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 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om 
felle kleuren in je interieur te verwerken, maar 
zorg er in elk geval voor dat je dat niet over-
drijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle 
kleuren bijvoorbeeld als accessoireskleur te kie-
zen en de basis wat neutraler te houden. Met 
tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigen-
lijk altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, 
al lijkt dat misschien soms verleidelijk. Nu weet 
je ook meteen waar we dit gezegde aan te dan-
ken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is 
de natuur. Logisch, want we zijn zelf onderdeel 
van de natuur. Maar omdat we onszelf huizen 
aanmeten met veel onnatuurlijke materialen erin, 
staan we steeds verder van de natuur af. Je kunt 
het tij keren door je interieur voor een belangrijk 
deel te laten bestaan uit natuurlijke producten. 
Hout is daarbij natuurlijk een voor de hand lig-
gende keuze, maar denk ook eens aan graniet of 
marmer als basis. Houd bovendien rekening met 
voldoende lichtinval, want we presteren beter als 
we onszelf aan voldoende daglicht blootstellen.

Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet 
oppassen bij elke stap die je zet, om niets om 
te stoten? Of herken je dit in je eigen interieur? 
Sommige mensen zetten elke vierkante meter 
in huis vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt 
om je goed te kunnen ontspannen. De ideale 
huiskamer is er eentje met een beperkt aantal 
mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Ver-
der geen gedoe. Een bijkomend voordeel is dat 
je daardoor ook minder schoonmaakwerk hebt. 
Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook ge-
regeld afstoff en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zit-
meubelen koopt en bespaar zeker niet op kwa-
liteit. Het is in fi nancieel opzicht misschien ver-
leidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te 
kopen, maar als je het vervolgens na een jaar al 
bij het grofvuil zet, is het alsnog een dure aan-
koop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je 
tot aankoop overgaat. Let ook op ergonomie, 
een zitmeubel moet comfortabel zijn, maar ook 
een gezonde zithouding is belangrijk.

Tekst: Eveline Steenaart

Op zaterdag 2 oktober vindt de NVM Open Hui-
zen Dag plaats. Normaal gesproken stellen ko-
pers dan hun huis open en kunnen geïnteres-
seerden zonder afspraak en zonder makelaar 
een kijkje nemen. De komende Open Huizen 
Dag ziet er heel anders uit. Chris van Zantwijk 
van EKZ Makelaars legt uit hoe: “Door corona 
zijn de Open Huizen Dagen steeds niet door-
gegaan. Het was niet verantwoord om meerde-
re mensen in je huis te ontvangen en dat speelt 
nog steeds. Daarnaast is de animo voor huizen 
momenteel zo hoog, dat de bezoekersaantal-
len gigantisch zouden worden. Daarom gaan 
we het anders doen. Je kunt op 2 oktober een 
NVM-makelaar uitnodigen bij je thuis om al je 
woonvragen te stellen. Uiteraard doen de kan-

toren van EKZ Makelaars in Uithoorn en Amstel-
veen hieraan mee.”
Het kopen van een woning is momenteel aan-
trekkelijker dan ooit. De hypotheekrente is his-
torisch laag, huren is beduidend duurder ge-
worden en je geld op de bank zetten levert 
niets op. Bovendien nam de overheid nog wat 
stimuleringsmaatregelen, zoals de schenkings-
vrijstelling voor ouders en grootouders en de 
afschaffi  ng c.q. verlaging van de overdrachts-
belasting onder bepaalde voorwaarden. Ko-
pen dus! Maar dan moeten er wel woningen be-
schikbaar zijn en dat is – zacht uitgedrukt – on-
voldoende het geval. Het kabinet mag dan am-
bitieuze plannen hebben voor het bouwen van 
grote aantallen huizen, de PFAS- en stikstofpro-
blematiek steken daar vooralsnog een fl inke 
stok voor. 

Stel al je woonvragen op 
de NVM Open Huizen Dag

Andere omstandigheden vragen om een nieuwe aanpak. De NVM Open Hui-
zen Dag op 2 oktober krijgt een heel ander karakter.

Foto (Chris van Zantwijk): Ingrid van Heeteren
Beeld makelaars voor huizen

Antwoord op alle woonvragen
Chris: “De krapte op de woningmarkt heeft de 
prijzen enorm opgedreven. Veel mensen heb-
ben onzekerheden en vragen over hun kansen 
op de woningmarkt. We horen vaak: ‘Wij ma-
ken toch geen kans’. Maar als je zelf niet door-
stroomt, kan een ander dat ook niet. Soms 
moet je je eisen of je zoekgebied bijstellen. Op 
2 oktober geven wij antwoord op alle mogelij-
ke woonvragen. Moet ik verhuizen, of kan ik be-
ter gaan verbouwen? Is het voor de waardever-
meerdering van mijn huis slim om de keuken 
te vernieuwen? Wat is de échte huidige waar-
de van mijn woning? Wat is de meerwaarde van 
een NVM-makelaar? Is verduurzamen voor mij 
verstandig? Hoe maak ik meer kans op de huidi-
ge woningmarkt?”

Een bezoek is geheel vrijblijvend 
“Ook in deze tijd moeten mensen niet wanho-
pen en zich ook niet gek laten maken. Het ko-
pen van een huis is veel meer dan een fi nanci-
ele transactie. Het gaat om een thuis, om emo-
tie. Op alle woonvragen kunnen wij een des-
kundig advies geven. EKZ kent de markt van ha-
ver tot gort en lokaal kennen we iedere straat-
steen. Een bezoek van een van onze vijf make-
laars is geheel vrijblijvend en zonder enige ver-
plichting. Op 2 oktober staan ook de binnen-
dienstmedewerkers paraat. Je kunt op die dag 

bij onze kantoren in Uithoorn en Amstelveen 
naar binnen stappen met je woonvragen. Een 
afspraak voor een huisbezoek van een makelaar 
op de Open Huizen Dag is snel gemaakt. Daar-
voor ga je naar de site van de NVM, www.nvm.nl 
of je doet het rechtstreeks bij EKZ. Via de web-
site of telefonisch: 0297 567 863 of 020 - 42 62 
452. Het is in deze gekke markt heel fi jn om van 
een expert te horen waar je staat en wat je mo-
gelijkheden zijn.”
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Het Duet is een Vreedzame School. 
Een belangrijk onderdeel van De 
Vreedzame School is mediatie. Medi-
atie is bemiddeling bij conflicten. Alle 
leerlingen op het Duet leren wat 
mediatie is en daarnaast worden 
ieder schooljaar nieuwe leerlingen 
opgeleid om de rol van mediator te 
vervullen. Zo nemen de kinderen zelf 
de verantwoordelijkheid voor het 

oplossen van conflicten in de klas of 
op het schoolplein. Het is een van de 
meest concrete uitwerkingen van het 
principe dat kinderen zelf verant-
woordelijkheid hebben voor het 
klimaat op school.

Er zijn 20 mediatoren op het Duet. 
Elke schooldag zijn er 2 mediatoren 
die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes 

kunnen zij helpen bij een conflict van 
andere kinderen. Ook op andere 
momenten gedurende de schooldag 
zijn ze aanspreekbaar om te helpen. 
Leerkrachten kunnen leerlingen met 
een conflict doorsturen naar de 
mediatoren. Op een rustige plek in 
de school voeren ze een gesprek met 
de kinderen om ze te helpen hun 
conflict op te lossen. Mocht het de 
kinderen niet lukken het conflict op 
te lossen, dan worden mediatoren-
coaches of leerkrachten 
ingeschakeld. 

Uithoorn - Na een scholing en oefenen op het nieuwe buitenterrein 
mogen Sophia, Ajdin, Teis, Lizzy, Vince, Sylvana, Senna en Joes zich medi-
ator noemen.

Wij mogen ons nu mediator noemen!

Uithoorn - De Gemeente Uithoorn 
en de Stichting Beveiliging Bedrijven 
Uithoorn (SBBU) slaan de handen 
ineen om invulling te geven aan de 
‘dag van de veiligheid’ op 14 oktober 
aanstaande. De SBBU koos als thema 
‘Veiligheid is een gevoel’. Plaats van 
handeling is De Gasterij in De Kwakel. 
14 oktober is een bijzondere dag. 
Voor de SBBU is het de derde keer 
dat de themadag plaatsvindt. Voor 
de Gemeente Uithoorn is het de jaar-
lijkse dag van de veiligheid. Reden 
genoeg om de handen ineen te slaan 
en gezamenlijk ondernemend 
Uithoorn te ontvangen onder het 
motto: Veiligheid is een gevoel’. SBBU 
bestuurslid Bert Ojevaar: “We 
kwamen er onlangs achter dat we, de 
gemeente en de SBBU, op dezelfde 
dag iets rond veiligheid hadden 
gepland. Er was dus alle reden om 
even de koppen bij elkaar te steken, 
met als uitkomst dat we het nu 
combineren. Het resultaat is een nog 
interessanter programma voor 
ondernemend Uithoorn.

Middag
De (mid)dag is bedoeld voor alle 
ondernemers en overige zakelijk 
betrokkenen in de Gemeente 
Uithoorn voor wie een veilige werk-
omgeving van belang is. Onder de 
deelnemers scharen zich vanzelfspre-
kend leden van de SBBU, maar ook 
niet leden zijn van harte welkom. Het 
thema is uiterst actueel. Bijna weke-
lijks, zoniet dagelijks, bereiken ons 
via diverse media berichten over 
witwassen, intimidatie, liquidaties, 
drugslabs, drugshandel op straat en 
mishandeling. De sprekers sluiten er 
in hun presentaties op hun eigen 
wijze op aan. Tot de sprekers 
behoren o.a. burgemeester Pieter 
Heiliegers, iemand van de politie, 
wethouder Jan Hazen en ervarings-
deskundige Siemon Krol.

Ondernemers
Bert Ojevaar: “Veiligheid is inderdaad 
een gevoel. We hebben in Uithoorn 
alles redelijk goed voor elkaar, maar 
het kan altijd beter en het is belangrijk 
om alert te blijven. Zeker met de zicht-
baar toegenomen invloed van crimi-
nele organisaties op het openbare en 

bedrijfsleven. Het is bijvoorbeeld heel 
belangrijk dat ondernemers leren om 
eerste signalen goed te herkennen.” 
Geïnteresseerde ondernemers kunnen 
zich aanmelden via de website van 
SBBU (www.sbbu-uithoorn.nl ). De 
bijeenkomst begint om 16.00 uur en 
duurt tot ca. 18.30 uur. De inloop is 
vanaf 15.30 uur. Er wordt afgesloten 
met een aangeklede borrel. Een van de 
onderwerpen die aan de orde komen 
is het fenomeen ‘ondermijning’, waarbij 
de bovenwereld en onderwereld met 
elkaar verweven raken. Daarnaast is er 
aandacht voor omgevingsontwikke-
ling en er is een korte workshop over 
het leren herkennen van mogelijk 
verdachte situaties en hoe daar mee 
om te gaan. Er wordt ook een voorlich-
tingsfilmpje vertoond dat de inhoude-
lijke kanten van surveillance zichtbaar 
maakt. Bert Ojevaar: “Dat filmpje is een 
initiatief van de SBBU. Surveilleren is 
feitelijk ontstaan omdat de politie dat 
soort taken er niet bij kon hebben. 
Veel mensen denken echter dat 
surveillanten maar een beetje rond-
rijden. Dat beeld willen we met het 
filmpje corrigeren naar wat het in 
werkelijkheid is.”Deelnemers dienen 
bij binnenkomst van De Gasterij aan te 
kunnen tonen dat ze gevaccineerd zijn 
óf al corona hebben gehad óf recent 
negatief zijn getest. E.e.a. conform de 
regels van de overheid voor de horeca. 

Gemeente en SBBU geven invulling 
aan ‘dag van de veiligheid’

Uithoorn – sinds gisteren, dinsdag 
28 september vindt u Duoplant voor 
drie weken niet in de winkel aan de 
Dorpsstraat bij de verkeerslichten 
van het Amstelplein, maar zijn zij te 
vinden met een prachtige bloemen-
kraam op het plein voor ‘Jouw Markt-
kraam’, tegenover Vomar supermarkt. 
I.v.m. de wegwerkzaamheden aan de 

N196 kunnen zij voor een 3-tal 
weken de winkel niet openen, aange-
zien de werkzaamheden ook plaats 
zullen vinden voor de ingang van de 
winkel. Eind september en begin 
oktober kunt u daarom terecht van 
dinsdag t/m zaterdag in hun bloe-
menkraam, maar natuurlijk kunt u 
ook terecht voor de bloemen en 

planten van Duoplant bij AH Jos van 
den Berg. Vanaf eind oktober hopen 
wij zij weer in hun eigen winkel aan 
de dorpsstraat als vanouds te 
ontvangen, met weer een schoon en 
strak straatje voor de deur voor 
prachtige uitstal mogelijkheden. Tot 
die tijd zien zij u graag 100 meter 
verderop bij de kraam!

DuoPlant ‘verhuist’ voor drie weken
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Uithoorn - Afgelopen woensdag was 
het een drukte van belang op het 
Amstelplein in Uithoorn.
Twee cameraploegen, 16 kinderen 
en heel veel vragen voor de onderne-
mers van het Amstelplein.
Omdat het Amstelplein 30 jaar 
bestaat was er een actie opgezet om 
kinderen een kijkje te laten nemen 
achter de schermen van de winkels 
op het Amstelplein in Uithoorn. 
Weet jij al wat je later worden wil? 

Tijd voor inspiratie!
De 9-jarige Vincent wilde graag 
weten hoe het oor werkt. De mensen 
van Oorwerk lieten dat maar wat 
graag zien. Vincent mocht zelfs een 
kijkje nemen in zijn eigen oor.
Bij Keurslager Stronkhorst vroegen 
Ruby en Evy of een varkenshaas nu 
van een varken of een haas is! 
Bij Otto mocht Bente zelf een bos 
bloemen maken. Bij Modehuis Blok 
voelde de 9 jarige Joya de medewer-
kers aan de tand om te kijken hoe ze 
het beste kledingadvies kon geven. 
Een ware stylist in de dop? Maar liefst 
5 kids namen een kijkje bij AH Jos 
van den Berg achter de schermen en 
leerden hoe de winkel altijd de juiste 
voorraad houdt en ze mochten échte 
klanten bedienen aan de kassa. Op 

culinair gebied had Suzan veel 
vragen en ze mocht onder andere de 
koffiemachine bedienen en de 
klanten te woord staan bij Plein 57. 
Feline en Ingmar hadden beiden een 
vraag aan De Chokotoko. 
Want hoe wordt chocolade hard en 
hoe kunnen jullie die cadeaus zo 
mooi inpakken? Stijn van Alexander-
hoeve Kaas mocht beantwoorden 
hoeveel kaas hij in één jaar verkoopt. 
Tot slot was Juwelier Sparnaay door 
de vele vragen van Veerle onder de 
indruk. Veerle toonde zich een ware 
kunstenares en ontwierp een eigen 
hanger!

Passie voor het beroep
Het was bijzonder om te zien hoe 
passievol de ondernemers over hun 
beroep spraken. Ze waren verrast 
door de diversiteit aan vragen. Ze 
hopen dat ze de kinderen inspiratie 
hebben meegegeven voor hun 
beroepskeuze als ze later groot zijn. 
De actie sloot mooi aan op het 
thema van de Kinderboekenweek: 
Worden wat je wil! Het werd een leer-
zame, maar vooral gezellige en fees-
telijke middag op het Amstelplein. 
Een compilatiefilmpje is te zien op de 
website van Winkelcentrum 
Amstelplein. 

Amstelplein 30 jaar actie voor 
de kinderen: ‘Worden wat je wil’
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Wilnis/De Hoef - Donderdag 23 
september was er voor de Zonne-
bloemgasten van afdeling Wilnis/de 
Hoef. Eindelijk weer eens een gezel-
lige middag in de kantine van C.S.W. 
Dat was echt genieten voor iedereen, 

koffie met wat lekkers en daarna 
borrelen met hartige hapjes, heerlijk 
weer eens bijkletsen met elkaar en 
een ontzettend leuk optreden van 
zangduo “de Zonnetjes”.
Zo fijn dat dat allemaal weer kon. 

Gezellige middag Zonnebloem

Door Sabine Joore

Aalsmeer - Dit weekend viert dames-
kledingzaak Siphra’s Studio uit Aals-
meer Centrum haar 10-jarig bestaan! 
Een fantastische mijlpaal. Eigenaresse 
Siphra Kuijper nam 10 jaar geleden 
de dameskledingzaak over waar ze 
destijds al met veel plezier een aantal 
jaren werkte. Toen de kans zich voor-
deed om zelf te gaan ondernemen 
pakte ze die met beide handen aan 
én daar heeft ze tot op de dag van 
vandaag geen spijt van gehad. 
“Natuurlijk is het niet altijd makkelijk 
geweest, denk aan de recente corona 
periode nadat ik net de opening had 
gevierd van mijn compleet 
verbouwde winkel”, aldus Siphra. 
“Maar gelukkig kregen we veel steun 
van onze klanten en heb ik er samen 
met mijn fantastische team voor 
gezorgd dat we toch zo veel mogelijk 
door konden gaan door onder andere 

heel actief te zijn op social media.” Dit 
mooie jubileum grijpt het team van 
Siphra’s Studio dan ook aan om uitge-
breid te vieren komend weekend. In 
aanloop naar het weekend zijn er 
professionele jubileum filmpjes 
opgenomen en tijdens het feest-
weekend op vrijdag 1 en zaterdag 2 
oktober wordt er flink uitgepakt. Zo is 
er voor iedere klant een attentie, 
wordt de nieuwe collectie geshowd 
door een model onder het genot van 
een hapje en drankje én bij aankoop 
maak je kans op een complete outfit 
naar keuze! “De rest van de maand 
oktober blijft het feest”, vervolgt 
Siphra enthousiast. “Je maakt iedere 
week weer kans op leuke prijzen, 
onze najaarscollectie is inmiddels ook 
binnen met trendy merken, zoals 
Summum Woman, Penn & Ink, MSCH 
Copenhagen, Circle of Trust, Mos 
Mosh, YAYA, Nukus en meer. Van 
harte welkom bij Siphra’s Studio!” 

Siphra’s Studio viert 10-jarig 
jubileum dit weekend

Regio - Vol energie is Toneelgroep 
Maskerade twee maanden geleden 
weer begonnen met fysiek repeteren. 
En fysiek is het zeker! Voor het nieuwe 
stuk ‘Carrousel der Liefde’ moesten de 
spelers de nodige schroom over-
winnen, en worden ze behoorlijk ver 
buiten hun comfort-zone geslingerd, 
wat betreft motoriek en spel. Gecom-
bineerd met de gemoderniseerde 
17e eeuwse tekst en de niet bepaald 
alledaagse kleding, moeten alle 
zeilen worden bijgezet om de oneer-
bare voorstellen, de valse spelletjes 

en de driedubbele identiteiten in 
deze soap-achtige komedie tot hun 
recht te laten komen. Met nog iets 
meer dan een maand tot de première, 
wordt er druk gezocht naar de laatste 
kledingstukken in de juiste maten, 
wat door de bijzondere rolverdeling 
bij dit stuk een extra uitdaging is. 
Maskerade speelt ‘De Carrousel der 
Liefde’ op vrijdag 22 oktober en 
zaterdag 23 oktober in het tot theater 
omgetoverde Alkwin Kollege. De 
kaartverkoop start op 20 september 
via www.toneelgroepmaskerade.nl

Toneelgroep Maskerade de vloer op!

De Ronde Venen - Deze week verga-
dert de gemeenteraad over de “Herij-
king Toegang Sociaal Domein”. In het 
raadsvoorstel wordt duidelijk dat het 
college van b en w een forse greep wil 
doen in de subsidiebudgetten van 
onafhankelijke maatschappelijke orga-
nisaties. In het raadsvoorstel wordt dat 
“omzetten” genoemd. Op die manier 
wil het college regelen dat de 
gemeentelijke organisatie zelf  de 
beschikking krijgt over meer 500.000 
euro om “capaciteitskosten” van het 
gemeentelijke kernteam te kunnen 
betalen. 

Subsidietoekenning stopt
Tot nu toe werd dat bedrag als subsi-
diebudget verstrekt aan de onafhanke-
lijke organisaties MEE (146.000 euro) 
en Kwadraad (370.000 euro). De kort-
durende interventies voor inwoners, 
die tot nu ook uitgevoerd worden door 
onafhankelijke organisatie voor maat-
schappelijk werk, worden door het 
raadsvoorstel onderdeel van de werk-
zaamheden van het gemeentelijke 
kernteam. Vastgelegd beleid van de 
gemeenteraad is dat inwoners zo lang 
mogelijk de regie over hun eigen leven 
kunnen houden. Daarvoor worden 
door diverse organisaties, zoals MEE en 
Kwadraad, activiteiten en diensten 
georganiseerd. Door subsidietoeken-
ning worden deze organisaties tot nu 
toe ondersteund. Hier komt dus een 
eind aan. 

Hulp aan kwetsbare inwoners
MEE is een landelijke vereniging van 
regionale organisaties, die onafhanke-
lijke cliëntondersteuning bieden bij 
het regelen van zorg en ondersteu-
ning. Doel is het maatschappelijk 
MEEdoen van iedereen. Hulp bieden 
bij het vinden van de juiste weg in het 
oerwoud van regelgeving hoort 
daarbij. Voor veel mensen is die regel-
geving van de overheid moeilijk te 
doorgronden. Kwadraad houdt zich in 
De Ronde Venen bezig met maat-
schappelijk werk en ondersteunt 
mensen die zelf geen oplossing 
kunnen vinden voor hun problemen. 
Uit het raadsvoorstel valt niet op te 
maken hoe het aanbieden van onaf-
hankelijke ondersteuning aan kwets-
bare inwoners echt onafhankelijk blijft.

Maatschappelijk werk verlaagt 
uitdaging
Het college is heel duidelijk over het 
aanbod van maatschappelijk werk 
door een externe organisatie. “Dat 
maakt een inwoner minder redzaam. 
Aanbod creëert vraag. Een laagdrem-
pelig aanbod van maatschappelijk 
werk maakt dat inwoners minder 
worden uitgedaagd om problemen in 
het eigen netwerk of binnen het voor-
veld op te lossen. Een deel van de 
vragen die door Kwadraad worden 
behandeld, kunnen door het Service-
punt worden behandeld. Het deel over 
kortdurende begeleiding kan worden 
doorgezet naar het kernteam.”

Raad was gewaarschuwd
Het college herinnert de gemeente-
raad erin het raadsvoorstel aan dat b 
en w eerder dit jaar al van plan waren 
om “de budgetten die gemoeid waren 
met de dienstverleningsovereenkomst 
van Stichting MEE per 2021 structureel 
om te zetten naar capaciteitskosten. 
Het voorstel voor omzetten van het 
subsidiebudget maatschappelijk werk 
Kwadraad naar capaciteitskosten ligt 
in het verlengde hiervan.” Omzetten 

van budgetten is een bevoegdheid 
van de raad.

Heldere rollen en eenduidige 
aansturing
Niet duidelijk is wat de praktische voor-
delen voor de inwoners zullen zijn, die 
te maken hebben of krijgen met het 
sociaal domein. Het college wil die 
toegang nu nog verder naar zich toe 
trekken en geeft in het raadstuk aan 
waarom. “We maken een verbeterslag 
bij het uitvoeren van de wettelijke 
taken Jeugdwet, Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Participatiewet. De 
toegang wordt voor de inwoner duide-
lijker. En de inwoner ontvangt snelle en 
passende hulp. We hebben pas op de 
plaats gemaakt en deze reflectie levert 
het inzicht op dat er behoefte is aan 
heldere rollen en eenduidige aanstu-
ring.” Tijdens de raadsvergadering 
moet duidelijk moet worden of een 
meerderheid van de gemeenteraad het 
met deze constateringen eens is.

Sleutelrol voor sleutelbeheerder
Volgens het college blijven de 
bestaande Servicepunten een sleu-
telrol spelen bij het leveren van snelle 
en passende hulp. De eerste insteek 
van de Servicepunten is om inwoners 
op het spoor van redzaamheid te 
zetten: een inwoner moet zoveel 
mogelijk zelf doen. Als dat niet lukt, 
treedt het Servicepunt op als “sleutel-
beheerder naar het kernteam”. Vanuit 
dat kernteam volgt dan een “vraag 
verhelderend gesprek met de inwoner, 
zodat zo snel als mogelijk de juist hulp 
of ondersteuning ingezet kan worden. 
“Hierdoor kan, indien nodig, tijdig 
worden opgeschaald en wordt erger 
voorkomen.” 

Lage drempel en hoge muur
Het kernteam is de poortwachter, die 
de toegang bewaakt naar specialisti-
sche zorg en maatwerkvoorzieningen. 
Door een nieuwe vorm van samenwer-
king zou de drempel naar ondersteu-
ning laag zijn, maar naar de specialisti-
sche zorg en maatwerkvoorzieningen 
hoog. Hiervoor is het kernteam de 
sleutelbeheerder. Ditzelfde geldt voor 
het inzetten van maatwerkvoorzie-
ningen binnen de gespecialiseerde 
jeugdzorg. Ook dat wordt geregeld 
vanuit het kernteam, maar inwoners 
kunnen het kernteam zelf niet direct 
benaderen. 

Allemaal HBO met heldere rol
Al eerder is vanuit de gemeenteraad 
twijfel geuit op het functioneren van 
de kernteams. Sluiten de ambtelijke 
manier van werken en de bereikte 
resultaten voor de inwoners wel aan op 
de hulpvragen? Nog steeds zou het 
niet vanzelfsprekend zijn dat het kern-
team erin slaagt te voldoen aan de 
opdracht van de gemeenteraad om te 
werken vanuit de gedachte 1 gezin - 1 
plan - 1 regisseur om blijvende oplos-
singen tot stand te brengen. De vraag 
die daarbij speelt is of de afzonderlijke 
medewerkers van het kernteam wel 
voldoende zijn toegerust om hun taak 
goed te vervullen en tijdig optreden en 
met echte overtuiging de belangen 
van de individuele inwoners voor ogen 
hebben. Volgens het college hebben 
de consulenten van het kernteam alle-
maal minimaal een diploma hoger 
beroepsonderwijs (HBO) in hun vakge-
bied en zou hun rol helder zijn. 

Elders succesvol 
Als bij inwoners sprake is van inge-

wikkelde problematiek kunnen tot nu 
toe zowel het maatschappelijk werk 
als het kernteam kortdurende bege-
leiding en ondersteuning bieden 
gedurende een periode van drie tot 
zes maanden. Maar als meer tijd en 
specialistische hulp nodig is, zou de 
betrokkenheid van het maatschap-
pelijk werk in de bestaande situatie 
juist vertragend werken, aldus het 
college. Voor specialistische hulp 
moeten inwoners in de huidige situ-
atie dan alsnog langs het kernteam, 
omdat het maatschappelijk werk 
daarover geen beslissing mag 
nemen. Dat mag alleen de gemeente 
zelf beschikkingen af te geven, 
waarin schriftelijk toestemming 
wordt gegeven voor behandelingen. 
“Door dit in één hand te houden kan 
er effectief regie gevoerd worden en 
is de inwoner daarmee sneller 
geholpen. Dat dit succesvol is, is 
gebleken bij andere gemeenten.”

Wachtlijsten terugdringen
Opvallend is dat het gemeentelijke 
kernteam in de periode september 
tot en met december 2021 wel de 
inrichting van de werkzaamheden 
moet verbeteren en wachtlijsten 
moet terugdringen. In het raadsvoor-
stel wordt niet vermeld hoe die 
wachtlijsten zijn ontstaan. Er is geen 
zekerheid dat de doelen worden 
bereikt. Ook is niet duidelijk hoe en 
op welke manier het meten van 
bereikte resultaten gaat plaatsvinden. 

Communicatie
Er ligt ook een communicatie-opgave. 
De opzet en uitvoering van de 
communicatie richting de inwoners 
moet namelijk “helder” zijn, zo geeft 
het college aan. Hoe dat gaat 
gebeuren, blijft onbekend. Dat wekt 
weinig vertrouwen, gelet op de bijna 
permanente slechte en ondermaatse 
communicatie naar inwoners over 
belangrijke zaken. De gemeente staat 
daarom bekend. De communicatie is 
er al wel geweest met het lokale parti-
cipatieplatform Sociaal Domein Het 
participatieplatform Sociaal Domein 
heeft over de voorgenomen “herij-
king” conclusies en advies gestuurd 
aan het college. Het ging om zeven-
tien punten. Het college beoordeelde 
die punten. Twaalf punten zouden 
niet van toepassing zijn. Drie werden 
voorzien van de opmerking “nee”, één 
met “deels” en één keer was het 
college het eens met de inbreng van 
het participatieplatform. 

Snel en passend
Het college benadrukt dat de rode 
draad uit de beleidsstukken is dat de 
gemeente, nog meer dan in het 
verleden, inzet op vroegsignalering 
en preventie. “Daarbij past een voor-
veld en een Servicepunt die in staat 
zijn om te werken aan de (zelf )
redzaamheid van de inwoner. Hierbij 
past ook dat het kernteam adequaat 
klaar staat om de inwoner, zo moge-
lijk samen met het voorveld, te 
helpen met snelle en passende hulp 
en ondersteuning.” Het voorstel van b 
en w betekent dat de gemeente kan 
beschikken over meer 500.000 euro 
om “capaciteitskosten” van het 
gemeentelijke kernteam te kunnen 
betalen. Welke doorwerking heeft het 
voorstel van b en w? Gaan alle 
betrokken maatschappelijk werkers 
binnenkort aan de slag als gemeente-
ambtenaren? Het oordeel is aan de 
raad.

Herijking Toegang Sociaal domein door 
gemeentelijke greep in subsidiebudgetten





Uithoorn – In de Thamerkerk is 
vorige week de expositie van het 
foto- en ontmoetingsproject “Dit zijn 
Wij Uithoorn!” geopend. De opening 
is verricht door Naomi Heidinga 
(projectleider, fotograaf en tekst-
schrijver) en wethouder José de 
Robles, nauw betrokken bij het 
project. De feestelijke opening werd 
uiteraard bijgewoond door de 
enthousiaste deelnemers.

In het unieke project Dit zijn Wij 
Uithoorn! zijn mensen met verschil-
lende achtergronden, die elkaar niet 
kennen, bij elkaar gebracht. In twee-
tallen zijn ze met elkaar in gesprek 
gegaan. Op zoek naar wat hen bindt. 
Van de gesprekken zijn door Naomi 
Heidinga artikelen gemaakt en van 
hen zijn prachtige foto’s gemaakt, die 
in Uithoorn en de Kwakel te zien 
zullen zijn. Tijdens de feestelijke 
expositie in de Thamerkerk zijn de 
foto’s voor het eerst getoond. Ook 

kregen alle deelnemers als dank een 
boekwerk waar alle verhalen en 
foto’s in staan.

Wethouder De Robles: “Als je om je 
heen kijkt, niet alleen in Uithoorn, 
maar in de hele wereld, dan zie je 
mensen die constant op hun tele-
foon kijken. Elkaar begroeten dat zit 
er vaak niet in. Dat is zo jammer. 
Spreek eens een wildvreemde aan, 
knoop een gesprek aan. Een écht 
gesprek, en dan bedoel ik niet op 
Facebook. Mijn ultieme doel en mijn 
droom is om de sociale cohesie te 
verhogen. Een gemeente waar we 
vaker naar elkaar omkijken. Ik zeg 
niet dat het helemaal niet gebeurt, 
maar er is absoluut ruimte voor 
verbetering!”

Naomi Heidinga neemt na de 
wethouder het woord. ‘Hoi!” roept ze 
hard en glimlacht. Ze vervolgt: “Ik 
kom uit Steenwijk, Overijssel, en daar 

zegt iedereen ‘hoi’ tegen elkaar. Er 
volgt niet altijd een gesprek, maar er 
is wel interactie met elkaar. Dat mis ik 
soms hier in Uithoorn. Samen met de 
gemeente Uithoorn kwamen we op 
het idee om ontmoetingen tussen 
personen te realiseren. We hebben 
een plan gemaakt en vervolgens een 
oproep in de krant geplaatst om 
deelnemers te werven. Het was best 
spannend, want krijg je wel 
voldoende aanmeldingen? En wat 
schetste onze verbazing? We kregen 
veel respons,” vertelt Naomi trots. 

Vriendschappen voor het leven
Door corona werd het uiteindelijk 
lastig om de ontmoetingen te 
regelen, maar uiteindelijk is het toch 
gelukt. In totaal zijn er elf ontmoe-
tingen geweest van twee mensen die 
elkaar niet kennen. Naomi: “De 
gesprekken vielen nooit stil en 
verliepen eigenlijk heel natuurlijk. 
Soms waren de deelnemers het niet 
met elkaar eens over iets, maar 
respect was er altijd. Ik weet dat er 
vriendschappen voor het leven 
gesloten zijn. En twee deelnemers 
hebben zelfs vakantieplannen met 
elkaar gemaakt. Dat vind ik een 
prachtig resultaat! Voor mij is het 
project daarom geslaagd, al is er 
natuurlijk meer nodig om de sociale 
cohesie binnen gemeente Uithoorn 
te vergroten.”

Plannen voor een vervolg
Wethouder De Robles, stellig: “En we 
gaan hiermee door, al dan niet in een 
andere vorm. Door één project is er 
namelijk niet ineens sociale cohesie. 
Plannen voor een vervolg zijn er al 
voldoende. Zodra alles concreter 
wordt, dan laten we dat uiteraard 
weten.”

Op de Wilhelminakade in het 
centrum van Uithoorn zijn borden 
geplaatst met de foto’s van de deel-
nemers, inclusief een QR-code. Wie 
deze scant met de camera op de 
mobiele telefoon wordt doorgelinkt 
naar de verhalen achter de ontmoe-
tingen. De borden staan een maand 
op die locatie. Ook in het Dorpshuis 
in De Kwakel zijn de portretten een 
maand te zien. De verhalen en meer 
informatie over het project is ook te 
vinden op de website www.ditzijn-
wijuithoorn.nl.
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LEZERSPOST

Beste mensen, wat is dat nou weer.. Het pand van de Rabo- bank in De 
Kwakel wordt gesloopt, maar de pinautomaat is daarmee (definitief?) uit 
De Kwakel. Zeer onwenselijk. De Rabo- bank geeft niet thuis, het ligt in de 
handen van een overkoepelende organisatie die de pinautomaten kenne-
lijk beheren.. Uitermate pijnlijk, met name voor onze ouderen, die dichtst-
bijzijnde ergens in Uithoorn zouden kunnen pinnen. 
M.H. Wezel

Laatste pinapparaat

De Kwakel - Op vrijdagavond 1 
oktober en zaterdag 2 oktober houd 
Stichting Serviam weer een kledin-
ginzamelactie. Vrijdagavond halen 
wij de kleding op in De Kwakel en 
zaterdag halen wij de kleding op in 
Uithoorn. De mensen die kleding 
beschikbaar hebben kunnen dit op 
de containerverzamelplaats zetten.
Dit in plastic zakken of in dozen.
Vrijdagavond halen wij vanaf 18.00 
uur de kleding op in De Kwakel.
Zaterdag halen wij vanaf 10.00 uur 
de kleding op in Uithoorn.
Wij komen overal waar onze folder is 
bezorgd. Mocht er toch kleding om 
welke reden ook is blijven staan dan 

kunt u ons ook bellen 0297-568737 
of bij geen gehoor enkel voor deze 
actie 0650698829, graag bellen na 
15.00 uur, want tot die tijd zijn wij 
nog onderweg Stichting Serviam is al 
sinds 1960 een begrip in Uithoorn.
Via bekende en betrouwbare kanalen 
wordt door de stichting succesvol 
hulp gegeven aan kleinschalige 
projecten in Afrika en Azië, vooral op 
het gebied van onderwijs en gezond-
heid. Met uw hulp kan dit werk 
voortgezet worden, dus laat de actie 
weer een groot succes worden.
U kunt de stichting ook financieel 
steunen op ons rekeningnummer 
NL15RABO0363502726

Serviam kledinginzamelactie

De Kwakel - ‘Onder de Banken C.V. wil 
aan de Dwarsweg 18 in De Kwakel 
huisvesting realiseren voor 200 
arbeidsmigranten die reeds bij 
bedrijven in De Kwakel en Uithoorn 
werken. Deze plannen voor de huis-
vesting willen de ondernemers in 
nauw overleg met de omgeving van 
de locatie uitwerken. Daarom organi-
seren zij op 5 oktober een bijeenkomst 
voor omwonenden. Alle omwonenden 
hebben hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging gekregen. Heeft u geen 
uitnodiging gekregen, maar wilt u de 
bijeenkomst wel bijwonen? Meld u 
dan aan. Zo weten we zeker dat we 
voldoende plek hebben en aan de 
coronaregels kunnen voldoen.

De bijeenkomst
De bijeenkomst is op 5 oktober in De 
Kwakel. Alleen mensen die zich 
hebben aangemeld kunnen deel-
nemen. Aanmelden kan tot en met 2 
oktober op contact@onderdebanken.
nl. We willen u vragen om in uw 
aanmelding uw naam duidelijk te 
vermelden. Na uw aanmelding 
ontvangt u meer informatie over de 
locatie en de starttijd. Wij houden ons 
aan de coronamaatregelen die op dat 
moment gelden. Dit betekent dat uw 
coronatoegangsbewijs en uw identi-

teitsbewijs wordt gecontroleerd. Neem 
deze daarom mee. Mensen die de 
beide bewijzen niet kunnen laten zien, 
moeten wij helaas de toegang 
weigeren.

Het plan 
Goede huisvesting voor arbeidsmi-
granten is schaars. Ook in Uithoorn zijn 
meerdere ondernemers op zoek naar 
goede huisvesting voor hun arbeids-
migranten. De gemeente Uithoorn 
heeft deze ondernemers gestimuleerd 
om samen te zorgen voor kwalitatief 
goede huisvesting met gedegen 
beheer. Vier grote glastuinbouwbe-
drijven - Hedera Plant, Heemskerk 
Plant, HPD Potplanten en Van Rijn 
Roses – hebben de krachten gebun-
deld en ‘Onder de Banken C.V. opge-
richt. Bij deze bedrijven werken onge-
veer 240 arbeidsmigranten. De huis-
vesting 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-
dersverblijf en bijbehorende voorzie-
ningen te realiseren. Voor het beheer 
van de locatie hebben de onderne-
mers een ervaren specialist aange-
trokken, die de taal van de arbeidsmi-
granten en de omwonenden spreekt.

Bijeenkomst huisvesting 
arbeidsmigranten

Expositie ontmoetingsproject “Dit zijn 
Wij Uithoorn!” feestelijk geopend
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Uithoorn voor Elkaar is er voor 
iedereen in Uithoorn en De Kwakel! 
Deze maand staat ons aanbod voor 
volwassenen centraal, wanneer kunt 
u bij Uithoorn voor Elkaar terecht?

Wat doet Uithoorn voor Elkaar? 
Voor mantelzorgers
Zorgt u voor uw ouder, kind of 
naaste met een chronische ziekte? 
Dan bent u mantelzorger! Dit kan 
veel van u vergen naast uw gezin of 
werk. Wilt u in gesprek met ons over 
wat er allemaal is geregeld en waar 
u emotionele ondersteuning vindt? 
De mantelzorgconsulent helpt u 
met het omgaan in deze situatie.
Voor kinderen & jongeren
Opvoeden is niet altijd eenvoudig. 
Ontwikkelt uw kind zich anders 
of zijn er veranderingen binnen 
het gezin. Heeft u twijfels over 
uw huwelijk of overweegt u 
echtscheiding, maar u weet niet 
goed hoe dit aan te pakken. U 
staat er niet alleen voor, onze 
maatschappelijk werkers en ouder- 
en kindadviseurs bieden u kosteloos 
en vrijblijvend hulp.

Voor vrijwilligers
Het aanbod is heel divers. Denk aan 
vrijwilligerswerk op school, zoals 
meehelpen bij de tussen schoolse 
opvang of de schoolbibliotheek. 
Trainingen verzorgen op de 
sportclub van uw kind. Taallessen 
geven aan anderstaligen of een 
moestuin onderhouden op de 
zorgboerderij. Inwoners die 
willen ontdekken wat er te doen, 
kunnen terecht op de digitale 
vrijwilligersmarkt die tot 4 oktober 
beschikbaar is of onze online 
vrijwilligers vacaturebank.

Voor als u hulp nodig heeft bij 
financiën
Financiële of administratieve zaken 
kunnen lastig zijn. Soms neemt 
de stress toe en is het moeilijker 
het overzicht te houden. In het 
Financieel Café op dinsdag van 
9 tot 11 uur in de Kuyper kun je 
gratis en vrijblijvend terecht met 

deze geldvragen. Heeft u moeite 
met het bijhouden van post 
en rekeningen, dan helpen de 
vrijwilligers van thuisadministratie en 
budgetcoaches u graag orde aan te 
brengen. 

Voor als u ondersteuning nodig 
heeft
Iedereen maakt weleens een 
moeilijke periode door. Vaak lost 
u dit zelf op, maar soms lijkt het 
probleem zo groot, dat hulp van 
anderen nodig is. Aankloppen bij 
vrienden of familie is niet altijd 
makkelijk. Soms past het beter om 
het probleem met een ander te 
bespreken en samen te zoeken naar 
oplossingen. Bij het maatschappelijk 
werk kunt u gratis en zonder 
verwijzing terecht voor hulp en 
advies. We helpen ook bij praktische 
vragen bij huisvesting, inkomen, 
werk, scheiding en opvoeding.

Om uw welzijn te verbeteren
Wilt u meer energie of uw 
gezondheid meer in balans 
brengen? De coach van Welzijn op 
Recept geeft uw welzijn een nieuwe 
impuls door samen een nieuwe 
activiteit te zoeken. Bent u een tijdje 
uit het arbeidsleven en heeft u een 
duwtje in de rug nodig om hier 
weer aan deel te nemen? Dan biedt 
Activeer Jezelf uitkomst. De coach 
onderzoekt samen met u uw sterke 
kanten en interesses om weer in 
beweging te komen.

Activiteiten in Uithoorn
Actief blijven en bewegen is gezond 
en maakt bewezen gelukkiger. Toch 
kan de drempel hoog voelen om 
hieraan te beginnen. Niet iedereen 
is even mobiel of kan (veilig) fietsen. 
Wilt u leren fietsen, houdt dan 
onze website in de gaten voor de 
data, want Uithoorn voor Elkaar 
start binnenkort met fietslessen. 
Houd u meer van wandelen? Elke 
woensdagochtend start om half elf 
een wandelgroep bij wijkcentrum 
Bilderdijkhof voor een ontspannen 
wandeling van 4 kilometer. Een 
mooie manier om in beweging 
te blijven en tegelijkertijd sociale 
contacten op te doen.
 

Online vindt u ons op www. uithoornvoorelkaar.nu.
En natuurlijk zijn wij vaak in de wijk te vinden
bij evenementen in Uithoorn en De Kwakel.

We ontmoeten u graag in de wijk of in onze locaties.
In onze bewaarkrant vindt u ons totale aanbod!

INGEZONDEN

De Kwakel - Rond 8 september ontving een handvol 
bewoners rondom de Dwarsweg in De Kwakel (uiterste 
puntje Uithoorn, gelegen tegen Kudelstaart) een 
bijzonder bericht. De omwonenden kregen een brief 
(zie advertentie elders in deze krant) waarin werd 
medegedeeld dat vier ondernemers een initiatief 
ontwikkelen om aan Dwarsweg 18 huisvesting te reali-
seren voor 200 (!) arbeidsmigranten. De gemeente 
Uithoorn zegt onder voorwaarden bereid te zijn haar 
medewerking te verlenen. 

Ook lijkt deze gemeente reeds subtiel te zijn begonnen 
om enkele randvoorwaarden op orde te brengen. Zo is 
recent het laatste stukje Dwarsweg verbreed en wordt 
hier (toevallig?) op dit moment straatverlichting aange-
bracht. De gemeente Uithoorn heeft zelf geen contact 
met de omwonenden gezocht, wat gezien de ingrij-
pende aard van dit plan voor de omgeving opmerkelijk 
is. Tevens valt te betwijfelen of Uithoorn de gemeente 
Aalsmeer en in het bijzonder Kudelstaart deelgenoot 
heeft gemaakt van de plannen. Uiteindelijk zal de 
verkeersoverlast van deze extra 200 arbeidsmigranten, 
weggestopt aan de rand van Uithoorn,  nauwelijks op 
de schouders van Uithoorn gaan rusten, maar groten-
deels worden afgewenteld  op de buurgemeente en de 
bewoners van Kudelstaart. Een bundeling van 200 
arbeidsmigranten tegen het kwetsbare en natuurrijke 

gebied De Banken is een onacceptabele belasting voor 
het gebied en de omwonenden en doet afbreuk aan 
het evenwicht van de omgeving, die al zo onder druk 
staat. Bovendien is bij doorgang sprake van een onge-
wenst precedentwerking. Het gebied Hoofdweg, 
Dwarsweg, Achterweg herbergt volgens de Reken-
kamer Uithoorn nu al reeds 200 arbeidsmigranten. Dit 
in door hen bewoonde bedrijfswoningen. Met deze 
aanwezigheid is de huidige belasting voor het gebied 
al bovengemiddeld hoog en voldoet zeker niet aan de 
spreidingseisen die in het algemeen aan migranten-
huisvesting gesteld worden. De bewoners van de 
Dwarsweg, Achterweg, De Banken en het Jaagpad 
maken zich ernstig zorgen over dit plan en hebben hun 
krachten gebundeld in de Vereniging en actiegroep 
‘Boven-de-Banken’ bovendebanken@yahoo.com. Een 
ieder wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij ‘Boven-
de-Banken’ om hiermee een solide tegengeluid te orga-
niseren. Stuur uw mening, visie en/ of tegenargu-
menten door naar bovenstaand email adres. 

Informatieavond
De actiegroep roept een ieder in De Kwakel en Kudel-
staart op zijn/haar stem ook te laten horen tijdens de 
informatieavond over dit initiatief van kwekers op 
dinsdag 5 oktober rond 19.30 uur in De Gasterij aan de 
Vuurlijn 78 in De Kwakel. 

Omwonenden overvallen door plan huisvesting 200 arbeidsmigranten

De Kwakel - Maandagavond heeft zich een éénzijdig ongeval voorgedaan op 
de Iepenlaan in de Kwakel. Hierbij is ook de hulp van de Traumaheli inge-
roepen welke lande achter een van de woningen. De bestuurder is in zorg-
wekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd, de traumaarts is met de 
ambulance meegereden.

Ernstig ongeval

Foto Jan Uithol

Uithoorn - Niet veel inwoners zullen 
het gemerkt hebben maar vrijdag-
avond tegen zonsondergang vertrok 
de sleper van de Scouting Admira-
lengroep met 3 lelievletten op weg 
naar de Nieuwe Meer. De volgende 
ochtend verzamelden de zeeverken-
ners zich daar voor de zeilwed-
strijden. Helaas waaiden we niet 
overboord maar dat mocht de pret 
niet drukken. Er was genoeg chips, 
koek en snoep aan boord en het 
aftroeven van een andere vlet 
eindigde in een watergevecht tussen 
de diverse bemanningen. Dit kostte 
wel een podiumplaats, maar dat 
zouden de zeeverkenners de 
volgende dag wel goedmaken 
want…. 
Zondag waren er de roei- en wrik-
wedstrijden. Rick was erg gespannen 
voor de wrikwedstrijden, waardoor 
hij niet zag dat Jeroen en Patryk op 
het voordek lagen te slapen. Daar 
was het start signaal en Rick ging als 
een dolle te keer. Helaas zat er teveel 
ballast voorin de vlet, dus dat werd 

geen prijs. Op de afstanden 250 en 
de 1000 meter hebben beide boten 
een mooie tijd neer kunnen zetten. 
Na de roeiwedstrijden was het tijd 
om terug naar Uithoorn te varen. 
Traditiegetrouw werd de sleep in 
Amsterdam weer gehinderd door 
diverse toeristen in een huursloep. 
Maar goed dat de scouting vletten 
van staal zijn. Om 22:00  uur kwamen 

de zeeverkenners weer aan in 
Uithoorn. De vletten snel weer vast-
geknoopt en daarna dromen van een 
avontuurlijk weekend. De zeeverken-
ners hebben nog een paar plekjes 
over. Lijkt het je leuk om ook te varen 
en ben je tussen de 11 en 15 jaar. 
Kom dan snel een keer kijken. Infor-
matie kun je vinden op: Admiralen-
groep.nl.

Een leuk weekend met teveel 
ballast op het voordek

Sfeervolle 
burendag
Uithoorn - Zaterdag op de 
burendag, een gezellige 
koffie ochtend gehad! 
Op de Multatulilaan een tafel 
neergezet en iedereen die 
langs liep een gezellig kopje 
koffie of thee aanbieden met 
wat lekkers erbij, vooral de 
ouderen vonden het erg 
gezellig want het is leuker 
om met elkaar een kopje te 
drinken dan alleen! We 
hopen  dat de buren wat 
meer naar elkaar gaan 
omkijken en met elkaar een 
gesprek voeren. Dit was in 
ieder geval een succes!
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KUNST DIE JE BIJ BLIJFT

De Kwakel – In de serie ‘Kunst die je bij blijft’ gaat burgemeester Pieter 
Heiliegers in gesprek met een inwoner over haar of zijn favoriete kunst-
werk in de buitenruimte. Deze keer vertelt Cock Lek over zijn favoriete 
kunstwerk ‘De Heilige Familie van Sint Jozef’ van beeldhouwster en zuster 
Marie José van der Lee (1912-2012). Te bewonderen aan de gevel van een 
woonhuis aan de Sint Jozeflaan in De Kwakel.

Kleuterschool 
Als eerste wil burgemeester Heiliegers van de heer Lek weten waarom hij 
het kunstreliëf De Heilige Familie als gespreksonderwerp koos. Direct 
verschijnt een mooie glimlach op Cocks gezicht: “Het is in onze jonge 
jaren op ons pad gekomen. Mijn vrouw zat in het bestuur van de kleuter-
school in De Kwakel. In 1980 werd de school gesloopt. Het prachtige reliëf 
dat aan de gevel van de school was gevestigd, moest veilig worden 
gesteld. Het werd uiteindelijk opgeslagen op de gemeentewerf. Daar 
heeft het kunstwerk jarenlang gelegen. Totdat de werf verplaatst moest 
worden. We hebben direct de gemeente gebeld om te vragen wat ze dan 
zouden doen met De Heilige Familie. De gemeente was erg blij dat wij 
ons erover ontfermden.”

Perfecte locatie 
Hij vervolgt zijn verhaal: “Maar dan moet er een andere plek gevonden 
worden. En dat is niet zo makkelijk. We hebben het eerst naast de kerk in 
De Kwakel neergezet. Ze vonden het een mooi beeld, maar wilden het 
niet hebben. Het was namelijk een Johanneskerk en geen Jozefkerk. Even 
later kregen we een tip: is de Sint Jozeflaan niet de perfecte locatie? 
Direct hebben we gebeld met Woongroep Holland (nu Eigen Haard, red.), 
die destijds daar de huizen beheerde. En wat denk je? Als we toestem-
ming zouden krijgen van de bewoners, dan was het geen probleem! En 
zo is dit prachtige kunstobject hier terechtgekomen.”

Ieder kunstwerk een eigen verhaal
De burgemeester vindt het een prachtig verhaal achter dit mooie kunst-
object. Heiliegers: “We zijn nu al enige tijd bezig met de serie ‘Kunst die je 
bij blijft’, en nog steeds word ik gegrepen door het enthousiasme van de 
deelnemers. Mooi om te zien dat kunst zoveel doet met mensen. Ieder 
kunstwerk heeft weer een eigen verhaal. Ik ben heel blij om die verhalen 
te verzamelen in deze serie.”

Een video van de ontmoeting is vanaf woensdag te zien op de Facebook-
pagina van de gemeente Uithoorn.

De Heilige Familie

Foto: Patrick Hesse, VisionQuest

Uithoorn - Eind deze week is de start 
van “Stoptober”, de jaarlijkse 
campagne om te stoppen met roken. 
Sportverenigingen KDO, AKU en HSV 
Thamen grijpen de maand aan om 
werk te maken van het project “Rook-
vrij Uithoorn” uit het Lokale 
Preventieakkoord.

Preventieakkoord 
Erik Leus, beleidsadviseur sport en 
gezondheid van de gemeente: “Het 
Lokale Preventieakkoord verbindt 
het Sportakkoord van Uithoorn en de 
Gezondheidsnota. Een van de 
thema’s is gezonde leefstijl; dat richt 
zich onder meer op een goede 
mentale gezondheid en het terug-
dringen van overgewicht en roken.“ 
Als voorbeelden van wat al gedaan 
wordt, noemt Leus het aanbrengen 
van “Rookvrije generatie”-borden op 
het gemeentehuis en andere 
gebouwen en het plaatsen van 

“Rookvrij”-tegels op schoolpleinen 
en in speeltuinen. En ook deelname 
aan Stoptober 2021.

Sporten en roken gaan niet samen 
De sportverenigingen KDO, AKU en 
HSV Thamen grijpen “Stoptober” aan 
om werk te maken van het project 
“Rookvrij Uithoorn” uit het Preventie-
akkoord. KDO-voorzitter Andy 
Verstelle: “Roken en sporten gaan 
niet samen. Vaak wordt er langs de 
lijn of op het terras nog gerookt. 
Kinderen brengen veel tijd op het 
sportveld door. Zij zien volwassen 
sporters, trainers en ouders roken; 
mensen naar wie zij opkijken. Met 
een rookvrij sportterrein geven we 
het goede voorbeeld. Per 1 oktober 
2021 is het hele sportpark rookvrij en 
is roken niet meer toegestaan.”

Helpen stoppen
Maar de verenigingen verbieden niet 

Sportverenigingen maken werk 
van “Stoptober”

De Kwakel - De meiden Stevie 
Zwanenburg en Tessa Raadschelders 
hebben lege flessen opgehaald voor 
stichting KIKA in De Kwakel. 

Op school kregen de kinderen de 
opdracht een presentatie te houden 
over een goed doel. Beide meiden 
hadden stichting KIKA gekozen. Na het 

Een mooi bedrag voor KIKA

alleen, aldus Verstelle. “We helpen 
ook. Leden die willen stoppen met 
roken vinden op onze website apps 
en websites die hen ondersteunen. 
En tips voor deskundige begeleiding, 
zoals de groepstraining van Gezond-
heidscentrum Waterlinie en het 
aanbod van huisartsen in de 
gemeente. Bijna alle zorgverzeke-
ringen vergoeden de kosten van 
stop-cursussen.”

Uithoorn rookvrij
De Rijksoverheid mikt erop om in 
2025 ziekenhuizen, speeltuinen en 
zoveel mogelijk sportterreinen rook-
vrij te hebben. Erik Leus: “De 
gemeente Uithoorn wil dat door-
trekken naar alle openbare terreinen 
rookvrij maken. En houden. Binnen 
het Preventieakkoord hebben we 
geld vrijgemaakt voor het project 
‘Uithoorn Rookvrij’. Onderdeel 
daarvan is de campagne ‘Elkaar 
aanspreken op gedrag, waar roken 
niet mag!’. Tijdens de campagne, 
uitgevoerd door de GGD in samen-
werking met gemeente, sportvereni-
gingen en ketenpartners, bezoekt 
een actieteam evenementen en 
terreinen om posters en flyers uit te 
delen. Ook worden “Hoe spreek je 
elkaar aan?”-trainingen verzorgd 
voor inwoners, coaches en 
medewerkers.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Stop-
tober op stoptober.nl/. Meer over de 
maatregelen van de Rijksoverheid 
om roken te stoppen vindt u op 
https://www.rijksoverheid.nl/onder-
werpen/roken/roken-ontmoedigen | 
Roken | Rijksoverheid.nl

lezen over KIKA en kinderkanker 
wilden ze zelf ook hun steentje 
bijdragen aan een beter leven voor 
kinderen met kanker. Er werd een uur 
gebrainstormd over wat ze konden 
doen veel dingen kwam er voorbij 
maar ze kozen voor het ophalen van 
lege flessen. Een flyer werd er gemaakt 
door de meiden die ze konden geven 
aan mensen waarop stond waarom ze 
deze actie deden. De meiden gingen 
vol enthousiasme de eerste deuren 
langs en kwamen al snel met tassen 
vol lege flessen terug. Er zijn heel wat 
ritjes gereden naar de winkel in 
Uithoorn om ze in te leveren. Ook in 
de winkel kregen ze van mensen lege 
flessen of de flessenbonnen als ze 
vertelde waarom ze zoveel flessen bij 
zich hadden. Het eind bedrag van deze 
mooie actie voor stichting KIKA is : 
146,45 geworden

Buitenlands bezoek op Vakcollege Thamen
Uithoorn - Afgelopen week was er 
bezoek uit het buitenland op Vakcol-
lege Thamen. Een delegatie uit Nova 
Paka, Tsjechië, liet zich voorlichten 
over het Vakcollege en met name de 
techniekafdelingen op Thamen. Het 
bezoek was tot stand gekomen door 
Jan van Walraven, van groothandel 
Van Walraven uit Mijdrecht. Hij onder-
houdt al jaren contacten met een van 
de leden, Bohdan Cancik, en heeft ook 
een vestiging in het stadje Nova Paka. 
Dhr. Cancik zet zich in om het technie-
konderwijs toegankelijk te maken voor 
jongere kinderen, zoals dat op Vakcol-
lege Thamen nu al gebeurt. De bezoe-
kers waren geïnteresseerd hoe 
kinderen van de basisschool al 
enthousiast kunnen worden gemaakt 

voor technische vakken en hoe Vakcol-
lege Thamen daar een rol in speelt. De 
gasten hebben ook nog een kijkje 
genomen bij verschillende afdelingen 
in de school, zoals installatietechniek 

en bouwtechniek, waar leerlingen en 
docenten dit jaar een tiny house 
bouwen. Saskia Reijns, docent en coör-
dinator Sterk Techniekonderwijs (STO) 
op Thamen, verzorgde de rondleiding. 
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Duurzaamheidsagenda
“De herfst doet zijn intrede. We maken 
ons weer op voor koudere dagen. Dat 
betekent dat we weer meer energie 
verbruiken. De kachel gaat omhoog. Wilt u 
energie besparen, maar vindt u het lastig 
ermee te beginnen? Wij werken samen 
met het Regionaal Energieloket. Dit loket 
biedt een gratis online HuisScan aan om 
er achter te komen welke maatregel voor 
uw woning en situatie het meest geschikt 
is. Of u kunt kiezen om een energiecoach 
bij u thuis uit te nodigen. Samen 
wordt dan de HuisScan gedaan, krijgt 
u beter inzicht in uw energierekening 
en weet u na zo’n gesprek welke 
subsidiemogelijkheden er zijn. En ze 
hebben ook hele eenvoudige energietips 
die ze graag met u delen. Onze 
energiecoaches zijn allemaal vrijwillige 
deskundigen en zoeken nog inwoners 
die het leuk vinden om dit ook te doen. 
Interesse in één van deze onderwerpen? 
Op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn kunt u alles rustig nalezen. In 
onze duurzaamheidsagenda staan alle 
acties van het najaar op een rij.”

Interview Wethouder
Hans Bouma 

Uithoorn doet duurzaam

Op donderdag 2 september vond de tweede 
informatieavond over GASVRIJ Uithoorn 
plaats. Er is gesproken over wat bewoners 
zelf al kunnen doen (vooral isoleren, maar 
ook elektrisch koken en verwarmen met een 
(hybride) warmtepomp) en hoe de gemeente 
haar regierol denkt in te vullen. De gemeente 
wil veel ruimte bieden voor initiatieven en 
kan hierbij verschillende rollen aannemen. 
Dit kan de ene keer een ondersteunende en 
faciliterende rol zijn, de andere keer een meer 
directieve rol waarin de gemeente zelf initiatief 
neemt en met een plan voor een buurt of wijk 
komt en haalbaarheid wil onderzoeken. Ook 
werd nog een keer uitgelegd waarom we dit 

doen. In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat Nederland in 2050 van het aardgas af wil 
zijn. Elke gemeente in Nederland levert aan het 
einde van dit jaar een transitievisie warmte op 
waarin ze beschrijven hoe de gemeente dat wil 
gaan realiseren. De input die door bewoners is 
gegeven tijdens deze tweede informatieavond 
wordt de komende periode nog verwerkt in de 
defi nitieve versie van de transitievisie warmte. 
De planning is dat de transitievisie warmte 
door de gemeenteraad van Uithoorn wordt 
besproken in de commissie vergadering Wonen 
en Werken van 10 november. Op 25 november 
zal de gemeenteraad de transitievisie 
behandelen in de raadsvergadering. 

Terugblik 2e informatieavond 
Gasvrij Uithoorn

Hoeveel voedsel verspillen we?

Duurzaamheidsagenda

 NATIONALE RECYCLEWEEK 
Op 14 oktober is het e-waste day! 
E-waste day valt in de Nationale 
Recycleweek van 11 tot en met 
17 oktober. U kunt uw (kapotte) 
elektronische apparaten altijd inleveren 
op het scheidingsdepot. Als u in deze 
week drie (defecte) spaarlampen 
inlevert op het scheidingsdepot, 
krijgt u in ruil daarvoor een gratis 
kindervoorleesboek. Op = op. Het 
scheidingsdepot is op maandag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag 
geopend van 09.00-12.30 uur en 
13.00 tot 16.30 uur 
(www.uithoorn.nl/contact)

 ISOLATIEACTIE
U kunt weer gebruik maken van onze 
jaarlijkse isolatieactie van het Regionaal 
Energieloket. Met deze actie willen 
wij u helpen met energiebesparing en 
duurzaam wonen. Door mee te doen 
aan de isolatieactie krijgt u gunstige 
prijzen en een kwalitatief goed aanbod 
voor isolatiemaatregelen zoals vloer- 
of spouwmuurisolatie mogelijkheden! 
Binnenkort kunt u zich opgeven 
voor onze digitale informatieavond 
op 2 november van 19.30-21.00 uur 
via www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. U kunt de informatieavond 
volgen via uw computer, tablet of 
telefoon.

 INFORMATIEAVOND 
 VOOR HUURDERS

Op 16 november is er ’s avonds een 
online informatiebijeenkomst voor 
huurders. Op deze avond wordt u 
als huurder geïnformeerd hoe u een 
huurhuis kunt verduurzamen en wat 
ook nog prettig voor uw portemonnee 
is. Meer informatie over deze avond 
volgt nog.

Handige adressen voor meer 
informatie over duurzame energie 

• www.uithoorn.nl/gasvrij
• https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn
• www.energieregionhz.nl 
• www.iedereendoetwat.nl
• www.klimaatakkoord.nl 
• https://regionaalenergieloket.nl 
• https://regionale-energiestrategie.nl 
• www.uithoorndenktmee.nl
• https://duurzamehuizenroute.nl 

Heeft u nog meer vragen of ideeën, 
ga naar www.uithoorndenktmee.nl 
Uithoorn doet duurzaam.

Zo’n kleine tien procent van ons eten verdwijnt 
jaarlijks ongebruikt in de afvalbak, dat is ruim 
34 kilo voedsel per persoon per jaar. Alle 
huishoudens samen verspillen daarmee in 
Nederland 590 miljoen kilo goed voedsel. Dat 
zijn duizenden vuilniswagens vol! Daarnaast 
gieten we ook nog eens 45 liter drinken door 
de gootsteen. Zonde voor het milieu en je 
portemonnee! De oorzaken van de verspilling 
zijn erg verschillend: te veel ingekocht, te lang 
bewaard, te veel gekookt of gewoon niet lekker.

Gemeenten zijn sinds 1 juli 2020 wettelijk 
verplicht om GFT, papier, metaal, kunststof, 
glas en elektronische apparatuur gescheiden in 
te zamelen. Vanaf oktober start de gemeente 
Uithoorn met het inzamelen van GFT. Het 
huishoudelijk voedsel- en tuinafval dat 
gescheiden wordt ingeleverd als GFT (Groente- 
Fruit- en Tuinafval), komt op de juiste plek. 

Wordt u onze nieuwe 
ENERGIECOACH?

De gemeentes Uithoorn is op zoek naar 
inwoners die het leuk vinden om andere 
inwoners te helpen met energie besparen. 
U kijkt samen naar hoe de bewoner zelf 
makkelijk energie kan besparen door 
dingen nét een beetje anders te doen en 
kleine energiebesparende maatregelen toe 
te passen. 

Heeft u interesse? 
U hoeft nog niets te weten over energie en 
energie besparen. U krijgt eerst een gratis 
opleiding van drie dagen zodat u met 
voldoende kennis op pad gaat. De training 
wordt gegeven op de woensdagen 27 
oktober, 3 en 10 november van 10.00 tot 
14.30 uur. We verwachten wel van u dat u 
daarna daadwerkelijk bespaargesprekken 
gaat voeren. Direct aanmelden of meer 
informatie? Neem contact op met trainer 
Imke Tegels via tegels@sme.nl of kijk op 
www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA

Het wordt compost voor landbouw en 
plantsoenen. Kijk voor meer informatie in de 
afvalkrant, die u recent heeft ontvangen, en op 
www.uithoorn.nl/afval.

Na onze oproep op facebook hoe verspillingsvrij 
bent u, ontvingen wij een leuke reactie. 
Deze inwoner is onze verspillingsvrije held.

Resultaten van energiebespaaracties
in Gemeente Uithoorn januari 2020 - augustus 2021

GELIJK AAN ELEKTRICITEITS-
VERBRUIK VAN MEER DAN 

 

www.regionaalenergieloket.nl

DOOR DEZE ACTIES 

419 TON
MINDER CO2 UITSTOOT PER JAAR*

Resultaten van 
energiebespaaracties
in Gemeente Uithoorn     januari 2020 - augustus 2021

6.053 bezoekers op digitaal energieloket

1.480 deelnemers aan energiebespaaracties 

359 online huisscans ingevuld

350 deelnemers zonnepanelenactie

270

207 deelnemers isolatieactie

770 cadeaubonnen kleine energie- 
besparende maatregelen verzilverd

HUISHOUDENS PER JAAR  
(BRON: CLIMATE NEUTRAL GROUP)

*  Inschatting gebaseerd op de gemiddelde CO2-besparing van de maatregelen
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ACHTER DE SCHERMEN

Door Roos Uithol

Een treffende naam voor een kleinschalige 
uitvaartonderneming waar het altijd helder is 
met wie je te maken hebt bij het overlijden van 
een dierbare. Lokaal gericht en met een infor-
mele werkwijze staat Karin Holterman klaar voor 
nabestaanden van een overledene. Ondersteu-
nend waar nodig is en zelf laten doen waar 
gewenst is. Maar achter Karin staat ook iemand 
altijd voor haar klaar. Als onderdeel van het 
bedrijf zorgt haar man Chris dat op het gebied 
van cijfers en rouwkaarten alles strak geregeld 
is. 

“Jaren geleden vroeg ik mij regelmatig af of 
werken in de uitvaartbranche iets voor mij zou 
zijn,” begint Karin te vertellen over de start van 
haar carrièreswitch. Na een oriëntatiedag 
besloot zij de opleiding voor uitvaartleider te volgen. 
“Dat was bloed, zweet en tranen, maar Chris stond vanaf 
het begin van de beslissing om dit te doen achter mij. 
Dat heeft mij zeer gesteund. Mede daardoor slaagde ik 
in één keer.” Kort daarna is Karin gaan werken in de over-
ledenenverzorging, waar zij veel kennis en ervaring 
heeft opgedaan in het verzorgen van de overledene en 
het omgaan met nabestaanden vlak na het overlijden 
van hun dierbare. Karin: “Na enkele jaren dit werk te 
hebben gedaan ben ik mijn eigen uitvaartonderneming 
begonnen. Dit is alweer het vijfde jaar van het bestaan 
van mijn onderneming. Daarin hebben we al veel 
meegemaakt waaronder veel mooie momenten. Je hebt 
weleens ervaringen waarbij je blij bent als de uitvaart 
erop zit, maar soms ontmoet je ook mensen waarmee je 
nog altijd goed contact hebt. Er zijn zelfs twee hele fijne 
vriendschappen ontstaan in deze vijf jaar. Dus zo kan het 
ook gaan!”Persoonlijke aandacht geven en in eigen 
beheer zorgvuldig regelen van alles wat nodig is in een 
moeilijke periode. Dat is vanzelfsprekend voor Karin. 
Tijdens de voorbereidingen en de uitvaart denkt en 
beweegt zij mee met de wensen van de overledene en 
nabestaanden. Karin: “Op de eerste dag vlak na het over-
lijden komt veel af op families. Ik geef daarom aan om 
veel op te schrijven, zodat men overzicht houdt. Maar 
het is zeer begrijpelijk dat je in zo’n emotionele tijd soms 
even kwijt bent wat er precies nog moet gebeuren. Om 
die reden ben ik bereikbaar van vroeg in de ochtend tot 
laat in de avond. Je wilt namelijk niet dat iemand de hele 
nacht wakker ligt met een prangende vraag. Ik merk hoe 
belangrijk het is om de tijd te nemen en hoe zeer dit 
wordt gewaardeerd door nabestaanden. De dankbaar-
heid maakt dat mijn passie en gedrevenheid alleen maar 
groeit.”Over wakker liggen gesproken, met een beroep 
waar verdriet een veel voorkomende emotie is, kan een 
uitvaartondernemer volledig ongeroerd blijven? Karin: 
“Ik krijg wel vaker de vraag of ik soms niet moet huilen 
bij een uitvaart en het antwoord is altijd: Ja dat gebeurt 
wel eens. Ik ben een week lang intensief betrokken bij 
een familie, waarbij veel verhalen over de overledene 
met mij worden gedeeld. Dat raakt je, maar ik doe dit 
werk met heel veel liefde en dat voelen families aan. Dat 
overstemt de moeilijke momenten. Het komt zelden 
voor dat ik verdrietig thuis kom. Daarnaast helpt het dat 
je toch genoeg afstand hebt naar de nabestaanden.

Team
Op de vraag wat Karin en Chris een goed team maakt 
hoeft niet lang op een antwoord worden gewacht. 
Chris: “Wij vullen elkaar aan. Zaken waar de één niet 
goed in is, kan de ander wel. Ik ben bijvoorbeeld een 
beetje ongeduldig, terwijl Karin zonder moeite uren met 
iemand aan een tafel kan zitten om dingen te 
bespreken. Daarentegen ben ik veel beter met getallen! 
Daarom houd ik mij o.a. bezig met de kostencalculaties.” 
Karin: “Iedereen weet wel wie Chris is, maar hij regelt de 
zaken vanuit huis.” Chris: “Ik kan ook goed kaarten 
ontwerpen en dat kunnen wij zelf afdrukken. Zo ben ik 
handig in het bewerken van foto’s voor de rouwkaarten. 
Het kan voorkomen dat iemand een foto wil gebruiken, 
waar in de achtergrond iets staat dat men er niet bij wil 
hebben. Dat kan ik met het bewerken verwijderen!” 
Karin: “Het fijne is dat je niet lang hoeft te wachten om te 
zien hoe een kaart wordt en je direct betrokken bent bij 
het maakproces. Ik geef de wensen van families door 
aan Chris. Het ontwerp kan mede daardoor snel worden 
aangepast totdat iedereen tevreden is. Een kaart moet 

ook snel worden gemaakt, want je hebt niet zo lang de 
tijd tot de uitvaart.”

Duurzaamheid
De dood wordt verbonden aan het ‘einde’, maar ook in 
de uitvaartwereld is er oog voor de toekomst. Niet alleen 
als het gaat om steun voor nabestaanden. Ook duur-
zaamheid is een belangrijk onderwerp geworden. Zo 
maakt Karin zelf gebruik van een elektrische auto die via 
zonne-energie wordt opgeladen. Toch zijn er nog veel 
ontwikkelingen te maken rondom duurzaamheid in de 
uitvaartwereld. Chris: “Een crematorium werkt met een 
oven die op gas werkt. Er komen elektrische ovens aan, 
maar het duurt nog wel even voordat alle crematoria dit 
hebben. Naast crematie en begraven komt er ook een 
derde manier om een lichaam van een overledene te 
ontbinden. Dat heet resomeren, dat bovendien duur-
zaam is. Via een chemisch proces lost het lichaam op. In 
een grote machine gevuld met heet water en kaliumhy-
droxide houd je na een aantal uren wit poeder over. Dat 
is dus te vergelijken met as dat je overhoudt na crematie, 
maar meer milieuvriendelijk.”

Gevolgen van corona
Chris: “We hebben nu een online condoleance. Voorheen 
was dat het bekende boek waarin geschreven werd, 
maar dat mocht niet meer vanwege corona. De 
strengste maatregelen zijn er intussen niet meer, maar 
de online condoleance blijft bestaan. Het is een groot 
succes. Mensen hebben langer de tijd om een persoon-
lijk bericht te schrijven en op die manier leer zelfs na het 
overlijden nog meer van de overledene kennen! Na een 
maand sluiten we de condoleance en wordt dat gedrukt 
in een boekje voor de familie.” Karin: “Nog een ander 
voordeel dat veel families hebben ervaren door corona 
is dat het afscheid veel intiemer is geworden. Je mocht 
niet veel mensen uitnodigen tijdens de lockdowns, maar 
sommige mensen vinden dat eigenlijk een zegen. Soms 
ervaren de directe nabestaanden namelijk dat men de 
helft van de genodigden niet kent. Een kleinschalig 
afscheid maakt het organiseren van een ceremonie ook 
een stuk overzichtelijker. Ik weet niet of deze ontwikke-
ling zo blijft en natuurlijk vinden sommigen een grote 
ceremonie met veel mensen juist wel fijn. Een paar 
dagen geleden was er een prachtig afscheid waarbij 
honderden motoren een haag vormden voor de overle-
dene. Het is wel weer wennen zoveel mensen bij elkaar, 
maar het was zeker een bijzonder afscheid.”

Voor vragen en meer informatie over de kosten van een 
uitvaart kijk dan op de website: www. uitvaartverzor-
gingmetkarin.nl U kunt uw vraag/verzoek ook mailen 
naar: uitvaartverzorging@metkarin.nl 
24/7 direct contact Tel: 06 3978 3416

Karin Uitvaartverzorging

V inkeveen - Op een mooie (bijna 
zomerse) zaterdagmiddag heeft het 
Bijleveld in Vinkeveen bij de Ontmoe-
tingstuin Burendag 2021 gevierd.
Ruim 30 buurtbewoners waren bij de 
Ontmoetingstuin om 3 uur aanwezig 
om met koffie/thee en wat lekkers de 
Burendag te beginnen. Men raakte 
gelijk aan de praat en wat later heeft 
Elza Vis (van Binnenste-Buiten 
verhalen) tussen de koffie en het 
kletsen door een aantal verhalen 
verteld die goed beluisterd werden
Na de koffie en de verhalen werd 
verdergegaan met een glaasje wijn 

of een frisdrankje. Zo rond een uur of 
5 is de BBQ aangestoken en Jeroen 
heeft zich als een echte chef-kok 
ontfermd over alles wat gebakken en 
gebraden moest worden.
Het smaakte allemaal opperbest en 
zo rond 7 uur waren we wel zo’n 
beetje uitgepraat en liepen we tegen 
het einde van de Burendag aan. 
Samen werd opgeruimd en ieder 
ging tevreden weer naar huis. 
Dankzij alle buren die aanwezig 
waren kunnen we ook dit jaar weer 
terugkijken op een mooie en succes-
volle burendag. 

Wilnis - De kinderen van de Koningin 
Julianaschool kregen een gastles van 
Carina, van Stichting Israël en de 
Bijbel uit Harmelen. Zij vertelde over 
het werk dat zij doen onder Joden in 
Israël en over de hele wereld. Dit 
sloot mooi aan bij het thema van de 
Scholendienst die zondag in de 
verschillende kerken in Wilnis en 
Mijdrecht gehouden werden. De 
kinderen hebben op school gehoord 
en gewerkt over Israël en het 
Jodendom. Er waren leskisten op 
school met verschillende attributen, 
waar de kinderen kennis mee 
konden maken. Op deze manier 
leerden de kinderen meer over een 
andere religie. Het geld wat met de 
collectes opgehaald werd en het 
zendingsgeld gaat naar Stichting 
Israël en de Bijbel. Zij zetten zich in 

om de Joden te vertellen over de 
Here Jezus. Deze stichting werkt ook 
aan nieuwe Bijbeluitgaven in allerlei 
talen, waaronder het Hebreeuws en 
Jiddisch. 

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 25 
september zijn wij, nadat wij sinds 
2013 met een aantal bewoners van 
Barnsteen te Mijdrecht een aantal 
gemeenteplantsoenen hebben 
geadopteerd, begonnen met de 
renovatie. Met het thema Burendag, 
geïnitieerd door het Oranjefonds, als 
motivator zijn 12 vrijwilligers aan de 
slag gegaan vanaf 14.00 uur om 
uitval van beplanting (kale plakken) 
en enorme hoeveelheden hard-
nekkig onkruid oa haagwinde en 
kweekgras weg te nemen. Door het 
grondig weghalen, met behulp van 
Gemeente de Ronde Venen, en het 
aanbrengen van nieuwe aarde zijn 
mooie perken ontstaan gevuld met 

inheemse plant bijenkor�e (Prunelle 
Vulgaris) op advies van Natuur en 
Milieufederatie Utrecht volgens het 
plan “Groen aan de Buurt” en franse 
boomschors ter aanvulling
Uiteraard met de bedoeling zoveel 
mogelijk het tegengaan van onge-
vraagde onkruidbegroeiing. Het 
resultaat mag er wezen.
Na afloop dan het thema Burendag 
ter hand genomen. Onze buurman 
Arjan was aangeschoven vanwege 
werkzaamheden. Hij had ter 
compensatie zijn barbecue meege-
nomen en heeft ons voorzien van 
lekkernijen. Het mooie nazomerweer 
zorgde mede voor een fijne afsluiting 
van deze fantastische dag

Meetingpoint Barnsteen een 
groot succes

Gastles Israël en de Bijbel op de 
Koningin Julianaschool

Bijleveld Vinkeveen viert 
Burendag 2021



 M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Hoe hectischer ons leven wordt, hoe belang-
rijker het is om goed te kunnen ontspannen. 
Daarom is het belangrijk dat je extra aan-
dacht besteedt aan de inrichting van je huis. 
Je moet er kunnen bijkomen van de dage-
lijkse drukte en dat lukt niet goed als het 
huis qua inrichting niet in balans is. Ook een 
te vol huis kan een blokkade vormen voor 
het mentale welbehagen. Rust in huis geeft 
rust in je hoofd. Met de onderstaande tips 
creëer je jouw eigen oase van rust.

Creëer jouw eigen oase van rust

Neutrale kleuren
Natuurlijk kan het heel verfrissend werken om 
felle kleuren in je interieur te verwerken, maar 
zorg er in elk geval voor dat je dat niet over-
drijft. Je kunt er beter voor kiezen om de felle 
kleuren bijvoorbeeld als accessoireskleur te kie-
zen en de basis wat neutraler te houden. Met 
tinten als wit, grijs, beige en zwart zit je eigen-
lijk altijd goed. Maak het allemaal niet te bont, 
al lijkt dat misschien soms verleidelijk. Nu weet 
je ook meteen waar we dit gezegde aan te dan-
ken hebben!

Haal de natuur in huis
De plek waar de mens het beste tot rust komt, is 
de natuur. Logisch, want we zijn zelf onderdeel 
van de natuur. Maar omdat we onszelf huizen 
aanmeten met veel onnatuurlijke materialen erin, 
staan we steeds verder van de natuur af. Je kunt 
het tij keren door je interieur voor een belangrijk 
deel te laten bestaan uit natuurlijke producten. 
Hout is daarbij natuurlijk een voor de hand lig-
gende keuze, maar denk ook eens aan graniet of 
marmer als basis. Houd bovendien rekening met 
voldoende lichtinval, want we presteren beter als 
we onszelf aan voldoende daglicht blootstellen.

Minimalistische inrichting
Kom je wel eens bij iemand thuis waar je moet 
oppassen bij elke stap die je zet, om niets om 
te stoten? Of herken je dit in je eigen interieur? 
Sommige mensen zetten elke vierkante meter 
in huis vol, terwijl je juist de ruimte nodig hebt 
om je goed te kunnen ontspannen. De ideale 
huiskamer is er eentje met een beperkt aantal 
mooie grote meubelen van hoge kwaliteit. Ver-
der geen gedoe. Een bijkomend voordeel is dat 
je daardoor ook minder schoonmaakwerk hebt. 
Immers, alles wat je in huis zet, moet je ook ge-
regeld afstoff en!

Comfortabel zitten
Neem nooit overhaaste beslissingen als je zit-
meubelen koopt en bespaar zeker niet op kwa-
liteit. Het is in fi nancieel opzicht misschien ver-
leidelijk om een heel goedkoop meubelstuk te 
kopen, maar als je het vervolgens na een jaar al 
bij het grofvuil zet, is het alsnog een dure aan-
koop geweest. Zorg ervoor dat je er volledig 
van overtuigd bent dat je lekker zit, voordat je 
tot aankoop overgaat. Let ook op ergonomie, 
een zitmeubel moet comfortabel zijn, maar ook 
een gezonde zithouding is belangrijk.

Tekst: Eveline Steenaart

Op zaterdag 2 oktober vindt de NVM Open Hui-
zen Dag plaats. Normaal gesproken stellen ko-
pers dan hun huis open en kunnen geïnteres-
seerden zonder afspraak en zonder makelaar 
een kijkje nemen. De komende Open Huizen 
Dag ziet er heel anders uit. Chris van Zantwijk 
van EKZ Makelaars legt uit hoe: “Door corona 
zijn de Open Huizen Dagen steeds niet door-
gegaan. Het was niet verantwoord om meerde-
re mensen in je huis te ontvangen en dat speelt 
nog steeds. Daarnaast is de animo voor huizen 
momenteel zo hoog, dat de bezoekersaantal-
len gigantisch zouden worden. Daarom gaan 
we het anders doen. Je kunt op 2 oktober een 
NVM-makelaar uitnodigen bij je thuis om al je 
woonvragen te stellen. Uiteraard doen de kan-

toren van EKZ Makelaars in Uithoorn en Amstel-
veen hieraan mee.”
Het kopen van een woning is momenteel aan-
trekkelijker dan ooit. De hypotheekrente is his-
torisch laag, huren is beduidend duurder ge-
worden en je geld op de bank zetten levert 
niets op. Bovendien nam de overheid nog wat 
stimuleringsmaatregelen, zoals de schenkings-
vrijstelling voor ouders en grootouders en de 
afschaffi  ng c.q. verlaging van de overdrachts-
belasting onder bepaalde voorwaarden. Ko-
pen dus! Maar dan moeten er wel woningen be-
schikbaar zijn en dat is – zacht uitgedrukt – on-
voldoende het geval. Het kabinet mag dan am-
bitieuze plannen hebben voor het bouwen van 
grote aantallen huizen, de PFAS- en stikstofpro-
blematiek steken daar vooralsnog een fl inke 
stok voor. 

Stel al je woonvragen op 
de NVM Open Huizen Dag

Andere omstandigheden vragen om een nieuwe aanpak. De NVM Open Hui-
zen Dag op 2 oktober krijgt een heel ander karakter.

Foto (Chris van Zantwijk): Ingrid van Heeteren
Beeld makelaars voor huizen

Antwoord op alle woonvragen
Chris: “De krapte op de woningmarkt heeft de 
prijzen enorm opgedreven. Veel mensen heb-
ben onzekerheden en vragen over hun kansen 
op de woningmarkt. We horen vaak: ‘Wij ma-
ken toch geen kans’. Maar als je zelf niet door-
stroomt, kan een ander dat ook niet. Soms 
moet je je eisen of je zoekgebied bijstellen. Op 
2 oktober geven wij antwoord op alle mogelij-
ke woonvragen. Moet ik verhuizen, of kan ik be-
ter gaan verbouwen? Is het voor de waardever-
meerdering van mijn huis slim om de keuken 
te vernieuwen? Wat is de échte huidige waar-
de van mijn woning? Wat is de meerwaarde van 
een NVM-makelaar? Is verduurzamen voor mij 
verstandig? Hoe maak ik meer kans op de huidi-
ge woningmarkt?”

Een bezoek is geheel vrijblijvend 
“Ook in deze tijd moeten mensen niet wanho-
pen en zich ook niet gek laten maken. Het ko-
pen van een huis is veel meer dan een fi nanci-
ele transactie. Het gaat om een thuis, om emo-
tie. Op alle woonvragen kunnen wij een des-
kundig advies geven. EKZ kent de markt van ha-
ver tot gort en lokaal kennen we iedere straat-
steen. Een bezoek van een van onze vijf make-
laars is geheel vrijblijvend en zonder enige ver-
plichting. Op 2 oktober staan ook de binnen-
dienstmedewerkers paraat. Je kunt op die dag 

bij onze kantoren in Uithoorn en Amstelveen 
naar binnen stappen met je woonvragen. Een 
afspraak voor een huisbezoek van een makelaar 
op de Open Huizen Dag is snel gemaakt. Daar-
voor ga je naar de site van de NVM, www.nvm.nl 
of je doet het rechtstreeks bij EKZ. Via de web-
site of telefonisch: 0297 567 863 of 020 - 42 62 
452. Het is in deze gekke markt heel fi jn om van 
een expert te horen waar je staat en wat je mo-
gelijkheden zijn.”



Waarom de elektriciteitsprijzen weer stijgen
Op de eerste plaats is een stijging van de elek-
triciteitsprijzen een normale zaak na een perio-
de van forse daling. Het prijsniveau schommelt 
door de jaren heen behoorlijk en we waren in 
2020 op een historisch laagtepunt beland. Het 
is dan niet moeilijk om te voorspellen dat de ta-
rieven ook weer een keer zullen gaan stijgen. Ei-
genlijk zou je dus de prijzen van nu niet moe-
ten vergelijken met die van 2020, maar met die 
van bijvoorbeeld 2018. Als je het over een lan-
gere termijn bekijkt, vallen de stijgingen op zich 
wel mee. Door een te korte vergelijkingsperio-
de te nemen, krijg je een vertekend beeld. Een 
andere reden voor het stijgen van de elektrici-
teitsprijzen is dat ook de andere energieprijzen 
fl ink gestegen zijn. Aardgas is schaarser gewor-
den en dus duurder, de prijzen van steenkool 
zijn ook fors gestegen en dan zijn er nog de to-
renhoge prijzen voor de CO2-emissierechten. 
Tel daar nog eens het bijzonder koude voor-
jaar bij op, waardoor er aanzienlijk meer ener-
gie verbruikt werd om woningen te verwarmen.

Overstappen naar een andere 
aanbieder loont
Energieleveranciers voeren een hevige con-
currentiestrijd en proberen met de scherpste 
prijs nieuwe klanten aan zich te binden. Het 
kan daarom zeer interessant zijn om van tijd tot 
tijd over te stappen naar een andere aanbie-
der. Daarmee is echter nog niet alles gezegd. Er 
zijn diverse websites die de mogelijkheid bie-

den om tarieven met elkaar te vergelijken. Op 
dergelijke websites zijn de tarieven van de aan-
bieders meestal niet hetzelfde als op hun ei-
gen websites. Daar schuilt een bepaalde fi lo-
sofi e achter, die je kunt vergelijken met het ef-
fect in een winkelcentrum. Wanneer zich in een 
dorp één winkel bevindt, kan die zijn prijzen 
gerust wat verhogen, zonder dat de klanten di-
rect weg zullen lopen. Ze hebben immers geen 
alternatief, tenzij ze er verder voor willen reizen. 
Maar in een winkelcentrum vind je drie of vier 
soortgelijke winkels op geringe afstand. Om 
klanten te winnen zullen deze winkels in veel 
gevallen de prijzen verlagen. Dat is precies wat 
energieleveranciers bij vergelijkingswebsites 
doen. Ze leggen een lagere prijs neer, zodat ze 
als gunstigste aanbieder uit de vergelijking ko-
men. Weliswaar moeten ze dan wat winst in-
leveren, maar ze krijgen er wel meer klanten 
door, waardoor dat verlies weer gecompen-
seerd wordt.

Zelf elektriciteit opwekken
Met een set zonnepanelen op het dak heb je 
nooit meer last van stijgende elektriciteitsprij-
zen. Je wekt dan je eigen elektriciteit op om je 
hele huis mee te voorzien van stroom. Een op-
komende trend is bovendien het rijden in elek-
trische auto’s en ook de stroom die je daarvoor 
nodig hebt, kun je zelf opwekken. Op die ma-
nier heb je dus uiteindelijk gratis stroom in huis 
en rijd je ook nog eens zonder oplaadkosten. 
Natuurlijk heb je wel te maken met de investe-

De laatste jaren was er sprake van een dalende trend in de kosten voor elektri-
citeit, maar daaraan lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. De prijzen voor 
elektriciteit stegen dit jaar naar het hoogste niveau sinds vier jaar. Voorlopig 
valt daarin nog geen daling te verwachten. Het loont daarom zeker de moeite 
om de tarieven van de verschillende aanbieders eens kritisch onder de loep te 
nemen en over te stappen naar een andere aanbieder. Bovendien is het door de 
stijgende prijzen nog interessanter om de mogelijkheden van zelf elektriciteit 
opwekken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, te onderzoeken.

Elektriciteit wordt weer duurder

ringskosten, maar de prijzen van zonnepane-
len zijn door de massale productie ervan fl ink 
gedaald. Ook zijn er regelmatig aantrekkelij-
ke subsidies voor dergelijke investeringen be-

schikbaar. Bovendien zijn er ook leveranciers 
die zonnepanelen aanbieden op basis van een 
huurconstructie, zodat je de investering niet in-
eens hoeft te bekostigen.

De vernieuwde
Open Huizen Dag
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•  Je kunt voorkomen dat maden zich neste-
len in de vuilcontainer door er wat takken la-
vendel of klimop in te leggen. Maden kunnen 
daar namelijk niet tegen, dus kun je ze op een 
natuurlijke wijze bestrijden. Bovendien geeft 
lavendel een heerlijke geur af, dus sla je daar-
mee twee vliegen in één klap. Heb je al ma-
den in je vuilcontainer? Dan helpt het om 
tussen het afval wat zout of kalk te strooien. 
Daarmee zorg je ervoor dat de larven uitdro-
gen, waardoor de overlast vanzelf verdwijnt.

• Gooi bij voorkeur geen kletsnat afval in de 
container, maar laat het eerst even uitlekken. 
Als er nat afval in de vuilcontainer zit, komt 
het rottingsproces eerder op gang en dat le-
vert nou juist die vervelende geur op die je 
wilt voorkomen. Is de container net geleegd? 
Leg dan als eerste wat gedroogd gras onder-
in. Hierdoor voorkom je dat vochtig afval aan 
de bodem van de container blijft plakken. Zo 
houd je de bodem goed schoon en blijft de 
container eenvoudig te reinigen met water en 
azijn of groene zeep.

Voorkom een stinkende vuilcontainer

• Baby in huis? Overweeg om te kiezen voor 
uitwasbare luiers, dat scheelt namelijk veel af-
val. Een gebruikte luier is een bron van bacte-
riën en met name in een warme periode trekt 
een vuile luier ongedierte aan. Als je luiers in 
de vuilcontainer (restafval) gooit, maak dan 
gebruik van een speciale luchtdichte zak om 
ze vooraf in te verpakken, Je voorkomt hier-

mee enerzijds dat de stank van de luier zich 
kan verspreiden, anderzijds hou je ook onge-
dierte ermee op afstand.

•  Vliegen komen af op alles wat wij weggooi-
en maar voor hen nog eetbaar is. Maar daar-
door krijg je ook maden, dus vliegen wil je zo 
veel mogelijk voorkomen. Sluit de vuilcontai-

ner dus na elk gebruik goed af. Leg desnoods 
een steen op het deksel, zodat vliegen abso-
luut geen ingang weten te vinden. Een ex-
tra truc is het ophangen van wat mottenbal-
len aan het handvat van de container. Doe ze 
in een afgeknipt stuk panty en hang het aan 
het deksel van de bak. Vliegen blijven weg bij 
mottenballen en dus ook uit de vuilcontainer.

Een aparte rolcontainer voor groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT), eentje voor plastic, me-
taal en drankverpakkingen en nog eentje 
voor het restafval. Maar al die vuilcontainers 
worden slechts eens in de paar weken ge-
leegd. Dan bestaat het risico dat ongedier-
te zich in de bakken gaan nestelen. Met na-
me de bak voor het GFT kan daardoor fl ink 
gaan stinken. Verhalen over rondkruipende 
maden en kwalijke geuren worden regelma-
tig opgetekend, maar hoe voorkom je dit al-
les op eenvoudige wijze? Enkele tips!
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Meubelen op maat en naar eigen ontwerp van origineel oud eikenhout,
handgeverfde meubelen, teakhout

zitmeubelen • woonaccessoires • vloeren & traprenovatie • woonwinkel • 1000 m2 showroom

Vloeren &
Traprenovatie

Meubelen op maat in alle
vormen, kleuren en maten!

Hergebruik van oud eikenhout! Van oud gebouw
naar origineel meubel naar eigen ontwerp!!



Het einde van het jaar komt in zicht en dat houdt in dat het tijd wordt om alvast 
na te denken over hoe je de tuin volgend jaar wilt hebben. Een mooie tuin ont-
staat niet vanzelf en vraagt het hele jaar door om aandacht. Bovendien moet je 
altijd een aantal maanden vooruit denken, want een bonte bloemenpracht in 
het voorjaar creëer je eigenlijk al in het najaar.

De bollen de grond in
Vroeg in het voorjaar kun je genieten van 
mooie kleuren en heerlijke geuren, als je er-
voor zorgt dat de bollen op tijd de grond in 
gaan. Het beste doe je dat in de maand no-
vember. In elk geval voordat het gaat vriezen. 
De koude wintermaanden hebben de bollen 
nodig om zich stevig in de grond te kunnen 
wortelen. Hoe beter het wortelgestel ontwik-
keld is, hoe mooier de plant in het voorjaar zal 
bloeien. Bij het planten van de bollen houd je 
een diepte aan van drie keer de hoogte van de 
bol. Zet de bollen op een onderlinge afstand 
van elkaar die gelijk is aan drie keer de dikte 
van de bol. Zo krijg je over een aantal maan-
den een prachtig bollenveldje in je tuin. Stop 
de bollen met de punt omhoog in de grond, 
dek ze goed af met aarde en geef water als de 
grond droog is.

Het gazon onderhouden
In de winterperiode heeft het gazon vrijwel 
geen onderhoud nodig. Grasplantjes groei-
en namelijk vrijwel niet bij temperaturen on-
der de vijf graden Celsius. In een warme win-
terperiode, waarbij het kwik niet beneden de 
acht graden komt, zul je het wel af en toe moe-
ten maaien. Maar gewoonlijk zul je de laatste 

reguliere maaibeurt meestal in november uit-
voeren. Maai het gras de laatste keer tot een 
lengte van vier centimeter. Een ander punt van 
aandacht in de herfst is het beschermen van 
het gazon tegen de vallende bladeren. Hier en 
daar een dwarrelend blad is geen probleem, 
maar als de bladeren massaal op het gazon be-
landen, vormen ze een laag die ervoor zorgt 
dat de grasplantjes kunnen stikken. Gebruik 
een grashark om de bladeren steeds van het 
gazon te verwijderen. Bewaar de bladeren wel, 
want ze komen elders in de tuin goed van pas.

Kwetsbare planten beschermen tegen vorst
Niet elke plant kan goed tegen vorst. Het zou 
zonde zijn als je planten het begeven in een 
wat langere koude periode, dus is het zaak ze 
goed tegen de vorst te beschermen. Daar kun 
je die afgevallen bladeren goed bij gebrui-
ken. Door ze rond de stam op de grond te leg-
gen, bescherm je de plant enigszins tegen de 
vorst. Maak de laag overigens niet te dik, want 
dat trekt ongedierte aan. Ook kan er bij een te 
dikke laag bladeren sprake zijn van schimmel-
vorming. Je kunt ook een constructie van jute 
rond de stammen van de planten binden om 
hetzelfde eff ect te bereiken. Stop er wat stro 
tussen en je hebt een prima vorstbeschermer.
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Openingstĳ den: Ma.: 09:30 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur
*Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.
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Relaxfauteuil Piano
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Inclusief 5 jaar garantie.

Relaxfauteuil Oscuro
Inclusief 5 jaar garantie.
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Met metalen draaionderstel.
Inclusief 5 jaar garantie.
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Zo maak je de tuin 
klaar voor de winter



Stijlvol, robuust, tijdloos of klassiek?

Keukenstudio Allround 
maakt keukens helemaal 
naar wens en smaak

De keuken is een heel belangrijke ruimte in een 
woning. Het is de ruimte waar een goede kop 
koffi  e wordt gezet, de lunchtrommeltjes wor-
den gevuld en het avondeten wordt bereid. Zo’n 
belangrijke ruimte vraagt om maatwerk. En dat 
is waar André en Rémon met hun Keukenstudio 
Allround voor staan. Samen met hun klant bren-
gen ze alle wensen en behoeften in kaart. Welke 
uitstraling moet de keuken hebben? Hoe moe-
ten de frontjes eruitzien? En welk materiaal ge-
niet de voorkeur voor het werkblad? Keuken-
studio Allround kenmerkt zich als interieurstu-
dio. Hier worden tekeningen gemaakt, ontwer-
pen gepresenteerd en smaken en stijlen bij el-
kaar gebracht. Een unieke en persoonlijke keu-
ken is het resultaat.

Op afspraak 
Rémon en André werken uitsluitend op af-
spraak. Zo bieden zij de persoonlijke aandacht 
die zij zo belangrijk vinden. De eerste afspraak 
kan in de Keukenstudio aan de Constructieweg 
in Mijdrecht plaatsvinden, maar kan ook direct 
bij de klant thuis. Net waar de behoefte ligt. In 
dat laatste geval meten de heren direct de ruim-
te in zodat zij later hun tekeningen, ontwerpen 
en fotorealistische schetsen kunnen presente-
ren. Dat werk vinden de twee ervaren keuken-

specialisten het leukst: elke keuken is anders, al-
le wensen zijn anders en die ingrediënten bren-
gen zij graag bij elkaar.

Vervolgens gaan zij als een interieurarchitect 
aan de slag en presenteren alle mogelijkheden 
vanuit hun veelzijdige studio: de frontjes, de 
grepen voor de deurtjes en de lades en natuur-
lijk het werkblad. Kiezen we voor mooie, exclu-
sieve marmers? Of gaan we voor een stijlvolle 
maar meer eenvoudige variant? En welke appa-
ratuur sluit hier mooi op aan? Een geïntegreer-
de afzuigkap? Of liever een Quooker? Alles is 
mogelijk.

En wat ook zo fi jn is? André en Rémon bege-
leiden het proces van het uitzoeken van de 
droomkeuken van begin tot eind. Van vrijblij-
vende schetsen en  fotorealistische ontwerpen 
tot en met de aansluiting van de apparatuur. 
Pas als alles werkt en alles naar wens is zullen zij 
de keuken verlaten. Dát is pas maatwerk. 

Behoefte aan persoonlijke aandacht en een 
uniek en origineel ontwerp voor uw droomkeu-
ken? Kijk op www.keukenstudioallround.nl of 
bel met André of Rémon: 06-2136 9372 of 06-
1532 8716

Wie binnenstapt bij Keukenstudio Allround, kijkt zijn ogen uit. Niet vanwege de 
tientallen voorbeeldkeukens, maar juist vanwege de kleine, knusse ruimte. De-
ze ruimte nodigt uit om inspiratie op te doen, kleuren en materialen bij elkaar te 
brengen en unieke ontwerpen te laten maken. Dát vinden André Kroeze en Ré-
mon Boelsma van Keukenstudio Allround belangrijk. Geen dertien-in-een-do-
zijn-keuken, maar een mooi en origineel ontwerp geheel naar uw wensen. Of u 
nu de voorkeur geeft aan stijlvol of robuust, tijdloos of klassiek...



Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
zuiniger, waarbij een ener-
giebesparing tot 80% op 
de energierekening voor 
warm water mogelijk is. Je 
krijgt bovendien subsidie 
van max. €650,00  van de 
overheid, wanneer je een 
warmtepompboiler laat in-
stalleren. 

ATAG introduceert de Energion warmtepompboiler: voor gezinnen van 2-5 personen en tapwa-
tercapaciteit van 100-250L. www.atagverwarming.nl/warmtepompboilers

Kozijnen, gevelbekleding, 
lamellendak

Hedendaagse slanke 
aluminium kozijnen 
in combinatie met 
aluminium gevelbe-
kleding in dezelfde 
kleur. En als je dit al-
les combineert met 
een terrasoverkap-
ping met lamellen of 
glas, dan krijg je een 
droomhuis waar al-
les bij elkaar past. Je 
geniet op al het alu-
minium 25 jaar kleur-
garantie, zelfs in ex-
treme weersomstan-
digheden.

www.aliplast.com

Vernieuwde The Essentials-collectie
COREtec® Floors pakt 
uit met een vernieuwde 
The Essentials-collectie. 
Binnen deze lijn is de 
natuur de belangrijk-
ste inspiratiebron. De 
authentieke looks met 
zachte aardetonen en 
warme, donkere kleu-
ren passen perfect in 
elk interieur.

Dankzij het grote suc-
ces van de COREtec® 
visgraatvloeren in klei-
ner formaat is er in deze 
collectie gekozen voor 
grotere planken van 
91 op 23 cm. Die kan 
je volgens verschillen-
de legpatronen instal-
leren, afhankelijk van 
wat bij jou en de ruimte 
past. Deze extra grote 
visgraatplanken lenen 
zich perfect voor grote-
re ruimtes en zorgen voor meer dynamiek in de kamer. www.coretec� oors.com

Hansgrohe Finoris Flex: 
ultieme flexibiliteit 

Perfecte vorm, groot comfort. Finoris Flex, de gebruiksvriendelijke wastafelmengkraan met uit-
trekbare vuistdouche maakt alles mogelijk voor het hele gezin: van je handen wassen tot de ba-
by een badje geven of spontaan je haren wassen. De oplossing om routinetaken eenvoudiger 
dan ooit te maken. Beschikbaar in mat zwart, mat wit en chroom. Ervaar het verschil en geniet 
van comfort en kwaliteit.
www.hansgrohe.nl

Zo werkt een Quooker
Een Quooker-systeem 
bestaat uit een ko-
kendwaterkraan op het 
aanrecht en een ko-
kendwaterreservoir in 
het keukenkastje. Wil 
je naast kokend wa-
ter ook genieten van 
koel bruisend en ge� l-
terd water, direct uit de 
kraan? Koppel dan een 
CUBE aan je Quooker. 
Dit is een gekoeldwa-
terreservoir dat, net als 
het kokendwaterreser-
voir, in je keukenkastje 
komt te staan. 

In het reservoir zitten 
twee � lters die het wa-
ter zuiveren. Aan het 
reservoir zit een kool-
zuur� es, waarmee je 
wel 70 liter koud bruis-
water uit je Quooker-
kraan kunt tappen! 

www.quooker.nl

Niva Mixed: cv-radiator met 
geïntegreerde elektrische 
weerstand
Met de Niva Mixed lan-
ceert Vasco een hydrau-
lische radiator die ook 
elektrisch kan werken. 
Een hybride radiator 
biedt twee mogelijkhe-
den: geschikt voor aan-
sluiting op een centraal 
ver warmingssysteem 
(CV) of geschikt om te 
werken op elektriciteit. 
Een hybride radiator is 
uitermate geschikt voor 
ruimtes die je snel wilt 
kunnen opwarmen, zo-
als de badkamer, als het 
centrale verwarmings-
systeem uitgeschakeld 
staat.

www.vasco.eu

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Douchewc: superhygiënisch

In veel Aziatische landen is het gebruik van een douchewc de normaalste zaak van de wereld. Toi-
letpapier wordt er bijna niet meer gebruikt. En als je hier goed over nadenkt, is dat ook helemaal 
niet zo gek. Een douchewc heeft namelijk verschillende voordelen boven de traditionele wc zo-
als wij hem kennen.
De douchewc reinigt je billen namelijk met water. En water is verfrissend, hygiënisch, reinigend 
en bijzonder comfortabel.

Niks overtuigt beter dan je eigen ervaring. Daarom is het verstandig een douchewc zelf te erva-
ren en uit te proberen. Geberit biedt in haar AquaClean Experience Center in Nieuwegein hier vol-
op de mogelijkheid voor.
www.geberit-aquaclean.nl

Plafond 
kroon op 
je bad-
kamer
Lekker in bad met een drankje, 
sfeerverlichting en muziekje op 
de achtergrond… en dat in een 
badkamer zónder condensvor-
ming of schimmel.

Er zijn tal van extra’s om het pla-
fond – en je hele badkamer – 
een nóg � jnere plek te maken. 
Daar staat Luxalon voor. Hun 
doel? Een mooi afgewerkt pla-
fond dat altijd perfect bij iedere 
badkamer en je wens past.
www.luxalonplafonds.nl

Keramische wastafel Fresco Beat 
Een elegante collectie 
wastafels met strakke 
vormen geschikt voor 
een moderne tijdloze 
badkamer. De kerami-
sche wastafels zijn met 
behulp van de nieuw-
ste technieken in Italië 
vervaardigd. 

Het dun vormgegeven 
keramiek geeft in com-
binatie met het Theba-
lux kastenprogramma 
Beat 2.0 je badkamer 
een fantastische uit-
straling en gebruiks-
gemak voor vele jaren.

www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een ther-
mostaat met onge-
kend gebruiksgemak 
in een verblu� end 
compact en modern 
design. Door gebruik 
te maken van een 
touchscreen is de 
bediening intuïtief, 
eenvoudig en sim-
pel. De compacte af-
metingen en het mo-
derne design zorgen 
ervoor dat de ther-
mostaat probleem-
loos in elk interieur 
past. Hij kan een-
voudig worden geïn-
stalleerd en is zowel 
verkrijgbaar in een 
zwarte als witte uit-
voering.

www.intergas-verwarming.nl

Je wilt je huis verduurzamen, 
maar hoe?

Op  Huis & Energie ervaar je zelf alle mogelijke duurzame woonoplossingen, van de meest com-
fortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. Centraal staat het Duurzaam Droom-
huis, een levensgrote modelwoning vol duurzame producten: zonneboilers, inductiekookplaten, 
isolatie en voor de deur een elektrische auto. Namens onze partner Appartement & Eigenaar kun-
nen lezers van WONEN.nl kaartjes met € 2,50 korting bestellen. 
Gebruik kortingscode 21HEAPPARTEMENT op www.huisenergie.nl

Warm beddengoed, dekens 
en plaids van allnatura

De nachten worden langzamerhand weer langer en de temperaturen dalen. Hoe � jn is het om in 
een warm, zacht bed te liggen als het buiten koeler wordt.

Behaaglijk beddengoed draagt in belangrijke mate bij aan een goede slaapkwaliteit. De stof van 
het beddengoed moet slijtvast en ademend zijn en in staat om voldoende vocht op te nemen. Ka-
toen is hiervoor bij uitstek geschikt omdat het in een groot aantal variaties kan worden gebruikt.

Slaapexpert allnatura biedt voor de herfst en de winter in de onlineshop een ruime keuze aan 
warm beddengoed en knusse dekens voor op de bank.
www.allnatura.nl

Warmtepompboiler voor betaal-
baar, zuinig en veel warm water
Wil je beschikken over veel 
warm water, verkregen op 
een energiezuinige ma-
nier en waarbij je ook een 
bijdrage levert aan het te-
rugdringen van de CO2 re-
ductie? Of heb je een elek-
trische boiler en wil je de-
ze vervangen, ook dan is 
de warmtepompboiler hét 
antwoord hoe je jouw wo-
ning van veel warm water 
kunt voorzien.

Een warmtepompboiler 
is te vergelijken met een 
elektrische boiler, maar 
dan uitgevoerd met een in-
gebouwde warmtepomp. 
Dit maakt hem energie-
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Wie in juli 2021 een huis kocht, was gemiddeld 
16,3 procent duurder uit dan een jaar eerder. 
Volgend jaar zal de gemiddelde waardestijging 
zo’n 11,5 procent bedragen, zo hebben experts 
becijferd. Het aantal woningverkopen steeg dit 
jaar ook. Zo wisselden in de eerste vijf maanden 
van 2021 ongeveer zeven procent meer huizen 
van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar 
eerder. Waarschijnlijk zal het totaal aan woning-
verkopen over heel 2021 uitkomen op onge-
veer 231.000 en dat is iets minder dan vorig jaar. 
Dat betekent dus dat er sprake is van een dalen-
de trend, die volgend jaar waarschijnlijk door-
zet. Men gaat ervan uit dat in 2022 zo’n 20.000 
woningen minder zullen worden verkocht dan 
dit jaar. Die daling moet echter niet gezien wor-
den als een afname van de vraag, want daar-
van is voorlopig geen sprake. De daling kan vrij-
wel geheel toegeschreven worden aan het op-
drogende aanbod. In heel Nederland zijn onge-
veer 300.000 woningen tekort en er zullen in de 

komende tijd steeds minder woningen te koop 
gezet worden.

Hogere woonlasten
De forse waardestijging van woningen maakt 
het voor starters nog moeilijker om een eerste 
woning te bemachtigen. Weliswaar staat de hy-
potheekrente al geruime tijd op een historisch 
laag niveau, maar dat voordeel wordt volledig 
tenietgedaan door de hoge prijzen van de wo-
ningen. Stel dat je  eind 2022 een hypotheek 
voor dertig jaar afsluit om een woning te kun-
nen kopen, dan ben je dus 90.000 euro duur-
der uit dan wanneer je die woning vorig jaar 
had gekocht. Dat komt neer op een bedrag van 
ongeveer driehonderd euro dat je bij de bruto 
maandlasten op moet tellen. De waardestijging 
die we in slechts twee jaar doormaken, heeft 
dus behoorlijk wat consequenties voor het vrij 
besteedbare bedrag dat een huishouden over-
houdt nadat de vaste woonlasten betaald zijn.

Huizen bijna 28 procent 
duurder in twee jaar tijd

Sombere berichten voor starters op de woningmarkt. Er lijkt maar geen ein-
de te komen aan de stijging van de huizenprijzen. In de eerste vijf maanden 
van dit jaar stegen de prijzen gemiddeld even snel als in heel 2020. Ook voor 
2022 verwachten de experts een verdere stijging. Al met al zal een gemiddeld 
huis naar verwachting in twee jaar tijd maar liefst 90.000 euro in waarde stij-
gen. Dat is slecht nieuws voor iedereen die van plan is om voor het eerst een 
huis te kopen.

SPAARNEWEG 22  WOONBOULEVARD CRUQUIUS
Openingstĳ den: Ma.: 09:30 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur
Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur
*Vraag naar de voorwaarden in onze winkel.

Elkezondagopen

Woonboulevard 

Cruquius
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Inclusief 5 jaar garantie.
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Een strandhuisje op het strand van IJmuiden is waar we dit keer mogen binnen-
kijken. Op het grote strand welteverstaan en op de eerste rij, vlakbij vijf strand-
paviljoens, waar het goed toeven is voor ontbijt, ko�  e, lunch, borrel of diner. Een 
topplek voor vakantiegangers, een topplek om als IJmuidenaren een half jaar te 
wonen. Chiny en Lolke van Huisstede, 64 en 67 jaar zijn zulke geluksvogels. Sa-
men met hond Kayra en papegaai CoCo genieten zij volop van hun strandhuisje 
midden in de natuur. Het huisje is al 24 jaar in hun bezit en nog steeds draait het 
daar op het strand om genieten.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Bij binnenkomst
,,Stap maar gewoon binnen, hoor, zand hou je 
toch”, is de tekst waar Chiny bezoekers mee ont-
vangt. Het strandhuisje van Lolke en Chiny oogt 
licht en gezellig. In zand- en waterkleuren past 
het huisje goed in de omgeving van strand en 
zee. 

Verzamelingen
Er zijn opvallend veel vuurtorens, die het interi-
eur sieren. Maar ook meeuwen, foto’s van strand-
tafereeltjes en alle edities van het verenigings-
blad De Schelp doen de strandbeleving verster-
ken. Het serviesgoed is zorgvuldig bij elkaar ge-
zocht. Blauw-wit en met een decor van schelpen, 
vissen en inktvissen. Een grote vaas met tiental-
len in 24 jaar op het strand gevonden alikruiken, 
heeft een prominente plaats.

Afvalscheiden
Chiny vertelt, alle afval te scheiden, behalve het 
groen. ,,Dat gaat bij het restafval. Maar papier, 
plastic en glas, daar hebben we verzamelcontai-
ners voor in onze voortuin”, wijst Chiny, naar het 
brede strand voor de openslaande deuren.

Geluid en beeld
Lolke vertelt over de keuze van een TV. ,,Om-
dat wij hier zo’n beetje een half jaar wonen, van-
af april tot en met september. Ik heb als een van 
weinigen op het strand, voor televisie gekozen. Ik 
kijk graag sport, van Max Verstappen tot de Tour 
en de Olympische Spelen. Met een televisie ge-
niet ik volop van al die zaken.” Chiny vult aan, dat 
er ook radio geluisterd kan worden.

Aan de muur
Een leeg laatje van hout dient als kijkkastje, twee 

planken bevatten leuke stranddetails en lichtjes. 
Er is een schilderij met een mooi strandtafereel, 
die als eyecatcher op een prominente plek hangt.

Kleurgebruik
Er is consequent gebruik gemaakt van vergrijsde 
tinten. Wit, diverse kleuren blauw, beige en grijs 
sieren het interieur. Lolke vertelt over de bed-
bank, die als het mooi weer is, gewoon uitgeklapt 
blijft. ,,Dan leven we buiten. Bij slecht weer klap-
pen we hem in en hebben we een ruime hoek-
bank”. ,,En een kacheltje zo nodig,” vult Chiny aan. 

Badkamer
Er is aan het einde van een blok strandhuisjes een 
badhuis met toilet en douche. Ook is daar de mo-
gelijkheid om de potti-potti te legen. In hun ei-
gen huisje hebben Lolke en Chiny ook een eigen 
ruime douche gerealiseerd. ,,Ik wil goed en warm 
kunnen douchen, dat vind ik erg belangrijk”, al-
dus Chiny. ,,Alles werkt naar behoren, daar zorgt 
Lolke wel voor. Zonnepanelen op het dak leveren 
de benodigde energie”.

Huisregels
,,Onder strikte voorwaarden mogen we een aan-
tal malen per jaar verhuren. Voor ons hoeft dit 
niet persé, al vinden we het wel � jn als kennissen 
meegenieten van ons paradijsje”, aldus het gast-
vrije echtpaar.

Doe het zelf
Lolke is handig en verzorgt het schilder- en tim-
merwerk. Een strandhuisje vraagt nogal wat on-
derhoud door inwerking van zon, zout en wind. 
,,Het is het allemaal meer dan waard, het is hier 
altijd leuk”, besluiten Lolke en Chiny eensgezind 
samen. 

Even binnenkijken
Zand hou je toch 
Het is hier altijd leuk







26 inderegio.nl • 29 september 2021NIEUWS

Regio - Op zaterdag 25 september 
was het exact 30 jaar geleden dat 
Winkelcentrum Amstelplein haar 
deuren in Uithoorn opende. 
Wethouder Jan Hazen was uitgeno-
digd door de Winkeliersvereniging 
om de trekking te verzorgen van de 
kassabonnenactie. Wethouder Hazen, 
economische zaken, memoreerde dat 
sommige mensen zich wellicht de 
bouw nog kunnen herinneren. Op het 
terrein waar ooit de korenmolen 
stond van Van Tol en autobedrijf van 
Bunnnigen verrees het huidige 
Winkelcentrum Amstelplein. Het 
enige wat nog aan die historie doet 
herinneren is de molensteen die aan 
de gevel van Albert Heijn Jos van den 
Berg staat. Hazen vertelde dat de 
Gemeente Uithoorn en de eigenaar 
van het winkelcentrum druk bezig zijn 
met de onderhandelingen om het 
Winkelcentrum een facelift te geven. 

Wethouder Jan Hazen verzorgt 
trekking 104 prijzen.
In totaal waren er 10.000 enveloppen 
om door de winkeliers uit te delen 
aan de bezoekers van het Amstel-
plein. En het enige wat men hoefde te 
doen om in aanmerking te komen 
voor een prijs was drie kassabonnen 
verzamelen van drie winkels op het 
Amstelplein en deze inleveren in de 
grote kluis die voor de gelegenheid 
was gebouwd op het Amstelplein. 
Heel veel mensen gaven gehoor aan 

Prijsuitreiking kassabonnenactie 30-jarig
bestaan Amstelplein Uithoorn

deze oproep om mee te doen aan 
deze jubileumactie. Een grote schat-
kist had zich gevuld met heel enve-
loppen en de wethouder had de eer 
om maar liefst 104 prijswinnaars te 
trekken. Omdat de Covid maatregelen 
in de afgelopen periode nog golden 
was er gekozen om dit zonder publiek 
te doen en uitsluitend met de camera 
te volgen. Alle prijswinnaars hebben 
dezelfde dag een telefoontje en een 
e-mail ontvangen van de winkeliers-
vereniging Amstelplein en kunnen 
hun prijs deze week in de betreffende 
winkel in ontvangst nemen. De lijst 
met winnaars is uiteraard gepubli-
ceerd op de website van het Amstel-
plein. Om de feestelijkheden luister 
bij te zetten was RickFM aanwezig om 
de ondernemers te interviewen en de 
gehele dag live uit te zenden vanaf 
het Amstelplein. 

Feestboeket
Alle ondernemers ontvingen afge-
lopen zaterdag van de eigenaar van 
het winkelcentrum een boeket 
bloemen. Het was een kleurrijk geheel 
op het Amstelplein. Want er is in de 
afgelopen jaren een aantal winkels 
weggegaan en bijgekomen, maar 
sommigen bestaan samen met het 
Amstelplein natuurlijk ook al 30 jaar! 
De winkeliersvereniging feliciteert 
dus met trots alle ondernemers, alle 
klanten en natuurlijk alle 
prijswinnaars!
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Uithoorn - Na een toch wel belab-
berde seizoen voorbereiding met 
daarin slecht een overwinning op de 
FC Weesp hebben de aanwezig 
toeschouwers in het duel tegen SV 
Hoofddorp een verrassend optreden 
kunnen zien van Legmeervogels. Er is 
90 minuten lang gestreden voor elke 
meter grond. De SV Hoofddorp mag 
dan heel misschien beschikken over 
de beter voetballers, met tussen de 
elf een aantal spelers welke betaald 
voetbal hebben gespeeld, maar deze 
werden bij vlagen van de mat 
gespeeld. Dit komt mede door het 
feit dat Legmeervogels niet cadeau 
geeft en voor elke meter grond de 
strijd aanging. Het is dan heel jammer 
dat Legmeervogels zonder een punt 
aan dit duel over te houden. Door de 
inzet en de strijd zou een punt toch 
wel een kleine beloning zijn geweest 
voor Legmeervogels. Daar waar de 
mogelijkheden ook aanwezig zijn 
geweest om aan dit duel zelfs drie 
punten aan over te houden. Maar ja, 
je krijgt niet altijd waar je meent 
recht op te hebben.
Het duel begint heel goed voor 
Legmeervogels. Al in de 3e minuut 
zien de toeschouwers een prachtige 
aanval van Legmeervogels Een 
combinatie tussen Jasper Burgers en 
Ludnardo Schoop brengt Jasper 
Burgers in een positie om de score te 
openen. Helaas voor Legmeervogels 
gaat diens inzet over de uit zijn doel 
gekomen Guus Zuidema van Hoofd-
dorp en eindigt deze doelpoging met 

de bal op het net, in plaats van in het 
doel. Een pech gevalletje. Dan komt 
er een fase waarin Hoofddorp wat 
meer balbezit heeft dan Legmeervo-
gels en mag doelman Folke Maen-
hout zijn kwaliteiten laten zien. Na 
het offensief van de gastheren dat zo 
15, 20 minuten duurde neemt 
Legmeervogels het initiatief over en 
krijgt het ook weer de mogelijkheden 
om Hoofddorp op achterstand te 
zetten Een voorzet van jasper Burgers 
wordt nog nipt aangeraakt door een 
verdediger van Hoofddorp waardoor 
Mika de Jeer de bal voor zich langs 
ziet gaan. Met nog enkele minuten te 
gaan voor de rust krijgt SV hoofddorp 
een hoekschop te nemen. Deze 
wordt door de verdediging van 
Legmeervogels niet direct wegge-
kopt Dit brengt zoveel verwarring te 
weeg dat het uiteindelijk Mathijs 
Miserus lukt om tussen een wirwar 
van spelers de bal over de doellijn te 
tikken en de thuisclub op een 1-0 
voorsprong. Even later moet Folke 
Maenhout voorkomen dat de gast-
heren nog voor de rust op een 2-0 
voorsprong komen. bij zijn redding 
raakt Maenhout dusdanig gebles-
seerd dat hij in de rust vervangen 
moet worden door doelman uit de 
18-1 van Legmeervogels, Anthony 
Acda, die hiermee zijn debuut maakt 
in een competitiewedstrijd voor 
Legmeervogels. Legmeervogels komt 
de tweede helft uitstekend uit de 
startblokken . Jaimy de Block zorgt 
binnen enkele minuten in de tweede 

Legmeervogels doet zichzelf tekort
helft met zijn fraai genomen vrije trap 
voor veel verwarring in de verdedi-
ging van de SV Hoofddorp maar een 
doelpunt voor Legmeervogels levert 
het niet op. Enkele minuten later ziet 
Jasper Burgers zijn inzet uiteen 
spatten op de lat boven de verslagen 
doelman van de SV Hoofddorp. Weer 
een paar goede mogelijkheden voor 
Legmeervogels maar niet de zo 
gehoopte gelijkmaker. Legmeervo-
gels slaagt er zelfs in om met de over-
weldigende strijdlust de gastheren 
vast te zetten op eigen helft. Hoofd-
dorp moet het hebben van de 
counter. In de 77ste minuut komt 
Jaimy Acda oog in oog te staan met 
een aanvaller van de SV Hoofddorp, 
deze aanvaller laagt er niet in om 
Acda te passeren en blijft het 1-0, In 
de resterend tijd lukt het Legmeervo-
gels niet om de zo verdiende gelijk-
maker te score. Dit, de 1-1-, is wel het 
minste wat Legmeervogels zou 
hebben verdiend. Vlak voor het eind-
signaal wordt Mitchell Verschut 
vervangen door Stan Vincken die 
hiermee ook zijn competitie debuut 
maakte in het 1ste elftal van 
Legmeervogels. Na afloop van dit 
duel spreekt trainer Ton Pronk zijn 
waardering uit voor de inzet en strijd 
die is geleverd maar is hij ook zeer 
teleurgesteld in de manier waarop de 
SV Hoofddorp op de 1-0 is gekomen. 
Aanstaande zondag dan de tweede 
competitie wedstrijd. Om 14.00 uur 
op sportpark Randhoorn het duel 
Legmeervogels – Kolping Boys.

De Ronde Venen - Het biljart-
spel kent een lange en rijke geschie-
denis. Het spel werd gespeeld door 
koningen en burgerlui, presidenten, 
zwakbegaafden, dames, heren, en 
oplichters evenwel. Het spel is 
ontstaan in Noord Europa, waar-
schijnlijk Frankrijk, in de 15e eeuw en 
werd het aanvankelijk als een veld-
sport gespeeld.
Het blijkt van het begin af een spel 
voor Jan en Alleman geweest te zijn. 
Maar het wordt een “spel” genoemd 
en wij hebben het liever over een 
sport. Om te kunnen biljarten is vaar-
digheid en inzicht wel het belang-
rijkst. Dat de horeca reeds lang een 
niet onbelangrijke gelegenheids-
gever voor het beoefenen van deze 
sport is, is een belangrijk gegeven. 
Ook in de Ronde Venen, maar ook in 
onze dorpshuizen zijn goede biljart-
verenigingen actief. In de “Biljartfe-
deratie De Ronde Venen” kunnen de 
clubs hun krachten onderling meten, 
en in de clubs is ook alle gelegenheid 

voor hen die alleen voor hun eigen 
plezier willen spelen of het spel, 
(sorry, “de sport”) nog willen leren.
De afdeling biljarten van Veenland 
bestaat uit 18 biljart(st)ers die weke-
lijks in Sporthal Willisstee samen 
komen. De ambiance van de Willis-
stee blijkt aantrekkingskracht te 
hebben voor zowel beginnende als 
geoefende spelers. In de Ronde 
Venen competitie wordt er onder de 
sponsor namen De Kuiper /Stee 
Inn en Stieva Aalsmeer gespeeld 
tegen andere verenigingen. 
(zie http://www.biljartfederatie.nl/). 
Daarnaast wordt op de clubavond 
om de eerste plaats gespeeld in onze 
interne competities (ladder, onder-
ling en runners-up). Het accent ligt 
op recreatie en gezelligheid, zeker bij 
de interne competitie. Ben je geïnte-
resseerd, kom gerust eens een kijkje 
nemen op de donderdagavond. Je 
kunt vrijblijvend een paar keer 
meedoen als je wilt! Doe mee in 
Willisstee!

Veenlands biljart: keu-ze

Vinkeveen – Heeft u zin om tijdens de 
komende wintermaanden, gezellig 
‘Amsterdams’ te klaverjassen ? Kom dan 
vanaf 11 oktober as. t/m 25 april 2022 
langs bij de al ruim 65 jaar bestaande 

gezelligheidsclub “Onder Ons “ in 
Vinkeveen. Er wordt gespeeld op de 
maandagmiddagen van 13.30 t/m 
17.00 uur in De Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen (ruime parkeer gelegenheid 

Klaverjassen in Vinkeveen

LEZERSPOST

Regio - We schrijven februari 2021 en we zitten middenin een lock-down 
als maatregel tegen het Coronavirus. Het zaalvolleybal ligt als sinds half 
oktober 2020 stil en er was toen weinig vooruitzicht, dat de zaalsporten 
op korte termijn weer toegestaan worden. Met het bestuur van Volleybal-
vereniging SAS’70 hebben we in het eerste kwartaal van 2021de koppen 
bij elkaar gestoken en nagedacht, hoe we buitensporten voor onze leden 
mogelijk zouden kunnen maken. SAS’70 heeft immers geen eigen sport-
accommodatie en het Corona-protocol van de Gemeente Uithoorn 
schreef voor dat er alleen gesport mocht worden op de eigen accommo-
datie. Hoe kunnen we dan onze leden aan het bewegen/sporten krijgen/
houden? Er ontstond op dat moment iets moois, wat ik graag met jullie 
op deze manier wil delen. De Beleidsadviseur Sport én de kartrekker van 
het Lokaal Sportakkoord hebben zich op ons verzoek sterk gemaakt voor 
een kleine aanpassing van de gemeentelijke Corona-verordening. Stap 1 
was daarmee gezet! Tegelijkertijd zijn we gesprekken aangegaan met 
andere sportverenigingen binnen de gemeente Uithoorn met de vraag of 
zij wellicht een stuk grasveld beschikbaar hadden, waarop SAS’70 tijdelijk 
twee volleybalvelden zou kunnen optuigen. Onder andere AKU (atletiek), 
Legmeervogels, KDO, Amstelhof, gemeente Uithoorn hebben we toen 
benaderd. Het was echt heel fijn om te bemerken, dat iedereen heel 
bereidwillig en meedenkend was. Uiteindelijk hebben we met alle leden 
(vanaf 6 tot 80 jaar) van SAS’70 vanaf april tot met augustus 2021 (op een 
paar regendagen na) lekker buiten kunnen volleyballen bij Sport & Health 
Club Amstelhof aan de Noorddammerweg in De Kwakel, waarbij uiter-
aard de Corona-protocollen Veilig Buitensporten werden opgevolgd. Van 
Volleybalvereniging Atalante uit Vinkeveen konden we volleybalnetten 
en -palen lenen. Vangnetten en ballenvangers werden gemaakt met hulp 
van Amstelhof. Er ontstonden nieuwe functies: van terreinmeester, lijnen-
trekker en voor de keuring van velden. En als kers op de taart hebben we 
in de maand augustus met medewerking van Kooyman BV (Sierbestrating 
en Tuinhout), SPUK (Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel), 
Gemeente Uithoorn, La Base en Amstelhof twee beachvolleybalvelden op 
zand mogen optuigen op de parkeerplaats bij Amstelhof. De SAS’70 
Beachvolleybal-dag en de Kooyman Beachmasters Uithoorn 2021 waren 
een groot succes! Namens het bestuur én alle leden van Volleybalvereni-
ging SAS’70 wil ik daarom hierbij een groot compliment geven aan en 
een dikke dankjewel uitspreken voor de bereidwilligheid en medewer-
king van de sportverenigingen in Uithoorn, VV Atalante, Gemeente 
Uithoorn, Amstelhof, Grand Café La Base, SPUK en Kooyman BV. Een spor-
tieve groet toegewenst aan alle inwoners van Uithoorn, De Kwakel en de 
Ronde Venen van Pieter Voorn (voorzitter Volleybalvereniging SAS’70)

Volleybal in Corona-tijd, SAS’70 bedankt 
partners

aanwezig ). Zij spelen een onderlinge 
competitie met elkaar, echter niet met 
“het mes op tafel”; het spelplezier is de 
belangrijkste “troef”. Kom ook. Iedereen 
wel of niet geroutineerd, is van harte 
welkom! Meer info bij Ferry Verbraak 
0297-582882 of 0626715207

De Ronde Venen - Op 22 september 
is op de website www.samenvoorde-
buurt.nl/duofietsabcoude een 
crowdfundingscampagne “live” 
gegaan met het doel € 5.000,00 bij 
elkaar te brengen om de aanschaf 
van een elektrische duo-fiets te 
kunnen realiseren. Tympaan-De Baat 
wordt in deze campagne onder-
steund door de Regiobank Abcoude. 
Liesbeth Boswijk van Tympaan-De 
Baat licht toe: “Marjo Dierx, één van 
de vrijwilligers die op 22 en 23 
oktober a.s. de kledingbeurs in de 
Dorpskerk Abcoude organiseren, 
benaderde mij. Traditie bij de 

kledingbeurs is dat de helft van de 
opbrengst voor een maatschappelijk 
doel is. Het leek hen leuk om dit geld 
te besteden aan een elektrische duo-
fiets voor Abcoude-Baambrugge. Het 
voorstel was dat Tympaan-De Baat 
de fiets dan zou gaan beheren. Ik 
vond dat een heel goed idee, ik heb 
al meerdere malen de vraag 
gekregen of wij zo’n fiets hadden. 
Echter, zo’n fiets blijkt een dure 
aankoop, veel duurder dan de 
verwachte opbrengst van de kleding-
beurs. Daarom zijn we blij dat ook de 
lokale Regiobank wilde aanhaken bij 
dit initiatief. Het wordt dus een 

Crowdfundingscampagne voor de 
aanschaf van een elektrische duofiets 

samenwerking tussen verschillende 
Abcouder partijen!” Boswijk vertelt 
verder: “We hebben een promotie-
filmpje opgenomen met een oudere 
dame uit Abcoude, mevrouw Janny 
van der Klok. Zij fietste altijd rond in 
het dorp, maar door een hersenin-
farct kan ze dat nu niet meer. Zij 
genoot zichtbaar van dat zij weer 
kon fietsen. Voor zulke mensen is een 
duofiets een fantastische uitvinding.” 
Inmiddels is de kop eraf, en stromen 
de donaties binnen. Maar € 5000,00 
is veel geld, dus meer donaties zijn 
zeker nog nodig en van harte 
welkom!
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Uithoorn - De Corona voorbij, hope-
lijk, maakte na anderhalf jaar de 
parencompetitie weer mogelijk. 
Ambitieus begonnen met drie lijnen, 
werd de overgebleven kennis en 
kunde zo goed mogelijk verdeeld. In 
de A- lijn een vliegende start van 
Hannie & Hein van der Aat met 
63,25%. Van Gerda Schavemaker & 
Jaap Kenter was het begin wat 
bedachtzamer met 54,95%, maar ze 
werden er mooi tweede mee. Janny 
Streng & Johan Le Febre bleven daar 
bij in de buurt als derde met 53,02% 
en dat gold eigenlijk ook voor de 
achtervolgers Francis Terra & Jaap 
Ludwig met 52,81%, Geke Ludwig & 
Margo Zuidema met 52,50% en 

Heleen & Mees van der Roest met 
51,75%. Hiermee lieten ze wel een 
aantal in het verleden opmerkelijke 
paren minder ver en zelfs ver achter 
zich. In de B- lijn was er een zestiger 
voor Renske & Kees Visser, die met 
hun 65,63% zelfs het best scorende 
paar van de avond werden. Op twee 
Marika Romeijn & Ben ten Brink die 
zich met 60,42% ook onder de 
toppers van de avond schaarden. Ria 
Verkerk & Wim Röling deelden plek 
drie met An Greven & Gijs de Ruiter 
met voor beide paren 54,17%. Nan 
van den Berg & Jan Bronkhorst pres-
teerden keurig met 53,13% als vijfde 
en Marijke & Ger van Praag snoepten 
de laatste vijftiger met 52,60% voor 

Bridgeclub De Legmeer

Wilnis - Stichting WILNIS DOET orga-
niseert voor de tweede keer een 
wandeltocht. Aanstaande zondag 3 
oktober. Deze keer bedraagt de 
afstand 15km en komt men zelfs 
buiten de gemeentegrens.
Er kan gestart worden tussen 10:00 

en 14:00 uur bij Brasserie de Waard in 
de Dorpsstraat in Wilnis. De kosten 
bedragen €5,= per huishouden.
Onderweg wordt er een verzorgings-
post ingericht met drinken en iets 
lekkers. Ook is er voldoende plek om 
uit te rusten en we wachten tot de 
laatste wandelaar binnen is.
Graag van te voren inschrijven 
via: www.wilnisdoet.nl.

Wandeltocht

de overige kaarters weg. De C- lijn 
werd een prooi voor Hans Elias & 
Richard van den Bergh die de trend 
van de avond volgden door met 
63,89% te winnen. Adrie & Ko Bijlsma 
moesten de plaatsen twee en drie 
delen met Anja Brugman & Joke van 
den Hoven met 59,03%, maar 
konden dat met opgeheven hoofden 
doen. Daarmee was in deze lijn de 
publicatiekoek op omdat de rest 
onder het gemiddelde van vijftig 
procent bleef. Nieuwe bridgers zijn 
van harte welkom, van beginners tot 
toppers. Bridgeclub De Legmeer 
speelt elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in het Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secreta-
riaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl.

Wilnis - CSW is het nieuwe voetbal-
seizoen begonnen met een pijnlijke 
nederlaag. Op eigen veld werd een 
2-4 nederlaag geleden tegen BFC uit 
Bussum. CSW liep in deze wedstrijd 
al snel achter de feiten aan want 
reeds na 2 minuten spelen kwam BFC 
al op een 0-1 voorsprong. Vanaf de 
achterlijn werd de bal bij de eerste 
paal binnengeschoten. CSW ging 
verbeten op jacht naar de gelijk-
maker en kreeg na 7 minuten spelen 
een hoekschop. Deze hoekschop 
leverde niets op en BFC kwam er 
razendsnel uit. De bal kwam terecht 
bij de rechterspits die met een schit-
terend schot van grote afstand de ver 
voor zijn doel staande doelman Gok 
geheel kansloos liet. Een flinke 
domper voor CSW dat vol ten aanval 
trok. De ploeg kwam een aantal 
malen goed door via de flanken maar 

de precisie ontbrak om echt doeltref-
fend te worden en ook mag gezegd 
worden dat BFC de verdediging 
prima op orde had. Simpelweg 
creëerde CSW te weinig om echt 
gevaar te stichten in deze eerste 
helft.

Achterstand
Na rust drong CSW sterk aan om snel 
iets aan de achterstand te doen. De 
ploeg had heel veel balbezit maar 
het zeer compact spelende BFC gaf 
zo weinig ruimte weg dat er nauwe-
lijks een opening te vinden was in de 
hechte defensie. Na een kwartier in 
de tweede helft werd de klap voor 
CSW nog groter doordat BFC handig 
gebruik maakte van de ruimtes die 
bij CSW achterin ontstonden.
Na een prima aanval werd de bal laag 
in het doel geschoten en de 0-3 was 

Valse start CSW

Vinkeveen - Bij de start van het 
nieuwe seizoen heeft korfbalvereni-
ging De Vinken een nieuwe activiteit 
op de kaart gezet: de speeltraining 
voor peuters. Een maandelijkse 
sportactiviteit waarbij kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar op een 
speelse manier bewegen, samen met 
één van hun ouders. De nadruk ligt 
natuurlijk op spel en plezier. 
Dat er behoefte is aan georganiseerd 
bewegen voor kinderen in de peuter-
leeftijd bleek wel tijdens de peute-
rochtenden die De Vinken de afge-
lopen jaren incidenteel organiseerde. 
“Er was elke keer weer veel animo 
voor de peuterochtend. De kinderen 
vonden het leuk en ouders zijn echt 
op zoek naar beweging voor kun 
kinderen,” vertelt Annick Stokhof, 
bestuurslid jeugdzaken bij De 
Vinken. “Bij De Vinken hebben we 
veel ervaring met het organiseren 
van jeugdactiviteiten, deze peuter 
speeltraining als vast onderdeel 
toevoegen past dan ook heel goed 
bij onze vereniging. De peutertrai-
ning is één à twee keer per maand op 
zaterdagochtend 10.00 tot 10.45 uur. 
Om het voor ouders laagdrempelig 
te houden werken we niet met een 
lidmaatschap maar met een strip-
penkaart. Natuurlijk kunnen ouders 
eerst een keertje komen kijken. Onze 
volgende peutertraining is op 9 
oktober a.s., je kunt je daarvoor 
aanmelden op onze website.”
Ondersteuning Lokaal Sportakkoord

Om goed aan te sluiten op de moto-
rische behoefte en ontwikkeling van 
peuters zijn speciale spelmaterialen 
aangeschaft, zoals een balansset, 
loopparcours, materialen om te 
gooien en te vangen en mini korfbal-
palen. De Vinken heeft daarvoor 
financiële ondersteuning gekregen 
via het Lokaal Sportakkoord De 
Ronde Venen, dat sportieve initia-
tieven binnen de gemeente steunt. 
Annick Stokhof: “Zonder deze 
bijdrage hadden we deze investering 
niet kunnen doen. Nu kunnen we 
echt een speeltraining bieden die 
bijvoorbeeld de grove motoriek en 
de oog-hand coördinatie stimuleert. ”

De Vinken gestart met 
speeltraining voor peuters

Vinkeveen - Bij Hertha is alweer een 
jaar of vijf een enthousiast dames 
30+ team actief. De afgelopen 
periode hebben zij, binnen de moge-
lijkheden, getraind in de hoop dat er 
weer competities gespeeld kon 
worden. Van een periode niet trainen 
naar trainen in groepen van 4 etc. Na 
een lange periode van saaie vrijdag-
avonden was vrijdag 25 september jl. 
weer de eerste keer dat er competitie 
gespeeld kon worden. De dames 30+ 
competitie wordt gespeeld op half 
veld met 7 tegen 7 speelsters. Er 
wordt een toernooi gespeeld samen 
met 4 andere teams uit de regio. 
Deze eerste competitieronde waren 
de Hertha dames te gast in Hilversum 
bij Olympia. 

De eerste wedstrijd werd gespeeld 
tegen ‘t Gooi uit Hilversum. De span-
ning van de eerste wedstrijd was te 
merken maar het zelfvertrouwen 
groeide gestaag. 
De stand werd beslist door de verlos-
sende goal van Floor Vioen. Zo werd 
de eerst wedstijd dit seizoen 
gewonnen met 1-0. 
Direct daarna kwam de wedstrijd 
tegen de dames van Maartensdijk. In 
deze wedstrijd werd de score 
geopend door Annelies Oudhuijsse 
die dankzij de top-pass van Anita 
Scherpenzeel de bal in de rechterbo-
venhoek van de goal knalde. Maar-
tensdijk gaf zich niet zomaar 
gewonnen en bleef druk zetten op 
de Hertha Dames en kwamen zo met 

Succesvolle start competitie 
voor Hertha dames 30+

Mijdrecht - De eerste competitiewed-
strijd heeft Argon niet om kunnen 
zetten in winst. Men kwam wel snel 
op voorsprong maar moest tien 
minuten voor rust al toestaan dat de 
Zwaluwen op gelijke hoogte kwamen. 
Met nog een half uur te gaan kwam 
de thuisploeg op voorsprong. 
Ondanks een flink offensief van Argon 
bleef de 2-1 voorsprong in Hoorn op 
het bord staan. Binnen drie minuten 
kon de meegereisde Argon suppor-
ters al juichen, Sven Beek gaf op links 
de bal aan Mika Keizers die zuiver 
doel trof 0-1. Drie minuten later werd 
een vuurpijl van Dylan Bergkamp 
door doelman Bakker tot hoekschop 
verwerkt. Zwaluwen voerde hierna de 
druk op, de lange bal werd veelvuldig 
uit de kast gehaald waarbij de snelle 
vleugelaanvallers aan het werk gezet 
werden. Argon had het daar op 
sommige momenten best wel moei-
lijk mee. Eerst werd een lange bal van 
Feld nog geblokt en kwam Argon 
goed weg bij een scrimmage voor 
doel maar tien minuten voor rust 
werd Koopman vlak bij de achterlijn 
in kansloze positie aangetikt. De 
scheidsrechter wees naar de stip en 
Feld liet Argon doelman Marijn van 
Wandelen kansloos. Daarvoor zagen 

we twee acties van Dylan Bergkamp, 
zijn eerste poging was een vrije trap 
van twintig meter die net naast ging 
en even later kon zijn inzet door de 
Zwaluwenkeeper tot hoekschop 
verwerkt worden. Verder zagen we 
nog een poging van Raoul van Wijk 
die te hoog mikte. Op slag van rust 
werden twee doelpogingen van 
Zwaluwen spelers Koopman (keeper) 
en Jerven verijdeld. Na rust, met Timo 
van der Meer voor Beek, kreeg Argon 
mogelijkheden om weer op voor-
sprong te komen, een schot van Berg-
kamp werd door de keeper gekeerd 
en datzelfde lot onderging een 
poging van Giliano Eijken. Ook kwam 
Zwaluwen bij een scrimmage voor het 
doel goed weg toen inzetten van 
Argon aanvallers op de doellijn 
werden gekeerd. Met nog een half 
uur op de klok kwam na een defensief 
foutje de ploeg uit Hoorn toch op 
voorsprong, Keizers ontsnapte op 
links en verschalkte Van Wandelen 
met een leep boogballetje. 2-1. Met 
Max Oliemans voor Bergkamp 
probeerde Argon alsnog een puntje 
uit het vuur te slepen maar pogingen 
gingen naast of over. Stug verde-
digen, veel ballen over de tribune, 
bracht de thuisploeg de winst.

Argon geeft voorsprong weg1-1 gelijk. Ondanks het fantastische 
keepwerk van Lonneke Boekel 
kwamen de Hertha dames door een 
eigen doelpunt van Mirjam Klink-
hamer nog even kort in de 
problemen. Dit werd opgelost door 
een mooie goal van Manon van 
Scheppingen. Deze wedstrijd werd 
daarom afgesloten met een mooie 
2-2 gelijkspel. 
De derde wedstrijd van de avond 
volgde direct tegen een nieuw team 
uit Kockengen. 
Deze dames gingen enthousiast van 
start maar waren niet opgewassen 
tegen de ervaren Hertha dames. 
Dankzij de wijze voetbal lessen van 
Cees Huisman en Frank Vousten 
bleven zij rustig aan de bal en 
werden er mooie 1-2 tjes gespeeld. 
Hierdoor kon Patricia (Patty) van Tol 
een strakke pass geven aan Elles 
Offerman die de beslissende 1-0 
maakte. Hierna konden de dames 
even uitrusten voor ze begonnen aan 
de laatste wedstrijd van de avond.
De laatste wedstrijd werd gespeeld 
tegen de thuisploeg Olympia. De 
dames van Hertha roken hun kans 
om deze avond al hun harde trainen 
te verzilveren. Het spel ging “op en 
neer” maar de Vinkeveners lieten de 
dames uit Hilversum geen ruimte. Al 
snel werd de strakke voorzet van 
linkerspits Fiona Verbruggen door 
Marion Ros afgemaakt! Doordat de 
verdediging stond als een huis kreeg 
Olympia geen kans meer om gelijk te 
komen. Daarna volgde nog een 
uithaal van Monique Simons die deze 
avond een gouden randje heeft 
gegeven. Deze laatste partij won 
Hertha met 2-0 en waren daardoor 
de winnaar van de avond.

een feit. CSW trok hierna nog meer 
ten aanval en daar werd de ploeg 
eindelijk voor beloond. Binnen de 
zestienmeter stuitte de bal voor de 
voeten van Dave Cornelissen die 
snoeihard uithaalde in het dak van 
het doel. Luttele minuten later 
verscheen de 2-3 op het scorebord. 
Eerst stuitte Matt Veerhuis op de 
doelman, daarna het schot van 
Cornelissen wat prima werd gestopt 
maar op de inzet van Jordy de Groot 
moest de doelman toch het 
antwoord schuldig blijven. CSW rook 
de gelijkmaker en probeerde dit 
vooral door de bal hoog in de 
zestienmeter te pompen maar in de 
lucht kwam de verdediging van BFC 
veelal als winnaar tevoorschijn en 
ook over de grond was het vaak te 
vol om een opening te vinden. De 
wedstrijd werd vlak voor tijd defini-
tief in het slot gegooid toen BFC op 
2-4 kwam na een prima counter.





Uithoorn - Twee wedstrijden stonden 
er op het programma voor Thamen 
H1 in de afgelopen week. Er werd 
gestart met de kraker tegen Domstad 
Dodgers op dinsdag 21 september. 
Deze affiche heeft altijd aantrekke-
lijke wedstrijden opgeleverd en dat 
was nu ook weer het geval. Domstad 
trekt regelmatig aan het lange eind, 
maar op deze nazomerse dinsdag-
avond is dat Thamen. 
De slagploeg van Domstad wordt 
door goed werpen van L Vogelaar en 
N Vogelaar goed in bedwang 
gehouden, waardoor Domstad 
slechts 4 keer thuis weet te bereiken. 
Thamen was loeischerp en weet in 
nagenoeg elke inning tot scoren te 
komen. M Schouten, L Vogelaar, J 
Vogelaar leggen hierbij uitstekende 
slagbeurten op de mat. Uiteindelijk 
wordt er gewonnen met 4-11. Dat 
moet vertrouwen geven voor de 
wedstrijd op vrijdag 24 september, 
uit tegen Boekaniers. Thamen start 
weer scherp als Koole een leadoff 
homerun slaat en als eerste de thuis-
plaat weet te bereiken. De score gaat 
de rest van de wedstrijd steeds gelijk 
op, waarbij aan Thamen kant L Voge-
laar, J Vogelaar, Rikken, Blonk, Van 
Rekum en Groen honkslagen produ-
ceren. Glansrol is er voor Thamen H1 
debutant Pascal Mahieu op de 

heuvel: met een fake aangooi naar 
het eerste honk, weet hij de loper van 
het derde honk uit te maken op thuis. 
Na 9 innings zijn beide teams in even-
wicht: 7-7. In de 10e inning doet 
Boekaniers Thamen de das om. 
Van Dalen slaat een honkslag, steelt 
het tweede honk en bereikt het derde 
honk op een wilde worp. De walk-off 
single van Moore is genoeg om Van 
Dalen binnen te laten lopen en 
daarmee ook de winst: 8-7. Deze 
week speelt Thamen H1 wederom 
twee wedstrijden. Op vrijdag 1 
oktober staat de thuiswedstrijd tegen 
Herons op het programma en op 
zondag 3 oktober de uitwedstrijd 
tegen Alcmaria Victrix.

Regio - Zaterdag 25 september 
stonden Mike Derogee, Lars Hopman 
en Rens Grömmel aan de start van de 
klassieker Noord west Overijssel, een 
startveld van 160 renners. Helaas was 
Jens Versteeg er niet bij omdat hij de 
dag ervoor was aangereden door een 
scooter. Nadat de mannen de 
aankomst hadden verkend hadden ze 
nog een korte bespreking waarbij 
Vincent ze de nodige tips en adviezen 
meegaf. De loting was vooraf al 
gedaan en Rens stond voorin en Mike 
en Lars in het midden. Het eerste stuk 
na de start is het altijd chaotisch en 
Mike kon snel naar voren schuiven en 
Lars deed er wat langer over. Naar-
mate de koers vorderde vielen er veel 
renners af en bij de derde keer dat we 
ze langs zagen komen miste we Rens. 
Hij had lek gereden, maar Rens gaf 
niet op en na ongeveer 12 km kon hij 
weer aansluiten. De laatste 15 km was 
het lastigste vanwege een smalle dijk 
en landweg, Mike en Rens zitten er 
nog bij maar Lars ontbreekt en later 
blijkt dat hij gevallen was. Als de finish 
in zicht komt wordt het dringen en 
zitten er nog maar 42 renners in de 
kopgroep. In een spannende sprint 
mist Rens op enkele cm’s het podium, 

maar met een 4e plaats mag hij ook 
zeer tevreden zijn. Mike 30e en Lars 
82e. 

Zondag
Zondag stond ook nog Schijndel op 
het programma van de nieuwelingen. 
Een criterium over 50 km met onge-
veer 60 renners aan de start. Ook hier 
starten Mike, Rens en Lars en het was 
voor hun even afwachten wat de 
koers van gister had gedaan op hun 
benen. Maar dat bleek wel mee te 
vallen want ze waren continu voorin 
te vinden. Als de premiesprint komt is 
het Lars die de sprint voor Mike 
aantrekt en zo pakken ze samen een 
premie. Ook nu onbreekt Rens plotse-
ling in het peloton, ketting eraf door 
iemand die tegen hem aanreed. Maar 
gelukkig krijgt hij een ronde vergoe-
ding en pakt meteen de volgende 
ronde een premie. Als de laatste 
ronde ingaat stijgt de spanning wordt 
het podium of niet want het zit erin. 
Rens sprint naar een verdiende 3e 
plek, Mike naar een 10e plek en Lars 
wordt 30e.

Veteranen
Afgelopen zondag hebben de UWTC 

renners Leen Blom, René Oudshoorn, 
John Tromp en Guus Zantingh vete-
ranen wedstrijden gereden in 
Rotterdam. In de 60+ wedstrijd werd 
hard gereden en veel gedemarreerd, 
maar het eindigde in een massaspurt, 
die werd gewonnen door Ron Paffen 
uit Milsbeek, hij is het gehele seizoen 
heel sterk, 2e werd Cor Gerritsen uit 
Middelbeers en 3e Martin Pruijsers uit 
Pijnacker. John spurtte naar een 4e 
plaats en René finishte in het peloton. 
Bij de 70+ ontstond er halverwege de 
koers een kopgroep van 6 renners 
nadat er veel was gedemarreerd. 
Winnaar werd Ron Smit uit Zantvoord, 
2e was Hans van Bavel uit Sint 
Anthonis en 3e werd Gerard Albrink 
uit Uitgeest. Guus Zantingh eindigde 
als 7 en Leen Blom als 10e.

Interclub Ulysses
Zondag 26 september reed Joël in 
Amsterdam Noord bij ARC Ulysses zijn 
laatste rondjes van het wegseizoen. 
Een jaar waar hij weer veel heeft 
mogen leren door lekker te trainen en 
veel interclubwedstrijden te rijden. 
Joël zat daardoor de eerste ronden 
goed mee in een groep van 3 renners 
waar de samenwerking goed was. 
Hierdoor werd er weer aansluiting 
gevonden bij de kopgroep. Helaas 
had Joël wat pech en kon niet meer 
aanhaken bij deze groep, hij kwam als 
10e over de streep. Bij cat 5-6 heeft 
Jytte Timmermans vanaf de start alert 
gereden en geprobeerd om voor in 
het peloton te fietsen. Dit is goed 
gelukt en ze heeft ook nog een 
ontsnapping geforceerd met nog 6 
ronden te rijden maar helaas zonder 
het gewenste resultaat. De uitslag van 
Jytte is niet bekend, maar ze is in het 
peloton geëindigd. 

34 inderegio.nl • 29 september 2021SPORT

Thamen H1 wint kraker en 
verliest van middenmotor

Super weekend voor de 
nieuwelingen van UWTC

Regio - Nog iets meer dan 2 weekjes, 
dan is het 16 oktober en gaat de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam weer open. 
Het jeugdschaatsen bij IJsclub Nooit 
Gedacht gaat die dag ook direct van 
start. Iedere zaterdagmiddag, tot 
halverwege maart wordt er les 
gegeven aan beginners en gevor-
derden. De leeftijd van de schaatser-
tjes varieert tussen de 6 en 12 jaar. 
De jongste kinderen schaatsen in het 
begin alleen nog op de krabbelbaan 
en zodra zij de schaatstechniek een 
beetje onder de knie hebben, wordt 
er af en toe ook een rondje 
geschaatst. De oudere kinderen 

rijden al direct op de 400 meterbaan, 
waarbij zij het eerste half uur les 
krijgen en het tweede half uur vrij 
rondjes kunnen rijden in het eigen 
tempo. 
De lessen bestaan uit verschillende 
oefeningen voor de schaatstechniek, 
afgewisseld met spelletjes. Het 
plezier staat daarbij voorop. De 
schaatslessen worden verzorgd door 
ervaren vrijwilligers, die zelf ook veel 
schaatsen. Naast de schaatslessen 
zijn er gedurende het seizoen diverse 
activiteiten op het ijs, zoals het 
Sinterklaasfeest en de Elfstedentocht 
en een heus schaatsexamen. Het 

Jeugdschaatsen IJsclub Nooit 
Gedacht gaat weer starten

seizoen wordt altijd afgesloten met 
een sportieve en gezellige middag in 
de sporthal.

Noren
Bij IJsclub Nooit Gedacht wordt er 
geschaatst op noren. Kinderen die 
pas voor het eerst gaan schaatsen, 
starten meestal op combinoren, een 
schaats met een hoge schoen. 
Daarmee raken zij snel vertrouwd 
met de dunne ijzers en het gladde ijs. 
Iedere week zie je de kinderen met 
sprongen vooruit gaan en hun zelf-
vertrouwen groeien.
Het schaatsen is een fijne manier van 
bewegen en prima te combineren 
met andere sporten. Dat hoeft 
natuurlijk niet. Uiteindelijk kan 
schaatsen ook de enige echte hoofd-
sport worden om te beoefenen. Zo 
ver is het misschien nog niet bij het 
jeugdschaatsen, eerst maar eens de 
schaatstechniek onder de knie 
krijgen. En mocht het deze winter 
weer hard gaan vriezen, dan sta je 
goed voorbereid op het ijs.
Zoals gezegd wordt er iedere week 
geschaatst op de Jaap Edenbaan. Dat 
is op de zaterdagmiddag van 16:55 
uur tot 17:55 uur. De kosten voor een 
heel schaatsseizoen zijn € 94,50. 
Inmiddels heeft een behoorlijk aantal 
kinderen zich al aangemeld, maar er 
is nog voldoende plek om ook te 
komen schaatsen. Ben je geïnteres-
seerd, ga dan naar www.ijsclubnooit-
gedacht.nl en schijf je in voor het 
komende schaatsseizoen.
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Mijdrecht - Gymnastiek Vereniging 
Mijdrecht’79 is een gezellige en 
actieve gymnastiekvereniging. Door 
de Corona moest zij de afgelopen 
seizoenen haar activiteiten bepaalde 
periodes naar buiten verplaatsen en 
konden de gymnasten niet meedoen 
aan wedstrijden. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er veel verloop is in het 
ledenaantal. Nu de Corona (hopelijk) 
voor het grootste gedeelte is terug 
gedrongen, wil GVM’79 zich weer 
richten op groei ! Al sinds 1979 
krijgen de gymnasten een kwalitatief 
goede turntraining. Turnen is nog 
steeds de hoofdactiviteit van 
GVM’79, maar in de loop der jaren 
zijn er veel verschillende gymdisci-
plines bij gekomen. De acrogym is 
alweer 20 jaar een vast onderdeel 
binnen GVM en deze afdeling is altijd 
zeer succesvol geweest. En de laatste 
tijd scoort GVM’79 goed met de Free-
runninglessen die zij aanbiedt. Bij 
GVM’79 kun je dus veel verschillende 
takken van de gymnastieksport 
beoefenen. Vanaf 3 jaar kun je 
starten bij de kleutergym en later 
doorgaan met één van de andere 
sporten. Uitermate geschikt om de 
motoriek van je kleuter op een 
goede manier te ontwikkelen. Vooral 
in deze tijd waarin kinderen minder 
buitenspelen en jongens op school 
minder mogen “ravotten” is kleu-
tergym onmisbaar in de (motorische) 
opvoeding. 
Bij de kleutergym werken we met 
lessen uit het KNGU Nijntje Beweeg-
diploma. Een speciaal, door de KNGU 
ontwikkeld, programma gericht op 
alle facetten van de motorische 
ontwikkeling van kinderen van 3-6 
jaar. Wij willen ons aanbod voor de 
allerjongsten uitbreiden, maar zijn 
hiervoor opzoek naar een 
Peutergym-juf ! Vanaf het 6e levens-
jaar kan er gestart worden met 
turnen. Turnen is bij uitstek een sport 
waarin het gehele lichaam wordt 
getraind en geeft dus een goede 
voorbereiding op vrijwel elke sport 
die je hierna zou gaan beoefenen. De 
turnlessen bij GVM richten zich alle-
maal op het leggen van een goede 
basis. Wij werken met gekwalifi-
ceerde trainers en talentvollere 
kinderen worden snel uitgenodigd 

om een niveau hoger te gaan trainen. 
Ook binnen de lessen proberen we 
elke gymnast op zijn eigen niveau uit 
te dagen. Er kan meegedaan worden 
aan wedstrijden, maar dat is niet 
verplicht. Selectie turnen hoort bij 
GVM ook tot de mogelijkheden en 
ook daar is nog voldoende ruimte 
voor groei. Wij doen mee aan regio-
nale wedstrijden op niveau D1 tm 
D3. De selectie turnsters trainen 
meerdere uren in de week en doen 
weer moeilijkere elementen. Voor 
alle leeftijden zijn er selectie groepen 
en zit je op de middelbare school, 
dan kun je zelf bepalen hoeveel uur 
je in de week wil trainen. 
Naast de hele turntak is er ook een 
acrogymafdeling bij GVM’79. 
Acrogym is een combinatie van 
turnen, acrobatiek en dans en 
daarom ook uitermate geschikt voor 
meiden die naast dansen, ballet of 
turnen eens iets anders willen 
proberen. Bij acrogym staat het 
samenwerken centraal, zowel binnen 
de groep als binnen je eigen acro-
team. Je moet elkaar leren 
vertrouwen, zodat je steeds moeilij-
kere kunstjes durft te maken. Dit 
seizoen is er nog veel plaats voor 
nieuwe acrobaten. 
Zoals eerder genoemd biedt GVM79 
ook Freerunning aan. Deze nog vrij 
jonge sport staat in heel Nederland 
flink in de belangstelling en wordt 
vaak gebruikt in stoere commercials. 
De lessen staan onder leiding van 
Samuel, zelf freerunner in hart en 
nieren. De freerunners springen 
soepel van het ene onderdeel naar 
het andere onderdeel. Dit trai-
ningsuur is geschikt voor kinderen 
met extra veel energie, die het liefst 
overal op- en afspringen. De groep 
van 9 tm 11 jarigen zit als erg vol, 
maar voor jongeren en oudere 
kinderen is er nog volop plek !
Bij GVM’79 willen we alle kinderen 
aan het bewegen krijgen en staat het 
plezier in bewegen ten alle tijden 
voorop! Interesse gekregen in onze 
beweegactiviteiten? Kijk dan op onze 
website www.gvm79.nl of zoek ons 
op Facebook of Instagram! Je mag 
altijd 2 x gratis een proefles doen. 
Elders in de krant vind je het 
lesrooster van GVM’79.

GVM’79 start met leuke lessen 
voor nieuwe leden!

Regio - Ook dit jaar krijgt u weer de 
gelegenheid om de omgeving van 
De Kwakel te zien vanuit een heel 
ander perspectief. Bamboelabyrint 
Nirwana en Poldersport De Kwakel 
organiseren op 10 oktober 2021 voor 
de liefhebbers van wandelen een 
tocht met drie afstanden, die u voor 
een groot deel over de dijken van en 
rondom De Kwakel voeren: 18, 12 en 
7 kilometer. Deels verhard maar, voor 
een flink deel over onverharde 
ondergrond, grasland. Let op: De 

dijken en weides zijn veelal particu-
lier eigendom en derhalve niet vrij 
toegankelijk, alleen voor deze 
speciale gelegenheid maken de eige-
naren een uitzondering. En: honden 
zijn niet welkom wegens de rondlo-
pende schapen en lammeren. Nieuw 
dit jaar is de kindertocht van 7 kilo-
meter, waarbij ook een rondje om en 
deels door Fort De Kwakel. 
Tijdens deze derde editie zult u door 
maar liefst drie povincies geleid 
worden. Start en finish is weer bij 

De Kwakelse Dijkentocht

Poldersport De Kwakel, waar u in het 
weiland langs de sportieve onder-
delen loopt en er zelfs een paar mag 
uitproberen als u dat wilt. Ook wacht 
u verderop nog een spannende over-
steek van de Molenvliet. 
Na omstreeks 7 kilometer hebben de 
12 en 18 km een pauzegelegenheid 
voor een versnapering en/of een 
sanitaire stop. De 18 en 7 km voeren 
op een kleine drie kilometer voor het 
eind door de Theetuin van Bamboe-
labyrint Nirwana. Ook daar is een 
versnapering verkrijgbaar (waar-
onder de fameuze kersenroomtaart 
en perenroomtaart) en is uiteraard 
sanitair aanwezig. Start en finish is bij 
boerderij Leeuwarden, Poldersport,
Boterdijk 91 De Kwakel. Daar is na 
afloop uiteraard de gelegenheid om 
deze Kwakelse Dijkentocht gezellig 
na te beschouwen. Honden zijn (ook 
aangelijnd) wegens de schapen en 
lammeren op de dijken niet welkom. 
Starten kan tussen 9.00 en 11.00 uur, 
afstanden 7, 10 en 18 km. Inschrij-
ving € 5,- pp, kinderen onder 12 jr € 
3,-. Graag via e-mail voorinschrijven, 
dat voorkomt voor ons verrassingen 
en voor u mogelijk een teleurstelling: 
ruud@bamboelabyrint.nl

Uithoorn - De derde dinsdag in 
september was niet alleen Prinsjesdag 
maar ook de start van de bridgers van 
Hartenvrouw. Net als alle andere 
Uithoornse bridgeclubs zijn we 
gestart in het Buurtnest waar we 
spelen tot de nieuwe Scheg klaar is. 
Na 18 maanden zonder bridgeclub 
waren de leden blij elkaar weer te zien 
en wilden misschien nog liever zitten 
en kletsen dan bridgen! Het beviel 
goed in deze nieuwe en lichte ruimte 
waar we door Sven van onze drankjes 
werden voorzien. 23 Paren 
probeerden weer of ze het bridge 
spelletje nog machtig waren. Dat viel 

niet voor iedereen mee. Ook de 
bediening van de scorekastjes gaf 
hier en daar wat problemen. 
Volgende week nog een keer oefenen 
en op 5 oktober starten we na de 
Algemene Ledenvergadering met de 
competitie. 

Regels
Na 24 spellen bleek wie de regels het 
beste heeft onthouden of misschien 
nog regelmatig heeft gespeeld de 
afgelopen tijd. De top 5 in de B is als 
volgt. Op 1 Ploon en Marja 61,25%, op 
2 Atie en Elly 56,67%, op 3 Tina en 
Cora 54,17%, op 4 Jeannet en Lenie 

Bridgevereniging Hartenvrouw 52,92% en op de vijfde plaats Inge en 
Thea 52,50%. Gefeliciteerd dames. 
Goed gedaan. Dan naar de A lijn. Hier 
eindigde het gelegenheidspaar Corry 
en Renske op 1 met 61,98%, 2 Tini en 
Paula 58,75%, 3 Refina en Cathy 
57,81% en een gedeelde 4de plaats 
voor Ina en Jetty en Froukje en 
Anneke met 56,25%. Ook felicitaties 
voor deze top 5. Volgende week 
worden de kaarten opnieuw geschud 
en spelen we nog een keer vrij om 
daarna weer aan de competitie te 
beginnen. Vooralsnog nemen we 
geen nieuwe leden aan. Wilt u op de 
wachtlijst? Stuurt u dan een mail met 
uw gegevens naar 
Hartenvrouw2015@gmail.com

Regio - Vele hardlopers reageerden 
enthousiast na de recente persconfe-
rentie over de covid status. “Wij 
kunnen weer aan wedstrijden en 
prestatielopen gaan deelnemen”. Dit 
was de meest gehoorde reactie in 
hardlopers-land. Geen beperkingen 
meer bij de trainingen. Individueel of 
in verenigingsverband weer volop 
mogelijkheden om je sportief voor te 
bereiden op de komende lopen. 
AV De Veenlopers organiseert een 
van de bekendste lopen in de regio 
nl “De Zilveren Turfloop”. De start en 
finish vindt plaats op de Hoofdweg in 
Mijdrecht t.h.v. de sportvelden. Het 
programma zoals u van ons gewend 

bent is aangepast aan de omstandig-
heden. Inschrijven is alleen mogelijk 
via www.inschrijven.nl. Het bijbeho-
rende startnummer + tijdregistratie-
chip haal je voor de start op in 
sporthal De Phoenix, Hoofdweg 85, 
Mijdrecht. De GeZZinsloop en de 
G-Run zijn verplaatst naar het 
volgend voorjaar. De 3 hoofd 
afstanden zijn in het programma 
gebleven. 
Om 11.00 uur starten wij met de 
VOKU 10 km loop. Om 11.10 uur 
gaan de deelnemers aan de Automo-
tive-centre Van Nieuwkerk 5 km loop 
van start en om 11.15 uur gaat de 
VIDA 10 EM loop van start. 

Vorig jaar geen 30e editie, dus 
maar bewaard voor dit jaar

Op de vraag van diverse bedrijven en 
instellingen of de Businessloop dit 
jaar in het programma is opge-
nomen? Het antwoord is: Ja. 
Inschrijven is nu mogelijk. Via onze 
website www.veenlopers.nl / 
zilverenturfloop is het inschrijfformu-
lier te downloaden. Het prachtige 
parcours door de Mijdrechtse polder 
en langs de Kromme Mijdrecht is op 
zijn mooist in het najaar. Niet alleen 
populair bij de regionale deelnemers 
maar ook bij lopers die zich hebben 
ingeschreven bij het Zorg en Zeker-
heid circuit. Dit circuit organiseert 8 
lopen in de regio Mijdrecht, 
Uithoorn, Leiden en omstreken. Mee 
doen? Kijk op www.zorgenzekerheid-
circuit.nl Een handje helpen? Stuur 
een e-mail naar zilverenturfloop@
veenlopers.nl 
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Uithoorn - Maar liefst 30 AKU 
pupillen hebben zich weten voor de 
competitie finale bij AV Startbaan in 
Amstelveen. Na 2 voorrondes, waar 
atleten zich konden plaatsen voor de 
Noord-Hollandse Kampioen-
schappen, wordt op 25 september de 
finale gehouden. 6 ploegen, met 
iedere vijf atleten hebben zich 
geplaatst voor de finale.
In juli werd de 1e voorronde georga-
niseerd, afgelopen weekend organi-
seerde AKU de 2e voorronde. Om je 
als individuele atleet te plaatsen voor 
de finale moest je op basis van 2 
wedstrijden bij de beste 12 van 
Noord-Holland eindigen. Een ploeg 
moest een plaats in de top 8 
veroveren.

Meisjes
De meisjes pupillen A2 gingen gelijk 
snel van start en wonnen met over-
macht de 4 x 60 meter. Emmanuella 
Amani was tijdens de meerkamp de 
allersterkste en won alle drie de 
onderdelen (kogelstoten, 
verspringen en de 60 meter sprint). 
Voor de finale is Emmanuella een van 
de grote favorieten voor een podi-
umplaats. Nynke Veen eindigde heel 
knap op een 4e plaats met 2 
persoonlijke records op de 60 meter 
en bij het kogelstoten. Amara Blon-
deau beloonde zichzelf na een sterke 
meerkamp met een 5e plaats.Bij het 
kogelstoten kwam Amara tot een 
afstand van 5,62 meter wat een pr 
betekende. Aranxta Ligtvoet 
eindigde in de meerkamp op een 
17e plaats en stootte de kogel naar 
een nieuw persoonlijk record van 
4,47 meter. Tijdens de finale in 
Amstelveen zullen Aranxta, Emma-
nuella, Amara en Nynke samen met 
ploeggenoot Naomi Keteku de strijd 
aangaan met de overige 7 beste 
ploegen van de provincie.

Jongens
De jongens A2 pupillen waren na de 
vorige competitie, waar zij helaas een 
DQ hadden op de 4x60 meter esta-
fette, gebrand op een goede tijd. De 
jongens wisselden heel goed en 
kwamen als 2e over de finish in en 
mooie tijd van 38,69 seconden. Tim 
Taanman behaalde met 3 persoon-
lijke records bij het kogelstoten en de 
60 meter sprint het podium. Tim 
mocht de bronzen medaille in 
ontvangst nemen. Helaas eindigde 
Tim als 13e op de Noord-Hollandse 
ranglijst, waardoor hij zich op een 
paar punten niet individueel heeft 

geplaatst voor de finale. Op de 4e 
plaats eindigde heel sterk Jay van 
Kempen. Met een geweldige stoot 
van 7,16 meter bij het kogelstoten 
behaalde Jay een mooi persoonlijk 
record. Jeroen Hoes behaalde op de 
meerkamp een knappe 9e plaats met 
een mooi persoonlijk record bij het 
kogelstoten. Sebastiaan van Schinkel 
kende een zeer succesvolle dag en 
behaalde op alle 3 de onderdelen 
een nieuw persoonlijk record. 

Meisjes pupillen
Bregje Veerhuis behaalde bij de 
meisjes pupillen A1 een podium-
plaats. Mede door een mooi pr van 
1,15 meter bij het hoogspringen 
ontving zij de bronzen medaille. Joy 
van Dijk eindigde op een 10e plaats 
in het eindklassement met een pr op 
de 60 meter sprint en bij het 
balwerpen. Ayla Keltering was in 
topvorm tijdens de meerkamp en 
behaalde op alle 3 de onderdelen 
een pr, waaronder 15,80 bij het 
balwerpen. Jonne van Diemen 
eindigde als 15e in het eindklasse-
ment en liep op de 60 meter sprint 
een snelle tijd van 10,71 seconden. 
Nida Karimi behaalde bij het 
balwerpen een mooie afstand van 
9,29 meter.

Jongens pupillen
Diego Panday, Luuk van Manen, 
Ruben van Vliet en Ruben Zijerveld 
behaalde bij de jongens A1 een 
mooie 3e plaats op de 4x60 meter 
estafette. Diego Panday kende een 
zeer sterke meerkamp en eindigde 
knap op de 2e plaats. Diego 
behaalde op alle 3 de onderdelen 
een persoonlijk record. Ruben van 
Vliet behaalde de 7e plaats in het 
klassement met een persoonlijk 
record van 1,10 meter bij het hoog-
springen. Luuk van Manen behaalde 
bij het balwerpen een mooi pr van 
19,78 meter en eindigde als 8e in het 
klassement. Ruben Zijerveld finisht 
op de 60 meter sprint in een nieuw 
pr van 11,53 en kwam bij het hoog-
springen tot een nieuw pr van 0,95 
meter.

B pupillen
De jongens pupillen B liepen een 
zeer goede estafette. Ruben, Mike, 
Finn en Roel kwamen in een snelle 
tijd als 2e over de streep. De jongens 
hebben zich op basis van de 2 voor-
rondes knap geplaatst voor de finale. 
Roel Verlaan heeft zich individueel 
weten te plaatsen voor de finale op 

AKU leden plaatsen zich voor competitie finale
25 september. Na een 2e plaats in de 
meerkamp bezet hij knap de 7e 
plaats op de Noord-Hollandse rang-
lijst. Bij het balwerpen kwam de AKU 
atleet tot een mooi pr van 33,42 
meter. Mike van Ettinger finishte 
sterk op een 7e plaats op de 
meerkamp. 
Op de 1000 meter liep Mike naar een 
mooi pr 3,47,18 minuten en ontving 
hiervoor de zilveren medaille. Ruben 
Raadschelders scoorde heel goed bij 
het balwerpen, hij wierp de bal naar 
een mooi pr van 19,78 meter. Finn 
Bakker was in erg goede vorm bij het 
verspringen en kwam tot een goede 
sprong van 3,25 meter. Thijs van 
Diemen behaalde op alle drie de 
onderdelen een persoonlijk record, 
waaronder een tijd van 7,87 
seconden op de 40 meter sprint. 
Frederik Burger behaalde bij het 
balwerpen een mooi persoonlijk 
record en kwam tot een afstand van 
15,57 meter. Teis van Oudenallen 
kwam bij het verspringen tot een 
mooie sprong van 2,26 meter.
Evi Schoen behaalde bij de meisjes 
pupillen B een knappe 6e plaats. Bij 
het balwerpen kwam Evi tot een 
goede afstand van 14,50 meter. 
Robin Haaima eindigde op de meer-
kamp in de top 10 en behaalde bij 
het verspringen met een sprong van 
2,58 een mooi pr. Lea van den Berg, 
Demi Brouwer en Esmee Horlings 
maakten er onderling een span-
nende strijd van. De 3 AKU atletes 
finishten op maar 10 punten van 
elkaar in het eindklassement. Lea liep 
een mooi pr op de 1000 meter van 
4,36,88 minuten, Demi behaalde bij 
het balwerpen een pr van 14,11 
meter en Esmee gooide de bal naar 
een pr van 10,38 meter. Kyara 
Duisdeiker behaalde 2 persoonlijke 
records, op de 40 meter liep ze een 
tijd van 8,62 seconden en bij het 
balwerpen behaalde ze een afstand 
van 11,97 meter. Norah van Goor den 
Oosterlingh liep een goede 1000 
meter en kwam in ene nieuw 
persoonlijk record van 5,20,42 
minuten over de finish.
De jongens pupillen hebben na de 2 
voorrondes een reële kans op een 
medaille te winnen tijdens de Noord-
Hollandse kampioenschappen. De 
jongens wonnen met overmacht de 
wedstrijd bij AKU en staan nu 2e op 
de ranglijst. Jip Hofmijster staat bij de 
C pupillen met kop en schouders 
bovenaan de ranglijst. Met 2 mooie 
persoonlijke records, waaronder een 
goede sprong van 3,53 meter bij het 

verspringen mocht hij de gouden 
medaille in ontvangst nemen. Joes 
Bar heeft zich ook heel knap als indi-
viduele atleet weten te plaatsen voor 
de finale. Joes bezet na 2 wedstrijden 
de 9e plaats op de ranglijst. Ook Joes 
passeerde bij het verspringen de 
grens van 3 meter wat een nieuw pr 
betekende. Thiago Panday behaalde 
een top 10 klassering en behaalde bij 
het balwerpen een pr van 15,35 
meter. Stijn Heemskerk begon de 
meerkamp sterk met een nieuw pr 
op de 40 meter sprint en behaalde 
ook bij het verspringen een persoon-
lijk record van 2,76 meter. 

Meerkamp
Bram van der Lee behaalde tijdens 
de meerkamp op alle 3 de onder-
delen een persoonlijk record, waar-
onder een sprong van 2,67 meter bij 
het verspringen. Thijs van Putten 
kende een sterke meerkamp en liep 
op de 600 meter een mooie tijd van 
2,40,25 minuten. Justin van Vliet 
finishte net achter Thijs in het klas-
sement en liep op de 40 meter een 
snelle tijd van 7,80 seconden. Ahmed 
Rasoul kende een zeer goede 
competitie en behaalde op 3 onder-
delen een persoonlijk record, bij het 
verspringen sprong hij een afstand 
van 2,70 meter. Abel van Zaanen liep 
na de meerkamp een erg sterke 600 
meter. Abel kwam in een nieuw pr 
van 2,26,89 minuten over de eind-
streep. Mats van Manen liep op zijn 
thuisbaan een snelle 40 meter en 
finishte in een tijd van 8,68 
seconden. Jason van Wezel behaalde 
bij het balwerpen een nieuw pr met 
een afstand van 11,03 meter.

Meisjes C
De meisjes pupillen C hebben zich 
mede door een snelle estafette heel 
knap geplaatst voor de competitie 
finale. Ghurbani, Rowan, Kayley, Deliz 
en Feline staan met de ploeg op een 
7e plaats. Ghurbani Bughra behaalde 
op alle 3 de onderdelen van de meer-
kamp een persoonlijk record. Ze 
eindigde met deze prestaties op een 
goede 4e plaats. Rowan van Kempen 
behaalde een mooie plaats in de top 
10 en kwam bij het balwerpen tot 
een nieuw pr van 14,70 meter. Kayley 
van Mook behaalde op de meerkamp 
2 pr’s en liep op de 600 meter naar 
een mooie tijd van 2,37,70 minuten. 
Feline Verlaan behaalde bij het 
verspringen een mooie sprong van 
2,56 en bij het balwerpen kwam ze 
tot een afstand van 10,73 meter. 

Beide prestaties betekende een pr 
voor Feline. Deliz Honig kwam bij het 
verspringen tot een nieuw persoon-
lijk record. Ze sprong een afstand van 
2,59 meter.

Jongens Pupillen
De jongens mini pupillen hebben 
zich met 2 sterke voorrondes weten 
te plaatsen voor de finale. De 
jongens staan zelfs op een hele 
mooie 2e plaats en gaan tijdens de 
finale meedoen voor de podium-
plaatsen. Siem Verlaan won net als de 
vorige competitie met overmacht de 
meerkamp en staat na 2 rondes op 
de 1e plaats en kan zich opmaken 
voor een mooi finale. Mathies de 
Wildt werkte een hele sterke meer-
kamp af en eindigde op de 7e plaats, 
mede door een mooi pr van 2,73 
meter bij het verspringen. Ty Ansano 
behaalde een goede 9e plaatst met 2 
persoonlijke records bij het 
balwerpen (7,81 meter) en het 
verspringen (2,61 meter). Levi Bakker 
behaalde ook een top 10 klassering, 
mede door een snelle sprint in een pr 
van 8,37 seconden. Revi van ’t Schip 
maakte een sterk debuut tijdens de 
competitie en eindigde heel knap op 
een 11e plaats op de meerkamp. 
Joeri Stolwijk finishte kort achter Revi 
en liep met een nieuw pr van 8,47 
seconden een hele snelle race op de 
40 meter. Thiago Ligtvoet behaalde 
op alle 4 de onderdelen een persoon-
lijk record, op de 600 meter liep hij 
een tijd van 2,57,73 minuten. Finn de 
Kuijer liep op de 600 meter naar een 
knappe 6e plaats en kwam in een 
nieuw pr van 2,35,93 minuten over 
de finish. Ryan Muller behaalde op 
de meerkamp 3 mooie records, bij 
het balwerpen kwam hij tot een 
afstand van 7,01 meter. Finn Duifhuis 
liep op de 600 meter goede wedstrijd 
en finishte in een persoonlijk record 
van 3,25,16 minuten. Luuk Duifhuis 
liep op de 40 meter sprint een snelle 
tijd van 10,76 seconden.

Meisjes Pupillen
De meisjes pupillen mini hebben zich 
na de 2 voorrondes als 6e ploeg van 
AKU geplaatst voor de finale. Een 
hele knappe prestatie van de jonge 
atletes. Jelka Schuit eindigde tijdens 
de meerkamp op een goede 4e 
plaats met pr’s op alles onderdelen 
van de meerkamp. Jill Verhoef 
eindigde knap op een 5e plaats en 
finishte op de 600 meter in een 
prachtige tijd van 2,26,05 minuten. 
Anna van Diemen kende een zeer 
succesvolle dag en behaalde op alle 
onderdelen een persoonlijk record. 
Bij het verspringen kwam ze tot een 
afstand van 2,33 meter. Mishika 
Khare behaalde net als haar trai-
ningsmaatje 4 persoonlijke records, 
waaronder een mooie worp van 8,64 
meter bij het balwerpen. Noraly 
Kohinor liep een snelle sprint op de 
40 meter en finishte in een tijd van 
9,15 seconden. Caia van Gils kwam 
bij het balwerpen tot een mooi 
persoonlijk record van 9,70 meter. 
Roos van Oudenallen behaalde 3 
persoonlijke records, waaronder een 
afstand van 2,23 meter bij het 
verspringen. Emina Sivic maakte haar 
debuut op de meerkamp, waar ze 3 
goede prestaties neerzette. Op de 
600 meter finishte Emina in een tijd 
3,31,51 minuten.
De jongste deelneemster van AKU, 
Liv de Kuijer deed bij de mini mini 
groep. Liv die lang had uit gekeken 
naar haar eerste wedstrijd, behaalde 
een hele knappe 2 plaats en mocht 
de zilveren medaille op het podium 
in ontvangst nemen.






