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Blikvangers waren natuurlijk de mini-
aturen van ome Toon: historische 
gebouwen, kastelen en kermisattrac-
ties op schaal, die ome Toon zelf in 
elkaar knutselde en in zijn tuin 
tentoon stelde. En net als toen waren 
de kermisattracties zeer in trek bij de 

hele kleine Kwakelaars. Zelf op een 
knop drukken en draaien maar met 
die molen! Wat een pret. Zeer vereerd 
was de organisatie met het bezoek 
van dochters van ome Toon. Het 
werd een emotioneel weerzien met 
zijn werk, zoals dat nu mooi opge-

knapt uitgestald werd. Ook de burge-
meester kreeg een rondleiding. 
Letterlijk, want de wagen is ook aan 
de buitenkant voorzien van prach-
tige historische afbeeldingen. 
Stichting De Kwakel Toen & Nu, orga-
nisator, kijkt terug op een zeer 
geslaagde dag, waar wederom onder 
de belangstellenden oude banden 
aangehaald werden, die soms enige 
decennia verbroken dan wel in het 
slop geraakt waren.

De Kwakel - De hele dag aanloop van geïnteresseerde Kwakelaars die 
nieuwsgierig waren naar hún museumwagen, ingericht met foto’s van De 
Kwakel en Uithoorn van Toen, dat was het beeld van de ‘open dag’ voor 
de museumwagen zaterdag jl. 

Open dag museumwagen 

Uithoorn _ Donderdagochtend zag 
een bewoonster van de Wederik tot 
haar schrik allemaal grote vissen in 
ondiep water spartelen. Dit was het 
gevolg van werkzaamheden aan de 

‘Uithoornlijn’ waarbij de aannemer 
zomaar met schotten een groot stuk 
water had afgezet en leeggepompt. 
De gewaarschuwde (dieren)politie 
waarop de werkzaamheden direct 

werden stilgelegd. In eerste instantie 
kwamen medewerkers van de dieren-
ambulance ter plaatse om de vissen 
uit de modder te halen, die al snel 
werden bijgestaan door vrijwilligers 

Vrijwilligers en omwonenden 
redden vissen uit de modder

van Sportvisserij MidWest Nederland, 
die urenlang in waadpakken en in de 
zuigende modder liepen om zoveel 
mogelijk vissen te redden. In eerste 
instantie door ‘elektro’ vissen door ze 
met stroom tijdelijk te verdoven en 
later met grote sleepnetten.

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers hielpen mee en 
werden gesteund door bewoners van 
de Wederik die voor grote bakken 
schoon water zorgden om de vissen 
over te zetten naar een schone sloot. 
Uiteindelijk is het gelukt de meeste 
grote vissen over te zetten. De 
ecoloog van de aannemer gaat 
verder onderzoeken wat er is misge-
gaan, dit om herhaling te voorkomen. 
Reactie gemeente: “De gemeente 
werkt bij de bouw van de Uithoornlijn 
nauw samen met de projectorgani-
satie Uithoornlijn. Voor de werkzaam-
heden bij Wederik moest tijdelijk het 
waterpeil worden verlaagd. 
Aannemer Dura Vermeer werkt 
volgens een protocol, onder meer om 
gevaar voor vissen en waterplanten 
te voorkomen. Toen bleek dat het 
waterniveau onverhoopt toch onder 
het gewenste peil zakte, heeft de 
aannemer de werkzaamheden direct 
stilgelegd en is begonnen met het 
terugpompen van het water. 
Uithoornlijn informeerde de omwo-

nenden dezelfde dag over de gebeur-
tenis, via hun website www.uithoorn-
lijn.nl en via de BouwApp. Door snel 
ingrijpen van de omwonenden en 
medewerkers van de Dierenambu-
lance en Dura Vermeer zijn de meeste 
vissen tijdig in veiligheid gebracht. 
De gemeente bedankt hen voor hun 
alerte optreden. Tegelijk zal de 
projectorganisatie Uithoornlijn – als 
partner van de gemeente Uithoorn - 
er samen met Dura Vermeer op 
toezien dat een dergelijke nare situ-
atie in de toekomst wordt voor-
komen,” aldus een woordvoerder van 
de gemeente Uithoorn. Voor meer 
informatie zie de website van de 
Uithoornlijn: 
https://uithoornlijn.nl/nieuws/2022/
werkzaamheden-bij-wederik-
vandaag-tijdelijk-stilgelegd/

Foto Jan Uithol
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IN MEMORIAM

Afgelopen week ontvingen wij het 
droevige bericht dat Peter Turner, 
oprichter en erelid van Fotowork-
shop De Ronde Venen op 2 oktober 
jl. is overleden. Peter Turner, foto-
graaf en destijds wonende in deze 
gemeente, startte na zijn pensione-
ring met het geven van cursussen 
fotogra�e bij het Kursusproject 
Vinkeveen/Waverveen. Vanwege 
het enthousiasme van een aantal van zijn cursisten heeft hij in 1998 Foto-
workshop De Ronde Venen opgericht. Tot zijn verhuizing naar Deventer in 
2011 bleef Peter actief binnen de vereniging als voorzitter en leermeester. 
Na zijn afscheid bleef hij als erelid aan de vereniging verbonden. Wij zijn 
Peter dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft betekend en 
zijn naam zal altijd met de Fotoworkshop verbonden blijven. Wij leven 
mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en wensen hen veel 
sterkte toe.

Het bestuur en de leden van Fotoworkshop De Ronde Venen.

Bedankt Peter

Regio - Op zaterdag 15 oktober 
organiseert Reddingsbrigade Vinke-
veense Plassen voor de reddingsbri-
gades in de regio Utrecht de jaarlijkse 
calamiteitenoefening.Jaarlijks wordt 
er geoefend om zich als regionale 
reddingsgroep van de Nationale 
Reddingvloot (NRV) gezamenlijk 
voor te bereiden op een inzet bij 
overstromingen en grootschalige 
waterhulpverlening, zoals vorig jaar 
in Limburg. De oefening staat dit jaar 
in het teken van multidisciplinair 
samenwerken en navigatie in onder-
gelopen gebied. Tijdens de oefening 
werkt de Reddingsbrigade met vier 
NRV- eenheden samen met meer-
dere eenheden van de collega hulp-
diensten. Aan de opgeroepen hulp-
verleners de taak om het calami-
teiten gebied te verkennen, 
evacuatie en registratie van slachtof-
fers, gewonden te verzorgen en 
materialen te bergen. 

Waar gaan ze oefenen?
Gedurende deze oefendag kunt u de 
reddings-eenheden tegenkomen op 
verschillende locaties binnen onze 
gemeente o.a. in Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen. Zo zullen zij na de lunch 
hun opwachting maken bij de Ring-
vaart Veenzijde. U bent van harte 
welkom om te komen kijken naar de 
verrichtingen van de hulpverleners. 
Houdt daarbij wel gepaste afstand 

zodat zij hun werk kunnen doen. Ook 
is het mogelijk om deel te nemen als 
�gurant. Gebruik hiervoor bijge-
voegde link om u hiervoor aan te 
melden. Als organisatie zijn wij ons 
bewust van de gebeurtenissen op 
deze oefenlocatie in 2003. Destijds 
hebben wij als lokale reddingsbrigade 
ook bijgedragen aan de hulpverle-
ning ten gevolge van de dijkdoor-
braak. Mocht u als bewoner tijdens of 
na a�oop van de oefening behoefte 
hebben om hierover te praten, onze 
oefenstaf staat u graag te woord.

De organisatie
De Regionale Voorziening Reddings-
brigades (RVR) Utrecht is het samen-
werkingsverband van de acht 
reddingsbrigades in de provincie 
Utrecht en Reddingsbrigade Neder-
land. De RVR Utrecht treedt hierbij 
op als één regionale gesprekspartner 
o.a. voor de veiligheidsregio en 
andere netwerkpartners. Vier van 
onze reddingeenheden maken 
onderdeel uit van de Nationale 
Reddingvloot om als ‘�rst respons’ 
ingezet te worden bij grote waterca-
lamiteiten en overstromingen in 
Nederland. Reddingsbrigade Vinke-
veense Plassen is dit jaar gastheer 
van de jaarlijkse regionale oefening. 
Voor meer informatie is de organi-
satie van deze oefening bereikbaar 
via het emailadres oefening@zdrv.nl

Calamiteitenoefeningen door 
Reddingsbrigade

De Ronde Venen - De RK kerk Heilig 
Hart van Jezus, de Protestantse 
Gemeente Morgenster en de 
Hervormde Gemeente Vinkeveen 
nodigen iedereen uit om je op te 
geven als deelnemer van ons gele-
genheidskoor voor volwassenen. De 
minimumleeftijd is in principe 16 
jaar. Met behulp van onder andere 
dit koor, onder leiding van dirigent 
Charles de Vree, willen zij luister 
bijzetten aan de, door de drie kerken 
samen georganiseerde, Volkskerst-
zang Vinkeveen 2022. Deze uitvoe-
ring wordt gehouden op maandag-
avond 19 december 2022 om 19.30 
uur in de RK kerk. Het doel van die 
avond is om zoveel mogelijk belang-
stellenden uit Vinkeveen en 
omstreken de boodschap van Kerst-
feest te laten ervaren en vieren. Als 
gelegenheidskoor hopen ze daarom 
op een groot aantal toehoorders die 
avond. Wat zou het fantastisch zijn 
als u/jij dan uw/jouw muzikale 
steentje als deelnemer aan dit koor 

wil(t) bijdragen. Om tot een mooie 
uitvoering te komen, dient er vooraf 
natuurlijk gerepeteerd te worden. 
Deze repetitieavonden zijn gepland 
op zondag 20 en 27 november en 4, 
11 en 18 december. De aanvangstijd 
is 20.00 en eindtijd om 21.15 uur. Er 
wordt geoefend in de kerk van de 
Ned. Herv. Gemeente Vinkeveen, 
gevestigd aan de Herenweg 201. De 
repetities vinden eveneens plaats 
onder leiding van Charles de Vree. 
Opgave voor het gelegenheidskoor 
bij Arthur Burggraa�. Dit kan telefo-
nisch of via de Whatsapp: 
06-47067466 of per mail: a.burg-
graa�@telfort.nl. Graag aanmelden 
voor 1 november aanstaande, zodat 
duidelijk is op hoeveel deelnemers 
we kunnen rekenen. Ook met even-
tuele vragen kunt u bij Arthur 
terecht. We zien er naar uit om u/jou 
te mogen begroeten en spreken de 
wens uit om er met elkaar mooie 
repetitie avonden en een bijzondere 
Kerstuitvoering van te maken. 

Koorleden gevraagd voor de 
Volkskerstzang Vinkeveen 2022

LEZERSPOST

Poging tot oplichting 
Uithoorn - Mijn 90 jarige vader woont 
in de Rome�at en is bijna slachto�er 
geworden van een oplichter. Hij zei dat 
als hij erover had gelezen in de Nieuwe 
Meerbode, dat hij dan gewaarschuwd 
was dat dit soort criminaliteit plaats-
vindt. Het ging zo: Hij werd gebeld 
door iemand van ‘de bank’. De persoon 
zei dat z’n geld gevaar liep en dat er 
snel gehandeld moest worden. Er was 
een bezorger onderweg en hij moest 
z’n bankpas in een envelop doen met 
z’n handtekening erop. Hij zou dan 
een nieuwe pas krijgen en alles zou 
weer veilig zijn. Een paar minuten later 
stond er iemand voor de deur, keurig 
aangekleed, en die zette z’n voet 
tussen de deur. M’n vader heeft hem 
uiteindelijk weg weten te krijgen en 
kwam met de schrik vrij. 
Inge Kuipers 

De Ronde Venen - OBS De Eendracht 
is Gi-ga-groen! Op 5 oktober was de 
aftrap voor een Gi-ga-groene kinder-
boekenweek met veel mooie nieuwe 
boeken in de klas én in de schoolbieb. 
Met een speciale dans in de 
Eendracht sporthal werd dit jaarlijkse 
evenement onder veel belangstelling 
van de ouders geopend! In de klassen 
speelden de ‘bieb-ouders’ een span-
nend spel met de leerlingen door 
middel van ‘het rad van de natuur’! 
Uiteraard besteden de leerkrachten in 
hun lessen aandacht aan de kwets-
bare natuur om ons heen. Die 
aandacht is natuurlijk niet periodiek. 

Met de woorden uit het boekenweek 
thema lied ‘Iedereen doet wat! Wat 
doe jij?’ werd deze dag ook een Gi-ga 
insectenhotel op de groene binnen-
plaats van de school geopend! Om de 
insecten goed te helpen zijn er 
struiken aangeplant met vriendelijke 
sponsoring van plaatselijk tuincen-
trum De Huifkar. Vanaf volgend voor-
jaar kunnen ‘onze’ insecten genieten 
van deze planten en hebben ze een 
veilige plek om te verblijven in het 
fraaie hotel. Dat wordt genieten voor 
de kleuters die met hun lokaal goed 
zicht hebben op de groene binnen-
plaats van OBS De Eendracht.

De Eendracht trapt Gi Ga Groen af

Kinderdisco Halloween op 
22 oktober in De Kuyper
Uithoorn - Voor alle kinderen in de 
leeftijd van 2 t/m 7 en 8 t/m 12 jaar 
komt de leukste disco van Uithoorn 
er weer aan! Op zaterdag 22 oktober 
is het thema Halloween. Griezelen en 
dansen met je engste, griezeligste of 
grappigste Halloween out�t! De 
minidisco van 2 t/m 7 jaar van Kids in 
the Mix is van 16.00-17.30 uur. De 
kinderdisco is van 19.00-21.30 uur 

voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er 
wordt natuurlijk de beste muziek 
gedraaid en meer info op: 
www.kidsinthemix.nl. De Halloween 
disco in Uithoorn is op zaterdag 22 
oktober in De Kuyper Uithoorn. Het 
adres is Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
De Kuyper is gelegen in het nieuwe 
gebouw (De Kuyper) achter basis-
school Het Duet.

LEZERSPOST

Met smart op gewacht: ‘Energieplafond...’ en eindelijk gebeurt er iets van hoger-
hand. Alle beetjes helpen want: Energiecrisis! Dan in Mijdrecht toch het initiatief 
voor de jaarlijkse kunstijsbaan op tafel. Serieus? Reacties uit diverse partijen: een 
lichtpuntje in donkere tijden, belangrijke ontmoetingsplek e.d., men heeft 
behoefte aan iets vrolijks. Serieus? Wie gaat de energiekosten betalen? 
De gemeente oftewel wij inwoners. Serieus? Geef dat geld uit aan de groep inwo-
ners die bijvoorbeeld .niet eens cadeautjes voor hun kinderen kunnen kopen in 
december, alleenstaande ouderen die het ook graag ‘s winters gezellig maken 
binnenshuis. Zo kan ik wel een lijstje maken. Maar een maand ijspret voor een 
beperkte groep schaatsliefhebbers is blijkbaar belangrijker. O ja, is er ook geen 
sprake van een zeer ernstige milieucrisis? Stikstofuitstoot... van gehoord? 
Zorgen van onze boerenbedrijven? IJsbaan... Serieus. 
M.J.van Duijvenbode

Een ijsbaan? Serieus?
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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 14.00-17.00 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

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Extra geld voor veiligheid
Onlangs kreeg ik een vraag over het nieuwe Integraal 
Veiligheidsbeleid dat op donderdag 29 september is 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Er stond een 
artikel in de Nieuwe Meerbode hierover, maar wat 
betekent dit plan nu nog meer in detail voor ons als 
inwoner? Terechte vraag natuurlijk! Het Integraal Veilig-
heidsbeleid heeft het doel om de veiligheid in 
Uithoorn/De Kwakel op een zo hoog mogelijk niveau te 
brengen. Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Het 
recht om je veilig te voelen op straat. De gemeenteraad 
vindt dat voor Uithoorn en De Kwakel natuurlijk ook. 
De raadsleden hebben om die belangrijke reden extra 
geld beschikbaar gesteld. Waar is dat geld dan precies 
voor bestemd, vraagt u zich mogelijk af. Er komt 
bijvoorbeeld meer geld voor extra handhavers (Boa’s) 
op straat. Vanaf januari zijn er vijf beschikbaar. Daar-
naast gaat het ook over de bezetting van de brandweer 
die gebruik kan maken van een tankautospuit en 
andere hulpmiddelen. Maar ook voor het programma 
‘brandveilig leven’ is er geld beschikbaar gesteld. Een 
onderdeel van dit programma is de huisbezoeken die 
de brandweermensen doen. Ze komen bij u thuis om 
advies te geven. Over hoe u het huis beter kunt 
beschermen tegen brand. Soms zijn er slechts simpele 
aanpassingen nodig. Verder gaat het ook over politie. 
In ons team -dat wij samen met Aalsmeer hebben- zijn 
er 94 personen. Daarvan zijn er velen in de wijk aan het 
werk. Soms zijn ze niet altijd zichtbaar, omdat politie 
ook in burger aan het werk is. Maar 5 agenten zijn stee-

vast zichtbaar in een vaste wijk. Ik zal nog een paar 
voorbeelden noemen die in het Veiligheidsbeleid zijn 
opgenomen. We gaan vaker op snelheid controleren in 
de 30 km zones. In sommige wijken wordt er namelijk 
veel te hard gereden. Als er niet of nauwelijks controles 
zijn, dan komt daar geen verandering in. We gaan ook 
onverminderd door met grote vergunningsaanvragen 
toetsen op eerlijkheid (Bibob-toets). Zo weren we zo 
veel mogelijk criminele bedoelingen. Verder zetten we 
in op de aanpak van woonfraude. Met meerderen in 
een huis wonen zonder registratie kost de maat-
schappij geld. Bovendien is het oneerlijk en kan het 
overlast geven. En het opsporen van panden waar 
drugs worden gemaakt blijft ook een grote prioriteit. 
Ouders van jongeren die overlast bezorgen gaan we 
meer en eerder betrekken. Ouders zijn ten slotte 
verantwoordelijk voor hun kinderen. In samenwerking 
met Bureau Halt zullen we zo nodig op huisbezoek 
gaan om het gesprek aan te gaan. Maar ook gaan we 
ouders in gezinnen waar het moeilijk gaat (denk aan 
huiselijk geweld) nog meer ondersteuning en advies 
bieden. Daarnaast is noemenswaardig dat we blijven 
inzetten op de nieuw gestarte wijknetwerken. De 
wijknetwerken hebben als doel om samen met inwo-
ners de eigen wijk veiliger en socialer te maken. De 
buurt maak je namelijk vooral ook zelf. U weet…ik zeg 
wel vaker. We zijn allemaal een beetje overheid. 
Natuurlijk wordt er vanuit het gemeentehuis, de brand-
weerkazerne en het politiebureau hard gewerkt, maar 
we kunnen niet alles. Uw rol is ook heel belangrijk. U 
kunt als deskundige in uw buurt verdachte situaties 
doorgeven aan de politie, de wijkagent of de 
gemeente. Maar ook kunt uw rol zijn om het gesprek 
aan te gaan met degenen die overlast geeft. Als u zich 
daar natuurlijk senang bij voelt.
Samen maken we de maatschappij. Daarom heet het 
ook samenleving. Op een veilige buurt!

Pieter Heiliegers, 
burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - De populariteit van tatoe-
ages stijgt en het is steeds algemener 
geaccepteerd. Chris Tre� ers maakte 
het boek Tattoo verhalen met meer 
dan dertig verhalen achter de tatoe-
ages. “Ik was een week aan het zeilen 
in het waddengebied. De bootvrouw 
Bianca was een stoere vrouw vol 
tatoeages. Ik vroeg haar waarom ze 
zoveel tatoeages had en ze vertelde 
dat ze telkens als er iets speciaals 
gebeurde een tattoo liet zetten. Elke 
avond vertelde ze een verhaal en gaf 
daarmee een inkijkje in haar leven.” 
Zo ontstond bij Chris het idee om 
een boek te gaan maken van de 
verhalen achter de tattoos. In de 
groep achttien- tot vijftig-jarigen 
heeft 24 procent minstens één 
tatoeage. Meer vrouwen dan 
mannen laten een tattoo zetten. Die 
verhouding valt ook op in het boek 
van Chris. Hij reisde het hele land 
door om naar de verhalen te luis-
teren en de tatoeages te fotogra-
feren. “Ik wilde de mensen thuis 
ontmoeten, zodat ik meer voeling 

kreeg met hun leven en met wie ze 
zijn.” Zo maakte hij kennis met 
nieuwe werelden vol symboliek. 
Sommige deelnemers vertellen 
heftige verhalen over misbruik, 
drugs, transitie. 

Tattoo
De tattoo wordt vaak gezet als afslui-
ting van een zware periode of ter 
nagedachtenis. De één heeft slechts 
een klein symbool, de ander heeft 
een lichaam vol. Stephan uit Mijd-
recht merkt dat er vooroordelen zijn 
over zijn karakter door de tatoeages, 
vooral in zijn gezicht, maar het verte-
genwoordigt dingen die hem 
gemaakt hebben tot wie hij nu is. 
Eigenlijk heeft Chris zelf niets met 
tatoeages. “Het gaat om de verhalen 
erachter. Ik vond het een feest om 
deze mensen te ontmoeten. Hun 
verhalen waren indrukwekkend.” Hij 
is ruim een half jaar bezig geweest 
met de interviews en het bewerken 
van de tekst en de foto’s. Het boek is 
onlangs verschenen bij Het Boeken-

Boek over de verhalen achter 
een tattoo

Gilde. Eerder maakte Chris al een 
klein boekje met als titel Liesje, een 
professionele etalagepop vindt het 
leven. Hij zag een moeder met een 
kind in de auto stappen en het kind 
zei: Liesje moet ook mee. Het kind 
wilde dat de pop hetzelfde 
meemaakte als zij. Zo kwam Chris op 
het idee om een etalagepop allerlei 
avonturen te laten meemaken. “Ik 
reed naar het Bloemendaalse strand 
met de etalagepop naast me in de 
riemen. Er kwam een SUV naast me 
staan. De man keek naar de pop met 
hoedje op en stootte zijn vrouw aan. 
Ze vonden het maar raar.” Chris 
maakt foto’s met zijn Olympus 
camera en bewerkt de foto’s met 
Photoshop en zo ontstaat er een 
surrealistisch beeld. 

Herinnering
Van zijn favoriete foto’s maakt hij nu 
een nieuw boek Stimuli, waarbij hij 
uitlegt wat de foto met hem gedaan 
heeft en welke herinnering hij erbij 
heeft. Door het combineren van de 
beelden maakt hij een compilatie en 
creëert een nieuw tafereel. Hij plaatst 
een vrouwen� guur in een wacht-
kamer met lijnenspel, tegen een 
bijzondere muur of in een speciaal 
winkeltje. “Er ontstaat een fantasie in 
mijn hoofd en ik probeer dat in beeld 
te vangen. Ik heb meer ideeën dan 
jaren”, verzucht hij. Chris is werkzaam 
geweest in de IT en had meerdere 
managementfuncties. Nu is hij met 
pensioen en heeft hij alle tijd voor 
zijn hobby. Het verhalende fotoboek 
Tattoo verhalen is te bestellen bij Het 
BoekenGilde, of via mailadres chris-
tref22@gmail.com en onder vermel-
ding van MEERBODE geeft Chris tien 
euro korting. Meer informatie over 
het boek is te vinden op 
www.imagixs.net/boektattoo/.
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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 - Coos Brouwer 
(59) is afgelopen donderdag geïnstal-
leerd als lid van de gemeenteraad 
van De Ronde Venen. Hij versterkt de 
CDA-fractie en neemt de plaats in die 
is vrijgekomen door het vertrek van 
Rein Kroon. In het dagelijks leven is 
Coos Brouwer werkzaam als manager 
bij een groot internationaal koel- en 
vriesopslagbedrijf. Daar is hij verant-
woordelijk voor het toezicht op 
kwaliteit, veiligheid en milieuregel-
geving bij vijf vestigingen.

Sport
Brouwer is geboren en getogen in 
Wilnis. Zijn sportieve bezigheden zijn 
zwemmen en schaatsen. Drie keer 
reed hij de Elfstedentocht uit. Lokaal 
is hij - samen met anderen - actief bij 
de plannen voor de aanleg van een 
zogeheten combibaan: ’s winters een 
natuurijsbaan, de rest van het jaar te 
gebruiken voor overige sporten. 

Duurzaamheid
Tijdens de vorige raadsperiode heeft 
Brouwer zich als raadslid gericht op 
onderwerpen als duurzaamheid, 
publieke werken en verkeersveilig-
heid. “Voor mij en het CDA zijn dat 
belangrijke onderwerpen. Door mijn 
werkervaring kan ik daar politiek 
gezien goed invulling aan geven. Ik 
ben trots op de inbreng bij de 
vervanging van de openbare verlich-
ting in onze gemeente. Er zijn nu 
lantaarnpalen met energiezuinige 
ledverlichting. Ook denk ik aan de 
vasthoudende rol van het CDA bij de 
oversteek over de Amstel in 

Nessersluis. Na jaren praten is de 
oude dieselpont vorig jaar vervangen 
door een nieuwe, duurzame pont 
met elektromotor. 

Verkeersveiligheid
Verder heb ik me intensief ingezet 
om als gemeente krachtige regelge-
ving tot stand te brengen tegen 
overlast en schade, veroorzaakt door 
grootschalige grondtransporten in 
de gemeente. Daar is nog steeds 
aandacht voor nodig. Hetzelfde geldt 
voor het verbeteren van de verkeers-
veiligheid, zeker als het gaat om 
kwetsbare verkeersdeelnemers. De 
gemeente kan daaraan wel aandacht 
aan besteden, maar aandacht alleen 
leidt niet tot zichtbare resultaten. 
De komende vier jaar wil ik mij 
opnieuw inzetten als ‘lokale Kracht’ 
voor een duurzame, goed bereikbare, 
verkeersveilige gemeente met veel 
sportfaciliteiten. Dat wil ik doen 
vanuit een CDA met een duidelijke, 
eigen inbreng gericht op samenwer-
king en verbinding.” 

Coos Brouwer opnieuw in 
gemeenteraad

Vinkeveen - Eerst een wat ‘rustige’ 
week op het gebied van festiviteiten. 
Met uitzondering van de muzikale
bingo op zaterdag 1 oktober. Geen 
balletjes en cijfers deze keer maar één 
waar muziek in zit! Georganiseerd en 
met zang en piano begeleid door ‘de 
meiden van de muzikale bingo’: Jenny 
en Adriana. Zij hadden voor de eerste 
drie deelnemers die de bingokaart vol 
hadden, een leuke prijs meegebracht. 
Maar toen waren we er nog niet... 
Bewoners die in dagbesteding De 

Molen werken, hadden leuke herfst-
decoraties gemaakt en die mochten 
we ook als prijs uitdelen. Een leuke 
verrassing dus.
Muziek was er op donderdagmiddag. 
Met het optreden van het zangduo 
Barosa was het weer een feestje in 
Brinkzicht. Allereerst gezongen voor 
mevrouw Stevens. Zij is net als Maria-
Oord 85 jaar geworden. In de pauze 
een lekkere bitterbal. Het was gezellig 
druk.
Deze en komende feestweek staan in 

het teken van dans, spel en muziek. 
Dit betekent dat we twee maandagen 
gaan dansen op de stoel: zitdansen 
op nummers zoals ‘My Bonny’, ‘Hoki 
Poki’ en ‘Pata Pata’.

Peuters
De peuters van kinderdagverblijf Ot & 
Sien – dat bij Maria-Oord op het 
terrein zit – kwamen samen met de 
ouderen spelen met ballen, een 
behendigheidsspel met parachute-
doek en liedjes zingen met bewe-
gingen erbij. De interactie tussen jong 
en oud was ontzettend leuk. De 
kinderen hadden een mooi cadeau 
gemaakt voor de verjaardag van 
Maria-Oord: een vrolijk knutselwerk 
dat een mooi plekje in ons restaurant 
heeft gekregen. Volgende week 
komen kinderen van de Sint Jozef-
school samen met de bewoners oud 
Hollandse spellen doen. Ook dit zal 
zeker een succes worden.
In de volgende editie van de Nieuwe 
Meerbode een verslag van het muzie-
kluisteren op dinsdagmorgen; een 
activiteit die elke week door team 
Welzijn wordt georganiseerd en nu 
met een extra feesttintje. Verder 
verheugen we ons op het Danspaleis, 
een muzikaal optreden van ‘feelgood 
4you’ en op de komst van de kinderen 
van de Sint Jozefschool.

Maria-Oord viert 85-jarige 
verjaardag met de buurkinderen

Wilnis - Op donderdag 6 oktober 
was het een gezellige drukte op de 
Koningin Julianaschool in Wilnis. 
Alle opa’s en oma’s van de leer-
lingen waren van harte welkom om 
te komen kijken in de klas. Zo 
konden zij kennismaken met het 
onderwijs van hun kleinkinderen 
en hen op school aan het werk 
zien. Dit is heel anders dan toen de 
opa’s en oma’s zelf op school zaten. 
De open ochtend werd druk 
bezocht en het was voor zowel de 
grootouders als de leerlingen een 
unieke ervaring!

Opa en oma weer naar school

Mijdrecht - Afgelopen maandag zijn 
de werkzaamheden aan het � etspad 
langs de Constructieweg in Mijdrecht 
gestart. Het betreft een � etspad aan 
de noordzijde van deze weg op het 
Bedrijventerrein Mijdrecht, tussen 
het � etspad naar Ho� and en de 
Veenweg. Anja Vijselaar (Wethouder 
Mobiliteit) is blij met de start van de 
werkzaamheden.

Veilige � etsverbinding
Een vrij liggend � etspad zorgt voor 
een veiligere situatie voor � etsende 
werknemers van het Bedrijventerrein 

Mijdrecht en overige � etsers. Daar-
mee wil de gemeente ook het � ets-
gebruik stimuleren. Wethouder Vijse-
laar: “Veel scholieren maken gebruik 
van deze route. Het is niet wenselijk 
dat zij tussen de grote vrachtwagens 
rijden. Met een vrij liggend � etspad 
voorkomen we dat. We zien ook het 
belang om het � etsen te stimuleren. 
Meer � etsers zorgt voor minder 
drukte op onze wegen en dit heeft 
ook veel andere voordelen.”

Optimale bereikbaarheid
Wethouder Vijselaar vervolgt: “We 

willen de bereikbaarheid van het 
Bedrijventerrein Mijdrecht verbe-
teren. De aanleg van dit � etspad is 
daarbij een goede stap. We blijven 
ook aandacht vragen voor de bereik-
baarheid met het openbaar vervoer 
en de N201. We werken daarin samen 
met Goed op Weg. Zij brengen de 
komende maanden de woon-werk-
relaties inzichtelijk.”

Omleiding
Om het werk veilig uit te kunnen 
voeren is er – uitgezonderd voor 
aanliggende bedrijven – geen 
verkeer mogelijk over de Construc-
tieweg, tussen de Veenweg en
Multi� ll. De werkzaamheden duren 
ongeveer twee maanden. 

Gemeente legt vrijliggend fi etspad 
aan langs de Constructieweg



Marijn is net met een nieuwe baan 
begonnen, vertelt ze. “Ik werk drie dagen 
per week als Beleidsmedewerker HR bij de 
Zonnehuisgroep.” Een bekende naam voor 
Jetty, ze gaat regelmatig op bezoek bij een 
bewoonster van een van de verzorgings-
huizen die onder de Zonnehuisgroep valt. 
“Hiervoor werkte ik als beleidsmedewerker 
HRM voor gemeente Amstelveen,” aldus 
Marijn. “Aanvankelijk vond ik een heel leuke 
baan, maar de laatste tijd kon ik vanwege 
mijn parttime uren steeds minder aan inte-
ressante projecten werken. Daarom was het 
tijd voor een overstap.” Marijn woont in De 
Kwakel met haar hond en cavia’s. Ze 
woonde als kind jaren in Uithoorn, maar 
voelt zich beter op haar plek in De Kwakel.

Poëzie
Jetty verhuisde in 1970 naar Uithoorn. Na 
haar scheiding kwam ze alleen te wonen. Ze 
heeft een �jn appartement in Legmeer. Het 
bevalt haar goed in Uithoorn, al heb je in 
een appartement minder contact met de 

buren. Niet dat ze zich eenzaam voelt, ze 
heeft een grote groep vriendinnen waar ze 
regelmatig contact mee heeft. Veel van haar 
tijd gaat op aan het schrijven van poëzie. “Ik 
heb een liefde voor de taal,” verklaart ze. 
“Het is een kunst om een verhaal zo te 
verdichten dat alleen de belangrijkste 
elementen overblijven, zoals gevoelens.” 
Schrijven is voor haar een mooie manier om 
duidelijk te krijgen waar ze staat in het 
leven. “Dat probeer ik al schrijvend uit te 
diepen.” Ze heeft inmiddels een aantal 
dichtbundels uitbracht. 

Brieven
De liefde voor taal heeft Marijn ook. Haar 
oma was een bekend schrijfster. Marijn 
heeft een lange tijd brieven geschreven 
naar een kennis. Hij had een niet aange-
boren hersenafwijking. “Ik heb een keer een 
kaart voor hem gemaakt, waarbij ik zoveel 
mogelijk zintuigen wilde prikkelen. Een 
kaart met felle kleuren, watjes met een 
geurtje om te ruiken en texturen om te 
voelen. Ik schreef hem elke week over mijn 
belevenissen, bijna als een column.” Haar 
kennis krabbelde langzaam weer op; Marijn 
bleef hem schrijven. Tot ze meer ging 
werken. “Ik vind het jammer dat ik er daarna 
geen tijd meer voor had.” Jetty vindt het een 
prachtig gebaar. “Heb je er wel eens overge-
dacht om die verhalen te bundelen?, wil 
Jetty weten. “Nee, ik heb wel een aantal 
verhalen gepubliceerd, maar deze verhalen 
heb ik alleen voor hem geschreven. In de 
coronatijd heb ik echter wel regelmatig een 
vlog gemaakt, om mijn collega’s tijdens 
corona een steuntje in de rug te geven.” 

Schoonheid
Marijn is benieuwd waarom Jetty zich heeft 

opgegeven voor het project. “Ik ben 
nieuwsgierig naar de mens achter de mens. 
In het binnenste zit zoveel schoonheid 
verborgen.” Jetty heeft psychologie gestu-
deerd. “De echte mensenkennis deed ik 
echter pas later op, na een studie astro-
logie.” Ze hield zich er een tijdlang mee 
bezig, maakte onder meer horoscopen. 
“Maar dat kost heel veel tijd.” Marijn heeft 
zich om dezelfde reden opgegeven. Ze leert 
graag nieuwe mensen kennen en zet zich in 
voor anderen. “Ik heb een handicap en kon 
daarom in het verleden een tijd niet 
werken. Wanneer je wel weer gaat werken, 
kun je tegen een enorme bureaucratie 
aanlopen. Zeker wanneer je situatie 
complex is. Ik kan nu gelukkig werken, maar 
het huishouden doen gaat niet. Daar heb ik 
hulp bij nodig. Ik heb recht op deze hulp, 
maar het is een heel gedoe om dat voor 
elkaar te krijgen. Om het voor andere 
mensen in een soortgelijke situatie makke-
lijker te maken, heb ik me aangesloten bij 
een projectgroep die zich met dit thema 
bezighoudt.” 

Praatstokken
Het gesprek gaat verder, onder meer over 
hobby’s. Marijn is creatief, ze maakt onder 
meer boekenleggers en praatstokken. Ze 
heeft een hele verzameling boekenleggers 
meegenomen. Jetty mag er een aantal 
meenemen. Dat komt goed uit, want Jetty 
houdt van lezen. Ze is ook creatief, heeft in 
het verleden onder meer een aantal 
cursussen glasblazen gedaan met haar zus. 
De boekenleggers brengen haar op een 
idee, wellicht kan zij het ook eens proberen?

Ziel
Deelnemers aan de ontmoeting wordt 
gevraagd een voorwerp mee te nemen die 
hen dierbaar is. Marijn heeft gekozen voor 
een beeldje, dat ze kreeg bij haar afscheid. 
Het zijn vijf �guren balancerend op een rode 
lijn. “Bij mijn afscheid vertelden mijn colle-
ga’s dat ze me zagen als spil, de centrale 

�guur in het beeldje. Een prachtig compli-
ment vond ik dat, zeker omdat ik er parttime 
werkte.” Jetty zou gekozen hebben een 
kleine Ankh. “Het is een Egyptisch teken. Dat 
is me zeer dierbaar, ik heb het ooit in Egypte 
gekocht. Mijn broer, een goudsmid, heeft er 
een hanger van gemaakt. Het heeft voor mij 
een bijzondere betekenis. Ik geloof dat er 
meer is dan het leven hier en nu. Mijn ziel 
heeft al vele levens geleefd, en veel erva-
ringen in Egypte opgedaan. Ik vind het �jn 
om vanuit die overtuiging te leven.” 

Water en wolken
Aan het einde van de ontmoeting worden 
telefoonnummers uitgewisseld. Wellicht 
praten ze op een ander moment verder. 
Voor de foto is het wachten op de wolken, 
het licht is te fel. Dat past mooi bij de spreuk 
op het monument: ‘Ik ben weer water en 
wolken..’ 

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 Marijn en Jetty

Dit Zijn Wij Uithoorn

Stiltes vallen er niet, op het stiltemonument bij de Thamerkerk, de parel aan de 
Amstel. Op één van de mooiste plekjes van Uithoorn gaan Marijn en Jetty met elkaar 
in gesprek. Het gesprek verloopt vloeiend, net als het water om hen heen. Ze delen 
een liefde voor taal, hebben interesse in de medemens en zijn creatief. Van het leef-
tijdsverschil is niet veel te merken.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel





Het bestuur van de Nederlandse 
Nieuwsblad Pers (NNP) is erg blij 
met de uitkomst van het onderzoek 
‘De staat van de lokale nieuws- en 
informatievoorziening 2022’, dat 
recent in Den Haag door het Com-
missariaat voor de Media is gepre-
senteerd. De huis-aan-huiskranten 
realiseren namelijk het hoogste 
bereik, gevolgd door de regionale 
publieke omroepen en de regionale 
dagbladen.

“Wat een supercijfers, daar hebben 
onze uitgevers iets aan”, was de 
eerste reactie van NNP-voorzitter 
Roy Keller. “Precies wat we nodig 
hebben.”

Belangrijkste informatiebron
Het onderzoek is uitgevoerd onder 
10.343 respondenten en is hier-
mee representatief voor heel Ne-
derland 16+. Overall worden de 
huis-aan-huiskranten gezien als de 
belangrijkste informatiebron. En, 
niet onbelangrijk, de huis-aan-huis-
kranten bereiken bijvoorbeeld ook 
de minder in het gemeentenieuws 
geïnteresseerde burger. 

De onderzoekers lichten toe: ‘Op-
merkelijk is dat het (gratis) huis-
aan-huisblad er beter in slaagt dan 
alle andere media om ook min-
der geïnteresseerden te bereiken. 
Twintig procent van de niet erg of 
helemaal niet geïnteresseerden 
wordt wekelijks toch door infor-
matie uit het huis-aan-huisblad 

Onderzoek Commissariaat voor de Media

Huis-aan-huiskranten 
hebben het grootste bereik

Amma Asante, voorzitter van het Commissariaat voor de Media, overhandigt het 
onderzoeksrapport aan staatssecretaris Uslu en wenst haar veel wijsheid toe.    
     

De bereikcijfers mogen dan welis-
waar uitstekend zijn, er tekenen 
zich wel wolken af aan de horizon. 
Deze worden met name veroorzaakt 
door de alsmaar sti jgende papierprijs 
en de energiecrisis. Jolanda de Rijk, 
directeur Enter Media en kersvers 
NNP-bestuurslid, is ‘enorm blij ’ 
met de gepresenteerde cijfers. 
“We dachten het wel, maar het is 
mooi om het bevesti gd te zien. 
Dat geeft  onze sector vertrouwen.”

Om er meteen aan toe te voegen 
dat de uitgevers van lokale kranten 
(binnen de NNP: huis-aan-huiskran-
ten en betaalde nieuwsbladen) voor 
grote uitdagingen staan. “We zijn 
alti jd een zelfvoorzienend medium 
gebleven, maar die zelfvoorzie-
nendheid staat onder druk. Het zou 
ons helpen als we hierin gesteund 
worden. Dat is nodig om journalisti ek 
te kunnen groeien en ons kwalitati ef 
te verbeteren.”

Werk aan de winkel
Rick den Besten, hoofdredacteur van 
Kontakt Mediapartners en eveneens 
NNP-bestuurslid, beaamt dat. “De 
uitkomsten van dit gezaghebbende 
onderzoek laten zien dat onze sector 
er toe doet. Andere onderzoeken 
bevesti gen dat beeld alleen maar. 
Dit betekent overigens niet dat we 
achterover kunnen leunen. Het be-
reik is uitstekend. Ook het waarde-
ringscijfer is zeker niet slecht, maar 
dat kan beter. Werk aan de winkel 
dus. We doen ons uiterste best, 
maar zoals de markt nu is kunnen 
we dat niet alleen.”

www.nnp.nl

‘Zelfvoorzienendheid 
staat onder druk’

De staat van de lokale informatievoorziening 2022 
Grootschalig onderzoek door het commissariaat voor de Media

bereikt. Ruim 90 procent van dege-
nen die het huis-aan-huisblad als 
belangrijkste informatiebron kiest, 
wil deze op papier lezen.

Aantrekkelijk
Nederlanders zijn overigens in gro-
te meerderheid geïnteresseerd in 
lokaal nieuws. 46 procent geeft aan 
buitengewoon of erg geïnteresseerd 
te zijn in wat er in de (eigen) ge-
meente speelt. Nog eens 43 procent 
is enigszins geïnteresseerd. Als men 
één informatiebron moet kiezen die 
men als de meest belangrijke bron 
van lokaal nieuws beschouwt, dan 

wordt het huis-aan-huisblad het 
vaakst genoemd.

“Hiermee zijn en blijven we niet al-
leen voor lezers maar zeker ook voor 
adverteerders een erg aantrekkelijk 
medium”, aldus Roy Keller.

Niels Ackermans, directeur Rodi 
Media en bestuurslid NNP reageert: 
“Als groots voorvechter van loka-
le communicatie zijn we blij met 
deze cijfers, die onze visie bevesti-
gen en zelfs versterken. Er is veel 
vraag naar lokale communicatie en 
met onze huis-aan-huiskranten en 

websites proberen we die zo goed 
mogelijk in te vullen. We blijven ons 
als lokale uitgever(s) daarom in-
zetten om verbindingen te creëren 
via crossmediale communicatie en 
daarmee de lokale samenleving te 
laten bloeien.”

Staatssecretaris Uslu
Staatssecretaris voor Cultuur en 
Media Gunay Uslu nam het rapport 
in ontvangst. “De uitkomst laat zien 
dat lokale media een belangrijk on-
derdeel zijn van het leven van men-
sen. Een bevestiging van wat we al 
wisten.”

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de 
Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Hiermee beschermt het 
Commissariaat de onafh ankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid 
van het media-aanbod en ondersteunt daarmee de informati evrijheid.

Het Commissariaat voor de Media heeft  een grootschalig onderzoek 
gedaan naar interesse in gemeentenieuws, en gebruik en waardering van 
alle informati ebronnen die lokaal nieuws en informati e ontsluiten. Niet 
eerder is het gebruik van lokale informati ebronnen voor alle online en 
offl  ine geconsumeerde mediakanalen in deze omvang en representati ef 
voor alle streken in Nederland in kaart gebracht. 

89% is geïnteresseerd 

in wat er in de eigen 

gemeente speelt

Foto: Marco Peters

Bron: Rapport De staat van de lokale informati evoorziening 2022
Zie het totale rapport op de website van het Commissariaat voor de Media, www.cvdm.nl
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Regio - Alle kinderen krijgen vanuit het 
Rijksvaccinatieprogramma gratis vacci-
naties aangeboden door de GGD. Ruim 
95% van alle ouders in Nederland laat 
hun kinderen vaccineren. Bijna iedereen 
dus. Als iedereen alle vaccinaties haalt, is 
heel Nederland goed beschermd tegen 
12 ernstige ziektes, zoals mazelen, 
tetanus en verschillende vormen van 
kanker. Voor kinderen tot en met 4 jaar 
gaat dit via het consultatiebureau en is 
het onderdeel van de gezondheidson-
derzoeken. Schoolgaande kinderen 
worden uitgenodigd voor grotere vacci-
natiecampagnes in het voorjaar en 
najaar. Op woensdag 26 oktober is er van 
11.30 - 19.00 uur een vaccinatiecam-
pagne in Sporthal De Waterlelie Aals-
meer voor jongeren vanaf 9 jaar die 
wonen in Uithoorn, De Kwakel, Kudel-
staart en Aalsmeer.

Welke vaccinaties, voor wie?
Ieder jaar wordt door het RIVM bepaald 
welke geboortejaren uitgenodigd 
worden voor welke vaccinaties. Dit kan 

per jaar verschillen omdat er voortdu-
rend ontwikkelingen zijn. U ontvangt 
vanzelf een uitnodiging als u kind aan de 
beurt is voor een vaccinatie. In 
september heeft het RIVM de vaccinatie-
kaarten verstuurd en de brieven van de 
GGD jeugdgezondheidszorg met de 
exacte datum en tijd waarop de vaccina-
tieafspraak plaatsvindt is onderweg of 
net bezorgd.

Jongens en meisjes geboren in 2013: 
BMR/DTP of BMR/HPV
Deze vaccinaties zijn ook wel bekend als 
de negenjaarsprik en zijn een herhaling 
van de basis vaccinaties tot het vierde 
jaar. Ze worden tegelijk gegeven en 
zorgen voor een betere en langere 
bescherming tegen difterie, tetanus, 
polio, bof, mazelen en rode hond.

Jongens geboren in 2004, 2006, 2008, 
2009 en 2012: HPV
Meisjes geboren in 2009 en 2012: HPV
Na twee vaccinaties, met een half jaar 
ertussen, ben je goed beschermd tegen 

Vaccinatiecampagne 
jeugdgezondheidszorg

Uithoorn - Misschien heeft u ook nog 
wel recht op de energietoeslag? Of 
heeft u een brief gekregen die alleen 
maar vragen oproept. Bij het Finan-
cieel Café van ‘Uithoorn voor Elkaar’ 
zitten vrijwilligers, begeleid door 
professionals, die met u mee lezen en 
u ondersteunen bij het invullen van 
formulieren en aanvragen. In de 
laatste maanden van dit jaar, willen 
zij u extra mogelijkheden bieden om 
bij hen langs te komen. Daarom orga-
niseren zij extra inlopen op de 
tweede donderdag van de maand. Ze 
zullen dit doen in de prachtige 
nieuwe Bibliotheek Uithoorn. Een 

veelzijdige locatie waar naast het 
lenen van boeken, mensen elkaar ook 
kunnen ontmoeten en het informa-
tiepunt Digitale Overheid te vinden 
is. U bent welkom op donderdag 13 
oktober, donderdag 10 november en 
donderdag 8 december. Zij zijn dan 
aanwezig van 14.00 tot 16.00 uur. U 
vindt de Bibliotheek aan Marktplein 
65 in Uithoorn. Het Financieel Café 
blijft daarnaast iedere dinsdagoch-
tend geopend van 09.00 - 11.00 uur 
in de Kuyper, Kuyperlaan 50 Uithoorn. 
Een afspraak maken kan via info@
uithoornvoorelkaar.nu of
telefoon 0297-303044.

Extra opening Financieel Café

Uithoorn - De zomer en de heerlijke 
temperaturen naderen hun einde. De 
afgelopen zomer heeft Buurtkamer 
Meerwijk regelmatig buiten in het 
zonnetje, met dank aan het Pannen-
koekenrestaurant, hun ko�eochtend 
kunnen houden op het Fort aan de 
Drecht. Nu zitten zij weer binnen en 
de afgelopen week was de heer Jan 
Middel van de stichting Mantelzorg 
en Meer uitgenodigd op de ko�e.
Hij kwam het een en ander vertellen 
over mantelzorg. Wanneer ben je o�-
cieel mantelzorger, wat kun je in 
bepaalde omstandigheden 
verwachten in de veranderende 
relatie met degene die zorg nodig 
heeft. Waar kun jij als mantelzorger 
met vragen en je verhaal terecht. Zijn 
uitleg en toelichting kwam bij een 
aantal bezoekers aan. Zij zitten of 

zaten in de situatie van mantelzorger. 
Hij had foldermateriaal bij zich, dat de 
bezoekers mee naar huis namen. Na 
de bijeenkomst gaven verschillende 
bezoekers aan, dat deze bijeenkomst 
weer andere vragen bij hen opriepen 
en dat men geconfronteerd werd met 
de eigen situatie. Wie zorgt er straks 
voor mij? Monique van ‘Uithoorn voor 
elkaar’ kwam vanwege ‘de week van 
de eenzaamheid’ of zoals zij het 
noemde ‘de week van de ontmoeting’ 
langs en nam wat lekkers mee voor bij 
de ko�e. Elke donderdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur bent u, als 
bewoner van de Meerwijk, van harte 
welkom voor een praatje en een kop 
ko�e of thee. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Het adres is: het Fort aan 
de Drecht, Grevelingen 52 (achter in 
de Meerwijk).

Mantelzorg en Meer bij de 
Buurtkamer Meerwijk

Uithoorn - Toneelgroep Maskerade is 
begonnen met doorloop-repetities van de 
spannende komedie ‘Wees maar niet bang in 
het donker’. Alle scènes kloppen, alle rekwi-
sieten zijn gevonden, nu gaan alle puzzel-
stukjes op hun plaats vallen. En zeker bij dit 
stuk is het een behoorlijke puzzel, vanwege de 
vele actie-scenes, het grote decor en de 
speciale e�ecten. Voor de acteurs bleek het bij 
de eerste doorloop een uitdaging om hun 
eigen lach te bedwingen tijdens de situaties 
waarin ze belanden. Na een aantal minuten 
slappe lach kon de repetitie worden hervat.
Afgelopen twee weken werd er nog geoefend 

in de repetitieruimte, maar vanaf volgende 
week wordt het stuk elke avond doorgelopen 
met decor, licht en geluid op het toneel van 
het Alkwin Kollege, waar de voorstellingen op 
vrijdag 21 oktober en zaterdag 22 oktober 
zullen worden gespeeld. Vanwege de 
verwachte opkomst is ervoor gekozen om 
naast de reguliere avondvoorstellingen, ook 
een matinee te spelen zaterdagmiddag om 
15.00 uur. Deze komedie is ook geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar. Een spannend gezins-
uitje! Meer informatie over het stuk vindt u op 
de website. Kaarten zijn verkrijgbaar op 
www.toneelgroepmaskerade.nl.

Maskerade speelt 
‘Wees maar niet bang in het donker’

het humaanpapillomavirus, dat op latere 
leeftijd kanker aan de mond- en keel-
holte, anus, penis, schaamlippen, vagina 
en baarmoederhals kan veroorzaken. 
Sinds dit jaar worden ook jongens uitge-
nodigd voor deze vaccinatie, omdat zij 
het virus kunnen overdragen en ook zij 
ziek kunnen worden door het virus.

Jongens en meisjes geboren in 2008: 
meningokokken
Deze vaccinatie wordt ook op de leeftijd 
van 14 maanden gegeven en beschermt 
minimaal 10 jaar lang tegen vier typen 
van de meningokokkenbacterie die 
hersenvliesontsteking (meningitis) 
kunnen veroorzaken.

Prikangst
De medewerkers van jeugdgezondheids-
zorg hebben veel ervaring in het omgaan 
met prikangst bij kinderen. Een positieve 
benadering en a�eiding helpen vaak bij 
prikangst. Belangrijk is dat kinderen thuis 
al voorbereid worden op wat er gaat 
gebeuren en dat er zoveel mogelijk rust 
is rondom het vaccinatiemoment. 
Daarom is er op de vaccinatiecampagne 
een aparte ruimte ingericht, het speciale 
prikpunt. Jongeren en ouders kunnen 
zelf vragen naar de speciale prikruimte of 
hiernaar verwezen worden.

Coronavaccinatie
De vaccinaties tegen corona zijn beschik-
baar voor iedereen van 5 jaar en ouder. 
Deze worden op afspraak door een 
andere afdeling van GGD Amsterdam 
gegeven. Voor een afspraak kunt u 
bellen met 0800-7070. Meer informatie, 
vragen, bezwaar of afspraak verzetten? 
Wilt u iets bespreken rondom de vacci-
naties of vaccinatiecampagne met de 
JGZ, neem dan contact op via telefoon-
nummer 020-5555961 of kijk op www.
ggd.amsterdam.nl/vaccineren.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 14 oktober is er een gezellige bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16  
te De Kwakel. De ko�e staat om 19.30 uur klaar en ze beginnen om 20.00 uur.
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KERKCAFÉ - SERIE INTERVIEWS MET ZES INWONERS VAN UITHOORN OVER VRIJHEID

Hoe kijk jij terug op de twee jaar 
van de coronacrisis met lock-
downs en andere maatregelen?
Het lijkt alweer zo’n tijd geleden, 
hè? Corona lijkt bijna alweer een 
nieuwe griep geworden. Een grote 
groep voelde zich zijn vrijheid 
ontnomen door de maatregelen 
maar ook door de dreiging van een 
mogelijk volgende pandemie. Dit 
maakte mensen extra ongerust 
over inperken van hun vrijheid 
volgens mij. Ik heb mijzelf niet 
onvrij gevoeld, ik vond het 
verplicht binnen zitten ook wel 
lekker, online repeteren was nieuw 
en ook wel opwindend. Het was 
voor mij zeker ook een uitdagend 
periode en bood nieuwe manieren 
van verbinding. Maar ik kon dit zo 
voelen vanwege mijn beroep en 
mijn privé, was in de gelegenheid 
e.e.a. te relativeren. De mate van 
last van de maatregelen en het 
gevoel van betutteling heeft denk 
ik veel impact op het gevoel van 

onvrijheid. Ik begreep dat wel. We 
weten als mensen natuurlijk dat er 
grenzen zijn (wettelijke of ethi-
sche), maar die voelden altijd ver 
weg. Als die grenzen dan ineens 
heel strak en dichtbij zijn, loop je 
eerder tegen die grenzen aan. En 
als je die grens over ging, werd je 
er op aangesproken. En dat waren 
we niet gewend!

Wat betekent vrijheid voor jou?
De mogelijkheid om je niet beperkt 
te voelen in de dingen die je wenst 
en wilt doen, mijn fantasie de 
ruimte kunnen geven. Vrijheid is 
eigenlijk kunnen leven zonder 
grenzen, dat je kan kiezen voor wat 
op dat moment belangrijk voor je 
is. Ik lees momenteel een boek 
waarin staat dat de factor ‘mazzel’ 
het allergrootste aandeel is voor 
hoe ons leven eruit ziet en hoe vrij 
wij ons kunnen voelen! Realiseer 
dat jouw vrijheid heel erg gerela-
teerd is aan de factor geluk! Dat 

relativeert misschien ook wanneer 
je even wat beperkt wordt in je 
vrijheid.
Tijdens de pandemie werden we 
begrensd in ons gedrag maar ik 
denk dat mensen zich daarnaast 
ook begrensd voelden in hun 
gedachten: wanneer je kantteke-
ningen maakte, werd je al snel in 
de hoek van de complotdenkers 
gestopt. Nu heb ik helemaal niks 
met complotdenken, maar ik vind 
het wel belangrijk dat ik zelf over 
dingen mag nadenken. De Ameri-
kaans-Joodse Edith Eger zei: “ Je 
dromen kan niemand van je 
afpakken, in je gedachten ben je 
altijd vrij….” Dat is misschien ook 
wel een essentie van vrijheid.

Is vrijheid een biertje op een 
terras kunnen drinken?
Nou ja, mijn vrijheid kan nooit ten 
koste gaan van (de gezondheid) de 
ander. De moeilijke afweging is een 
evenwicht vinden tussen het 

beschermen van de ene groep en 
daarbij andere groepen niet laten 
lijden onder de bije�ecten van een 
maatregel. De maatregelen van 
afgelopen twee jaar hebben 
bijvoorbeeld wel geleid tot trau-
ma’s bij een grote groep jongeren. 
Het vinden van dit evenwicht is 
een grote uitdaging. 
  
Welke persoonlijke herinnering 
komt er bij jou boven wanneer je 
aan vrijheid denkt?
(Lang nadenken...) Tijdens een 
vakantie op een stille en afgelegen 
plek in de natuur zijn, dan een 
mooi of verrassend uitzicht zien en 
ineens dat gevoel van gelukzalig-
heid voelen. Vrijheid is dan niet 
alleen de plek, maar ook de state of 
mind, verlost van alle dagelijkse 
beslommering. Ik besef dat vrijheid 
ook veel met je gelukkig voelen te 
maken heeft. Ik voel me een 
bevoorrecht mens, ik heb altijd 
veel vrijheid ervaren. Bijvoorbeeld 
hoe ik als trompettist stond te 
oefenen in een lege kerk, me kon 
verliezen in de muziek; ook dat tilt 

je op uit dagelijkse sores. Al zeg ik 
er direct bij: “Vrijheid mag nooit 
een vanzelfsprekendheid zijn. Vrij-
heid zit dikwijls niet in grote 
gebaren maar in kleine dingen.”

Is er een beeld/voorstelling wat 
het begrip Vrijheid voor jou 
uitbeeldt? 
Een beeld wat bij me bovenkomt 
komt uit de �lm ‘Oh, happy day’ 
waar de dirigent van een Ameri-
kaans gospelkoor met een keurig 
Scandinavisch koor gaat oefenen. 
Maar hij mist de geestdrift bij de 
koorleden. Hij gaat dan met het 
koor naar een spoorlijn in de buurt 
en zegt: “ als straks de trein langs-
komt, moet je op je hardst 
schreeuwen, harder dan het geluid 
van de trein”. En al die nette 
mensen stonden keihard te 
schreeuwen en te lachen en te 
huilen. Dat is misschien wel een 
mooi beeld van vrijheid: al je opge-
kropte emoties eruit gooien, hoe 
lekker zou het zijn als we dat in 
onze gemeenschap vaker konden 
doen.

Wat betekent vrijheid voor jou?
De Corona-periode was heel moei-
lijk voor mij. De kinderen waren 
thuis en maakten ruzie. Thuiszitten 
is niet goed voor mij. Ik word er ziek 
van.
Vrijheid betekent voor mij: geen 
hoofddoek hoeven dragen; dat ik 
een spijkerbroek kan dragen, dat ik 
alleen naar buiten kan, dat ik daar-
voor geen toestemming hoef te 

vragen aan mijn man of vroeger aan 
mijn vader, dat ik vrij met anderen 
kan praten. 
Ik ga nu zelf naar school, ik doe zelf 
boodschappen en ik breng de 
kinderen naar school en haal ze op, 
in plaats van dat ik altijd thuis moet 
zijn om te koken en schoon te 
maken.
Vrijheid is ook zelf je eigen man 
mogen kiezen en niet, zelfs als je 

nog maar een kind bent, uitgehu-
welijkt te worden aan soms een 
oudere man. Ik heb mijn man zelf 
gekozen. Ik ben gevlucht met mijn 
man en kind vanwege de liefde. 
Nederland betekent vrijheid voor 
mij.

Welke persoonlijke herinnering 
komt er bij je boven als je aan 
vrijheid denkt?

Vrijheid is voor mij Nederland en 
dat betekent: geen hoofddoek of 
boerka hoeven dragen; naar buiten 
kunnen gaan wanneer ik dat wil; 
met anderen kunnen praten; alleen 
boodschappen doen; zelf alles 
kunnen doen.

In mijn land heerst honger en veel 
vrouwen zijn gedood. Ze hebben 
geen geld en leven in een gevan-
genis. Er is geen vrijheid.

Een symbool van vrijheid is
voor mij:
Geen hoofddoek hoeven dragen.

KerkCafé over “Wat betekent vrijheid voor ú?” 

Gesprek met Ferdinand Beuse
“Vrijheid mag nooit vanzelfsprekend zijn…”

Gesprek met L.  (aantal jaar geleden naar Nederland gekomen)

“Nederland betekent vrijheid voor mij”

Sinds 16 maart 2020 maken we een ongekende periode door: een periode die aanvankelijk vooral beheerst 
werd door de coronapandemie. 24 februari 2022 kwam daar de inval van Rusland in Oekraïne nog bij. Tijdens 
de coronapandemie was een van de meest gehoorde woorden wel het woord VRIJHEID. Hoewel de beleving 
van dit begrip nogal verschilde: onze vrijheid werd het afgelopen jaar ingeperkt, volgens sommigen zelfs 
afgenomen. Er werden vergelijkingen met WOII gemaakt, mensen ervaarden vrijheid toen ze weer naar een 
terras konden, anderen voelden juist vrijheid omdat er ineens niet zoveel moest. 
Het KerkCafé is benieuwd naar uw ervaringen: hoe heeft de coronacrisis uw gevoel van vrijheid beïnvloed? 
En wat betekent vrijheid eigenlijk voor ú? 
Als introductie op het KerkCafé van 28 oktober hebben we zes inwoners van Uithoorn gevraagd een reactie 
te geven op deze vraag. Dat heeft mooie gesprekken opgeleverd! In drie edities van de Nieuwe Meerbode 
komen er steeds twee mensen aan het woord. Deze week zijn dat Ferdinand en L. Zij kwam een paar jaar 
geleden als vluchteling in Uithoorn wonen. Zij geeft geanonimiseerd haar reactie.

Wilt u naar aanleiding van deze 
interviews reageren, kom dan 
op vrijdag 28 oktober naar De 
Schutse. Dan is er een discus-
sieavond met Stevo Akkerman 
(columnist/schrijver dagblad 
Trouw). Denk en praat mee! 
Toegang is vrij. KerkCafé 
Uithoorn, een podium waar 
gesproken en gediscussieerd 
wordt over maatschappelijk
relevante thema’s. De Schutse, 
De Merodelaan 1. Vanaf
19.45 uur. Voor meer informatie:
www.kerkcafeuithoorn.nl 

Uithoorn - IKC Het Duet werkt
vanuit de uitgangspunten van De 
Vreedzame School. De Vreedzame 
School is een programma dat
streeft naar een klimaat in school
en klas waarin betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van kinderen
centraal staan.
De school is een democratische 
gemeenschap waarin ook de 
kinderen een stem hebben, zich 
gezien en gehoord voelen en op
een positieve manier met elkaar 
omgaan. Hierbij staat con�ictoplos-
sing centraal. Kinderen leren hoe
je constructief met con�icten om
kunt gaan.

Con�icten
Op het Duet stimuleren we kinderen 
hun con�icten voor zover mogelijk 
zelfstandig op te lossen. Wanneer de 
kinderen het niet lukt om een 
con�ict zelf op te lossen kunnen ze 
ondersteund worden door een medi-
ator. Er zijn 20 leerling mediatoren op 
het Duet. Elke schooldag zijn er twee 
mediatoren die ‘dienst hebben’. Op 
een rustige plek in de school voeren 
ze een gesprek met de kinderen om 
ze te helpen hun con�ict op te 
lossen. Kinderen doen zo ervaring op 
met con�ictbemiddeling met behulp 
van een derde, neutrale partij. Jaar-
lijks worden er op het Duet nieuwe 

mediatoren opgeleid. Het is prachtig 
om te zien, hoe goed kinderen dat 
kunnen leren. De kinderen groeien in 

die rol en de daarmee gegeven 
verantwoordelijkheid.
Gefeliciteerd Didi, Ferris, Olivier, 

Mirayah, Liv, Fay, Mayson en Luciana 
met het behalen van jullie diploma 
mediator van De Vreedzame School!

Hoera, nieuwe mediatoren
op het Duet!



Uithoorn voor Elkaar is een samenwerkingsverband 
van Mantelzorg en Meer, MEE Amstel en Zaan, Videt 
Uithoorn, Tympaan De Baat en Participe Amstelland.

www.uithoornvoorelkaar.nu

instrumenten zorgden voor een 
meditatieve ontspanning. De 
deelnemers waren allemaal voor 
het eerst bij een activiteit van 
Uithoorn voor Elkaar en hadden, 
liggend op een matje, een heerlijk 
moment voor zichzelf. Het werd 
duidelijk dat er meer behoefte is 
aan activiteiten op het gebied van 
ontspanning!

Ook de workshop sieraden 
maken in De Kuyper was een 
succes. Annette Vermaas bracht 
een grote hoeveelheid kralen 
mee, zodat er voor elke smaak 
materialen beschikbaar waren. 
Er zijn veel mooie en leuke arm-
banden, kettingen en oorbellen 
gemaakt. De deelnemers vonden 
het erg leuk om met elkaar iets 
creatiefs te doen en zouden dat 
graag vaker willen doen.

Bij de Meideninloop hebben de 
meiden superleuke en lieve kaar-

Op verschillende locaties in 
Uithoorn was van alles te doen, 
voor verschillende leeftijden. 
Veel activiteiten waren gratis 
en toegankelijk voor iedereen. 
Zo konden inwoners niet alleen 
kennis maken met elkaar, maar 
ook met activiteiten van Uithoorn 
voor Elkaar. Opvallend was dat 
een groot aantal bezoekers voor 
de eerste keer de weg vond 
naar Uithoorn voor Elkaar. Veel 
mensen hebben genoten van de 
lessen en workshops, de leuke 
gesprekken, het eten en drinken 
en vooral van elkaars gezelschap!

Er waren proefl essen Meer 
Bewegen voor Ouderen op 
diverse locaties, zoals Wijkcen-
trum Bilderdijkhof, Ponderosa 
en De Quakel. Na afl oop was 
er gratis ko�  e en thee. Veel 
deelnemers bleven gezellig en er 
ontstonden (nieuwe) contacten 
en leuke gesprekken. Ook voor 
de kinderen en hun ouders 
waren er sportieve activiteiten, 
zoals Samen fi t met je kid in de 
prachtige ‘beweegbox’ van De 
Kuyper. 

Op zondag was er een klank-
schalenligconcert in Wijkcentrum 
Bilderdijkhof. Karin Kloek 
bediende de klankschalen en 
andere instrumenten, waarbij 
de klanken en trillingen van de 

ten gemaakt. Deze hebben zij, 
samen met een roos, uitgedeeld 
in de Week van de Ontmoeting. 
Dat leverde heel bijzondere, 
mooie en vaak ontroerende 
momenten op, zowel voor de 
meiden als voor de ontvangers. 
Een klein gebaar maakt een groot 
verschil!

Na de activiteit Ontmoeten en 
Bewegen in De Kuyper drinken 
de deelnemers altijd al ko�  e en 
thee. In de Week van de Ontmoe-
ting waren er nieuwe gezichten 
én was er een gezamenlijke 
lunch. De Bokkesprong was spe-
ciaal voor deze gelegenheid open 
gegaan en de broodjes kroket en 
slaatjes smaakten uitstekend. Het 
was reuze gezellig!

Woensdag zijn de penselen ter 
hand genomen en dikke dames 
geschilderd. De sfeer was heel 
goed en de deelnemers gingen 
na afl oop allemaal met een mooi, 
zelfgemaakt schilderij naar huis. 
Op dezelfde ochtend maakte 
de wandelgroep het wekelijkse 

Week van de Ontmoeting Uithoorn
In de Week van de Ontmoeting, van tot 29 september tot en met 
7 oktober, hebben veel inwoners deelgenomen aan allerlei 
activiteiten, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan.

rondje. Ook hier waren nieuwe 
mensen naartoe gekomen. Het 
was erg leuk om te horen dat 
sommigen nog niet eerder in het 
Libellebos waren geweest en dat 
ze het verrassend mooi vonden. 
En dat in ons eigen dorp!

Op donderdagochtend was er, 
zoals elke donderdag, ko�  e, 
thee, gezelligheid en een luiste-
rend oor in Buurtkamer Meerwijk 
op de bijzonder locatie van 
Stichting Crea, in het Fort aan de 
Drecht. Woont u in de Meerwijk? 
Dan bent u hier elke donderdag 
tussen 10:00 en 12:00 uur van 
harte welkom!

In de middag was er een bijeen-
komst voor de ‘gangmakers’ 

van de Lief- & Leedstraten in 
Uithoorn en De Kwakel. Dit initi-
atief bestaat nu een jaar en er zijn 
inmiddels 11 straten die zich Lief- 
& Leedstraat mogen noemen 
en beschikken over een Lief- & 
Leedpotje. De gangmakers heb-
ben lekker samen gegeten van 
een maaltijd die is bereid door de 
meiden van de meidengroep van 
Uithoorn voor Elkaar en onder-
tussen werden volop ideeën en 
ervaringen uitgewisseld. Iedereen 
ging geïnspireerd naar huis.

Op vrijdag bezocht een fl ink 
aantal vrijwilligers en inwoners de 
buurtborrel/het vrijwilligerscafé 
in de buurtkamer van De Kuyper. 
Onder het genot van een hapje 
en een drankje ontmoetten zij 
elkaar, opnieuw of voor het eerst. 
Voor een aantal was het een 
eerste bezoek aan De Kuyper, 
maar zeker niet het laatste! 
Tijdens de gezellige bijeenkomst 
zijn er veel ideeën en suggesties 
gedaan, waar Uithoorn voor 
Elkaar mee aan de slag kan om 
het aanbod van ondersteuning 
en activiteiten nog beter aan 
te passen aan de wensen en 
behoeften. Vooral activiteiten in 
de avond, muzikale activiteiten 
en een spelletjesmiddag werden 
meermaals genoemd.

We kijken met elkaar terug op 
een heel geslaagde week volop 
mooie, leuke, inspirerende en 
verbindende ontmoetingen. 
Dank aan alle bezoekers, 
workshopleiders en vrijwilligers! 

Vanzelfsprekend stopt het nu 
niet. Ook de rest van het jaar 
maken we ontmoeting en 
verbinding mogelijk. Kijk voor 
het aanbod van ondersteuning 
en activiteiten op onze website: 
www.uithoornvoorelkaar.nu. 
Heeft u zelf een leuk idee voor 
uw buurt of dorp? 
Ook dan komen we graag met u 
in contact! Bel of mail naar: 
0297 303044 of 
info@uithoornvoorelkaar.nu 







18 inderegio.nl • 12 oktober 2022NIEUWS

RUBRIEK

In de reeks lezingen die HV De 
Proosdijlanden organiseert als 
aanvulling op de tentoonstelling 
‘1672 RampZalig’ geeft Joke Kok-
Hamersma a.s. zaterdag 15 oktober 
een lezing over de situatie rond 
Utrecht in het Rampjaar. De lezing 
is om 13.30 uur in de R.K.-kerk aan 
de Kerklaan te Vinkeveen. Toegang 
is gratis.
De spreekster behandelt in haar 
lezing de situatie in de stad 
Utrecht ten tijde van het Rampjaar 
1672. Tevens legt zij uit wat de reden was van de snelle overgave van de 
stad aan de Fransen. Ook zal de inkwartiering van de Fransen in de stad 
Utrecht aan de orde komen en wat het kostte om te zorgen dat de 
Fransen weer uit de stad vertrokken. Naast dit alles gaat Joke in op het 
monument van de protestantse viceadmiraal Van Gendt in de Domkerk 
en wat de plaatsing van dat beeld te maken heeft met het Rampjaar. 
Daarbij zal ook het voor de stad Utrecht volgende Rampjaar, namelijk 
1674, ter sprake komen.
Joke Kok is gepensioneerd docente Nederlands en geschiedenis. Sinds 
haar pensionering is zij werkzaam als rondleider in de Domkerk van 
Utrecht.
Deze lezing is op één na de laatste in een door het publiek zeer gewaar-
deerde reeks, die vorig jaar oktober begon met de lezing van Luc Pan-
huysen in Wilnis. Op 17 november volgt in Mijdrecht aan de Croonstadt-
laan het slotverhaal, dat verzorgd wordt door Daan Wolfert.

Lezing over de
situatie rond Utrecht in het Rampjaar 1672 

Mijdrecht – Vrijdagmorgen om
07.45 uur gebeurde een vrij ernstig 
ongeval op de Industrieweg in
Mijdrecht, waarbij een dronken 
bestuurder een medeweggebruiker 
dusdanig raakte dat deze op zijn kop 
in een sloot terecht kwam. Een auto-
mobilist reed richting het centrum 
toen deze aan de achterzijde werd 
aangetikt door een oranje Audi. De 
bestuurder verloor de macht over het 
stuur, schoot over de rijbaan van het 
tegemoetkomende verkeer en 

belandde op z’n kop in de naastge-
legen sloot. Omstanders schoten de 
man direct te hulp en haalde hem uit 
de auto. De bestuurder van de oranje 
Audi schoot door de struiken het 
�etspad (waar gelukkig niemand reed) 
op en kwam in een tuin tot stilstand. 
Of er buiten een nat pak ook verwon-
dingen zijn is niet bekendgemaakt. 
Wel werd al snel duidelijk dat de 
bestuurder van de oranje Audi teveel 
alcohol had genuttigd en hij werd 
meegenomen naar het politiebureau.

Kwart over acht en
dan al/nog dronken

Mijdrecht – Na maanden stilstand, 
wordt er weer gewerkt bij ‘het oude 
ABN-gebouw’ in de Dorpsstraat in 
Mijdrecht. Eerst, na jaren leegstand, 
kwam het nieuws: er komen 

woningen. Er werd maanden 
gesloopt en toen... niets meer. Waar 
nu aan gewerkt wordt? Toch weer 
woningen? Wie het weet mag het 
zeggen.

Er wordt weer gewerkt...

De Ronde Venen - 
Jurgen, sinds kort woon-
achtig in de gemeente 
De Ronde Venen en dan 
wel in Abcoude, was 
zondagavond de winnaar 
van de Postcodeloterij 
show. Hij kon met 449.00 
euro naar huis.

Winnaar Postcodeloterij show

Uithoorn - Op dinsdag 4 oktober 
ging het college van gemeente 
Uithoorn langs bij De Zonnebloem. 
De naam doet misschien anders 
vermoeden, maar dit bedrijf is speci-
alist op het gebied van kweken en 
vermeerdering van kuipplanten en 
varens. Tijdens het bedrijfsbezoek 
maakte het college ook kennis met 
het regiobestuur Aalsmeer van Glas-
tuinbouw Nederland.
Het bedrijf van de gebroeders Bart 
en Cris Oostveen is sinds 1996 
gevestigd op de Kalslagerweg in De 
Kwakel. Bart Oostveen vertelt tijdens 
een boeiende presentatie in de kas: 
“Van oorsprong komt ons bedrijf uit 
Nieuwe Niedorp. Daar kon de 
kwekerij van onze ouders niet 
groeien; De Kwakel bood die uitbrei-
dingsmogelijkheden wel. Na de 
verhuizing zaten we dicht bij de 
bloemenveiling in Aalsmeer en daar-
door dichter bij onze afzetmarkt. Het 
bedrijf kon uitbreiden en door-
groeien tot zijn huidige grootte.”

Ouders
Inmiddels heeft Bart Oostveen de 
kwekerij samen met zijn broer Cris 
overgenomen van hun ouders. In 
2009 is Rob Braam toegetreden tot 

het bedrijf en zijn varens toege-
voegd aan het assortiment. De 
Zonnebloem is door deze stap 
expert geworden op het gebied
van vermeerderen en veredelen
van varens door middel van sporen.
De varens worden opgekweekt en 
verkocht als zaaibakken of als 
verspeende planten in een bak met 
daarin kleine pluggen. Daarnaast 
vermeerdert het bedrijf ook varens 
in een laboratorium. Hier worden 
hele kleine varens ontwikkeld die 
aantrekkelijk zijn voor de export. 
“Het is bijzonder interessant om te 
zien hoeveel technologie er wordt 
toegepast. Niet alleen voor de kweek 
van de planten, maar ook voor een 
duurzamere teelt,” aldus collegelid 
Ferry Hoekstra.

Mooie gesprekken
Dat ook een afgevaardigde van het 
bestuur van Glastuinbouw Neder-
land aanschoof tijdens het bedrijfs-
bezoek had een logische verklaring. 
Bart Oostveen is naast mede-eige-
naar van De Zonnebloem ook 
bestuurslid van deze belangenorga-
nisatie. De kennismaking met het 
regiobestuur bood het college de 
gelegenheid om in te gaan op de 

situatie bij het bedrijf van Bart Oost-
veen, én op de ontwikkelingen 
binnen de glastuinbouwsector.
Oostveen: “We zijn zeer verheugd 
dat het college van gemeente 
Uithoorn de moeite heeft genomen 
om ons bedrijf en de tuinbouw in 
zijn algemeen beter te leren kennen. 
De oprechte interesse in de bedrijfs-
voering en de huidige uitdagingen 
heeft tot mooie gesprekken geleid.”

Zorgen bij de glastuinbouwsector
Die mooie gesprekken gingen vooral 
in op wat er nu gaande is in de 
sector. “In deze tijd spelen diverse 
factoren. De afgelopen jaren is in de 
glastuinbouwsector al veel gedaan 
aan de energietransitie. De huidige 
energiecrisis, stijgende materiaal-
kosten en het personeelstekort 
spelen ons echter parten. De sier-
teeltsector heeft het heel zwaar en 
dat wordt deze winter alleen maar 
erger,” aldus Jacco Vooijs, voorzitter 
van het regiobestuur. Ook voor de 
gemeente is dit een grote zorg. 
Wethouder Jan Hazen: “We hopen 
dat onze ondernemers in de glas-
tuinbouw het de komende tijd 
zullen redden door extra innovaties 
en mogelijke alternatieve teelt- en 
kweekmethodes. Als gemeente 
proberen we de diverse factoren ook 
mee te nemen in ons beleid,” aldus 
de wethouder.

Uithoorn - Kom jij bij de lokale 
radiozender het team versterken?
Ruim 60 vrijwilligers maken met 
elkaar deze lokale omroep. Ze 
presenteren programma’s, doen
de techniek en onderhouden de 
apparatuur en systemen. Er is een 
nieuws-redactieteam en mede-
werkers die social media en de 
promotie en evenementen en
activiteiten verzorgen. Bij Rick FM
is altijd plaats voor gemotiveerde
en enthousiaste medewerkers.
Interesse om mee te werken aan 
onze werkzaamheden en activi-
teiten? Neem dan contact met ons 
op! Rick FM werkt uitsluitend met 
vrijwillige medewerkers en heeft 
geen betaalde functies.

Vacatures:
Nieuwsredactie
- Redacteur voor het verwerken van 

de persberichten voor de website 
en voor radio nieuwsberichten.

- Redacteur voor social media 
berichten; Facebook, Twitter en 
Instagram.

(Het is werk wat ook heel goed thuis 
gedaan kan worden)

Verslaggevers
Verslaggever om interviews op te 
nemen en reportages te maken bij 
evenementen en activiteiten.

Technici
Voor de montage van interviews en 
opnames maken met presentatoren. 
Ook voor de eindmontage van items 
en complete programma’s.
Ben je geïnteresseerd om op vrijwil-
lige basis ons team te versterken? 
Volg je mogelijk een opleiding in 
Communicatie/Journalistiek en zoek 
je een plek waar je ervaring op kunt 
doen?

We zijn op zoek naar radio collega’s, 
die de Nederlandse taal uitstekend 
beheersen. Met een creatieve inslag, 
die leergierig zijn, goed kunnen 
omgaan met feedback, zelfstandig 
en ook in een team kunnen werken.
Het inwerken en begeleiden is door 
ervaren collega’s. Met het Rick FM 
team ben je onderdeel van de dage-
lijkse activiteiten om de inwoners 
van Uithoorn, De Kwakel en de regio 
te informeren met nieuws en afwis-
selende muziekprogramma’s.

Neem contact met ons op voor meer 
informatie over de mogelijkheden 
om als vrijwilliger bij Rick FM aan de 
slag te gaan. Stuur een mail naar 
vacature@rickfm.nl en vertel ons 
waarom jij ons team komt versterken.
Of misschien ken je iemand? Familie, 
vrienden, buren, collega’s en of 
klasgenoten.

Informatie over Rick FM
Rick FM is dé lokale omroep voor 
Uithoorn en De Kwakel, met dage-
lijks en 24 uur per dag gevarieerde 
programma’s. Informatie, nieuws en 
interviews op werkdagen tussen 
9.00 en 11.00 uur in het live 
programma ‘Goedemorgen Amstel-
land’. Ieder weekend de ‘Gouden 
Zaterdag’ met de hele dag vol met 
muziek in diverse programma’s. 
Zondags o.a. een uur kunst en 
cultuur in ‘Uit de Kunst’, ‘Sport & Co’ 
met interviews over sport en andere 
actualiteiten. De wedstrijdverslagen 
van Legmeervogels, KDO en RKDES 
in het programma ‘Het Tussen-
doortje’ en ook het gezellige ‘Rood 
Wit Blauw’ met Nederlandstalige 
muziek en de Nederpop Tip van de 
week.
Meer informatie; www.rickfm.nl.

Rick FM zoekt vrijwilligers

College bezoekt kwekerij
De Zonnebloem

Aanwezigen tijdens het bedrijfsbezoek: v.l.n.r. Pieter Heiliegers, Wout van Tol, Ferry Hoekstra, José de Robles, Cris Oostveen,
Wilbert Ammerlaan, Ruud Duijnisveld, Jan Hazen en Bart Oostveen. Jacco Vooijs heeft vroegtijdig de bijeenkomst verlaten en
staat daardoor niet op de foto.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Laat je horen
De raad hebben wij als gemeenschap 
gekozen en zij zijn verantwoordelijk 
voor het beleid in onze gemeente. Maar 
dat betekent niet dat de rol van de 
gemeenschap is uitgespeeld als we 
onze stem, eens in de vier jaar, hebben 
uitgebracht. Het is juist belangrijk om 
onze stem als gemeenschap vaker te 
laten horen in het openbaar over zaken 
die spelen in onze gemeente. Het gaat 
namelijk over de gemeenschap en dan 
is het natuurlijk goed om te weten wat 
die er van vinden voordat je een besluit 
neemt. Met die informatie kunnen onze 
beleidsmakers een weloverwogen 
besluit nemen. Je stem laten horen, kan 
door bijvoorbeeld zelf in te spreken bij 
een raadsvergadering, maar IVI wil hier 
ook graag een rol innemen om namens 
de gemeenschap zaken door te spelen 
en/of bespreekbaar te maken. 

Een lokale overheid die luistert
Met de verkiezingen van afgelopen 
maart hebben we als gemeenschap 
duidelijk laten weten dat we graag 
een lokale overhheid hebben die luis-
tert naar de gemeenschap. De uitslag 
was helder, want er is gekozen voor 
een raad die heeft beloofd dat wij het 
mogen zeggen. Het lijkt er ook wel 
op dat we worden betrokken bij het 
uitwerken van van het beleid. Het 
inzetten van een referendum is 
immers een voorbeeld van een 
middel die hier aan kan bijdragen. 

IVI maakt gebruik inspreekrecht
Inwoners betrekken door middel van 

een referendum is in principe prima. 
Maar over de wijze waarop je een 
referendum inzet valt nog wel iets te 
zeggen. Mede omdat we bij IVI een 
aantal kritische geluiden van inwo-
ners hebben ontvangen leek het ons 
goed om gebruik te maken van het 
inspreekrecht en feedback te geven 
over het voorgenomen referendum. 
Op 6 oktober stond Henk Verhoek dan 
ook achter het spreekgestoelte ten 
overstaan van de raad om namens IVI 
en inwoners in te spreken en om 
feedback te geven over het voorge-
nomen in te zetten referendum. 

Referendum mooi sluitstuk
Ten eerste hebben we aangegegeven 
dat het referendum inzetten een mooi 
middel kan zijn. We hebben wel kritisch 
aangegeven dat het een sluitstuk moet 
zijn en pas na een goed onderzoek 
onder de inwoners als middel ingezet 
kan worden. De inwoners moeten al 
eerder betrokken worden in het voor-
traject om echt draagvlak voor een 
referendum te krijgen. Men moet zich 
namelijk herkennen in de voorgelegde 
keuzemogelijkheden. Nu lijken we net 
als destijds bij de besluitvorming over 
windmolens slecht uit 2 mogelijk-
heden die van bovenaf zijn bepaald te 
mogen kiezen. 

Het gemeentehuis
Om het concreet te maken hebben we 
het referendum over het gemeentehuis 
als voorbeeld genomen. Er zijn nu al 
veel opmerkingen, vragen en kritische 
geluiden in de media hierover te zien. 

Ook tijdens de vergadering van de 
politieke commissie op 22 september 
riep de aanpak van het voorgenomen 
referendum over het gemeentehuis 
stevige discussie op. Ook bij onze IVI-
redactie zijn er vragen binnenge-
komen, zoals; Is de uitkomst bindend 
of een advies? Zijn er voorwaarden aan 
verbonden, zoals opkomst/deelname 
percentages? Hoe is men gekomen tot 
de 2 speci�eke opties die nu bij het 
referendum worden voorgelegd aan de 
gemeenschap? Wie zijn hierbij 
betrokken geweest?

Meer onderzoek nodig
We hebben dan ook aangegeven dat 
er meer onderzoek nodig is voordat er 
een referendum komt. We hebben de 
wens uitgesproken dat de raad open 
staat om inwoners in het voortraject 
al te betrekken bij besluitvorming. 
Dus laat de gemeenschap ook 
meedenken over de mogelijkheden 
die er zijn, want wellicht zijn er crea-
tieve oplossingen of is er op voorhand 
al veel weerstand voor een optie. Dat 
kan je dan meenemen in welke 
keuzemogelijkhedenen je gaat voor-
leggen aan de gemeenschap. Het 
referendum is dan een breedge-
dragen sluitstuk van inspraak. Dus 
met andere woorden ‘laat de gemeen-
schap meedenken wat de keuzes 
kunnen zijn voor een referendum’. 

Brainstormsessie 
participatieopdracht
Over hoe je dat kan doen hebben wij 
bij IVI wel een idee en hebben hiervoor 
zelfs al al een uitgewerkte participatie-
tool (Gemeenschap Aan Zet) ontwik-
kelt om inwoners in een vroeg stadium 
te betrekken bij lokale zaken die 
spelen. Die kan wat ons betreft heel 
goed worden gebruikt in het voortra-
ject van het referendum. Wij zijn dan 
ook verheugd dat wij uitgenodigd zijn 
om op 11 oktober samen met de raad 
en andere stakeholders in de gemeen-

Het inspreekrecht is een vorm van inwonersparticipatie. Men krijgt de 
kans om bij een raadsvergadering 5 minuten (!) in te spreken over zaken 
die spelen in de gemeenschap en zo kan men zijn of haar stem laten 
horen. Het voorgenomen referendum over het gemeentehuis was een 
agendapunt voor de raadsvergadering van afgelopen donderdag 6 
oktober. Ook een referendum is een vorm van inwonersparticipatie. 
Natuurlijk juichen wij deze inspraak mogelijkheden voor inwoners toe, 
maar het kan beter. Daarom een goed moment om als IVI gebruik te 
maken van het inspreekrecht en op deze manier wat feedback te geven.

Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
maakt gebruik van inspreekrecht

schap over de inwonersparticipatie te 
brainstormen. Dat is mooi om hier 
samen voor te gaan zitten. 

Lokaal samenspel
Het gaat er namelijk om dat als je 
inwonersparticipatie wil laten slagen er 
voor zorgt dat er ook sprake is van 
overheidsparticipatie. Dat houdt 
namelijk in dat de overheid zich 
verdiept in het faciliteren van inwoners 
die graag mee willen doen aan inwo-
nersparticipatie. Best ingewikkeld alle-
maal en formele ambtelijke taal zult u 
wellicht denken. Geen gemakkelijke 
opgave en woorden als inwoners- en 
overheidsparticipatie zijn eigenlijk al 
niet goed te bevatten. Wat ons betreft 
is daarom een veel pakkendere naam 
hiervoor “Lokaal samenspel`’. Dit is alles 
zeggend en voor iedereen duidelijk dat 
we dit samen moeten gaan invullen. 

Gemeenschap Aan Zet (GAZ)
Zoals gezegd zal IVI tijdens de brain-
stormsessie de participatietool voor-
dragen als middel om de gemeenschap 
te betrekken. Het is inmiddels ook al 
uitgetest met een pilot in De Ronde 
Venen met het thema wonen als onder-
werp. De resultaten van dit proces van 
peilen, raadplegen en dialoogbijeen-
komsten zal in de vorm van een aantal 
opgehaalde aanbevelingen en tips aan 
de raad worden aangeboden. Uiteraard 
zullen we het ook op de IVI-pagina 
publiceren. We zijn benieuwd wat de 
raad en u er van vindt. 

Het besluit van de raad
Dan weer terug naar de raadsverga-
dering van 6 oktober. Hoeveel impact 
heeft zo een inspreekrecht nu eigen-
lijk? Bij het bespreken van dit onder-
werp door de raad werd er nu niet 
echt aandacht aan geschonken en 
leek het door de fracties al vast te 
staan wat hun besluit zal zijn. Hoewel 
er hier en daar wat kritische noten 
waren over de kosten en de commu-
nicatie met inwoners, ambtenaren en 
ondernemers lijkt het er op dat 
slechts de 2 opties die er nu staan 
uiteindelijk zullen worden voorge-
legd om in maart 2023 bij het refe-
rendum uit te mogen kiezen. Wel 
heeft men aangegeven dat hierover 
beter en goed gecommuniceerd 
moet worden. Laten we hopen dat 
duidelijk wordt waarom deze 2 opties 
de enige haalbare zijn en er geen 
reeele andere mogelijkheden zijn. 

Het moment voor lokaal samenspel 
Het is wat ons betreft wel het 
moment voor ‘lokaal samenspel’, want 
de kritische geluiden over de over-
heid en beleidsmakers nemen toe. Wij 
kunnen in De Ronde Venen laten zien 
dat het anders kan. Dus een belang-
rijke tijd om te zien of we als gemeen-
schap de kans en ruimte krijgen om 
zaken van onderaf op te pakken en de 
overheid bereid is om zaken los te 
laten en initiatieven van onderaf wil 
faciliteren. We houden u op de 
hoogte! 

De kasten worden gevonden
De kasten werden zonder publiciteit 
gevonden en ook al gevuld!
Just be Homes was op zoek naar een 
geschikte kast omdat deze buiten 
geplaatst moest worden. Zij vonden 
twee strandkasten buiten de gemeen-
tegrenzen welke zonder enige aarze-
ling gratis ter beschikking werden 

gesteld. Drukkerij Schilperoord uit 
Waverveen verzorgde het printwerk 
voor het opleuken van de planken en 
de spelregels. Hoe mooi is dat!

Geef & Neem
Maar ook het schilderen van het logo en 
de tekst met op de ene strandkast het 
woord ‘Geef’ en op de andere ‘& Neem’ 

Tweede Geef en Neemkast 
geplaatst in Vinkeveen 
Afgelopen week heeft HAVEN �Just be Home de Ronde Venen de tweede 
Geef en Neemkast geplaatst bij Sociaal Cultureel centrum De Boei. Zowel 
het stichting bestuur van De Boei als de beheerders, Simone en Arwin 
Reijm, hebben dit mogelijk gemaakt. De eerste ervaringen zijn hoopvol.

werd door iemand opgepakt die het 
initiatief ondersteund. Bestuurslid Greet 
van Es merkt op dat gevers voorkeur 
lijken te hebben om hun producten in 
de ‘Geef kast’ te plaatsen, maar natuur-
lijk mogen in beide kasten worden 
geplaatst en genomen. Het principe van 
de Geef & Neem kasten is namelijk 
simpel je kan wat voedsel of drank gere-
lateerde producten geven door dit in de 
kast te zetten en je kan als er behoefte 
is wat nemen uit de kast. Zo helpen we 
elkaar op een laagdrempelige wijze. 

Mooi sociaal initiatief
HAVEN �Just be Home is tot dit initiatief 
gekomen omdat het voor vele mensen 
zware �nanciële tijden zijn wat voor 

veel stress zorgt. Voedsel is dan vaak het 
sluitstuk om het huishoudboekje rond 
te krijgen. Bovendien kan of wil niet 
iedereen gebruik maken van de voed-
selbank en dan zijn deze kasten een 
mooi alternatief. In de kasten kan alles 
geplaatst worden wat je in een super-
markt kan kopen, met uitzondering van 
vlees en vis. Voor wat betreft houdbare 
producten doet de stichting een beroep 
op het gezond boeren verstand. 

Wie wil oogje in het zeil houden
Natuurlijk zijn er wat spelregels en wil 
men dat de kasten er goed bij staan. De 
stichting is dan ook nog op zoek naar 
iemand die regelmatig langs deze 
kasten loopt en een oogje in het zeil wil 

houden of alles netjes blijft. Voelt u er 
iets voor om deze bijdrage te leveren, 
neem dan contact op met Just be Home 
De Ronde Venen (06-38894127) of via 
derondevenen@justbehomes.org.





22 inderegio.nl • 12 oktober 2022SPORT

Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober 2022, 
de meiden hadden nog maar 1 punt 
nodig om kampioen te worden, maar 
dat ging niet vanzelf. Vol spanning en 
zin begonnen de meiden de wed-
strijd tegen de meiden van SDW uit 
Amsterdam. Argon op de eerste 
plaats, zij op de derde plaats. Argon 
was met een voltallig team en gingen 
meteen in de aanval. De linksbuiten 
van Argon kreeg al vrij snel een 
kansje, maar de pittige meiden van 
SDW wisten deze weg te werken. In 
de tiende minuut weet SDW het 
middenveld van Argon vrij simpel te 
doorbreken en krijgt de spits een 1 
op 1 met de keepster van Argon en 
scoort! 0-1. Wat een spanning al zo 
vroeg in de wedstrijd, ze staan achter.
Het is heel hard werken voor alle 22 
meiden op het veld, maar Suze weet 
Naomi in de 18e minuut te vinden 
voor het doel en Naomi maakt de 
stand gelijk! 1-1. SDW laat het hier 
niet bij zitten en proberen keer op 
keer door te breken op het midden-
veld, maar gelukkig staat Esmee voor 
het doel en weet een paar goeie 

schoten weg te werken, en gaan ze 
met gelijk spel de rust in. De trainers 
geven de meiden hun wekelijkse 
peptalk, en zorgen ervoor dat ze erin 
blijven geloven.

Fel
Argon start fel in de tweede helft. 
Michelle weet Abby te vinden met 
een mooi stiftje. Helaas eindigt die 
tegen de zijkant van het doel. Het 
lijkt of Argon sterker wordt. Ze 
hebben meer balbezit en proberen 
wat meer aan te vallen. Maar SDW 
blijft ook knokken. Esmee, die nu het 
middenveld versterkt, weet Nikki te 
vinden en Nikki schiet een mooi 
schot op het doel. Helaas staat daar 
een goeie keepster die de bal uit het 
net weet te houden. 1-1 is genoeg 
voor Argon, maar het zou wel �jn zijn 
als er nog een doelpuntje bij zou 
komen. SDW krijgt weer een kans, 
helaas voor hen stond er 1 buitenspel 
en wordt hun doelpunt afgekeurd.
Er volgen nog een aantal mooie 
acties voor het doel van SDW maar 
de keepster zit goed in de wedstrijd 

en weet weer talloze ballen weg te 
werken. Zo krijgt SDW ook nog een 
prachtige kans maar ditmaal weet 
keepster Eline de bal weg te werken.
De spanning is niet te doen. Wat
een felheid op het veld van beide 
ploegen. Erg leuk om naar te kijken.

Corner
Noor schiet een prima corner vanaf 
rechts, die komt bij de schoen van 
Nikki terecht en zij weet te scoren. 
Eindelijk! 2-1 voor Argon. Ook Abby 
weet zich nog vrij te lopen en schiet 
een lekker hard schot op het doel. 
En weer weet de keepster de bal 
weg te tikken, zelfs in de rebound. 
Daarna staat ze weer in de weg.
Het blijft tot de laatste minuut 
spannend.
Michelle speelt uit het niets nog een 
prachtige lob, die wij al hadden 
geteld als doelpunt, maar weer weet 
de keepster haar lange vingers 
tegen die bal aan te tikken en scoort 
ze niet. De meiden zijn kampioen 
van periode 1.
Gefeliciteerd kanjers, van de derde 
klasse naar de eerste klasse en dan 
kampioen worden! Echt top!

MO-15 Argon kampioen

Wilnis - Een dik verdiende overwin-
ning van de JO16-2 afgelopen 
zaterdag op het sportpark aan de 
Pieter Joostenlaan in Wilnis. De 
zoveelste op rij! Dit keer was 
Kampong het slachto�er en daarmee 
werd de periodetitel door de mannen 
van Dennis en Lars veiliggesteld. 
Maar daar zag het, het eerste kwartier 
van de wedstrijd zeker niet naar uit. 
Na tien minuten spelen wees het 
scorebord al 0-2 aan, in het voordeel 
van de bezoekers. CSW was duidelijk 
nog niet wakker en keek, zoals al 
vaker was gebeurd, al snel tegen een 
achterstand aan. Pas na het benutten 
van een terecht toegekende penalty, 
bleek CSW weer in staat om de touw-
tjes in handen te nemen en kwam na 
25 minuten zelfs weer langszij. Het 
publiek zag ineens een heel ander 

team over het veld jagen. Het harde 
werken en goede coachen werd kort 
voor rust beloond met een derde 
tre�er. Dus met voorsprong de rust 
in, mooier kon niet! Na de thee zetten 
de mannen van Dennis en Lars de 
opgaande lijn voort en bouwden de 
voorsprong uit naar een riante 8-3. Ze 
kregen zowaar weer tijd om zich met 
de leiding te gaan bemoeien. Enkele 
beslissingen konden niet altijd op de 
goedkeuring van sommige CSW-ers 
rekenen. Daar zit voor enkele spelers 
nog een verbeterpunt. Maar verder: 
petje af voor dit team dat van ver is 
gekomen! De uitslag en het periode-
kampioenschap doen vermoeden dat 
er nog veel potentie in dit team zit. 
Een positie op de ranglijst die 
verplichtingen schept. Benieuwd hoe 
het er met de winterstop voorstaat.

Kampong geen partij voor
CSW JOP16-2

Mijdrecht - Argon is er niet in 
geslaagd om Roda ‘46 punten 
afhandig te maken. De thuisploeg 
won verdiend omdat het een beter 
spel op de mat legde. Argon leverde 
te veel de bal in en was vaak de 
onderliggende partij. Maar er moet 
toch een compliment naar de ploeg 
van coach Ludo Pistorius. Argon 
bleef tot de laatste minuut knokken 
voor een beter resultaat. Uiteindelijk 
stond er na anderhalf uur spelen een 
3-2 eindstand op het bord.
Roda begint fel zodat Argon 
doelman Juran Doezeman de eerste 
drie minuten al drie keer moest 
ingrijpen. De eerste doelpoging van 
Argon zagen we na tien minuten 
toen Sven Beek op Dylan Bergkamp 
passte maar de inzet van Bergkamp 
ging over het doel. Na een klein 
kwartier kwam Argon op achter-
stand, Jordy Zwaneveld verkeek zich 
op de bal en Tristan Wallet pro�-
teerde, 1-0. Na een half uur een 
mogelijkheid voor Argon om de 
stand weer gelijk te trekken, Erkelly 
de Sa rukte op naar voren maar zijn 
voorzet kon niet door Max Oliemans 
worden verzilverd, de kopbal 
scheerde over de lat. Even later was 
het wel raak voor Argon, een vrije 
trap op rand strafschopgebied werd 
door Dylan Bergkamp knap inge-
schoten, doelman Daan Broere ging 
onder de bal door waardoor de bal 
in de verre bovenhoek sloeg, 1-1. 
Acht minuten later stond Bergkamp 
weer achter de bal maar Bart van der 
Voort kon de bal koppend niet 
tussen de palen krijgen. Vlak voor 
rust kreeg Roda twee mogelijkheden 
voor open doel, maar Wallet en ook 
Barkoki hielden Argon nog in leven.
Argon startte met Raoul van Wijk de 
tweede helft, maar gelijk al kansen 

voor de thuisclub, keeper Doezeman 
kon eerste nog twee keer handelend 
optreden, maar in minuut 58 werd 
de defensie van Argon gemakkelijk 
omspeeld en tekende Wallet voor de 
2-1. Nadat een poging van Siep 
Keulemans door keeper Broere tot 
hoekschop werd verwerkt en de 
doelman de daarop volgende 
voorzet ver naar voren wist te 
stompen, volgde een uitbraak 
waarbij de scheidsrechter het vlag-
signaal van zijn assistent namens 
argon van grote afstand overrulende 
waarna het Mano Bakkenes was die 
na een actie over links Argon de 
genadeklap gaf, 3-1. Daarna ging 
Argon wel meer knokken maar had 
niet echt geluk toen een inzet van 
Sven Beek via binnenkant paal weer 
in het veld stuiterde. Daarna verse 
spelers die moesten proberen de 
score een dragelijker aanzien te 
geven: Mika Keizers, Martijn Plug, 
Rida Ziane en even later Joseph 
Akutei maakten hun opwachting. 
Erkelly de Sa kreeg een mogelijkheid 
maar mikte te hoog. Het was een 
fase waarin Argon de bal te vaak 
slordig inleverde bij de thuisploeg, 
maar echt pro�teren konden die 
daar niet van, Bakkenes schoot nog 
wel op paal maar Argon hield in de 
slotfase het doel schoon. In minuut 
81 schoot Bart van der Voort met 
een van richting veranderende inzet 
de 3-2 op het bord, op aangeven 
Siep Keulemans. In de laatste minuut 
kopte aanvoerder Justin Schouten 
nog op doel, echter belandde de bal 
in handen van doelman Broere. 
Argon bleef tot de laatste minuut 
knokken, maar moest uiteindelijk 
toch buigen voor een beter Roda’ 46. 
Zaterdag komt Zuidvogels op 
bezoek.

Argon laat de punten in Leusden

De Ronde Venen - In Haarlem vond de 
tweede minidag van dit seizoen plaats. 
Als eerste was het de beurt aan ons 
jongensteam dat vanwege de suc-
cessen vorige week gepromoveerd was 
naar de hoogste poule van niveau 4.
De eerste wedstrijd werd helaas een 
oefenpotje want de tegenstander had 
niet voldoende spelers. Maar ook 
weer een mooie opwarmer. Daarna 
VHZ, eens kijken hoe de krachten 
liggen in de hogere poule. De start is 
niet altijd het sterkste punt van de 
jongens, helaas eerste set verloren. 
Maar daarna op stoom. Met mooie 
services van Jason en goed vang- en 
passwerk van Kobus werd de tweede 
set overtuigend gewonnen! Dat zette 
het team ook door in de laatste partij. 
Vanaf het begin scoorde Thijs veel 
punten met zijn mooie bovenhandse 
serve. Tobias was met zijn boven-
handse techniek heer en meester aan 
het net. Eindranking was nog niet 
bekend, maar zou zo maar kunnen 
dat Jason, Kobus, Thijs en Tobias ook 

in deze hoogste poule met de winst 
er vandoor gaan! Super gedaan.
De meiden van Atalante Tiktok 
speelden ook in de vroege ochtend. 
Net als de vorige minidag speelden zij 
op niveau B. Het team was dit keer 
versterkt door nieuwkomer Asya. Zij 
gaan in spel duidelijk vooruit, hadden 
ze de vorige keer in deze poule 1 set 
gewonnen, dit keer werden het er 
meer (4)! Er werd heel goed geser-
veerd en waar voorheen nog weleens 
veel ballen achter elkaar zomaar op 
de grond vielen, werd er nu ook meer 
mooi gepasst en lekker in de gaatjes 
gespeeld. In de eerste twee partijen 
werden de punten nog verdeeld, 
maar de dag werd afgesloten met een 
puike winstpartij. Nu geen laatste 
plek voor Asya, Isabella, Liv, Lotte, 
Lynn, Rikkie, maar een mooie plek in 
de top van het klassement!
Het jongste team van Atalante, de 
Ministars, waren na een teleurstel-
lende eerste minidag gebrand op 
revanche. De eerste wedstrijd ging 

heel dik gewonnen, net als de tweede 
wedstrijd. Er werd gevraagd om het 
tempo van hun spel (ze gingen als 
een malle) aan te passen aan de 
kleine tegenstanders. Geen probleem 
natuurlijk, maar dat vroeg wel weer 
even omschakelen bij de laatste 
wedstrijd. Deze wedstrijd waren er 
weer wat langere kinderen, maar de 
twee winstpartijen hadden een boost 
gegeven aan Amy, Eaneas, Elise, 
Evelien en Mila. Ze serveerden en 
vingen fantastisch. Helaas ging de 
tweede set net verloren, maar ook 
hier werd een knappe topklassering 
genoteerd.
Ons meest ervaren teams, de Vinke-
toppers, speelden voor het eerst op 
niveau 6. Dit houdt in dat de bal niet 
meer gevangen mag worden en er 
altijd minimaal in tweeën gespeeld 
moet worden. Best spannend zo’n 
eerste keer. Ook even wennen, want 
de bal komt sneller terug, maar ze 
hadden de smaak snel te pakken. 
Ze speelden een dubbele competitie 
met twee andere teams, die ook net 
de stap hadden gemaakt naar niveau 
6. De Vinketoppers hebben een sterke 
serve en mede daardoor namen ze 
steeds al vroeg een voorsprong en 
werd er steeds vaker overgestapt naar 
de bovenhandse serve, waar op de 
training ook op wordt geoefend. En 
dat ging boven verwachting! Ook in 
het spel ging het lekker; de bal mag in 
2-en erover, maar zij speelden de 
meeste ballen in 3-en met ook zo nu 
en dan al een smash. Super mooi om 
te zien! Ze hebben een mooie stap 
gemaakt naar het ‘echte’ volleybal. Dit 
leverde maar liefst vier winstpartijen 
op en dus gelijk de eerste plek op het 
nieuwe niveau. Promotie naar een 
poule hoger dus voor Demy, Eleana, 
Hannah, Maud, Noa en Roos.

Topprestaties van de jongste 
Atalante jeugd
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Uithoorn - Op de zonnige zondag 
van 2 oktober stond de laatste 
wedstrijd van Thamen H1 op het 
programma, uit tegen de Cromtigers. 
Pitchers van beide ploegen houden 
de 0 in de eerste inning. Thamen 
breekt de score in de tweede inning 
open met honkslagen van L Vogelaar, 
Van Hoek, M Schouten, R Frolijk, J 
Vogelaar en Jeremi van der Greft (zijn 
eerste in Honkbal 1). Algra topt het 
geheel af met een homerun: 0-6. 
Thamen blijft scoren. Ook in de derde 
inning weten twee slagmensen thuis 
te bereiken, mede door honkslagen 
van L Vogelaar, Koole én M Schouten. 

In de gelijkmakende slagbeurt scoort 
Cromtigers haar eerste punt, 
wanneer Breddels thuis weet te 
bereiken. Cromtigers pakt direct door 
in de vierde inning wanneer Capel de 
bal over het hek jaagt voor een two 
run homerun: 3-8. In de vijfde en 
zesde inning sprokkelen beide teams 
een punt. In de zevende inning 
wordt het publiek weer getrakteerd 
op veel actie. Voor Thamen weten 
Koole en Van Hoek te scoren door de 
driehonkslag van M Schouten diep in 
het rechtsveld. Bij Cromtigers zijn het 
P Luttik en Davelaar die scoren door 
toedoen van Capel. Het staat 6-12 in 
het voordeel van Thamen. Thamen 
blijft de score uitbouwen in de 
achtste en negende inning. Pascal 
Mahieu slaat z’n eerste honkslag in 
Honkbal 1, Koole slaat een honkslag 
en J Vogelaar en Rikken stelen de 
show met beiden een tweehonkslag. 
Dit bepaald de uitslag op 6-16 voor 
Thamen. Een spectaculaire laatste 
wedstrijd voor Honkbal 1 in een 
verder matig seizoen. Eindklassering 
voor Thamen H1 in de tweede klasse 
B: zevende. Het team van M Frolijk 
gaat van de winter weer hard aan het 
werk om in april fris te starten aan de 
competitie van 2023.

Uithoorn - Atletiekvereniging AKU 
heeft weer zijn jaarlijkse clubkampi-
oenschappen gehouden. In totaal 
hadden 115 atleten, verdeeld over
16 categorieën, zich ingeschreven.
Om 11.00 uur stond de eerste groep 
U18 atleten en Senioren aan de start 
voor hun 100 meter. Een groot deel 
van deze lopers zijn ook trainer bij de 
AKU. Ze werden aangemoedigd door 
hun atleten en velen waren verrast 
dat hun trainer zo hard kon lopen.
In alle categorieën werden in een 
vierkamp vier atletiekonderdelen 
afgewerkt, voor elk onderdeel 
konden er punten worden verza-
meld. De lange afstand (600 of 800 
meter) telde ook mee in dit klasse-
ment. Voor de mini, C- en B-pupillen 
waren dat sprint, bal, verspringen en 
600 meter. Voor de A-pupillen kogel, 
hoog, sprint en 600 meter. Bij de juni-
oren en senioren stonden er meer 
onderdelen op het programma: 
sprint, kogel, hoog, ver, speer en de 
800 meter.

Alle atleten gingen enthousiast de 
strijd met elkaar aan en dat leverde 
mooie onderlinge wedstrijden op 
tussen leeftijds-en clubgenoten. Er 
sneuvelden dan ook weer vele PR’s 
op deze dag. Aan het einde van de 
dag kregen de nummers 1, 2 en 3 
van het klassement een mooie 
medaille.
Finn Bakker ging samen met Roel 
Verlaan met de Pupillencup naar 
huis. Zij wisten in het hele zomersei-
zoen van de baancompetitie de 
meeste pr’s van de pupillen te 
behalen tijdens de competitie en 
extra wedstrijden. Knap gedaan 
jongens!

Eindklassement:
Mini jongens jongens: 1. Tyrus 
Ansano. 2. Jayant Hindori. 3. Yuvan 
Patankar. Mini meisjes meisjes:
1. Canay Ozel. 2. Milou de Lange.
3. Ivy Meijer. C-pupillen jongens:
1. Siem Verlaan. 2. Revi van ’t Schip.
3. Finn de Kuijer. C-pupillen meisjes: 

1.Mishika Khare. 2. Jill Verhoef. 3. 
Noraly Kohinor. B-pupillen jongens: 
1. Thiago Panday. 2. Bram van der 
Lee. 3. Jashwant Hindori. B-pupillen 
meisjes: 1. Rowan van Kempen.
2. Gurbani Bhugra. 3. Deliz Honig. A1- 
pupillen jongens: 1. Roel Verlaan.
2. Mike van Ettinger. 3. Charlie Oen.
A1-pupillen meisjes: 1. Robin Haaima. 
2. Evi Schoen. 3. Lea van den Berg.
A2-pupillen jongens: 1. Luuk van 
Manen. 2. Jayden Stolwijk. 3. Mika 
Bakker. A2-pupillen meisjes: 1. Bregje 
Veerhuis. 2. Suus Hogenboom
3. Maud van Kessel. D/U14 junioren 
jongens: 1. Mark Westra. 2. Robin van 
Montfoort. 3.Florian Faber. D/U14 
junioren meisjes: 1. Emmanuele 
Amani. 2. Nynke Veen. 3. Sterre van 
Klaver. C/U16 junioren jongens:
1. Morris de Kuijer. 2. Koen Kaijen.
3. Iver van Strijen. B/U18 junioren 
jongens: 1. Ethan Hartsink. 2. Abel 
Kloppenburg. 3. Wilhelm Burger.
A/U 20 junioren jongens: 1. Sjoerd 
Zuijderduin. 2. Wolf van Strijen.
Senioren/masters heren: 1. Thijs 
Heemskerk. 2. Tim Verlaan. 3. Thimo 
Maijenburg. Senioren dames:
1. Kirsten Heemskerk.

Sportieve clubkampioen-
schappen bij AKU

Uithoorn - ‘’Hele wedstrijd de 
jongens tegen de mannen. Wij waren 
de jongens en de tegenstanders 
waren de mannen. Wij zijn de hele 
wedstrijd op dit aspect afgetroefd.’’ , 
aldus trainer Alain Hijman van 
Legmeervogels na a�oop van dit duel. 
Van deze woorden is weinig gelogen. 
Het was gewoon heel, heel matig wat 
Legmeervogels op dit grasveld liet 
zien. Dat het slechts 2-0 is geworden 
is ook te danken aan Anthony Acda. 
Vorige week veel besproken man bij 
de eerste tegentre�er van DoCoS, nu 
weet hij met een aantal goede 
reddingen een grote nederlaag te 
voorkomen. Acda is dan ook de enige 
speler bij Legmeervogels die in dit 
duel een voldoende weet te halen. 
Toeschouwers van Legmeervogels 
vragen zich na a�oop af hoe het kan 
dat Legmeervogels zo is afgezakt. 
Goed voetbal en strijdlust in de in de 
voorbereiding en ook in de beker-
competitie en dan vandaag zo matig. 
Zacht uitgedrukt. Vanaf de eerste 
minuut loopt Legmeervogels achter 
de feiten aan. Gaan slap de duels aan, 
waardoor veel balverlies. Als er dan 
eens een duel werd gewonnen dan 
speelde men de bal weer even zo snel 
naar de verkeerde speler. In het 
voetbal is het toch de bedoeling dat, 
als je de bal in je bezit hebt je dan de 
bal toespeelt naar een speler die in 
het zelfde tenue speelt als jij zelf? In 
dit geval dan geel blauw naar geel 
blauw. Dit was in dit duel wel heel 
moeilijk. Na 18 minuten krijgt EMM’21 
een strafschop toegewezen. In deze 
situatie laten wij een voorzet toe die 
van af de achterlijn in de buurt van de 
achterlijn. Legmeer-vogels zijn niet in 
staat de voorzet eruit te halen of het 
duel aan te gaan. Op deze manier 
breng je anders spelers in de 
problemen. David Vermeer van 
EMM’21 heeft daar maling aan en 
schiet de bal onberispelijk in het doel. 
1-0 voor de thuisclub. Legmeervogels 
weten in de eerste 45 minuten 
nauwelijks kansen te creëren. Een 

keer ging een kopbal van Jordi Holt 
voorlangs en een voorzet van Camiel 
schouten werd gemist. Dit zijn dan al 
de kansen geweest voor Legmeer-
vogels in de eerste 45 minuten.

Vervangen
In de rust blijven Jaimy de Block en 
Kenneth vd Nolk van Gogh achter in 
de kleedkamer. Zij worden vervangen 
door Sven van Beek en Milan Spit. In 
de begin fase van de tweede helft 
weet Legmeervogels al meer kansen 
te creëren als in de gehele eerste 
helft. Zo wordt een inzet van Erwin 
Smajic met een schitterende reactie 
door Jari van Veen, de doelman van 
EMM’21 uit het doel gehouden. Ook 
Jordy Nieuwendijk, oog in oog met de 
doelman van EMM’21, weet niet tot 
een tre�er te komen. Verder gaan er 
schoten van Legmeervogels over of 
naast het doel. Na 20 minuten stopt 
het o�ensief van Legmeervogels en 
voert de thuisclub weer de boven 
toon. In de 57ste minuut is de thuis-
club op een eenvoudige manier op 
2-0 gekomen. Job Mooren van de 
thuisclub haalt doeltre�end uit. 
Legmeervogels krijgen nog wel een 
aantal corners maar uit geen van deze 
corners weet Legmeervogels te 
scoren.
Na ruim 90 minuten maakt scheids-
rechter Jaap van Drunen en einde 
aan de lijdensweg voor Legmeer-
vogels. Cok Buskermolen, één van de 
vele toeschouwers die Legmeer-
vogels uit en thuis volgen en de 
balsponsor van de wedstrijd tegen 
DoCoS, gaf eveneens aan dat het 
vandaag niet veel was. “Dan 
volgende week maar hè. Wij gaan het 
zien”. Cok Buskermolen verlaat dan 
teleurgesteld het complex van 
EMM’21. Volgende week speelt 
Legmeer-vogels op zaterdag 15 
oktober om 15.00 uur thuis tegen 
Foreholte dat op dit moment de 
zesde plaats in neemt op de ranglijst 
met twee gewonnen en een verloren 
wedstrijd.

Nederlaag voor Legmeervogels

Thamen H1 wint laatste 
wedstrijd van het seizoen

De Kwakel - De 39e scholierenveld-
loop is gewonnen door de leerlingen 
van basisschool de Zon uit de Kwakel. 
Met een record aantal inschrijvingen 
stonden er 168 enthousiaste en spor-
tieve kinderen aan de start.
Groep 3 liet vanaf de start zien dat ze 
er erg veel zin in hadden. Na het start-
schot ging Aveer Chaudhary er als een 
speer vandoor en hij gaf zijn leidende 
positie niet meer uit handen. Een 
prachtige solo wat hem de eerste 
plaats opleverde. Boyd Baatsen kon 
heel sterk volgen en mocht na 600 
meter de bronzen medaille in 
ontvangst nemen. Bij de meisjes 
groep 3 stonden er ook twee toppers 
op het podium. Fieke van Rijn, die het 
voorbeeld van haar ouder zus volgde, 
kwam heel knap als tweede over de 
streep. Vajén Schijf �nishte na een 
sterk eindschot, vlak acher Fieke als 
derde.
Ook de kinderen van groep 4 lieten 
zien dat ze goed in vorm waren. Bij
de jongens liep Bram Metselaar een 
snelle race en kwam na een snel 
laatste deel als tweede over de �nish.

Bij de jongens groep 5 wist de 
nummer 1 van vorig jaar, zijn titel de 
prolongeren. Siem Verlaan kwam met 
een grote voorsprong over de �nish 
en mocht de gouden medaille in 
ontvangst nemen.
Net als bij de jongens wist ook Jill 
Verhoef voor het tweede jaar op rij als 
winnares over de streep te komen. Een 
prachtige prestatie van de jonge AKU 
atlete. Naomi Dekker zorgde voor een 
geweldig succes door heel knap als 
tweede te �nishen en ontving op het 
podium de zilveren medaille.
Bij de jongens groep 6 heeft Noud 
Kouwenhoven revanche genomen
op de vorige editie, waar hij net een 
medaille mis liep. Mede door een 
geweldige eindsprint eindigde hij als 
derde en ontving Noud de bronzen 
medaille op het podium.
Bij de meisjes groep 6 heeft Jaylinn 
Maarsen zichzelf een prachtig verjaar-
dagscadeau gegeven. Met meer
dan 10 seconden voorsprong op de 
nummer 2 kwam Jaylinn als winnares 
over de eindstreep.
Bij de jongens groep 7 was het weer 

een ouderwets spannende strijd 
tussen de vier jongens van AKU. Ieder 
jaar is het stuivertje wisselen, wie als 
winnaar over de streep komt. Ook dit 
jaar was het weer tot de laatste meters 
een spannende strijd die, net als vorig 
jaar gewonnen werd door Jip Hofm-
ijster. Roel Verlaan kwam ondanks een 
sterke eindsprint net tekort en 
ontving de zilveren medaille.
Bij de meisjes groep 7 was Joy van Dijk 
oppermachtig. Met veel overtuiging 
en een gat van 20 seconden liep Joy, 
met een glimlach op de laatste meters 
naar de overwinning. Een sterk 
optreden van de AKU atlete die op het 
podium de gouden medaille ontving.
Bij de jongens groep 8 deed Tos Plas-
meijer lang mee voor de overwinning. 
Na een prachtige strijd tussen Tos en 
twee leerlingen van de Kwikstaart 
ontving de Kwakelaar, na een sterke 
race de bronzen medaille.
Babet van Rijn maakte ook dit jaar 
haar favorietenrol waar en kwam dit 
jaar weer als grote winnares over de 
eindstreep. Op slechts 1 seconde van 
jongens top 3 kwam Babet als eerste 
over de eindstreep. Suus Hogenboom 
�nishte na een spannende en sterke 
eindsprint als derde en ontving de 
bronzen medaille.

Leerlingen de Zon winnen 
scholierenveldloop
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KORT
KLAVERJASSEN  
LEGMEERVOGELS

Uithoorn - Aanstaande vrijdag, 
14 oktober 2022 is er weer een 
klaverjasavond in de kantine van 
Legmeervogels. De aanvang is 
ook deze keer 20.00 uur. Het 
grote hek staat open dus u mag, 
als u met de auto komt, met deze 
auto doorrijden naar het club-
huis. Makkelijker kan de organi-
satie het voor u niet maken. Dan 
heeft u nog tegoed de uitslag van 
de klaverjasavond 30 september. 
Dit was de avond van Johan 
Zeldenthuis met 8229 punten. 
Gerard Compier wordt met 700 
punten tweede deze avond. Hij 
doet dit met 7512 punten. De 
derde prijs deze avond is gegaan 
naar Wim Hogevorst met 6959 
punten. De pechprijs is zonder 
veel moeite gegaan naar Wim 
Tjalsma met 4889 puntjes. 

BVK
De Kwakel - De bridgeclub BVK 
(Bridge Vereniging de Kwakel) is 
gestart met de reguliere compe-
titie. De eerste uitslag is binnen. 
En in de B-lijn deelden twee 
paren de toppositie. Riet & Wim 
Beijer en ook Rob Bakker & Henny 
Kouw scoorden samen een mooie 
60,83%. In de A-lijn stonden 
Sonja & Hans Selman bovenaan 
met 61,37%, op de voet gevolgd 
door Lia Guijt & Francis Terra met 
60,71%. Daarmee is het jachtsei-
zoen geopend op de koppositie, 
want er staan ook �ink wat paren 
te dringen om deze paren te gaan 
inhalen. 
Vandaag hebben we het ook over 
de middenmoot waar een club 
op drijft. Zo rond het midden is 
nu eenmaal ook een resultaat om 
al trots op te zijn. De eerste 
middenmoters waren de paren 
Agnes de Kuijer & Ans Nieuwen-
dijk (7), Ria Broers & Anneke 
Karlas (7), Matty & Kees Over-
water (8), Gada & Fred Wegman 
(8) en Paula Kniep & Annie van 
der Poel (9). Allen keurig binnen 
de top 10 van afgelopen week. 
Het is vaak eenzaam aan de top 
maar in het midden kom je veel 
onverwachte talenten tegen die 
een volgende keer wellicht ook 
gaan meedoen om de prijzen. 

ABC BRIDGENIEUWS
Regio - Op deze prachtige 
herfstmorgen waar de zon zich 
al vroeg liet zien was alles 
aanwezig om er een mooie 
bridgeochtend van te maken. 
Deze tekst werd vooral door het 
in de kop genoemde paar in 
daden omgezet en met een 
score van 63,54 gingen zij 
blakend van trots naar huis.
Die score kwam mede tot stand 
door de 6 sans atout die door ze 
werd geboden en met een over-
slag gemaakt. De tweede plaats 
ging naar het sterke paar Ria 
Wezenberg & Greet de Jong met 
een keurige score van 61,11%. 
Wies Gloudemans & Henk Stol-
wijk mochten naar boven kijken 
en gingen met de derde plaats 
en een score van 60,07% naar 
huis. De vierde plaats ging met 
57,64% naar het altijd goed 
presterend paar Jeannet Vermey 
& Addie de Zwart. 

Regio - Atletiekvereniging AKU orga-
niseerde woensdag 5 oktober voor de 
39e keer de AH Jos van den Berg scho-
lierenveldloop en de belangstelling 
vanuit de scholen voor dit prachtige 
evenement was dit jaar enorm. Meer 
dan 860 leerlingen, leerkrachten en 
ouders van het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs in Uithoorn/De 
Kwakel, het Veenlandencollege uit de 
Ronde Venen en het Amstelveen 
College hadden zich aangemeld.
Om 14.30 uur stond de eerste groep 
van 110 kinderen van groep 3 klaar 
voor de start en onder groot gejuich 
van alle aanwezigen gingen de 
kinderen mede daardoor als een raket 
van start. Het startschot van de 

groepen 3 t/m 6 werd gelost door de 
hoofdsponsor van de scholierenveld-
loop, Jos van den Berg. Hij was onder 
de indruk van de sfeer en de organi-
satie van het festijn en wilde na het 
lossen van de startschoten graag de 
medailles van de nrs. 1, 2 en 3 van de 
groepen 5 en 6 om de nek hangen.
De strijd om de eerste plaatsen was 
natuurlijk groot maar het was prachtig 
om te zien dat elk kind enthousiast 
zijn eigen wedstrijd liep en onder de 
aanmoedigingen langs de kant 
probeerde zo snel mogelijk over de 
�nish te komen.
Elke start was weer een belevenis op 
zich met een enorme grote groep 
kinderen onder het startdoek die 

gespannen wachtten op het start-
schot. De kinderen van groep 4 
spanden de kroon, meer dan 115 
kinderen stonden aan de start.

Wisselbeker voor winnende scholen
Naast de individuele wedstrijd die elk 
kind leverde, was er natuurlijk de strijd 
om de wisselbeker voor de school. Bij 
het basisonderwijs doorbrak de Zon 
uit de Kwakel in 2018 de jarenlange 
overheersing van de Springschans, 
maar in 2019 en 2021 was de Spring-
schans weer de sterkste. Snel werd 
duidelijk dat de strijd om de wissel-
beker weer om deze twee scholen zou 
gaan. Van de Springschans stonden 
130 leerlingen uiteindelijk aan de start, 
maar blijkbaar was er van leerkrachten 
van de Zon een grote stimulans uitge-
gaan aangezien van deze school 185 
kinderen zich hadden opgegeven. De 

gele shirts van de Zon waren heel 
opvallend aanwezig en mede daar-
door kon deze school na a�oop de 
wisselbeker meenemen naar de 
Kwakel. Opvallend was wel dat de 
verschillen in de einduitslag tussen de 
nummers 3 en 4, De Kwikstaart en Het 
Duet, en de Zon en de Springschans, 
niet groot was. Een mooie uitdaging 
voor volgend jaar voor deze scholen.
Het Veenlandencollege, de afgelopen 
drie jaar al winnaar van de wisselbeker, 
had zich met extra trainingen voorbe-
reid op deze editie van de loop en dat 
betaalde zich uit maar vooral bij de 
lagere klassen was het Alkwin sterk 
vertegenwoordigd. Met veel moeite 
kon het Veenlandenvollege het Alkwin 
College en het Thamencollege achter 
zich houden. Het verschil met het 
Alkwin College was minimaal dus dat 
belooft wat voor volgend jaar.

AH Jos van den Berg 
Scholierenveldloop

Regio - Op zaterdag 22 oktober organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
de eerste van een reeks van zes winter-
wandelingen. De wandeling start in 
Vreeland en lopend langs de Vecht 
richting Loenen, komen de wandelaars 
veel historische plaatsen tegen. De 

wandeling is rijk aan cultuur, maar ook 
valt er te genieten van prachtige 
natuur. Buitenplaatsen met schitte-
rende tuinen, diverse molens en ook is 
er industrieel erfgoed aanwezig langs 
de route. De Vecht wordt niet uit het 
oog verloren. Langs de rivier zijn oever-

landjes te vinden, waarop ook in dit 
jaargetijde nog een bijzondere �ora te 
zien is. De wandeling is ongeveer 8 km 
lang. Wij verzamelen direct bij het 
startpunt van de wandeling: de 
parkeerstrook bij het Dorpshuis in 
Vreeland (Fetha 16, 3633 CT  Vreeland). 
De wandeling start om 9.30 uur en wij 
zijn rond 12.00 uur weer terug bij het 
startpunt. Wij verwachten dat iedereen 
zich aan de huidige coronamaatre-

gelen houdt. Draag voldoende warme 
kleding en goede wandelschoenen. 
Neem ook iets te drinken mee voor 
tijdens de korte ko�estop onderweg. 
Graag aanmelden via winterwandelen 
@ivn-drvu.nl. Voor verdere informatie 
kunt u contact opnemen met
Hans Tuinenburg, ook via
winterwandelen@ivn-drvu.nl. Meer 
informatie over het IVN en haar activi-
teiten vindt u op www.ivn-drvu.nl.

Regio - De vierde avond parencom-
petitie werd in de A-lijn gedomineerd 
door twee paren die in de zestig 
procent scoorden. De hoogste eer 
was weggelegd voor Marcel Dekker 
& Ben ten Brink met 62,85% en op de 
hielen Jan Egbers & Ben Remmers die 
op 62,50% uitkwamen. Elisabeth van 
den Berg & Jan Bronkhorst voerden 
de vijftigers aan met 56,60% gevolgd 
door het voor deze keer mixed paar 

Cora de Vroom & Ruud Lesmeister 
met 53,82% als vierde. Hannie & Hein 
van der Aat werden vijfde met een 
percentage van nog net boven de 
vijftig van 50,35%. In de B-lijn 
kwamen Huib van Ge�en & Maarten 
Breggeman ‘van de vloer op zolder’ 
door, na het absolute dieptepunt van 
een week ervoor, nu eerste te 
worden met 59,50%. An Greven & 
Gijs de Ruiter werden tweede met 

59% rond en staan in de tussenstand 
nog steeds op promoveren met een 
gemiddelde van 55,22%. Joyce 
Udema & Ria Verkerk werden derde 
met 57,92% en die plek hebben ze, 
ook totaal, 1,44% achter An en Gijs. 
Op één staan nog steeds Marijke en 
Ger van Praag met 56,41%, maar de 
achtervolgers lopen in! Annemieke & 
Floor Hesselink werden nu vierde 
met 55,83% en Marianne & Huub 
Kamp sloten de top af met 54% 
precies als vijfde. Met nog twee 

avonden paren te gaan begint de 
promotie-/degradatiespanning op te 
lopen. Daarna volgt de start van het 
viertallenbridge waar bridgeclub De 
Legmeer vrij uniek in is in de regio. 
Voelt u zich daar ook toe geroepen, 
voor alle inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540. Er wordt 
gespeeld op de woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in de nieuwe sport-
hal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn.

IVN Winterwandeling
langs de Vecht

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Waren eerder in het 
seizoen de Honkbal Heren 3, 
Herensoftbal 1 en Honkbal U12-1 al 
kampioen geworden, na dit weekend 
konden er nog twee teams toege-
voegd worden aan dit lijstje. Op 
zaterdag speelde Thamen Honkbal 
U15-3 een thuiswedstrijd tegen 

Vennep Flyers U15-2 en ons Thamen 
team was nog steeds ongeslagen in 
de competitie. Ook nu wisten ze 
weer na een spannende pot honkbal 
te winnen en de einduitslag werd 
7-2. U15-3 werd dus ongeslagen 
kampioen in de derde klasse en dat 
werd zaterdagmiddag uitgebreid 

gevierd op het complex aan de Vuur-
lijn met taart en kinderchampagne.
Komende zaterdag gaan zij nog op 
bezoek bij Alphians in Alphen a/d 
Rijn.
Zondagochtend mocht de Honkbal 
U12-2 naar Amstelveen om daar hun 
kampioenswedstrijd te spelen. Het 
team had in het tweede gedeelte 
maar 1 keer verloren van Hoofddorp. 
Vandaag waren zij echter een maatje 
te groot voor DVH en wisten daar 

met 2-15 te winnen. Ook hier was
het Bestuur aanwezig met taart en 
kinderchampagne om dit te vieren.
Het was voor de jeugd van Thamen 
hoe dan ook een succesvol jaar want 
ook alle andere jeugdteams 
eindigden in de top drie van hun 
klasse. Daar honk- en softbal echte 
zomersporten zijn, hebben de 
meeste spelers/speelsters nu een 
kleine pauze en gaan de teamtrai-
ningen weer begin januari starten.

Vijf teams kampioen bij honk- 
en softbalvereniging Thamen
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Wilnis - CSW heeft ook zijn derde 
competitiewedstrijd in winst weten 
om te zetten. Tegen Loosdrecht, dat 
lange tijd met tien man verder moest, 
werd een zwaarbevochten 4-3 zege 
behaald.
Wat een levendige wedstrijd en wat 
gebeurde er ontzettend veel deze 
middag in Wilnis. De eerste grote 
kans van de wedstrijd was voor Loos-
drecht. Epi Kraemer kreeg een uitge-
lezen mogelijkheid om de score te 
openen maar oog in oog met 
doelman Rahim Gok bleek Gok de 
sterkste en voorkwam zodoende een 
snelle achterstand voor CSW. De 
tegenaanval van CSW was wel 
meteen raak. Stefan Tichelaar lag de 
bal breed op de vrijstaande Berry 
Kramer die vervolgens de 1-0 binnen-
tikte. Halverwege deze eerste helft 
maakte een speler van Loosdrecht 
een overtreding die met geel werd 
bestraft. Die was het niet eens met 
deze kaart en zijn commentaar 
leverde hem vervolgens een tweede 
gele kaart op waardoor hij naar de 

kleedkamer kon vertrekken. CSW kon 
maar moeilijk omgaan met de man 
meer situatie en had geluk dat de 
scheidsrechter zijn beslissing introk 
om aan Loosdrecht een penalty toe 
te kennen. Gok bokste de bal weg 
binnen de vijfmeter maar nam daarbij 
ook een aanvaller mee. Uiteindelijk 
kreeg CSW een vrije trap mee in 
plaats van de eerder toegekende 
penalty. Voor rust kreeg CSW via Matt 
Veerhuis nog een prima mogelijkheid 
maar goed uitkomen van de doelman 
voorkwam erger voor Loosdrecht.

Prima pass
Na rust een voortvarende start van 
CSW. Robbert Kompier verzond een 
prima pass op Tichelaar. De aanname 
van Tichelaar was van grote klasse en 
vervolgens liet hij de doelman met 
een enorme uithaal volledig kansloos. 
Wie dacht dat de wedstrijd gespeeld 
was kwam bedrogen uit. Loosdrecht 
kwam al heel snel op 2-1 uit een slim 
genomen vrije trap. CSW was abso-
luut niet in goede doen deze middag 

want het had heel veel moeite met 
het zoeken naar de juiste opening en 
hanteerde daarbij een te laag 
baltempo. Sterker nog, het was Loos-
drecht dat de 2-2 op het scorebord 
zette na een makkelijk gegeven straf-
schop. Met nog een kwartier op de 
klok ging CSW verbeten op jacht naar 
de winst. Kansen kwamen er wel 
degelijk maar de afronding liet te 
wensen over. Met nog een paar 
minuten op de klok kreeg Mike de 
Jong de bal aangespeeld op het 
middenveld. Met een schitterende 
pass stelde hij Veerhuis in staat om de 
3-2 binnen te koppen. Ook in de bles-
suretijd gebeurde er nog van alles. 
CSW zag nog een doelpunt afgekeurd 
wegens buitenspel maar kwam vlak 
daarna wel op een bevrijdende 4-2. 
Veerhuis legde de bal keurig breed 
op Justin Blok die vervolgens 
beheerst binnentikte. Loosdrecht 
kwam hierna nog wel op 4-3 door 
wederom uit een vrije trap te scoren 
maar dat was tevens het laatste 
wapenfeit van deze enerverende en 
boeiende wedstrijd. CSW haalde 
opgelucht adem na het laatste �uit-
signaal want de derde zege van het 
seizoen was een feit.

Vinkeveen - Op zaterdag 8 oktober 
stond voor De Vinken de verre uitwed-
strijd tegen SDO uit Veldhoven op het 
programma. Wellicht was er van 
tevoren sprake van onderschatting, de 
start van de wedstrijd was aan Vinken-
zijde te slap. SDO begon met veel 
aanvalsdrift, de Vinken was niet doel-
gericht en ons achttal kwam niet goed 

in haar ritme. Halverwege de eerste 
helft moest De Vinken dan ook volop 
in de achtervolging. Coach Sabrina 
Kooijman probeerde in een ingelaste 
time-out de scherpte terug te krijgen. 
Met rust was het echter al 11-4. Uit de 
vele kansen die konden worden benut 
wisten alleen Eva Hemelaar met een 
afstandsschot, Zoë van Dasler met een 

mooie vrije bal, Levi Kroon van afstand 
en Jerom Stokhof met een door-
loopbal te scoren. SDO dicteerde het 
spel met veel inzet en passie. Na rust 
kwam het Vinken-momentum, maar 
écht dichtbij kwamen we niet. Nadat 
een SDO-heer de 12-5 scoorde nam 
De Vinken het initiatief. Allereerst was 
het Gideon Lee�ang die een strafworp 
scoorde, vervolgens scoorde Levi 
opnieuw van afstand, gevolgd door 
een mooie korte kans door Zoë van 
Dasler en twee afstandsschoten van 
Finn Kroon en opnieuw Levi Kroon. 
Binnen acht minuten stond het 12-9. 
SDO liet De Vinken echter niet verder 
terugkomen in de wedstrijd. Met veel 
inzet, zo af en toe op het randje, en 
met slimme aanvallen nam de thuis-
ploeg het initiatief weer terug en 
scoorde drie punten in paar minuten 
tijd. Alleen Eva Hemelaar wist met een 
fraaie doorloopbal nog te scoren voor 
ons blauw-witte Vinken achttal.
Met een 16-10 nederlaag keerde De 
Vinken met lege handen en een erva-
ring rijker terug naar Vinkeveen. 
Aanstaande zaterdag staat er weer 
een thuiswedstrijd op het programma, 
De Vinken ontvangt dan Ready ’60 uit 
Roermond.

De Vinken komt met
lege handen thuis

Foto:  Bert Lommers.

Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober 
speelde de JO12-1 van SV Argon de 
zesde en laatste wedstrijd van de 
eerste periode in de Hoofdklasse J 
tegen de JO12-1 van Hollandia uit 
Hoorn. Na vier overwinningen, 1 
gelijkspel en een doelsaldo van +32, 
moest er gewonnen worden om het 
kampioenschap binnen te halen. En 
dat gebeurde op indrukwekkende 
wijze! De tegenstander Hollandia had 
het betere positiespel, maar de verde-
diging van Argon onder leiding van 
Raf Verlaan en de sterk keepende 
Jesse Eindhoven gaf geen krimp. Inte-
gendeel! Met scherpe tegenaanvallen 
wist Argon door verschillende mooie 
aanvallen uit te lopen naar een 0-6 
voorsprong. De doelpuntenmakers 
Mick Vioen (2x), Finn Lee�ang (2x), 
Jah’lil Ronaldo en Ruben Elenbaas 
scoorden er �ink op los en zorgden 
voor blije gezichten bij de meege-
reisde supporters.
In de laatste 10 minuten van de 
wedstrijd wist Hollandia met enig 

geluk nog drie keer te scoren uit dode 
spelmomenten, waardoor de 
wedstrijd eindigde in een 3-6 over-
winning voor Argon. Een bijzonder 
knappe teamprestatie en een over-
winning van het collectief. Waar Sam 
Millenaar, Senn Flapper en Lucas 
Fokker zorgden voor een sterk verde-
digend blok op de �anken. En waar 
Matthew Smaling en Luuk Verlaan op 
het middenveld menig duel wonnen 
waardoor het gehele team beter ging 
voetballen. Tel daar de mooie 
aanvallen en doelpunten van de 
aanvallers bij op, en dan is deze 
verdiende overwinning snel verklaard. 
De komende periode zal het team 
nog hoger ingedeeld gaan worden in 
de Hoofdklasse. Mocht het team in 
staat zijn deze werklust met elkaar op 
te blijven brengen en het positiespel 
nog iets te verbeteren, dan kan dit 
bijzonder talentvolle team van SV 
Argon weer hoge ogen gaan gooien 
en voor het kampioenschap gaan 
spelen.

SV Argon JO12-1 kampioen
in Hoofdklasse J

CSW met moeite langs
tiental Loosdrecht

Regio - Maandag 3 oktober werd 
een avond vol zware bridgepro-
blemen die erg verschillend werden 
opgelost, met alle gevolgen voor 
de scores en standen.
Toch probeerde ieder paar de juiste 
oplossing te vinden met een al dan 
niet vaste of invalpartner. Een 
speler verzuchtte dat als invalspeler 
bieden en spelen wel prima ging. 
De stand aan het eind van de avond 
was: 1. Henny van Nieuwkerk & 
Richard van Heese 62,50%, 2. Nel & 
Hans leeuwerik 60,42% en 3. Gerard 
& Janny Telling 56,77%.
Donderdag 5 oktober werd er weer 
hard tegen hard gespeeld omdat 
ook de kampioenen van de eerste 
serie worden bepaald. De namen 
van de kampioenen worden in het 
volgende verslag opgenomen. De 
uitslagen zijn: A-lijn 1. Richard van 
Heese & Hans Leeuwerik 62,50%,

2. Elisabeth & Nan van den Berg 
57,50% en 3. Hennie van der Reep 
& Corry Twaalfhoven 57,00%. Paar 
Riet van der Meer maakte door 
1upslag een prima 4harten 
contract. Soms heb je ook wel pech 
dan denk je een mooie 5ruiten te 
spelen en dan doubleert de tegen-
partij en dan ga je ook nog 1down, 
terwijl het 4ruitenbod veilig was. 
Paar Ben Gabriel haalde met over-
macht een gedoubleerd 5klaveren-
contract binnen. In een spel boden 
alle paren 3SA en alle gingen 1 of 2 
down. Dus niet te maken.

Upslagen
Hetzelfde gebeurde in een spel met 
een 4schoppencontract maar dan 
met 1 of 2 upslagen. Soms is het 
jammer dat een 6schoppencontract 
1 down gaat en alle andere paren in 
3SA met upslagen belanden. Paar 

ene de Jong bood en maakte in een 
spel 4harten, waar ander paren SA 
of klaveren speelden.
De B-lijn: 1. Paula Kooijman & Koos 
Wieling 60,42%, 2. Marion van 
Nieuwkerk & Wil Peek 57,08% en 3. 
Truus Groot & Bep Schumacher 
54,17%. Paar Paula Kooijman en 
Paar Truus Groot boden en maakten 
een 6schoppencontract, een ander 
deed 4schoppen plus 3upslagen. 
Paar Wil Peek pakt met 1upslag de 
winst in een 2schoppencontract. 
Paar Jenny Silver wist op tijd te 
stoppen met bieden, 2schoppen; 
de overige paren gingen naar 
4schoppen en allen down 
gespeeld. Paar Geri Stappers 
behaalde een heel mooi 5klaveren-
bod gedoubleerd met 1 upslag, de 
overige paren maakten ook 
5klaveren ongedoubleerd. Paar 
Koos Wieling bood en maakte 6SA; 
de andere paren ook, maar niet 
geboden.

Bridge-uitslagen BVM

Mijdrecht - Donderdag 6 oktober was 
het eindelijk zover, de hockeywed-
strijden van de MO18-1 en de JO18-1 
tegen teams uit Zuid-Afrika. Een grote 
spelersbus arriveerde rond de klok van 
zeven op het parkeerterrein van HVM. 
Bij aankomst vielen alle leuke versie-
ringen gelijk op. In en rond het club-
huis hingen leuke Zuid- Afrikaanse 
vlaggetjes en in de mast was de Zuid- 
Afrikaanse vlag gebroederlijk gehezen 
naast de HVM vlag. Toen iedereen 
aanwezig was, zijn alle spelers met 
elkaar op de foto geweest! De JO18-1 
begon met een heerlijk bu�et van
@tapasbijdebuurvrouw, wat volgens 
onze gasten het lekkerste eten tot nu 
toe was! Overheerlijke pasta’s en 
lasagna waren in mum van tijd op. 
Tegelijkertijd startte op het waterveld 
de wedstrijd van de meiden van de 
MO18-1, nadat zij de Zuid-Afrikaanse 
gasten hadden verblijd met een 
vaantje ter herinnering aan deze 
wedstrijd. Deze wedstrijd is geëindigd 

in een 3-0 winst voor de meiden, 
waarna ook zij genoten van het heer-
lijke eten. Om 20.00 uur was de JO18-1 
aan de beurt voor hun wedstrijd, met 
een hoop publiek werd deze wedstrijd 
met 0-2 afgesloten. De Zuid-Afri-
kaanse jongens bleken een tandje te 
sterk voor de jongens van HVM maar 
dat mocht de goede sfeer niet 
drukken. Na a�oop waren de teams 
druk in de weer om shirts te wisselen. 
Vervolgens kwamen alle teams in het 
clubhuis samen en werden de Zuid-
Afrikaanse gasten nog verrast met een 
hockeybal ter ere van het 45-jarige 
bestaan van HVM dit jaar. Als dank 
voor de leuke en goed georganiseerde 
avond leidden zij een Zuid-Afrikaans 
bedankt lied ‘Dankie’ in, wat luid werd 
meegezongen. Met een ijsje in de 
hand vertrokken ze daarna naar de 
spelersbus en werden ze door de 
jongens en meiden van HVM 
uitbundig uitgezwaaid. Al met al een 
geslaagde avond!

Zuid-Afrikaanse jongens tandje 
te sterk voor jongens van HVM
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De Ronde Venen - In de derde speel-
ronde van de biljartcompetitie in De 
Ronde Venen hebben twee teams de 
maximale score behaald door al hun 
vier wedstrijden winnend af te 
sluiten. Zowel Bar Adelhof 1 (BA1) 
tegen De Merel/Richard’s 3 (DMR3) 
als Cens tegen De Merel/Richard’s 2 
(DMR2) wonnen met 48-30. Henk de 
Vries, Edwin v/d Schaft en Eric 
Verlaan van BA1 wonnen alle drie net 
aan, hun tegenstanders behaalden 
nog negen punten, wat vooral zuur 
was voor Jeroen van Rijn, want die 
kwam nog maar 1 carambole tekort. 
Anne Beeker van BA1 liet de ervaren 
Dorus v/d Meer met slechts drie 
wedstrijdpunten verbouwereerd 
achter door in 24 beurten de partij 
uit te spelen. Bij Cens tegen DMR3 
was de situatie anders; DMR3 kwam 
met drie spelers opdagen, dus moest 
Ralph Dam een dubbelpartij spelen 
en alle drie de spelers 1 trede hoger. 
De DMR3 spelers behaalden tussen 
de 6 en 9 wedstrijdpunten, uiteinde-
lijk goed voor 30 punten. De ster van 
de avond was Desmond Driehuis die 
Roos Aarsman in 19 beurten 

versloeg. Desmond speelde daarmee 
samen met Henk Doornekamp (foto) 
van DenB Diensten/De Springbok 
(DenB) de kortste partij van de week. 
John Beets en Ger Ruimschoot van 
DenB wonnen ook, alleen nieuwe 
speler Ton v/d Kleij verloor van Ger 
Versteeg, uitkomen voor De Kromme 
Mijdrecht 2. De eindstand werd 
43-31. De hoogste serie van de week 
kwam op naam van John Beets; 
vorige week waren het er 35, dit keer 
zelfs 49 caramboles in 1 beurt (!). De 
overige wedstrijden waren allemaal 
spannend, aangezien in de einduit-
slag het verschil slechts 1 punt was. 
De Kromme Mijdrecht 1 (DKM1) 
haalde 41 punten tegen 40 punten 
voor De Springbok 1 (SB1). Willem 
v/d Graaf en Raymond Lannooy 
wonnen namens DKM1, Jan de Jong 
en Pieter Langelaan namens SB1. In 
Wilnis eindigde de broedertwist 
tussen S.V. Veenland en Stieva/De 
Biljartvrienden (SDBV) in 39-40. 
Nieuwe speler Joep Pothuizen en 
collega Ron Hartsink wonnen hun 
tweede partij van dit seizoen namens 
Veenland, bij SDBV waren dit Jan 

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de uitreiking van de Rabobank club-
support. De stemmen waren geteld 
en veel mensen hebben volleybalver-
eniging SAS’70 gekozen. Op de 
cheque stond een bedrag van 436,59 

euro en dit bedrag kan heel goed 
gebruikt worden voor nieuw mate-
riaal in de gloednieuwe sporthal De 
Scheg. SAS dankt alle stemmers en 
de Rabobank voor dit fantastische 
bedrag.

SAS’70 blij met steun
Rabobank Clubsupport

Regio - Woensdagmiddag 4 oktober 
om 13.00 uur begon de vijfde zitting 
van de competitie van Bridgeclub 
Hartenvrouw/heer. 25 paren hadden 
de weg naar Sporthal De Scheg aan 
de Arthur van Schendellaan weer 
weten te vinden. 13 paren in de A-lijn 
– dus daar helaas voor een aantal 
paren een stilzitronde – en 12 paren 
in de B-lijn. De hoogste score van de 
middag viel in de A-lijn bij een paar 
dat voor de eerste keer van de partij 
was en daar 67,50% wisten neer te 
zetten. Marcel Frequin & Nelly Vonk 
op de eerste plaats dus. Op twee, ook 
niet mis, Corry Smit & Bep de Voijs 
met 66% rond. De derde plaats was 
voor Gerda Bosboom & Rina van Vliet 
met 57,92%; op vier gelegenheids-
koppel Marja van Holst Pellekaan & 

Thea Stahl met 56,50% en tenslotte 
op de vijfde plaats Janny Streng & 
Sonja Reeders met 54,58%. In de 
B-lijn eindigden Matty Overwater & 
Rineke van Pesch aan de top met 
56,78%. Op twee Ploon Roelofsma & 
Marcia de Graaf met 55,74%. Het 
derde en vierde paar eindigde vlak 
bij elkaar: respectievelijk Hilly 
Cammelot & Corry van de Veer met 
54,52% en Jeanet Vermeij & Lenie 
Pfei�er met 54,33%. De vijfde plaats 
moest gedeeld worden door Arna 
Kroon & Loes Takes en Wies Gloude-
mans & Greet Rahn. Beide paren 
scoorden 51,67%. Wilt u het ook een 
keertje proberen bij Hartenvrouw/
heer of eerst wat meer informatie 
over de club? Stuur dan een e-mail 
aan hartenvrouw2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heerBar Adelhof 1 en Cens
maximale score

Vinkeveen - Na een dramatische 
competitiestart in Amstelveen waar 
een 1-4 voorsprong eindigde in een 
6-4 verlies revancheerde Hertha zich 
met een prima potje tegen DVVA en 
gingen met een 4-3 overwinning van 
het veld. Deze week stond de uitwed-
strijd tegen Nederhorst op het 
programma. Vanaf de aftrap ging 
Hertha er fanatiek tegenaan en Neder-
horst kon alleen maar achteruit voet-
ballen. Een fraaie schuiver van Niels 

verdween in het net en tien minuten 
later kopte Bastiaan de 2-0 binnen. Op 
onverklaarbare wijze zakte Hertha wat 
in en kort voor rust maakte Neder-
horst de aansluitingstre�er. Berrie 
sprak de mannen even stevig toe 
maar na de rust bleef het behelpen. 
Regelmatig balverlies, slechte voor-
zetten en Nederhorst werd steeds 
sterker. Toch kreeg Hertha nog een 
aantal fraaie kansen maar een hele 
goede Nederhorst keeper hield zijn 

Winst voor Hertha 4 ploeg op de been. Jacob stond in de 
achterhoede zijn mannetje waardoor 
Nederhorst er ook niet aan te pas 
kwam. Bij een aanval van Nederhorst 
kroop Hertha door het oog van de 
naald. Drie aanvallers liepen op Thijs af 
maar toch schoot een van hen de bal 
naast. Even later hetzelfde scenario. 
Weer allen voor de keeper en weer 
naast. Door al die fouten van beide 
partijen was het heel spannend. 
Opgelucht ging Hertha toch met een 
2-1 overwinning naar huis. De eerste 
zes punten zijn binnen.

Koridon (keurig in 26 beurten) en 
Martien Heijman. Ook De Springbok 
2/Feka (SB2) wist tegenstander Bar 
Adelhof 2 (BA2) net met 1 punt te 
verslaan, het werd 38-37. Betty van 
der Mars (SB2) kwam 1 carambole 
tekort tegen Yoeri Veeken, Erik Spie-
ring van BA2 overkwam hetzelfde 
tegen Nick v/d Veerdonk. Bart Dirks 
van SB2 won in slechts 20 beurten 
van de uit vorm zijnde Robert Daal-
huizen, Hans Bak van BA2 won solide 
tegen nieuwkomer Peter van 
Kerkwijk. In de stand staat Bar 
Adelhof 1 nu bovenaan, maar zowel 
het eerste als derde team van De 
Merel/Richard’s moeten nog een 
wedstrijd inhalen en kunnen langszij 
komen.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers;
12. smal en lang stuk hout; 13. Europese vrouw; 14. slag in
het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19.
vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24.
periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30.
duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans;
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen);
41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar ver-
voermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. val-
lende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52.
fiets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. ster-
ke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in Oostenrijk;
64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap;
68. gevangenis; 70. spijker met bolle kop; 72. deel van gelaat;
73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland
op auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid
(afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chi-
nese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media plat-
vorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van
brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. grafisch
beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje;
20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhal-
men; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbek-
ken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Euro-
peaan; 36. weer gezond maken; 37. figuur uit Junglebook; 39.
kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote
hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51.
familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55. afdruk
van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en
reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongensnaam; 63.
Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school
(afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn;
74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82.
muzieknoot; 85. heden.
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