 
uitgelezen voor het spelen van 
petanque. De drie teams deden hun 
uiterste best en dat leidde tot de 
volgende eindstand voor de teams en 
een top drie bij de individuele spelers:

Team 1 pnt winst saldo
Ton Boersma 6  3  16 
Nel Bloemers 4  2  17 
Harry vd Dungen 4  2  11 
Marika Romeijn 2  1  -4 
Team 2 pnt winst saldo
Rinus Romeijn 2  1  -13 
Paul Hamstra 4  2  0 
Marja De Ru 2  1  -17 
Angèle Smit 4  2  8 
Team 3 pnt winst saldo
Ans Bouwmeester 2  1  -9 
Jeroen Stiekema 2  1  -3 
Ina Hoekstra 2  1  -3 
Herman vd Hoogte 2  1  -3 

   W S
1 Ton Boersma  3 16
2 Nel Bloemers  2 17
3 Harry vd Dungen  2 11

Kennismaken met petanque/
jeu de boules?
Dat kan tijdens de clinics tijdens de 
Nationale Sportweek op dinsdag 21 
en donderdag 23 september van 
14.00 tot 16.00 uur. Op donderdag 23 
september maakt de clinic petanque 
deel uit van de triatlon 60+ fietsen, 
wandelen en jeu de boules. Voor de 
triatlon 60+ kunt u zich aanmelden bij 
UWTC trudieplomp@gmail.com. Voor 
alleen de petanque/jeu de boules 
clinics kunt u inschrijven bij Boule 
Union Thamen info@buthamen.nl. 
Deelname is gratis.

De Kwakel -Na een zorgvuldige 
intensieve voorbereiding is in de 
zomerperiode het hoofdveld van 
KDO vervangen voor een nieuwe 
grasmat! Het oude hoofdveld 
voldeed niet meer aan de normen en 
de kwaliteit om er nog veel 
wedstrijden op te laten spelen. Dat is 
de reden om het hoofdveld na al die 
jaren te gaan vervangen. 
De wens binnen KDO was snel duide-
lijk: er moest weer een grasveld 
komen, maar wel een grasveld die 
onder alle weersomstandigheden en 
jaargetijden goed bespeelbaar blijft. 
Vanuit KDO zijn met name complex-
beheerder René de Jong, hoofdbe-
stuurder Peter Oudshoorn (porte-
feuille beheer) de trekkers geweest 
van dit intensieve project. Gedu-
rende het project was er regelmatig 
overleg met Martin de Roij (voorzitter 
voetbalbestuur) over de voortgang 

en afstemmingen. René heeft in de 
voorbereiding veel informatie inge-
wonnen over de verschillende 
soorten grasvelden (ondergrond, 
drainageverbeteringen, sterkte, 
structuur van het gras etc) met een 
duidelijke focus: welk grasveld past 
het beste bij de situatie van KDO? Hij 
kwam terecht bij een nieuw concept 
voor grasvelden: het O2 concept. Het 
O2 is een initiatief van het bedrijf 
DCM en tot stand gekomen door een 
samenwerking van verschillende 
cultuurtechnische bedrijven, waar-
onder het ingenieursbureau Plan-
nIng. Waarbij de specifieke kennis 
van deze partijen op alle facetten zijn 
gebundeld. Het fysieke gedeelte is 
gebaseerd op het mengen van de 
grastoplaag met Lava Oxygen. Lava 
Oxygen is de belangrijkste pijler 
binnen het 02 concept. Het is een 
speciaal gewonnen Lava met een 

KDO vervangt het hoofdveld met 
een prachtig nieuwe grasmat!

dikte van 0-3 mm. Het voordeel van 
een lava laag in dit concept is dat er 
geen verdichting optreedt en dat de 
grastoplaag hierdoor sterk blijft. 

Voordelen
Verder heeft het nog een paar mooie 
voordelen: het veld is stabieler door 
een betere balans tussen water-lucht 
die wordt opgeslagen in het veld, 
waardoor bij droogte het veld ook 
voor langere tijd uitstekend bespeel-
baar blijft. Het O2 concept zorgt 
ervoor dat dit type voetbalveld 
ongeveer 400 uur per jaar bespeel-
baar is. Dit in tegenstelling tot de 
standaard grasvelden die ongeveer 
180 uur per jaar bespeelbaar zijn. 
Nadat het besluit was genomen om 
voor het O2 concept te kiezen ging 
het heel snel, het projectplan werd 
verder uitgewerkt, offertes aange-
vraagd en een keuze gemaakt wie de 
opdracht kreeg om het hoofdveld te 
vervangen. De keuze viel op de firma 
G. van der Holst & Zn uit Wassenaar. 
Met dit bedrijf vond KDO een profes-
sionele partner die goed meedacht 
en slimme aanpassingen voorstelde 
die geleid hebben tot dit prachtige 
resultaat. Hiernaast zijn het hekwerk, 
looppaden rondom het hoofdveld 
ook vernieuwd en wordt in oktober 
de verlichting aangepast naar ledver-
lichting. Met de medewerking van de 
Firma Rodaal uit Mijdrecht en de ‘vrij-
willigers van de groengroep’ hangen 
de reclameborden van de KDO spon-
soren weer te ‘blinken’ aan de 
hekken! Het hoofdveld heeft hier-
door weer haar vertrouwde `looks`, 
maar dan wel in een hele mooie 
nieuwe jas! 
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Uithoorn - ‘AKU 40 jaar jong’ was het 
thema van alle activiteiten en festivi-
teiten die werden georganiseerd op 
de accommodatie van atletiekvereni-
ging AKU ter ere van het 40-jarig 
bestaan en de opening van het 
nieuwe en verbouwde clubhuis. Een 
feestcommissie, samengesteld uit 
alle geledingen van de vereniging, is 
vanaf april intensief bezig geweest 
om er voor te zorgen dat het een 
weekend zou worden waar iedereen 
met trots en veel plezier op terug zou 
kunnen kijken. 

Bloeiende vereniging
AKU is een jonge vereniging maar 
wel een bloeiende en veelzijdige 
vereniging. De laatste jaren heeft de 
vereniging een grote groei meege-
maakt, de verwachting is dat de 
grens van 500 leden in de loop van 
het jaar bereikt gaat worden. Een 
veelzijdige vereniging, niet alleen 
omdat atletiek een veelzijdige sport 
is maar ook omdat AKU zich inzet om 
een brede groep mensen te laten 
sporten en bewegen. Een grote 
jeugdafdeling waarbij atleten naast 
de algemene trainingen steeds meer 
mogelijkheden krijgen om zich te 
specialiseren in of sprinten, horden, 

werpen, ver- en hoogspringen en 
lange afstand lopen. Er is een grote 
lopersgroep die elke dinsdag en 
donderdag op de baan trainen. 
Wandelaars maken meerdere keren 
in de week een wandeling vanuit het 
clubhuis en de groep Specials, de 
meesten vanuit OTT traint op dins-
dagavond onder begeleiding van 
trainers en vrijwilligers. De club 
beschikt over racerunners waarmee 
mensen met een fysieke handicap 
hun rondjes op de baan kunnen 
maken.

Uitbreiding clubhuis
De grote groei van leden maakte het 
noodzakelijk om de kantine uit te 
breiden en meer opslagmateriaal te 
realiseren. Vanaf begin 2020 zijn de 
werkzaamheden gestart met het 
slaan van de eerste paal en in ander-
half jaar is er mede door de grote 
zelfwerkzaamheid binnen de club 
een prachtig vernieuwd clubhuis 
ontstaan. Een serre is aan de kantine 
aangebouwd en dat zorgt niet alleen 
voor veel licht maar vanuit de 
kantine heb je nu altijd zicht op de 
atletiekbaan. De vereniging beschikt 
nu over een prachtig krachthonk en 
zowel op de begane grond en de 1e 

Inspirerend en sfeervol jubileum- en 
openingsweekend bij AKU

verdieping is er heel veel ruimte 
gecreëerd waardoor de vereniging 
de komende jaren geen opslagpro-
blemen meer heeft.

Jubileum- en openingsweekend
De feestcommissie is vanaf april 
enthousiast aan de slag gegaan met 
het programma voor het jubileum- 
en openingsweekend. Uitgangspunt 
was dat alle groepen binnen de 
verenigingen aan bod zouden 
komen met een activiteit die bij hen 
aan zou slaan. De commissie besloot 
om de activiteiten over 2 dagen uit te 
smeren. 
- Zaterdagmiddag werd de spits 

afgebeten door de jeugd met een 
zeskamp. 80 pupillen en junioren 
hadden zich aangemeld en zij 
hebben zich uitgeleefd met grote 
opblaasspelen, springkussens en 
andere groepsspelen. Iedereen 
heeft zich heerlijk uitgeleefd. De 
specials zouden ook aan dit 
programmaonderdeel meedoen 
maar jammer genoeg voor hen 
kon dit niet doorgaan i.v.m. 
corona-afspraken binnen de 
organisatie.

Vervolg op volgende blz.



Vervolg van vorige blz.

- Zaterdagavond waren alle vrijwil-
ligers van de vereniging uitgeno-
digd voor een sfeervolle barbecue 
als blijk van waardering voor het 
vele werk dat ze voor de vereni-
ging doen. AKU is een vereniging 
met een hart en dat hart wordt 
kloppend gehouden door meer 
dan 150 vrijwilligers. Zo zijn er 
wekelijks meer dan 25 trainers uit 
de eigen AKU-familie op de baan 
actief om alle atleten van jong tot 
oud te trainen en te begeleiden, 
worden wandelaars begeleid door 
wandelcoaches. Verschillende 
commissies als wedstrijdcommis-
sies en jeugdcommissie zorgen 
ervoor dat alle wedstrijden en acti-
viteiten goed verlopen, de kantine- 
en werkgroep zorgen ervoor dat 
de accommodatie, inclusief 
gebouw en materiaal, altijd goed 
wordt onderhouden. Meer dan 50 
à 60 verkeersregelaars zorgen 
ervoor dat de wegwedstrijden 
veilig en verantwoord begeleid 
kunnen worden, zij ondersteunen 
bovendien meer activiteiten die in 
de gemeente Uithoorn worden 
georganiseerd . 

 Van deze groep waren er op deze 
avond 110 aanwezig en zij hebben 
genoten van een gezellige avond.

- Zondag was de dag van de 
opening en een aantal speciale 
sportieve activiteiten. 

 Deze dag werd van 11.00u. tot 
17.00 uur. opgeluisterd met de 
uitzending op locatie van RickFM. 
Met diverse radioprogramma’s 
werd verslag gedaan van de activi-
teiten zoals de wandeling, de 
40-minutenloop en de horden- en 
sprintclinic. Tussen de radiopro-
gramma’s waren er interviews 
AKU-sporters, bestuursleden, 
gasten en bezoekers.

 Vanaf 11.00 uur. vertrokken 80 
wandelaars voor hun wandeling 
van 15 of 5 kilometer en om 
15.00u. stonden 30 atleten van de 
lopersgroep klaar voor de 
40-minuten loop op de 
wielerbaan.

Horden- en sprintclinics
Om 14:00 stonden er ruim 50 
enthousiaste AKU atleten te trap-
pelen voor de sprint/horden clinic 
onder leiding van Gregory Sedoc en 
Rogier Ummels. Gegrory Sedoc, oud 
trainingsgenoot van AKU trainer Tim 
Verlaan, startte met een clinic voor 
de pupillen van AKU. Sedoc, oud 
Europees kampioen op de 60 meter 
horden in 2007, drie keer deelnemer 
aan de Olympische Spelen en analist 
bij de NOS, legde de nadruk op de 
basisprincipes van het hordenlopen. 
Ritme en de afzet voor de hordes 
waren de aandachtspunten. 
Vooraf maakten de atleten van AKU 
kennis met veel specifieke horden 
beweeglijkheid en van daaruit loop-
vormen die gericht waren op ritme 
en de afzet. Alle kinderen hadden de 
volle aandacht en namen gretig alle 
tips en vele complimenten in 
ontvangst. Het was prachtige dat 
naast de atleten van AKU ook veel 
trainers langs de baan stonden om 
de kennis, de oefeningen en het 
enthousiasme van Gregory op te 
nemen. Rogier Ummels, bondscoach 
sprint bij de Atletiekunie startte de 
eerste sprint clinic voor de junioren. 
Ummels, die al veel nationale atleten 
heeft afgeleverd op EK’s, WK’s en 
Olympische Spelen legde de nadruk 
op de start en acceleratie. De juni-
oren van AKU wilde alle feedback van 
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de sprintcoach opnemen en luisterde 
aandachtig naar de tips en tricks van 
Ummels. Er werd bij de junioren veel 
aandacht besteed aan de acceleratie 
na de start, door versnellen na de 
start. Het was prachtig om te zien dat 
veel atleten de aanwijzingen 
oppakten en hiermee aan de slag 
konden. Ook hier werden de tips en 
complimenten gretig in ontvangst 
genomen. Na een korte pauze, waar 
ruimte was voor een gesprekje en 
een foto wisselden de twee groepen 
van clinic. De pupillen gingen met 
Rogier aan de slag met veel verschil-
lende loopvormen en sloten de clinic 
af met veel starts uit het startblok. 
Door de tips van Rogier gingen de 
jonge atleten veel de strijd met 
elkaar aan en werden er mooie 
battles uitgevochten op de atletiek-
baan. De junioren gingen tijdens de 
hordenclinic dieper in op de horden-
techniek en kregen ook veel theorie 
te horen van Gregory. Er werd veel 
tijd besteed aan de techniek van het 
aanvalsbeen, het been dat als eerste 
over de horden gaat. Afsluitend was 
er een vragenmoment voor de juni-
oren. Een belangrijke tip van de oud 
hordenloper ging over de warming-
up als voorbereiding op een 
wedstrijd. Ongeacht de weersom-
standigheden en de soort wedstrijd, 
de specifieke warming-up als voor-
bereiding op je race is altijd 
hetzelfde. Je moet je ondanks de 
externe omstandigheden (weer, 
omgeving), je altijd zo goed en speci-
fiek mogelijk voorbereiden. Alle 
atleten die hebben deelgenomen 
hebben een geweldige middag 
gehad en zijn met ontzettend veel 
motivatie, enthousiasme, tips, 
complimenten en een glimlach naar 
huis gegaan. Naast dat de atleten 
een mooie ervaring hebben gehad, 
was het ook een leerzame ervaring 
voor alle trainers, ouders en enthou-
siaste atletiekfans. Ummels en Sedoc 
waren beide na afloop erg positief 
over het enthousiasme, het niveau 
en de inzet van de kinderen. Ze 
waren onder de indruk van de gezel-
lige, gemoedelijke en positieve sfeer 
binnen AKU en hoe alle trainers en 
alle vrijwilligers gewaardeerd worden 
binnen de vereniging.

De opening van het 
vernieuwde clubhuis
Eindelijk was het grote moment van 
de opening van het vernieuwde 
clubhuis aangebroken. Meer dan 200 
mensen waren bij deze opening 
aanwezig. Een aantal van hen was al 
op de atletiekbaan omdat ze hadden 
meegedaan aan een van de spor-
tieve activiteiten of daar 
toeschouwer bij waren geweest maar 
even voor 4 uur stroomde het terras 
vol met de andere belangstellenden. 
Voorzitter Wim Verlaan heette 
iedereen welkom en benadrukte dat 
AKU in zijn 40-jarige bestaan uitge-
groeid is naar een veelzijdige en 
bloeiende atletiekvereniging. Atle-
tiek is natuurlijk een veelzijdige en 
prachtige sport, de Olympische 
spelen heeft dat weer laten zien, 
maar AKU geeft daar ook een eigen 
invulling aan door een breed scala 
aan activiteiten voor een brede 
groep mensen: naast 175 jonge 
atleten is er een grote lopersgroep, 
zijn veel wandelaars actief bij AKU en 
trainen wekelijks de Specials, 
ondanks hun beperking, op de baan, 
soms met behulp van de racerun-
ners. AKU organiseert al bijna 40 jaar 
lang in oktober de scholierenveld-
loop, organiseert clinics, loopwed-
strijden op de weg en geeft ruimte 

op de atletiekbaan aan mensen die 
daar normaal gesproken geen moge-
lijkheid voor hebben om te komen 
sporten. Voor de opening van het 
nieuwe clubhuis noemde hij heel 
nadrukkelijk de kracht van AKU, het 
hart van de vereniging, namelijk de 
grote groep vrijwilligers die klaar 
hebben gestaan voor alle werkzaam-
heden die nodig waren om het club-
huis uit breiden. Hij wilde daarbij 
niemand vergeten maar hij maakte 
wel een uitzondering voor de 

mensen van de werkgroep die al 
meer dan 1 ½ jaar zich ongelooflijk 
hebben ingezet om er voor te zorgen 
dat alle klussen die rondom de bouw 
noodzakelijk waren, uitgevoerd 
werden: afvoeren graven, straten, 
stroom aanleggen, schilderen, muren 
slopen, inrichten van de opslag-
ruimtes, etc. Zij werden naar voren 
gehaald en ontvingen een passende 
attentie. Vervolgens kregen onze 
gast Gregory Sedoc en de burge-
meester een schaar om het lint door 

te knippen en de deur naar de 
nieuwe kantine te openen. Daarna 
was er tijd voor een drankje en een 
hapje en konden gasten die dat nog 
niet gedaan hadden, binnen een 
kijkje nemen en zien wat de verbou-
wing voor fraais had opgeleverd.

Zo kwam een einde aan een prachtig 
weekend en een lange bouwperiode 
waar de vereniging met trots op 
terug kan kijken. AKU is klaar voor de 
toekomst.






