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VERKOOP
PLANNEN?Ze zongen het Dorpslied van 

Uithoorn, dorp van mijn jeugd en de 
aanwezigen zongen schoorvoetend 
mee met het refrein. Dorpsdichter 
Peter Borghaerts droeg een gedicht 
voor dat hij speciaal voor de gele-
genheid geschreven had over een 
zaal vol raad. Verder werd deze 
avond het vernieuwde gemeente-
wapen onthuld door Iris Boor, Judith 
Beuse en Daan Noordanus. 

Burgemeester Pieter Heiliegers 
mocht het symbolische lint door-
knippen voordat iedereen de ruimte 
toetrad. In zijn toespraak zei hij dat er 
bij deze moderniseringsslag nadruk-
kelijk is ingezet op het multifunctio-
nele gebruik van de ruimte, zodat het 
niet alleen het ideale decor is voor 
raadsvergaderingen, maar ook voor 

bewonersbijeenkomsten, huwelijks-
voltrekkingen en in geval van een 
crisis de Beleidsteam vergaderingen. 
De burgemeester vond het een raad-
zaal om trots op te zijn. Een verbou-
wing was nodig omdat de verdiepte 
opstelling geen ruimte bood aan de 
twee extra raadsleden, die er bijge-
komen waren omdat Uithoorn 
inmiddels meer dan 30.000 inwoners 
telt. Daarom is nu alles gelijkvloers 
en is er plaats voor 23 raadsleden. De 
raadsleden hebben meer ruimte 
gekregen met een eigen aansluiting 
voor hun laptop. 

Glas in lood
Ferdinand van Dam van OTH archi-
tecten, verantwoordelijk voor de 
veranderingen, vertelde dat ze blik-
vangers zoals de glas-in-loodramen 

meer zichtbaar wilden laten zijn en 
dat de opstelling daarom een kwart-
slag gedraaid is. Ook kon daardoor 
een groot scherm op de muur 
geplaatst worden waarop de verga-
dering goed te volgen is. De 
mosterdgele stoelen en het grijze 
tapijt zijn volgens het Cradle to 
Cradle principe geproduceerd, dus 
gemaakt van hergebruikt materiaal. 
De lamellen in het plafond zijn 
gemaakt van gerecyclede pet�essen 
en hebben de vorm van het fort. In 
het plafond is veel techniek wegge-
werkt. Het is een multifunctionele en 
toekomstbestendige ruimte 
geworden. Op de publieke tribune 
kunnen zo’n dertig personen de 
vergaderingen volgen. Ook is het 
mogelijk de vergaderingen digitaal 
vanuit huis mee te kijken. Voor de 
gemeenteraad was het donderdag-
avond de eerste keer dat ze bijna 
voltallig in de verbouwde vergader-
ruimte samenkwamen en dat was 
soms nog even wennen. 

Uithoorn - Een accordeon in de raadzaal, dat hoor je niet vaak. Donder-
dagavond waren de dames van het Meezingkoor Uithoorn van Louise 
Prins aanwezig om een feestelijk accent te geven aan de opening van de 
vernieuwde raadzaal.

Vernieuwde raadzaal feestelijk 
in gebruik genomen

Timpaan reikt Smartcertificaat 
voor betaalbaar wonen uit 
Uithoorn - Onlangs is de het zogenoemde Smartcerti�caat uitgereikt aan 
wethouder Ferry Hoekstra van de gemeente Uithoorn. Het certi�caat werd 
met veel enthousiasme ontvangen. Het is uitgereikt naar aanleiding van de 
realisatie van nieuwbouwproject De Kleine Weelde met daarin 24 betaalbare 
Smartwoningen van ontwikkelaar Timpaan. De Smartwoningen zijn speciaal 
ontwikkeld voor de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens, 
zoals starters en singles. Met prijzen vanaf € 199.900,- vrij op naam kon de 
verkoop rekenen op grote belangstelling. Zo wordt voorzien in passende 
woningen voor de gemeente. De bewoners wonen er met veel plezier. “Het 
resultaat mag er zijn. Op kleinschalige wijze is het gelukt woonruimte voor 
starters toe te voegen met een mooie inpassing in het landschap”, aldus Ferry 
Hoekstra, wethouder Wonen.

De Kwakel - Zaterdag 8 oktober a.s. 
organiseert Stichting De Kwakel Toen 
& Nu een mini-expositie in haar 
nieuwe Museumwagen. Die dag staat 
deze expowagen van 10.00 tot 16.00 
uur voor het Dorpshuis De Quakel 
aan de Kerklaan. Dit is de eerste keer 
dat de wagen aan het dorp geshowd 
kan worden. Deze wagen kon 
worden gerealiseerd door giften van 
fondsen, stichtingen en sponsoren. 
Zij zijn erg trots op de ondersteuning 
vanuit deze instellingen. Zij houden 
die dag een mini-expositie van oude 
foto’s en gegevens van het dorp van 
Toen. Ook vertonen zij een oude �lm 
en is er een mini tentoonstelling van 
Ome Toon de Wit. Dit Kwakelse 
erfgoed is door onze medewerkers 
en vrijwilligers opgeknapt en draai-
baar gemaakt om het aan het publiek 
te laten zien. Kom even langs, dat 
stellen zij zeer op prijs. Er is de laatste 
jaren heel hard gewerkt om deze 
mooie expo-wagen te kunnen open-
stellen voor onze dorpsbewoners. 
www.de-kwakel.com.

Het Kwakels erfgoed 
in het dorp

Wie heeft deze 
beer gevonden?
Uithoorn - Wie o wie heeft de 
beer van ons zoontje gevonden 
op maandag 3 oktober? Hij heeft 
tot in de middag tegen een 
boom gestaan tussen de school 
de Springschans en de Elbe. Ons 
zoontje is heel verdrietig en wil 
hem heel graag terug. Graag 
bellen naar 06-24117188 als u 
hem heeft gevonden.
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Let op
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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.

Wesp of spin? 
Door Wim Bax

Griezels zijn het, wespen en 
spinnen. Dat zullen vele lezers 
vinden. Maar het kan nóg enger, 
wespspinnen. Ze bestaan echt en 
komen ook in onze omgeving voor. 
Ik wilde ze wel eens zien en die 
mogelijkheid had ik nu. Dat was me 
tenminste beloofd door de IVN-gids 
die me onlangs door Botshol roeide. Maar eerst zien, dan geloven. Op een 
rietlandje was niet al het riet gemaaid, op een hoger gedeelte hadden de 
rietsnijders plukjes stevige vegetatie laten staan. Daar moesten we zoeken, 
en dáár zat hij dan. Nou ja, geen hij, maar een zij, een vrouwtje dus. Vrij 
groot en opvallend als een wesp gekleurd, het ronde achterlijf zwavelgeel 
met zwarte strepen. Een klein stukje verderop nog een wespspin, en nog 
eentje. Die laatste zat bij een bolletje, een cocon vastgezet in een web. Geen 
mannetje te zien, maar die zijn een stuk kleiner dan een vrouwtje en onop-
vallend gekleurd. Dat blijkt niet de enige reden te zijn dat ik ze niet zie. In 
augustus is het paartijd, dan hebben de vrouwtjes net hun laatste vervelling 
achter de rug en zijn ze nog kwetsbaar omdat hun skeletje nog niet uitge-
hard is. Een aantal mannetjes zoeken een kans om te paren, dat lukt de 
eerste man nog net zonder direct opgegeten te worden. De anderen dienen 
als versterkend voedsel ter meerdere glorie van de a.s. moeder en haar net 
bevruchte eitjes. De eitjes zullen overwinteren in het bolletje dat ik zonet 
zag. Het cocon wordt door het vrouwtje bewaakt totdat ze vlak voor de 
winter sterft. Eigenlijk zien wespspinnen er heel on-Hollands uit en dat 
klopt ook wel. Oorspronkelijk komen ze voor in gebieden rond de Middel-
landse Zee, maar door klimaatverandering doken zo’n 40 jaar geleden de 
eerste exemplaren in Nederland op, eerst in Zuid-Limburg en nu worden ze 
in Botshol en zelfs op de Waddeneilanden waargenomen. Moeten we bang 
voor ze zijn en hen bestrijden? Daar lijkt geen enkele aanleiding voor te zijn. 
Ze komen niet in onze huizen en schuren voor, alleen op heidevelden en 
biotopen die daar op lijken. Daar hebben ze hun plekje in het ecosysteem 
gevonden zonder inheemse soorten te verdrijven. Je kunt ze eng vinden 
zoals ze eruit zien, maar het diertje heeft haar kleurtekening als waarschu-
wing, bedoeld om vogels en andere predatoren af te schrikken. En mensen 
dus ook, zeker diegenen die zowel bang zijn voor wespen als voor spinnen.

Regio - Een lingeriezaak (zonder 
kinderondergoed) en de Kinderboe-
kenweek, wat heeft dat met elkaar te 
maken? Eigenlijk helemaal niets, maar 
Rosa Underwear heef samen met Ellis 
van Zijll wel hieromtrent een leuke 
actie bedacht! Ellis van Zijll is een 
Nieuwkoopse schrijfster van 25 jaar 
oud die al 3! boeken voor kinderen / 
jong volwassenen geschreven heeft. 
Gedurende de Kinderboekenweek 
van 5 t/m 16 oktober, kunnen de 
boeken, gesigneerd door Ellis, bij Rosa 
in de winkel gekocht worden. Op 
zaterdag 8 oktober tussen 11.00 – 
16.00 uur is Ellis zelf in de winkel om 
haar boeken persoonlijk te signeren 
en/of allerlei vragen over het 
schrijven van boeken te beant-
woorden. Tijdens de Kinderboeken-
week is er ook nog wat te winnen! Op 
de website van Rosa (www.rosa-
underwear.nl) is een simpele teke-
ning/schets van een lingeriesetje te 
vinden. Print dit op A4 en laat je kind 
hierop een eigen lingeriesetje 

ontwerpen. Van alles mag gebruikt 
worden, kleurpotloden, verf, maar 
ook stof of bladeren. Het thema van 
de Kinderboekenweek is Gi-ga-groen, 
misschien geeft dit wat inspiratie! 
Iedereen kan meedoen en de leukste 
3 inzendingen winnen een prijs. De 
prijswinnaars krijgen én een 
cadeaubon twv € 50,- én een boek 
van Ellis naar keuze! Het ontwerp mag 
tot vrijdag 14 oktober in de winkel 
ingeleverd worden en op 15 oktober 
zullen de prijzen in de winkel over-
handigd worden! Gi-ga-groen is het 
thema van de Kinderboekenweek van 
dit jaar en dat heeft eigenlijk wel een 
link naar de lingerie bij Rosa in de 
winkel, want van de nieuwe najaars-
collectie zijn al heel wat nieuwe 
lingerie, hemdjes en nachtmode in de 
modekleur groen binnen en, “Groen 
moet je doen.” Genoeg reden voor 
een bezoek aan Rosa Underwear in de 
Kinderboekenweek 2022!. 
Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad

Rosa en de Gi-ga-groen 
Kinderboekenweek

Herfstconcert 
Regio - Op 16 oktober 2022 voert het 
Regiokoor de Ronde Venen een 
concert uit met als titel : herfst-
kleuren. Het wordt een kleurrijk 
concert met werken van o.a. Beet-
hoven, Elgar, Schubert, Gounod, 
Jenkins en Rutter. De instrumentale 
intermezzo’s worden verzorgd door 
Susanne Arends, dwars�uit en Gert 
Hans, piano. Het geheel staat onder 
leiding van Gert J. Hans. Aanvang is 
15.00 uur. Locatie: Kerkelijk Centrum 
De Rank, Pr. Bernhardlaan 2 in Mijd-
recht. Aanvang: 15.00 uur. Entree: 10 
euro. Kaarten zijn te bestellen bij de 
koorleden of te koop aan de zaal 
vanaf 14.30 uur. 
(pinautomaat aanwezig).

Regio - Op zondag 16 oktober 2022 
zal muziek- en theatergroep Musica 
Extrema om 14.30 uur in De Schutse 
te Uithoorn de voorstelling ‘Amor - 
Over de liefde en andere duivels’ 
opvoeren. Sierva Maria is de onbe-
minde dochter van een zotte Creoolse 
markies en een slavenhandelaarster. 
De beet van een dolle hond maakt 
haar tot de speelbal van bizarre kwak-
zalvers en fanatieke geestelijken, die 
vrezen dat zij door de duivel bezeten 
is. Een jonge priester kan echter niets 
duivels aan haar ontdekken, slechts 
pure liefde... Het boek ‘Over de duivel 
en andere liefdes’ van de Colombi-
aanse schrijver Gabriel Garcia 
Marquez (vooral bekend door 
‘Honderd jaar eenzaamheid’) inspi-
reerde Musica Extrema tot dit muziek-
programma. Het aangrijpende 
verhaal van de onaantastbare en 
beeldschone Sierva Maria zit vol 
romantiek, drama en liefde. Het 
publiek wordt meegenomen door 
een dramatisch verhaal en door de 
mooiste melodieën en liederen uit 
Zuid-Amerika. ‘Amor’ is het negende 
theaterprogramma van Musica 
Extrema.

Musica Extrema
Sinds haar oprichting in 2003 heeft 
Musica Extrema een opmerkelijke 
ontwikkeling doorgemaakt. Het 
orkest heeft op praktisch alle grote en 
kleine concertpodia van Nederland 
gestaan, maar ook het buitenland 
heeft al verscheidende malen met dit 
ensemble kennis mogen maken. De 
bezetting is niet geheel gebruikelijk, 
maar bleek mettertijd veel muzikale 
mogelijkheden met zich mee te 

brengen. De klank van het orkest is 
daardoor ook uniek. Op eigen bodem 
boekte Musica Extrema onder meer 
succes met voorstellingen als Maes-
tros, Club Vaudeville, Havana, De 
Mattheus Passie, Missa en de dans-
voorstellingen Tango Mania, Tin Pan 
Alley en Partita.

Tanya Schaap
Oprichter en artistieke motor van 
Musica Extrema is violiste Tanya 
Schaap. Ze studeerde klassiek viool 
aan de conservatoria van Amsterdam 
en Rotterdam. Vervolgens vertrok zij 
naar Argentinië om daar verder te 
studeren bij Fernando Suarez Paz (de 
vaste violist van de legendarische 
bandoneonist en componist Astor 
Piazzolla). Buiten deze groep speelt zij 
ook in het ‘Café de los Maestros’ - 
orkest uit Argentinië. Daar neemt ze 
samen met diezelfde Fernando Suarez 
Paz de vioolpartijen voor haar reke-
ning. Met dit orkest, het Argentijnse 
antwoord op de Cubaanse Buena 
Vista Social Club, tourt Tanya over de 
gehele wereld.

Nadere informatie en kaartverkoop
Op de website www.scau.nl zijn 
online abonnementen en losse 
kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ 
en ‘Kaarten bestellen’ en volg de 
instructies. Losse kaarten à € 15 
(jongeren onder de 16 jaar à € 7,50) 
zijn vanaf een week voor de voorstel-
ling ook verkrijgbaar bij de Read Shop 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein) of vanaf een half uur voor 
aanvang aan de zaal. De deuren van 
de zaal gaan om 14.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom!

Scau presenteert ‘Amor’

Koor United in kerstsfeer 
Regio - Kerst: dat verlangen naar 
warmte, saamhorigheid en re�ectie 
zit er weer aan te komen. Zo eind 
september, begin oktober begint het 
gevoel. Bij koor United werd 3 weken 
geleden het allereerste Kerstlied voor-
zichtig ingezet. Inmiddels is de 
kerstmap van de plank gehaald, afge-
stoft en zijn uit de inhoud al veel 
X-mas liedjes meerstemmig doorge-
zongen. Om de repetitie nog meer 
luister te geven en het echte kerstge-
voel alvast te krijgen, luidde de 
opdracht aan de koorleden om hun 
meest kerst- achtige kant te laten 
zien. Dat kon door het dragen van een 
toepasselijk hoofddeksel, een sjaal, of 
foute kersttruien. Het resultaat zicht-
baar in de foto. Tijdens hun Kerstcon-
cert met de gebruikte titel “ Wereld 

Kerstconcert met United” zullen 
toepasselijke kerstliedjes in verschil-
lende talen uitgevoerd worden. In 
kerk De Schutse aan de Merodelaan 1 
te Uithoorn, zal het koor United onder 
leiding van de altijd bescheiden maar 
zeer vermaarde Rob van Dijk ( pianist/ 
dirigent) een avondlang programma 
met sfeervolle liederen laten horen. 
Nieuwsgierig geworden naar een pre-
corona concert waarbij bijna alles 
weer mag, gebracht door een leuke 
koor? Begrijpelijk! Volg dan de 
progressie van het koor op hun site : 
www.koor-United.nl of let op nadere 
berichten in de krant. Gegarandeerd 
dat zij, het koor en dirigent Rob, u een 
mooie avond bezorgen met prachtige 
kerstmuziek - recht vanuit het hart 
gezongen.
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Uithoorn - De sirenes zijn zaterdag-
middag door heel Uithoorn te horen. 
De open dag die elk jaar op de eerste 
zaterdag in oktober in de brandweer-
kazerne wordt gehouden, is niet te 
missen. Brandweer, ambulance en 
politie zijn aanwezig om hun mate-
rieel te laten zien. Het is enorm druk 
met vooral ouders en hun kinderen. 
Het mooie weer speelt daarbij vast 
een positieve rol. Aan de weg staat 
meteen een lange rij wachtenden om 

een ritje te maken in een van de 
spuitwagens. Vooral kinderen vinden 
dit een hele ervaring. In de kazerne 
staat de politie met een motor en een 
jetski waar de kinderen op mogen 
zitten. Dat voelt stoer. “De jetski wordt 
vooral gebruikt in Amsterdam. Hij 
heeft 400 PK en je moet ervoor 
getraind hebben om ermee om te 
kunnen gaan”, vertelt een politieagent 
aan de aanwezigen. Voor het eerst dit 
jaar zijn er duikers van het duikteam 
aanwezig. In een glazen bak zwaaien 
ze naar de kinderen die met hun neus 
tegen het glas gedrukt staan. 

Geen subsidie
Binnen staat een ambulance en legt 
een ambulancebroeder uit hoe het 
allemaal in zijn werk gaat. Bij de EHBO 
kraam proberen ze donateurs te 
werven met een pleisteractie. “We 
krijgen geen subsidie”, wijst Ria 
mensen op de QR-code, maar helaas 
zijn weinigen geneigd iets te geven. 

Bij 112 Toys hebben ze meer geluk. 
Marieke en voormalig brandweerman 
Jan verkopen rompertjes, miniatuur-
auto’s en speelgoed van brandweer, 
politie en ambulance. Daar is het 
juiste publiek voor aanwezig. Achter 
de kazerne is het ook een drukte van 
belang. Veilig achter een hek houdt 
de brandweer demonstraties. Zo 
wordt een brand in een frituurpan 
nagebootst en een ontploft gastankje 
wat spectaculaire vlammen oplevert. 
De brandweercommandant vertelt 
wat het publiek wat ze moeten doen 
en wat ze beter niet kunnen doen als 
zoiets gebeurt.

In de rij
Veel mensen staan in de rij om in het 
bakje van de hoogwerker te stappen. 
“Wij hebben een uur en een kwartier 
gewacht”, vertelt Florian die met zijn 
dochter Lilly naar boven geweest is. 
“Maar het was het wachten waard.” 
Het bakje kan meer dan dertig meter 
omhoog. “Het waait erg hard boven, 
maar het uitzicht is prachtig.” De 
jeugdbrandweer heeft een opstelling 
om te spuiten neergezet en kinderen 
krijgen daarna een spuitdiploma dat 
ze trots in ontvangst nemen. Een van 
de jongedames van het jeugdbrand-
weercorps vertelt dat ze alleen oefe-
navonden houden. Inmiddels 
kunnen ze bijna twee corpsen van 
zes per ploeg samenstellen. Onder-
tussen loopt brandweerman Kevin 
rond om �tte mannen en vrouwen 
aan te spreken of ze bij de brandweer 
willen. “We komen mensen te kort 
dus we zijn op zoek naar nieuwe 
mensen.” Zelf is hij al ruim zes jaar bij 
de brandweer in Uithoorn. “Mensen 
moeten wel in Uithoorn wonen en 
werken.” Of de open dag nieuwe 
brandweerlieden heeft opgeleverd is 
niet bekend, maar zeker is het een 
geslaagde dag geweest voor alle 
aanwezigen. 

Druk bezochte open dag van de 
Uithoornse brandweer
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Regio - Torenhoge energieprijzen, een 
dreigende recessie, er zijn genoeg 
redenen om slim met je geld om te 
gaan. De populariteit van tweedehands 
kleding neemt dan ook enorm toe. 
Maar geld is niet de enige reden om te 
kiezen voor hergebruik. De markt voor 
tweedehands kleding groeit als kool. 
Niet zo gek, want het is niet alleen 
goedkoper, het is ook duurzamer. Eén 
van de redenen van de opmars van 
second hand is dat steeds meer 
jongeren zich afkeren van fast fashion, 
de rap wisselende collecties, die zo 
goedkoop en zo snel mogelijk in de 
winkels moeten liggen. Veel handel in 
tweedehands kleding vindt online 
plaats. Maar het is nog veel duurzamer 
en bovendien leuker om je ‘kleding met 
ervaring’ te kopen in een lokale winkel. 
In Uithoorn hoef je niet bij de kringloop 
te gaan schatzoeken naar eventuele 
pareltjes. In het gezellige dorpscentrum 
aan de Amstel vind je namelijk Voor-
gedragen, een boetiek vol prachtige 
tweedehands dameskleding, zorg-
vuldig geselecteerd door eigenares 
Henny Kruger: “Bij Voor-gedragen 
verkopen we uitsluitend kleding van de 
betere merken. Actuele kledingstukken 
die niet onderdoen voor nieuw. Soms is 
het ook écht nieuw, dan hangen de 
kaartjes er nog aan. Iedere vrouw koopt 

wel eens iets dat ze nooit draagt of 
amper heeft gedragen. En iemand 
anders kan daar juist heel blij mee zijn. 
Momenteel hebben we in de najaars-
collectie veel jassen, van merken als 
Marc Cain, Oska, Natan, Summum en 
Geisha. We hebben ook veel leren 
jasjes, en een mooie collectie in de wat 
ruimere maten. Tassen en laarzen zijn er 
eveneens volop, onder meer van Spij-
kers en Spijkers, Tod’s en Michael Kors.”

Heerlijk fris
Naast tweedehands kleding, tassen, 
schoenen en laarzen vind je bij Voor-
gedragen de wasparfums van Le 
Essenze di Elda. Enkele druppeltjes 
hiervan zijn al genoeg om je was lange 
tijd heerlijk fris te laten ruiken. Onlangs 
zijn er een paar nieuwe geuren bijge-
komen. Dat circulaire mode aan popu-
lariteit wint merk Henny heel duidelijk: 
“Wij zien dat tweedehands kleding 
steeds belangrijker wordt en vooral 
steeds normaler. De zweem van sto�g-
heid is er allang vanaf. Voor-gedragen 
heeft een ruime collectie in alle maten, 
je kunt hier op je gemak passen in de 
paskamers, we denken met je mee als 
je dat wilt en je krijgt een kop ko�e. Er 
is dus geen enkele reden om goede 
kledingstukken geen tweede leven te 
geven!”

Door Roos Uithol

Mijdrecht - Al vier jaar lang leiden 
franchisers en tevens vader en zoon, 
Erwin en Tim de Marie succesvol 
Keukenstunter in Mijdrecht.
Bij binnenkomst van de showroom 
aan de Genieweg 52 te Mijdrecht, 
wacht een warm welkom door Erwin 
en Tim. Met de vele verschillende 
mogelijkheden bij het inrichten van 
een nieuwe keuken kan worden 
gerekend op specialistisch advies van 
vader en zoon. “Het draait om 
persoonlijke aandacht op maat 
zonder gelijk te overweldigen. Als je 
bij ons de showroom binnenkomt, 
word je niet meteen aangevallen 
door een medewerker die gelijk van 
alles van je wil. Als klant krijg je de 
ruimte om zelf keuzes te maken, 
zonder dat gelijk iets moet worden 
vastgelegd op dezelfde dag. Bij ons 
krijg je een goede kwaliteit design-
keuken, met een goede service tegen 

een scherpe prijs,’ vertelt Erwin de 
Marie. 

Showroom
In de ruim opgezette showroom is er 
voldoende gelegenheid om inspi-
ratie op te doen. De 19 voorbeeldop-
stellingen, waarvan de helft onlangs 
is vernieuwd, zijn daarvoor een 
uitstekend hulpmiddel. Het blijft 
daarbij niet alleen bij het bekijken 
van de keukens, maar ook kunnen de 
materialen worden aangeraakt. 
Bijvoorbeeld het hout van het 
keukenkastje of het aanrechtblad, 
waardoor een nieuwe keuken nog 
meer tot de verbeelding gaat 
spreken. En mochten er jonge 
kinderen aanwezig zijn bij het 
bezoek, dan hoeven zij niet overal 
mee te lopen. Er is namelijk een 
kinderspeelruimte waar veel plezier 
kan worden beleefd terwijl door de 
ouders een mooie keuken wordt 
uitgezocht.

Keukenstunter Mijdrecht Een speciale keuken van 
keukenwinkel Mijdrecht
Behalve een ruime showroom, heeft 
keukenwinkel Mijdrecht nog meer te 
bieden. Op verzoek kan bij de 
Keukenstunter gratis een 3D ontwerp 
worden gemaakt van de toekomstige 
droomkeuken. Daarmee kan een 
goed beeld worden geschetst hoe de 
keuken er na installatie uit zal gaan 
zien. Na het uitkiezen van een 
keuken wordt deze op maat geleverd 
met uitstekende service. De techni-
sche vaardigheden van Tim de Marie 
komen daarbij om de hoek kijken, 
die zeer kundig de keukenappara-
tuur van A-merken zelf komt instal-
leren. Erwin: “Ik hoef geen monteur 
te bellen en te vragen wanneer men 
tijd heeft om bijvoorbeeld een vaat-
wasser te installeren. Dat kan soms 
dan nog drie weken duren en zo lang 
willen wij een klant niet laten 
wachten. Tim kan er gelijk werk van 
maken als het apparaat bij ons 
binnenkomt. Een service die hij 
steeds meer is gaan oppakken naast 
de verkoop in de showroom.” Zo 
vullen vader en zoon elkaar goed aan 
op het gebied van ervaring en veel-
zijdigheid. Bovendien is het plezier 
dat de twee ervaren bij het draaien 
van de keukenwinkel niet gedreven 
door zoveel mogelijk keukens weke-
lijks te moeten verkopen. “We 
moeten ons brood ermee kunnen 
verdienen, maar niet met het mes op 
de keel! En dat is goed gelukt in de 
afgelopen vier jaar,” aldus Erwin de 
Marie.
Keukenstunter is gelegen aan de 
Genieweg 52 te Mijdrecht. 

De opmars van tweedehands 
kleding

Regio - Het belangrijkste moment van 
het jaar voor de Brandwonden Stich-
ting is ongetwijfeld in oktober. Want 
dan is het van 9 tot en met 15 oktober 
collecteweek. Bij voordeuren van 
Groningen tot Limburg klinkt die week 
de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de 
Brandwonden Stichting?’ En dan komt 
het eropaan. Want de Brandwonden 
Stichting ontvangt geen overheids-
subsidie en is grotendeels afhankelijk 
van de inkomsten uit de collecte. In de 
week van 9 tot en met 15 oktober 
houdt de Nederlandse Brandwonden 
Stichting de nationale collecteweek. 
Om ons ideaal te kunnen verwezen-
lijken – brandwonden littekenloos 
genezen – zijn we afhankelijk van alle 
collectanten die zich voor de brand-
wondenslachto�ers inzetten. Vandaar 
onze oproep ‘Geef om een littekenvrije 
toekomst’. Want mensen met brand-
wondenlittekens zijn vaak doelwit van 
vervelende opmerkingen en leven in 
een samenleving waarin je met een 
geschonden uiterlijk jezelf driedubbel 
moet bewijzen. 

Het verhaal van Dean
Dean was nog geen 2 jaar oud toen hij 
een kom hete soep over zich heen 
kreeg. Een rollercoaster van emoties 
volgde. De ziekenhuisperiode was 
enorm zwaar voor Dean en de rest van 
het gezin. Dean was voor 11% 

verbrand, van zijn kin tot navel, zijn 
rechterarm en hand. De dagelijkse 
verbandwissels waren erg pijnlijk en 
ook ’s nachts had hij veel last van 
angsten. De inmiddels 8-jarige goed-
lachse Dean vindt zijn littekens niet 
erg, maar de nazorg voor de littekens 
blijft van wezenlijk belang. Daarom zet 
hij zich samen met zijn moeder Ginger 
tijdens de collecteweek extra in voor 
de strijd tegen littekens!

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen 
in het ziekenhuis opgenomen met 
tweede- en derdegraads brand-
wonden. Ze bezorgen hen talloze 
operaties, pijnlijke verbandwisse-
lingen en littekens. En eenmaal weer 
thuis, moeten ze zich driedubbel in 
de maatschappij bewijzen. De Brand-
wonden Stichting helpt mensen met 
brandwonden. Kort na het ongeval, 
maar ook later in de dagelijkse strijd 
tegen de littekens. We �nancieren 
wetenschappelijk onderzoek, onder-
steunen artsen en verplegend perso-
neel, zetten campagnes in om brand-
wonden te voorkomen en helpen 
slachto�ers sterker en weerbaarder 
te worden. Meer informatie over 
projecten van de organisatie, het 
voorkomen van brandwonden en 
voorlichtingen, vindt u op 
www.brandwondenstichting.nl.

Collecteweek Brandwonden Stichting

Regio - Op zaterdag 5 november is 
Sociaal Cultureel Centrum De Boei in 
Vinkeveen weer de ‘place to be’. Dan 
vindt namelijk de tweede editie van 
Cultuurparade – georganiseerd door 
Cultuurpunt Ronde Venen – plaats. 
Net als vorig jaar weer een soort 
minifestival waarbij er doorlopend 
van 11.00 uur tot 16.30 uur op meer-
dere podia optredens plaatsvinden 
van Rondeveense culturele vereni-
gingen en groepen. Deze dag re�ec-
teert voor een groot deel het 
cultuuraanbod in De Ronde Venen. 
Deelname door culturele organisa-
ties is gratis en ook de optredens 
zijn voor bezoekers kosteloos 
toegankelijk. Naast de optredens 
zijn er leuke en tot de verbeelding 
sprekende activiteiten gepland voor 
iedereen in de leeftijd van 2 tot 92 
jaar. Ook worden er enkele work-
shops georganiseerd om zélf te 
proeven hoe het is om samen te 
zingen, te dansen en/of beeldend 

werk te maken. De Boei heeft daar-
naast een eigen restaurant waar de 
inwendige mens tussen de optre-
dens door goed aan zijn/haar 
trekken kan komen.

Programma
Het programma van de Cultuurpa-
rade bevat ca. 18 optredens. Deze 
optredens variëren van dans tot 
vertelkunst en van zang tot muziek. 
Binnen deze disciplines zullen ook 
nog eens verschillende stijlen verte-
genwoordigd zijn. Naast de ‘ouwe 
getrouwen’ van vorig jaar (o.a. ROM 
Koor, De Turfschippers, Triviant) zijn 
er ook nieuwkomers waaronder een 
delegatie van leerlingen van het VLC 
die een aantal liederen uit hun voor-
stelling van vorig jaar ten gehore 
zullen brengen. De spetterende 
afsluiting om 16.00 uur wordt 
wederom verzorgd door de Ronde-
veense Bigband FortNight Swing. 
Het volledige programma staat te 

Programma Tweede Editie 
Cultuurparade bekend

lezen op de website van 
cultuurpuntrondevenen.nl.

Presentatie-duo
De presentatie van de Cultuurparade 
is in handen van Wim van Huis-
steden en Robin van Tilburg. Beiden 
in het bezit van een vlotte babbel, 
humor en een grote a�niteit met 
cultuur. 

Vrijwilligers gezocht
Voor de organisatie van de Cultuur-
parade is een projectteam samenge-
steld maar op de dag zelf is nog 
sterke behoefte aan wat extra 
handjes. Draag je cultuur ook een 
warm hart toe en wil je deze dag een 
bijdrage leveren en tevens van een 
aantal optredens kunnen genieten?
Meld je dan aan via cultuurparade@
cultuurpuntrondevenen.nl.
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Uihoorn - Op dinsdag 27 kwam de 
Kindercommissie voor het eerst weer 
bijeen voor overleg. Met nieuwe 
kinderen; veel kinderen die vorig jaar in 
groep 8 zaten, hebben de basisschool, 
en dus de Kindercommissie verlaten. 
Hoewel de Kindercommissie nog niet 
helemaal compleet was, oefenden de 
nieuwe leden onder leiding van 
meester Marco Bragonje (Videt – 
Uithoorn voor Elkaar) alvast met de 
taken die zij komend jaar gaan 
uitvoeren. Eerst deden de kinderen een 
kennismakingsrondje om elkaar beter 
te leren kennen. En ze stelden met 
gespreksleider Marco een paar 
gedragsregels op om goed te kunnen 
samenwerken. De belangrijkste regels: 
als iemand praat, zijn de anderen stil; 
laat elkaar uitpraten. Je hebt respect 
voor elkaar; je mag niet schelden, ook 

als je het niet met iemands mening 
eens bent. En een belangrijke regel: 
durf vragen te stellen. Daarna gingen 
de kinderen in twee groepen uit elkaar. 
De ene groep ging aan de slag met 
onderwerpen uit het Kindermanifest. 
In die groep zaten Hope en Xavi (De 
Kwikstaart), Nora (De Kajuit) en Finn 
(Het Duet), Maud en Yazea (De Spring-
schans) en Lieke (’t Startnest). Lieke zat 
ook al in de vorige Kindercommissie.
In de andere groep zaten Demy, 
Raqueylee (De Kwikstaart), Bisam en 
Nicole (De Vuurvogel), en Yorrel, Anne, 
Selam en Ra� (Het Duet). Zij hadden 
zich opgegeven voor de Kinderpers-
dienst. Want het is belangrijk dat alles 
wordt opgeschreven voor de kinderen 
die er niet bij zijn. De Kinderpersdienst 
had vragen bedacht voor de perscon-
ferentie. Bisan: “Waarom moet iedereen 

eigenlijk gezond eten? De Kindercom-
missie was het erover eens dat je 
mensen niet moet dwingen. Maar dat 
je het mogelijk moet maken voor de 
mensen die het wel willen. Demy 
vroeg: ”Waarom zijn er geen speel-
plekken voor oudere kinderen? Lieke 
wist het antwoord: “Die zijn er al, maar 
ze worden kapotgemaakt. De 
gemeente moet zorgen voor plekken 
die meer geschikt zijn voor oudere 
kinderen. Bijvoorbeeld muurtjes waar 
ze op kunnen zitten en waar ze gra�ti-
tekeningen op mogen maken.”
Yorrel wilde weten: “Wat zou jij veran-
deren als je een dag de baas was in 
Uithoorn? Lieke en Yazea zouden 
gezond eten goedkoop maken. Nora 
zou ervoor zorgen dat alle mensen, ook 
de gemeenteraad en de burgemeester, 
aandacht had voor plastic op straat en 
in het milieu. Raquelee had als laatste 
ook een goede vraag: “Waarom kun je 
niet buiten les krijgen, in de natuur en 
het milieu?” Hope van de Kindercom-
missie vond dat je dat eigenlijk 
gewoon kan vragen aan de directeur 
van je eigen school. “Bijvoorbeeld of je 
op stap mag met een boswachter. Of 
met Meester Marco!”
Toen was de eerste bijeenkomst 
voorbij. De kinderen werden weer 
opgehaald door hun ouders en leer-
krachten. De volgende keer vergaderen 
ze verder. Dan zijn de kinderen van De 
Toermalijn en De Zon er ook bij. Ze 
gaan het dan hebben over de Kinder-
conferentie voor alle scholen, die 
volgend jaar februari wordt gehouden.

LEZERSPOST

Dit spreekwoord betekent ‘tegen 
een grote overmacht maak je geen 
kans’. Naar aanleiding van het 
Raadsbericht van het College van 
burgermeester en wethouders op 
13 september 2022 wil ik hier 
reageren. In dit raadsbericht 
ontbreken nog wat belangrijke 
punten waarop het bestemmings-
plan Vuurlijn 78 vernietigd is en er 
staan beweringen in die niet juist 
zijn. Deze kunt u zelf uiteraard ook 
nalezen in de uitspraak van De Raad 
van State van 24 augustus 2022. Wij 
vinden het opmerkelijk dat dit niet 
benoemd wordt in het raadsbericht. 
En dat is het volgende. Het bestem-
mingsplan 78 is vernietigd op grond 
van het rechtszekerheidsbeginsel en 
artikel 3:2 Awb: belangen afweging 
en zorgvuldige voorbereiding. 
Sterker nog dit geldt voor zowel de 
eerste versie van het opgestelde 
bestemmingsplan als voor het 
herstel besluit. In de inleiding van 
het bericht valt de zin te lezen dat 
de Raad van State aanvankelijk eerst 
leek mee te gaan in het verweer van 
de raad maar toch recent het 
beroep van de belanghebbende 
gehonoreerd heeft en het vaststel-
lingsbesluit vernietigd heeft. Het is 
niet juist dat De Raad van State eerst 
mee ging in het verweer van de 
Gemeente.

Geschorst
In de uitspraak valt te lezen dat de 
Afdeling het onderzoek ter zitting 
heeft geschorst om de raad in de 
gelegenheid te stellen het bestem-
mingsplan te wijzigen. Het bestem-
mingsplan rammelde aan alle 
kanten. Er werd de Gemeente en de 
Gasterij De Kwakel een kans 
geboden door de Raad van State 

om het een en ander te herstellen 
en aan te passen in gezamenlijk 
overleg. In de tussentijd mocht de 
Gasterij De Kwakel met onze 
toestemming exploiteren zolang wij 
geen overlast ervaarde. Er kwam 
een herstelbesluit, de verbeelding 
en planregels werden aangepast. 
Tot onze verbazing werden de 
kritieke punten helemaal niet 
verwerkt maar werd het plan zelfs 
uitgebreid met een extra parkeerter-
rein aan de voorkant op de stelling 
van Amsterdam van de Gasterij en 
een extra terras aan de achterkant. 
Belangrijk om te weten is dat deze 
parkeerplaats zonder vergunning is 
aangelegd op advies vanuit het 
team aldus mevr. Meulenbelt van de 
Gemeente Uithoorn. Deze parkeer-
plaats bevindt zich op grond die in 
eigendom is van het Waterschap en 
bij de Stelling van Amsterdam hoort 
en bij het kadaster geregistreerd 
staat als grasland!

Beroep
In de laatste zin van de inleiding 
staat dat de rechter ons beroep 
gehonoreerd heeft. De bestuurs-
rechter heeft ons beroep niet 
zomaar gehonoreerd. Maar heeft 
ons op alle punten volledig gelijk 
gegeven. De bestuursrechter was 
zeer kritisch op het bestemmings-
plan maar dit wordt niet vermeld in 
dit raadsbericht. De exploitanten 
van Vuurlijn 78 worden volledig 
gefaciliteerd door de gemeente. Zij 
kregen de bestemming bijna op een 
presenteerblaadje aangereikt en 
mochten het naar eigen inzicht 
invullen en wij moesten maar 
aankijken wat er zou komen omdat 
de exploitanten van de Gasterij De 
Kwakel zelf ook niet helemaal 

precies wisten wat ze gingen doen. 
Het klopt dat wij zelf ook gefrus-
treerd zijn omdat wij ook plannen 
hebben op het perceel waar wij 
wonen maar wij worden steeds aan 
het lijntje gehouden door de 
Gemeente totdat het bestemmings-
plan van de Gasterij De Kwakel afge-
rond is. Dit is mede duidelijk 
geworden door hoe de Gemeente 
met ons gecommuniceerd heeft ten 
tijde van deze procedure. We zijn 
onder druk gezet door de Gemeente 
door te stellen dat onze eigen 
plannen kansrijk waren, maar omdat 
het beroep tegen Vuurlijn 78 nog 
liep er werd afgewacht door de 
Gemeente.

Blunder
Verder is er door een blunder vanuit 
de Gemeente Uithoorn een mailwis-
seling tussen de Gemeente en de 
exploitanten bij de Raad van State 
terecht gekomen. Dit was per 
ongeluk mee gescand met de o�-
ciële stukken en daar stond het 
volgende in vermeld.
Ambtenaar@ aan exploitant: “Zou jij 
een lijstje willen maken waarop heel 
sec achter elkaar de geluidsonder-
zoeken staan die inmiddels gedaan 
zijn en door wie? Ik ben een beetje 
de tel kwijt, maar zo’n lijstje onder-
streept op zich al heel mooi het 
standpunt dat de gemeente heeft 
ingenomen bij het herstelbesluit, 
namelijk dat er sowieso meer dan 
voldoende akoestisch onderzoek 
gedaan is, zelfs nog los van de 
resultaten”.

Onprofessioneel
Wij vinden dit niet kunnen en 
onprofessioneel. De reactie oogt 
vooringenomen en van een belan-
genafweging is geen sprake. Het 
bestemmingsplan is er zo snel 
mogelijk door heen gedrukt zonder 

de juiste afweging in belangen en 
zorgvuldigheid. De gemeente had 
gewoon realistischer moeten zijn 
tegenover de exploitanten van de 
Gasterij De Kwakel. Door te zeggen 
wat er wel mogelijk was op de 
locatie dan had de ondernemer zich 
ook aan de regels gehouden die 
daar dan uit voortvloeiden (omdat 
deze nu te ruim vergund was). Wat 
ons betreft was het dan niet nodig 
geweest om een bezwaar en 
beroepsprocedure te starten tegen 
Vuurlijn 78. Maar daar is nu echt te 
laat voor.
Wij zien al vanaf het begin van het 
opstellen van het bestemmingsplan 
het met lede ogen aan en hebben 
geprobeerd door middel van een 
inspraakreactie, zienswijze en twee-
maal beroep het bestemmingsplan 
op orde te krijgen. Want in eerste 
instantie waren wij niet tegen de 
komst van de Gasterij De Kwakel 
maar wij wilden geen (geluids)
overlast.

Onjuistheid
Er staat nog een onjuistheid in het 
Raadsbericht vermeld dat volgens 
de bestuursrechter wat betreft het 
muziekspectrum dat door zware 
bastonen wel gewoon gespeeld 
moet kunnen worden. Zou dat niet 
kunnen doordat de akoestische 
normen dat verhinderen, dan zou 
de ondernemer nooit kunnen 
concurreren en zouden klanten 
wegblijven. Hier moet staan: Het 
maximaal toelaatbare geluidsniveau 
in de grote zaal van de Gasterij is 
bepaald op 96 dB(a), 90 dB9a) en 83 
dB(a). Daarbij is uitgegaan van het 
standaard popmuziek spectrum en 
een zorgvuldige uitvoering. Het 
popmuziek spectrum waarvan is 
uitgegaan komt meer voor bij 
horeca bedrijven als een bruin café, 
een automatenhal of een sportkan-

tine. Voor een feestzaal wordt uitge-
gaan van muziekspectra met meer 
en zwaardere bastonen Ook en een 
hoger geluidsniveau dan het 
popmuziekspectrum. Wij hebben 
regelmatig erg last van het geluid 
van feesten en partijen tot diep in 
de nacht. Omdat er in de grote zaal 
ook een hoger geluidsniveau dan 
het popmuziekspectrum wordt 
gedraaid of live muziek en bij hitte 
met de deuren open. De onder-
nemer houdt zich ook niet aan de 
regels. Verder hebben wij last van 
het geluid van geschreeuw en 
getoeter van vertrekkende gasten.

Vernietigd
Gelet op alle punten waarop het 
bestemmingsplan vernietigd is 
missen wij dan ook enige vorm van 
zelfre�ectie in het raadsbericht. De 
Raad van State is heel duidelijk 
geweest en nog wordt er een omge-
vingsvergunning voorgesteld. Wij 
willen dan ook weten van 
wethouder Hazen hoe hij dit voor 
zich ziet want het toetsingskader 
van die omgevingsvergunning staat 
gelijk aan dat van het vernietigde 
bestemmingsplan. Waarom eerder 
niet en nu wel? Het nietig verklaren 
van een bestemmingsplan is iets 
wat maar zelden gebeurt. Dus de 
gemeenteraad en het college 
moeten en mogen niet zo licht-
zinnig over een ‘oplossing’ denken, 
zoals dat nu gebeurt. Het begint er 
op te lijken dat het bestemmings-
plan koste wat kost door moet gaan 
ondanks de bindende uitspraak van 
de Raad van State. De Gasterij wordt 
op dit moment gedoogd. Het beleid 
wat er wordt gevoerd door 
Wethouder Hazen is ‘slikken of 
stikken’, vriendjespolitiek en 
willekeur.

William en Esther Dekker.

Veel honden zijn der hazen dood

Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers en wethouder José de 
Robles zijn vorige week in de 
moskee wederom in gesprek 
gegaan met vertegenwoordigers 
van de kerken en de moskee in 
Uithoorn/De Kwakel.
Burgemeester Heiliegers: ”Doel is 
om verbinding te maken met de 
geloofsgemeenschap. Om met 
elkaar te spreken over signalen, 
zorgen, en hoe we die in samen-
werking goed het hoofd kunnen 
bieden.”
Wethouder De Robles vult aan: 
”Mooi om te zien dat er vertegen-
woordigers aanwezig waren vanuit 
de moskee en alle kerken. We zien 
dat er behoefte aan is en dat het 
gewaardeerd wordt. Daarom wordt 
een dergelijke bijeenkomst nu vaker 

in het jaar georganiseerd. In april 
was de eerste bijeenkomst op het 
gemeentehuis. Hier hebben de 
burgemeester en ik vragen opge-
haald. Over wat er speelt, welke 
signalen zij krijgen, hoe de samen-
werking onderling is, wat zij nodig 
hebben van de gemeente. En afge-
lopen woensdag hebben we onder 
andere gesproken over de vluchte-
lingenopvang en hoe we op dat 
gebied beter kunnen samenwerken. 
Verder gaven zij aan dat het van 
groot belang is dat de gemeente 
goed blijft communiceren naar 
inwoners over de opvang van 
vluchtelingen.”
De volgende bijeenkomst staat in 
februari gepland bij PCI de Kwakel. 
De gemeente zal ook hier bij 
aansluiten.

Gemeente en geloofsgemeenschap
met elkaar in gesprek

Kindercommissie weer bijeen

De kinderen van de eerste Kindercommissie-vergadering met meester Marco 
Bragonje.



Maxim is geboren en getogen in Uithoorn. 
Hij heeft op verschillende plekken 
gewoond. Eerst met zijn ouders en nu op 
zichzelf. Hij woont in de ‘eendenbuurt’. 
Maxim heeft het er naar zijn zin. Zijn appar-
tement bevalt goed en het is lekker rustig in 
de wijk. Hij doet veel vrijwilligerswerk; 
onder meer voor Ceres. Dat blijkt een link: 
Anthony, Irma’s man, is daar ook vrijwilliger. 
Maxim houdt van wandelen, muziek en 
street art. De liefde voor de straatkunst gaat 
zover dat hij speciale reizen heeft gemaakt 
om de street art te bekijken. Hij woont niet 
samen met zijn vriendin Dorothee, maar ze 
trekken er geregeld samen op uit.

Verloskundige
Irma komt oorspronkelijk uit Haarlem, maar 
woont nu al dertig jaar in Uithoorn. Het 
dorpse karakter van Uithoorn spreekt haar 

aan. “De slager kent je hier gewoon bij 
naam.” Vanuit haar appartement aan de 
Wilhelminakade, waar ze samen met haar 
man woont, heeft ze prachtig zicht op de 
Amstel. Ze was verloskundige en heeft jaren 
een eigen praktijk gehad in Uithoorn. 
“Hoeveel kinderen heb je op de wereld 
geholpen?” wil Maxim weten. “Ik weet het 
niet precies,” vertelt Irma. “In Uithoorn hield 
ik het nauwkeurig bij in een klein boekje, 
mijn ‘bijbel’. Het zijn er zo’n 2000 geweest in 
Uithoorn. Daarvoor en daarna werkte ik op 
verschillende plekken. In totaal zal ik 
misschien zo’n 4500 kinderen ter wereld 
hebben geholpen.” Een indrukwekkend 
aantal. Het werk was haar passie, al bracht 
het wel lange werkweken met zich mee. “In 
het begin werkte ik 90 uur per week, en 
toen er een derde verloskundige bij kwam 
ging dat terug naar 60 uur per week.”

Gezondheid
Ze weten hoe het is wanneer je gezondheid 
je opeens in de steek laat. Maxim legt uit: “Ik 
had een soort propje in mijn hersenen. 
Daardoor werd ik als het ware stilgezet. Ik 
moest alles opnieuw leren, waaronder 
praten.” Dat gebeurde drie jaar geleden. 
“Dan vind ik het knap dat je er nu weer zo 
bij zit,” aldus Irma. Zij kreeg jaren geleden 
een hersenvliesontsteking. Daar ondervindt 
ze nog steeds de naweeën van. Ze kan zich 
beperkt concentreren. “Zo’n vier uurtjes per 
dag kan ik me inspannen, daarna moet ik 
rusten.” Het zette een streep door haar 
eigen praktijk. “Als verloskundige kun je niet 
zeggen: ik moet stoppen, want ik ben moe. 
Dan komt de veiligheid van moeder en kind 
in gevaar. Daarom moest ik noodge-
dwongen stoppen. Het voelde als een 
rouwproces, het was heel plotseling. 

Normaliter leef je naar je pensioen toe. Ik 
heb het inmiddels geaccepteerd. Ik weet 
wat ik wel en niet kan. En dat ik niet meer 
de oude wordt.” Voor Maxim geldt hetzelfde. 
“Jaren geleden heb ik met Dorothee een 
reis gemaakt naar Vietnam. Ik weet niet of ik 
dat nu nog zou kunnen.”

Toeter
Ze hebben allebei een dierbaar voorwerp 
meegenomen. Uit een grote boodschap-
pentas haalt Maxim een bijzonder beeld 
tevoorschijn. “Dit beeld heb ik van mijn 
nicht gekregen,” vertelt hij. “Het was van 
mijn oom. Het beeld doet me altijd even 
aan hem denken.” Irma twijfelde over wat ze 
mee zou nemen. Een broodmandje 
gemaakt door een dierbare vriendin, die op 
haar zestiende overleed en ze al die jaren 
heeft bewaard? Ze heeft uiteindelijk voor 
een ‘toeter’ gekozen. Het verloskundigenin-
strument kreeg ze van haar opa, die trots op 
haar was. “Iedereen had destijds een eigen 
instrument. Dat paste gewoon in je zak.”

Inner-Art
De laatste jaren werkte Irma als postbode. 
Onder meer in de straat waar Maxims 
ouders wonen. “Dat was vier uurtjes werken, 
precies genoeg. Het was gezellig en je was 
lekker buiten.” Na haar pensionering was 
het even zoeken, zeker in de coronatijd. Al 
heeft ze inmiddels diverse vrijwilligersfunc-
ties: ze is onder meer chau�eur voor 
Automaatje en verzorgt het vervoer voor 
ouderen van en naar de Bilderdijkhof. 
Maxim is één dag in de week vrijwilliger bij 
Inner-Art in De Kwakel. “Ik help bij de bege-
leiding van mensen die op de boerderij 
werken. Ik help zelf ook mee bij het onder-
houd van de moestuinen.” 

Street art
Veel wensen hebben ze niet meer op hun 
lijstje. Irma hoopt nog lang van haar klein-
kinderen te kunnen genieten. Ook zou ze 
graag een nog een keer een cruise maken. 

In het verleden is ze met een schip naar 
IJsland en de Noordkaap geweest. “Verder 
hoef ik niet meer zo ver weg.” “Nederland is 
ook mooi,” valt Maxim haar bij. Hij heeft ook 
nog wat reizen op zijn verlanglijstje staan, 
vooral om street art te bekijken. In Engeland 
bijvoorbeeld. Hij zou ook graag een foto-
boek maken over straatkunst in het buiten-
land. Dat het goed gaat met zijn familie 
vindt hij echter belangrijker. “Mijn broer 
werkt in de evenementenbranche en heeft 
het moeilijk gehad tijdens corona.”
Het uur zit erop, het is tijd voor de foto. Een 
trapje op, naar de playground. En daarna 
naar huis. Wellicht komen ze elkaar nog 
eens tegen. 

Dit Zijn Wij Uithoorn! is een foto- en 
ontmoetingsproject. Inwoners die 
elkaar niet kennen, gaan daarbij 
met elkaar in gesprek en op de 
foto. Doel van het project is het 
vergroten van de sociale cohesie 
binnen de gemeente. Meer weten 
over het project? Kijk op 
www.ditzijnwijuithoorn.nl. 

Ontmoeting Maxim en Irma

Dit Zijn Wij Uithoorn

De eerste ontmoeting van Dit Zijn Wij Uithoorn! vindt binnen plaats. Dat heeft te 
maken met de weersvoorspelling: elk moment kan er een wolkbreuk plaatsvinden. In 
de voormalige Rietveldkerk, nu GERRIT, gaan Irma Verpoorten-de Winter (68 jaar) en 
Maxim Rahn (50 jaar) met elkaar in gesprek. De verwachte regenwolken blijven uit, 
maar in een restaurant zonder andere gasten is de ontmoeting net zo bijzonder. 

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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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

De Ronde Venen - De kinder-
boekenweek heeft dit jaar als 
thema: ‘Gi-Ga-Groen’. In bomen 
klimmen en diersporen zoeken in 
het bos, zandkastelen maken of
vliegeren op het strand, een hut 
bouwen of picknicken in het park of 
vogels spotten en een moestuintje 
maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van 
alles te ontdekken en te doen. Kids 
College maakt er een bijzondere 
kinderboekenweek van. Tijdens de 

opening van de kinderboekenweek 
wordt er onder andere een echte 
kinderboekenmarkt georganiseerd, 
waarbij de kinderen zelf hun eigen 
boeken mogen verkopen. En 
natuurlijk de boeken van hun klas-
genoten kunnen overkopen. Ook 
gaat groep 3 en 4 op bezoek bij een 
echte kinderboekenwinkel, namelijk 
bij Mondria. Daar worden ze meege-
nomen in de wondere wereld van 
de kinderboeken.
Op 13 oktober is de afsluiting van de 

kinderboekenweek en dan komt Blik 
op Hout met een echte boekenmarkt. 
Tussen 16.30 en 17.30 uur zijn alle 
ouders en kinderen welkom om een 
kinderboek aan te scha� en. Leuk 
pluspunt; de verkoop van kinder-
boeken tijdens de boekenmarkt 
helpt Kids College weer met uitbrei-
ding van de schoolbibliotheek.

Spaaractie
Kids College doet dit jaar mee met 
een spaaractie bij Mondria in Mij-
drecht. Vanaf woensdag 5 oktober tot 
zondag 30 oktober kunnen de 
bonnetjes van gekochte kinder-
boeken ingeleverd worden in de 
doos van Kids College (bij Mondria). 
Kids College ontvangt een bijdrage 
van het totaalbedrag om nieuwe 
kinderboeken te kopen voor de 
schoolbibliotheek. Zij hopen dat er 
veel boeken gekocht worden in deze 
periode, zodat zij onze schoolbieb 
kunnen uitbreiden! Deze actie loopt 
gedurende de hele herfstvakantie. 
Opa’s, oma’s, broers, zussen, buren, 
tantes en ooms, jullie kunnen hier 
dus ook aan mee doen. Willen jullie 
de school helpen en jullie bonnetjes 
in de doos doen? Zij laten uiteraard 
weten hoe dit a� oopt.

Kids College gaat Gi-Ga-Groen

Vinkeveen - Op zaterdag 15 oktober 
is er in De Morgenster te Vinkeveen 
een muzikale avond met het thema 
‘Vrijheid’. Het Christelijk Gemengd 
Koor HIDDAI o.l.v. Wim van Dijk-
huizen hoopt een mooie muzikale 
avond te brengen met medewerking 
van Peter van Dongen: orgel, Annet 
van Ginkel: dwars� uit, Gijs Wagenaar: 
contrabas en Anneke Romijn: � uit.
In het programma op deze avond 
worden liederen van het koor afge-
wisseld met samenzang. Ook zal een 
spreker van ‘Open Doors’ het thema 
‘Vrijheid’ kracht bij te zetten.

De kern van de avond is het denken 
aan onze kostbare vrijheid, wereld-
wijde zorgen om vluchtelingen en 
vervolgde Christenen. In de pauze 
kan een consumptie genuttigd 
worden tegen betaling van € 1,50. 
Dit ter bestrijding van de onkosten 
op deze avond.
Uw komst wordt van harte aanbe-
volen. De toegang is gratis, er wordt 
een collecte gehouden voor de Stich-
ting Open Doors. Aanvang is 19.30 
uur, de deur is open om 19.00 uur. 
Het geheel vindt plaats aan de 
Herenweg 253 te Vinkeveen.

Muzikale avond in
De Morgenster te Vinkeveen

De Ronde Venen - Ben jij iemand
die blij wordt van iets doen voor 
anderen, wil je je blik verruimen en 
wil je iets moois bijdragen aan de 
laatste dagen van iemands leven? 
Dan zou het Johannes Hospitium in 
Wilnis je heel graag ontvangen als 
aanvulling op hun team vrijwilligers.
Het hospice is op zoek naar mensen 

met verschillende talenten. Wil je 
graag, na een gedegen inwerkpe-
riode, vrijwilliger in de zorg worden 
of liggen je talenten meer bij het 
ontvangen van bezoek e.d. als gast-
vrouw, maaltijden bereiden voor 
onze bewoners of geeft het spic en 
span maken van het huis je 
voldoening?

Kom dan naar het Open Huis op 
zaterdag 15 oktober van 10.30 -
12.30 uur in het ‘Buurhuis’, gelegen 
naast het Johannes Hospitium, 
Vossestaart 2 in Wilnis.
Er is een coördinator en een vrijwil-
liger aanwezig, die al je vragen 
kunnen beantwoorden. Aarzel niet, 
de deur staat open en de ko�  e is 
klaar. We verwelkomen je met open 
armen!
Kijk voor meer informatie ook op 
www.johanneshospitium.nl.

De Ronde Venen - Vrijdag was er in 
de voetbalkantine van CSW een 
gezellige spelletjesmiddag voor de 
Zonnebloemgasten van Wilnis/de 
Hoef. Iedereen werd ontvangen met 
ko�  e/thee met ’n Rondevenertje 
erbij. Daarna werd er gekaart, gerum-
mikupt en gesjoeld en echt met het 
mes op tafel. En er werd ’n lekkere 
borrel geschonken met ’n hartig 
hapje. De Zonnebloemvrijwilligers 
werden geassisteerd door enthousi-
aste leerlingen van de Willespoort en 
die deden dat geweldig.
Aan het eind van de middag was er 
een verloting met leuke prijsjes, 
waaronder tien keer een � etsritje op 
een duo� ets met een � etsmaatje.

Het Johannes Hospitium
zoekt vrijwilligers

Gezellige middag voor 
Zonnebloemers

Vinkeveen - Hans van Rijn is afge-
lopen week winnaar geworden van 
het prijsbiljarten van biljartclub 
Richards Waterwerken/De Merel. Met 
overmacht was hij de allerbeste in de 
voorronden om in de � nale mee-
dogenloos af te rekenen met Leo 
Schaap die dus kansloos tweede 
werd. De strijd om plaats 3 werd 
gewonnen door Arie van Vliet, deze 
avond prima op dreef, die Gerard 
Roling versloeg en Gerard dus vierde 
werd. Als vijfde Kees Gri�  oen en als 
zesde Walter van Kouwen. Biljartclub 
de Merel kan nog nieuwe leden 
gebruiken zowel voor de interne 
competitie op de dinsdagavond als 

voor de Ronde Venen-competitie. De 
interne competitie start op dinsdag 4 
oktober, aanvang 19.30 uur. Komt de 
dinsdag u niet gelegen, dan kunt u 
zich opgeven voor de donderdag-
avond vereniging D.I.O. (Door 
Inspanning Ontspanning). De start 
van de competitie is op donderdag 6 
oktober, aanvang 19.30 uur. Ook is 
Café de Merel open op donderdag-
middag vanaf 13.00 uur, voor het 
spelen van het biljartspelletje. Voor 
iedereen, ook dames welkom! Wij 
spelen op twee biljarts. Opgeven en 
informatie: Café Biljart de Merel, 
Arkenpark Mur 43, 3645 EH  Vinke-
veen, of per telefoon 0297 - 263 562 

of 0297 - 264 159, of per mail
(De Merel): thcw@xs4all.nl.

Hans van Rijn wint
prijsbiljarten De Merel



G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ouders 
het niet breed hebben toch 
lid kunnen worden van een 
(sport) vereniging. Een inter-
mediair kan een aanvraag voor 
een kind doen. Dit is een tus-
senpersoon die het gezin kent. 

Denk aan jongerenwerkers, 
juf/meester, een ouder- en 
kindadviseur, huisarts of een 
consulent schuldhulpverlener 
van de gemeente. Meer in-
formatie op www.jeugdfonds-
sportencultuur.nl of www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen. 
Of bel met het Sociaal Loket. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 10.30 uur: (0297) 513111.

Concept ‘Over de Streep’ 
komt naar Uithoorn
Lijkt het u leuk om op een bijzon-
dere manier dorpsgenoten te le-
ren kennen? De gemeente houdt 
op zaterdag 5 november de acti-
viteit ver de treep . ethouder 
José de Robles leidt de middag en 
stelt aan de deelnemers verschil-
lende vragen. Als de vraag voor 
de deelnemer van toepassing is 
dan stapt hij of ij over de streep . 
De wethouder legt uit: “Dat kun-
nen vragen ijn over hobb s, 
vriendschappen, sport, werk. En 
je stapt alléén over de streep als je 
dat zelf wilt. We hebben nog deel-
nemers nodig, dus doe je mee?”

Aanmelden:
Aanmelden kan door de QR-code 
te scannen of via www.uithoorn.
nl/overdestreep

Achtergrondinformatie
Doelen van Over de Streep zijn 
onder andere kennismaken met 
andere inwoners (en elkaar dus 
beter leren kennen), het doorbre-
ken van bubbels en bewustwor-
ding van je eigen gedrag en filters. 
Vaak leef je in je eigen bubbel. Je 
hebt je vriendenkring, familie en 
spreekt ollega s n soms is er 
goed contact tussen buren. Maar 
daar houdt het vaak wel een beet-
je op. Op deze manier kunnen in-
woners op een laagdrempelige 
manier met elkaar kennis maken. 
Ook mensen die een hele andere 
achtergrond hebben.

De Uithoornse versie Over de 
Streep is op zaterdag 5 novem-
ber in De Kuyper, Kuyperlaan 50 
in Uithoorn. Van 14.00 tot onge-
veer 16.00 uur.

Aanmelden ‘Over de Streep’ is 
vanaf nu mogelijk 

De gemeente Uithoorn organi-
seert dit jaar de lokale veteranen-
dag op maandag 10 oktober. Dit 
keer is er gekozen voor een an-
der programma dan de vetera-
nen gewend zijn. Zo zijn bijvoor-
beeld ook inwoners welkom om 
bij het muzikale gedeelte aanwe-
zig te zijn.
Verder is er gekozen voor een an-
dere locatie. In de voorgaande ja-
ren werden alle veteranen ver-
welkomd op het gemeentehuis. 
Dit keer is de locatie de Praktijk-
school aan het Legmeerplein 55 
in Uithoorn. De leerlingen verzor-
gen voor de veteranen een maal-
tijd. Na het eten is het tijd voor een 
muzikaal optreden. De gemeente 
nodigt voor dit gedeelte ook de in-

woners uit. Burgemeester Pieter 
Heiliegers is namens de gemeen-
te aanwezig. 
Wie het leuk lijkt, kan zonder aan-
melding op maandag 10 oktober 
langskomen. De inloop voor inwo-
ners begint om 19.15 uur. Het op-
treden start om 19.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van 
een drankje.

Ook inwoners welkom op 
lokale veteranendag

Op 16 januari 2023 verandert het 
zoeken naar een sociale huurwo-
ning. Er wordt dan gewerkt met 
punten. Iedereen die ingeschre-
ven staat bij WoningNet Stads-
regio Amsterdam en Woonmatch 
Waterland krijgt hiermee te ma-
ken. Met dit nieuwe systeem kun-
nen woningzoekenden zelf pun-
ten op- en afbouwen. Woningzoe-
kenden die per maand vier keer 
of meer op een woning reageren 
bouwen punten op. En dat biedt 
kansen. Vooral voor mensen die 
dringend op zoek zijn naar een 
woning, maar niet of bijna geen 
inschrijftijd hebben. 
Er zijn ook extra punten voor 
mensen die dringend op zoek zijn 

naar een woning. Als extra steun 
in de rug. Dat zijn situatiepunten. 
Deze worden toegekend als een 
woningzoekende uit elkaar gaat 
en kinderen heeft. Of met het ge-
zin bij iemand inwoont. Situatie-
punten zijn er ook voor pleegjon-
geren en jongeren met een Wmo-
ondersteuning.
De nieuwe regels hebben ook ge-
volgen voor woningzoekenden 
die juist niet reageren op wonin-
gen, afspraken niet nakomen of 
een woning weigeren. Zij kunnen 
punten kwijtraken. 
Wilt u meer weten over de nieuwe 
regels en de op- en afbouw van 
punten? Kijkt u dan op www.soci-
alehuurwoningoeken.nl 

Nieuwe regels zoeken 
sociale huurwoning

Vanaf begin oktober is er begon-
nen met de werkzaamheden aan 
de volgende fase (C). De op één na 
laatste fase. Inmiddels is de Prin-
ses Irenebrug geopend voor al het 
verkeer. Let op, bij deze nieuwe 
werkzaamheden vinden er ande-
re afsluitingen en omleidingsroutes 
plaats. De Prinses Irenelaan/Tha-
merlaan/Prinses Christinalaan in-
clusief de kruising met de Thamer-
laan worden in delen afgesloten. 

ok rijden in de e periode auto s 
tegen het verkeer in die op de Tha-
merlaan, Prins Bernhardlaan, Prins 

Hendriklaan en Oranjelaan moeten 
zijn. Dit wordt voor de verschillen-
de fases per deel met borden aan-
gegeven. Verder worden er ook alle 
bomen in de middenbermen op de 
Laan van Meerwijk, Koningin Máxi-
malaan en Thamerlaan aangeplant. 
Ook komt er op verschillende plek-
ken beplanting. En in de bermen 
worden bollen geplant die vanaf het 
voorjaar zorgen voor kleurrijke en 
bloemrijke bermen. Uitgebreide in-
formatie over fase C kunt u lezen 
via www.uithoorn.nl oekterm ver-
keersplan . 

Prinses Irenebrug is weer 
open voor verkeer

Vloerverwarming aanleggen, een 
hologram maken en graven met 
een graafmachine; op de Tech-
niek Driedaagse bruist het van de 
techniek. Drie dagen lang krijgen 
bijna 4000 leerlingen technische 
workshops onder leiding van lo-
kale technici en vele vrijwilligers. 

e hniek is leuk , roept een leer-
ling uit groep 7 enthousiast.

De Techniek Driedaagse is een 
techniekfestijn voor leerlingen 
van de groepen 7, 8 en de brug-
klas uit de gemeenten De Ronde 
Venen, Aalsmeer, Nieuwkoop en 
Uithoorn. Wie deze week binnen-
stapt in de hal van Van Vliet Con-
tainers aan de Rietwijkeroordweg 
in Aalsmeer, kijkt zijn ogen uit. 

Verspreid over acht verschillen-
de branchehoeken zijn leerlingen 
aan het werk. 

Imago
Dit evenement draagt zeker bij 
aan het verbeteren van het ima-
go van technische sector. Op de 
Techniek Driedaagse zien en er-
varen leerlingen dat techniek 
heel innovatief is. Zo zijn er leer-
lingen bezig met het maken van 
een hologram of een deepfake-vi-
deo. Dit is bi ar , stelt n van 
de leerlingen van de Vuurvogel 
uit Uithoorn verbaasd als hij zijn 
eigen gezicht geprojecteerd ziet 
op dat van een bekende acteur. 
“Hoe kan zoiets? Dit is echt inte-
ressant

Bruisende jubileumeditie 
Techniek Driedaagse!

Lokale betrokkenheid
Alle workshops van de Techniek 
Driedaagse worden gegeven 
door lokale technici, met onder-
steuning van vele vrijwilligers. Da-
gelijks zijn er meer dan 200 men-
sen betrokken. “Dit geeft aan dat 
techniek echt bruist! Niet alleen is 
dit heel leuk en leerzaam voor on-
ze schoolkinderen, maar je ziet 
ook hoe betrokken iedereen is bij 
dit evenement. Daar kunnen we 
echt trots op zijn,” geeft wethou-
der Jan Hazen aan. 

Grote belangstelling
Op de Open Avond kwam een re-
cordaantal van bijna 2000 ouders 
met kinderen en andere geïnte-
resseerden een kijkje nemen op 
de Techniek Driedaagse. Project-
leider Karin Wateler van Technet 
Amstel & Venen is erg blij met de-
ze grote belangstelling. “Omdat 

ouders een belangrijke rol spelen 
bij de keuze voor de opleiding van 
hun kind is het belangrijk dat ook 
zij ervaren hoe divers techniek is, 
welke kansen er liggen en hoe blij 
hun kinderen hiervan worden.” 

Kijk voor meer informatie op: 
www.technetamstelenvenen.nl
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Spoordijk
Op en rond de spoordijk zijn er volop werkzaamheden. Zo startte in 
september het aanbrengen van damwanden in de bocht, rond 7 ok-
tober is dit klaar. In de loop van oktober wordt gestart met de fundatie 
voor de geluidschermen in de bocht. Op de spoordijk tussen de Rand-
weg en de Aan de Zoom vinden in oktober voornamelijk grondwerk en 
kabel- en leidingwerkzaamheden plaats. Daarnaast wordt de kruising 
Faunalaan-Aan de Zoom opnieuw ingericht: vanaf vrijdagavond 7 ok-
tober rijden bewoners van Buitendijks via de Faunalaan van en naar 
hun woning.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi atie als er een nieuwsberi ht vers hijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige situ-
atie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of 
telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet ze-
ker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd 
een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Viaduct Zijdelweg
Omdat het huidige viaduct over de busbaan niet hoog genoeg is voor 
de toekomstige tram, wordt het viaduct aangepast. In twee fases wordt 
het bestaande dek over de busbaan verwijderd en een nieuw dek aan-
gebracht. Dit nieuwe dek is dunner maar steviger dan het huidige dek, 
waardoor er meer ruimte ontstaat onder het viaduct. Om werkruimte te 
creëren, wordt verkeer via een tijdelijke weg – een zogenaamde slinger 
- om het werkterrein heengeleid. Om deze nieuwe verkeerssituatie aan 
te leggen, is de Zijdelweg in de week van 3-7 oktober en in het week-
end van 14-1  oktober s na hts afgesloten. r geldt een omleiding via 
de Wiegerbruinlaan, de Boerlagelaan en de Prinses Christinalaan. Een 
uitgebreidere toelichting op deze werkzaamheden en de tijdelijke ver-
keerssituatie is te vinden op www.uithoornlijn.nl. Omdat de verkeers-
situatie in de komende weken een aantal keer wijzigt, wordt u geadvi-
seerd de gele borden ter plaatse te volgen. 

Omgeving busstation en busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Sinds 3 oktober rijden er weer bussen over de busbaan tussen de Boer-
lagelaan en het Spoorhuis. Hoewel de gecombineerde tram-/busbaan 
gereed is, vinden er nog wel verschillende werkzaamheden plaats 
naast de busbaan. Op en rond halte Uithoorn Centrum vinden werk-
zaamheden plaats en daarnaast bouwt Dura Vermeer verder aan de 
stroomvoorzieningsgebouwen (gelijkrichterstations) bij de Amsterdam-
seweg en de Boerlagelaan. Op het busstation worden de eerste voor-
bereidingen voor de bouw van de tramhalte getroffen: er worden in ok-
tober kabels en leidingen aangelegd.

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi i le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https // oek.offi ielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis 
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
voorlopige voor iening  worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt 
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. 
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voor iening  worden aangevraagd. n 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-

roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt 
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. 
U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending 
van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepss hrift brengt de re htbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een voorlopige voor iening  worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor 
het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi ielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vi e. U wordt dat automatis h ge nformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-095133, Bezworen Kerf 25, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
• 2022-095136, Het lange Eind 26, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 22-09-2022);
• 2022-095141, Vuurlijn Oost. Het verbeteren van het dijklichaam (ont-

vangen 22-09-2022);
• 2022-095753, Boterdijk 31, het verbouwen van het woonhuis (ontvan-

gen 23-09-2022).
Uithoorn
• 2022-094652, Couperuslaan 12, het plaatsen van dakkapellen (ontvan-

gen 21-09-2022);
• 2022-095123, Koningin Máximalaan mastnummer 389-05. Het plaat-

sen van lichtmastreclame (ontvangen 21-09-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2022-079844, Het Korte Eind 1-29, het vergroten van het tuinhuisje 

(verzonden 28-09-2022).
Uithoorn
• 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van dakkapellen, gevelwijziging 

en realiseren van een dakterras (verzonden 28-09-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-076478, Graslaan 5, het bouwen van een garage voorzijde wo-

ning (verzonden 16-09-2022);
• 2022-076498, Graslaan 7, het plaatsen van een garage voorzijde wo-

ning (verzonden 16-09-2022).
Uithoorn
• 2022-066132, Koningin Máximalaan 44, het nieuwbouwen van politie-

bureau Aalsmeer-Uithoorn (verzonden 19-09-2022);
• 2022-081857, Burgemeester Letschertlaan 23, het doorbreken van een 

muur en het gebruiken van de garage als verblijfsruimte (verzonden 20-
09-2022);

• 2022-079481, J.N. Wagenaarweg 1, het realiseren van een in-/uitweg 
met parkeervakken (verzonden 21-09-2022);

• 2022-080258, Reigersbek 2, het plaatsen van een kozijn en verwijde-
ren van een garagedeur (verzonden 22-09-2022);

• 2022-090403, Koekoek 36, het parkeren in de voortuin (verzonden 26-
09-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-091728, Bromelialaan 18, het organiseren van een buurt BBQ op 

15 september 2022 (ontvangen 12-09-2022);
• 2022-093790, Dwarsweg 12, het omzetten bedrijfswoning naar platte-

landswoning (ontvangen 16-09-2022);
• 2022-093730, Kerklaan voor het dorpshuis de Quakel, het plaatsen van 

een museumwagen op 8 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);
• 2022-095242, De Kwakel diverse locaties, het aanvragen van een eve-

nementvergunning voor de Bokkentocht op 22 oktober 2022 (ontvan-
gen 22-09-2022);

• 2022-096372, Kerklaan 10, het plaatsen van materiaalwagens en een 
mobiele amera rane voor fi lmopname van 1 t/m 4 oktober 2022 (ont-
vangen 27-9-2022);

• 2022-09 084, Kerklaan 10, het aanvragen van een fi lmvergunning voor 
1 t/m 4 oktober 2022 (ontvangen 26-09-2022).

Uithoorn
• 2022-091888, Arthur van Schendellaan 46, het aanvragen vaneen ex-

ploitatievergunning (ontvangen 12-09-2022);
• 2022-092260, Knautia, het plaatsen van een afvalcontainer voor het 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor 
de komende periode op de planning staan. Maandag 3 oktober is be-
gonnen met een nieuwe fase van het project: op de gecombineerde 
bus-/trambaan tussen de Boerlagelaan en halte Uithoorn Centrum rij-
den sinds die dag weer bussen. Tussen de Faunalaan en het busstati-
on geldt sinds 3 oktober een omleiding voor busverkeer: tot de zomer 
van 2023 wordt dit gedeelte van de busbaan omgebouwd tot gecombi-
neerde bus-/trambaan. Op de spoordijk en rond het opstelterrein zijn de 
werkzaamheden ook volop bezig. Een overzicht van noord naar zuid. 

Opstelterrein en omgeving N201
Op het opstelterrein wordt al een paar maanden gewerkt aan de inrich-
ting van het nieuwe opstelterrein en de bouw van een nieuwe hal voor 
klein onderhoud en het wassen van trams. Ook komt er een stroom-
voorzieningsgebouw, de bouw hiervan startte al eerder. In oktober 
gaan de werkzaamheden aan de hal en het stroomvoorzieningsge-
bouw verder met het vlechten van de wapening en het storten van be-
ton. Daarnaast wordt in oktober de onderbaan voor de trambaan aan-
gebracht met ballast en worden bovenleidingsmasten geplaatst.

Het viaduct Zijdelweg over de bestaande busbaan, 
met op de achtergrond het busstation.

De nieuwe route van en naar Buitendijks richting de Faunalaan.

WERKZAAMHEDEN IN OKTOBER 2022

Een deel van de wapening voor de hal is al gereed.

Busbaan Faunalaan-busstation 
Maandag 3 oktober zijn de werkzaamheden begonnen op de busbaan 
tussen de Faunalaan en het busstation. Tot juni 2023 bouwt Dura Ver-
meer de bestaande busbaan om tot een gecombineerde baan waar 
zowel bussen als trams rijden. Dura Vermeer start deze maand met 
het wegfrezen van het bestaande asfalt op de busbaan. Bussen rijden 
sinds 3 oktober via een omleiding over de Koningin Máximalaan.

Reizigers die eerder gebruik maakten van de bushaltes Burgemees-
ter Kootlaan:
• maken - richting Aalsmeer - sinds 3 oktober gebruik van de nieuwe 

bushalte Faunalaan;
• maken - richting het busstation - sinds 3 oktober tot juni 2023 ge-

bruik van de halte Gezondheidscentrum, bij de rotonde richting Bui-
tenhof.



De Kwakel - De herfst heeft zijn 
intrede gedaan en daarom organi-
seert KBO-de Kwakel op zaterdag-
middag 15 oktober in het Dorps-
huis de Quakel het evenement 
hindernissjoelen. Het belooft een 

heel leuk evenement te worden, 
waar deelnemen belangrijker is 
dan winnen. Iedereen, jong of oud, 
kan hieraan meedoen. Hoe leuk is 
het om alleen of met een groepje 
de geprepareerde bakken af te 
lopen en proberen de sjoelstenen 
uiteindelijk in de vakken te krijgen. 

Dat dat niet vanzelfsprekend is zal 
blijken! Het evenement start om 
13.30 uur in Dorpshuis de Quakel, 
Kerklaan 16, en de uiterlijke speel-
tijd bedraagt 200 minuten. De 
entree is gratis en de eerste con-
sumptie is voor rekening van de 
KBO.

DE KWAKEL TOEN & NU... (64)

2006 Drechtdijk... Toen
De oude naam van
de boerderij ‘De Eens-
gezindheid’ stamt al 
uit 1772 uit een nota-
riële akte van Bart 
Bartels(e). In 1864 
sloopten de nieuwe 
eigenaren, de erven 
Kruisheer, de oude 
boerderij en bouwden 
toen (1865) deze boer-
derij op dezelfde plek. 
Dat was ook het jaar dat de Drechtdijk werd aangelegd en de Boterdijk
een opknapbeurt kreeg. Cornelis Kruisheer ging in de nieuwe boerderij 
wonen en had twee dochters. Na het overlijden van vader in 1875, trouwde 
moeder later voor de tweede keer. Moeder ging bij dochter Agnes inwonen 
tot haar overlijden in 1890. Agnes Kruisheer trouwde met Jan Zijerveld. 
Hun oudste zoon Gerard trouwde in 1919 met Anna van Velzen en zij 
betrokken de boerderij. De boerderij deed toen al geen dienst meer.
Gerard begon een tuinbouwbedrijf.

2022 Drechtdijk... Nu 
In 1951 trouwt zoon Jan Zijerveld (Gzn) met Nel Graven, de dochter van de 
hoofdonderwijzer van de Heilig Hartschool. Jan heeft heel veel aan het 
huis verbouwd en een prachtige tuin aangelegd met speeltoestellen voor 
kinderen en later kleinkinderen. De tuin zag er altijd heel verzorgd uit met 
de mooie leilindes aan 
de voorzijde. In 
februari 2018 overleed 
weduwnaar Zijderveld 
en het huis kwam te 
koop. Jacco en Yvonne 
Vijfhuizen kochten het 
in juli 2018 en in 2020 
is het gesloopt, op de 
voorgevel na. Hierna in 
zijn geheel prachtig 
opnieuw gebouwd in 
de oude stijl met nieuw materiaal. In juni 2021 is de nieuwe ‘Eensgezind-
heid’ af en trekken de nieuwe bewoners erin. De monumentale leilindes 
staan van oudsher nog steeds voor dit prachtige nieuwe pand.

Voor meer Kwakelse historische en 
actuele informatie: kijk op de website: 
www.de-kwakel.com

 Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer

Uithoorn – Begin december, rond 
de Nationale Vrijwilligersdag, 
bedankt de gemeente Uithoorn 
iedereen die zich belangeloos inzet 
voor anderen in het gezin of de 
familie, voor verenigingen of voor 
de buurt. Vanaf vandaag kunnen 
inwoners, (sport)verenigingen en 
(vrijwilligers)organisaties hun favo-
riete vrijwilliger aanmelden voor de 
Zilveren Schakel-verkiezing. Dat 
mogen jonkies zijn én oudge-
dienden! In december reikt 
wethouder José de Robles de 
Zilveren Schakels uit aan de vrijwil-
ligers met de meeste stemmen. En 
de hoofdprijs van 500 euro.

Onmisbaar
Wethouder José de Robles: “De 
Zilveren Schakels reiken we uit voor 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar voor onze gemeente. Je 
ziet ze overal terug: in de zorg, het 
maatschappelijk werk en vereni-
gingswerk, maar ook bijvoorbeeld 
in het werken met jongeren. En wat 
dacht u van de openbare veiligheid? 
Bij de brandweer, de EHBO’ers op 
evenementen, de mensen die 
komen aanrennen met een AED-
apparaat wanneer iemand een hart-
aanval krijgt? Allemaal vrijwilligers! 
In december spreken we onze waar-
dering uit voor alle bestaande vrij-
willigers. Maar willen we ook 
mensen oproepen om zelf vrijwil-
ligerswerk te gaan doen. Dat is heel 
erg belangrijk voor onze samen-
leving.”

Zilveren speld
De Zilveren Schakel-verkiezing
is een tweejaarlijks terugkerend 
evenement. Dit jaar zullen voor
het eerst speciale Zilveren Schakel-
spelden worden uitgereikt. Wet-
houder De Robles is daar erg blij 
mee. “Een fantastisch ontwerp van 
de Vinkeveense juwelier/horlogerie
Or Montre, speciaal voor onze 
gemeente.”  Tonie Muckhuyse van
Or Montre licht het ontwerp toe. 
“We hebben het logo van de 
gemeente samengevoegd met de 
zilveren schakels. We hebben 24 
spelden met de hand gemaakt om 
de komende jaren worden uitge-
reikt aan vrijwilligers.”

Meld uw favoriete vrijwilliger aan
Wethouder De Robles: “Heeft u 
iemand in gedachten die vrijwillig 
veel goeds doet in onze gemeente 
en daarvoor weleens in het zonnetje 
gezet mag worden? Helpt iemand u 
al lange tijd en wilt u die persoon 
daarvoor bedanken? Meld úw 
‘Zilveren Schakel’ aan! Bij de verkie-
zingen hebben we een aparte cate-
gorie voor jongeren. Voor hen die 
naast hun school of studie, dag en 
nacht klaar staan voor bijvoorbeeld 
een ziek familielid. Of die belange-
loos hun tijd en energie stoppen in 
de vereniging.”

Spelregels
De aanmeldingen moeten aan een 
aantal spelregels voldoen. Een jury 
beoordeelt de inzendingen en wijst 

zes genomineerden aan. Daarna 
kunnen alle inwoners stemmen op 
hun favoriet. De drie genomineerde 
vrijwilligers met de meeste 
stemmen krijgen in december een 
Zilveren Schakelspeld uitgereikt uit 
handen van wethouder De Robles. 
De Zilveren Schakel met de meeste 
stemmen ontvangt daarbij een 
cheque van 500 euro.

Aanmelding geopend
De aanmeldingsronde is vanaf nu 
geopend en sluit op 1 november. 
Daarna kan iedereen een maand 
lang stemmen op haar of zijn
favoriete genomineerde vrijwilliger. 
Informatie, spelregels en het 
aanmeldformulier staan op 
uithoorndenktmee.nl/
zilverenschakels.

Wie verdient de
Zilveren Schakel 2022?

Hindernissjoelen

Wethouder José de Robles met de 
nieuwe Zilveren Schakel-speld, 
ontworpen door Or Montre.
(Foto: Patrick Hesse / VisionQuest)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
vernieuwen van daken van 12 september t/m 28 oktober 2022 (ontvan-
gen 13-09-2022); 

• 2022-092320, Thamerweg 63, het plaatsen van bouwmateriaal van 19 
september t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 13-09-2022);

• 2022-093785, Ter Braaklaan 23, het plaatsen van een warmtepomp 
(ontvangen 18-09-2022);

• 2022-093882, Uithoornlijn, aanvulling op ontheffing geluidshinder 4 t/m 
7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);

• 2022-095074, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning intocht 
Sinterklaas 12 november 2022 (ontvangen 22-09-2022);

• 2022-095882, Uithoorn en De Kwakel, aanvraag vergunning uitzwaai-
en Sinterklaas op 6 december 2022 (ontvangen 26-09-2022);

• 2022-094704, Busstation Uithoorn nabij Boerlagelaan, het plaatsen van 
een koffiestand op 3 oktober 2022 (ontvangen 21-09-2022);

• 2022-093882, Zijdelweg UHL-109, aanvraag ontheffing geluidshinder 
van 4 t/m 7 oktober 2022 (ontvangen 19-09-2022);

• 2022-094222, Wilhelminakade 161, het aanvragen van een vergunning 
voor een buurt-bbq op 21 september 2022 (ontvangen 20-09-2022);

• 2022-096478, Leopoldlaan 29, het plaatsen van een afvalcontainer van 
27 september t/m 6 oktober 2022 (ontvangen 27-09-22);

• 2022-097070, Weegbree 55, het aanvragen van een artikel 35 alco-
holwetvergunning toneelgroep Maskerade van 21 t/m 22 oktober 2022 
(ontvangen 28-09-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-093549, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-

ven aan: “Qua Kunst & Ambacht De Kwakel” van 17 t/m 31 oktober 2022 
(verzonden 29-09-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-091728, Bromelialaan, verklaring van geen bezwaar voor het or-

ganiseren van een buurtbarbecue op donderdag 15 september 2022 
(verzonden 20-09-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode 

van 5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij. A. 
Stevens, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan. Inzagepe-
riode inspraak van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 oktober 
2022. Inlichtingen bij. J. Dos Santos, Afdeling wonen en Werken (0297) 
513 111.

• Ontwerpbesluit - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode van 
5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij de Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
DWARSWEG 15, DE KWAKEL
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is herinrichting van 
het bedrijf Hilverdaflorist dat is gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwa-
kel. De bedrijfsvoering is nu verspreid over twee locaties, namelijk Dwars-
weg 15 en Achterweg 62, De Kwakel. Na een herinrichting wordt de be-
drijfsvoering geconcentreerd op het perceel aan de Dwarsweg 15 te De 
Kwakel. Naast de herinrichting is ook sprake van een uitbreiding van de 
bedrijfsruimte. In dit gedeelte zal alle uitgaande goederenstroom plaats-
vinden, met extra docks met laad- en loskuil. In de nieuwe bedrijfsruimte 
zal een verdiepingsvloer worden gerealiseerd en worden, naast de verwer-
kingsruimte met opslag en koelcel, ook laboratoria, kantoren en presenta-
tieruimte gerealiseerd. De laboratoria worden gebruikt voor de benodigde 
R&D activiteiten van het bedrijf. De presentatieruimte is geschikt om aan 
een breed publiek te laten zien wat het bedrijf doet. Ook wordt extra water-
opslag in waterbassins mogelijk met het nieuwe plan. Het plangebied wordt 
aan de noordwestzijde begrensd door de Hoofdweg, aan de noordoostzij-
de begrensd door agrarisch glastuinbouwgebied, aan de zuidoostzijde be-
grensd door de Achterweg en aan de zuidwestzijde door de Dwarsweg. 
Zienswijze
Het bestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel ligt in het kader van de 
zienswijzeprocedure van 5 oktober 2022 tot en met 16 november 2022 ter 
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestem-
mingsplan is, met ingang van woensdag 5 oktober 2022, digitaal te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder 
een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en 
wethouders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststel-
ling, in de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022. In De Nieu-
we Meerbode en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt 
wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publi-
catie is het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belang-
hebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van 
het bestemmingsplan aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak Raad van State.

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PASTOOR J. DIJKLAAN
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het initia-
tief om het perceel Boterdijk 177 op te splitsen en op het af te splitsen deel, 
gelegen aan de Pastoor J. van Dijklaan, een nieuwe vrijstaande woning te 

realiseren. Het initiatief is niet passend binnen het vigerende bestemmings-
plan. Om het initiatief juridisch planologisch mogelijk te maken, is een her-
ziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan ligt in het kader van 
de inspraakprocedure van donderdag 6 oktober 2022 t/m woensdag 19 ok-
tober 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het 
voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zen-
den aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Ie-
dereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-
meenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over 
de vaststelling van het bestemmingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt 
wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.

ONTWERPBESLUIT - ANTHONY FOKKERWEG 26, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
tot het toevoegen van voorschriften aan de omgevingsvergunning van 12 
november 2015 (kenmerk 65397). Het onbemande tankstation zal worden 
uitgebreid met een AdBlue opslag- en afleverinstallatie.
Locatie: Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn
Aanvrager: AVIA XPress Uithoorn - SO-Retail B.V.
Zaaknummer: 11045980
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage bij de ge-
meente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking naar voren brengen via het zienswijzeformulier op https://loket.
odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen. Uw persoonsgegevens zullen 
niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 
1507 EA, Zaandam. Heeft u een vraag over deze zaak of wilt u mondelin-
ge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL
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Uithoorn - Cadeaus en bloemen 
voor oprichters en eigenaren Irma 
Meijer en Debby van Boksel, die in 
het zonnetje werden gezet vanwege 
het tienjarig bestaan van dagopvang 
De Nostalgie. Zaterdagmiddag was 
er een gezellige bijeenkomst voor 
vrijwilligers, cliënten en hun familie 
in buurthuis Ponderosa. Er was ko�  e 
met gebak, zanger Edo kwam 
optreden en de mannen van het 
shanty en zeemanskoor De Turfste-
kers zorgden voor � jne meezingers. 
Een cliënte aan een van tafels 
vertelde dat ze het ontzettend naar 
haar zin heeft bij De Nostalgie. Nadat 
haar man zo’n zes jaar geleden was 
overleden vond ze het erg alleen 
thuis. “Je bent er even uit en ik ga er 
graag heen.” Ze doen memory-spelle-
tjes en gymnastiekoefeningen of 
maken een uitstapje naar de 

Kwakelse optocht of een zangeres. 
Ook gaat mevrouw graag � etsen op 
de duo� ets met een vrijwilliger. “Alles 
wat ze die dag doen wordt opge-
schreven in een boekje en wij krijgen 
vaak een � lmpje via de Whatsapp”, 
voegde een van haar dochters eraan 
toe. “Het is � jn om op die manier 
betrokken te worden.” 
Cliënten komen uit de hele regio en 
worden met twee busjes opgehaald. 
Debby en Irma gaan met een chauf-
feur op pad om iedereen op te halen. 
“Mijn moeder heeft bij De Nostalgie 
gezeten”, verklaart een van de chauf-
feurs haar betrokkenheid. “Ik heb er 
toen vaak meegeholpen, maar de 
cliënten zijn nu zwaarder geworden, 
dus nu ben ik oproep chau� euse.” 
Samen met een andere chau� euse 
haalden ze herinneringen op aan 
pech met de bus en moeilijk begaan-

bare plaatsen. “Er wordt veel 
gezongen in de bus, want we 
moeten vaak wachten en we zijn 
zeker een uur onderweg.” Gelukkig is 
de Irenebrug weer open, want de 
chau� eurs reden soms tachtig kilo-
meter op een dag omdat ze moesten 
omrijden. 
Er zijn veel ups en downs geweest in 
de tien jaar dat De Nostalgie open is, 
zoals toen de opvang drie maanden 
dicht moest door corona. “Maar het is 
ons altijd weer gelukt. De eerste 
jaren werkten we er nog naast, want 
toen verdienden we niet genoeg”, 
blikt Irma terug. “Ik heb veertig jaar in 
de zorg gewerkt waarvan dertig jaar 
met mensen met dementie, daar heb 
ik een klik mee.” Irma ziet dat in de 
loop van de tijd de bureaucratie 
zwaarder is geworden. “Eerder 
moesten mensen vier tot zes weken 
wachten tot ze naar de dagopvang 
konden, maar nu duurt het bijna drie 
maanden.” Ook moeten ouderen 
langer thuis blijven, waardoor ze er 
slechter aan toe zijn als ze bij de 
dagopvang komen. Toch proberen 
Irma en Debby er elke dag een 
feestje van te maken voor de 
cliënten. Een van de vaste vrijwilli-
gers verwoordt het zo: “Het is zulk 
dankbaar werk als mensen aan het 
eind van de dag zeggen dat ze een 
leuke dag hebben gehad.” Maar 
oprichters Debby en Irma lopen 
inmiddels tegen de 65 jaar aan en 
zoeken eigenlijk opvolgers om de 
verantwoordelijkheid aan te gaan 
overdragen.

RICK FM
Sportweekend op Rick FM. Al het
sportnieuws en verslagen uit de regio. 
Zaterdag 17.00 - 18.00 uur:  ‘Tussen-
doortje live sport’.  Zondag 11.00 -
13.00 uur  ‘Sport & Co’ en van 14.00 tot 
17.00 uur  ‘Tussendoortje live sport’.

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
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

De Nostalgie viert
tienjarig bestaan

Uithoorn - Het bestaande Integraal 
Veiligheidsbeleid liep tot en met 2022 
en daarom moet er een nieuw beleid 
worden vastgesteld voor de komende 
vier jaar. De gemeenteraad heeft 
afgelopen donderdagavond over
de inhoud van dit plan gestemd.
Lisianne Coors (VVD) hield haar 
maidenspeech over dit onderwerp. 
Haar partij stemt in met het plan, 
maar vreest dat er een maximale inzet 
wordt verwacht met beperkte 
mankracht. Ook Pim Boswijk (Dus!) 
maakte zijn debuut achter het spreek-
gestoelte. Hij gaf aan dat het gevoel 
van veiligheid verder gaat dan veilig-
heid op straat en vroeg aandacht 
voor kwetsbare groepen. In zijn 
eerste optreden in de gemeenteraad 
wees Ted Verdegaal (GB) erop dat 
hoewel de situatie nu beheersbaar is, 
een intensive aanpak noodzakelijk 

blijft omdat een veilige leefomgeving 
van groot belang is.
Het CDA diende een motie en een 
amendement in waarin André Jansen 
pleitte voor meer BOA’s dan genoemd 
in het plan en wees op de aanzienlijke 
impact op het veiligheidsgevoel van 
de bevolking die verwacht kan 
worden na de komst de Uithoornlijn.

Onzinnig
Nick Bergman (VVD) zette die mening 
weg als onzinnig omdat het slechts 
een onderbuikgevoel was en dat er 
niet op voorhand BOA’s in de bosjes 
hoefden te liggen om te zien of er iets 
fout gaat. Ook Jeroen Brink (PvdA) zei 
dat er geen bewijs is dat de 
problemen in de openbare orde 
toenemen door de Uithoornlijn. 
Jansen vond het raar dat de Uithoorn-
lijn helemaal niet genoemd werd in 

het nieuwe beleidsplan. Hij wilde niet 
pas achteraf reageren, want regeren is 
vooruitzien.
Pieter Heiliegers legde uit dat het 
Gemeentelijk Vervoersbedrijf 
Amsterdam verantwoordelijk is voor 
de Uithoornlijn en dat zij oog hebben 
voor de veiligheid. Het is niet de 
verwachting dat het een criminele lijn 
zal worden, maar dat zal blijvend 
worden gemonitord.
Over het aantal BOA’s zei hij dat er 
momenteel tijdelijk vijf BOA’s actief 
zijn en het voorstel was om dat aantal 
de� nitief te maken. Die capaciteit zou 
voldoende moeten zijn. Verder blijkt 
uit het plan dat de wijknetwerken en 
buurtschouwen gecontinueerd zullen 
worden.
Na een schorsing trok het CDA hun 
motie en amendement weer in, 
omdat er was aangegeven dat de 
situatie minder dramatisch was dan 
gedacht. Daarop werd het Integraal 
Veiligheidsbeleid met algemene 
stemmen aangenomen.

Gemeenteraad stelt 
veiligheidsbeleid vast

Uithoorn - Geniet jij ook zo van een 
mooie foto? Dan is de tentoonstel-
ling die de Fotokring Uithoorn heeft 
georganiseerd in het Gemeentehuis 
van Uithoorn een absolute aanrader!
De Fotokring had vorig jaar een 
groots jubileum te vieren: ze 
bestonden 50 jaar! Er was dan ook 
een feestelijk thema bedacht voor de 
tentoonstelling: ‘kleurrijk’. De dertig 
leden hebben fraaie foto’s uitgezocht 
voor deze gelegenheid, die voor 
november 2021 gepland stond.
De afbeeldingen zijn heel divers.
En juist dat maakt de tentoonstelling 
de moeite waard. Met hetzelfde 
uitgangspunt kiezen verschillende 

mensen verschillende invalshoeken 
en verschillende onderwerpen, 
waardoor er verrassende foto’s 
hangen.

Bespreken
Tijdens de tweewekelijkse kring-
avonden bekijken en bespreken de 
leden elkaars foto’s. Vaak thema-
gebonden, soms vrij motief. Hoewel 
er geen verplichting is om een foto 
mee te nemen, doet de overgrote 
meerderheid van de leden dit wel. 
Een mooi resultaat tonen aan geïnte-
resseerden is immers heel leuk, 
goede feedback krijgen op je foto
is daarnaast heel leerzaam.

Traditie
De jaarlijkse fototentoonstelling in 
het Gemeentehuis is een traditie 
geworden, waarvoor een eigen 
thema wordt bedacht en de meeste 
leden speciaal een foto maken om
te tonen aan de bewoners van 
Uithoorn.
Eind zomer 2021 organiseerde de 
Fotokring een fotowedstrijd voor 
niet-leden: Open up, de wereld gaat 
weer op! De drie winnende foto’s van 
deze jubileumwedstrijd zijn ook te 
zien in het Gemeentehuis. Kom je 
even kijken als je toch in de buurt 
bent?
De kleurrijke foto-expositie is van 
maandag 3 oktober t/m 28 oktober 
te bezichtigen tijdens reguliere 
openingstijden van het Gemeente-
huis te Uithoorn.

Kleurrijke foto-expositie
in Gemeentehuis
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Regio - De eerste klanten zijn dit 
weekend weer over de Irenebrug 
gekomen om winkelcentrum 
Amstelplein te bezoeken en dat was 
reden tot vreugde bij de winkeliers. 
“We zijn in een juichstemming”, zegt 

Marjan Mijnders van Bruna. “Vrijdag 
viel het al op dat het drukker was.” 
Ook Gert Stronkhorst is blij dat 
klanten vanuit Amstelhoek en
Mijdrecht de slagerij weer kunnen 
bereiken. Hij heeft het afgelopen tijd 

duidelijk gemerkt in de omzet, maar 
is nu weer optimistisch. Gertjan 
Roeleveld, bedrijfsleider van Albert 
Heijn Jos van den Berg, merkte ook 
gelijk dat het weer drukker in de 
supermarkt was. “We hebben er 
aardig last van gehad. Het heeft lang 
geduurd en het werd hoog tijd dat 
de brug nu weer open is.” 
De winkeliers van het Amstelplein 
wilden het met hun klanten vieren 
dat het winkelcentrum weer goed 
toegankelijk is. Daarom waren er 
zaterdag festiviteiten georgani-
seerd. Er was live muziek van De 
Gasten, drie mannen die zorgden 
voor een rustige muzikale omlijs-
ting, dat werd gewaardeerd door 
het publiek. Bij een oud-hollands 
huisje konden po�ertjes worden 
gegeten, waar graag gebruikt van 
werd gemaakt. IJscoman Hasan was 
aanwezig voor een gratis ijsje, maar 
dat kregen de mensen niet zomaar. 
Net als iemand het ijsje wilde 
pakken, goochelde hij het weer 
weg. Het ene kind kon deze act wel 
waarderen, de ander voelde zich 
toch wat in de maling genomen, 
maar uiteindelijk liep iedereen weg 
met een lekker ijsje en een lach op 
zijn gezicht.

RUBRIEK

Op zaterdag 8 oktober brengt Maarten Ouboter zijn eerder uitgestelde 
lezing over het waterbeheer in het Rampjaar. Als gebruikelijk is ook deze 
lezing in de R.K.-kerk te Vinkeveen; onderdeel van de activiteiten rond de 
tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. Aanvang 13.30 uur, toegang gratis.

Door de taken die van oudsher bij de waterschappen liggen – zorg voor 
de waterveiligheid, afvoer van wateroverschot, aanvoer bij tekort en de 
zorg voor gezond water – is er een ruime ervaring in het ‘sturen’ van 
water. Die ervaring kwam van pas toen in juni 1672 in allerijl een laatste 
redmiddel werd ingezet om de optrekkende legers te weren van het hart 
van Holland.

Bijleveld
Het eeuwenoude kanaal de Bijleveld krijgt in het verhaal van Ouboter 
speciale aandacht. Hoe werkt het waterbeheer in Amstelland tegen-
woordig en hoe destijds? Hoe kon de inundatie bewerkstelligd worden? 
De inundatie van 1672 luidde een nieuw tijdperk in voor de polders van 
de Ronde Venen. Wat zien we daar nog van terug? 
Maarten Ouboter is beleidsmedewerker bij het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. Hij geeft antwoorden op deze vragen. Ook maakt hij een sprong 
naar moderne tijden: Er zijn overeenkomsten met de aanvoer van zoet 
water naar Rijnland in de droge zomer van 2003. En wat voorzien we voor 
de toekomst van het water van de Ronde Venen? Zo is de geschiedenis 
ook weer uiterst actueel.

Maarten Ouboter studeerde aardwetenschappen en werkt sindsdien in 
het waterbeheer. De eerste 15 jaar bij het Waterloopkundig Laboratorium 
in Delft, ook al in het gebied van de Ronde Venen (Botshol, Vinkeveen) en 
de laatste 22 jaar voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zijn passie 
is het proberen te begrijpen van het watersysteem, waarom is het zoals 
het is, wat leren we van het verleden voor de uitdagingen van de 
toekomst

Netwerkdag
Woensdag 12 oktober organiseert het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) 
haar jaarlijkse netwerkdag voor historische verenigingen in Vinkeveen. 
Plaats van handeling is ’s ochtends het Dorpshuis aan de Kerklaan.
’s Middags verplaatst het gezelschap zich naar de R.K.-kerk alwaar de 
deelnemers aan de netwerkdag een rondleiding krijgen door de tentoon-
stelling ‘1672 Rampzalig’. Ook kan men deelnemen aan een speciale spel-
sessie van de Wargames; deze keer op het battle�eld rond Woerden.

Lezing Waterbeheer 
in het Rampjaar

De Ronde Venen – Afgelopen week 
ontving onze redactie deze nood-
kreet:
“Mijn moeder is 88 en woont al meer 
dan 60 jaar op de boerderij tesamen 
met mijn broer in Wilnis. Mijn broer is 
melkveehouder en zorgt voor haar in 
de dagelijkse gang waar hij kan. 
Evenals wij, andere broer en zus met 
gezinnen dat doen, springen we bij 
waar nodig.
Om een beeld te schetsen wie ons 
moeder is: Zij komt uit de tijd van op 
klompen naar school lopen, kousen 
stoppen, kaas maken, van een oude 
handdoek een washand maken en 

weer andersom, zij overleeft borst-
kanker, zij verliest haar man 27 jaar 
geleden aan longkanker. Zij leidt een 
zuinig en zorgzaam leven voor later 
haar gezin en voor andere mensen. 
Zij heeft nooit haar hand opge-
houden, ze heeft ze wel veel laten 
wapperen.
Zij woont nog thuis op de boerderij 
en probeert nog te doen wat zij kan.
Wat zij kan, moeten wij zeggen, want 
haar leeftijd brengt inmiddels de 
nodige ongemakken met zich mee. 
Zij is goed bij de tijd, maar helaas 
ziet zij niet meer goed. Horen is ook 
niet meer wat het was. Het lopen 

ging nog achter de rollator. ‘Ging’, 
want onlangs moet zij nu wennen 
aan het feit dat zij een been moeten 
missen. Ze wordt steeds meer 
beperkt en de vraag naar hulp 
dringt. 
Het is een understatement om te 
zeggen dat het zo zoetjes aan de 
hoogste tijd wordt dat zij wordt 
bijgestaan in huis.
Daarom richt ik mij nu en public aan 
de Burgemeester van de gemeente 
De Ronde Venen. 
Mijn moeder wacht namelijk al sinds 
november 2021 (!) op huishoudelijke 
hulp. Allerlei instanties waar je 
achteraan moet bellen, die op
afgepaste tijden bereikbaar zijn
en verkondigen dat er niemand 
beschikbaar is. Ik hoor geluiden

van onderbetaald worden waardoor 
mensen beleefd passen. Ik hoor 
nergens dat de gemeente hier wat 
aan doet.
Meneer de Burgemeester, meneer 
Divendal, hoe is dit in Godsnaam 
mogelijk? 
Het is werkelijk waar van de zotte en 
ongehoord te moeten lezen, en dan 
citeer ik de wethouder:
“Het gemeentehuis voldoet niet aan 
de eisen van de huidige tijd en is niet 
toekomstbestendig.” ,”Niets doen is 
geen optie, we moeten een knoop 
doorhakken’’, zegt wethouder Cees 
van Uden. ”Aanpassingen zijn nodig 
om het gemeentehuis weer het
kloppende hart van de gemeente te 
maken. Een plek voor ontmoeting, 
waar maatschappelijke organisaties 

samenwerken, waar we inwoners
en ondernemers goed kunnen 
ontvangen en waar medewerkers 
een plek hebben die voldoet aan
de eisen van deze tijd.’’ 
Dus u, gemeente De Ronde Venen, 
die bij de voordeur zit te bekok-
stoven of we het exorbitante bedrag 
van 22,4 miljoen euro belastinggeld 
moeten gaan uitgeven voor een 
renovatie of 24 miljoen euro voor 
nieuwbouw van een gemeentehuis. 
En bij de achterdeur diezelfde 
gemeente De Ronde Venen die mijn 
moeder afpoeiert met de medede-
ling dat er geen huishoudelijk hulp
is te regelen?! Gemeente de Ronde 
Venen, u moet zich kapot schamen!” 
Was getekend: Bernadette
van den Hoven – Korrel.

Noodkreet: “Het is toch van
de zotte en ongehoord!”

Mijdrecht - Dinsdag 11 oktober is er 
weer de maandelijkse bingo. Er zijn 
weer hele mooie prijzen te winnen. De 

bingo start om 14.00 uur. De bonne-
tjes kosten € 0,50 per stuk. Let op: het 
is in gebouw De Rank, Prins Bernhard-
laan 2, tegenover gebouw De Veen-
staete en de Vijver in Mijdrecht.

Buurtbingo

Brug open is reden voor feestje 
Amstelplein
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Uithoorn - Wat voor de één een 
droom is die uitkomt, is voor de 
ander het begin van stress en 
ellende. Twee jaar geleden 
verbouwden Mathijs en Simone van 
den Knaap een oude boerderij aan 
de Vuurlijn tot Gasterij De Kwakel. 
Maar daarmee werd voor hun 
directe buren, de familie Dekker, het 
woon- en leefklimaat ernstig aange-
tast. William Dekker legde donder-
dagavond tijdens de gemeente-
raadvergadering de ontstane situ-
atie uit aan de raadsleden.
Op 26 maart keurde de gemeente-
raad het bestemmingsplan voor een 
horecabedrijf met recreatieve voor-
zieningen en teambuilding activi-
teiten aan de Vuurlijn 78 goed. 
Dekker ging tegen het plan in 

beroep. Op 17 mei stonden de 
gemeente Uithoorn en de heer 
Dekker bij de Raad van State tegen-
over elkaar. Uitspraak was dat het 
bestemmingsplan moest worden 
aangepast en dat de buren moesten 
proberen er in onderling overleg uit 
te komen. Op 28 oktober werd een 
herstelbesluit genomen met betrek-
king tot het bestemmingsplan, waar 
Dekker weer tegen in verweer 
kwam. “Tot onze verbazing werden 
de kritieke punten helemaal niet 
verwerkt, maar werd het plan zelfs 
uitgebreid.” Er werd volgens Dekker 
een extra terras aan de achterkant 
en een extra parkeerterrein aange-
legd zonder vergunning op grond 
dat hoort bij de Stelling van 
Amsterdam. 

Geschorst
Op 11 april was de tweede zitting 
bij de Raad van State, maar die werd 
opnieuw geschorst met als voorstel 
de planregels aan te passen. Dekker 
kon aantonen dat er veel onduide-
lijkheid bleef over de grootte van 
het speelveld en de activiteiten. 
Maar het speerpunt was de geluids-
overlast. Hij wist aan te tonen dat 
het akoestiek onderzoek ondeugde-
lijk was uitgevoerd. “We hebben 
regelmatig last van muziek, toete-
rende gasten en geschreeuw”, 
vertelt hij. 

De�nitief besluit
Omdat de partijen geen overeen-
stemming konden bereiken, heeft 
de Raad van State nu een de�nitief 

besluit genomen en zowel het 
bestemmingsplan van 26 maart als 
het herstelbesluit van 28 oktober 
vernietigt. William Dekker heeft op 
alle punten gelijk gekregen. De 
gemeente moet de proceskosten 
van ruim vierduizend euro betalen.
Wethouder Jan Hazen zegt verrast 
te zijn door de uitspraak. Hij geeft 
aan dat De Gasterij voorziet in een 
maatschappelijke behoefte, omdat 
er in de gemeente Uithoorn weinig 
ruimte is om feesten te organiseren.

Nieuw plan
Hij vindt het disproportioneel om 
de gelegenheid te sluiten, want het 
kost een jaar om een nieuw bestem-
mingsplan te maken en als De 
Gasterij een jaar moet sluiten, dan 
gaan ze waarschijnlijk failliet. De 
wet biedt de mogelijkheid om via 
een omgevingsvergunning het 

bedrijf toe te staan open te blijven. 
Dekker voelt zich niet serieus 
genomen door de gemeente 
Uithoorn en vindt dat de Gasterij 
per direct de deuren moet sluiten.
Ook Ton van den Haak is kwaad op 
de gemeente en met name op 
wethouder Hazen vanwege door 
hem genoemde belangenverstren-
geling en machtsmisbruik, want 
waarom gaan ze bij de één wel in 
gesprek en bij de ander niet, vraagt 
hij zich tijdens het inspreken af. Hij 
verwijst daarmee naar Café Bonaire 
die wel moest sluiten, Snackbar 
Greg’s die open mocht toen alles 
nog niet goed geregeld was en zijn 
eigen hotel-restaurant waarvoor 
een vergunning werd geweigerd 
waardoor hij niet kon bouwen. Hij 
maakt dan ook elke gemeenteraad-
vergadering gebruik van zijn 
inspreekrecht. 

Regio - Vloerverwarming aanleggen, 
een hologram maken en graven met 
een graafmachine; op de Techniek 
Driedaagse bruist het van de tech-
niek. Drie dagen lang krijgen bijna 
4000 leerlingen technische work-
shops onder leiding van lokale tech-
nici en vele vrijwilligers. “Techniek is 
leuk!’’, roept Gabi uit groep 7 van de 
Antoniusschool enthousiast. “Hier 
kan ik vast oefenen voor later; dan 
word ik ingenieur bij NASA!’’

Acht verschillende branchehoeken
Wie deze week binnenstapt in de hal 
van Van Vliet Containers aan de Riet-
wijkeroordweg in Aalsmeer, kijkt zijn 
ogen uit. Verspreid over acht verschil-
lende branchehoeken zijn leerlingen 
aan het werk. Allereerst tre�en we de 
branchehoek Duurzaamheid. Daar 
bouwen leerlingen een windmolen, 
ontdekken zij de werking van een 
warmtepomp, leggen zelf vloerver-

warming aan en krijgen de kans om 
elektrisch vervoer uit te proberen. 
Ook LUCA is vertegenwoordigd; een 
échte afvalauto, ontworpen en 
gemaakt door studenten van de
TU Eindhoven.

Hologram
Daartegenover is de branche ICT & 
Nieuwe Media. Leerlingen ontdekken 
de mogelijkheden van een VR-bril
en experimenteren met een green-
screen. Andere leerlingen maken een 
hologram of een deepfake-video.
“Dit is bizar!’’, stelt één van de leer-
lingen van de Vuurvogel uit Uithoorn 
verbaasd als hij zijn eigen gezicht 
geprojecteerd ziet op dat van een 
bekende acteur. “Hoe kan zoiets?
Dit is echt interessant!”’
Ook in de branchehoeken Installatie-
techniek, Robotica en Automotive & 
Logistiek wordt ijverig gewerkt. Zo is 
Ghassan bij Robotica een stoplicht 

aan het aansluiten. “Ik heb altijd al 
willen weten hoe het werkt met die 
draadjes’’, zegt hij. Meer tijd om te 
kletsen heeft hij niet; zijn werk wacht. 
Vrijwilliger Henri kijkt tevreden toe: 
“Het is ontzettend leuk als leerlingen 
zo geïnteresseerd zijn en het vak 
willen leren’’, stelt hij. “Daar doen we 
het voor!’’

Ondertussen komt Assia, leerling
uit groep 7 van OBS Twister uit Mij-
drecht, in de branchehoek Bouw van 
de graafmachine af. “Ik vond het echt 
leuk om zo’n groot ding te besturen’’, 
zegt zij. “Ik moest het even leren, 
maar daarna lukte het echt goed.’’ 
Ook Jochem is al op de graafmachine 
geweest: “Dat was super leuk!’’, roept 
hij blij. “Nú weet ik wat ik worden 
wil!”

Kunststof
Achter in de loods bevinden zich nog 
de nieuwe branchegroep Maritiem 
en Metaal & Kunststof. Van die laatste 
branche is Dizzy Soederhuizen de 
coördinator. Hij kijkt meer dan 
tevreden rond over de leerlingen die 
metaal buigen, vouwen en knippen. 
“Het plezier dat je hier bij de leer-
lingen ziet, is de fascinatie van het 
maken’’, stelt hij. “Dát is het leukste 
wat er is!’’ 
Op de Open Avond kwam een 
recordaantal van bijna 2000 ouders 
met kinderen en andere geïnteres-
seerden een kijkje nemen op de 
Techniek Driedaagse. Projectleider 
Karin Wateler van Technet Amstel & 
Venen is erg blij met deze grote 
belangstelling. “Omdat ouders een 
belangrijke rol spelen bij de keuze 
voor de opleiding van hun kind is
het belangrijk dat ook zij ervaren
hoe divers techniek is, welke kansen 
er liggen en hoe blij hun kinderen 
hiervan worden.” 
www.technetamstelenvenen.nl

Bruisende jubileumeditie 
Techniek Driedaagse Regio - Vrijdagavond 30 september 

2022. RK Kerk de Burght aan het 
Potgieterplein in Uithoorn loopt vol 
met bezoekers. Het podium gevuld 
met musici van Barokorkest Florile-
gium Musicum, de tribune gevuld met 
ruim zestig koorzangers van Amicitia, 
aangevuld met een twintigtal zangers 
van cov Gorinchem. Amicitia brengt 
de Hohe Messe van Johann Sebastian 
Bach tot uitvoering. Een muziekstuk 
waar menig amateurkoor zich niet aan 
waagt omdat het zo groots en 
complex is. Amicitia waagt zich er wél 
aan. Het had eigenlijk al in jubileum-
jaar 2020 moeten klinken maar de 
Corona-pandemie gooide roet in het 
eten.
De Hohe Messe. Bach heeft hier in zijn 
laatste levensjaren een collectie van 
zijn beste vocale muziek en eerder 
geschreven werk bij elkaar gezet 
zonder het eindresultaat ooit zelf 
uitgevoerd en gehoord te hebben. Het 
moge duidelijk zijn: de Hohe Messe is 
niet zomaar een muziekstuk. Koor en 
orkest zitten klaar. Dirigent Toon de 
Graaf en solisten Titia van Heyst 
(sopraan), Mirjam Schreur (mezzoso-
praan), Jan-Willem Schaafsma (tenor) 
en Pieter Hendriks (bas-bariton) 
komen op. Achter het kistorgel vaste 
repetitor en organist Eric-Jan Joosse.

Bladmuziek
Het koor is geconcentreerd en kijkt 
over de bladmuziek heen goed naar 
dirigent Toon de Graaf. En waar het 
Kyrie nog even als opwarmer benut 
wordt en iedereen went aan het 
indrukwekkend totale geluid, gaat het 
publiek direct mee op reis met 
Amicitia. Een reis door het hoofd van 
Bach. Een wereldreis.

En werelds was het. Genieten van 
de intensiteit van het koor, de 
solisten, het orkest. Genieten van de 
verschillende delen. Van de variatie 
en de afwisseling. Koor, vocale 
solisten, aria’s, instrumentale solo’s. 
Ieder heeft zijn deel. Genieten van 
de gespannen gezichten bij de 
koorleden als het soms even span-
nend is en er écht veel noten achter 
en door elkaar gezongen moeten 
worden. Genieten van het duet van 
de sopraansolisten in het Christe, 
van de spannende overgang voor 
het koor in het Cum Sancto Spiritu, 
van vijfstemmig muzikaal geweld 
en van de duimen in de lucht van 
dirigent Toon de Graaf als het deel 
goed ten einde is gebracht. Richting 
het einde en na heel veel noten 
komt in het Osanna in excelsis alles 
achtstemmig samen en zingt 
Amicitia op volle kracht. Na dat 
muzikaal geweld en het Benedictus 
luisteren we ademloos naar het 
Agnus Dei om tot slot in het Dona 
Nobis Pacem in harmonie de vrede 
te laten klinken en door te laten 
dringen.

Applaus
Het slotakkoord is nog niet uitge-
klonken of groot applaus valt alle 
musici en koorleden ten deel. En 
terecht! Amicitia kan terugkijken op 
een geslaagd concert. De bezoekers 
op een heerlijke avond. Met een 
hoofd vol muziek naar huis. Bach 
blijft in je hoofd zitten.
Op naar het volgende avontuur. 
Amicitia gaat werken aan het 
muziekstuk The Armed Man van 
Karl Jenkins, uitgevoerd op 15 april 
2023.

Grootse Hohe Messe van
cov Amicitia

Bestemmingsplan De Gasterij vernietigt
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Regio - Vrijdagmiddag 30 september 
was het eindelijk zover: om 13.00 uur 
werd er afgereisd naar Maastricht. In 
de StayOkay aldaar zouden we ons 
voorbereiden op de Wijnmarathon 
vanaf Wijngaard. Na een rondje 
wandelen door Maastricht werd er 
goed gegeten in het Hostel. Hoewel 
ze bij de Wijnmarathon ‘slechts’ de
10 km variant gaan doen met z’n 
allen, moet je toch de avond van 
tevoren al de basis gelegd hebben!
Op zaterdag, na een heerlijk ontbijt, 
zijn ze met de auto afgereisd naar 
Wittem. Vervolgens werden ze met 
een bus naar Wahlwiller gebracht, 
wat goed geregeld! Het laatste stuk 
de heuvel op, moest wandelend 
afgelegd worden. Al gauw werd 
duidelijk dat het wel eens een ‘pittige’ 
middag zou kunnen worden. Nog 
steeds was het druilerig weer na een 
regenachtige nacht. En aangezien er 
bijna alleen over onverharde paden 
gelopen zou worden door het 
heuvelachtige landschap, beloofde 
dit een ‘beste uitdaging’.

Halve marathon
Om 13.00 uur vertrok de halve mara-
thon. Gelukkig was ondertussen de 
zon gaan schijnen. ’s Morgens was 
het nog wat guur maar ineens was 
het best warm om te rennen zodat 
de jasjes niet mee hoefden. En om 
13.30 mochten zij los en begonnen 
ze de tocht op glibberige paden
naar beneden. In vergelijking met
de steile hellingen naar boven, bleek 
dit toch nog het makkelijkste stuk 
van het parcours te zijn! In totaal 
moesten er meer dan 200 hoogte-
meters overwonnen worden. Het 
naar beneden lopen was vervolgens 
een behoorlijk kuitenbijtertje! Als je, 
zoals zij, gewend bent om bij het 
hardlopen nagenoeg alleen maar 
vlak te lopen op een verharde weg, 
dan is dit best een uitdaging. 
Normaal draaien ze voor een halve 
marathon de hand niet om, maar in 
deze omstandigheden is 10 km best 
een uitdaging!! Op de 5 km en 10 km 
was er gelukkig een verfrissingspost, 
met natuurlijk ook de mogelijkheid 
om de lokale wijn te proeven. Op de 
5 km hebben ze dit aanbod toch 
maar aan hen voorbij laten gaan, 
maar na de �nish hebben ze het zich 
goed laten smaken. En dat hadden ze 
ook verdiend, want er is verdienste-
lijk gelopen!!

Derde
Karin Versteeg eindigde nota bene als 
derde vrouw in een tijd van 0:57:25. 
Als zesde man eindigde Leon Kiefte 
in een tijd van 0:56:45 en was 
hiermee de snelste AKU deelnemer, 
en dat terwijl hij nog 400 meter extra 
heeft gelopen door een gemiste 
afslag. Jaap Bouwmeester eindigde 
als 14e man in 1:03:22, Harry Lange-
veld als 21e man in 1:07:03, Theo
van Rossum als 22e man in 1:07:07 
(revanche de volgende keer?), Atie 

van Oostveen als zesde vrouw in 
1:07:53 en tenslotte Sandra van Veen 
als 38e vrouw in 1:25:36. Als je nagaat 
dat er 181 mensen ge�nisd zijn, dan 
zijn dit serieuze resultaten! De 
supporters Ina Sprenger en Huub 
Jansen zorgden voor de aanmoedi-
gingen en de foto’s. Hopelijk zijn deze 
volgend jaar weer �t zodat ze ook 
mee kunnen doen. Ondertussen 
werd het weer steeds mooier, en de 
wijn steeds lekkerder...
Nadat bij terugkomst de modder tot 
achter de oren weer weggehaald was, 
konden ze zich opmaken voor een 
verdienstelijke maaltijd bij La Cuba-
nita. Gelukkig was dit onbeperkt 
eten...
Op zondagochtend werd er nog
een kort herstelrondje gelopen 
(herstellen van de 10 km of de…), 
waarna fris en fruitig nog het ontbijt 
in de StayOkay werd genuttigd. Door 
middel van een Escape-tour met GPS 
hebben we die dag Maastricht nog 
verder leren kennen. Ook nu was het 
lekker weer met het zonnetje erbij. 
Daar hebben ze ook lekker van 
genoten en dit zal waarschijnlijk de 
reden zijn dat niet alle teams het 
binnen de gestelde tijd van twee uur 
hebben gered. De tocht was super-
leuk om te doen.
Je kunt niet naar Limburg gaan 
zonder vlaai te eten dus daar hebben 
we dit gezellige en sportieve 
weekend mee afgesloten.
De terugreis van ruim twee uur was 
niet lang genoeg om na te praten 
over dit geweldige weekend, dus 
pakken we dit dinsdagavond verder 
op tijdens de wekelijkse baantraining 
op sportpark Randhoorn. Tevens 
kunnen we alvast weer stiekem gaan 
nadenken over de vraag waar 
volgende jaarlijkse hardloopweekend 
naartoe gaat.

Wijnmarathon met AKU
Atletiek Klub Uithoorn
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Mijdrecht - Argon heeft de eerste 
thuiswedstrijd tegen Nunspeet met 
0-1 verloren. Een mooie vrije trap tien 
minuten voor rust leverde de bezoe-
kers een 0-1 voorsprong op en die 
stand bleef ongewijzigd. Argon kreeg 
veel mogelijkheden om de score te 
wijzigen maar de onnauwkeurigheid 
en het scorend onvermogen bleek 
vanmiddag de spelbreker. Ondanks 
dat het een sportieve wedstrijd was 
toonde scheidsrechter Roeleveld tien 
maal de gele kaart.

Enige doelpunt
Het begon allemaal met een vrije 
trap van Dylan Bergkamp die 
doelman Niebeek met enig geluk 
keerde. Even daarvoor zagen we een 
actie van Erkelly de Sa maar zijn 
voorzet kon maar net onschadelijk 
gemaakt worden. Na een kwartier 
een mogelijkheid voor Nunspeet 
maar Maikel van der Wijk schoot van 
dichtbij op het dak van het clubhuis. 
Even daarna weer een kans voor 
Argon, na een hoekschop van Berg-
kamp kreeg Justin Schouten een 
mogelijkheid maar hij mikte te hoog. 
De aanvallen gingen over weer, na 
wat mistasten in de Argon defensie 
kon Emiel Goud zijn kans niet verzil-

veren, hij mikte in het zijnet. Twee 
minuten later kreeg Nunspeet een 
vrije trap trap, een glijpartij en een 
overtreding gingen er aan vooraf. 
Maikel van der Wijk vonniste Argon 
met een onhoudbare trap 0-1. Na een 
hoekschop even later was het 
opnieuw Nunspeet maar Gieljan 
Tissingh kopte naast. Voor rust nog 
twee mogelijkheden voor Argon, 
Raoul van Wijk bediende Bergkamp 
maar die mikte te hoog, en een leuke 
aanval kon niet door Van Wijk afge-
rond worden.

Veel kansen
De tweede helft begon met Tygo 
Limburg als verse kracht en we 
zagen een aanvallend Argon dat heel 
veel mogelijkheden kreeg om te 
scoren. Bergkamp schoot op keeper 
Niebeek, De Sa schoot ook in handen 
van de sluitpost. Daarna weer een 
wissel. Robin Voorend mocht mee 
helpen om het scorebord in werking 
te zetten. Maar Nunspeet bleef niet 
toekijken. Maikel van der Wijk kreeg 
een reuze mogelijkheid maar zijn 
harde inzet werd op spectaculaire 
wijze door Juran Doezeman uit het 
doel geranseld. Het laatste kwartier, 
een speler van Nunspeet kreeg zijn 
tweede gele kaart, zagen we een 
aanvallend Argon maar het was alle-
maal net niet. Bergkamp, De Sa, Beek 
en Oliemans mikten onzuiver of 
vonden de keeper in de weg staan. 
Sven Beek kopte nog op de paal na 
een vrije trap en in blessuretijd 
schoot Beek van dichtbij naast. Ook 
Erkelly de Sa was deze middag niet 
gelukkig, hij mikte in handen van 
keeper Niebeek. Ondanks dat de 
scheidsrechter veel extra tijd bijtrok 
slaagde Argon er uiteindelijk niet in 
om de zeker verdiende gelijkmaker 
te scoren. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Roda’46 in Leusden.

Onverdiend verlies Argon
in eerste thuiswedstrijd

Foto’s:  Hans van Gelderen.

Wilnis - Ook de tweede competitie-
wedstrijd van het seizoen wist CSW in 
een zege om te zetten. Bij Maarssen 
werd een dik verdiende 0-2 overwin-
ning behaald, een uitslag overigens 
die met wat meer precisie nog hoger 
uit had kunnen vallen.
Dat Maarssen ten opzichte van het 
afgelopen seizoen kwaliteit heeft 
moeten inleveren, werd deze middag 
wel duidelijk. De ploeg zorgde 
nauwelijks voor verrassingen om de 
verdediging van CSW op de proef te 
stellen. Voor CSW was het wel lekker 
dat het al heel snel op voorsprong 
kwam. Dennis Prange werd de diepte 
ingestuurd en bezorgde de bal bij de 
vrijstaande Matt Veerhuis. Uit een 
moeilijke hoek verraste Veerhuis de 
doelman van Maarssen met een lage 
schuiver. Na deze snelle openingsgoal 
kwam Veerhuis nog een aantal malen 
goed door op links maar met kunst- 
en vliegwerk werd een tweede doel-
punt voorkomen. Maarsen kon hier 
maar weinig tegenoverstellen mede 
ook door de solide verdediging van 
CSW en de betrouwbare doelman 
Rahim Gok. CSW kreeg nog een 
goede mogelijkheid via Stefan Tiche-
laar maar een prima redding van de 
doelman voorkwam erger voor 
Maarssen.
Na rust eenzelfde spelbeeld als in de 
eerste helft, waarbij gezegd moet 

worden dat CSW vaak iets te slordig 
was bij de laatste bal om Maarssen 
echt pijn te doen. Toch wist de ploeg 
van trainer Michel Strating al snel de 
voorsprong uit te bouwen. Na hard 
inkomen op Berry Kramer kreeg CSW 
een meter of 25 van het doel een vrije 
trap te nemen. Tichelaar gaf de bal 
heel listig mee aan de opkomende 
Noah Steen en diens afgemeten 
voorzet werd door Robbert Kompier 
prima afgerond. Een �inke opsteker 
voor CSW zo vlak na rust en het was 
eigenlijk al de genadeklap voor 
Maarssen dat maar nauwelijks gevaar-
lijk kon worden. Enige dreiging kwam 
nog wel van de spits van Maarssen 
maar Jelle v.d. Bosch en Tijn Mager 
gunden hem geen meter ruimte. Ook 
enkele hoekschoppen van Maarsen 
leverden geen gevaar op. Aan de 
andere kant was Kramer dicht bij de 
0-3 maar tot tweemaal toe stuitte hij 
op de doelman, die overigens vlak 
hierna van het veld werd gezonden 
na zijn tweede gele kaart. Hierna was 
het voor CSW helemaal simpel om de 
wedstrijd tot een goed einde te 
brengen. Via Mike de Jong kreeg CSW 
nog een prima kans maar de bal rolde 
via de paal weer het veld in. 
Zodoende bleef het bij 0-2 maar als 
CSW deze middag wat e�ectiever was 
geweest had de uitslag zomaar wat 
hoger uit kunnen vallen.

CSW neemt drie punten mee
uit Maarssen

Vinkeveen - 28 september was bij VV 
Hertha voor de zesde keer het mini- 
schoolvoetbaltoernooi. Ruim 50 
kinderen van de groepen 1 en 2 van 
de Jozef-, Schakel- en Pijlstaartschool 
streden fanatiek om de winst. Een 
�jne temperatuur, zonnetje en 
donkere wolken die de regen nog 
even vasthielden, maakten er een 
feestmiddag van. Voornaamste doel-
stelling: kennis maken met het 
voetbal. En waar kan dat beter dan 
bij Hertha?!

Verdeeld over acht teams met klin-
kende namen als Arsenal, Juventus 
en Bayern Munchen dartelden de 
kinderen vrolijk door elkaar op het 
Gerard Röling veld. Er was strijd, 
plezier en soms ook a�eiding...
IJsjes, limonade, een patatje en na de 
�nale een prachtige medaille 
maakten de dag compleet. En toen 
mocht de regen naar beneden 
komen!

Lid worden van Hertha: hertha.nl/
club-info/aanmelden-lid of info@
hertha.nl.

Geslaagde Hertha 
voetbalmiddag

Vinkeveen - Op vrijdag 7 oktober 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend. Afgelopen vrijdag was de 
beste kaarter Maurits de Vries met 
6986 punten. De totale uitslag van 
deze avond was: 1. Maurits de Vries 
met 6986 punten. 2. Pleun Vis met 
6938 punten. 3. Arie v.d. Roest met 
6827 punten. De poedel was voor 
Dirk van Nieuwkerk met 4790 punten.
De volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 7 oktober 2022. 

We starten om 20.00 uur, dus wees 
op tijd. Aanwezig zijn voor de 
inschrijving: 19.45 uur. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-
263 562. Arkenpark Mur 43, 3645 EH 
Vinkeveen. E-mail: thcw@xs4all.nl. 

Hier volgen de data voor de prijs-
klaverjas avonden 2022/2023: 7 en 
21 oktober, 4 en 18 november, 2, 16 
en 30 december (allen vrijdagen).
Voor 2023: 13 en 27 januari, 10 en
24 februari, 17 en 31 maart, 14 en
28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 
(ook allemaal vrijdagen) en de laatste 
klaverjasavond is op vrijdag 7 juli. 
Alle data onder voorbehoud.

Klaverjassen in de Merel

De Ronde Venen - Op zaterdag-
ochtend 1 oktober liepen de velden 
van Korfbalvereniging De Vinken vol 
met schoolkinderen uit de groepen 
1, 2 en 3 voor een speciale school-
korfbalochtend. Onder het toeziend 
oog van veel trotse ouders, opa’s en 
oma’s, deden kinderen in de leeftijd 
van bijna 4 tot 7 jaar allemaal leuke 
spelletjes, om zo op een leuke 
manier in aanraking te komen met 
de sport korfbal. Met deze ochtend 
sloot De Vinken een drukke en gezel-
lige schoolkorfbalweek af.

De schoolkorfbalweek startte 
woensdag 28 september met een 
groot toernooi voor kinderen uit 
groep 4 tot en met 8 uit Vinkeveen 
en Wilnis. Maar liefst 160 kinderen 
deden mee aan het toernooi, waar in 
vijf poules werd gestreden om de 
winst. Voor kinderen in de laagste 
groepen bestaat schoolkorfbal uit 
een spellenochtend, dit jaar was dat 
in het thema ‘kleuren’.

Kleuren
Alle spelletjes stonden dan ook in het 

teken van kleuren. Als openingsspel 
verzamelende de kinderen gekleurde 
‘confetti’ ballen en slingers. Vervol-
gens werkten de kinderen in 
groepjes verschillende onderdelen 
af. Uiteraard was er een onderdeel 
korfschieten. Daarnaast werd er kleu-
rentikkertje gespeeld en konden er 
punten gescoord worden met het 
mikken van gekleurde pittenzakjes. 
Daarvoor moest wel eerst een 
balansparcours afgelegd worden. Vol 
enthousiasme en fanatisme werd er 
heerlijk gesport door 35 kinderen. 
Maar vooral de grote glimlachen op 
de gezichten deed het publiek goed. 
Aan het einde kregen alle kinderen 
onder genot van een heerlijk glaasje 
limonade en wat lekkers een heuse 
Vinkenfrisbee.

Peuters en Kangoeroes
Al vanaf 2 jaar kan er gesport worden 
bij De Vinken. Kinderen starten dan 
bij de peutergroep. Vanaf 4 jaar gaan 
ze over naar de kangoeroegroep. De 
kangoeroes trainen één keer in de 
week op zaterdagochtend van 10.00 
tot 11.00 uur op Sportpark de Molm-
hoek in Vinkeveen, na de herfstva-
kantie in sporthal de Boei. Op speelse 
wijze maken de kinderen zo kennis 
met o.a. de korf en de bal, zonder dat 
er al wedstrijden worden gespeeld. 
Vanaf 6 jaar is het tijd om echt korf-
ballen te leren en wedstrijden te 
spelen. Kijk voor meer informatie 
over korfbal en De Vinken op www.
de-vinken.nl.

Kleurrijke afsluiting 
schoolkorfbalweek De Vinken
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Uithoorn - ‘Eigen schuld, dikke bult’. 
Zo zou je de nederlaag welke 
Legmeervogels afgelopen zaterdag 
heeft opgelopen, thuis tegen het 
Leidse DoCoS, het best kunnen 
omschrijven. Vooral in de eerst 45 
minuten zijn er diverse kansen 
geweest om op voorsprong te 
komen. Daar waar men vorige week 
nog oog had voor de meegelopen 
medespelers ging het afgelopen 
zaterdag meer om het persoonlijke 
succes. Jasper Burgers heeft pech als 
een door hem genomen vrije trap op 
de kruising uiteen spat. Dit was dan 
ook meteen de enige vrije trap die 
nog voor enig gevaar heeft gezorgd. 
Alle andere vrije trappen waren alle-
maal recht op de doelman van 
DoCoS, Mitchel van Abswoude af. 
Deze heeft dan ook een makkelijke 
middag gehad.
Het elftal van Legmeervogels was 
voor dit duel op een drietal plaatsen 
gewijzigd. Doelman Jordy Stam, 
geblesseerd, is vervangen door 
Anthony Acda. Mitchell Verschut, 
beloond voor zijn inzet op de trai-
ning, heeft de plaats ingenomen van 
Delano Paskald in de laatste linie en 
Jordy Nieuwendijk is weer �t en start 
in de basis, dit ten koste van Nicolai 
Hooiveld.

Geen emotie
Trainer Alain Hijman was van mening 
dat Legmeervogels zeker in de eerste 
20 minuten met gebrek aan emotie, 
motivatie en enthousiasme heeft 
gespeeld. Daarna wordt het beter. 
Hijman had graag gezien dat het 
elftal dit had gedaan in de eerste 20 
minuten en niet pas om tien voor 
half vier. Legmeervogels geven in de 
eerste helft weinig weg, maar 
verzuimd te scoren. DoCoS scoort 
ook niet en dan gaat de rust in met 
een 0-0 stand.
In de tweede helft komt Legmeervo-
gels geheel onverwachts op een 0-1 
achterstand. Een vrije trap op de 
eigen helft van DoCoS, wordt 
genomen daar Milan Flippo. Deze 
vrije trap, gedragen door de wind en 
de iets te ver voor zijn doel staande 
Anthony Acda, verdwijnt in het doel: 

0-1. Op deze manier mag je niet op 
achterstand komen, aldus trainer 
Alain Hijman. In de bekercompetitie 
en in de eerste competitiewedstrijd 
geven wij niets weg en dan op deze 
manier op achterstand te komen is 
wrang.

Gelijkmaker
Dan gaat Legmeervogels op zoek 
naar de gelijkmaker maar is het spel 
slordig en ontbreekt de juiste pas. 
Door het aandringen van Legmeer-
vogels ontstaat er ruimte voor de 
bezoekers. Met nog vijftien minuten 
te gaan is er op het middenveld 
geheel onnodig balverlies en 
ontstaat er een kans voor de bezoe-
kers. Zij worden daarbij geholpen 
door een polletje in het kunstgras-
veld waardoor Kenneth vd Nolk van 
Gogh ook nog eens de bal niet onder 
controle krijgt en het is dan voor 
DoCoS-speler Martijn Guijt vrij 
eenvoudig om de 0-2 aan te tekenen. 
Bij deze inzet heeft Anthony Acda 
geen enkel kans. Dat het dan ook 
nog 0-3 wordt, vlak voor het eind van 
dit duel, is dan een bijzaak. 
Opdringen van Legmeervogels zorgt 
ook nu voor veel ruimte achterin bij 
Legmeervogels en Sipan Khalid van 
DoCoS kan de 0-3 scoren. Dit wordt 
dan ook meteen de eindstand. 
Legmeervogels - DoCoS eindigt in 
een teleurstellende 0-3 nederlaag 
voor Legmeervogels.

Volgende week zaterdag 8 oktober 
gaat Legmeervogels op bezoek bij 
EMM’31. Sportpark Alkemade, 
Sportpad 11 in Roelofarendsveen.
Dit duel begint om 15.00 uur.

Apathische houding in 
beginfase nekt Legmeervogels

De Kwakel - Al in 2020 bestond
KDO 75 jaar, wat toen op anderhalve 
meter afstand, in beperkte kring kon 
worden gevierd. Na het loslaten van 
de coronamaatregelen is de KDO-
feestcommissie direct begonnen 
met de voorbereidingen van het 
feestweekend voor alle vrijwilligers, 
leden en sponsoren. Dat feest is het 
weekend van 30 september gevierd 

met een grote drieklapper. Op vrij-
dagavond trapten de jeugdleden het 
feest af. Voor de basisschooljeugd 
was er een �jne disco in de kantine 
waar honderden kinderen enorm 
veel plezier aan beleefden. Voor de 
G-jeugd was er een penalty bokaal 
en de tieners werden ‘afgebeuld’ op 
het survivalparcours van KDO. Zater-
dagavond barstte het feest echt los 

met een groot feest voor volwassen 
leden, vrijwilligers en sponsoren. De 
kantine was feestelijk versierd in de 
clubkleuren met aandacht voor alle 
sporten waar KDO onderdak aan 
biedt. De verrassing van de avond 
was een overzichtsvideo van 75 jaar 
KDO, waarin ook het door studio 
Bram Bam ontworpen jubileum-
kunstwerk werd toegelicht.
Op zondag middag werd het jubi-
leumweekend afgesloten met een 
sportieve middag. De eerste elftallen 
dames handbal en heren voetbal 
speelden tegelijkertijd hun wedstrijd 
en het sportpark was dan ook 
gevuld met honderden toeschou-
wers. Zij genoten van twee zeer 
spannende wedstrijden (27-21 en 
2-2). Ook die middag had de feest-
commissie voor een verrassing 
gezorgd. Tijdens de rust van de
voetbalwedstrijd werd het Kwakels 
volkslied gezongen door Cor Onder-
water en Daan Bartels, daarbij bege-
leid door muziekvereniging Tavenu. 
Het bleef die middag nog lang 
gezellig bij KDO.

KDO viert jubileum

Uithoorn - Afgelopen zondag werd 
het U12-1 honkbalteam van Thamen 
ongeslagen kampioen in de tweede 
klasse F en dat werd gevierd met 
taart en kinderchampagne.
Bij de U12 teams zijn er twee compe-
titierondes en eindigden ze in de 
eerste ronde al knap op de derde 
plaats van de competitie, met slechts 
1 wedstrijd meer verloren dan de 
nummer 1. Na de zomerstop stond 

de tweede ronde op het schema en 
er werd al weken goed gespeeld en 
ruim gewonnen.
Zondagochtend moest er eerst nog 
hard gewerkt worden om het veld 
speelklaar te krijgen en ook tijdens 
de wedstrijd viel er nog regen, maar 
toch konden ze drie innings spelen.
Thamen wint deze laatste wedstrijd 
van dit competitieseizoen met 15-0 
van Hilversum Hurricanes U12-1.

Thamen Honkbal U12-1 
kampioen!

Foto’s:  Dirk Plasmeijer.

De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond mocht HVM Dames 1, 
samen met de vaste support van de 
heren, hun tweede Silver Cup 
wedstrijd spelen op Abcoude. Een 
team dat niet geheel onbekend is, 
want afgelopen seizoen werd er al 
een oefenwedstrijd tegen hen 
gespeeld. De wedstrijd begon wat 
onrustig, maar desondanks 
begonnen de dames vol energie aan 
de wedstrijd. Na het �uitsignaal 
werden de dames al gauw onder 

druk gezet, wat resulteerde in kansen 
voor Abcoude. Deze wisten zij in het 
eerste kwart al te benutten waardoor 
ze op een 1-0 voorsprong kwamen. 
Aan de supporters van Mijdrecht lag 
het niet want die bleven de meiden 
vol goede moed aanmoedigen! Na 
de rust kwam er weer nieuwe energie 
in, waardoor HVM een corner wisten 
te behalen. Deze wisten zij te 
benutten door een goede slag, waar-
door zij in het derde kwart weer 
gelijk kwamen te staan. Ondertussen 

steeg de spanning tijdens de 
wedstrijd en een aantal kansen voor 
Abcoude volgden, maar deze gingen 
er allemaal niet in. Het �uitsignaal 
ging en de wedstrijd eindigde in een 
1-1 eindstand, met als gevolg 
shoot-outs!

Benut
HVM had de eer om te beginnen en 
deze wisten zij gelijk te benutten, 
0-1. Vervolgens werd er een aantal 
keer niet gescoord en na wat dubi-
euze beslissingen eindigde de eerste 
ronde van de shoot-outs wederom in 
een 1-1 gelijkspel. Tijdens de tweede 
ronde van de shoot-outs speel je 
‘sudden death’, de rollen werden 
omgedraaid en dit keer mocht 
Abcoude beginnen. Deze wisten zij 
wederom niet te scoren, want de 
topkeeper van HVM wist dit te voor-
komen. Het lot lag nu dus in de eigen 
handen van de dames. De shoot-out 
werd genomen en gescoord met als 
gevolg winst voor de dames uit Mij-
drecht! Zo hebben zij na een lastige 
wedstrijd de winst alsnog kunnen 
binnen slepen en de vaste support 
tevreden kunnen stellen. Ook dit 
keer was ‘vandaag is rood’ weer op 
het veld te horen! Over twee weken 
speelt HVM Dames 1 de volgende 
ronde en dan hopelijk op eigen veld!

Dames Mijdrecht door naar de 
volgende Silver Cup ronde
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Regio - Bridgeliefhebbers opgelet: 
op zaterdag 29 oktober organiseert 
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, voor de 
dertiende keer de Lions Running 
Bridgedrive. In het centrum van 
Mijdrecht openen een zestal horeca-
gelegenheden hun deuren om 
spannende bridgewedstrijden te 
faciliteren. Waarom het een running 
bridgedrive heet? Omdat de bridge-
paren iedere ronde op een andere 
locatie spelen! De locaties liggen 
allemaal op loopafstand van elkaar. 
Door de wisselende locaties én de 
uitdagende tegenspelers is de Lions 
Running Bridgedrive iedere keer 
weer een groot succes. De Lions 

leiden het evenement in goede 
banen en fungeren als gastheer op 
de diverse locaties. En het belang-
rijkste: de opbrengst van de dag 
gaat naar het goede doel, de lokale 
afdeling van De Zonnebloem. 

Heerlijke lunch
Tussen 09.45 en 10.15 uur worden 
deelnemers ontvangen bij restau-
rant Rendez Vous aan het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Na de opening 
verspreiden de spelers zich door het 
centrum om de bridge-uitdagingen 
aan te gaan. Dit jaar zijn de locaties 
onder andere: Rendez Vous, De 
Kantine, Eethuis Family, Chinees 

restaurant Lotus Corner, Restaurant 
Burgerlijk en Bistro ’t Ho�e. Na de 
derde ronde wordt er een heerlijke 
lunch geserveerd in de gelegenheid 
waar de bridgeparen op dat 
moment zijn. Er wordt gespeeld tot 
ongeveer 16.15 uur, waarna de prijs-
uitreiking en de afsluiting plaats-
vinden in Chinees restaurant Lotus 
Corner.
Het inschrijfgeld is € 65,– per paar, 
inclusief een smakelijke lunch en 
een kopje ko�e. Er worden 28 
spellen topintegraal gespeeld; de 
uitslag wordt berekend door de 
computer. Het winnende paar 
ontvangt niet alleen de welbekende 
Lions Wisselbeker, maar er zijn ook 
leuke prijzen te winnen. 

Ben jij een echt bridgetalent?
Schrijf je dan gauw in! Het aantal 
inschrijvingen is beperkt, dus stuur 
snel een e-mail naar lionsbridge 
drive@gmail.com. Zo mogelijk met 
uw nummer van de Nederlandse 
Bridgebond. De opbrengst van de 
dag is voor de lokale afdeling van
De Zonnebloem en zal o.a. besteed 
worden ter ondersteuning van een 
vakantieweek voor ouderen met
een beperking. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij Henny van Nieuw-
kerk (06-54366528; hennyvnieuw 
kerk@gmail.com) of bij Willibrord 
Blom (06-51173731; whmblom@
gmail.com). Informatie vindt U ook 
op Facebook ‘Lions Mijdrecht Wilnis’.

Running Bridgedrive 2022
op 29 oktober

Regio - Het was maandag 26 
september weer eens zo’n bridge-
avond bij BVM, met uitslagen die 
alle kanten opvlogen. Geen peil op 
te trekken, verrassend lastige 
spellen. De uitslag is: 1. Ineke & John 
van Diemen 59,26%, 2. Jopie de 
Jong & Lenie Koevermans 56,02% en 
ook Henk & Lenie van der Laan 
56,02%.

Niet te evenaren
Paar Navest troefde met een 6ruiten-
contract de 3SA plus3 spelers af. 
Paar Kenter speelde een mooi 3SA 
plus2 in een spel dat door een ander 
paar ook min2 ging. In een spel waar 
het bod rond 1schoppen bleef 
scoorde paar Koevermans met 
3upslagenen daarmee een top. In 
een ander spel was 4schoppen met 
1 upslag de goede score en dan is 
het jammer als je 2schoppen speelt 
met 3upslagen. Paar Van der Laan 
speelde als enige een 4klaverenbod 
gedoubleerd met 1upslag. De 
andere paren konden dit niet 
evenaren. Paar Van Nieuwkerk wist 
een 3sanscontract binnen te halen 
met 3upslagen, waar andere paren 
in klaveren eindigden. Paar Van Alen 
scoorde hoog met een 1schoppen-
cotract met1upslag; eenzelfde score 
pakten pakte paar In ’t veld met 
2klaveren plus1.

Scherp
Donderdag 29 september werd er 
weer scherp gespeeld en waren de 
paren het niet altijd eens wat het 
goede bod had moeten zijn. Veel 
variaties in biedingen en uitslagen. 
In de A-lijn vonden Ans Bruggeman 
& Pieter Koopmans de goed 

scorende oplossing met 66,17%. 
Elisabeth & Nan van den Berg 
behaalden een mooie 62,25%. Jan 
Bronkhorst & Marieke Romeijn 
deden het goed met 58,42%.
Paar Bronkhorst deed het bod van 
de dag 7harten en haalde het, met 
de andere paren in 6harten met 
1upslag. Soms is het ook wel pech 
door een uitkomst in een spel waar 
het ene paar 6ruiten min3 speelt en 
een ander paar 3ruiten plus 3. Paar 
Baas speelde 3SA met 1upslag maar 
werden afgetroefd door een ander 
paar met 2upslagen. In een spel 
waren de meeste paren het eens dat 
4schoppen met 2upslgen het beste 
bod was.

Zege reeks
In de B-lijn zetten Truus Groot & Bep 
Schumacher hun zege reeks voort 
met 61,11%. Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni waren weer 
terug in kopgroep met 57,64%. 
Eenzelfde score hadden Gerda van 
Duren & Tiny Zwebe 57,64%. Paar 
Van Nieuwkerk tikte een mooi 
4harten af met 3upslgen tegenover 
andere paren met 1upslag. Paar Bart 
Groenvelt wist 2harten plus2 te 
maken; de andere paren kwamen 
niet verder dan 3harten. Soms is het 
wel leuk om te zien dat veel paren 
naar 3ruiten gaan en goed scoren, 
maar een paar 3SA met 1down ging. 
Paar Van Duren maakte 3SA met 
2upslagen, de andere paren bleven 
steken in2 harten en een 4harten 
ging 1 down. Paar Groot deed 
goede zaken door een 4harten-
bodmet 1upslag binnen te halen.
BVM heeft nog plaatsen voor 
bridgers. Kijk op de website.

Bridge-uitslagen – Niets te dol

Regio - Tijdens de eerste speelronde 
in de biljartcompetitie was het voor 
velen nog wennen. Sommigen 
hadden maanden hun keu niet 
aangeraakt en waren nog wat 
roestig. Zo ook John Beets, al jaren-
lang deelnemer aan de competitie 
en speler bij DenB Diensten/De 
Springbok. In de eerste ronde verloor 
hij nog van Jan Elenbaas en maakte 
hij 86 caramboles in 29 beurten. 
Afgelopen week had hij tegen Gerard 
Röling van De Merel/Richard’s 2 de 
smaak te pakken en zette hij zijn 110 
caramboles binnen 8 beurten op het 
bord, een duizelingwekkend 
moyenne van 13,750. Een serie van 
35 caramboles was ook meteen de 
hoogste van de week (31,82%). Roos 
Aarsman (DMR2) maakte een serie 
van 10, wat 30,30% betekende, 
vanwege de serie van John net niet 
de hoogste van de week. Twee teams 
wisten de maximale score van 48 
punten binnen te halen, namelijk De 
Kromme Mijdrecht 2 (DKM2) en Bar 
Adelhof 1 (BA1). DKM2 speelde tegen 
Springbok 2/Feka (SB2), die slechts 
drie man afvaardigde, waardoor die 
spelers een trede verhoogd werden. 

Ook zonder die tredeverhoging had 
DKM2 ruim gewonnen.

Zelfde uitslag
Het werd nu 48-28, toevallig precies 
dezelfde uitslag als de wedstrijd 
tussen Bar Adelhof 1 en De 
Springbok 1. Bar Adelhof 2 (BA2) 
presteerde ook goed door een 45-37 
overwinning tegen De Kromme Mijd-
recht 1 (DKM1). Bij BA2 wonnen Jim 
van Zwieten, Hans Bak en Yoeri 
Veeken, alleen Robert Daalhuizen 
kon het niet bolwerken tegen een 
wederom goed spelende Willem v/d 
Graaf (DKM1). In een onderling 
tre�en tussen het eerste team van De 
Merel/Richard’s 1 (DMR1) en het 
derde team (DMR3) zegevierde 
DMR1 met 44-29, waardoor ze voor-
lopig de koppositie innemen, op de 
hielen gezeten door de beide teams 
van Bar Adelhof. Dorus van der Meer 
won namens DMR3 tegen Kees Grif-
�oen nog in slechts 17 beurten, Wim 
Berkelaar, Caty Jansen en Peter de 
Graaf hadden geen kans tegen 
respectievelijk Bert Fokker, Walter 
van Kouwen en Bart Ho�mans van 
DMR1. Cens was de eerste speel-

ronde vrijaf en zodoende was de 
wedstrijd tegen S.V. Veenland hun 
seizoensopening. Dat ging nog niet 
naar wens, aangezien S.V. Veenland 
40-32 won door overwinningen van 
Jan Elenbaas, Derk en Adrie van Mer. 
Nieuwkomer Joep Pothuizen moet er 
nog inkomen gezien de vier 
wedstrijdpunten die hij bijeensprok-
kelde tegen Desmond Driehuis 
(Cens), die de partij keurig in 22 
beurten afrondde. Komende week is 
koploper DMR1 vrij en zal de stand 
weer een ander aanzicht krijgen.

John Beets toont zijn klasse

Regio - De bridgeclub BVK (Bridge 
Vereniging de Kwakel) begon dit 
seizoen enthousiast met het 
beklimmen van een bridgeladder, 
waarbij promotie/degradatie gelijk 
de volgende speelavond plaatsvond. 
Inmiddels hebben we vier van deze 
wedstrijden achter de rug. Alles ging 
over snel stijgen en voorzichtig 
vallen als je een paar sporten miste 
van deze ladder. Na deze geleide-
lijke seizoensstart is het nu tijd om 
de ‘echte’ competitie weer op te 
pakken. Iedereen heeft de tijd 
gehad om in vorm te komen. We 
gaan echter vrolijk verder met het 
spelen in twee lijnen van elk 16 paar 
om voldoende vergelijkingen per 
avond te kunnen uitvoeren.

Herfstkampioen
We spelen deze competitie in peri-
odes van 5 of 6 wedstrijden, zodat 
we nu eerst gaan kijken wie er 
herfstkampioen gaat worden. Verse 
kansen zijn er voor iedereen. Op de 
laatse ALV hebben we tevens 
besloten om altijd om 19.30 uur te 
beginnen zodat we ook een kwar-
tiertje eerder stoppen om daarna 
rustig te kunnen uitzakken, na drie 
uur inspannend bezig te zijn. 

Elke zeven minuten
Bridgen is echt goed voor het 
trainen van je hersenen omdat je 
elke zeven minuten een nieuwe 
uitdaging aangaat en steeds reke-
ning moet houden met je partner. In 
een team van twee moet je van je 
partner op aan kunnen. En ja, 
afspraken maken mag, maar ze 

moeten wel altijd bekend gemaakt 
worden aan je tegenspelers. 
Verborgen afspraken hanteren is bij 
ons verboden. Bij deze denksport 
maken we inderdaad gebruik van 
zendertjes en ontvangers maar dat 
is niet om beter te gaan scoren... we 
gebruiken deze hulpmiddelen 
alleen om correct te kunnen scoren 
en alle uitslagen vervolgens te 
verzamelen in een laptop. Zodat 
met één druk op de knop de eind-
stand berekend kan worden. Door al 
die electronica kan iedereen vervol-
gens eenvoudig nakijken wat de 
andere spelers op dat spel gedaan 
hebben, direct nadat het laatste spel 
gespeeld is. Zie ook https://1056.
bridge.nl. 

Kneepjes van het spel
Napraten is iets vanzelfsprekends bij 
de BVK, al zal het niet altijd meer 
alleen gaan over de bridge resul-
taten... Bridgen is echter een spel 
wat je goed bij moet houden om de 
kneepjes van het spel te kunnen 
gebruiken. Er zijn dus ook mogelijk-
heden om eens een bijles te nemen. 
Vraag daar gerust naar of kunt u al 
voldoende goed uitkomen en aan- 
of af-signaleren? Of wilt u ook een 
veilige manier van Slem bieden 
onder de knie krijgen? Of ook een 
sterke zwakke twee spelen? En ja, 
ook het negatief doublet is onmis-
baar om tegenspelers van een top af 
te houden! Bridgen wordt echt 
stukken leuker als je wat meer 
bridgekennis kan toepassen. Info 
over bridgen is te verkrijgen bij Hans 
06 - 5410 8456.

Van ladder naar competitie

Regio - Deze donderdagmorgen 29 
september was er maar één paar die 
de sterren van de hemel speelde en 
met een geweldige score huiswaarts 
keerde. In deze gecombineerde lijn 
waar de eerste competitie-ochtend 
werd gespeeld ging de eerste plaats 
met een geweldige score van maar 
liefst 72,08% naar het gelegenheids-
paar Marja Slinger en Alice Oosten-
dorp. De tweede plaats ging 
(ondanks een lelijke val bij het 
betreden van de Scheg waar ze 
alleen schrik van heeft overge-
houden) naar Tina Wagenaar en 

Lenie Pfei�er met een keurige score 
van 59,00 % De derde plaats ging 
naar het echtpaar Ploon en Fons 
Roelofsma die goed op dreef waren 
en met een score van 58,00% huis-
waarts keerde. De vierde plaats ging 
met 54,50% naar Wies Gloudemans 
en Henk Stolwijk met een score van 
54,50%. Al met al een spannende 
bridgeochtend waar 7 harten werd 
gehaald, maar helaas niet geboden.

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 bridgenieuws








