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“Normaal wordt de drempel in 
januari aangepast, maar door de stij-
gende prijzen is eerder aan de bel 
getrokken en is de norm om in 
aanmerking te komen voor een 
voedselpakket verlaagd”, legt Peter 
Hoogendoorn, penningmeester van 
de Voedselbank Uithoorn-De Kwakel, 
uit. “We zien deze week inderdaad 
een stijging van 85 naar 90 cliënten,” 
vertelt Kim van Team Uitgifte. “Het 
aantal cliënten heeft lange tijd rond 
de zestig geschommeld, maar is 
langzaam maar zeker gestegen.” Om 
in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket wordt gekeken naar 
het netto besteedbare inkomen. “Als 
iemand na aftrek van de vaste lasten 
minder dan 75 euro per week over-
houdt, kan hij een aanvraag doen bij 
de Voedselbank”, vertelt Peter. De 
verwachting is dat er komende tijd 
nog meer mensen een beroep zullen 
doen op de voedselhulp. “Er zijn 
mensen die op het randje leven en 
door de hogere kosten het net niet 
zullen redden. We hopen dat deze 
mensen ons weten te vinden”, zegt 
Kim. Peter geeft aan dat ze binnen-
kort met de teams gaan vergaderen 
over de consequenties die de groei 
gaat hebben. “Er is geen maximum, 

maar we weten niet hoeveel haalbaar 
is. Hoe gaan we dat logistiek redden? 
Het vraagt meer inspanning en dan 
zijn er meer vrijwilligers nodig.” 

Voedselvoorziening
Basisvoedselpakketten worden door 
de Voedselbank in Hoofddorp uit 
Amsterdam gehaald en daar aange-
vuld. Vervolgens halen chau� eurs de 
pakketten op in Hoofddorp om ze 
naar Uithoorn te brengen. Ook daar 
worden producten toegevoegd. “Op 
donderdagochtend zijn drie vrijwil-
ligers druk bezig met het sorteren 
van binnengekomen etenswaar en 
het vullen van tasjes. In de middag 
komt de tweede ploeg die de uitgifte 
doet.” Tussen twee en zes uur komen 
de cliënten hun kratten ophalen in 
De Kuyper. “Een voedselpakket moet 
genoeg zijn voor drie dagen drie 
maaltijden per dag”, verduidelijkt 
Kim. “Maar we moeten roeien met de 
riemen die we hebben. We proberen 
rekening te houden met mensen die 
halal eten of vegetarisch zijn.” Peter 
vult aan: “We hebben een voedsel-
werver die langs bedrijven gaat. In de 
zomer krijgen we veel verse 
groenten. In de winter is dat een 
uitdaging. We kregen zuivel van een 

bedrijf, maar dat is weggevallen. Het 
beleid van de Voedselbanken Neder-
land is aangepast. Mochten we eerst 
alleen gratis voedsel ophalen en 
uitgeven, nu mogen we ook voedsel 
kopen, dus als er een keer weinig 
vlees is, kunnen we dat aanscha� en. 
Ook kaas en eieren zijn erg gewild. 
We hebben donateurs die geld 
geven en er speci� ek bij zeggen dat 
het niet voor de huur is, maar voor 
voedsel. Er zijn ook donateurs die 
vragen wat ze kunnen aanleveren en 
die geven wat nodig is.” Peter was 
bang dat er een soort Voedselbank-
moeheid zou kunnen ontstaan, maar 
na bijna tien jaar kan de Voedselbank 
nog goed blijven bestaan. “Zonder 
vrijwilligers en donateurs zouden we 
het niet redden.” Nieuwe vrijwilligers 
zijn hard nodig bij de Voedselbank. 
Donateur worden of een voedsel-
pakket nodig? Kijk op www.voedsel-
bankuithoorn.nl voor meer 
informatie. 

Uithoorn - De stijgende prijzen voor boodschappen en voorzieningen 
waardoor het voor veel mensen moeilijk wordt om rond te komen, lijkt 
een opmars voor extra drukte bij de Voedselbank.

Extra drukte bij Voedselbank

Uithoorn - Het Enge bos is een 
verborgen paradijsje, verstopt achter 
boerderij en kassen in De Kwakel. Op 
deze prachtige locatie tussen al dat 
groen organiseert Jeannette ten Brink 
haar high-tea. Acht jaar geleden 
ontving Jeannette de eerste groep in 
Het Enge Bos. Ze wilde voorzichtig 
kijken of het concept zou aanslaan. Als 
het niets zou worden, dan zou ze het na 
de winter niet meer oppakken, maar het 
was een succes. “Ik geniet ervan en de 
mensen die komen genieten van de 
entourage en elkaars gezelschap.” Dus 
ging ze ervoor en maakte tijdens de 
eerste winter het huisje dat er al stond 
dubbel zo groot. “De bedoeling van de 
high-tea is dat het de kosten dekt die ik 
maak voor het onderhoud van het bos.” 
Jeannette kreeg Het Enge Bos van haar 
vader. “Begin 2014 werd mijn moeder 
ziek en vroeg mijn vader of ik het stuk 
bos wilde overnemen. Dat vond ik heel 
leuk. Ik wilde dat anderen er ook van 
konden genieten en dat het kostenneu-
traal was. Zo is het idee voor de high-tea 
ontstaan.” De naam Het Enge Bos komt 
van de Fabeltjeskrant. “Bor de Wolf ging 
naar Het Enge Bos om rust te zoeken. Ik 
ben hier opgegroeid en het schijnt dat 
ik dit vroeger Het Enge Bos noemde.” 
Het hele jaar door kan een high-tea 
geboekt worden. Buiten staat een grote 
tafel middenin het groen en binnen is 
het knus en gezellig. “Begin en eind 
zomer zijn het drukst. Ik ontvang maar 
één groep per dag, zodat er geen tijds-
druk is en het makkelijker is om contact 
te hebben.” Mensen komen er om hun 
verjaardag te vieren, voor een vrijgezel-
lenfeest, babyshower, reünie of zomaar 
voor een gezellige middag. Een groep 
kan maximaal bestaan uit zestien 
personen en met een minimum van vijf. 
Jeannette maakt alles zelf van scones en 

de lemon curd tot vlierbloesemsiroop. 
Haar specialiteit is de groene Forest 
Moss cake. “Ik stook een vuurtje om de 
gerechten warm te maken. De gasten 
krijgen eerst zoet en daarna hartig en 
als afsluiting maak ik een mini-omeletje, 
wenteltee� e of een pannenkoekje.” 

Rondleiding 
Tijdens de high-tea geeft Jeannette 
een rondleiding door het bos. Er valt 
genoeg te zien en te horen. Jeannette 
wijst op de planten die er bloeien en 
vertelt over de dieren die er leven zoals 
bunzingen, hazen en egels. Er hangen 
twee wildcamera’s. Daarop heeft ze 
gezien dat er eind juni zelfs een reebok 
in haar bos is geweest. “In Nieuwkoop 
zat een kleine populatie. Vermoedelijk 
is hij daarvandaan gekomen. Helaas 
heeft hij het op de Noorddammerweg 
met de dood moeten bekopen.” Jean-
nette vindt het heel belangrijk om het 
unieke stukje bos tussen de polders te 
behouden. Om het goed te beheren 
heeft het bos veel onderhoud nodig. 
“Het meeste onderhoud doe ik zelf. Dat 
kost veel tijd. Mijn man doet het zware 
werk en de Knotgroep komt een keer 
per jaar knotten. We hebben veel knot-
wilgen staan, omdat vroeger het hout 
werd gebruikt. Ook de kinderen van de 
Veenmollen komen een middagje 
helpen en er komen leerlingen voor 
hun maatschappelijke stage. Daar ben 
ik heel blij mee.” Voor Jeannette zijn de 
high-teas vooral bedoelt om het bos in 
stand te kunnen houden. Daarnaast 
heeft ze nog een baan als verftech-
nicus. “Al mijn vrije tijd gaat naar het 
bos. Als ik niet aan het bakken ben, ben 
ik bezig met het onderhoud.” Wie ook 
een keer een high-tea wil organiseren 
kan dat reserveren op 
www.hetengebos.nl.

Acht jaar theedrinken in 
Het Enge Bos
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Regio - Op zaterdag 1 oktober neemt 
Vogelwerkgroep IVN De Ronde Venen 
en Uithoorn een kijkje bij
de telpost in het Diemerpark. Daar 
wordt deelgenomen aan de internati-
onale vogelteldag; de EuroBirdwatch. 
Ook dit jaar wordt op meer dan 150 
tel-posten in ons land geteld waar-
onder dus ook bij de telpost Diemer-
park. Het najaar is dé tijd van het jaar 
om een recordaantal vogels te zien. 
Veel vogels die bij ons hebben 
gebroed trekken nu naar het warme 
zuiden. Vanuit het hoge noorden 
komen vogels naar ons land om te 
overwinteren of ze trekken in die tijd 

door ons land. Voor vogelaars en 
natuurliefhebbers is dit hét moment 
om naar buiten te gaan, de vogels te 
zien en te tellen. Vorig jaar trokken er 
tijdens Euro Birdwatch bijna vijftig 
soorten langs op deze telpost, waar-
onder 613 graspiepers, 226 
spreeuwen, 27 rietgorzen, 28 zanglijs-
ters en twee raven. Komt dat zien! En 
tel mee! Mochten we tijd over hebben 
dan wandelen we nog een rondje op 
de Diemervijfhoek, een nabij gelegen 
natuurgebied. Deze IVN excursie is 
gratis maar wel graag aanmelden via 
de website. We vertrekken om 8.30 
uur bij de Nieuwe Begraafplaats aan 
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Beleef de Vogeltrek
in het Diemerpark

Regio - Met ingang van 3 oktober 
gaat de busbaan tussen Uithoorn-
Centrum en het busstation open en 
kan Buurtbus 526 weer zijn volledige 
route tussen Uithoorn-Busstation en 
Breukelen-Markt rijden. Met veel 
kunst- en vliegwerk hebben de vrij-
willige chau�eurs van de Buurtbus 
het afgelopen jaar de dienstregeling 
zo veel mogelijk in stand gehouden, 
zodat de passagiers met een over-
stap bij de Guido Gezellelaan toch 
hun bestemming konden bereiken. 
Vanaf maandag 3 oktober laten ze de 
omleidingsperikelen achter hen en 
rijden ze weer ieder uur vanaf 07.15 
- 18.45 uur de volledige en prachtige 
route van Uithoorn busstation, via 
Amstelhoek, langs de Kromme Mijd-
recht, de bibliotheek in Mijdrecht en 
dwars door de passage in Mijdrecht 
Centrum via Wilnis, naar Vinkeveen 
Maria Oord en vervolgens over de 
Demmerik en de Ter Aase Zuwe naar 

Nieuwer ter Aa en Breukelen Station. 
Eindhalte is Breukelen Markt. Ook 
daar start elk uur de busroute in 
omgekeerde richting. De dienstverle-
ning aan de passagiers staat bij hen 
hoog in het vaandel: ze stoppen 
desgewenst aan de route voor de 
deur of winkel. Een rit met de OV 
chipkaart kost € 1,90 (ongeacht het 
aantal haltes). Meer informatie over 
de dienstregeling en tarieven is te 
vinden op de website: www.
buurtbus526.nl.
Ze zijn ook nog op zoek naar 
mannen en vrouwen die het leuk 
vinden om als vrijwilliger een negen-
persoonsbusje te besturen. Een auto-
rijbewijs B is hiervoor voldoende; zij 
zorgen voor een gedegen instructie 
en begeleiding tijdens de eerste 
ritten. Aanmelden kan via info@
buurtbus526.nl . Liever eerst meer 
informatie? Bel dan met de secretaris 
(Lisette Taillie) via 06 - 5344 6273.

Buurtbus 526 rijdt weer zijn 
normale route

Regio - Zijn zingende mannen 
schaars aan het worden? Bij het
65 leden tellende popkoor Sound-
sation kunnen de mannen en het 
koor nog wel wat versterking 
gebruiken en daarom organiseren zij 
een open repetitie met hun enthou-
siaste dirigente Greetje de Haan. 
Deze avond zal plaats vinden op hun 
gebruikelijke repetitieavond en wel 
dinsdag 4 oktober. Er wordt dan o.a. 
gewerkt aan het pop-nummer ‘My 
Girl’ van The Temptations. Het 
popkoor Soundsation zingt pop- en 
musicalsongs vanaf de zeventiger 
jaren tot en met nu. Alles wordt 
begeleid met prachtige (orkest)
banden of bij concerten met een 
live-band. Ze treden regelmatig op, 
op uitnodiging en bij gezamenlijke 
concerten met orkesten en bij evene-
menten, en hebben in oktober 2023 
hun eigen concert met (eenvoudige)
choreogra�e, waarin heel veel afwis-
seling is met solisten en verschil-
lende stemgroepen die zich laten 
horen.

Popmuziek
‘De geschiedenis van de popmuziek 
vanaf de seventies tot nu’ is het 
thema. De koorrepetities zijn 
gezellig: er wordt lekker en goed 
gezongen en met humor veel 
geleerd. Schroom niet om mee te 

doen: alle mannen die het leuk 
vinden om te zingen zijn uitgeno-
digd! Ook mannen die reeds op een 
koor zitten en daarnaast ook nog wat 
anders willen proberen zijn natuurlijk 
van harte welkom. Kom vrijblijvend 
kennis maken met de mannen (en 
vrouwen) van popkoor Soundsation. 
Een uurtje zingen met alleen de 
mannen en daarna een biertje (of 
iets anders) drinken met bitterballen 
in de gezellige Beach. Na de versna-
pering voegt het hele koor zich 
samen om tot 22.00 uur weer heerlijk 
verder te zingen, en ook het gevoel 
van het hele en grote koor te 
ervaren. De derde helft van de avond 
is natuurlijk vrijblijvend, maar 
meestal om nog eens na te kletsen 
aan de gezellige bar en aan de lange 
boomtafels. Voor een algemene 
indruk van popkoor Sound-sation 
kun je ook kijken op hun website: 
www.soundsationaalsmeer.nl. Lijkt 
het je leuk om dit eens te proberen? 
Kom dan zeker een kijkje nemen en/
of meedoen en neem je buurman of 
familie/vrienden mee, op dinsdag 4 
oktober om 20.00 uur, The Beach, 
Oosteinderweg 247, Aalsmeer. (Voor 
geïnteresseerde dames is er helaas 
een ledenstop, maar er is een wacht-
lijst waardoor je je tòch alvast kunt 
aanmelden.) Heren graag tot 4 
oktober!

Bier en Bitterballenavond
bij Popkoor Soundsation

Bridgeclub 
Hartenvrouw/heer
Regio - Op de derde dinsdag van 
september vond niet alleen Prins-
jesdag plaats maar ook de derde 
zitting van de competitie bij Bridge-
club Hartenvrouw/heer. 22 Paren 
waren om één uur in Sporthal De 
Scheg van de partij om hun spel te 
spelen. In de A-lijn lukte dat Janny 
Streng & Sonja Reeders het best. Zij 
haalden met 59,58% de hoogste 
score van de middag. Op twee 
eindigden Gerda Bosboom & Rina 
van Vliet met 57,92%. De derde 
plaats was voor Tini Geling & Paula 
Kniep met 56,67%. Op vier Corry Smit 

& Bep de Voijs met 55% rond en de 
top-vijf werd afgesloten door Sonja 
Selman & Renske Visser met 52,92%. 
In de B-lijn eindigden Tina Wagenaar 
& Cora de Vor bovenaan met 55,05%. 
Marianne Jonkers & Anneke de 
Weerdt waren goed voor de tweede 
plaats met 54,17% en op drie 
eindigden Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger met 53,80%. De vierde en 
vijfde plaats tenslotte werden opge-
eist door Elly Belderink & Atie de 
Jong met 52,60% en Inge Dyrbye en 
Thea Stahl met 51,41%. Er is nog 
plaats voor nieuwe leden en als u 
belangstelling hebt voor deze club 
kunt u een e-mail sturen naar harten-
vrouw2015@gmail.com

COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN richt zich op natuureducatie. Voor meer informatie kijk op onze 
website www.ivn-drvu.nl.

INV-lezing: De Amazone
De grote toename aan branden en ontbossingen die het Amazonegebied 
bedreigen hebben herhaaldelijk het nieuws gehaald. Het Amazone regen-
woud in Zuid-Amerika omvat een enorme diversiteit aan planten en dier-
soorten. Naast haar enorme schoonheid en populariteit bij toeristen, speelt 
het gebied onder andere een essentiële rol in zuurstofvoorziening, water-
huishouding, koolstofopslag, voorziening van medicijnen, voedsel, grond-
sto�en en huisvesting van inheemse volkeren. Naast de bosbranden kent 
het gebied nog velen andere bedreigingen. Tara Woud heeft in 2014 haar 
master Ecology & Natural Resource Management afgerond in Utrecht. 
Daarna heeft zij 11 maanden in het Amazone regenwoud van Peru doorge-
bracht, waar zij bijdroeg aan inventarisaties van fauna, met name vogels. 
Ook deed zij onderzoek naar de ecologie en het gedrag van ara’s, pape-
gaaien en parkieten. Tijdens de lezing vertelt Tara Woud u meer over het 
Amazonegebied, zijn �ora en fauna, natuurwaarden, de bosbranden, 
andere bedreigingen. Zij zal spreken over haar werk in Peru en de diverse 
groepen organisaties die zich op verschillende manieren inzetten voor 
kennisvergaring en behoud van het regenwoud. Lezing ‘De Amazone’ door 
Tara Woud, IVN de Ronde Venen-Uithoorn, op dinsdag 4 oktober 2022 van 
20.00 tot 22.00 uur, inloop 19.45 uur. Locatie: NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Informatie: Willeke Rotteveel, tel. 06 2263 
8676. Vrijwillige bijdrage. Aanmelden: niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

de Ir. Enschedeweg in Wilnis en ver-
wachten daar om 12.00 uur weer 
terug te zijn. Per auto meerijden is 
mogelijk. Advies: neem een verre-

kijker mee en iets warms te drinken. 
Trek waterdichte schoenen of laarzen 
aan. Afgelastingen staan ca. twee uur 
voor de activiteit op de website:

IVN.nl/afdeling/De-Ronde-Venen-
Uithoorn. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Tinok van 
Hattum, telefoon 06 - 2475 2079.
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De Ronde Venen - In de gemeente 
De Ronde Venen zijn twee zwem-
baden. Het Veenweidebad in Mij-
drecht en in Abcoude is het nieuwe 
zwembad onderdeel van Sporthuis 
Abcoude. In de landelijke media 
werd eerder deze maand alarm 
geslagen over de sterk stijgende 
energieprijzen voor openbare 

zwembaden. De Koninklijke Neder-
landse Zwembond gaf aan dat zo’n 
200 van de bijna 640 zwembaden
in Nederland het eind van het jaar 
mogelijk niet gaan halen. Dat komt 
omdat ze in hun exploitatie zwaar 
getro� en worden door de hogere 
prijzen van gas en elektriciteit. 
Gebruikers van andere binnen- en 

buitensportactiviteiten hebben
ook te maken met stijgende ener-
gielasten. Het kan niet anders dan 
dat er tariefstijgingen volgen: duur-
dere toegangskaarten en hogere 
contributies. De sportdeelname 
komt daardoor onder druk. Welke 
mogelijkheden ziet de gemeente 
om de toegankelijkheid en betaal-
baarheid van de sport te waar-
borgen? Hoe donker zijn de wolken 
boven de beide zwembaden en 
voor de gemeentelijke � nanciën?

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur:
Nieuwsronde.  Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma
met daarin lokale onderwerpen.
(herhaling op ieder even uur)

Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag:  10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30 uur: 
BlijFFit.  Bewegingsprogramma voor senioren.
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos. 
In het weekend:  Het lokale weerbericht met Mees Weststrate.

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00 - 07.00 uur Nacht van De Ronde Venen
07.00 - 12.00 uur Ochtendronde
12.00 - 14.00 uur Tussen Twaalf en Twee
14.00 - 18.00 uur Middag Venen
18.00 - 00.00 uur Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00 - 22.00 uur Herrieschoppers
  22.00 - 23.00 uur Boundless
Donderdag  19.00 - 21.00 uur Eindeloos
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur Amigos da Musica
Zondag 10.00 - 12.00 uur Zondag met Zorg
  12.00 - 14.00 uur Amigos da Musica (herhaling)
  14.00 - 16.00 uur UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
E-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Donkere wolken boven 
zwembaden

Het Sporthuis in Abcoude. Het Veenweidebad in Mijdrecht.

De Hoef - Op zaterdag 8 oktober van 
11.30 uur tot 12.00 uur kunt u in de 
tuin van Jaap Gelderloos, Westzijde 
50, De Hoef, planten en ander groen-
materiaal inbrengen op de Najaars-
groenruilbeurs. Deze tijd van het jaar 
leent zich goed om te groot 
geworden planten te scheuren en de 
jonge plantdelen hebben nog even 
de tijd om aan te slaan. In het voor-
jaar kunnen ze meteen groeien en 
bloeien. Verzamelt u deze planten en 
breng ze in op onze groenruilbeurs! 
U kunt alles aanbieden en/of ruilen 
wat met tuinieren te maken heeft, 
zoals zaden, zaailingen, bollen, 
knollen, stekken, planten, boeken, 
tijdschriften, potten, gereedschap.
Hebt u niets in de aanbieding maar 
misschien wel een nieuwe tuin of zijn 
er lege plekken in uw tuin? Geen 
probleem, iedereen is welkom. Kom 
eens snu� elen aan de sfeer en 
misschien blijven er nog stekken, 

zaailingen of planten over en komt u 
een volgend jaar met uw eigen 
groenmateriaal. Parkeren kan op het 
terrein achter nr. 50.
Wij hopen hier weer veel mensen te 
mogen ontmoeten die gezellig even 
langs komen met materiaal uit eigen 
tuin zoals planten, zaden en stekjes. 
Dit kan worden uitgestald zodat 
iedereen kan rondkijken of er iets 
van zijn of haar gading bij is. En u 
mag hier ook nog eens de valappels 
en walnoten rapen. Verpak de 
planten en stekjes in potjes of plastic 
zakjes, zaden bv. in ko�  e� lterzakjes 
of lege doosjes van fotorolletjes. 
Voorzie alles van een etiket of brie� e 
met in elk geval de naam van de 
plant of de zaden en eventueel 
andere bijzonderheden (standplaats, 
kleur, hoogte).
De ko�  e en thee staan klaar. Graag 
tot ziens op onze najaarsgroenruil-
beurs!

Groenruilbeurs 8 oktober De Hoef

De Ronde Venen - Kinderburge-
meester Brian Brocx trapte samen 
met Mirelle Valentijn, voorzitter van 
Stichting Omgaan met Pesten en 
ontwikkelaar van de Toolkit ‘Ik denk 
me Sterk’, de Week tegen Pesten af. 
Samen gingen zij aan de slag met 
gezinnen en gedachtekracht. 
‘Grapje? Moet toch kunnen?!’ Dat is 
dit jaar het thema van de Week tegen 
Pesten. Het verschil tussen plagen en 
pesten herkennen is niet altijd 
eenvoudig. Je grens aangeven kan 

een uitdaging zijn, net de grenzen 
van een ander bewaken en 
beschermen. Positieve gedachten 
spelen daarbij een belangrijke rol. 
Brian opende de middag en sprak de 
aanwezige ouders, opa’s en oma’s, 
(klein)kinderen toe. “Je kunt allerlei 
gedachten hebben als je ziet dat 
iemand wordt gepest: Ik wil wel 
helpen, maar durf het niet of Dit is 
niet oké, maar wat moet ik zeggen? 
Als je zelf gepest wordt kun je je bang 
voelen en denken: ik zeg maar niets, 

straks wordt het erger. Jezelf sterk 
denken helpt om voor jezelf of een 
ander op te komen. Dan durf je wel 
iets te zeggen!”

Ballonnen
Na het openingswoord van Brian 
werd gedachtekracht de lucht in 
geblazen en verspreid via ballonnen, 
allen gevuld met een brie� e met 
daarop een zelfgekozen positieve 
gedachte. Aansluitend werd de 
nieuwe Toolkit ‘Ik denk me Sterk’ fees-
telijk gelanceerd. Brian goochelde 
deze tevoorschijn nadat met elkaar 
een spreuk was opgezegd. De eerste 
Toolkit werd als dank overhandigd 
aan het Kids College in Wilnis die als 
gastschool ruimte beschikbaar stelde. 
Tijdens de workshop luisterden de 
aanwezigen naar een verhaal, 
speelde het ‘Ik denk me Sterk’ spel en 
ontdekten het geheim van de kracht 
van gedachten. Iedereen ging naar 
huis met een zelfgemaakte gedachte-
kracht dobbelsteen en een ballon 
met brie� e om in de komende week 
te lezen op het moment dat positief 
denken je zou kunnen helpen. Brian 
en Mirelle kijken terug op een 
geslaagde aftrap van de Week tegen 
Pesten. 

Kinderburgemeester trapt 
Week tegen Pesten af

De Ronde Venen - Het afdelings-
bestuur en de fractie en het CDA
De Ronde Venen hebben kennis 
genomen van het besluit van Rein 
Kroon om terug te treden als raadslid. 
Zowel het bestuur als de fractie 
betreuren dit besluit maar hebben 
begrip voor het besluit van Rein 
Kroon. De fractie en het bestuur 
zullen zijn brede ervaring in het 
gemeentebestuur missen. Na acht 
jaar raadslidmaatschap en vier jaar 
wethouderschap was Rein Kroon het 
gezicht geworden van het CDA in De 
Ronde Venen. Hij heeft met heel veel 
inzet en enthousiasme zich voort-
durend ingespannen voor het belang 
van de burgers en het bedrijfsleven
in onze gemeente. Het bestuur en de 
fractie zijn hem daarvoor veel dank 
verschuldigd. Wij wensen Rein veel 
succes bij zijn verdere loopbaan en 

hopen nog regelmatig van zijn kennis 
en adviezen gebruik te kunnen 
maken. Het bestuur en de fractie zijn 
blij dat Coos Brouwer zal terugkeren 
in de CDA-fractie. De afgelopen vier 
jaar maakte Coos Brouwer ook deel 
uit van de gemeenteraad.

Eigen bedrijf
Rein Kroon liet het volgende weten: 
“Na een periode van acht jaar in de 
gemeenteraad en vier jaar als wet-
houder merk ik dat ik in deze nieuwe 
periode niet de energie kan leveren 
die het raadswerk vraagt. Dit gecom-
bineerd met het starten van mijn 
eigen bedrijf hebben mijn doen 
besluiten om te stoppen als raadslid. 
Hierbij wil ik graag mededelen dat ik 
met ingang van 21 september 2022 
stop als raadslid. Ik wens u allen wijs-
heid toe in de besluiten die u moet 
nemen voor ons, als inwoner. Ik dank 
alle inwoners, ambtenaren en colle-
ga’s voor het vertrouwen en de � jne 
samenwerking”.

Rein Kroon bedankt voor 
raadlidmaatschap





8 inderegio.nl • 28 september 2022NIEUWS

Uithoorn - Zondagmiddag kwam 
schrijfster Jacobine van den Hoek naar 
Uithoorn om te vertellen over haar 
roman ‘De roos van Napoleon’. In een 
gezellige setting achterin bij Sjiek aan 
de Amstel werd Jacobine geïnter-
viewd door schrijfster Ilona van Hilst. 
Het was een geanimeerd gesprek over 
de hoofdpersoon uit haar boek José-
phine, de vrouw van Napoleon, die 
leefde tijdens de Franse revolutie. 
Jacobine vertelde vol enthousiasme 
over de geschiedenis, het verhaal en 

het proces voordat het boek uiteinde-
lijk in de winkel lag. 
Na een korte pauze mocht het publiek 
vragen stellen en daar werd ook graag 
gebruik van gemaakt. Een van de 
aanwezigen was zelf bezig met het 
schrijven van een historische roman, 
dus die vroeg meer over het schrijf-
proces. Een ander wilde nog wat 
dieper ingaan op de sterke vrouw
die Joséphine was. Tijdens het vragen-
stellen werd er een glaasje wijn van 
het merk dat Napoleon dronk 

geschonken. Een van de organisa-
toren vertelde kort wat over de wijn. 
Ook waren er Franse amuses om de 
smaakpapillen te verwennen. 

Nieuwe roman
Na a�oop kochten mensen de roman, 
die net zo makkelijk leest als Jacobine 
kan vertellen, en lieten het boek 
signeren. Jacobine hoopt dat mensen 
die niet van geschiedenis houden op 
deze manier toch iets meekrijgen. 
Haar nieuwste roman die ze nu aan 
het schrijven is, speelt zich weer af 
tijdens de Franse Revolutie. Het bleek 
namelijk dat Marie Tussaud in dezelfde 
veekar naar de gevangenis had 
gezeten als Joséphine. De meesten 
zullen Madame Tussaud wel kennen 
van de wassen beelden, dus weer een 
interessante vrouw als hoofdpersoon. 
Nadat de boekpresentatie was afge-
lopen bleven de gasten nog voor een 
speciaal diner. De kok van Sjiek aan de 
Amstel had Napoleons lievelings-
gerecht gemaakt namelijk Poulet 
Marengo. Er werden nog veel 
gesprekken gevoerd en het was nog 
lang gezellig met elkaar.
De boekpresentatie was georgani-
seerd door het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn.

Gezellige Franse boekpresentatie

Uithoorn - De naam van complex ‘De 
Wildenborch’ in Uithoorn, is waar-
schijnlijk ontleend aan dichter A.C.W. 
Staring die in de historische buiten-
plaats De Wildenborch (tussen 
Vorden en Lochem) heeft gewoond. 
Aan de Staringlaan en Guido Gezel-
lelaan was op het terrein van de voor-
malige MAVO ‘De Posthoorn’, de 
bouw van wooncomplex De Wilden-
borch gepland. Initiatiefnemer was 
de Stichting Woningbedrijf Uithoorn, 
SWU, architectenbureau De Zanger 
en Dane tekende voor het ontwerp 
en aannemer Amstelland Woning-
bouw West BV realiseerde het 
gebouw. Het seniorencomplex voor 
bewoners vanaf 55 jaar werd met de 
vier (koop) penthouses in 1997 opge-
leverd. De verhuurder is dan Woon-

groep Holland en wordt later overge-
dragen aan woningcorporatie Eigen 
Haard. Op 16 september heeft de 
bewonerscommissie een groot feest 
georganiseerd ter ere van het 25-jarig 
bestaan van De Wildenborch. De o�-
ciële datum is 14 november, maar 

omdat het Atrium niet verwarmd kan 
worden, werd het deze maand 
gevierd. Het feest kon worden geor-
ganiseerd door de sponsoring door 
veel winkeliers en kwekerijen in 
Uithoorn e.o. Het grote atrium was 
door bewoners met ballonnen en 
vlaggen versierd. ’s Ochtends was er 
ko�e met gebak en vanaf 15.00 uur 
begon het feest pas echt. De bewo-
ners genoten van een hapje en een 
drankje en daarna van een uitgebreid 
warm en koud bu�et. Het bezoek van 
Burgemeester Heiliegers werd zeer 
gewaardeerd en de gezelligheid werd 
verder verhoogd door de optredens 
van zangeres Kelly ter Bruggen. Twee 
leerlingen van de Praktijkschool 
zorgden op fantastische wijze voor 
de bediening. Ze kunnen terugkijken 
op een zeer geslaagde dag.

25-jarig jubileum De Wildenborch

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen 
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester 
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

‘Hulp aan vluchtelingen
is onze morele plicht’

Vaak denk ik aan de mensen die van de één op andere dag huis en haard 
hebben moeten verlaten. Vanwege nietsontziende oorlogen, bommen 
die midden in woonwijken – of pal naast je huis of school – ontplo�en. 
Kinderen die er trauma’s aan over houden. Het is niet voor te stellen hoe 
zij zich voelen.
Helaas sleept onder andere de oorlog in de Oekraïne nog altijd voort. Ik 
ben blij dat we in Uithoorn en De Kwakel een groep van ongeveer tachtig 
Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit aantal verandert overigens van 
dag tot dag. Sommigen kiezen er voor om de gok te wagen en weer 
terug te keren naar eigen land. Vaak tegen beter weten in. Anderen reizen 
via Nederland door naar landen waar zij bijvoorbeeld familie hebben.
De vluchtelingen die we hier opvangen proberen we, in samenwerking 
met Uithoorn voor Elkaar en Vluchtelingenwerk, warmte, hulp en vrien-
delijkheid te bieden. Dit helpt hen hopelijk bij het vinden van rust in het 
tijdelijke onderkomen. Hoe moeilijk ook. Zeker voor de kinderen. De 
kinderen zijn al snel na aankomst in onze gemeente naar school gegaan. 
Ik hoor van alle kanten dat zij er het beste van willen maken. Enorm knap 
vind ik dat.

Gezamenlijke uitdaging
Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland staan we voor een 
gezamenlijke uitdaging vluchtelingen goed op te vangen en te huis-
vesten. Niet alleen vluchtelingen uit de Oekraïne, maar ook uit andere 
delen van de wereld waar oorlog heerst en de situatie onveilig is voor 
mensen. De verschrikkelijke beelden uit Ter Apel maken voor iedereen 
duidelijk dat er gezocht moet worden naar oplossingen. Het kabinet 
heeft aan alle gemeenten gevraagd te kijken naar de mogelijkheden voor 
(extra) opvang voor vluchtelingen. Passend bij wat de gemeente en haar 
inwoners aan kunnen, werkt de gemeente Uithoorn aan een integrale 
aanpak voor opvang. Dit gebeurt in goed overleg met de andere 
gemeenten in de regio. Zodat een op elkaar afgestemd aanbod van 
opvang in de regio mogelijk wordt.
We hebben in Uithoorn en De Kwakel inmiddels een aantal opvangloca-
ties voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Een aantal locaties was 
beperkt beschikbaar of was alleen voor de eerste crisis noodopvang 
geschikt. Daarom zijn we nieuwe locaties aan het realiseren. Dit is zicht-
baar in ons dorp en de direct omwonenden informeren we altijd met een 
brief. Of onze gemeente ook daadwerkelijk vluchtelingen uit andere 
delen van de wereld gaat opvangen is nog niet zeker.
De vraag is er wel al vanuit het kabinet. Het zal misschien zelfs een wette-
lijke taak worden. Maar dat is nu nog niet aan de orde hier. De wethou-
ders en ik zijn al wel met een positieve houding de mogelijkheden aan 
het onderzoeken. Denk daarbij aan tijdelijke kleinschalige opvang. We 
hebben immers de ruimte ook niet voor grootschalige opvang. Omdat 
we ook het maatschappelijke e�ect meewegen en ook niet toekomstige 
woningbouw willen belemmeren wordt vooral gekeken naar locaties die 
nu leeg staan. Of waar voorlopig geen ontwikkelingen spelen. Eigenlijk 
net zoals we met de opvanglocaties voor vluchtelingen uit de Oekraïne 
doen.
Bij het zoeken en beoordelen van mogelijk geschikte locaties voor tijde-
lijke opvang van asielzoekers wordt de gemeente ondersteund door het 
Rode Kruis en de veiligheidsregio. Zij bepalen of een locatie voldoet of 
kan gaan voldoen aan passende opvang.
De gemeente Uithoorn gaat en kan de grote asielproblemen niet 
oplossen. Maar iedereen moet een steentje bijdragen. Alle beetjes 
helpen, nietwaar? We mogen niet accepteren dat er mensen en kinderen 
op straat moeten slapen en in onhygiënische omstandigheden moeten 
leven. Want dat is op z’n zachts gezegd onmenselijk.

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Op maandag 10 oktober 
organiseert gemeente Uithoorn weer 
de lokale Veteranendag. Dit keer is 
gekozen voor een ander programma 
dan de veteranen gewend zijn.
Zo zijn bij een gedeelte ervan ook
inwoners welkom. Verder is er 
gekozen voor een andere locatie.
In de voorgaande jaren werden alle 
veteranen verwelkomd op het 
gemeentehuis. Dit keer is het de 
Praktijkschool Uithoorn. De leer-
lingen verzorgen speciaal voor de 
veteranen een maaltijd.

Na het eten is het tijd voor een muzi-
kaal optreden. Voor dit gedeelte 
nodigt de gemeente ook haar
inwoners uit. Aanmelden is niet 
nodig. De inloop voor inwoners 
begint op maandag 10 oktober om 
19.15 uur. Het optreden start om 
19.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een drankje. Burge-
meester Pieter Heiliegers zal aan-
wezig zijn namens de gemeente. De 
Praktijkschool Uithoorn is te vinden 
aan het Legmeerplein 55 in Uithoorn.

Ook inwoners welkom op
lokale Veteranendag

Uithoorn - Naast een aantal onder-
grondse glascontainers staan er in de 
gemeente nu ook bovengrondse 
glascontainers. Al geruime tijd zijn er 
problemen met een aantal onder-

grondse glascontainers. Door slijtage 
gaan kleppen niet meer open en 
kunnen de vakken met verschillende 
glaskleuren niet worden geleegd. 
Om veiligheidsredenen mag de inza-

melaar de kleppen niet handmatig 
openen. Reparatie van deze contai-
ners kost enige tijd door capaciteits-
problemen bij leveranciers. Sommige 
containers dienen geheel vervangen 
te worden, maar dan is de levertijd 
ongeveer een half jaar. Dankzij de 
bovengrondse containers kan de 
glasinzameling gewoon doorgaan.
In de bovengrondse glasbakken 
mogen de verschillende kleuren glas 
door elkaar. Dat is geen probleem. 
Onze inzamelaar sorteert dit glas 
achteraf machinaal, met behulp van 
moderne technieken.
Door schaarste van grondsto�en is 
het belangrijk om glas niet bij het 
restafval te doen, maar het apart in 
te leveren. Meer informatie over het 
scheiden van diverse soorten afval 
vindt u op uithoorn.nl/afval.

Bovengrondse glascontainers
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Mijdrecht - Zij was blij met de 
bloemen, hij met de schriftelijke feli-
citaties van De Koning en Koningin. 
De gelukwensen van de Gemeente 
werden door Burgemeester Maarten 
Divendal persoonlijk overgebracht 
op maandag 26 september. Riet (85 
jaar) en Manus (89 jaar) Visser-Posdijk 

hadden dan ook echt iets te vieren; 
hun briljanten huwelijksjubileum.
Al die tijd hebben ze in Mijdrecht 
gewoond, waar Riet geboren en 
getogen is. Manus is in Leeuwarden 
geboren, maar toen zijn vader die 
machinist bij de spoorwegen was 
werd overgeplaatst naar Uithoorn, 

kwam hij in de Amstelhoek te wonen. 
In die tijd leerde hij Riet kennen die 
dagelijks op de �ets voorbijkwam,
op weg naar haar werk als hulp in de 
huishouding bij de familie Mantel in 
Aalsmeer. Eerst alleen maar zwaaien, 
toen eens een keer wat afgesproken 
en van het één kwam het ander.
Manus heeft z’n hele leven als elektri-
cien gewerkt en altijd voor iedereen 
klaar gestaan voor klusjes in en rond 
het huis. “Wat z’n ogen zien, maken 
zijn handen”.
Ze hebben twee kinderen en er zijn 
twee lieve kleinkinderen en inmid-
dels ook twee achterkleinkinderen. 
De twee jongsten in de familie Daniël 
en Nora zijn zeven en vier jaar oud. 
“Droppies zijn het, waar we enorm 
van genieten”, zegt Riet. 
Het echtpaar is nog zo actief moge-
lijk. Manus �etst nog en rijdt nog 
altijd auto. Handig, want zo kunnen 
ze nog overal komen waar ze heen 
willen. Natuurlijk gaan de jaren 
tellen, maar zolang het gaat 
proberen ze zelfstandig te blijven 
wonen en volop te genieten van
het leven.

Riet en Manus Visser-Posdijk
65 jaar getrouwd

De Ronde Venen - Het feest is in volle 
gang, vorige week was de aftrap met 
de opening door de burgemeester. 
De tijdens de opening gestarte 
tentoonstelling is voor iedereen die 
hier interesse in heeft tijdens kantoor-
uren en in het weekend te bezich-
tigen. Vergeet vooral niet de prijs-
vraag over de tentoonstelling in te 
vullen!
Vrijwilligers zijn erg belangrijk en 
onmisbaar voor de zorg van de
bewoners (o.a. de festiviteiten voor
de bewoners organiseren. Ze hebben 
hen daarom op 15 september in het 
zonnetje gezet. De laatste keer dat ze 
dat deden was nog vóór Corona. Ze 
waren dus dolblij dat het nu eindelijk 
weer kon! Een paar jaar geleden heeft 
het team workshops voor hen geor-
ganiseerd, vlak vóór Corona was er 
een heerlijke boeren-lunch Ze kunnen 
het niet vaak genoeg zeggen: zij 
maken het verschil! 
Het was een traditionele high tea met 
o.a. soesjes , petit fours, scones, sand-
wiches, pasteitjes, quiches en zo voort 
meer. Zo te zien smaakte alles goed 
en er werd lekker bijgepraat. Pianist 
Erwin – geen onbekende bij Maria-

Oord – zorgde voor een muzikale 
achtergrond. Al met al een geslaagde 
middag.
Een goede voorbereiding is het halve 
werk. De werkgroep De Parade (mede-
werkers van Careyn Maria-Oord en 
Amerpoort Vinkeveen) hebben hun 
beste beentjes voortgezet en dit mag 
met recht gezegd worden. Wat was 
het een fantastisch feest. De Parade 
zou buiten worden gehouden op het 
terrein van Careyn Maria-Oord waar 
ook Amerpoort is gevestigd. Helaas, 
het weer liet hen in de steek maar
dit mocht de pret niet drukken. Van 
buiten naar binnen op drie locaties en 
wel dagbesteding Amerpoort, restau-
rant Brinkzicht en Hal Kliniek. Mede 
door de strakke planning op het 
gebied van de acts en het uitdelen 
van consumpties liep het feest op 
rolletjes. Er was een variatie in de
acts en dus voor iedereen wat wils:
DJ Jurre en zanger Dennis, allebei 
bewoners van Amerpoort, de artiest 
Igor in zijn rol als ‘Opa’ die een 
afspraak heeft bij de fysiotherapie, 
dansschool Nicole die een werve-
lende dansshow gaf, zanger Mike 
Klein met Dave die de bezoekers 

meenam met zijn nummers en zeker 
niet te vergeten Kelly in haar mooie 
jurk met haar vintage kinderwagen. 
Ook de inwendige mens werd niet 
vergeten en voorzien met allemaal 
lekkers; schepijs, kaas en worst, advo-
caatje met slagroom, frisdranken en 
sap, alcoholvrij bier, kaasstengels en 
tot slot friet met mayonaise van het 
Boathouse. 
Er was een grote opkomst van bezoe-
kers en mede door de inzet van de 
vrijwilligers, medewerkers uit de zorg 
en het restaurant kon iedereen 
genieten van de acts en de lekker-
nijen.
De �nale van het feest was de fanfare 
Triviant die op alle drie de locaties
een optreden gaf samen met Ben 
(bewoner van Amerpoort) die acte
de présence gaf als tambour-maître. 
Al met al een super geslaagd buren-
feest. Zeker voor herhaling vatbaar. 
Dus wie weet! Daarom langs deze weg 
iedereen bedankt die het Burenfeest 
De Parade mogelijk heeft gemaakt. 
Een anonieme sponsor heeft alle 
bewoners + één familielid op patat 
van Samsom & Friet met snacks 
getrakteerd. Zowel de bewoners
met hun naasten als alle werknemers 
hebben bijzonder genoten van de 
ambachtelijke patat van Samsom & 
Friet. Het waren heerlijke en zeer 
gezellige lunchen/diners met elkaar! 
Via deze weg willen wij de anonieme 
sponsor hiervoor hartelijk bedanken. 
Tevens dank aan: de sponsoren uit 
Vinkeveen die de Parade mede moge-
lijk hebben gemaakt; Jumbo, kratje 
contant, de Zwart, Assurantiekantoor 
van Wijngaarden, Lions club, Kaas-
boerderij Alexander hoeve, Sinter-
klaas actie Uithoorn, Boathouse.

Maria-Oord viert haar 85ste verjaardag

De Ronde Venen - Het ROM-koor is 
jarig en viert haar 35-jarig jubileum 
met een memorabel jubileumconcert 
op 15 en 16 oktober 2022 in het Veen-
landen College te Mijdrecht. Met dit 
verfrissende concert, genaamd 
‘WaaROM? DaaROM!’ neemt het koor 
u mee op een onvergetelijke, muzi-
kale reis, met een afwisselend reper-
toire, dat met elkaar wordt verbon-
den door een prachtig liefdesverhaal.
Dit alles wordt ondersteund door een 
heus live orkest, waarbij de vaste 
pianist van het koor, James Pollard, 
samen met een groep muzikanten 
een swingend combo vormt. Het 
geheel staat, uiteraard, onder de 
vaste muzikale leiding van de altijd 
enthousiaste dirigent, Ferdinand 
Beuse.
ROM staat sinds 1986 voor Regionaal 
Operette & Musical. Het koor zingt en 
speelt naast operette en musical ook 
veel �lmmuziek en andere melo-
dieën. In de 36,5 jaar dat het koor nu 
bestaat zijn er al vele muzikale voor-
stellingen op de planken gebracht, 
waaronder in 2019 de grote 
productie ‘Titanic’ in schouwburg de 
Meerse in Hoofddorp.
U zult nu denken, 36,5 jarig bestaan?
Door toedoen van corona heeft het 
ROM-koor haar 35-jarig bestaan niet 
kunnen vieren en daarom is dit 
bijzondere concert uitgesteld naar 
het weekend van 15 en 16 oktober 

2022. De laatste voorbereidingen
van het lustrumconcert zijn op dit 
moment in volle gang en is het
vooral nog een kwestie van de
laatste ‘nootjes op i’.
De voorstelling op zaterdag 15 
oktober begint om 20.00 uur en op 
zondag 16 oktober is er een middag-
voorstelling om 14.00 uur. Een half 
uur voor aanvang zal de zaaldeur 
opengaan.
Het concert vindt plaats in het Veen-
landen College, Diamant 9, 3641 XR 
Mijdrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via 
de leden en kosten € 15,- per persoon 
(ongeplaceerd). Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om via één van 
onze koorleden uw tickets te 
bestellen, kunt u via het contact-
formulier op www.romkoor.nl een 
bericht sturen voor welke voorstelling 
uw tickets wilt bestellen met het 
juiste aantal. Er wordt dan contact 
met u opgenomen voor de verdere 
afhandeling.
Er zijn voor de voorstelling van 
zaterdag 15 oktober nog een beperkt 
aantal VIP-tafels beschikbaar. Aan
een VIP-tafel kunt u met 4 personen 
genieten vanaf een eerste rang 
zitplaats, aangevuld met een arrange-
ment van champagne en een hapje.
Wanneer u interesse heeft of voor 
meer informatie kunt u eveneens 
contact opnemen via het contact-
formulier op www.romkoor.nl

ROM-koor viert 35-jarig jubileum

De Ronde Venen – Als je de beant-
woording van burgemeester 
Maarten Divendal, op vragen van 
Marja Becker van de Seniorenpartij 
en Eelco van Doorn van D66, goed 
beluistert, lijkt het wel of de 
gemeente De Ronde Venen gegij-
zeld wordt door de agrariërs of dat 
de burgemeester bang is. Wat is er 
aan de hand? 

Tijdelijk gedogen
Marja Becker had vragen over de 
nog steeds in De Ronde Venen 
aanwezige omgekeerde vlaggen.
“De PvdA en GL hebben hier schrif-
telijk vragen over gesteld en uw 
college heeft daar schriftelijk op 
geantwoord. Uit die beantwoording 
lezen wij dat wij binnen onze 
gemeente te maken hebben met 
omgekeerde vlaggen op de provin-
ciale wegen, waar de provincie
eigenaar van is en u gaf aan dat
de provincie ze gedoogt.

Punt gemaakt
Maar intussen heeft de provincie
er al heel wat verwijderd. Onze 
gemeente verwijdert die vlaggen 
alleen als ze loshangen en/of gevaar 
opleveren. Ook geeft u aan dat het 
om tijdelijk gedogen gaat. Ook 
schrijft u dat u reacties heeft 
ontvangen van inwoners die deze 
vorm van protest van een omge-
keerde vlag niet waarderen, omdat 
je niet zo omgaat met onze natio-
nale vlag. Het moment van verwij-
deren moet nog bepaald worden 
door het college. Onze vraag: Weet 
u al wanneer? Wij vinden namelijk 
dat de boeren en andere bewoners 
nu hun punt wel gemaakt hebben 
en dat het tijd is om ze te verwij-
deren. Ik hoorde ook zojuist dat er 

in Wilnis juist weer nieuwe vlaggen 
zijn opgehangen. Ik denk dat er nu 
eens een punt gemaakt moet 
worden”, aldus Becker.

Gesprek
De burgemeester: “Allereerst het is 
niet zo dat de provincie die vlaggen 
heeft weggehaald. Ik zal het u 
uitleggen. Wij hebben het beleid 
gekozen dat we in gesprek zijn en 
blijven met de agrarische bedrijven 
en de agrarische vertegenwoordi-
gers. Zij hebben ons aangegeven dat 
zij de vlaggen geleidelijk zelf zullen 
weghalen. Dat is in grote delen ook 
al gebeurd in Abcoude, in Baam-
brugge en langs de provinciale weg.
Wij hebben gemeend niet in de situ-
atie terecht te komen van een soort 
kat en muisspel van wij halen ze weg 
en zij hangen ze weer op. Wij zijn 
echt goed in gesprek met de agra-
riërs en we willen ze nog steeds de 
gelegenheid bieden de vlaggen zelf 
te verwijderen. De provincie heeft 
aangegeven dat half oktober alles 
weg moet zijn”, aldus Divendal.

Kans geven
“In Molenland en Wilnis is nog niets 
weggehaald”, zo vervolgde de 
burgemeester. “Dat realiseer ik mij 
ook. Maar ik wil ze de kans geven. 
Wij denken dat dit de verstandigste 
weg is. Er is niemand bij gebaat om 
dit te laten escaleren.”
Marja Becker vond het een onbevre-
digend antwoord. Eelco Doorn: “Ik 
hoor mevrouw Becker net zeggen 
dat er in Wilnis nieuwe zijn opge-
hangen. Dat verhoudt zich niet erg 
met het verhaal van de burge-
meester zojuist. Gaat u daar nog iets 
aan doen?” De burgemeester was 
kort: “Nee, netto is het minder.”

Burgemeester: “Agrariërs 
bepalen wanneer vlaggen 
weggehaald worden”
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Uithoorn - Op woensdag 5 oktober 
van 14.00 tot 16.00 uur zijn Yvonne en 
Irene van Konijnenopvang Hillegom 
aanwezig bij Kinderboerderij De Olie-

vaar in Uithoorn (Johan Enschedeweg 
600). Zij weten alles over de verzor-
ging van konijnen. De bezoekers 
kunnen vragen stellen over het 

gedrag, de verzorging en over 
voeding van konijnen. Ook over de 
Konijnenopvang Hillegom geven zij 
meer informatie. Alle konijnen van de 
kinderboerderij de Olievaar komen uit 
de opvang. Het is goed om te weten 
dat er nog veel konijnen in de opvang 
zitten die een � jn huis zoeken.

RICK FM
Lokaal nieuws: maandag t/m zaterdag,
ieder uur van 9.30 t/m 17.30 uur.
Lokaal weerbericht: maandag t/m 
zaterdag, ieder uur van 9.45 t/m
17.45 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uithoorn - Op vrijdag 7 oktober om 
20.15 uur geeft vocaal ensemble 
Corde Vocali een concert in de 
Schutse in Uithoorn. Eerdere optre-
dens van dit ensemble, vorig jaar 
oktober en daarvoor met kerst, 
waren een groot succes. Iedere keer 
weer weet Corde Vocali te verrassen 
met prachtige koormuziek en een 
hoog niveau van musiceren.
Het concert heeft als titel ‘Liefde 
bezongen – Liefde betreurd’.
In alle tijden heeft de liefde dichters 
en componisten geïnspireerd tot hun 
mooiste werken. Vooral de verloren 
liefde geeft altijd weer aanleiding 

voor muziek met grote zeggings-
kracht.
Corde Vocali zingt onder leiding van 
dirigent Jan van den Berg een 
programma met vrolijke en droevige 
muziek over de liefde uit renaissance, 
romantiek en de 20ste eeuw. Van 
Claudin de Sermisy, Roland de Lassus 
en Clément Janequin klinken enkele 
Franse chansons. De Engelse madri-
gaalkunst is vertegenwoordigd met 
werken van John Bennet en John 
Wilby. Een hoogtepunt in het 
programma vormt de beroemde 
madrigaalcyclus ‘Sestina’ van Claudio 
Monteverdi, een parel uit de 16e 

eeuwse madrigaalmuziek. Het werk, 
geschreven naar aanleiding van de 
dood van een van zijn meest geliefde 
zangeressen, heeft als ondertitel ‘de 
tranen van de minnaar aan het graf 
van zijn beminde’ (‘Lagrime d’amante 
al sepolcro dell’amata’). De romantiek 
is vertegenwoordigd met het acht-
stemmige en bijzonder welluidende 
Lay a Garland van Robert Pearsall en 
enkele partsongs van Hubert Parry. 
Het intieme ‘The Coolin’ van Samuel 
Barber en ‘Song’ van Gabriel Jackson, 
in 1996 geschreven voor het huwelijk 
van een vriend, completeren het 
programma. Vrijdag 7 oktober.
Aanvang: 20.15 uur. De Schutse,
De Merodelaan 1, Uithoorn.
Meer informatie en bestellen van 
kaarten via www.CordeVocali.nl.

A capella koorklanken in de 
Schutse Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen vrijdagavond 
ging het in het KerkCafé over de 
spanningen en uitdagingen binnen 
onze huidige democratie. Ondanks 
dat de spreker die voor deze avond 
was uitgenodigd wegens omstandig-
heden was verhinderd, kwamen toch 
ongeveer 35 bezoekers naar de 
Schutse, waaronder wethouder Ferry 
Hoekstra en andere vertegenwoordi-
gers van de lokale politiek. In een 
wat informele sfeer werd iedereen 
uitgenodigd om mee te denken en 
mee te praten; en wat misschien niet 
altijd uit de opkomst bij verkiezingen 
blijkt, was tijdens deze avond duide-
lijk: dit onderwerp houdt velen bezig. 
Aan de hand van een aantal beeld-
fragmenten werd een discussie 
gevoerd met het aanwezige publiek 
over democratie en over de bedrei-
gingen daarvan. De uitleg van het 
begrip democratie door Claudia de 
Breij in haar oudejaarsconference
uit 2019 ( “democratie is een regering 
van de meerderheid die rekening 
houdt met noden van de minder-
heid”) gaf al direct veel commentaar 
en aanvullingen. Bezoekers gaven 
aan het overleg tussen overheid en 
burgers te missen; anderen bena-
drukten dat democratie is gebaseerd 
op de overheid, een onafhankelijke 
rechtspraak en onafhankelijke media 
en veel aanwezigen maken zich 
zorgen om alle intimidatie en
bedreiging die op alle drie instituties 
afkomt. Ofwel: hoe stoppen we mis-
bruik van onze open samenleving? 

Ook werd genoemd dat binnen een 
democratie meningsverschillen 
m.b.t. wetgeving en beleid binnen 
het parlement dienen te worden 
gevoerd en niet via allerlei acties 
zoals nu met de stikstofcrisis.

Discussie
Daarna kwam er veel discussie aan 
de hand van uitspraken van Herman 
Tjeenk Willink over de huidige stand 
van de democratie in ons land.
Aan de hand van zijn boek ‘Groter 
denken, kleiner doen’ ging het over 
mogelijke oorzaken van het huidige 
wantrouwen binnen onze samen-
leving. Een van de aanwezigen zei 
steeds vaker het idee te hebben dat 
“veel politici nog onvoldoende het 
gevoel hebben mensen vanuit het 
land te vertegenwoordigen”, wat 
toch hun enige mandaat is. Veel 
bijval kreeg ook de opmerking dat de 
invloed van lobbyisten in Den Haag 
veel te groot is en dat hun invloed 
besluitvorming schimmig en ondoor-
zichtig maakt. Nadat Herman Tjeenk 
Willink vier voorbeelden van uithol-
ling van onze democratische rechts-
orde had gegeven, zei een bezoeker 
dat er nog “96 andere voorbeelden 
kunnen worden gegeven en dat veel 
voortkomt uit een totale grenzeloos-
heid binnen onze samenleving”.

Social media
Tot slot kwam Hans Schnitzler, welis-
waar op het scherm, toch aan het 
woord met zijn standpunten over de 

invloed van de sociale media en de 
gevolgen daarvan voor de demo-
cratie. Zijn oproep aan bestuur en 
overheid om meer beleid te maken 
op basis van hogere waarden (bijv. 
rechtvaardigheid en vertrouwen) in 
plaats van op rekenkundige waarden 
(data) kreeg bijval. Ook zijn uitspraak 
dat waar iemand voortdurend zijn 
aandacht aan geeft, dit zijn realiteit 
gaat bepalen (facebook/twitter, 
#desinformatie), stemt tot nadenken. 
Daarna werd de avond besloten met 
een uitgebreide mogelijkheid om 
nog met elkaar in gesprek te gaan, 
iets waar velen gehoor aan gaven!
Het volgende KerkCafé staat gepland 
voor 28 oktober en gaat over
‘Vrijheid, wat betekent dat voor ú?’. 
Gastspreker is Stevo Akkerman, 
columnist van dagblad Trouw.

Betrokken Uithoornaars geven 
hun mening in het KerkCafé

Konijnen dag bij
kinderboerderij De Olievaar
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Regio – Het heeft even geduurd, 
vakantie, ziekte, enz. maar het is 
gelukt: alle prijswinnaars en gulle 
gevers konden even tijd maken
om de prijzen uit te reiken en/of
te ontvangen. Zaterdag jl. keurig 
gepland. De winnaars waren stuk 

voor stuk erg blij met de prachtige 
prijzen. De hoofdprijs, een prachtige 
Dell Intel Core laptop, aangeboden 
door Multi Media Mijdrecht. De 
winnaar, Willem Ventegh uit Vinke-
veen was overdonderd: “Geweldig, 
wat een prachtige prijs”. Hij kreeg er 

ook nog een beschermtas bij en 
ging blij naar huis. De tweede prijs, 
aangeboden door Bril & Meer uit 
Vinkeveen, was voor Joyce Visser uit 
Mij-drecht. Zij ontving een Ray-Ban 
dameszonnebril ter waarde van 
175,–. De derde prijs, een heren-

horloge, aangeboden door Koek 
Juweliers & Goudsmederij uit Mij-
drecht, werd gewonnen door Jac 
Kuypers uit Vinkeveen. Jac kon er 
niet persoonlijk bij aanwezig zijn, is 
heerlijk op vakantie op Texel, maar 
liet het ophalen door zijn tante, 
mevrouw Kroon. De vierde prijs,
een BBQ-pakket voor vier personen, 
aangeboden door Stronkhorst Keur-

slager uit Uithoorn, was voor Rick 
Veerhuis uit Wilnis. Tot slot, een 
schoenenbon ter waarde van
50 euro, aangeboden door Smit 
Schoenen uit Mijdrecht, ging naar 
mevrouw Kroon-de Haan uit Wilnis. 
En zo kreeg eenieder waar het recht 
op had. Het duurde even, maar 
zoals alle prijswinnaars zeiden:
“wat in het vat zit verzuurd niet”.

Prijsuitreiking van Nieuwe Meerbode Tourspel

Regio - Onder grote belangstelling 
gaf Toon de Graaf, dirigent van cov 
Amicitia Uithoorn woensdagavond 
21 september jl. een lezing over de 
Hohe Messe in de ontmoetingsruimte 
van de Schutse te Uithoorn. Aan de 
hand van diverse geluidsfragmenten 
en geprojecteerde afbeeldingen 
werd Hohe Messe in een helder 
betoog uiteengezet. De Mis in b klein 
zoals de o�ciële naam luidt, wordt 
gerekend tot de vier grote werken 
van Bach: Johannes Passion 1724, 

Mattheus Passion 1727-1729 Weih-
nachts Oratorium 1734 en Hohe 
Messe 1724-’49. Voor de Hohe Messe, 
de naam ont-stond later op basis
van de grootsheid van het werk, 
gebruikte Bach eerdere composities. 
Opvallend is dat de Hohe Messe in 
het Latijn en niet zoals al het werk 
van Bach in het Duits gezongen 
wordt. Bach heeft de Hohe Messe zelf 
nooit uitgevoerd gezien, hij schreef 
het als zijn muzikale testament 
volgens de katholieke eredienst: 

Kyrie,Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei. Bach is een Barokcomponist.
Hij gebruikt grote contrasten in zijn 
werken, ook te horen in de Hohe 
Messe. Tijdens Bachs leven (1685-
1750) is alleen het Sanctus uitge-
voerd. In 1829 ontdekt Mendelssohn 
de Mattheus Passion en komt Bach
in de belangstelling.
De Hohe Messe is op 30 september
te horen in de RK kerk De Burght, 
Potgieterplein te Uithoorn. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Toegangsprijs € 30,–. Voor jeugd t/m 
17 jaar € 10,– incl. consumptie. 
Kaarten via de website www.amicitia-
uithoorn.nl en bij de boekhandels te 
Uithoorn.

Gastzangers voor The Armed Man 
uitgenodigd
Na de Hohe Messe gaat Amicitia 
verder met The Armed Man, A Mass 
for Peace van de moderne componist 
Karl Jenkins. Het concert wordt 
zaterdag 15 april uitgevoerd. Voor dit 
project worden zangers van harte 
uitgenodigd. Bij geen zangervaring zo 
spoedig mogelijk, anders in overleg. 
Amicitia oefent iedere maandag-
avond van 20.00 - 22.15 uur in de aula 
van Vakcollege Thamen, Den Uyllaan 
4 te Uithoorn. Voor opgave een mail 
naar secretaris@amicitia-uithoorn.nl.

Veel interesse voor toelichting 
Hohe Messe

Regio - Gera Hoogendoorn-
Verhoef start bij voldoende belang-
stelling de tekencursus ‘Bewust-
worden m.b.v. tekenen: een proces’, 
waarbij in acht lessen van twee uur 
bewustwording en persoonlijke 
groei centraal staan. Het gete-
kende, naar thema of ook type 

mandala, wordt uitgelegd per les. 
Een groot deel van de les bestaat 
uit uitleg van belangrijke samen-
hangen in het algemeen en 
persoonlijk. Het is niet nodig tech-
nisch vaardig te zijn, maar wel: 
graag willen tekenen en openheid 
te hebben, een proces in te gaan 

en respectvol met elkaar aanwezig 
te zijn, open voor dat wat aandacht 
behoeft maar wat vaak onbewust 
leeft. Een invalshoek, jezelf, het 
leven of je problemen anders te 
bezien en een uitweg te vinden.
Start dinsdagavond 25 oktober,
19.00 - 21.00 uur. Verdere info: Gera 
Hoogendoorn, Atelier Inner-Art, 
Vuurlijn 36, 1424 NS De Kwakel. 
0297-563753, gera@inner-art.nl. 
Opgeven graag vóór 10 oktober.

Cursus ‘Bewustworden m.b.v. 
tekenen’ bij Inner-Art De Kwakel

Regio - Ongelijke borsten... het is 
niet altijd een makkelijk onderwerp 
om over te praten. Borstasymmetrie 
komt vaak voor na een borst (bespa-
rende) operatie of borstreconstructie. 
Maar ook natuurlijke asymmetrie van 
de borsten komt vaker voor dan men 
denkt. Vrouwen die, om welke reden 
dan ook, te maken hebben met 
asymmetrie, zijn lang niet altijd op
de hoogte van de mogelijke oplos-
singen, waardoor ze onnodig lang 
zoeken naar een �jne bh.
Op woensdagavond 5 oktober orga-
niseert Van der Schilden Lingerie een 
informatieve bijeenkomst die in het 
teken staat van oplossingen en 
mogelijkheden voor dames die te 
maken hebben met borst-asymme-

trie, een (of beide) borst(en) moeten 
missen of dames die binnenkort 
geopereerd worden. In de winkel in 
Aalsmeer willen we onder het genot 
van een drankje de vele mogelijk-
heden en oplossingen laten zien die 
er zijn op het gebied van borst-asym-
metrie. Heb je vragen? Voel je 
welkom om je te laten informeren 
door onze lingeriestylistes en mamma-
care-adviseuses. Vanaf 19.00 uur is de 
winkel open, om 20.15 uur start een 
presentatie over de diverse mogelijk-
heden op het gebied van (deel)
protheses. Aanmelden voor deze 
unieke mammacare-night is 
gewenst. Dit kan via mail, telefonisch 
of in de winkels, zie ook de adver-
tentie elders in deze krant.

Mammacare-informatieavond 
bij Van der Schilden Lingerie

Regio - Van 11 tot en met 17 
september is er door vrijwilligers van 
het Prinses Beatrix Spierfonds gecol-
lecteerd in Uithoorn, de Kwakel en 
Amstelhoek. Samen hebben zij een 
prachtige opbrengst van € 7498,68 
opgehaald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. De 
inzet van vrijwilligers is onmisbaar. 
Zij maken het mede mogelijk dat het 

fonds in het komende jaar meer 
onderzoek naar spierziekten kan 
�nancieren. Heeft u de collectant 
gemist, maar wilt u toch nog een 
bijdrage overmaken? Ga naar www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl/collecte 
bus en doneer een bedrag naar 
keuze voor wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Liesbeth Boutkam tel: 06 - 3056 
3920, E-mail: l.boutkam@telfort.nl.

Bedankt
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De Ronde Venen - Het college van 
B&W heeft de eerste programma-
begroting van deze collegeperiode 
aan de gemeenteraad aangeboden. 
Hierin vertaalt het college de ambi-
ties uit het coalitieakkoord ‘In het 
hart’ voor het komende jaar.
Wethouder Vijselaar: “De begroting 
van De Ronde Venen is robuust. Dat 
is van groot belang omdat verschil-
lende ambities nog verder worden 
uitgewerkt en een aantal ontwikke-
lingen op dit moment onvoorspel-
baar is. Met deze begroting zijn de 
gemeenteraad en het college in staat 
om eventuele tegenvallers op te 
vangen. En om de komende jaren de 
juiste keuzes te maken voor de 
toekomst van onze gemeente.”

Financiële situatie
Op dit moment staat de gemeente er 
�nancieel goed voor. De de�nitieve 
inkomsten vanuit het Rijk zijn 

binnenkort bekend. Dan ontvangt de 
gemeenteraad een voorstel met de 
de�nitieve stand van zaken en 
presenteert het college de de�nitieve 
cijfers. Het college stelt voor de 
gemeentelijke belastingen met 
slechts 3% te verhogen. Wethouder 
Vijselaar: “Veel inwoners hebben het 
�nancieel al zwaar genoeg. De de�ni-
tieve cijfers zullen de gemeentelijke 
belastingen niet verder verhogen.”

Behandeling begroting
De begroting wordt op 12 en 13 
oktober besproken in de verschil-
lende raadscommissies. De gemeen-
teraad behandelt de begroting in zijn 
vergadering van 3 november. Inwo-
ners zijn van harte welkom om de 
vergadering te volgen. RTV Ronde 
Venen zendt de vergadering live uit. 
De conceptbegroting staat online op 
https://de-ronde-venen.begrotings 
app.nl.

De Ronde Venen presenteert 
een robuuste begroting

Mijdrecht - Van 6 oktober tot en 
met 15 oktober zullen de kunste-
naars Ellis Sprengers en Willy van 
Loon-van Dijk exposeren in de 
pop-up galerie van KunstRonde-
Venen. De galerie, gevestigd in 
winkelcentrum De Lindeboom 7 in 
Mijdrecht, zal op donderdagen, vrij-
dagen en zaterdagen van 12.00 tot 
16.00 uur geopend zijn. Er zullen 
tekeningen en schilderijen worden 
tentoongesteld en de kunstenaars 
zullen zelf aanwezig zijn. 

Ellis Sprengers
Ellis Sprengers is jaren geleden 
begonnen met het schilderen met 
olie- en aquarelverf. Via cursussen, 
workshops en vooral veel oefenen, 
heeft zij zich ook bekwaamd in het 
maken van pasteltekeningen en het 
werken met acrylverf. Ellis: ‘Deze 

materialen lenen zich uitstekend 
voor de verschillende stijlen die ik 
hanteer. Ik werk gedetailleerd en 
realistisch, maar ik maak ook werk 
met een losse toets en spontane 
kleurvlakken.’ Haar werk omvat 
voornamelijk portretten van mens 
en dier. Het vastleggen van de 
onschuld in een kinderportret blijft 
voor haar een uitdaging. Af en toe 
maakt zij een uitstapje naar de 
natuur als onderwerp, maar haar 
voorkeur gaat uit naar het portret, 
waarbij de ogen de ziel bloot-
leggen. 

Willy van Loon-van Dijk
Willy tekent al van jongs af aan,
met meestal paarden en vrouwen 
als onderwerp. In de zestiger jaren 
werd zij aangenomen op de Riet-
veld academie, waar zij na het voor-

bereidende jaar het advies kreeg 
om de mode-opleiding te volgen. 
’Model-tekenen was mijn favoriete 
les en dat resulteerde in honderden 
tekeningen. Daarnaast ontwierp en 
maakte ik kleding’, aldus Willy. In de 
jaren na haar studie heeft zij veel 
kleding gemaakt, maar tekenen 
kwam door haar werk en het gezins-
leven op een laag pitje te staan.
Pas op latere leeftijd pakte zij het 
schilderen weer op en volgde zij 
cursussen bij de VU en Crea 
Uithoorn. Zij werkt met zowel acryl- 
als olieverf. De onderwerpen zijn 
divers: �guratief, surrealistisch, 
abstract of er tussenin. Kortom zij 
hanteert verschillende stijlen en 
maakt veel gebruik van kleur, met 
een voorkeur voor blauw, paars, 
groen en roze. 
Voor meer informatie over de expo-
sitie en over kunstenaarsvereniging 
KunstRondeVenen verwijzen wij 
naar www.kunstrondevenen.nl en 
de Facebook-pagina.

Realisme en fantasie bij 
KunstRondeVenen

Mijdrecht – Zaterdagavond is er bij 
de Bang-garage in Mijdrecht rond 
21.10 uur brand uitgebroken. Het 
vuur is ontstaan op of bij het dak van 
een autodealer aan de Communi-
catieweg. Bij aankomst van de brand-
weer kwamen de vlammen reeds van 

het dak. Ook was er een ruit van de 
showroom gebarsten door de hitte. 
De brandweer had het vuur snel in 
bedwang en rond elf uur werd het 
sein brandmeester gegeven. Hoe de 
brand is ontstaan is nog in onder-
zoek.

Fikse brand bij Bang-garage

Mijdrecht - Eindelijk werd er 24 
september een Burendag georgani-
seerd, door corona drie jaar lang niet 
mogelijk. Per mail werden de bewo-
ners uitgenodigd en 31 volwassenen 
en vijf kinderen zich hadden opge-
geven. Het Agaatcomité had een 
ludiek programma samengesteld.
‘s Ochtends werden de twee grote 
partytenten opgezet en een groot 
zeil gespannen. De weergoden 
waren niet gunstig gezind, maar bij 
de start om 16.30 uur was het droog 
en kon iedereen lekker buiten zitten.
Na het welkomstwoord waarin 
gememoreerd werd dat zes 
woningen van eigenaar gewisseld 
waren, evenals het huis op de kop 
van de Agaat en dat de Agaat 45 jaar 
bestaat, begonnen de twee minuten-
spelletjes. Met twee personen 
moesten in twee minuten acht
spelletjes en opdrachten volbracht 
worden. Sommige spelletjes vielen 
niet mee: met wollen handschoenen 
een naald in draad steken, vier 
appels stapelen, een strook closet-
papier met daarop een verzwaard 

bekertje voorzichtig oprollen, zonder 
dat het papier scheurt, drie houtjes 
met een tennisbal in panty om-
gooien. Het zorgde voor veel 
hilariteit.
Na de barbecue was de tombola
aan de beurt. Iedereen kreeg een 
envelop met drie lootjes, uit een 
hoed werden lootjes getrokken en 
de winnaar mocht een ingepakt 
cadeautje kiezen. Deze cadeautjes 
hadden de bewoners zelf meege-
nomen. Pas aan het eind van de 
tombola werden de cadeautjes 
uitgepakt. Er mocht natuurlijk
geruild worden!
Ook de uitslag van de twee minuten-
spelletjes werd bekendgemaakt en 
de bewoonster van nummer 24 
kreeg de hoofdprijs, een toepasse-
lijke chocoladeletter A van Agaat. 
Nog meer prijsjes werden uitgedeeld 
en de kinderen kregen een kleine 
letter A.
Eén van de bewoners bedankte het 
Agaatcomité voor de geweldige 
organisatie en na de ko�e werd
het nog heel gezellig in de tent.

Weer Burendag op Agaat
in Mijdrecht

Wilnis - Wilnis Klopt organiseerde 
eind juni een fotowedstrijd ‘Wie 
schiet het mooiste zomerse plaatje 
van Wilnis? ‘Tijdens de Algemene 
Leden Vergadering ALV van 13 
september jl. heeft het bestuur uit de 
inzendingen een winnaar gekozen. 
De winnende foto van koeien die 
verkoeling zoeken in het Wilnisse 

water is gemaakt door Jeannette 
Drost-Samsom. Zij heeft haar foto als 
setje ansichtkaarten gekregen, om zo 
anderen mee te laten genieten van 
ons mooie woonomgeving.
De overige inzenders willen wij 
bedanken voor hun bijdrage: Nant 
Hartel voor de foto van de uitda-
gende rood- en zwartbonte koeien, 

Henk Kuijlenburg voor de foto van 
zijn prachtige tuin en Evi Panhuizen 
(9 jaar!) voor de sfeervolle foto van 
haar hond.

Wilnis Klopt zet zich in voor het 
behoud en verbetering van het hele 
dorp als een veilige, vriendelijke en 
leefbare woon-, werk- en leefge-
meenschap. Volg ons niet alleen via 
media, maar kom meedenken, 
meepraten en word lid https://
www.wilnisklopt.nl/lidmaatschap.

Winnaars fotowedstrijd
Wilnis Klopt





16 inderegio.nl • 28 september 2022NIEUWS

Uithoorn - Van donderdag 29 
september tot en met donderdag
6 oktober is het de landelijke ‘Week 
tegen Eenzaamheid’. In deze week 
organiseert ‘Uithoorn voor Elkaar’ de 
‘Week van de Ontmoeting’, met een 
mooi programma van activiteiten 
voor jong en oud, waarbij mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe 
contacten kunnen leggen. Het is ook 
een leuke manier om kennis te 
maken met activiteiten in Uithoorn. 
De meeste activiteiten zijn gratis. 
Kom erbij!
Op het programma staan onder meer 
sportieve, creatieve en ontspan-
nende lessen en workshops: wat 
denk je bijvoorbeeld van een work-
shop sieraden maken of een klank-
schalenreis? Ook zijn er lunches, een 
Lief & Leedbijeenkomst en een 
buurtborrel. Voor vrijwilligers en 
professionals is er een gratis training 
‘Eenzaamheid herkennen en 
bespreekbaar maken’.
In de agenda op de website van 
‘Uithoorn voor Elkaar’ leest u welke 
activiteiten er allemaal zijn, op welke 
locaties en welke dagen. We hopen 
elkaar te ontmoeten! Kijk voor meer 
informatie ook op www.uithoorn
voorelkaar.nu/weekvande
ontmoeting.
Donderdag 29 september 2022
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: Ko�e 

Speciaal (start 10.15 uur); gratis 
proe�essen MBVO (start 9.00 uur en 
10.00 uur), met na a�oop ko�e. 
Aanmelden via 020 5430 441.

-  ’t Buurtnest: Bij de Meideninloop 
(16.00 uur: 10 t/m 13 jaar en 19.00 
uur: 14+) gaan we kaarten maken 
die we uitdelen in het winkelcen-
trum. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 30 september 2022
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: gratis 

proe�essen Pilates 65+ (start 9.30 
uur) en Body�t 65+ (start 10.30 uur), 
met na a�oop ko�e. Aanmelden via 
020 5430 441.

Zondag 2 oktober
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: Klank-

schalenreis (16.00 uur, gratis, 
aanmelden via 0297 567 209).

Maandag 3 oktober
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: Brei- en 

Babbelgroep (9.00-11.30 uur, 
aanmelden niet nodig); kaarten 
maken (13.30-15.30 uur, aanmelden 
niet nodig); gratis proe�es Stoel-

honkbal (start 11.45 uur) en Meer 
Bewegen voor Ouderen (start 13.00 
uur), met na a�oop ko�e. 
Aanmelden via 020 5430 441.

-  De Kuyper: workshop Sieraden 
maken, van 14.00-16.00 uur, gratis, 
aanmelden via info@uithoornvoor
elkaar.nu.

Dinsdag 4 oktober
-  De Kuyper: Ontmoeten en Bewegen, 

met na a�oop ko�e en een
gezamenlijke lunch.

-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: Samen 
eten (De Eetclub, 11.45-13.00 uur, 
aanmelden via 0297 567 209).

-  Uithoorn: Training Eenzaamheid 
herkennen en bespreekbaar maken, 
voor vrijwilligers, professionals en 
andere geïnteresseerden
(19.30-21.30 uur, aanmelden
via s.ridderhof@stdb.nl).

Woensdag 5 oktober
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: inloop-

ochtend (10.00-12.00 uur, aanmel-
den niet nodig); workshop Dikke 
dames schilderen (10.00-12.00 uur,
€ 12,50, aanmelden via 0297 567 
209); wandelgroep met na a�oop 
ko�e (start 10.30 uur, gratis, 
aanmelden via 0297 303 044 of 
info@uithoornvoorelkaar.nu).

-  Ponderosa: gratis proe�es Meer 
Bewegen voor Ouderen Fit & Vitaal 
65+, start 11.15 uur, aanmelden via 
020 5430 441.

-  De Quakel: gratis proe�es Meer 
Bewegen voor Ouderen Fit & Vitaal 
65+, start 11.15 uur, aanmelden via 
020 54030 441.

-  De Kuyper: Lief & Leedbijeenkomst 
voor gangmakers van de huidige 
Lief & Leedstraten én mensen die 
met (een deel van) hun straat Lief & 
Leedstraat willen worden, start 
17.00 uur, aanmelden via 06 1448 
2132.

Donderdag 6 oktober
-  Wijkcentrum Bilderdijkhof: Ko�e 

Speciaal, start 10.15, aanmelden niet 
nodig.

Vrijdag 7 oktober
-  De Kuyper: Buurtborrel & vrijwilli-

gerscafé, vanaf 15.30 uur, aanmel-
den – uiterlijk 4 oktober a.s. - via 
info@uithoornvoorelkaar.nu.

Donderdag 13 oktober
De chau�eurs van AutoMaatje 
verzorgen Gezelligheidsritjes voor 
senioren die anders weinig buiten
de deur komen.

Week van de ontmoeting

Uithoorn - Leerlingen van groep 8 
van IKC Het Duet gingen vorige week 
op ‘zwerfafval-expeditie’. Het ging 
onder meer over ‘Plastic soep’ en 
recycling. De expeditie is onderdeel 
van ‘Let’s do it kids’ van NMCX 

Centrum voor Duurzaamheid uit 
Hoofddorp.
‘Let’s do it kids’ maakt jeugd van 4 tot 
12 jaar bewust van de noodzaak van 
schone steden, dorpen en zeeën 
(wereldoriëntatie) waar we samen 

aan moeten werken (burgerschap). 
Want wat een kind zelf beleeft, blijft 
beter hangen. De kinderen waren 
enthousiast over het lesmateriaal. 
Lekker naar buiten én les krijgen over 
het milieu gingen hand in hand. Na 
a�oop van de expeditie riepen de 
leerlingen vol trots door elkaar wat 
ze allemaal hadden gevonden. Maar 
ze waren ook verbijsterd over de 
hoeveelheid afval die ze waren 
tegengekomen! Ontzettend veel 
sigarettenpeuken, veel blikjes en 
plastic verpakkingen, zelfs een 
deurmat, studentenhoed, poepluier 
en een muntje van vijftig cent. Dat 
muntje zit nu in de klassenpot!

Afval scheiden op school
Binnenkort ontvangt de school afval-
bakken voor afvalscheiding in de 
klas. De docenten hadden de 
primeur tijdens de ‘zwerfafval-expe-
ditie’. Ze oefenden met de leerlingen 
welk afval in welke bak hoort. Afval 
scheiden was nog nooit zo leuk!

‘Zwerfafval-expeditie’ bij
IKC Het Duet

Uithoorn - Onder de naam ‘Gerrit 
goes Aut’ organiseert Erna de Bruijn 
een maandelijkse borrelmiddag voor 
jongeren met autisme bij Gerrit. In 
een gezellig hoekje met lounge-
banken hoopt Erna dat de jongeren 
zich prettig en vrij zullen voelen. “Ik 
zag dat mijn zeventienjarige zoon de 
behoefte kreeg om net als andere 
leeftijdsgenoten wat te gaan drinken 
en te chillen, maar angst en onzeker-
heid hielden hem tegen om naar een 
uitgaansgelegenheid te gaan. Vlak 
voor de zomervakantie heb ik contact 
opgenomen met Louis, manager van 
Gerrit. Hij voelde meteen aan wat ik 
bedoelde.” Op de eerste middag voor 
de vakantie waren nog niet veel 
jongeren afgekomen. “Ik had het niet 
zo breed bekendgemaakt, want ik 
wilde ook niet dat het erg overweldi-
gend zou zijn.” Dit keer heeft Erna 
meer publiciteit gegeven aan de 
middag die gehouden gaat worden 
op 30 september. “Ik heb het gedeeld 
met de ouders die komen bij Autisme 
aan de Amstel.” Dat is een groep voor 
ouders met een kind met autisme, 
die tweeënhal�aar geleden werd 
opgericht. “Ik kwam in contact met 
Marjolein Lakerveld-Stolwijk en 
samen zijn we Autisme aan de Amstel 
gestart. In maart 2020 was de eerste 
bijeenkomst, net voor de lockdown. 

In juni hadden we een online 
meeting, maar dat was minder 
prettig. Nu draait het pas zoals we 
willen. Meestal nodigen we een 
spreker uit die iets over een thema 
vertelt. Komende keer is 21 novem-
ber in De Kuper en dan komt er 
iemand van KNGF praten over de 
hond als ondersteuning. Daarna is er 
ko�e en zijn er gesprekken over 
zorgen en successen.”

Drie zonen
Erna heeft drie zonen waarvan de 
middelste en de jongste de diagnose 
ASS (Autisme Spectrum Stoornis) 
hebben. “Mijn kinderen en school zijn 
geen goede combinatie. Doordat ze 
niet in het gemiddelde plaatje 
passen, voelen zij zich afgekeurd om 
wie ze zijn en dat is niet goed voor 
hun zelfvertrouwen.” Twee jaar 
geleden kwamen ze in contact met 
Digibende in Amstelveen. “Daar 
worden IT-gerelateerde vakken 
aangeboden. Er zijn geen docenten, 
maar specialisten uit een vakgebied. 
Ook zijn er orthopedagogen en 
psychologen die de jongeren bege-
leiden. Daar worden ze in hun kracht 
gezet en dat heeft hen geholpen met 
het opbouwen van zelfver-
trouwen.” Erna werkte als kinderfysio-
therapeut, maar stopte daarmee toen 

het gezin in 2011 verhuisde naar 
Zwitserland. Daar kreeg haar 
middelste zoon de diagnose en werd 
het duidelijk dat ook de jongste met 
autisme worstelde. Terug in Neder-
land deed ze een cursus binnenhuis-
architecte en begon ze met haar 
eigen studio aan huis. “Er zijn tijden 
geweest dat er veel verdriet was en 
dat ik aanwezig moest zijn. Sinds 
Digibende is er meer stabiliteit en 
ruimte gekomen om weer met 
andere dingen bezig te kunnen zijn.” 
Meer informatie over de contact-
groep voor ouders is te vinden op 
www.autismeaandeamstel. Jongeren 
met autisme tussen 16 en 21 jaar zijn 
van harte welkom op vrijdagmiddag 
30 september bij Gerrit. Ze kunnen in 
een veilige omgeving met andere 
jongeren een drankje drinken, chillen 
of een spelletje doen. Erna zal 
aanwezig zijn als aanspreekpunt.

Chillen voor jongeren met autisme

Drugsafval in Abcoude
De Ronde Venen - Aan de Winkeldijk 
in Abcoude is vrijdagavond rond 
18.00uur mogelijk drugsafval aange-
tro�en. In de berm langs de weg 
staat een groot vat (een zogeheten 
IBC) met een vloeistof erin. Een 
scherpe chemische lucht zou erbij 

waargenomen zijn. Ook zou er vloei-
stof uit lekken. Het is nog onbekend 
om wat voor stof t gaat.  Een omwo-
nende heeft gezien twee personen in 
een busje weg reden van de plek 
waar het vat staat. De politie heeft de 
zaak in onderzoek. (

Foto:  VLN Nieuws 

Bridgevereniging 
Mijdrecht 
Mijdrecht - Donderdag 15 september 
is er weer geweldig gespeeld en geeft 
de volgende uitslagen: A-lijn: 1. Dick 
Licht & Xandra Visee 58,75%, 2 Corry 
Twaalfhoven & Richard van Heese 
56,88%, 3. Riet & Gerard van der Meer 
56,25%. B-lijn: 1. Truus Groot & Bep 
Schumacher 68,00%, 2. Paula Kooijman 
& Koos Wieling 57,37%, 3. Anton Berke-
laar & Bart Groenevelt 57,06%. Tweede 
ronde: Maandag 19 september is de 
tweede ronde gespeeld van de herfst-
competitie. Ook hier was het weer 
spannend en lagen de scores dicht bij 
elkaar. Het beste scoorden Carla Euwe 
& Ans Bruggeman 62,24%, met kort er 
op Chris van der Wilt & Carla Steenhuis 
Geertsema 60,68% en met een klein 
verschil Elly Norel & Corrie van der Wilt 
59,90%. Noemenswaard is een 6schop-
pencontract met 1upslag door paar 
Elly Norel dat ook door Paar Chris van 

der Wilt deed. Andere paren speelden 
6harten plus 1upslag. In een ander spel 
konden de paren 6harten spelen en in 
dezelfde richting 5ruiten plus 
2upslagen. Paar Jopie de Jong 
speelden een mooi 4schoppen plus 2 
upslagen. Paar Klaas Norel speelde 1SA 
met 4upslagen, daarmee de 2ruiten 
plus 1upslag achter zich latend. Derde 
ronde: Donderdag 22 september is de 
derde ronde van de herfstcompetitie 
gespeeld. Het was aan de spellen te 
merken dat de seizoenen aan het 
wisselen waren. Er was geen richting te 
vinden in vele spellen. Dus nu maar 
eerst de uitslag. A-lijn: 1. Elisabeth & 
Nan van den Berg 58,75%, 2. Henny 
van der Reep & Corry Twaalfhoven 
56,67% en Dick Licht & Xandra Visee 
56,67%. Paar Richard Van Heese 
speelde 3SA met 2ups terwijl de 
andere paren in 4harten gingen al dan 
niet met 1upslag. Paar Anneke Wortel 
bracht een moeizame 4harten binnen. 
Paar Ans Bruggeman speelde een 

1schoppencontract gedoubleerd met 
2upslagen en pakte daar mee de winst. 
Paar Rene de Jong scoorde goed met 
een 5klaveren gedoubleerd min1te 
spelen. B-lijn: 1. Truus Groot & Bep 
Schumacher 68,23%, 2. Maria Baas & 
Klaas verrijs 63,02% en 3. Annemarie 
Pierrot & Geri Stappers 56,77%. Paar 
Anton Berkelaar knalde met een3SA-
contract met 3upsagen uit de start 
blokken. In een spel ging 6harten 
1down terwijl een ander paar wel 
4harten met 2 upslagen speelde. Paar 
Lenny van Diemen boden en maakten 
3SA, de overige paren deden harten of 
gingen in SA down. Dat met lef bieden 
rendeert ondervond paar Maria Baas. 
Het paar bood en maakte als enige een 
4schoppencontract. Dat een 3SAcon-
tract met 3upslagen veel oplevert 
ondervond paar Marion van Nieuw-
kerk. We kijken uit naar de volgende 
week en gaan weer met frisse moed de 
uitdagingen verborgen in de spellen 
aan.
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Uithoorn - Door de coronamaatre-
gelen die ons in het begin van dit 
jaar nog tro�en, was atletiekvereni-
ging AKU genoodzaakt om 
‘Uithoorns Mooiste - de loop’ te 
verplaatsen. I.p.v. de gebruikelijke 
laatste zondag in januari werd nu 24 
april de dag waarop de loop werd 
georganiseerd. Voor de organisatie 
vooral jammer omdat nu door de 
concurrentie van andere lopen, start 
voorjaarsvakan-tie, etc. veel minder 
lopers aan de start verschenen. Maar 
dit jaar kunnen we zeker weer terug 
naar de vertrouwde periode, de loop 
zal komend jaar op 29 januari 
worden gehouden.
Als voorbereiding op ‘Uithoorns 
Mooiste’ start op woensdag
5 oktober een training van 17 weken 
op de atletiekbaan van AKU als voor-
bereiding op een van de lange 
afstanden, de 5 en de 10 kilometer 
en evt. de 10 Engelse Mijl. De
trainingsperiode is verlengd naar
17 weken zodat het missen van een 
trainingsavond minder erg is. Boven-
dien, als je een keer verhinderd bent, 
kun je in die week de training op de 
dinsdagavond inhalen, op die avond 
is een grote lopersgroep onder 
leiding van ervaren trainers actief.

Hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan 
geleerd. Bij AKU leren we jou hard-
lopen. De training vindt plaats op de 
atletiekbaan van AKU op sportpark 
de Randhoorn en is in eerste instantie 
bedoeld voor beginnende lopers. 
Iedereen is welkom, ongeacht je leef-
tijd of ervaring. Gediplomeerde en 
ervaren trainers zullen je helpen om 
sterker te worden en een betere 
conditie te krijgen. Gevorderde en 
meer ervaren lopers zijn uiteraard 
ook van harte welkom, zij kunnen 
direkt of na enige tijd aansluiten op 
de dinsdag of donderdag bij de reeds 
bestaande groepen. Na een periode 
van 17 weken ben je zeker in staat 
om tijdens ‘Uithoorns Mooiste - de 
loop’ de afstand van 5 kilometer te 
overbruggen en voor een aantal is
de afstand van 10 kilometer haalbaar. 

Huiswerk
Naast de training op woensdag
kun je in overleg met de trainers
de mogelijkheid bespreken om op 
dinsdag- of donderdagavond bij AKU 
te trainen. Daarnaast krijg je ‘huis-
werk’ mee voor een tweede training 
in het weekend. Aanvang van de
trainingen is 19.30 uur.

Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stukje 
hollen. Wij vinden het belangrijk dat 
het hele bewegingsapparaat 
aandacht krijgt. Een uitgebreide 
warming-up, loopscholing en een 
gevarieerde looptraining zijn vaste 
bestanddelen van de trainingen. 
Maar je krijgt ook voorlichting over 
lenigheid, spierkrachtontwikkeling, 
looptechniek, coördinatie, gezonde 
voeding en goed schoeisel.
Een goede geïnformeerde hardloper 
blijft het blessurespook de baas. Dat 
is ons uitgangspunt. Sportfysiothera-
peuten van Plexus staan klaar om 
beginnende blessures te behan-
delen. Een van hen zal op een 
woensdagavond in deze trainings-
periode na een training langskomen 
om deskundig advies te geven over 
preventie en behandeling van bles-
sures en belang van goede voeding 
en loopschoenen.
De kosten voor deelname aan de 
clinic van 17 weken bedragen € 65,–, 
dat is inclusief een startbewijs voor 
‘Uithoorns Mooiste - de loop’ op de
5 of 10 kilometer en een mooie 
herinnering.
Voor informatie kunt u kontakt 
opnemen met Rene Noorbergen, 
rene.noorbergen@gmail.com,
telefoon 06 - 5585 8584.

Trainen voor Uithoorns Mooiste

Regio - Op deze prachtige donder-
dagmorgen 22 september speelden 
ze een open drive met 12 paren en 
een stilzit. De eerste plaats ging naar 
het gelegenheidspaar Greet van Zelst 
& Herman Vermunicht met een 
prachtige score van 62,08%. De 
tweede plaats was voor alweer een 
gelegenheidspaar Netty Walpot en 
Allice Oostendorp met een keurige 
score van 60,42%. De wedstrijdleider 
Arnold van Dijk en zijn partner 
Madelon van Vessem waren uitste-
kend op dreef en bleven met 59,50% 
net achter de nummer twee en 
namen daarmee de derde plaats in 
beslag. In de sport wordt de vierde 
plaats regelmatig gezien als een plek 
die niet mee telt, maar bij ABC 
vinden wij het de moeite waard om 

deze toch te vermelden en daar 
horen Arna Kroon & Jany v/d Ent bij 
met 52,92%.

Nieuwe leden
Het is ABC er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt u 
zich bij de ABC opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de 
donderdagmorgen (09.00 uur) mee 
te spelen en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de ABC kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Willy 
Schoemaker, tel. 06 - 4622 7773 of via 
de mail w.schoemaker@live.nl.

ABC bridge

Uithoorn - Ben ten Brink & Marcel 
Dekker waren nu de blikvangers door 
het scoren van het hoogst behaalde 
percentage van de avond van allen. 
Met 63,33% werden ze eerste in de 
A-lijn, gevolgd door Elisabeth van 
den Berg & Jan Bronkhorst, die met 
57% rond in deze lijn tweede 
werden. Agnes Kroes & Ankie Bots 
haalden 54,58% op als derde paar.
Janny Streng & Johan Le Febre 
kwamen als vierde doorkomende op 
53,33% uit. Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister konden met 52,92% nog 
net met een verschil van 0,42% de 
vijfde plek zeker stellen. In de B-lijn 
maakten Marijke & Ger van Praag ook 
met een zestiger het verschil. Ze 
haalden met 61,46% de top voor An 
Greven & Gijs de Ruiter, die 59,38 
procenten verzamelden. Cora de Vor 
& Anneke Houtkamp werden welis-

waar derde met 53,13%, maar 
moesten, toch wel bijzonder, deze 
positie delen met nog twee andere 
paren. Ria Verkerk & Richard van den 
Bergh en Annemieke & Floor Hesse-
link kwamen namelijk met de zelfde 
percentages door de �nish. Zo 
grepen Adrie & Ko Bijlsma met 
50,52% net naast de top vijf, maar 
hun kans op even plaatselijk opvallen 
is zo toch zeker gesteld! De moraal 
van dit verhaal is dat de bridgevaar-
digheid van de deelnemers elkaar 
niet veel ontloopt. Alle kans dus dat 
u zonder averij kunt instromen. 
Bridgeclub De Legmeer speelt elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
de nieuwe sprothal De Scheg op de 
oude locatie aan de Arthur van 
Schendellaan. Voor alle inlichtingen 
het secretariaat: e-mail gerdaschave
maker@live.nl, mobiel 06 83371540.

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Op maandag 26 septem-
ber 2022 werd in de Scheg de derde 
zitting van de eerste ronde gespeeld.
In de A-lijn eindigden op de eerste 
plaats Nico v/d Meer & Hans Wagen-
voort met 64,58%. Op de tweede 
plaats werd beslag gelegd door 
Margo Zuidema & Francis Terra met 
57,81%. Op de derde plaats eindigde 
Carla Dijkman & Gerard v/d Meer met 
57,45%. In de B-lijn eindigden verras-
send op de eerste plaats Ludy Bonhof 
& Anneke Buskermolen met 59,38%. 
Op de tweede plaats Reina Slijkoord 
& Lia Guijt met 58,85% en nipt op de 
derde plaats Joke v/d Berg & Bep de 
Voijs met 58,33%. In de C-lijn eindig-

den op de eerste plaats Greet Rahn & 
Marieke Schakenbos met 57,34%. Op 
de tweede plaats eindigden het gele-
genheidspaar Jeanette Das & Joke de 
Wit met 56,25%. Op de derde plaats 
eindigden Richard Linting & Tom 
Woerde met 55,05%. In de voorlo-
pige tussenstand staan in de A-lijn 
Carla Dijkman & Gerard v/d Meer 
bovenaan met 56,13%, gevolgd door 
Ans Breggeman & Ben v/d Broek met 
55,82%. In de B-lijn staan Reina 
Slijkoord & Lia Guijt �er bovenaan 
met 62,44%. Joke v/d Berg & Bep de 
Voijs volgen met 55,61%. In de C-lijn 
staan Richard Linting & Tom Woerde 
bovenaan met 54,99%. Greet Rahn & 
Marieke Schakenbos volgen met 
52,86%.

BVU nieuws

Eerste bij Estafette 
Kampioenschappen

Uithoorn – In juni dit jaar vond het 
24ste sport en spel-weekend plaats 
bij de Legmeervogels met als thema 
winterwonderland. Twee jaar heeft 
dit helaas niet plaats gevonden, 
vanwege corona, dus iedereen had
er weer veel zin om het altijd leuke 
sport en spel weekend te organi-
seren. Dit wordt georganiseerd voor 
kinderen die handballen of voet-
ballen bij de Legmeervogels, leeftijd 
tot en met groep 8. Samen met je 
team beleef je een geweldig 
weekend. Op een veld worden tenten 
nee gezet, waar je twee nachten met 
je team in slaapt. Overdag worden er 
erg leuke sportieve spellen georgani-
seerd op het Legmeervogels terrein 
en gaan de oudste kinderen een
�etstocht �etsen door Uithoorn met 
leuke opdrachten. Natuurlijk worden 
de groepen kinderen begeleid door 
groepsleiding, die er met de kinderen 
een te gek weekend van maken, die 
ze nooit zullen vergeten.
Aan het einde van het weekend 
worden er per leeftijdsgroep prijzen 
uitgereikt aan groepen die de spellen 

goed hebben gedaan en sportief zijn. 
Zo hadden de Apres-Ski’tjes van de
A-groepen, dit zijn de oudste, onder 
leiding van Sanne en Jamie, ‘suppen’ 
gewonnen bij Fortvarend. Fortvarend 
biedt sup-verhuur, sup-lessen en 
groepen op een ‘big sup’ aan in de 
regio Uithoorn. De opstap locatie is 
de rivier de Amstel in het oude dorp 
van Uithoorn. De Amstel is een zeer 

geschikt water om op te varen met 
een supboard. Bekijk gerust hun 
website voor meer informatie:
www.fortvarend.com.
De Apres-Ski’tjes, bestaande uit vijf 
handbalsters en vier voetbalsters, 
hebben vorige week op de ‘big sup’ 
gestaan bij Fortvarend. Deze dames 
hebben met elkaar genoten van het 
suppen en van een geweldig sport
en spel-weekend. Voor meer info
of vragen, over het sport en spel-
weekend, mail dan naar
sportenspel@legmeervogels.nl.

Sport en Spel winnaars
suppen bij Fortvarend

Uithoornse pupil C Lars Schouten is afgelopen weekend met zijn team eerste 
geworden bij de Nationale Estafette Kampioenschappen die gehouden werden bij 
atletiekvereniging AV23 in Amsterdam (met het zwarte vest op de foto).
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Vinkeveen - Op 24 september vond 
de eerste minicompetitie-dag plaats 
in Nieuw-Vennep. Dit keer namen 
vier teams deel; het geroutineerde 
team Atalante Vinketoppers, team 
Atalante Tiktok, het jongensteam 
Atalante Power en de allerjongsten 
Atalante Ministars. Als eerste 
mochten de Atalante Vinketoppers 
hun kunsten laten zien. En dat deden 
zij niet onverdienstelijk! Als eerste 
tegen een meidenteam van de thuis-
spelende vereniging VHZ. Een taaie 
tegenstander. Het ging lange tijd 
gelijk op. Atalante had wel net het 
betere van het spel met bovenhandse 
services, smash en tikballen. Eerste 
set toch nog wel ruim gewonnen. 
Tweede set was VHZ op dreef met 
een sterke serviceserie en keken de 
meiden al snel tegen een 1-10 achter-
stand aan. Maar de meiden lieten zich 
daardoor niet van de wijs brengen. 
Puntje voor puntje kwamen ze terug 
met solide spel, vooral de pass was 
zeer sterk, waardoor ze ook weer een 
aanval konden opbouwen. Voor de 
zoemer viel was de stand alweer in 
het voordeel van Atalante.
Meteen er achter aan tegen het 

jongensteam van VHZ. Zij hadden 
wel wat meer kracht, maar wat 
minder ervaren. Op hun routine 
bouwden de meiden een voorsprong 
op. Aan het eind ook nog meer 
bovenhandse services welke nage-
noeg allemaal lukten! Met overtui-
ging wonnen ze de eerste set. De 
tweede set leek even eenzelfde 
verhaal te worden als de vorige 
wedstrijd. Ook nu keken de meiden 
eerst tegen een achterstand aan. 
Maar op tijd hersteld en ook de 
tweede set gewonnen.

Laatste
De laatste partij tegen Spaarnestad. 
Deze wedstrijd werd solide uitge-
speeld en werd een ruime overwin-
ning. Mooi om de meiden te zien 
spelen. Sterke bovenhandse services 
en smashes van Hannah en Eleana. 
Maud had ook haar bovenhandse
– onhoudbare – service helemaal 
gevonden met behulp van een 
aanloop. Noa heeft veel gesmasht en 
getipt bij het net en Roos is een van 
de meest solide passers en scoorde 
veel met haar services super strak 
over het net. Eerste geworden in de 

hoogste poule van niveau 4, tijd om 
over te stappen naar niveau 6. Dit 
wordt dan echt spelen, zonder de 
vangbal!
Aansluitend moest Atalante Tiktok 
aantreden. Zij spelen ook op niveau 4 
en kwamen uit in de B-poule. Het was 
voor hen even een wat meer stroeve 
start, weer even wennen. Ook zij 
begonnen tegen de thuisvereniging 
VHZ. In de eerste set werden ze wat 
overtroeft door de sterke service van 
de opponent. In loop van de set 
begon het spel wel beter te lopen, 
maar de set werd ruim gewonnen 
door VHZ. Tweede set ging veel beter. 
Mooie ballen in drieën en dan ook 
soms mooi achterin geplaatst bij de 
opponent. Het ging aardig gelijk op 
maar door een eindsprintje van VHZ 
set stelden die de overwinning safe.
Daarna een mooi Atalante onder-
onsje. Helemaal leuk tegen het 
jongensteam Atalante Power. Het 
ging over en weer. De meiden waren 
lekker bezig en ook mooi te zien dat 
de jongens door het veld heen 
vlogen. Eerste set werd echt heel 
spannend. In de zoemer maakten de 
jongens nog net een punt en wonnen 
echt nipt de set. De meiden waren 
wel wat teleurgesteld. In de tweede 
set maakten ze wel een paar mooie 
acties, smash, prikbal en redding 
maar moesten deze set ook aan de 
jongens laten.

Leuke pot
Als laatste tegen Spaarnestad. Dit
was een leuke pot om te zien. Beide 
teams waren aan elkaar gewaagd. 
Het ging over en weer. Vooral serve-
rend ging het Atalante steeds beter 
af, ook Lotte die nog niet zo lang 
speelt, heeft lekker punten gescoord. 
Passend waren Rikki, Liv en Isabella 
lekker bezig en Lynn scoorde aan het 
net veel punten met haar strakke bal 
achter in het veld. Echt mooi te zien 
dat de meiden groeien in het spel! 
Helaas verliep de eerste set net als 
tegen de jongens, weer met 1 punt 
verschil verloren. Maar dat hebben
ze de tweede set ruimschoots goed 
gemaakt. Ze gingen voldaan huis-
waarts met een puike overwinning
in de laatste set!
In dezelfde poule, zoals eerder al 
benoemd, het jongensteam Atalante 
Power. De eerste wedstrijd was al 
gelijk een vliegende start tegen een 
team van Spaarnestad. Met mooie 
beheerste services door Quinten en 
Jason werden snel de eerste punten 
behaald. Er werd mooi in drieën 
gespeeld en geroepen naar wie de 
aanval ging.
Gespannen begonnen de mannen 
aan de tweede wedstrijd tegen het 
andere clubteam Atalante Tiktok. De 
meiden en de jongens stonden klaar 
voor een spannende pot en dat werd 
het ook! Onder de indruk van de 
smashes van de meiden herpakten 
de jongens van Atalante power zich 
net op tijd en wonnen ze de eerste 
set met een punt verschil in de 
zoemer. De tweede helft was het 
soms lastig concentreren maar het 
waren weer de mooie service ballen 
die het power team op voorsprong 
hield en uiteindelijk ook eindigde. 
Jottem!

Vermoeidheid
Met een winning mood werd gestart 
aan de derde wedstrijd tegen VCH. 
De vermoeidheid begon toe te slaan 
en er werden dan ook meer foutjes in 
vooral de service gemaakt. Helaas 
werd de eerste set dan ook verloren. 
De mannen lieten zich echter niet 
kisten en zette alles op alles om de 
laatste set van vandaag te winnen. 
Met super spannende rally’s, goede 
reddingen door Kobus en Thijs, 
mooie services door Tobias en een 
fanatiek publiek is de setwinst over 

de streep getrokken! 1-1! Al met al 
een hele succesvolle dag voor de 
mannen van Atalante power!
Gelijktijdig met Tiktok en Power 
speelde in de andere hoek de 
Atalante Ministars hun wedstrijden. 
Zij waren waarschijnlijk het jongste 
team in de hal en doen het al super 
leuk. Vorig jaar hebben Jill en Mila al 
even geproefd aan de competitie-
dagen. Dit jaar hebben zij versterking 
van Elise, Suze en Evelien. En dat is 
niet verkeerd, omdat hun niveau 2 
wel het meest beweeglijke (vermoei-
ende) niveau is. Nadat de bal over het 
net wordt gegooid, moeten ze steeds 
snel een positie doordraaien.
De eerste wedstrijd was het nog even 
aftasten, maar het ritme kwam er 
steeds beter in. Zij moesten twee 
keer tegen een team van VVO. Die 
waren wat groter en sterker, maar 
met slechts drie spelers en het werd 
daardoor wel een ware strijd. In het 
begin vooral focus op vangen en 
doordraaien. Jill en Elise waren echt 
lekker op dreef en hadden veel 
goede vangballen en mooie services.
Langzaam aan de meiden gingen ook 
steeds beter kijken waar de tegen-
stander niet stond. Ondanks het 
drukke en beweeglijke spel wisten 
Suze, Mila en Evelien zo nu en dan 
ook mooie prikballen te plaatsen, 
daar waar de tegenstander niet 
stond. 
In de tweede wedstrijd ging de oppo-
nent juist voor de extra punten. Als je 
een combinatie van pass en vangbal 
maakt, krijg je op dit niveau een extra 
punt. Daar haalde VVO veel punten 
mee binnen en liepen ver uit. Het 
team moest twee keer de meerdere 
erkennen in het team uit Ouderkerk, 
maar hebben zelf zeker lekker 
gespeeld en geleerd ook van de pass-
vang ballen van de opponent. Dit 
gaat binnenkort ook zeker bij de 
ministars komen!
Daarna speelden zij ook nog een 
partij tegen een team uit een hoger 
niveau, die wel hun eigen niveau 
moesten spelen met een pass. 
Grappig twee teams die tegen elkaar 
op een ander niveau speelden, maar 
de teams waren in het spel zeker aan 
elkaar gewaagd. In de laatste partij 
zijn de punten uiteindelijk verdeeld. 
Al met al is dit nieuwe team goed uit 
de startblokken gekomen, dit belooft 
meer dit seizoen!

De kop is eraf voor de
jongste jeugd van Atalante

De Ronde Venen - Sjors Sportief is
dit schooljaar het beste vriendje van 
basisschoolleerlingen in De Ronde 
Venen. De mascotte is het boegbeeld 
van het gelijknamige sportstimule-
ringsproject dat de gemeente De 
Ronde Venen dit jaar opstart. Het 
succesvolle project laat kinderen laag-
drempelig en vaak gratis kennismaken 
met uiteenlopende activiteiten. 
Honderden kinderen schreven zich al 
in via ProvinieUtrechtActief.nl in de 
eerste week.
Dansen, hockey, judo, turnen, scou-
ting, boksen... Dankzij Sjors Sportief 
kunnen basisschoolleerlingen in De 
Ronde Venen ook dit jaar vrijblijvend 
ontdekken welke sport het beste bij ze 
past. Aan de hand van die mascotte 
kunnen kinderen zich namelijk vaak 
gratis inschrijven.

Zeer populair 
Sjors is een echte hit onder de basis-

schooljeugd. Dit schooljaar schreven 
al honderden kinderen zich in voor 
een sportieve kennismaking. En die 
teller loopt nog lang door, vertelt 
Wesley van Gurp, Buurtsportcoach in 
gemeente De Ronde Venen.
“Sjors is razend populair. Sommige 
activiteiten werken zelfs al met een 
wachtlijst. Gelukkig neemt ook het 
aanbod toe, want steeds meer vereni-
gingen sluiten zich aan bij ons project. 
Daar zijn we heel blij mee, want daar-
door kunnen nog meer kinderen laag-
drempelig kennismaken met sport en 
cultuur. Zonder dat ze meteen lid 
moeten worden van een vereniging.”

Het Sjorsboekje
Sjors is een initiatief van de 
gemeente De Ronde Venen in 
samenwerking met de regionale 
sportverenigingen en andere sport- 
en cultuuraanbieders. Het project 
maakt het voor kinderen mogelijk 

om meer dan dertig sport- en 
cultuuractiviteiten te ontdekken. 
Het aanbod wordt jaarlijks aan het 
begin van het schooljaar gepresen-
teerd in het Sjorsboekje, dat leer-

lingen van groep 1 tot en met 8 van 
alle basisscholen in de gemeente 
De Ronde Venen hebben 
ontvangen.

In contact met sport
“Sjors blijkt een zeer succesvolle 
manier om kinderen veelal gratis in 
contact te brengen met sport”, aldus 
Van Gurp. “Inschrijven voor de acti-

viteiten is het hele schooljaar moge-
lijk via de website provincieutrecht
actief.nl. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat we het totale aantal inschrij-
vingen nog �ink gaat uitbouwen.”
Wil je meer weten over Sjors Spor-
tief in De Ronde Venen? Bekijk de 
website www.teamsportservice.nl/
de-ronde-venen/project/
sjors-sportief.

‘Sjors Sportief’ laat kinderen massaal 
kennismaken met sport en cultuur
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De Ronde Venen - Het kanopolo 
team van kanovereniging De Ronde 
Venen heeft na de corona-jaren een 
moeilijke herstart gehad en kon 
eindelijk weer deelnemen aan een 
kano-polo toernooi. Meteen viel het 
team in de prijzen. Een keurige 
tweede plek werd behaald. Het had 
zelfs een eerste plaats kunnen zijn als 
niet in de laatste wedstrijd een gelijk-
spel uit handen werd gegeven in de 
allerlaatste seconde van de 
wedstrijd. Het team had bijna twee 
jaar geen wedstrijd meer kunnen 
spelen en ging zonder verwach-

tingen naar dit mini-toernooi. De 
eerste wedstrijd ging eigenlijk boven 
verwachting en de ploeg was zeker 
niet de mindere partij. Een keurig 
gelijk spel van 4-4 was het resultaat. 
Eigenlijk had er in deze wedstrijd 
meer gezeten als het einde van de 
tweede helft de ploeg niet was afge-
zwakt. Onnodig balverlies gaf de 
tegenstander de gelegenheid om 
gelijk te maken.
De tweede wedstrijd was tegen een 
oude rivaal uit Alphen aan de Rijn. 
Een soort streekderby. Beide ploegen 
hadden nieuwe spelers in het team 

die nog moesten wennen aan het 
spel. De wedstrijd ging alle kanten 
op, maar KVDRV trok aan het langste 
eind en sleepte de overwinning uit 
het vuur en won de wedstrijd met 
3-2. Door deze overwinning kon het 
team gaan strijden voor de prijzen. 
De laatste wedstrijd tegen Odyseuss 
was een pittige. Veel jonge spelers 
aangevuld met oudere routiniers.
De wedstrijd ging gelijk op. Het spel 
ging snel heen en weer over het veld. 
De verdediging stond goed en moest 
hard werken om het schieten op het 
doel te verhinderen. Bij de stand van 
2-2 ging KVDRV nog ten aanval. Zich 
niet realiserend dat het einde van de 
wedstrijd naderde. Een te korte pass 
over de breedte van het veld werd 
door Odyseuss onderschept. Met 
nog vier seconden op het speelbord 
te gaan moest de speler nog een 
�ink stuk varen naar het doel, maar 
dat lukte net op tijd. Terwijl het 
scorebord al op de ‘nul’ stond 
scoorde Odyseuss en �oot de 
scheidsrechter af voor de wedstrijd. 
Zij werden hierdoor eerste en KVDRV 
op basis van meer gemaakte doel-
punten in het toernooi tweede.
Een keurig resultaat en een mooie 
herstart van het team van KVDRV.
Uitslagen:
KVDRV – Windhappers  4-4
KVDRV – Kromme Aar  3-2
KVDRV – Odyseuss   3-4

Wilnis - Lang werd ernaar uitgekeken 
– en nog langer zullen we erover 
praten: het jubileumweekend voor 
het 75-jarig bestaan van CSW in 
Wilnis op 16 en 17 september 2022. 
Op vrijdagmiddag werd het jubileum-
weekend spreekwoordelijk afgetrapt. 
(Oud-)voorzitters, leden, sponsoren 
en andere genodigden luisterden 
aandachtig naar de mooie woorden 
van het CSW-bestuur, de gemeente 
en de KNVB, diens cadeaus hartelijk 
in ontvangst werden genomen. Het 
eerste proostmoment op driekwart 
eeuw CSW was beklonken – en zeker 
niet het laatste.

Vrijdag
Vrijdagavond verliep er een simultaan 
programma. De junioren streden in 
gemixte teams voor de winst van het 
Junioren-sixentoernooi. Na het toer-
nooi trakteerde DJ Stijnthy de jeugd 
op een feest in de kantine. Naast dit 
‘Sixenfeest’ was er in de feesttent op 
het parkeerterrein De Reünie. En wat 
was het leuk om gezichten uit de 
jaren van weleer én van nu samen

te zien op CSW. Onder leiding van 
Amber Roots, DJ Kingsize en Johan 
Kettenburg werd het een swingende 
avond!

Zaterdag
Veel tijd om uit te rusten was er niet, 
want op zaterdagochtend 08.00 uur 
stonden de jongste pupillen alweer 
te trappelen om deel te nemen aan 
het KNVB Voetbalfestival. Het werd 
een prachtige ochtend, waarin er 
meer zonnestralen dan regendrup-
pels over de stralende gezichten van 
de jongste CSW-talenten vloeiden. 
Hoog bezoek van de OranjeLeeu-
winnen-mascotte Kicky – én de 
gewonnen EK-trofee in 2017 in de 
kantine – maakte deze ochtend hele-
maal compleet.
De middag begon met een uitge-
breide lunch voor alle CSW’ers. Het 
was een prachtig gezicht om jong
tot oud in een CSW-shirt te zien rond-
lopen, onder een stralende zon en 
met gevulde magen.
Zo’n veertig dames en heren konden 
niet te zwaar lunchen, aangezien zij 

nog écht aan de bak moesten. Onder 
het toeziend oog van vele toeschou-
wers én oud-scheidsrechter Ruud 
Bossen werd namelijk een fantasti-
sche jubileumwedstrijd gespeeld. 
Dames en heren uit diverse CSW-
selectie generaties maakten er een 
vermakelijke wedstrijd van, die na 
een half uur spelen werd ‘onder-
broken’ voor een rustmomentje op de 
middenstip. En daar hoorde uiteraard 
een verfrissend goud-wit energie-
drankje bij.
Het jubileumweekend sloten ze af 
met De Derde Helft in de feesttent. 
Polderrad, Mark Fledderman en 
Kornuiten & Co zorgden allen voor 
een fantastisch feest met alle 
aanwezigen!

Dank, namens de organisatie!
Samen hebben ze het 75-jarig jubi-
leum van de leukste voetbalclub van 
Nederland mogen vieren. En dat ze 
écht de leukste zijn, dat liet dit jubile-
umweekend wel zien. Zij hebben 
genoten van ieders aanwezigheid. 
Namens de jubileumorganisatie: 
dank aan alle aanwezigen, sponsoren, 
vrijwilligers en anderen die bij dit 
jubileumweekend betrokken waren. 
Dankzij jullie is dit feest geslaagd!

Fantastisch jubileumweekend 
voor voetbalvereniging CSW

Foto:  JillzFotogra�e.

Mijdrecht - Argon heeft de eerste 
competitiewedstrijd verrassend 
gewonnen, op bezoek bij VVM in 
Monnickendam stond na 90 minuten 
spelen een 1-4 stand op het score-
bord. Na een zeer matige uitslagen-
reeks in de voorbereiding en voor de 
districksbeker uitgeschakeld door 
lager acterende tegenstanders was 
dit wel een complete verrassing voor 
de Argon aanhang. De reserves 
speelden de voorwedstrijd tegen 
VVM en namen ook drie punten mee 
naar huis, 0-1.

Achterstand
De gastheren bleken te beschikken 
over een goed voetballend team, 
snelle spelers en goed combinerend 
verschenen ze met regelmaat in het 
strafschopgebied van Argon. Vooral 
de snelle en behendige vleugelspeler 
Je�rey Gits was in de beginfase 
gevaarlijk, in de derde minuut kon hij 
over links nog onderschept worden 
maar na zes minuten gaf Samir 
Moustafa een pass die door Gits laag 
en hard werd ingeschoten, 1-0. Even 
daarvoor verscheen Erkelly de Sa 
alleen voor keeper Greuter maar zijn 
wippertje ging over de keeper maar 
ook over de doellat. Mogelijkheden 
om de score gelijk te trekken waren 
er voldoende, een vrije trap van 
Dylan Bergkamp werd door Bart van 
der Voort goed ingekopt maar de 
keeper greep in. Aan de andere kant 
zagen we een schot van Mark van 
Geemen maar Argon doelman Juran 
Doezeman maakte de bal onschade-
lijk. Daarna zagen we Argon weer 
nadrukkelijk met o�ensieve bedoe-
lingen, een hoekschop van Dylan 
Bergkamp werd door een verdediger 
uit de doelmond gekopt en een actie 
van de snelle Erkelly de Sa kon door 
keeper Greuter tot hoekschop 
verwerkt worden. Vervolgens 

verscheen ook Dylan Bergkamp 
alleen voor doelman Greuter maar hij 
schoot tegen de sluitpost. Een doel-
punt kon nu niet meer uitblijven, 
Max Oliemans verzilverde een pass 
van Jordy Zwaneveld, 1-1. Zes 
minuten later beloonde Sven Beek 
zichzelf door na een knappe actie 
voor 1-2 te tekenen.
Na de thee kwamen de gastheren 
aanvallend uit de startblokken, Kick 
Braspenning testte Doezeman, 
terwijl ook Gits dichtbij zijn tweede 
doelpunt was. Een minuut later hield 
Juran Doezeman Argon opnieuw in 
de wedstrijd toen hij een schot van 
goaltjesdief Braspenning uit de hoek 
dook. Daarna weer pogingen van 
Argon, Bergkamp schoot rakelings 
langs de rechter paal en Sven Beek 
kopte naast. Daarna werd Raoul van 
wijk vervangen door Joseph Akutei.

Kantelpunt
Rond minuut 64, kwam het kantel-
punt in de wedstrijd, een inzet van 
de gasten werd eerst door keeper 
Doezeman gekeerd en in de rebound 
was hij kansloos, echter Stan de Jong 
schoot zijn doelman te hulp door de 
bal van de doellijn te knallen. Hij 
voorkwam een zekere 2-2. Bijna in 
dezelfde minuut scoorde Max Olie-
mans op aangeven van Dylan Berg-
kamp de 1-3. Daarna kwam Robin 
Voorend, Tygo Limburg en Mika 
Keizers nog in het veld. We zagen 
nog een poging van de deze middag 
zeer actieve Dylan Bergkamp, zijn 
inzet werd door doelman Greuter 
weggeranseld, in de rebound mikte 
Bergkamp te hoog. Twee minuten 
voor het eindsignaal rondde Sven 
Beek een fraaie aanval af door de 1-4 
eindstand op het bord te zetten.

Zaterdag a.s. speelt Argon thuis 
tegen Nunspeet.

Argon verrast met winst in 
Monnickendam

Wilnis - CSW is het seizoen 2022-
2023 gestart met een nipte overwin-
ning op titelkandidaat Waterwijk. 
Afgelopen seizoen was Waterwijk 
nog veel te sterk in de nacompe-
titie door CSW met 2-0 te verslaan, 
dit keer was het CSW dat met een 
2-1 zege het seizoen opende.

Puzzelen
Door de vele afwezigen in de selectie 
was het voor coach Michel Strating 
wederom puzzelen om de juiste elf 
spelers het veld in te sturen. Vanaf 
het eerste �uitsignaal was Waterwijk 
duidelijk de beter voetballende 
ploeg en was CSW met name in 
balbezit erg onrustig. CSW werd 
noodgedwongen teruggedrongen 
en vooral via de zijkanten zorgde 
Waterwijk voor veel gevaar. Na 18 
minuten spelen kwam Waterwijk dan 
ook verdiend aan de leiding. Onop-
lettendheid werd door de handige 
aanvaller genadeloos afgestraft. 
Even later kwam CSW goed weg 
toen de spits van Waterwijk via de 
handen van doelman Rahim Gok op 
de lat kopte. Aan de andere kant het 
eerste gevaar voor CSW toen Matt 
Veerhuis de bal terug lag op Stefan 
Tichelaar die vervolgens de bal maar 
half raakte. Vlak voor rust wederom 
Veerhuis die de bal in de voeten 
speelde van Tichelaar maar nu ging 
de bal hoog over het doel.

Feller
Na rust een veel feller CSW dat veel 
brutaler ging spelen en zodoende 
wat meer grip op de wedstrijd 
kreeg. Het kwam veel meer in de 
buurt van het vijandelijke doel en 
dat resulteerde na 57 minuten 
spelen in de gelijkmaker. Bij een 
afgeslagen aanval rolde de bal voor 
de voeten van Noah Steen die zich 
geen moment bedacht en de bal 
snoeihard in de kruising schoot. 
Achterin bleef het oppassen 
geblazen en moest de verdediging 
van CSW alle zeilen bijzetten om 
onheil te voorkomen. Een leep stift-
balletje ging maar net over het doel 
van doelman Gok en bij enkele 
voorzetten mocht CSW in de 
handen knijpen dat het niet op 
achterstand kwam. Met nog 20 
minuten op de klok mocht CSW een 
vrije trap nemen vanaf de zijkant. 
De loepzuivere trap van Dennis 
Prange werd door Calvin Bergkamp 
nog aangeraakt en zo verdween de 
bal in het doel. Hierna kwam CSW 
nog meer onder druk te staan en 
ontstonden er enkele gevaarlijke 
situaties voor het CSW doel. Mede 
ook dankzij de prima CSW verdedi-
ging kon Waterwijk geen echte 
grote kansen meer creëren. Het 
laatste �uitsignaal klonk als een 
bevrijding in Wilnis want de eerste 
competitiezege was een feit.

CSW start met nipte overwinning

Kanopolo team DRV in
laatste seconde onderuit



Transparante zonnepanelen 
perfect voor serre of 
tuinoverkapping

Trend: 
meubels van de 
kringloopwinkel

Dit zijn de 
interieurkleuren voor 
de komende winter



De kosten die je maakt voor het verduurzamen 
of verbouwen van een koopwoning zijn niet 
aftrekbaar in de belastingaangifte. Maar veel 
mensen vragen voor het verduurzamen of 
verbouwen van hun woning een hypotheek of 
lening aan. In het tweede kwartaal van 2022 
werden 28.000 hypotheekaanvragen ingediend 
voor het verbouwen of verduurzamen van de 
eigen woning, blijkt uit cijfers van Hypotheken 
Data Netwerk. De kosten die je maakt wanneer 
je geld leent voor het verduurzamen of 
verbouwen, zijn meestal aftrekbaar in je 
aangifte inkomstenbelasting. Denk bijvoor-
beeld aan de �nancieringskosten en de rente 
die je over de lening betaalt. Om je te helpen 
bepalen welke kosten aftrekbaar zijn, geeft de 
Belastingdienst tips.

1. Controleer welke �nancieringskosten 
je mag aftrekken

Sluit je een lening af voor het verduurzamen of 
verbouwen van de eigen woning? Dan mag je 
de �nancieringskosten meestal aftrekken in je 
aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt als er 
sprake is van een verbouwingslening of verbou-
wingsdepot. Financieringskosten zijn de afsluit-
kosten, bemiddelingskosten en notariskosten 
voor het afsluiten van de lening. De �nancie-
ringskosten van de verbouwingslening of het 
verbouwingsdepot mag je in één keer 

aftrekken. Ook goed om te weten: als je het 
verbouwen of onderhouden van de woning 
betaalt met eigen geld, dan zijn er geen �nan-
cieringskosten en kun je niets aftrekken bij de 
belastingaangifte.

2. Check of de rente over de lening 
aftrekbaar is

Je kunt het verduurzamen van je huis ook 
�nancieren via je hypotheek. Bijvoorbeeld door 
de hypotheek te verhogen. Over deze extra 
lening mag je de hypotheekrente aftrekken. 
Een voorwaarde is dat je ook deze extra lening 
binnen maximaal dertig jaar volledig a�ost én 
dat je jaarlijks een bepaald bedrag afbetaalt. 
Een andere voorwaarde is dat het bedrag alleen 
gebruikt wordt voor de eigen woning. Je mag 
het dus niet gebruiken voor een tweede huis of 
vakantiewoning. Ook kun je de hypotheek 
oversluiten wanneer je je huis verduurzaamt of 
verbouwt. Hier komen oversluitkosten en vaak 
boeterente bij kijken. Beide zijn meestal 
aftrekbaar.

3. Check voor welke werkzaamheden en 
materialen je de rente over de lening 
mag aftrekken

Voor sommige energiebesparende zaken mag 
je de rente over de lening aftrekken, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen of een warmte-

Vijf belastingtips om te helpen 
bij het verduurzamen van je huis

Met de hoge energieprijzen zetten steeds meer mensen de stap om hun huis te 
verduurzamen. De kosten voor het verduurzamen of verbouwen zijn niet aftrekbaar, 
de �nancieringskosten voor een lening en de rente vaak wél. Om iedereen die zijn huis 
wil verduurzamen te helpen, deelt de Belastingdienst vijf tips om rekening mee te 
houden.

pomp. De kosten voor het verduurzamen zelf 
mag je niet aftrekken.

4. Bewaar alle bonnen en rekeningen
Om de �nancieringskosten en rente te kunnen 
aftrekken, moet je kunnen aantonen dat de 
lening of het depot gebruikt is voor het 
verduurzamen van de woning. Bewaar daarom 
alle rekeningen en bonnen van de verbouwing.

5. Zonnepanelen op het dak? 
Vraag de BTW terug bij de Belastingdienst

Heb je voor de eerste keer zonnepanelen 
aangeschaft en geplaatst? De BTW kun je via 
het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ 
terugvragen bij de Belastingdienst. Daarbij 
gelden de volgende voorwaarden:
• Je naam staat op de factuur van de 

zonnepanelen
• Je naam staat op het energiecontract én op 

de factuur van het energiebedrijf
• Je vraagt de btw binnen 6 maanden na het 

jaar waarin u investeert in zonnepanelen 
terug

Op de website van de Belastingdienst vind je 
meer informatie en het benodigde formulier 
om de BTW over zonnepanelen terug te vragen. 
Ook wanneer je geen lening afsluit bij het 
verduurzamen van je huis kan de overheid je 
misschien tegemoetkomen. Sinds 1 januari 
2022 kun je onder voorwaarden dertig procent 
subsidie krijgen als je je koophuis isoleert. Met 
deze investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) kun je een vergoeding 
aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals 
spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, dubbelglas, 
HR-glas en triple glas. De subsidie geldt alleen 
bij twee of meer maatregelen. Kijk op 
www.rijksoverheid.nl voor meer informatie.
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Al geruime tijd zijn fabrikanten op zoek naar 
methoden om zonnepanelen een minder 
opvallend uiterlijk te geven. We kennen al enige 
tijd de zonnepanelen die verwerkt worden in 
dakpannen en inmiddels zijn er dus ook zonne-
panelen in beglazing. Vooral voor de serre of 
tuinoverkapping biedt zo’n oplossing uitkomst. 
Dat zijn immers oppervlakken die veel zon 
vallen, maar waarbij het ook belangrijk is dat ze 
licht doorlaten.

Opbrengst
Een transparant zonnepaneel levert in beginsel 
een minder hoog rendement op dan een tradi-
tioneel zonnepaneel. Dat nadeel wordt echter 
gecompenseerd door de ruime toepassingsmo-
gelijkheden. Het komt er uiteindelijk op neer 
dat je op veel meer plekken zonnepanelen kunt 
aanbrengen en dus uiteindelijk onder de streep 
alsnog een hoger rendement kunt realiseren. 

Bovendien zijn er nog wat andere zaken die we 
hierbij in ogenschouw moeten nemen. De 
transparante zonnepanelen worden onder 
meer gemaakt van Cadmium Telluride (CdTe), 
Dit materiaal is gevoeliger voor licht dan het 
poly- of monokristallijn dat in de traditionele 
zonnepanelen wordt verwerkt. Het gevolg is 
dat de transparante zonnepanelen al bij een 
geringere hoeveelheid zonlicht hun werk doen. 
Ze zijn dus in de ochtend vroeger actief en 
werken in de avond langer door. Bovendien is 
de invalshoek van het zonlicht minder relevant.

Milieuvriendelijk
Transparante zonnepanelen zijn milieuvriende-
lijker dan hun traditionele voorgangers, 
doordat er voor de productie minder sprake is 
van de uitstoot van koolstofdioxide. Ook zijn de 
panelen volledig te recyclen en bovendien ligt 
de aanschafprijs lager.

Transparante zonnepanelen perfect 
voor serre of tuinoverkapping

Voldoende lichtinval behouden en toch zonne-energie opwekken? Met transparante 
zonnepanelen is het mogelijk! De techniek staat nog in de kinderschoenen, maar 
wordt desondanks nu al gezien als veelbelovend voor de toekomst. Grote glazen 
kantoorpanden kunnen op deze manier van zonnepanelen worden voorzien, zonder 
dat de gebruikers van deze panden het zonder lichtinval moeten stellen. De transpa-
rante zonnepanelen worden als een soort �lm op het glas aangebracht.



Het is een onzekere tijd. Een compleet nieuwe 
keuken is niet altijd een optie en bovendien 
een �inke investering. Renovatie is dan een 
ideaal alternatief. Met een aantal relatief kleine 
aanpassingen is de keuken weer als nieuw en 
kun je weer jaren vooruit. 

Zij werken al meer dan 20 jaar in de keuken-
branche en weten als geen ander hoe het 
werkt. Zij zijn nu bijna 2 jaar zeer succesvol met 
Keukenstudio Allround, maar zien de behoefte 
naar renovatie sterk toenemen. Dat is de reden 
dat ze náást Keukenstudio Allround, KRVV 

Keukenrenovatie Vecht en Venen
Duurzaam - kwaliteit - Betaalbaar

Keukenrenovatie Vecht en Venen (KRVV) is onderdeel van Keukenstudio Allround, een 
aparte afdeling speciaal gericht op keukenrenovaties om consumenten te helpen bij 
het vernieuwen van de keuken, zonder een hele nieuwe keuken aan te scha�en. De 
keuken is vaak in één dag compleet vernieuwd. Afhankelijk van de wensen van de 
klant wordt de kookplaat vervangen voor een inductieplaat, desgewenst inclusief 
afzuiging. De kraan wordt vervangen voor een Quooker en de fronten worden 
vervangen in gewenste kleur en uitvoering. 

begonnen zijn en het team verder uitgebreid 
hebben. 
KRVV komt vrijblijvend bij de klant langs om de 
keuken in te meten en een plan te maken. Er 
wordt niet alleen gekeken naar het uiterlijk van 
de keuken maar juist ook naar de technische 
aspecten: wat zijn de mogelijkheden in de 
meterkast? Welke apparatuur past het best? 
Enz. We werken oa. met Hello Front: Met deze 
fronten renoveer je je keuken knap, slim en 
vriendelijk. Slim omdat je kwalitatief hoogwaar-
dige fronten krijgt voor een redelijke prijs, 
vriendelijk omdat je hiermee je bestaande 
keuken kunt hergebruiken en hiermee ook 
bespaart. Het werkblad kan vervangen worden, 
andere grepen op de deurtjes, extra kasten, 
planken, enz. Alles is mogelijk! 
KRVV helpt ook bij de overstap van koken met 
gas naar koken op inductie om zo samen bij te 
dragen aan een beter en schoner milieu. KRVV 
kent de inductie kookplaten als geen ander en 
weet wat de verschillen zijn tussen de kook-
platen in het assortiment en hoe deze kook-
platen aangesloten dienen te worden in de 
meterkast. 
KRVV werkt met een vast team van ervaren 
monteurs en installateurs. Bij het renoveren van 
een keuken heb je vaak ook een schilder, stuka-
door en tegelzetter nodig om de muren weer 
mooi af te werken. Ook dat wordt verzorgd. 
Daardoor is een keukenrenovatie veel minder 
ingrijpend en kan vaak in één dag al gereali-
seerd worden. De goede onderdelen blijven 
behouden en waardoor het ook heel 
duurzaam. 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die KRVV 
te bieden heeft? Kijk op www.krvv.nl of bel 
06 25020653 of 0297 893010

KRVV
Constructieweg 96D Mijdrecht
Info@krvv.nl 
www.krvv.nl 
06 25020653 
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Verkrijgbaar bij Bouwcenter Blauwhoff.
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Scandinavisch
In Scandinavië is het in de winterperiode erg 
donker. Gedurende een periode van drie 
maanden komt de zon in een deel van Scandi-
navië zelfs niet eens boven de horizon uit. Met 
zoveel duisternis om je heen, wil je het in huis 
natuurlijk lekker licht houden. Vandaar dat de 
Scandinavische woonstijl zich kenmerkt door 
het lichte en luchtige karakter. Het is een tijd-
loze woonstijl met veel referentie aan de 
natuur. Eenvoudig houten meubilair met een 
minimalistisch ontwerp combineer je met 
zachte en frisse tinten voor je vloer, wanden en 
plafond.

Marine
Een leuke trend is marine, een woonstijl die zich 
(uiteraard) vooral laat kenmerken door de 
kleuren blauw en wit, eventueel aangevuld met 
turkoois. Blauw geeft rust in huis en ook in je 
hoofd. Het e�ect wordt nog eens versterkt als je 
verweerde houten elementen toepast en hier 
en daar wat schelpen als accessoires verwerkt. 
En wat te denken van visnetten, die je als wand- 
of plafonddecoratie kunt gebruiken? Zo kom je 
echt helemaal in de sfeer van de zee.

Roodbruin
Voor de slaapkamer denk je misschien eerder 
aan een blauwtint of minimalistisch grijs. Maar 

Dit zijn de interieurkleuren voor de komende winter
Elk jaar signaleren we bepaalde trends 
op het gebied van interieurstyling. 
Daarnaast komen veel stijlen in 
bepaalde delen van het jaar weer 
terug. Sta je op het punt je interieur te 
veranderen? Check dan eerst deze 
trends en doe alvast wat inspiratie op!

in de winterperiode hebben we behoefte aan 
warmte en wat is er �jner dan een mooie rood-
bruine tint op de muur? Combineer dat bijvoor-
beeld met een grijs bed (of een bed met grijs 
beddengoed) en je krijgt direct een slaapkamer 
met een heel luxe uitstraling. Waak er wel voor 
dat je dan niet te veel andere kleurelementen in 
de ruimte verwerkt. Met puur alleen deze 
combinatie van roodbruin en grijs kun je een 
evenwichtig geheel creëren.

Minder wit
Waren we door de jaren heen steeds meer 
gewend aan het witten van onze muren, die 
trend lijkt nu toch wel op zijn einde te zijn. De 
witte muur legt het af tegen de muur met een 
kleurtje en de kozijnen en plafonds stemmen 
we hierop af. Dat wil zeggen dat we dus de 
kleur van de muur laten doorlopen of terug-
keren in het plafond. De kozijnen en deuren 
schilderen we vervolgens in dezelfde kleur, 

maar we gebruiken daarbij een iets donkerdere 
tint.

Planten en bloemen
Voor elk type interieur geldt dat we er weer 
steeds meer planten en bloemen in terug laten 
komen. Daarmee geven we uiting aan ons 
verlangen naar de natuur. Bloemen en planten 
in huis geven sfeer en zorgen ook nog eens voor 
de afgifte van de zuurstof die we nodig hebben.

Schans 7 - 11 • Uithoorn • 0297 561 633 • www.gerardkeune.nl • info@gerardkeune.nl

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!!



Steeds nadrukkelijker bese�en mensen echter 
dat de circulaire economie een noodzaak wordt 
om de aarde van de ondergang te redden. Een 
duidelijk signaal dat de kringloopindustrie 
goed op gang komt, is dat de kringloopwinkels 
nauwelijks te lijden hebben gehad van de 
coronacrisis. Weliswaar werd een lichte omzet-
daling genoteerd, maar die is nagenoeg te 
verwaarlozen.

Meubels zelf een make-over geven
Is een meubelstuk kapot en niet meer te reno-
veren? Dan is het natuurlijk logisch dat je op 
zoek gaat naar een nieuw meubel. Maar als het 
nog te repareren is of wanneer je simpelweg 
bent uitgekeken op de kleur, zijn er ook andere 
opties. Steeds vaker kiezen mensen ervoor om 
hun meubels zelf een make-over te geven. Met 
een nieuwe ver�aag is een oud kastje weer als 

nieuw. Je kunt er op die manier eenvoudig voor 
zorgen dat je meubels bijvoorbeeld weer goed 
aansluiten bij de nieuwe vloer die je onlangs 
liet leggen.

Dalende koopkracht
Niet alleen het maken van milieubewuste 
keuzes ligt ten grondslag aan de stijgende 
omzetten van de kringloopwinkels. Ook de 
dalende koopkracht speelt hierin een rol. 
Mensen kunnen zich steeds minder vaak luxe 
goederen veroorloven, terwijl de prijzen van 
tweedehands goederen in kringloopwinkels 
vrijwel niet aan in�atie onderhevig zijn. Het 
gevolg is dat sommige ketens van kringloop-
winkels hun omzet in de afgelopen drie jaar 
met ongeveer tien procent per jaar zagen 
stijgen.

Uniek
Hoewel de keuze op het gebied van meubels 
en andere zaken voor je interieur doorgaans in 
de reguliere speciaalzaken tamelijk groot is, zie 
je wel veel van hetzelfde. Dat heeft onder meer 
te maken met het feit dat veel fabrikanten 
elkaar imiteren en in dezelfde vijver van trends 
vissen. En wat nu als zo’n trend totaal niet over-
eenkomt met je eigen smaak? In een kringloop-
winkel vind je meubels en accessoires van alle 
tijden, dus kom je er sneller een uniek item 
tegen dat je ergens anders niet zo snel zult 
vinden.

Trend: meubels van de 
kringloopwinkel

Kringloopwinkels doen het steeds beter en ook het aantal kringloopwinkels in ons 
land stijgt. Lange tijd hadden veel mensen een zeker gevoel van schaamte over zich 
om te pronken met het afgedankte meubilair van anderen. 

Vermogenweg 123, Mijdrecht        0297 534 598
www.kunstuitleen-timeless.nl

Kunst is er voor iedereen! 

MAAK EEN AFSPRAAK EN LAAT U VERRASSEN

Vermogenweg 123, Mijdrecht        0297 534 598

Vele oude en nieuwe klanten hebben wij mogen 
verwelkomen en tevens onze nieuwe collectie 
laten zien. Blij zijn wij met de goeie reacties over 
onze openingstijden daar wij alleen nog op 
afspraak te bezoeken zijn, waardoor wij �exi-
beler voor onze klanten kunnen zijn. U kunt ons 
bereiken via WhatsApp 0297-534598 of mailen 
naar info@kunstuitleen-timeless.nl. Voor wie 
Kunstuitleen Timeless nog onbekend is nodigen 
wij graag uit om een afspraak te maken en te 
komen kijken naar onze betaalbare kunst. 
Wij bestaan al 24 jaar en hebben vele kunste-
naars in onze collectie met diverse maten, tech-
nieken en kleurpaletten en uiteraard met 
verschillende prijsklassen zodat het voor elke 
portemonnee toegankelijk is. Wij hebben 
bijvoorbeeld al kunst-
werken van 550 euro, u 
betaald dan 11 euro (2%) 
per maand waarvan de 
helft 5,5 euro spaartegoed 
is. Spaartegoed is te 
gebruiken voor aankoop 
van kunstwerken, maar ook 
kunnen hiervan beelden, 
vazen, en woondecoraties 
voor aangekocht worden. 
Wij zijn een klein familie 
bedrijf met passie voor 
kunst, wij kopen kunst in 
over de hele wereld. Niet 
dat wij 24 jaar geleden met 
kennis zijn begonnen want 

Timeless 
Kunstuitleen 

Allen bedankt voor wie het mede 
mogelijk hebben gemaakt dat onze 
opening in ons nieuwe pand in 
Mijdrecht een succes was. 

daar ontbrak het geheel aan, nu 24 jaar later 
hebben wij niet alle wijsheid en kennis in pacht 
maar zeker wel 24 jaar ervaring, ruime kennis, 
passie en een goeie smaak voor kunst. Bent u 
bezorgt dat u geen kunstwerk(en) kunt 
vervoeren dan komen we deze kosteloos halen 
en/of brengen .Hopelijk hebben wij u aandacht 
getrokken en bent u nieuwsgierig naar onze 
kunstcollectie, we verwelkomen u graag.



Vooral gezinnen met jonge kinderen kiezen de 
oktobermaand uit om zich te oriënteren en ook 
om nieuwe aankopen te doen. Dit is overigens 
ook de groep mensen die het vaakst meubel-
aankopen doet.

Prijskaartje
We kijken steeds nadrukkelijker naar het prijs-
kaartje van onze nieuwe meubels. Daarbij 
houden we ook rekening met de duurzaamheid 
van onze aankoop. Opvallend is verder dat 
mensen tegenwoordig niet meer zo snel 

Woonmaand inspiratiebron 

Oktober Senioren Maand 
bij Ruijgrok Makelaars

Maar liefst één op de vijf Nederlanders gebruikt de maand oktober om inspiratie op te 
doen voor het veranderen van het eigen interieur. De maand oktober is sinds jaar en 
dag de woonmaand. In deze maand presenteren veel merken en woonwinkels hun 
nieuwe collecties. 

Door de jaren heen hebben we gemerkt dat 
veel mensen, vooral als ze wat ouder zijn, het 
lastig vinden om een verandering in hun 
huisvesting te moeten regelen. Maar natuur-
lijk kunnen ook jongere mensen wel wat 
hulp en advies gebruiken. Wij helpen en 
regelen alles voor u. Heeft u behoefte om 

eens met ons van gedachten te wisselen over 
uw mogelijkheden. Neem gerust eens 
contact met ons op. Wij komen bij u langs en 
zetten de mogelijkheden voor u op een rijtje. 
Het enige wat u dit kost is een kopje ko�e. 
Neem gerust contact met ons op. Ons 
nummer is 0297-283375.

Bent u tevreden met hoe u nu woont? Wilt u een aanpassing in uw woning of toch 
verhuizen naar een gelijkvloerse woning? Wat komt er dan allemaal op u af? Heeft 
u behoefte aan advies over uw energielabel, een opeethypotheek of een verbou-
wingslening. Wilt u hulp bij de verkoop van uw woning of hulp bij verhuizen? Wij 
regelen het allemaal voor u. Er is wellicht veel meer mogelijk dan u denkt.

Senioren inloopdag!

zaterdag 16 maart 
van 10:00 tot 14:00 uur

Kom binnen en stel al uw vragen 
over wonen en financiën.

Bij Ruijgrok Makelaars 
en De Hypotheekshop 
in Mijdrecht.

Hofland 19
3641 GA Mijdrecht

Mijdrechtse Zuwe 97 in Amstelhoek

Oktober
senioren 
maand
bij Ruijgrok Makelaars

Heeft  u vragen als:
• Wat is de waarde van mijn woning?

• Waar kan ik naar toe?

• Wie helpt mij met het regelen van de hele verhuizing?

• Ik wil hier eigenlijk blijven wonen, hoe kan ik dat fi nancieren?

Voor deze en nog veel meer vragen
 die bij u spelen komen wij bij u langs. 

Dit kost u slechts 1 kopje koffi  e.

• Penthouse met veel privacy en 
 een riant dakterras op het zuidwesten.

• Bouwjaar 2005

• 3 kamers

• Energielabel A

Vraagprijs €499.000,- k.k.

Deelnemer 

NVM 
Open Huizen Dag

Zaterdag 1 oktober
 11.00 - 15.00 uur
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Senioren inloopdag!

zaterdag 16 maart 
van 10:00 tot 14:00 uur

Kom binnen en stel al uw vragen 
over wonen en financiën.

Bij Ruijgrok Makelaars 
en De Hypotheekshop 
in Mijdrecht.

Hofland 19
3641 GA Mijdrecht

De afgelopen zomer zijn we behoorlijk verwend met hoge temperaturen. 
Toch moeten we inmiddels de voorbereidingen gaan tre�en voor de komende 
winter. Want als de temperaturen dalen tot rond het vriespunt, wil je er thuis 
natuurlijk wel comfortabel en behaaglijk bijzitten. Met een lekkere warme 
plaid op de bank sla je twee vliegen in één klap. Je hebt een �jne warme deken 
binnen handbereik en je creëert er ook nog eens een leuke sfeer mee.

Multifunctioneel
Je kunt eigenlijk met een plaid alle kanten uit. Kies een kleur die goed past 
bij die van de bank en drapeer de plaid simpelweg over de bank. Je kunt er 
ook voor kiezen om een plaid op te vouwen en over de rugleuning te 
hangen. Combineer je een plaid met kussens op de bank? Zorg er dan voor 
dat ze qua kleur bij elkaar passen. Twee tinten van dezelfde kleur is prima, 
dan vullen de twee accessoires elkaar mooi aan. Contrasterende kleuren 
maken het al snel te druk.

Een plaid komt altijd van pas



Juridisch dienstverlener ARAG liet onlangs onderzoeken 
in hoeverre huiseigenaren tevreden zijn over de presta-
ties en communicatie van hun aannemer. Het gaat om 
mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar. De cijfers zijn 
best schokkend te noemen, want maar liefst 63 procent 
van de ondervraagden bleek tijdens of na de verbouwing 
een geschil met de aannemer te hebben gehad. Overi-
gens is het geen groot nieuws, want uit een eerdere 
publicatie van juridisch dienstverlener DAS blijkt iets 
soortgelijks. Die organisatie liet eerder dit jaar al weten 
dat het aantal juridische con�icten met aannemers in 
2021 ongeveer verdubbeld was ten opzichte van 2020.

Waar gaat het mis?
Een deel van de stijgende cijfers valt eenvoudig te 
verklaren doordat er wellicht meer verbouwingen 
worden uitgevoerd. Het is tegenwoordig erg lastig om 
een huis te kopen, dus kiezen vermoedelijk meer mensen 
ervoor om de bestaande woning te laten verbouwen. 
Waar meer gewerkt wordt, kan ook meer fout gaan. Maar 
er is nog een andere verklaring denkbaar. Juist in deze 
tijd van krapte op de woningmarkt doen aannemers 
goede zaken. Overal worden nieuwbouwprojecten gere-
aliseerd om aan de stijgende vraag naar woonruimte te 
kunnen voldoen. Tel daar nog eens het stijgende aantal 
opdrachten voor verbouwingen bij op. Je hoeft geen 
wonderkind te zijn om te beredeneren dat de aannemers 
het dus bijzonder druk hebben. De kans is dan groot dat 

opdrachtgevers dan uitwijken naar een beunhaas die 
slecht werk a�evert.

Schriftelijke overeenkomst
Wanneer je als opdrachtgever alleen mondelinge 
afspraken met een aannemer maakt, heb je achteraf juri-
disch weinig houvast. Het beste kun je alle gemaakte 
afspraken schriftelijk vastleggen. Zorg ervoor dat je alle 
documenten zorgvuldig bewaart tot het project geheel 
naar tevredenheid is afgerond. Denk ook aan het maken 
van foto’s. Start met een zogenoemde nulmeting, waarbij 
je de situatie vastlegt zoals die is op het moment dat je 
de aannemer voor het eerst consulteert. Vervolgens 
maak je gedurende de uitvoering van het project ook 
regelmatig gedetailleerde foto’s. Zo kun je achteraf 
eenvoudig aantonen of bepaalde schade tijdens het 
uitvoeren van de verbouwing is ontstaan.

Deelbetaling
Wanneer je bent overeengekomen dat de betaling in 
delen geschiedt, laat dan ook direct vastleggen dat je het 
laatste deel pas betaalt wanneer alles naar tevredenheid 
is afgerond. In de regel zal een betrouwbare kwaliteits-
aannemer hier geen moeite mee hebben. Het bedrijf 
heeft immers een reputatie opgebouwd en wil zijn 
goede naam niet schaden. Zo’n bedrijf zal er dus veel aan 
gelegen zijn om eventuele problemen netjes op te 
lossen.

Verbouwing…? Leg alle afspraken goed vast!
Je huis laten verbouwen is geen dagelijkse routine. Steeds vaker ontstaan problemen in de communi-
catie tussen aannemers en opdrachtgevers. Vaak komt dit doordat niet voldoende duidelijk is vastge-
legd wat er precies moet gebeuren en op welke manier. Ons advies: laat je deskundig informeren 
voordat je naar een aannemer stapt en leg vervolgens alle afspraken met die aannemer schriftelijk vast.

Nu de winter weer voor de deur staat moet 
uw verwarmingsapparatuur weer volop aan 
het werk om uw woning of bedrijfsruimte 
comfortabel te verwarmen. Dit in tegenstel-
ling tot de zomer waarin deze apparatuur 
hoofdzakelijk voor warmwater bereiding 
wordt gebruikt.

Doordat de verwarming in de winter vol vermogen gaat draaien kun-
nen er gebreken naar boven komen die in de zomer niet zichtbaar wa-
ren en toen geen storingen of uitval van de apparatuur tot gevolg had-
den. Nu het weer kouder wordt wil uiteraard niemand te maken krijgen 
met een koude woning of een ijskoude douche. Het periodiek laten 
onderhouden van uw verwarmingstoestellen zorgt ervoor dat ze in 
goede staat blijven en u niet voor een koude verrassing komt te staan. 
Voor het periodieke onderhoud kunt u een onderhoudsabonnement 
afsluiten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar i.c.m. sto-
ringsservice. Dus mocht er tussen de onderhoudsbeurten door toch 
een storing optreden dan bent u ervan verzekerd dat die storing vaak 
dezelfde dag nog en vaak binnen een paar uur vakkundig wordt opge-
lost en u niet in de kou blijft zitten.

Als uw verwarmingsapparatuur op gas werkt dan speelt ook de veilig-
heid een grote rol. Het komt helaas nog regelmatig voor dat er spra-
ke is van een koolmonoxidegevaar door ondeugdelijk geïnstalleerde 
of verkeerd of niet onderhouden gastoestellen. In dergelijke situaties 
vallen soms zelfs doden door koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxi-
de is reukloos en bij een lekkend gastoestel kunnen de rookgassen de 
woon- of werkruimte instromen en voor een levensgevaarlijke situ-
atie zorgen. Het is ook niet voor niets dat de overheid heeft bepaald 
dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert of onderhoudt verplicht 
gecerti� ceerd moet zijn. Met een onderhoudsabonnement wordt er 
tijdens het periodieke onderhoud naast een e�  ciënte afstelling ook 
gecontroleerd op koolmonoxide en mocht u tussentijds een keer een 
vermoeden hebben van een lekkage dan kan er iemand langs komen 
voor een controle. Het plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij 
het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Mocht u een kool-
monoxidemelder gaan plaatsen dan is het aan te raden om (indien u 
die nog niet heeft) ook meteen een rookmelder te plaatsen want deze 
zijn sinds de zomer verplicht in Nederland. 

Periodiek onderhoud zorgt er ook voor dat uw toestel zo e�  ciënt mo-
gelijk werkt en het elektra- of gasverbruik zo laag mogelijk is. Dat is wel 
zo prettig in deze tijden van hoge energieprijzen. 

Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een verwarmingstoestel zoals 
een cv-ketel of warmtepomp e�  ciënt en bedrijfszeker blijft functione-
ren en draagt bij aan de veiligheid in huis of op de werkplek. 

Bel voor meer informatie over onderhoudsabonnementen of 
rook- en koolmonoxidemelders naar 0251-245454 of kijk op 
www.gasservice.nl

Met een veilige en werkende 
verwarming de winter in

van gas naar duurzaam

Eric de Kriek



Hout, hout en nog eens hout! 
Dat zien we al een aantal jaren en dit gaat 
gelukkig nog even door. Het �jne aan dit mate-
riaal is dat het combineert met iedere kleur, alle 
kleuren van de keukentrends van 2023 gaan 
goed met hout. Of het nou de beige tinten, 
grijs of zwart is. Hout is altijd een goede 
partner. De wijze waarop hout wordt gebruikt 
verschilt wel. Bij de landelijkere stijlen zien we 
robuuster hout met hier en daar een vlekje 
terug, terwijl in de meer urban luxe penthouses 
het strak en soms geverfd wordt gebruikt: Larix 
hout, gerookt eiken, licht kastanje, sharewood. 

Natuurlijke materialen
Het gebruik van echt natuursteen is een trend 
in keukenland die we al jaren zien. Goed nage-
maakte kunststof opties zijn er wel, maar 
ergens neigen wij toch altijd naar de natuurlijke 
opties. Waar we eerst vooral een opmars zagen 
van het wit/grijze marmer doet een zwarte of 
antraciet het ook nog altijd goed. Maar ook 
meer opvallende kleur en speelse lijnenspellen. 

Wat wel een verschil is met een aantal jaren 
geleden, is de dikte van het blad. Waar het 
vroeger; Hoe dikker hoe beter was, is een 
bescheiden dun blad nu voldoende. En het 
�jne aan die trend; Dit scheelt aanzienlijk in de 
kosten.

Trendkleuren
De felle kleuren zijn de�nitief ingeruild voor 
meer natuurlijke tinten zoals pastel, beige en 
mos. Daarnaast wordt er volop gebruik 
gemaakt van natuurlijke producten zoals 
marmer en hout. Ook het groene aspect zien 
we in veel keukens terug. Zowel groenge-
kleurde accessoires als letterlijk groen met 
kruiden, bloemen en planten. 

Koken, wonen, leven
Tot slot hebben we prachtige keukens gezien 
die prachtig integreerde met de rest van de 
ruimtes. Een meubelstuk voor de tv in dezelfde 
materialen van de keuken. Een werkplek op 
maat, doorlopend aan de hoge kasten wand. Of 
een roomdivider in dezelfde stijl van de keuken. 
Hiermee creëer je heel veel rust in het geheel 
en ontstaat er een prachtig plaatje. 
Maar ook meer praktisch; garderobekasten, 
wasplaatsen, bijkeukeninrichting. Het is alle-
maal mogelijk bij ons. De meeste keuken-
merken breiden hun assortiment uit met inrich-
ting voor deze ruimtes en dat pakt vaak verras-
send mooi uit. Onze klanten staat vaak op het 
punt om een �inke verbouwing te gaan doen 
in de woning – hoe �jn is het dan dat alle 

Keukenstudio Allround
Begin deze maand was dé keukenbeurs van Europa. Jaarlijks worden hier alle nieuwe 
trends en noviteiten groots gepresenteerd. En hoewel de trends – gelukkig – niet zo 
snel veranderen als bijvoorbeeld in de mode, hebben we toch een aantal mooie 
ontwikkelingen gezien die we graag met onze (toekomstige) klanten willen delen. 

kasten van dezelfde leverancier komen? 
Samengevat, ook in de materiaalkeuze voor de 
keukentrends van 2023 zie je duurzaamheid en 
kwaliteit voorop staan. Dit gaat boven plastic 
en fast fashion. De trend kun je zetten met 
zaken als glimmende metalen kranen. Het �jne 
aan dat soort nuances zijn dat je ze eenvoudig 
kunt inwisselen wanneer je erop uitgekeken 
raakt. Zolang de basis maar goed en kwalitatief 
hoogwaardig is.

Verlichting en andere details 
Waar we de basis qua keukentrends van 2023 
graag rustig houden, gaan we los wat betreft 
de accessoires. De gouden keukenkranen zijn 
een blijvertje en sterker nog; Die worden 
binnen de keukentrends van 2023 alleen maar 
populairder.
Maar denk ook aan lade indelingen op maat, 
bakken voor verse kruiden, vitrinekasten met 
rookglas en ga zo maar door. Werkelijk alles is 
mogelijk. Verlichting onder het eiland, in de 
kasten, onder de lades, horizontaal of verticaal 
enz. Dat maakt uiteindelijk de keuken 
compleet. Het is alleen niet meteen iets waar je 
aan denkt bij het uitzoeken van jouw droom-
keuken. Het is vaak al een hele opgave om de 
juiste opstelling, het juiste front en kleur en de 
gewenste apparatuur te vinden. Je bent dan 
helemaal niet bezig met de details. Terwijl dát 
juist de keuken maakt! 
Voor ons is dat juist wat het leuk maakt! Met 
elkaar de wensen in kaart brengen, een mooi 
ontwerp maken en vervolgens de keuken zo 
inrichten dat het helemaal bij de wensen van 
de klant past. Dat kost tijd, maar dat mag ook. 
Je kiest tenslotte een keuken voor langere tijd 
en heeft een prominente plek in de woning. 

Keukenstudio Allround
Constructieweg 96D Mijdrecht
info@keukenstudioallround.nl 
www.keukenstudioallround.nl 
0297 893010 
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Hoge energie-
rekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en ener-
giezuinig. Hybride verwarmen is het samen-
spel tussen de bestaande CV-ketel en warm-
tepomp om zo je woning duurzaam en met 
veel minder aardgas te verwarmen. De ATAG 
Energion M hybride warmtepomp behoort 
tot één van de zuinigste hybride warmtepompen, die nu beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk 
doorwerken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel 
in. De warmtepomp neemt het al snel weer over wanneer de temperatuur gestegen is tot 
-/-6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Hoera! De Quooker Fusion kranen 
bestaan 10 jaar!

Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op 
het aanrecht en een reservoir in het keukenkastje 
eronder. Met een Quooker-kraan in je keuken tap 
je direct 100°C kokend, warm en koud water op 
ieder gewenst moment. Voeg een CUBE toe voor 
direct bruisend én gekoeld water. Binnen de 
collectie is er keuze uit meerdere soorten kranen, 
waaronder de Fusion. De Quooker Fusion is 
beschikbaar in een ronde en een recht uitloop. Er 
zijn maar liefst 5 � nishes waaruit je kunt kiezen: 
chroom, roestvrijstaal, zwart, goud en messing 
patina. Doe de volledige bespaarcheck op www.
quooker.nl/besparen.

Geberit AquaClean Tuma past in jouw 
eerste droombadkamer en bij jouw budget
Ben jij je eerste droombadkamer aan het plannen? Dan 
hebben wij de perfecte douchewc voor jou. Een 
douchewc in je badkamer voelt als luxe, maar kost 
minder dan dat je denkt. De AquaClean Tuma 
douchewc reinigt je billen met een warme 
douchestraal, is ongeloo� ijk verfrissend en het instal-
leren is in een mum van tijd gedaan. De Tuma is lever-
baar als douchewc-zitting voor je bestaande wc of als 
compleet toilet in een Classic of Comfort variant. Zo 
past ons instapmodel douchewc perfect in jouw eerste 
droombadkamer. Heb je een eigen plek – check. Een 
eigen badkamer – check. En een eigen douchewc – 
waarom niet? Verwen jezelf met het comfort van een 
douchewc, want het instapmodel, de Geberit Aqua-
Clean Tuma, is betaalbaarder dan je denkt. 

Een klein stukje design voor veel comfort
Altijd een handdoek bij de hand, om je lekker 
warm in te wikkelen na je douche. Of je favo-
riete spullen, mooi in beeld en handig dichtbij. 
De radiatoraccessoires van Vasco zijn een meer-
waarde, zowel in je badkamer en keuken als 
leefruimte. Het ver� jnde tablet Multi+ is een 
van de nieuwe aanwinsten in het populaire 
assortiment van handdoekbeugels, knoppen 
en rekjes. Als designspecialist noteert Vasco 
vandaag een stijgende vraag naar accessoires 
- helemaal in lijn met het strakke radiatordesign 
of als speels accent in een contrasterende kleur. 

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met 
ongekend gebruiksgemak in een verblu� end compact 
en modern design. Door gebruik te maken van een 
touch-screen is de bediening intuïtief, eenvoudig en 
simpel. De compacte afmetingen en het moderne 
design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos 
in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte 
uitvoering. Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Trend: verwarmen met airco
Vanwege de almaar hoger wordende 
energierekening willen steeds meer 
mensen verwarmen 
zonder gas. Een warmtepomp is een 
goed alternatief, maar daar moet je 
vaak lang op wachten. De slimme 
Climate airconditioners van Ne� t Bosch 
kunnen zowel koelen, als verwarmen. 
En ze zijn leverbaar uit voorraad. Met 
de multi-split variant kun je ook meer-
dere kamers tegelijk verwarmen. Ze 
zijn energie-e�  ciënt met energielabel 
A++ of A+++ en gebruiken een milieu-
bewust koudemiddel. De Climate-serie 
van Ne� t Bosch heeft zich bewezen in de warmste streken van de wereld. De scherpe prijs en 
de vele extra’s, zoals bediening via je smartphone, maken deze hoogwaardige airco’s gewild.
https://www.ne� t-bosch.nl/producten/airconditioning

Geef je woning een trendy uitstraling 
dankzij een aluminium gevelbekleding

Hou je van een moderne bouwstijl en wil je 
je woning extra cachet geven? Dan is een 
aluminium gevelbekleding iets voor jou! De 
Deco Wall kan je perfect combineren met 
gevelbepleistering of bakstenen. Zo geef je 
je woning de unieke look die je voor ogen 
hebt. Met 4 verticale pro� elen, smal, breed, 
diep of open en 1 horizontaal pro� el, bepaal 
je zelf het lijnenspel van je woning. De 
onzichtbare bevestiging en rechte lijnen 
geven je woning meteen een strakke 
uitstraling. Je kan de Deco Wall ook vóór 
jouw raam laten doorlopen: zo breng je 
daglicht naar binnen, maar geniet je toch 
van de nodige privacy. Zin gekregen om 

creatief uit de hoek te komen? Ontdek de Deco Wall bij een dealer in je buurt: https://www.
aliplast.com/dealers

Blend
De blend is er voor iedereen 
die graag afwijkt van de norm 
en het avontuur opzoekt. De 
wastafelkast zorgt voor de 
speelse “Touch” in de 
badkamer. Gecompleteerd 
met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het 
strakke keramische wastafel-
blad geeft het gehele plaatje 
een volwassen uitstraling. Lees 
verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken van de 
COREtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in je 
woning. Ideaal als je op zoek bent naar een 
vloer die tot zijn recht komt in een grote 
ruimte of als je een kleinere ruimte optisch 
groter wil laten lijken. De realistische uitstra-
ling van de planken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. Dankzij de 
embossing is deze elegante en luxueuze 
vloer namelijk bijna niet te onderscheiden 
van een echte houten vloer. Meer infor-
matie op www.coretec� oors.com.

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!
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Uithoorn - Zaterdag 24 september 
deden een drietal roeiers(sters), die 
lid zijn van Michiel de Ruyter mee aan 
een 2,5 km race in Amersfoort. De 
wedstrijd, De Eemhead genaamd, 
werd georganiseerd door Roeivereni-
ging Hemus. Opvallend was de uitste-
kende organisatie van de wedstrijd. Er 
liepen bijvoorbeeld leden rond van 
RV Hemus met gele veiligheidshesjes 
met bijvoorbeeld ‘riemen’ er op 
geprint. Zij hielpen jou dan met de 
riemen naar de boot brengen of na 
a�oop van de wedstrijd weer terug 

brengen. Er was ook een boot 
aanwezig van de reddingsbrigade om 
bij eventuele calamiteiten op het 
water te kunnen assisteren. Er was 
weinig wind, alleen regen, zodat de 
leden van de reddingsbrigade 
(gelukkig) niets hoefden te doen.

Uitstekend
Er waren driedeelnemers van Michiel 
de Ruyter. Isabelle Croes presteerde 
uitstekend, want in haar heat M14 
behaalde zij de eerste plaats. Ook Olaf 
Hogerwerf roeide erg hard want in 

het veld J16 werd hij tweede. Danya 
Tellekamp was duidelijk erg moe van 
het harde roeien geworden en ze 
werd in het Veld M16 derde. Er moet 
wel gezegd worden dat zij aan het 
eind van dit jaar 15 jaar wordt, zodat 
zij in haar veld, M16, best goed 
roeide. Al met al goede prestaties van 
de jeugdleden van Michiel de Ruyter. 
Goede tijden roeien is leuk, maar nog 
belangrijker is de ervaring die je 
opdoet bij roeiwedstrijden, vinden de 
roei-instructeurs van Michiel de 
Ruyter. Bij de prijsuitreiking werd 
Michiel de Ruyter nog geprezen, 
omdat zij lang heen en weer moesten 
rijden om mee te doen aan deze 
wedstrijd.

Verbaasd
Als je kijkt naar de prestaties van 
Isabelle Croes dan ben je niet 
verbaasd dat zij de status heeft 
gekregen van sporttalent in Amstel-
veen. De afgelopen week werd de 
nationale sportweek georganiseerd 
door de NOC-NSF. In Amstelveen bij 
De Poel werd de sportweek groots 
afgesloten. Wethouder van sport 
Herbert Raat, de professionele wind-
surfer Sil Hoekstra en Isabelle Croes 
openden de dag. Roeivereniging 
Okeanos had voor roeimachines 
gezorgd en Isabelle Croes legde uit 
hoe je moet roeien op een roeima-
chine. Zij werd niet moe om dat de 
hele dag uit te leggen. Ondertussen 
werden bij het verenigingsgebouw 
van Michiel de Ruyter de laatste voor-
bereiding gedaan voor de Amstel-
Drechtregatta, die op zondag 2 
oktober georganiseerd wordt. De 
Amstel-Drechtregatta is een roeiwed-
strijd over 4 km op de Amstel. Er 
komen dan deelnemers uit heel 
Nederland.

Jeugdroeiers van
Michiel de Ruyter actief

De Kwakel - Zondag 2 oktober
viert SV KDO vanaf 13.00 uur haar 
75-jarig jubileum! Iedereen is deze 
dag van harte welkom. KDO 1 
handbal speelt om 13.30 uur haar 
wedstrijd en KDO 1 voetbal speelt 
om 14.00 uur hun competitiewed-
strijd. Hoe leuk zou het zijn als dan 

het hele complex volstaat met 
toeschouwers?! Ken je (oud)-, leden, 
trainers, spelers, vrijwilligers of 
toeschouwers? Zorg dat ze gezellig 
naar KDO komen deze dag. Dan 
maken we er met zijn alle een 
prachtige middag van! Ook zal er 
een ‘kleine’ verrassing plaatsvinden.

KDO viert 75 jarig bestaan
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. ouderwets huishoudelijk apparaat; 7. rolvormig
kneedmiddel; 12. ordner; 13. verdieping; 14. boomsoort; 15 int.
autokenteken Roemenië; 17. moed; 19. ongegist druivensap;
21. landbouwwerktuig; 22. alleenstaande minderjarige asielzoe-
ker (afk.); 24. deel van theeservies; 27. scheepstouw; 28. strak
en smal; 30. bladgroente; 31. eikenschors; 32. Portugees
levenslied; 33. jong dier; 35. gelijk en glad; 37. aardkluit; 38.
voormalige PLO-leider; 41. hoogste punt; 42. tropische vrucht;
44. bijbelse profeet; 46. deel van arm; 47. vlug en snel; 48. mixer
om cocktails te maken; 49. (ver)bond; 50. metaal; 52. ver (in
samenst.); 54. tegenstand; 56. afval van metselwerk; 58. in zeer
goede conditie; 61. onnozel iemand; 62. strafwerktuig; 64. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 65. scheepsstuur; 67. soci-
aal economische raad (afk.); 68. regionaal opleidingscentrum
(afk.); 70. ongaarne; 72. gewaagde kans; 73. veiligheidsdoek;
76. rivier in Engeland; 77. in memoriam (afk.); 78. familielid; 79.
deel van geweer; 81. langspeelplaat (afk.); 82. gehoororgaan;
83. wending; 84. voordeel (profijt); 86. gebakje; 87. literair pro-
duct (vers).

Verticaal 1. uitbouw aan een huis; 2. sadomasochisme (afk.); 3.
verfrissing; 4. muzikaal werkstuk; 5. militaire parade; 6. losplaats
voor schepen; 7. dichtgooien van een gracht; 8. droogvloer; 9.
harde zwarte delfstof; 10. godsdienst (afk.); 11. grote menigte
supporters; 16. familielid; 18. Oost-Europeaan; 20. bovendien;
21. plechtige belofte; 23. grote gehoorzaal; 25. omslag van een
boek; 26. strook; 27. hoffeest; 29. bakvorm voor wafels; 32. pan
voor gesmolten kaas; 34. gietvorm; 36. gasstel; 37. Griekse bos-
god; 39. interest; 40. deel van de Himalaya; 42. hoofddeksel; 43.
het aanwezig zijn elders; 45. advanced logic research (afk.); 46.
lidwoord; 51. vorm van Boedhisme; 53. versleten lap; 54. gaatje-
span; 55. raafachtige vogel; 56. Zwitserse hoofdstad; 57. bin-
nenste deel; 59. fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (afk.);
60. deel van servies; 62. vergiffenis; 63. grappig; 66. familielid;
67. vruchtennat; 69. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 71.
duinvallei; 73. deel (stuk); 74. geestdrift; 75. gewicht; 78. duw
(zet); 80. ondergevel; 82. onder andere (afk.); 85. transmission
control (afk.).

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw 
organisatie 

mee armoede 
in Nederland 
te bestrijden!
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Vinkeveen - Zaterdag 24 september 
speelde het ‘De Bron’ Vinken B1 team 
de thuiswedstrijd tegen medekop-
loper Synergo uit Utrecht. Beide 
ploegen staan na twee wedstrijden 
op drie punten, de strijd gaat dan 
ook om de eerst plek in de poule. 
Hoewel het zeker tien minuten duurt 
voordat de eerste goal valt, is het 
Synergo die het initiatief pakt. Na de 
0-1 van Synergo zorgt Lotte Kortz 
voor de gelijkmaker, met één van 
haar fameuze doorloopbalacties. 
Toch is het Synergo dat halverwege 
de eerste helft op een 2-4 voorsprong 

staat. Door een aantal tactische aan-
wijzingen van de coaches Jurriën en 
Deena, lukt het de Vinken om de 
wedstrijd te kantelen. Door o.a. de 
druk op de ballijnen te verhogen
kan de bal veel vaker onderschept 
worden. De natte bal, die de tegen-
stander niet klemvast heeft, is steeds 
voor de Vinken en daarmee is er meer 
ruimte voor langere aanvallen. Ver-
dedigend wordt uitgevoerd wat is 
opgedragen, waardoor Synergo 
moeilijk tot goede kansen komt. Via 
goals van Ilse Vis, Maggie de PIjper en 
Zianna Zoomer is het na 30 minuten 

8-6 voor de Vinken en gaat het team 
met een goed gevoel de rust in.
De eerste vijf minuten van de tweede 
helft lukt het aardig om de goede 
vorm vast te houden, maar dan is het 
toch weer Synergo dat van zich af bijt 
en de score weet om te buigen naar 
een 9-10 achterstand voor de Vinken. 
Door Nikkie Verlaan in te brengen en 
de manier van spelen iets aan te 
passen, laat De Vinken in de laatste 
tien minuten van de wedstrijd zien 
dat de punten in Vinkeveen zullen 
blijven. Doelpunten van Nikkie en 
Kate Baartmans zorgen voor een 
12-10 voorsprong, met dan nog drie 
minuten op de klok. De wedstrijd kan 
nu rustig uitgespeeld worden. Toch 
weet Synergo nog een goal te 
maken, waarna een zenuwslopende 
laatste minuut in gaat. Zowel De 
Vinken als Synergo krijgen nog een 
paar kleine kansen die allen doel 
missen en dus is het de Vinken die als 
winnaar het veld afstapt, na een 
geweldige wedstrijd die eindigt in 
een 12-11 overwinning. De goals zijn 
gemaakt door Lotte (2x), Ilse (3x), 
Maggie (3x), Zianna (1x), Nikkie (1x) 
en Kate (2x).
Zaterdag 1 oktober speelt De Vinken 
B1 haar laatste thuiswedstrijd van dit 
seizoen tegen de nieuwe nummer 2, 
DOS uit Westbroek.

Vinkeveen - Bridgeclub Doublet is
een gezellig club die aan haar negen-
endertigste seizoen begint. Doublet 
heeft weer ruimte voor nieuwe leden. 
De club speelt op de donderdagmid-
dagen in De Boei in Vinkeveen en 
begint weer op donderdag 6 oktober 
om 13.30 uur en eindigt in de laatste 

week van maart. In de Ronde Venen 
wordt veel gebridged, maar deze
club heeft naast bridgen vooral het 
persoonlijk contact met elkaar als 
bijzondere kenmerk. Steeds meer 
bridgers vinden de avonden bezwaar-
lijk worden. Doublet biedt een prach-
tige gelegenheid om op de dag te 

spelen. Rond sinterklaas en andere 
feestdagen zijn er steeds verrassingen.
De bridgemiddag begint om 13.30 uur, 
vanaf 13.00 uur is de zaal open. De 
contributie voor dit seizoen is € 70,–. 
Voor meer informatie kunt u zich 
wenden tot Ans de Ruiter, telefoon 
0297-285050; E-mail: ansderuiter@
live.com of kom gewoon eens mee-
doen en beslis daarna of u lid wordt!

De Ronde Venen - In oktober vindt 
ook dit jaar weer ‘Oktober Aktief’ 
plaats in de Ronde Venen. Tafelten-
nisvereniging VITAC organiseert vier 
kennismakingsavonden in oktober. 
Wilt u een keer een balletje komen 
slaan om te kijken of dit misschien 
wel een leuke sport voor u is, of 
heeft u vroeger al eens getafelten-

nist en wilt u het weer oppakken? 
Dan is dit een mooie gelegenheid! 
De kennismakingsavonden vinden 
elke woensdag in oktober plaats in 
de Sporthal van de Boei aan de 
Kerklaan in Vinkeveen. Er wordt 
begonnen om 19.30 uur en er kan 
tot 21.00 uur worden gespeeld. De 
avonden staan onder leiding van 

Ellie van Senten. Er zijn ook andere 
leden van VITAC aanwezig waarmee 
U spelen kunt, want woensdag is de 
vaste trainingsavond voor de leden 
van VITAC. 
U kunt zich voor deze avonden 
opgeven middels de standaard 
manier die er voor alle aktiviteiten 
die in het kader van ‘Oktober Aktief’ 
geldt. Wij zien u graag komen in 
oktober! Heeft u vragen? Neem 
contact op met Ellie van Senten,
telefoonnummer 0297 - 262 985.

Tafeltennisvereniging VITAC 
organiseert kennismaking

De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen is onder de bezielende leiding 
van de Biljartfederatie de biljartcom-
petitie weer opgestart. Dit seizoen 
strijden 13 biljartteams in 1 divisie 
om drie titels: winterkampioen,
voorjaarskampioen en algemeen 
kampioen. Voor de kerst zal de 
winterkampioen bekend zijn. In 2023 
begint elk team weer met nul punten 
en strijdt men tot eind april voor het 
voorjaarskampioenschap. Beide 
kampioenen treden dan tegen elkaar 
aan voor het algemeen kampioen-
schap. Elke competitieweek spelen 
twaalf teams, Cens had de eerste 
week vrijaf. De Merel/Richard’s 1 
behaalde de grootste overwinning, 
zij versloegen De Springbok 1 met 
45-33. Zoals bekend kan er maximaal 
48 punten behaald worden in vier 
wedstrijden. Kees Gri�oen, Walter 
van Kouwen en herintreder Bart 
Ho�mans wonnen hun partij, alleen 
Bert Fokker verloor jammerlijk op 1 
carambole na van Pieter Langelaan. 
Team 2 van de Merel/Richard’s 
behaalde net als tegenstander De 
Springbok 2/Feka 40 punten. Verras-
senderwijs eindigden twee partijen 
in een gelijkspel, die tussen Gerard 
Röling en Ray Kramer en Roos 
Aarsman en Bart Dirks. Alleen Betty 
van der Mars won namens De 
Springbok 2/Feka en Gijs van der 
Vliet namens DMR2 hun partijen. 
DMR3 verloor met 36-39 van team 

Stieva/De Biljartvrienden in een 
nieuwe speellocatie bij Stichting De 
Paraplu in Wilnis. Overigens ook daar 
een gelijkspel in de partij tussen Jan 
Koridon en Jeroen van Rijn. DenB 
Diensten/De Springbok begon goed 
met een 43-34 overwinning tegen 
S.V. Veenland, voorheen Stieva/Stee-
Inn genoemd. Drie partijen werden 
gewonnen, ook die van nieuwkomer 
Cock Sassen. John Beets moest nog 
op gang komen, hij verloor van Jan 
Elenbaas, alhoewel John wel weer 
een mooie serie van 29 caramboles 
op tafel legde. Beide teams van Bar 
Adelhof traden aan tegen beide 
teams van De Kromme Mijdrecht. Het 
eerste team van Bar Adelhof zege-
vierde in een uitwedstrijd met 39-32, 
het tweede team deed het thuis nog 
iets beter met 41-31. Anne Beeker, 
Chas Jans en Edwin v/d Schaft 
wonnen voor Bar Adelhof 1, Bob van 
Kolck had geen kans tegen Willem 
v/d Graaf, die samen met Caty Jansen 
van DMR3 met 23 beurten de kortste 
partij van de week noteerde. Het 
tweede team van Bar Adelhof had 
wel veel beurten nodig, maar Jim van 
Zwieten, Erik Spiering en Hans Bak 
wonnen wel. Robert Daalhuizen 
kreeg klop van Frans Versteeg in een 
keurige 28 beurten. Gerard Röling 
van DMR2 maakte procentueel de 
hoogste serie (6 van 50 is 32%).
De kop is eraf, hopelijk het begin van 
een spannend seizoen.

Biljartcompetitie weer gestart

De Ronde Venen - Eric Aarsman is 
kampioen geworden van biljartclub 
de Merel/Richard’s waterwerken uit 
Vinkeveen van jaargang 2021-2022. 
Eric was de allerbeste over de 
competitie met 218 punten. Wim 
Berkelaar zat hem in het begin nog 
wel op zijn hielen maar naar het eind 
van de competitie moest Wim toch 
zijn meerdere erkennen in Eric. Wim 
dus goede tweede met 206 punten 
en als derde Peter de Graaf die vanaf 
zijn lidmaatschap toch ieder jaar mee 
strijd om de bovenste plaatsen met 
201 punten. De kortste partij was 
voor Dorus van der Meer in acht 
beurten en de hoogste serie was ook 
voor Dorus v.d. Meer met 71 
caramboles!

De nieuwe competitie start op 
dinsdag 4 oktober, aanvang 20.00 
uur. Wij kunnen nog nieuwe leden 
gebruiken, zowel dames als heren 
zijn van harte welkom in ons club-
huis. Voor meer informatie: Café de 
Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH 
Vinkeveen. Telefoon 0297-263562 en 
0297-264159. E-mail: thcw@xs4all.nl. 
Komt het u de dinsdagavond niet 
gelegen? Dan bent u op de donder-
dagavond van harte welkom bij 
biljartclub D.I.O. Dezelfde tijd van 
aanvang. De competitie start op 
donderdag 6 oktober. Ook is Café de 
Merel donderdagmiddag open voor 
het spelen van het biljartspelletje, 
zowel voor heren als dames vanaf 
13.00 uur.

Eric Aarsman Kampioen van
De Merel

Voorzitter Walter van Kouwen reikt de beker uit aan Eric Aarsman.

Vinkeveen - Per 3 oktober start het 
kaartseizoen weer in de Boei. Ze 
kaarten van 3 oktober 2022 tot 24 
april 2023 (26x) in de Boei, Kerklaan 
32 Vinkeveen. Ze kaarten op de maan-

dagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De club zoekt ook nieuwe leden. Als u 
graag kaart en u wilt meer weten, bel 
dan met Frans 0297 - 261 121, Ferry 
06 - 2671 5207 of Ria 06 - 4583 4930.

Klaverjasclub Onder Ons

Bridgen bij Bridgeclub Doublet

Mijdrecht - Op dinsdag 13 
september j.l. is een grote groep van 
de Zonnebloem afd. Mijdrecht met 
de bus naar het Friendship Sports 
Centrum geweest in Amsterdam.
Dit centrum is opgericht in 1999 door 
Dennis Gebbink in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam. Het is 
het enige sportcentrum in Europa 

dat volledig is uitgerust voor mensen 
met een beperking. Je kunt er meer 
dan 20 verschillende sporten 
beoefenen.

Warm en heel warm
De gasten werden in twee groepen 
verdeeld. Een groep ging naar de 
sporthal waar diverse oefeningen 

werden gedaan en het andere deel 
van de groep ging naar het 
zwembad. Dit zwembad bestond uit 
twee delen. Een warm gedeelte en 
een heel warm gedeelte. Het geheel 
stond onder leiding van een instruc-
trice die allerlei oefeningen voor ons 
had bedacht. Sommigen vonden het 
best inspannend.
Na a�oop van de sportactiviteiten 
werden ze getrakteerd op een heer-
lijke lunch. Dit evenement werd 
gesponsord door de Rikistichting.

Zonnebloem te gast bij 
Friendship Sports Centre

Vinken B1 wint korfbalkraker 
tegen medekoploper
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Uithoorn - Zaterdag 17 september 
was het zover. Winston, zijn vriendin 
Esther en vrienden gingen ook de 
strijd aan: De Dam tot Damloop. 
Winston koos voor 42 km. Winston 
heeft ruim 17 jaar een progressieve 
vorm van MS. Sinds twee jaar maakt 
hij gebruik van een rolstoel buitens-
huis. Hij traint 4 tot 5 keer in de week 
in de sportschool om om �t te 
blijven. Thuis loopt hij met rollator, 
want ook het lopen blijft belangrijk, 
om zo lang mogelijk op de been 
blijven. 
Vanaf de Dam in Amsterdam 
vertrokken zij met hun team om 
07.35 uur. Ze moesten vanaf dit punt, 
om uiterlijk 09.15 uur, de eerste 
stempel binnen zien te krijgen. Dat 
lukte. De wandeling door Amsterdam 

bracht gaandeweg heel wat uitda-
gingen met zich mee. Zo kwamen zij 
bij de trap naar boven, om de Schel-
lingwouder brug op te gaan. Dit was 
voor Winston een onmogelijke 
opgave. Winston rolde helemaal om, 
om zo toch de brug op te kunnen. De 
moed zat er bij iedereen goed in. 

Regen
Ze zijn door weilanden, bos gerold/
gelopen, regen, zonneschijn, regen-
pak aan en weer uit. Ze deden het 
allemaal en ze hadden het gezellig. 
42 km is niet niks en ze moesten nog 
wel even. Dit was het meest intense 
wat ze hun lichaam hebben aange-
daan. Onder het mom ‘pijn is �jn’. De 
volgende post was op 13,5 km. Die 
bereikte ze voor 11.00 uur. De stem-

ming zat er goed in, ze hadden het 
echt gezellig. Nu naar de 28,5 km, 
daar was de volgende stempelpost. 
Ze moesten stevig doorlopen en 
rollen, want ze gingen echt ‘op tijd’. 
Het was echt niet ontspannen 
‘wandelen’. Het was gewoon 
doorgaannnnn. 

Stiller
Na een tijd werd het stiller. Ze liepen 
meer uit elkaar, de pijn in het lichaam 
begon in te slaan. Maar goed, vanaf 
dit punt hoefden ze ‘nog maar’ door 
naar de post op 32 km. Inmiddels 
was Winston zijn trui stuk van het 
rollen, kleding, jas, broek, helemaal 
vies en drie paar handschoenen 
verder. Nu kwam het aan op 
‘karakter’. Die bezitten ze allemaal al, 
anders doe je dit soort dingen niet. 
Op naar de 36 km. Het werkt eigenlijk 
allemaal heel psychologisch. 5 km is 
minder dan aan 36 km denken. 
Vele leuke gesprekken werden er 
gevoerd. Onderling, peptalks en alle 
ingrediënten had het. Ze waren een 
echt team. Laatst loodjes, nu werd 
het echt zwaar. De laatste 6 km was 
wat dat betreft echt afzien maar nog 
steeds was het tempo hoog. En dan, 
om 16.50 uur binnen de streeftijd, 
halen zij allemaal de �nish. Exact
9 uur en 15 minuten hadden zij 
erover gedaan. 
Het is Winston weer gelukt. Nu is het 
uitrusten, bijkomen van de spierpijn 
en trainen voor zijn volgende doel: 
De Amsterdam City Walk op 15 
oktober 2022. Dan doet hij mee met 
de 20 km.

Uithoorn - Woensdag 5 oktober 
vindt voor de 40e keer op en rond
de accommodatie van atletiekvereni-
ging AKU op sportpark de Randhoorn 
de jaarlijkse scholierenveldloop 
plaats. De scholierenveldloop is in al 
die jaren een evenement gebleven 
waarvoor het enthousiasme onder
de leerlingen van de basisscholen en 
scholen voor voortgezet onderwijs 
groot blijft. Meer dan 700 à 800 jonge 
en oudere kinderen staan aan de 
start en daarmee is deze loop een 
van de grootste sportevenementen 
binnen de gemeente Uithoorn.
AKU is blij dat AH Jos van den Berg 
zich heeft verbonden aan dit prach-
tige evenement en ook dit jaar weer 
sponsor van de scholierenveldloop 
zal zijn.
We verwachten dat er weer een 
gezonde concurrentie bestaat tussen 
een aantal scholen om de wissel-
beker een jaar in huis te hebben en 
dat leerlingen daarom worden gesti-
muleerd om hun school te vertegen-
woordigen. Vorig jaar lukte het de 
Springschans wederom om met de 
wisselbeker terug naar school te 
gaan. Met name de Zon uit de Kwakel 
zal er op gebrand zijn om de gezonde 

tweestrijd in haar voordeel te 
beslissen. De geruchten gaan dat
zij dit jaar met een grote ploeg aan 
de start verschijnen. Daarnaast zit de 
Kwikstaart op het vinkentouw om de 
twee andere scholen de loef af te 
steken.
Hoewel leerlingen van het Veenlan-
dencollege een grotere afstand naar 
de atletiekbaan moeten a�eggen, is 
het hen gelukt om de laatste vier jaar 
door een goede voorbereiding de 
concurrenten bij het voortgezet 
onderwijs te snel af te zijn. De ver-
schillen in de einduitslag met het 
Alkwincollege waren in 2021 echter 
zo klein dat het dit jaar zeker een 
spannende strijd zal worden. Of zal 
het Thamencollege beide scholen de 
voet dwars gaan zetten?

Programma
De meisjes en jongens van groep 3 
bijten weer de spits af en staan om 
14.30 uur aan de start. Het startschot 
zal door Jos van den Berg zelf gelost 
worden. In verband met het continu-
rooster is het programma ook nu 
weer in elkaar geschoven waardoor 
jongens en meisjes per leerjaar tege-
lijk starten. Aangezien de startnum-

mers van jongens en meisjes een 
eigen kleur hebben kan er geen 
verwarring ontstaan en kunnen de 
uitslagen van jongens en meisjes 
goed onderscheiden worden.
Rond 16.00 uur starten de eerste 
groepen van ouders, leerkrachten
en leerlingen van het voortgezet 
onderwijs.

Startnummer met chip
AKU beschikt sinds dit jaar over een 
eigen tijdregistratiesysteem en 
daarmee kunnen de tijden van alle 
lopers snel geregistreerd worden en 
zijn de uitslagen snel beschikbaar. 
Alle lopers krijgen een startnummer 
met een chip daarin en door over de 
mat bij de �nish te lopen worden de 
tijden direkt geregistreerd.
Aangezien deze combinatie van 
startnummer met ingebouwde chip 
vrij kostbaar is willen we alle lopers 
bij het verlaten van de atletiekbaan 
hun startnummer in te leveren zodat 
AKU deze bij een volgende loop weer 
kan gebruiken.

Deze week nog aanmelden
Leerlingen van de scholen kunnen 
zich deze week nog aanmelden op 
school. Meedoen aan de loop is niet 
alleen heel leuk en sportief, je zorgt 
er ook voor dat jouw school hoge 
ogen gooit in het klassement.

AH Jos van den Berg 
Scholierenveldloop bij AKU

Uithoorn - De eerste competitiewed-
strijd in de tweede klasse is een fraaie 
overwinning geworden voor 
Legmeervogels. Trainer Hijman was 
dan ook na a�oop tevreden van de 
wedstrijd: ‘’Als je de eerste uitwed-
strijd wint met 0-3, ja dan mag je 
tevreden zijn’’, aldus Alain Hijman.
Nu is TAVV geen onbekende tegen-
stander maar wordt wel beschouwd 
als een outsider in deze tweede 
klasse. Dus een tegenstander welke 
zeker niet onderschat mag worden.
Legmeervogels zondag 1 speelde 
2018 al eens thuis voor de beker 
tegen TAVV. Toen vertrok TAVV met 
een 0-1 overwinning huiswaarts. Een 
jaartje eerder was TAVV ook in de 
bekercompetitie de tegenstander. 
Toen trok Legmeervogels aan het 
langste eind. Na een 0-1 achterstand 
voor Legmeervogels is het Yasin 
Poyraz die er 1-1- van maakt en de 
winnende tre�er komt van de voeten 
van Tim Correia 2-1 welke nog steeds 
trefzeker is maar nu dan voor WV-
HEDW.

Onder druk
Legmeervogels gaan goed en geor-
ganiseerd van start en zet TAVV gelijk 
onder druk. Een inworp van Kenneth 
vd Nolk van Gogh, na 20 minuten 
spelen zorgt voor veel verwarring in 
de verdediging van TAVV. Uiteindelijk 
komt de bal voor de voeten van 
Jasper Burgers die dan verwoestend 
weet uit te halen en staat de 0-1. Het 
gaat Legmeervogels eigenlijk makke-
lijk af. Dit zal er ook de oorzaak van 
kunnen zijn de Legmeervogels tegen 
het eind van de eerste helft slordig 
gaat spelen waardoor TAVV de over-
hand krijgt en ook gelijk een paar 
kansen om de stand gelijk te trekken. 
Maar met een aantal fraaie 
reddingen weet doelman Jordy Stam 
van Legmeervogels de nul te 
houden. Mogelijk heeft Jordy Stam 
zich bij een van deze reddingen zo 
geblesseerd dan hij in de rust 

vervangen moet worden door 
Anthony Acda. Bij de rust staat het 
dan ook 0-1 in het voordeel van de 
bezoekers; Legmeervogels.

O�ensief
De tweede helft begint TAVV met 
een groot o�ensief. De bal gaat
dan snel van speler naar speler en 
Legmeervogels heeft moeite met de 
snelle verplaatsingen. Maar gelukkig 
is ook Anthony Acda goed bij de les 
en weet vooralsnog zijn doel schoon 
te houden. Na het grote o�ensief 
van de thuisclub krijgt Legmeer-
vogels weer de controle over de 
wedstrijd. Dit resulteerde in een 
tweede tre�er voor Legmeervogels. 
Een voorzet van de net ingevallen 
Stan Vincken wordt door Camiel 
Schouten fraai in het doel gewerkt 
en is de tweede tre�er voor 
Legmeervogels enkele voldonken 
feit. Toch blijft TAVV het proberen om 
ten minste de aansluitingstre�er te 
produceren. Door deze o�ensieve 
instelling ontstaat er ruimte in de 
verdediging van TAVV. Het is Derk 
Streefkerk die de bal weet te 
veroveren in de middencirkel en kan 
doorlopen richt het doel van TAVV. 
Als de doelman dan uit zijn doel 
komt is Streefkerk niet zelfzuchtig en 
schuift de bal netjes naar de meege-
lopen Erwin Smajic die dan weinig 
moeite heeft om de bal in het lege 
doel te schuiven en dan de stand 
brengt op 0-3. Ook in de resterende 
periode weet TAVV niet te score en is 
de eerste competitieoverwinning in 
de tweede klasse voor Legmeer-
vogels een feit.
Volgende week de eerste thuiswed-
strijd van dit seizoen voor Legmeer-
vogels zaterdag. Op bezoek komt 
dan op zaterdag 1 oktober, het uit 
Leiden afkomstige DoCoS. Afge-
lopen zaterdag verliest DoCoS thuis 
met 0-1 van RVC’33. Legmeervogels 
tegen DoCoS begint op sportpark 
Randhoorn om 15.00 uur.

Legmeervogels naar
fraaie overwinning

Winston en ‘zijn team’ deden het!

Regio - Na drie speelavonden van de 
laddercompetitie in Dorpshuis De 
Quakel is bij een aantal paren een 
opmerkelijke tendens waar te nemen.
Zo wisten de nummers 1 na die drie 
avonden, wedstrijdleider Hans 
Selman en echtgenote Sonja, drie 
keer een score boven de 60% te 
behalen waardoor zij met gemiddeld 
63,10% bijna volledig uit zicht zijn 
van de achtervolgers, aangevoerd 
door Cobie Bruine de Bruin en Trudy 
Zandbergen met 56,85% gemiddeld.
Op de derde plaats vinden we het 
nieuwe paar Adrie Voorn - Ben v.d. 
Broek, die een sterke start kenden 
met 61% op de eerste avond en 60,4 
op de tweede.
Op de derde avond wisten hun 
tegenstanders inmiddels een beetje 
wat voor vlees zij met hen in de kuip 
hebben, waardoor zij deze keer 
aanzienlijk lager scoorden, maar met 
een gemiddelde na drie avonden van 
56,25% kunnen zij tot dusver zeer 
tevreden zijn.
Op plaats 4 een van de topparen van 
de BVK, t.w. Rita Ritzen en Nelly Vork. 
Bij hen is echter wel sprake van een 
dalende lijn, want hun scores op de 
eerste drie avonden waren resp. 
62,5%, 53,27% en 52,38%. Nog geen 
reden tot paniek, maar...

Naar hun scores wordt echter met 
jaloerse blik gekeken door een ander 
vermeend toppaar. André en Jaap 
Verhoef hebben een zeer stroeve 
start met resp. 50,3 %, 44,54% en 
46,43%, waardoor zij zich nu terug 
vinden op plek 26 in de totaalstand, 
tussen vrijwel allemaal paren die zij 
‘normaal’ nooit tegenkomen. Zij zijn 
er uiteraard op gebrand om dit in de 
komende weken recht te zetten.
Op plek 29 vinden wij een nieuw paar 
dat zich dit seizoen voor het eerst laat 
zien bij de BVK en wel Wim en Ria 
Verlaan. Na een onwennige eerste 
avond met 35,24% wisten zij zich 
knap te herstellen met 50,76% op de 
tweede avond en 54,69% op de 
derde. Hier dus een sterk stijgende 
lijn, dus een paar om nauwlettend in 
de gaten te houden! 
De BVK herbergt momenteel 36 
paren, dus er is volop ruimte voor 
nieuwe leden bij deze al jaren als 
gemoedelijkste bridgeclub in de 
regio bekend staande vereniging in 
hun prettige locatie Dorpshuis De 
Quakel. Wilt u eens sfeer komen 
proeven om te bekijken of aansluiting 
bij de BVK wat voor u is, geef u dan 
op via de site https://1056.bridge.nl 
of per mail bij onze secretaris via 
beaverdegaal@gmail.com.

Laddercompetitie BVK








