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Een veel gehoorde reactie is dat deze 
asielzoekers niet slechts tijdelijk in 
Uithoorn zullen zijn, maar waar-
schijnlijk met voorrang een huis 
aangeboden krijgen, waardoor 
woningzoekenden in ons dorp nog 
langer moeten wachten. Ook wordt 
er een toename van criminaliteit 
verwacht. Mensen zijn bang dat hun 
kinderen niet meer veilig kunnen 
spelen. Anderen zeggen dat er in de 
buurt van ’t Buurtnest al genoeg 
onrust is en verwijzen naar andere 
locaties zoals op het industrieterrein. 
Ze hopen dat er in ieder geval meer 
toezicht van boa’s en politie komt. 
Door de brand met oud en nieuw 
maken mensen zich zorgen over de 

staat van het gebouw. Het zou 
onlangs nog afgekeurd zijn door een 
bouwkundig ingenieur. Ze vragen 
zich af wie de kosten gaat betalen 
om het gebouw geschikt te maken 
voor bewoning. De angst is begrijpe-
lijk door alle beelden op tv. Het zijn 
gevoelens waar het college van B & 
W serieus rekening mee zal moeten 
houden. Maar er zijn ook mensen die 
de asielzoekers met open armen 
welkom heten. Een enkeling wil al 
helpen door kleding te brengen. 
In de gemeente Uithoorn worden 
ook op diverse plekken Oekraïense 
vluchtelingen opgevangen, dus niet 
iedereen snapt dat er nu ineens een 
probleem is met deze asielzoekers.

Openbare vergadering
Vorige week woensdag ontvingen 
omwonenden van ’t Buurtnest een 
brief van de gemeente Uithoorn dat 
er tijdelijk maximaal dertig asielzoe-
kers opgevangen gaan worden. 
Hiermee komt ze tegemoet aan de 
dringende wens van de overheid om 
plaatsen ter beschikking te stellen, 
maar ook staat het college van Burge-
meester en Wethouders hierachter 
vanuit humanitair oogpunt. Zij willen 
graag een bijdrage leveren aan de 
opvang. Daarom gaat het college aan 
de gemeenteraad vragen om achter 
dit voorstel te gaan staan. Dit onder-
werp stond woensdagavond op de 
agenda van een gezamenlijke 
commissievergadering en er wordt 
donderdagavond tijdens de gemeen-
teraadsvergadering over besloten. De 
vergadering wordt gehouden in de 
raadzaal. Belangstellenden mogen 
plaatsnemen op de openbare tribune.

Uithoorn - Het nieuws dat er in ’t Buurtnest asielzoekers opgevangen 
gaan worden is door de omwonenden ambivalent ontvangen. Veel 
mensen vinden het goed dat de vluchtelingen hier een veilig onder-
komen vinden, maar er is ook ongerustheid over de verwachtte 
problemen. 

Wisselende reacties op komst 
asielzoekers

Uithoorn - Wijkcentrum Bilderdijkhof 
is al tientallen jaren een belangrijke 
ontmoetingsplek voor veel inwoners 
van Uithoorn. Dankzij het Colorful 
Communities-programma van PPG 
heeft het onlangs een nieuwe, frisse 
look gekregen. Op donderdag 13 en 
20 oktober was het zover, zo’n 70 vrij-
willigers van PPG staken de handen 
uit de mouwen in het wijkcentrum 
Bilderdijkhof. Gewapend met kwasten, 
rollers en zo’n 330 liter verf begonnen 
ze aan de metamorfose. Er werd volop 
afgeplakt, geschuurd en geschilderd. 
Anke van der Veen, manager Participe 
Amstelland: ‘We zijn onder de indruk 
van de betrokkenheid van PPG en hun 
gedrevenheid om dit voor elkaar te 
krijgen. Het wijkcentrum is voor ons 
een belangrijke plek, omdat hier de 
ontmoetingen tussen mensen plaats-
vinden.’ Participe Amstelland, onder-
deel van Uithoorn voor Elkaar, is een 
welzijnsorganisatie die als doel heeft 
inwoners van Uithoorn te onder-
steunen en zo te zorgen dat ze actief 
kunnen blijven meedoen in onze 
samenleving. In het wijkcentrum 
worden dan ook veel activiteiten 
georganiseerd, zoals het geven van 
cursussen, serveren van maaltijden, 
verzorgen van kooklessen en organi-
seren van feesten. Maar ook diensten 
als het ouderenadvies, ANWB Auto-
Maatje en de ontmoetingsgroepen 
voor mensen met (beginnende) 
dementie hebben er een plek. Van der 
Veen: ‘Hier tellen mensen mee, en als 
mensen meetellen, dan doen ze ook 
mee in de maatschappij. Dankzij deze 
metamorfose – alle muren, kozijnen 
en deuren zijn voorzien van frisse 
kleuren – hopen we dat het wijkcen-
trum nog meer gaat bruisen.’ Hier 
geldt trouwens ook het gezegde als 
één schaap over de dam is, volgen er 

meer. De gedegen en enthousiaste 
aanpak van PPG was voor Participe 
reden om zelf ook te investeren in een 
verbetering. Van der Veen: ‘Als organi-
satie vonden we dat we het in één 
keer goed moesten aanpakken. Want 
als je ergens aan begint, moet je ook 
doorzetten. En dat hebben we 
gedaan. Participe investeert onder 
andere in nieuwe vloeren, gordijnen, 
meubilair en toiletten. We verwachten 
met de nieuwe, frisse uitstraling dat 
niet alleen onze huidige bezoekers 
met nog meer plezier naar het wijk-
centrum komen, maar dat ook nieuwe 
bezoekers, jong en oud, ons weten te 
vinden.’ 

Samenwerking
Ter afsluiting van alle schilderwerk-
zaamheden was er ook een o�cieel 
moment. Op donderdag 20 oktober 
onthulde José de Robles, wethouder 
Zorg van Uithoorn, samen met Justus 
Tichelman van PPG, de plaquette die 
de samenwerking tussen Participe en 
PPG vereeuwigt. José de Robles: ‘Als 
wethouder praat ik regelmatig over 
sociale cohesie, maar hier gebeurt het 
echt. Participe speelt in Uithoorn een 
belangrijke rol in het daadwerkelijk 
laten ontstaan van die sociale verbin-
ding. Maar wat dit project voor mij 
ook belangrijk maakt, is dat hier vrij-
willigers bezig zijn geweest om het 
wijkcentrum op te knappen. Dat was 
eerlijk gezegd ook nodig, er was al 
vele jaren niets meer aan gedaan. En 
als ik nu zie welke metamorfose het 
heeft ondergaan, dan denk ik, dit is 
een plek waar je graag wilt zijn, of je 
hier nu werkt of als bezoeker komt. 
Het is indrukwekkend wat PPG en 
Participe hier samen hebben neer-
gezet. Daar mogen ze met recht trots 
op zijn.’ 

Grote metamorfose 
Wijkcentrum Bilderdijkhof

Regio - Op zaterdag 29 en zondag 30 
oktober as. word tussen 12:00-17:00 
uur in en rondom De Kwakel de 
kunstroute ‘Qua Kunst & Ambacht’ 

gehouden. Tien locaties hebben hun 
deuren voor jong en oud geopend. Bij 
de deelnemende kunstenaars is van 
alles te zien: live schilderen, textiel-

Dit weekend: De Kwakelse 
kunstroute Qua Kunst & Ambacht

technieken, een kerstshow, fotogra�e, 
draagbare verhalen, bronzen, etc. De 
kinderen die meekomen kunnen zich 
op een aantal van de locaties prima 
vermaken. Kijk op de website, www.
kunstindekwakel.nl, daar is alle infor-
matie én de interactieve routekaart te 
vinden.



2 inderegio.nl • 26 oktober 2022NIEUWS

Regio - De bijgevoegde foto’s zijn 
gemaakt door de uit Wilnis afkom-
stige Piet Bosman. Hij maakte 
zowel in 1945 als in de jaren ‘60 
veel foto’s in Mijdrecht en Wilnis en 
de omgeving daarvan. Piet was 

opgegroeid op de boerderij ‘De 
Kraanvogel’ aan de Amstelkade. 
Deze boerderij was tijdens de 
oorlog een belangrijk centrum
van het gewapende verzet. Veel 
gedropte wapens werden daar 

verborgen en veel onderduikers 
hielden zich er schuil.
De beide foto’s maken deel uit van 
de collectie Beeldbank WO2 van 
het Nederlands Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-

studies. Ondanks veel onderzoek 
zijn de datering en de locatie van 
de foto’s nog steeds onbekend. 
Waarschijnlijk gaat het om een plek 
in Mijdrecht of Wilnis. Wie weet 
meer over deze afbeeldingen? De 
redactie van de Nieuwe Meerbode 
ziet graag reacties tegemoet.

VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Wie herkent de locatie of weet meer?

Regio - Donderdag 20 oktober 2022 
hebben zes jongeren, die hun Maat-
schappelijke Diensttijdtraject bij MDT 
CREW afgerond hebben, hun MDT-
certi�caat ontvangen. Bij deze uitrei-
king was ook wethouder van De 
Ronde Venen Maarten van der Greft 
aanwezig. Zoals de wethouder mooi 
verwoorde zijn “deze jongeren een 
voorbeeld voor alle Rondeveners, 
omdat zij zich inzetten voor de 
samenleving. Daarmee dragen zij het 
motto van de gemeente uit, namelijk 
‘hart voor De Ronde Venen’.”
Trajectbegeleider Leyla en Mark 
hadden voor elke jongere een mooie 
toespraak. Daarmee werd duidelijk 
dat de jongeren prachtige dingen 
hebben gedaan in het afgelopen half 

jaar. Zo heeft Angela een mindset-
challenge bedacht voor Gezins-
Buddy. Deze challenge vergroot het 
zelfvertrouwen en het netwerk van 
alleenstaande ouders door het doen 
van wekelijkse opdrachten. Praktijk-
begeleider Angela is erg trots en blij 
met het resultaat.
Lamiya deed haar MDT bij het jonge-
renwerk. Zij begeleidde kinderen 
tijdens de zomerschool, zodat zij hun 
achterstanden konden inlopen. Daar-
naast ondersteunt zij een meiden-
groep. Lamiya had aan 80 uur MDT 
niet genoeg, zij heeft ruim 180 uur 
gemaakt! Lamiya wordt geprezen om 
haar sociale vaardigheden, haar inzet 
en vertrouwen. De ervaring was zo 
leuk en leerzaam dat zij besloot om 

zich aan te melden voor de opleiding 
social work.
Samir was op zoek naar meer ervaring 
met het oog op de studie genees-
kunde. Hij is daarom zijn MDT gaan 
doen bij Uithoorn voor Elkaar. Hij 
mocht ondersteunen bij de ontmoe-
tingsgroepen voor ouderen met 
(beginnende) dementie. Hij heeft veel 
geleerd van zijn MDT en het certi�-
caat is een waardevolle aanvulling.
Sanne bleek het zo goed te doen op 
zijn MDT-plek bij NME De Woudreus, 
dat hij nu na zijn traject mag blijven 
komen als dagbesteding.
Ellen heeft veel taken opgepakt 
binnen haar MDT bij het jongeren-
werk, jong+oud=goud en het promo-
team. Van zomerschool tot voorlich-
ting geven op straat en koken met 
mensen met beginnende dementie. 
Zij blijkt een echte sociale 
duizendpoot.

Ben je tussen de 14 en 27 jaar en 
enthousiast geworden door de 
verhalen van bovenstaande 
MDT-ers? Ben je nieuwsgierig wat 
een MDT traject voor jou kan 
betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op 
met Leyla (06-59832443) of Mark 
(06-51053266) om kennis te maken 
en te kijken of MDT CREW bij jou 
past. Op www.mdtcrew.nl is meer 
informatie te vinden.

Zes jongeren ontvangen certificaat
voor maatschappelijke diensttijd

V.l.n.r. Mark, Angela, Lamiya, Sanne, Samir, Leyla.

IVN-LEZING

De onderwaterwereld
van de Vinkeveense plassen

Regio - Zou je wel eens willen weten wat er onder het spiegelend oppervlak 
van de Vinkeveense Plassen te zien is? Wat groeit daar? Wat leeft daar? Met 
verhalen, foto’s en �lmbeelden laat Rob Idema jullie beleven wat er onder 
water in de Vinkeveense plassen gebeurt.
Tussen 1900 en 1950 werd van de Vinkeveen Veldzijde een plassengebied 
gemaakt door stomende en sissende Veensteekmachines. In hoog tempo 
maakten ze grote vaarten en smalle legakkers. De legakkers werden door
de wind verder afgeslagen en er ontstonden meerder plassen. Gescheiden 
door de Baambrugse Zuwe en de N201 werden drie Vinkeveense plassen 
gemaakt: De Noordplas, de Zuidplas en de kleine plas. Door de winning
van zand voor de Bijlmer en de A2 werden de drie plassen �ink uitgediept. 
Zo ontstonden drie diepe plassen met een unieke waarde bovenwater,
maar ook onderwater.
Drs. Rob Idema is bioloog, natuurgids, (onderwater)fotograaf, onderwater-
�lmer en duikinstructeur. Vanaf 1998 is hij bijna wekelijks onder water te 
vinden in de Vinkeveense plassen. Vaak gewapend met onderwatercamera 
om foto- en �lmbeelden te maken van de Vinkeveense onderwaterwereld. 
Hij heeft veel zien veranderen en die veranderingen gedocumenteerd, 
gelezen en bijgehouden. Weet u bijvoorbeeld dat er garnalen leven in de 
Vinkeveense plassen en dat er 
niet 1 maar wel drie soorten 
rivierkreeft voorkomen? Dat er 
nu meer vissen zijn in de Vinke-
veense plassen dan ooit?
Lezing   ‘De onderwaterwereld 
van de Vinkeveense plassen’ 
door Rob Idema, op dinsdag
1 november van 20.00 - 22.00 
uur, zaal open om 19.45 uur.
Locatie:   NME centrum, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Informatie:
Gerda Veth, 0297 - 26 36 56, 06 -1320 5061. Vrijwillige bijdrage: € 2,50.

Regio - Foto’s gemaakt door leden
van de Fotoworkshop De Ronde 
Venen zijn op veel plaatsen binnen 
onze gemeente te zien. Deze series 
worden ook regelmatig gewisseld.
In de loop van het seizoen maken
de leden foto’s aan de hand van een 
vooraf vastgesteld thema. Het is vaak 
verrassend om te zien hoe eenzelfde 
onderwerp totaal verschillende foto’s 
op kan leveren. De volgende series 
zijn nu te zien:

Gi-ga-groen in de
Bibliotheek Mijdrecht
Het thema van de Kinderboekenweek, 
gi-ga-groen, was de opdracht voor 
deze foto’s. En groen moet hier niet 
letterlijk genomen worden, maar staat 
voor natuur. Neem je kinderen mee 
naar buiten de vrije natuur in. Daar 
valt zoveel te ontdekken: jonge 
dieren, mysterieuze beestjes, geheim-

zinnige struiken, bomen en wat te 
denken van het strand, ook één brok 
natuur, waar van alles te ontdekken is. 
Die foto’s hangen nu in de bibliotheek 
van Mijdrecht.

Landschap in het Gezondheids-
centrum aan de Croonstadtlaan
in Mijdrecht.
Landschapsfotogra�e is een van de 
meest populaire vormen van foto-
gra�e en dat is niet zo vreemd. Land-
schappen zijn altijd een bron van 
inspiratie geweest, ook in de kunst-
geschiedenis. Een landschap is nooit 
statisch maar altijd onderhevig aan 
verandering; immers de natuur leeft 
en de verschillende seizoenen hebben 
een grote invloed op de natuur. Het is 
ook een heel veelzijdig onderwerp, 
wat wel te zien is aan de heel verschil-
lende foto’s die hier te zien zijn. Daar-
naast zijn er op de verschillende 
plaatsen steeds wisselende series te 
zien met foto’s van één of twee leden, 
in Mijdrecht bij De Huifkar en het 
Ho�and Medisch Centrum en in Wilnis 
bij de Willisstee en Gezond Wilnis.

Wilt u ook meer doen met fotogra�e?
Kijk eens rond op onze website: www.
fotoworkshopdrv.nl. Of mail ons als u 
vrijblijvend een clubavond bij wilt 
wonen: info@fotoworkshopdrv.nl.

Exposities van Fotoworkshop 
De Ronde Venen
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Regio - Op zaterdag 22 oktober jl 
ontving het team van de Strooppot 
een wel heel bijzondere gast. Onder 
luid gejuich van de aanwezige 
gezinnen met kinderen, kwam daar 
een levensgrote mascotte aange-
lopen. Het bleek het bijtje Stroopie, 
die vrolijk aan het rode lint trok, 
waardoor zijn eigen wereld o�cieel 
werd geopend. Stroopie is de 
nieuwe mascotte van restaurant de 
Strooppot in De Hoef. Deze lieve bij 
staat centraal in Stroopies wereld.
Eigenaar Marcel Kentrop heeft een 
heel bijzondere band met het 
nieuwe gezicht van het restaurant. 
Hij heeft de mascotte grotendeels 
zelf bedacht, net als Stroopies 
wereld, waarin zelfs een heuse 
bioscoop is gemaakt: Stroopiscoop.
Het werd tijd voor iets nieuws zegt 
Marcel. Het oude speelhoekje 
voldeed niet meer aan de eisen van 
deze tijd en ook de speeltoestellen 
buiten waren aan vernieuwing toe. 
Zo ontstond het idee om zowel 
binnen als buiten één nieuwe speel-

gelegenheid te maken, waarin één 
thema centraal staat.

Prettig
De ervaring heeft ons geleerd dat 
ouders het prettig vinden om zicht 
op hun kinderen te kunnen houden 
terwijl zij spelen en de ouders zitten 
te eten. Daarom is er de afgelopen 
maanden hard gewerkt om van 
onze achterzaal een vrolijke, inter-
actieve wereld te maken, waarin 
kinderen van verschillende leef-
tijden zich heerlijk kunnen uitleven.
Marcel benadrukt dat het goed 
toeven is in dit vernieuwde gedeelte 
van zijn restaurant. Er zijn geluids-
absorberende maatregelen 
genomen, er staat nieuw meubilair 
en er is zelfs een klein winkeltje 
gemaakt. De alom bekende verras-
singspannenkoek heeft hiermee 
plaats gemaakt voor een pannen-
koek met Stroopies (munten) 
waarmee kinderen in het winkeltje 
zelf een verrassing naar keuze 
kunnen uitzoeken.

Gestopt?
Op de vraag of Marcel hierdoor hele-
maal is gestopt met het verzorgen 
van feesten en partijen, antwoordt 
hij dat deze nog steeds gegeven 
kunnen worden. Hiervoor hoeven 
gasten alleen de trap maar op naar 
de sfeervolle bovenzaal, waar de 
herkenbare, gezellige, vriendelijke 
sfeer van de Strooppot je gelijk tege-
moet komt.
Al met al is de transformatie van de 
achterzaal naar Stroopies wereld er 
eentje waar iedereen vrolijk van 
wordt. En Stroopie zelf? Die maakt 
liever stroop dan honing. Het is een 
bezig bijtje.
Wil je Stroopie ontmoeten, dat kan in 
de herfstvakantie is De Strooppot 
vanaf 12.00 uur open en is er om 
14.00 een meet en greet met 
Stroopie. En omdat het feest is 
krijgen de kinderen gratis een kinde-
rijsje bij hun pannenkoek. Meer info: 
www.strooppot.nl.

Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis uit Wilnis bestaat 95 jaar en dat 
vieren zij op zaterdag 5 november. In 
de Willisstee in Wilnis geven we een 
feestelijk concert met een gevarieerd 
programma. Samen met het ROM 
koor zal Viribus Unitis onder andere 
muziek laten horen uit de Musical 
Hair, het Slavenkoor uit de opera 
Nabucco, en Avond van Boudewijn 
de Groot. Daarnaast kunt u genieten 
van Keltische klanken met prachtig 
vioolspel en lekker meezingen met
onze geweldige zanger Koen Raadt, 
die u meeneemt in de muziek van 
Elvis tot Hazes. Het belooft een prach-
tige avond te worden voor jong en 
oud!

Cadeau
Gunt u andere mensen ook zo’n heer-

lijke avond uit? Of draagt u een warm 
hart toe aan een goed doel? Sponsor 
dan een VIP-tafel voor zes personen 
met een hapje, drankje en entree. 
Zo’n tafel heeft u al voor 500 euro, 
mail voor meer informatie naar mail@
viribusunitis.nl. Partycentrum de Vink, 
Tapas de Buurvrouw, Homan BV, 
Hoogerwerf Keukenmontage en G. 
Brouwer en Zn. zijn u al voorgegaan!
Kaarten voor het concert zijn te reser-
veren via mail@viribusunitis.nl of aan 
de zaal verkrijgbaar.
Toegangsprijs is € 7,50 per persoon, 
kinderen t/m 12 jaar mogen gratis 
naar binnen. Wilt u bij reservering wel 
doorgeven als u kinderen t/m 12 jaar 
meeneemt?
De zaal van de Willisstee opent om 
19.30 uur haar deuren, het concert 
begint om 20.00 uur.

Viribus Unitis 95 jaar!

Vinkeveen - Op zaterdag 29 oktober 
bakken vrijwilligers van de Protes-
tantse gemeente ‘De Morgenster’ 
oliebollen voor stichting ZOA. Deze 
organisatie zet zich in voor nood-
hulp gericht op wederopbouw. En 
dat vooral in gebieden waar rampen 
zijn die niet of niet meer het wereld-
nieuws halen. Projecten die bij ons 
de landelijke- en lokale pers niet 
meer halen. Ondanks dat de kosten 
voor oliebollen dit jaar gestegen 
zijn, verkoopt de ZWO ze voor de 
oude prijs van 90 cent per oliebol. 
Want de kosten die gemaakt worden 
om de oliebollen te bakken worden 
geheel betaald door de december 
oliebollen actie van De Morgenster. 
Daarom is honderd procent van wat 
u betaalt bestemd voor het goede 
doel. Wilt u dit project steunen of 
gewoon lekkere oliebollen eten;
de verkoop start rond 08.30 uur en 
loopt door tot in de middag. De 
ZWO groep van de kerk verkoopt de 
oliebollen zaterdag 29 oktober op 

het parkeerterrein van winkelcen-
trum Zuiderwaard in Vinkeveen.

Projecten van ZOA
De wereld is in grotere nood dan 
ooit. Wereldwijd zijn er meer dan 80 
miljoen vluchtelingen. Acute crises 
komen vaak even in de media, maar 
worden dan vergeten. Ondertussen 
gaat het lijden van de getro�en 
mensen jarenlang door. Maar ZOA 
vergeet hen niet! Daarom presen-
teren wij de Vergeten Lijst. Met 
aandacht voor slachto�ers van 
vergeten rampen.
Met de Vergeten Lijst richt ZOA de 
schijnwerpers op vijf landen met 
complexe en langdurige crises.
De situatie in deze landen voor de 
bevolking is schrijnend en de nood 
is hoog. Het gaat om de landen 
Congo, Burundi, Colombia, Zuid-
Sudan en Myanmar. De Vergeten 
Lijst is zorgvuldig samengesteld
aan de hand van diverse criteria en 
bronnen.

Oliebollen voor stichting ZOA

De Hoef - De Hoefse toneelvereni-
ging zoekt het in de najaarsvoorstel-
ling (op 4 en 5 november a.s.) in het 
occulte. En het plaatje op de poster 
oogt wellicht wat luguber, maar
dat is dan wel met de L van lachen 
geschreven.

Het oorspronkelijk Duitse stuk van 
Hans Schimmel, vertaald en bewerkt 
door Carl Slotboom, is een onver-
valste komedie, waarbij de verwikke-

lingen zo complex worden, dat de 
toeschouwer zich zal gaan afvragen, 
hoe hier in hemelsnaam een einde 
aan te breien is.

Inleven
Alweer vanaf begin januari is de 
toneelgroep De Opregte Amateur 
zich aan het inleven in het gezin 
Brouwer, bestaande uit drie broers en 
een zuster. Elke repetitie transfor-
meren de acteurs zich in deze familie 
met een uitvinder, een hacker, een 
zweverige en een ‘normaal’ persoon. 
Op bezoek komen een buurman, een 
ambtenaar van de burgelijke stand, 
een lid van de AIVD, een vriendin en 
een lie�e. En tenslotte natuurlijk het 
bezoek uit het hiernamaals, waar de 
titel van het stuk naar wijst. Iedereen 
reageert daar anders op waardoor de 
verwikkelingen alsmaar verder naar 
een hopeloze situatie toe groeien. 

Op veel van de repetities moest er 
even een pauze worden ingelast om 
de spelers even te laten uitlachen en 
dat terwijl die al wisten wat er 
speelde en wat er ging komen. U als 
toeschouwer kunt er dus van verze-
kerd zijn, dat u de lachspieren weer 
hard nodig zult hebben op de 
uitvoeringsavonden.

Reserveren
Wilt u deze voorstelling bezoeken, 
dan raden wij u aan te reserveren.
Dat kan via de website www.
opregteamateur.nl (tabblad reser-
veren) of anders via Ronald Wieman 
(0297 – 593291). De voorstellingen 
vangen aan op vrijdag 4 en zaterdag
5 november om 20.00 uur in de
‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis 
De Springbok, Oostzijde 61a in De 
Hoef. De zaal is open van 19.00 tot 
02.00 uur.
Nog even iets anders: de vereniging is 
op zoek naar nieuwe jonge leden. 
Interesse? Mail naar info@
opregteamateur.nl.

Toneelvereniging
De Opregte Amateur

Opening Stroopies wereld

Uithoorn - – Tijdens deze toeganke-
lijke gratis cursus leren deelnemers 
omgaan met de online omgeving 
van overheidsinstanties. Als je de 
cursus hebt afgerond kun je zelf 
onder andere een DigiD aanvragen 
en gebruiken en belastingaangifte 
doen. Een DigiD aanvragen en 
gebruiken, zelf je belastingaangifte 
doen of toeslagen aanvragen, het 
gaat tegenwoordig allemaal digitaal. 
Maar hoe doe je dat? Dat leer je in 

deze cursus. Onder begeleiding van 
twee docenten en aan de hand van 
een praktisch werkboek ga je aan de 
slag. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten van twee uur. Aan het 
einde van de cursus krijg je een certi-
�caat. De cursus vindt plaats in de 
bibliotheek in Uithoorn

Cursusdagen
Vrijdag 11 november 10.00-12.00 uur
Vrijdag 18 november 10.00-12.00 uur

Vrijdag 25 november 10.00-12.00 uur
Vrijdag   2 december  10.00-12.00 uur

Aanmelden
Meld je snel aan voor deze gratis 
cursus! Aanmelden kan vóór
4 november bij Anton Furnée via
020 - 54 55 556 of a.furnee@
debibliotheekamstelland.nl

Cursus Digisterker: werken
met de e-overheid
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KERKCAFÉ - SERIE INTERVIEWS MET ZES INWONERS VAN UITHOORN OVER VRIJHEID (3)

Hoe kijkt u terug op de
afgelopen anderhalf jaar?
“Ik ben gelukkig gespaard 
gebleven voor corona zelf, maar
ik heb wel gevoeld dat er ook 
mensen wel getro�en zijn door
het virus met soms dodelijke 
a�oop. Ik heb ook gevoeld dat we 
heel anders dan normaal moesten 
functioneren, met name het
‘onbekende’ maakte veel dingen 
onzeker. Ik reed op 15 maart 2020 
(red: de dag voor de eerste toespraak 
van minister-president Rutte) naar 
een crisisbijeenkomst van de 
burgemeesters uit de regio van 
Groot Amsterdam en reed toen
de stad binnen over een totaal 

verlaten Wibautstraat. Heel bizar 
was dat. Veel mensen hebben zich 
in het afgelopen anderhalf jaar 
kranig gehouden, maar er was ook 
veel stil leed.

Wat betekent Vrijheid voor u?
Als open vraag is het een beetje 
een abstract begrip. Maar ik denk 
bij vrijheid toch vooral aan de indi-
viduele vrijheid, dat je als mens de 
mogelijkheid hebt om naar eigen 
wil te geloven, te denken, je te 
mogen uitspreken en te mogen zijn 
waar je wilt. Dat je uit eigen vrije wil 
toe mag treden tot groeperingen 
en daar uit eigen vrije wil ook weer 
uit kan treden. Je zou ook kunnen 

zeggen: vrijheid is de gelegenheid 
hebben om jezelf te kunnen zijn. In 
de Grondwet, artikel 1 staat veran-
kerd dat discriminatie op basis van 
afkomst, geloof, geslacht, gewoon 
niet kan, dat is een belangrijk vrij-
heidsaspect! Daarbij speelt het 
gevoel te kunnen deelnemen aan 
de samenleving natuurlijk ook een 
belangrijke rol. En veel mensen 
hebben door de pandemie wel 
ervaren dat die deelname werd 
bemoeilijkt. En vrijheid van de één 
kan nooit ten koste van de vrijheid 
van een ander gaan! Daarom heet 
het dat we in een samenleving 
leven, het kan nooit om ongebrei-
delde vrijheid gaan.

Welke persoonlijke herinnering 
komt er bij u boven wanneer u 
aan vrijheid denkt?
Wat hierbij als eerste bij mij naar 
boven komt, zijn de verhalen en 
herinneringen van mijn moeder
uit WOII. Ze is geboren in 1934. Een 
Britse piloot die aan de deur klopte, 
een Duitse nazi die haar �ets 
afpakte; maar ook de euforie die 
mijn moeder beschreef toen de vrij-
heid ingeluid werd door Canadezen 

die het dorp inreden en de chocola 
die ze toen kreeg. We moeten 
echter zeker niet alles wat met vrij-
heid te maken heeft, refereren aan 
de Tweede Wereldoorlog. Ik sprak 
tijdens de pandemie een studente 
die van de een op de andere dag 
heel afgesloten op haar zolder-
kamer zat te studeren en alleen 
online contact had met studiege-
noten. De beknotting van vrijheid 
die dat voor haar betekende, heeft 
haar in een burn-out gebracht.

Is er een beeld/voorstelling wat 
het begrip vrijheid voor u 
uitbeeldt?
Jazeker! Ik ben een liefhebber van 
kunst en cultuur en misschien dat 
ik daarom als eerste moest denken 
aan het beeld van Ossip Zadkine, 
het beeld van ‘De verwoeste stad’, 
een menselijke �guur zonder hart. 
Heel typerend, het hart ging 
verloren tijdens de verwoesting en 
onderdrukking van Rotterdam.
Het tweede beeld wat bij mij 
opkwam, is het beeld van ‘De 
Dokwerker’, op het Jonas Daniël 
Meijerplein in Amsterdam. Als je 
vraagt naar een voorstelling van 
vrijheid, dan is het toch ook wel dit 
beeld wat mij raakt.

Hoe ben je de coronaperiode 
doorgekomen?
Tot vorig jaar september werkte ik 
thuis, met name digitaal. Dit leverde 
beperkingen op. Maar het bood ook 
vrijheden. Geen lange autoriten 
meer; vergaderingen verliepen veel 
e�ectiever, enz. Wat ik echt gemist 
heb is een afscheid toen ik stopte 
met werken. Inmiddels werk ik al een 
jaar niet meer.

Wat betekent vrijheid voor jou?
De ultieme vrijheid bestaat mijns 
inziens niet. Vrijheid bestaat bij de 
gratie van begrenzing. Anders wordt 
het chaos. Als ik nu nadenk over de 
pandemie dan zijn er met ons 
afspraken gemaakt, hoe we elkaar 
ontmoeten, hoe we samenleven. 

Belangrijk is dat je anderen niet 
besmet. Voel je verantwoordelijk voor 
de ander en ook voor jezelf. Vrijheid 
betekent weliswaar voor mij concreet 
dat niemand in deze pandemie 
verplicht kan worden om zich te laten 
vaccineren; Aan dat grondrecht mag 
niemand komen. Maar je bent wel 
verantwoordelijk voor de keuze die je 
maakt en voor het aanvaarden van 
de consequenties daarvan.

Wat voor persoonlijke herinnering 
komt er bij jou naar boven als je 
aan vrijheid denkt?
De keuze die ik lang geleden heb 
gemaakt voor de levensvorm die bij 
mij past, namelijk om met mijn 
vrouw samen te gaan leven. De 
consequentie daarvan was het 

verbreken van mijn huwelijk; het niet 
te vermijden verdriet dat je iedereen 
aandoet; bijvoorbeeld onze kinderen 
hebben er niet voor gekozen.
Vrijheid is niet alleen doen wat je zelf 
wil. Het is altijd begrensd.
Ik heb veel moeite met de demon-
stratie onlangs op de Dam waar 
mensen een jodenster droegen om 
hun onvrijheid aan te geven. Ik heb 
daar geen begrip voor . We weten 
helemaal niet wat het betekent om 
niet vrij te zijn. Ik kan nog geen 
fractie ervaren van wat bijvoorbeeld 
vluchtelingen hebben doorgemaakt 
of anderen die hun vrijheid ont-
nomen is.
Een andere keuze die ik in vrijheid 
gemaakt heb is om eerder met 
pensioen te gaan om samen de 

gezonde jaren die we nog hebben
zo goed mogelijk te benutten. De 
consequenties zijn van materiële 
aard maar die wegen niet op tegen 
het genieten nu.

Is er een beeld of voorstelling dat 
het begrip vrijheid goed voor je 
uitbeeldt?
Het Vrijheidsbeeld op de Hudson.
De vrouw als symbool om alle nieuw-
komers te verwelkomen.
En ook de regenboogvlag waarin alle 
kleuren van onze samenleving verte-
genwoordigd zijn. We leven in vrij-
heid en de vlag wappert zichtbaar als 
symbool van vrijheid.

KerkCafé over “Wat betekent vrijheid voor ú?” 

Gesprek met burgemeester Pieter Heiliegers
“We leven in een samenleving. Daarom
kan vrijheid nooit ongebreideld zijn…”

Gesprek met Trude van Rees
“... dat je de verantwoordelijkheid voor keuzes 
wil dragen en de consequenties aanvaardt”

Sinds 16 maart 2020 maken we een ongekende periode door: een periode die aanvankelijk 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 afge-
nomen. 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 laatste week zijn dat Pieter Heiliegers en Trude van Rees.

Aanstaande vrijdag 28 oktober is er een KerkCafé met Stevo Akkerman 
(columnist/schrijver dagblad Trouw). I.v.m. een mogelijke opleving van 
corona wordt het KerkCafé gehouden in de (grote) kerkzaal. Dit om 
elkaar zoveel mogelijk ruimte te kunnen geven!

Wilt u naar aanleiding van deze interviews reageren, kom dan op 
vrijdag 28 oktober naar De Schutse. Dan is er een discussieavond 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 – In Bibliotheek Uithoorn 
komt een maandelijks Rouwcafé 
‘Verbindend Loslaten’. Daar is plaats 
voor alle soorten rouw. Onder bege-
leiding van rouwcoach Finy Sheils-
van der Post kunnen deelnemers 
leren omgaan met hun verlies. Hier-
door gaat de rouw-arbeid (opnieuw 
of pas) beginnen. In het Rouwcafé, 
zorgen we voor een veilige omge-
ving zodat je tijdens een samen-
komst met andere rouwenden en 
begeleider Finy Sheils-van der Post 
(auteur van ‘Verborgen waarheid, 
een intiem rouwproces na het over-

lijden van mijn twee zussen‘ en ster-
vensbegeleider & rouwcoach) de 
verdieping in kan gaan en misschien 
wel een stuk(je) rouw bij jezelf kunt 
helen. Uiteindelijk hopen we alle-
maal dat we een manier vinden om 
met de gevolgen van rouw te leven. 
Tijdens een bijeenkomst deel je je 
ervaringen, kom je in stilte samen, 
schrijf je met behulp van schrijfoefe-
ningen over de rouw en bespreek je 
verschillende boeken over rouw en 
soortgelijke onderwerpen. Reso-
neert dit bij jou? Voel jij dat deze 
manier jou kan helpen, of wil je het 

graag proberen? Is het de tijd om 
aan de slag te gaan om een stuk 
rouw te helen? Voel je dat je op 
nieuwe vlakken uitgedaagd wilt 
worden? Kom dan naar de Bieb in 
Uithoorn en meld je aan voor het 
Rouwcafé ‘Verbindend Loslaten’ via 
de website van de Bibliotheek 
Amstelland.
De bijeenkomsten zijn: woensdag
2 november, woensdag 7 december, 
woensdag 11 januari en woensdag
1 februari van 11.00 tot 12.30 uur. 
Aanmelden via de website van 
Bibliotheek Amstelland. Meer
informatie vind je op de website:
www.debibliotheekamstelland.nl.

Rouwcafé: Verbindend loslaten



Mohammed (26 jaar) woont met zijn vrouw 
en twee kinderen in Uithoorn. Zes jaar 
geleden ontvluchtte hij Irak vanwege de 
oorlog. Hij kwam terecht in diverse AZC’s en 
woonde op verschillende plekken in 
Nederland. Tot hij een woning kreeg toege-
wezen in Uithoorn. “Ik heb twee broers en 
twee zussen. Een broer en zus wonen in 
Zeeland, een andere broer in Limburg en 
een zus in Duitsland. Liever was ik in 
Zeeland of Limburg gaan wonen, maar je 
kunt niet kiezen.” Hij voelt zich inmiddels 
thuis in Uithoorn. “We hebben een huis en 
de kinderen gaan hier naar school. Ik heb 
hier een aantal vrienden en heb een leuke 
baan. Ik werk als tolk voor de overheid.”

Geestelijk verzorger 
Paul is geboren en getogen in Uithoorn. Hij 
woonde eerst bij zijn moeder in Meerwijk, 
tot hij zijn vrouw leerde kennen. Hij woont 
met zijn gezin in de Poterne. “Ik heb een 
agrarische opleiding gevolgd voor de tuin-
bouw. In die branche heb ik een aantal jaar 
gewerkt, tot ik koos voor het onderwijs. Ik 
ben docent godsdienst geweest op middel-

bare scholen. Tot er bezuinigingen kwamen. 
Nu werk ik als geestelijk verzorger in verzor-
gingshuizen. Ik begeleid ouderen bij het 
laatste deel van hun leven.” Mohammed: 
“Het is mooi om iets te doen waar anderen 
plezier aan beleven.”

Beetje alleen
“Wonen je ouders ook in Nederland?” wil 
Paul weten. “Nee, mijn ouders zijn over-
leden, op vrij jonge leeftijd. Ik was negen-
tien of twintig toen mijn vader overleed, 
mijn moeder overleed enkele jaren later.” 
Pauls vader overleed toen hij twintig was, 
maar zijn moeder is bijna tachtig geworden. 
Mohammed: “Wanneer je ouders overlijden 
voel je je toch een beetje alleen. Bij dingen 
die je bereikt is de vreugde dan toch 
minder. Het is jammer dat ze dat soort 
dingen niet meer kunnen meemaken.” 
Paul is de jongste van acht kinderen; 
Mohammed de jongste van vijf. Paul: “Ik 
kom uit een van de laatste grote gezinnen. 
Tegenwoordig is dat niet meer zo normaal.”

Waardering
“Waarom moest je vluchten uit Irak?” vraagt 
Paul. “Ik woonde in Mosul,” vertelt 
Mohammed. “Het is één van de gebieden 
waar IS binnenviel. In slechts een aantal 
dagen lag de stad in puin. De stad is nog 
steeds, jaren later, niet volledig herbouwd. Ik 
heb er nog een aantal ooms wonen.” In Irak 
werkte Mohammed voor het familiebedrijf. 
Hij was boekhouder. Zes jaar geleden moest 
hij alles achterlaten. In Nederland moest hij 
opnieuw begonnen. Dat was niet makkelijk, 
maar hij hield altijd zijn doel voor ogen. “Ik 
wilde tolk worden.” Dat is gelukt. Het leven in 
Nederland bevalt hem. “In Nederland is er 
waardering voor dingen die je bereikt.” 

Wel heeft hij het idee dat hij harder moet 
werken om iets te bereiken. “Kinderen die 
hier opgroeien en graag iets willen worden, 
kunnen jaren naar dat doel toewerken. In Irak 
is dat anders. Door de oorlog moet je �exibel 
zijn. Je kunt wel een beroep in gedachten 
hebben, maar door de oorlog word je soms 
gedwongen om andere keuzes te maken.”

Eerlijkheid
Mohammed heeft twee jonge dochters, van 
3 en 4 jaar. “De één gaat naar de opvang bij 
het Duet, de ander zit op De Kajuit.” 
Paul heeft drie tieners thuis. Heel gezellig, 
maar niet altijd makkelijk. “Het is leuk om te 
zien hoe kinderen dingen van je over-
nemen,” aldus Paul. “Ik vind het belangrijk 
dat mijn kinderen doen wat ze leuk vinden. 
Toevallig kunnen ze goed leren. Maar het 
beroepsonderwijs zou ik ook prima vinden. 
Het gaat erom dat ze gelukkig worden. Bij 
mij ging dat ook zo. Ik had havo/vwo advies, 
maar ben naar de tuinbouwschool gegaan. 
Mijn vader kwam uit een tuindersfamilie 
maar stopte met het bedrijf toen ik nog 
klein was. Later is het toch anders gelopen. 
Daarnaast vind ik eerlijkheid en rechtvaar-
digheid belangrijk. Goed met andere 
mensen omgaan. Het geloof speelt een 
grote rol in mijn leven, ik hoop daar ook iets 
van mee te geven. Ik hoop wel dat ze iets 
meer geduld hebben dan ik,” lacht Paul. 
Mohammed wil zijn dochters onder meer 
leren dat ze moeten doorzetten, niet 
opgeven voor ze hebben bereikt wat ze 
willen. “Eerlijk is ook belangrijk. Dat brengt 
je verder in het leven. Omgekeerd moet je 
echter niet iedereen vertrouwen op zijn of 
haar blauwe ogen. Dat heb ik moeten leren. 
Hetzelfde geldt voor geduld. Vroeger was ik 
niet zo geduldig, maar het leven heeft me 
dat geleerd. Ik heb vijf jaar moeten wachten 
op mijn verblijfsvergunning.”

Multicultureel
Wat Paul betreft kan het contact tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen in 

Uithoorn wel wat beter. Van beide kanten 
lijkt men huiverig het contact te zoeken. 
Mohammed: “Ik ken diverse vluchtelingen 
die graag meer contact met Nederlanders 
zouden willen, om van hen te leren. Ze 
weten echter niet goed hoe ze met iemand 
kunnen afspreken. Of men is bang om 
fouten te maken. Er is nu geen goede 
instantie om deze ontmoetingen te facili-
teren. Voor mij maakt iemands afkomst niet 
uit, het gaat om het hebben van een klik.” 
Paul: “Uithoorn wordt steeds meer een 
multiculturele samenleving. Op school 
komen al deze culturen samen. Kinderen 
maken daarom makkelijker contact met 
andere culturen.”
Aan het einde van het gesprek blijken de 
mannen elkaar toch te kennen. Ze hebben 
korte tijd vlakbij elkaar gewoond in de 
Prinses Christinalaan. Het duurde even 
voordat het kwartje viel. Wanneer ze elkaar 
in de toekomst tegenkomen, zullen ze 
elkaar direct herkennen. 

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 Mohammed en Paul

Dit Zijn Wij Uithoorn

Mohammed en Paul ontmoeten elkaar bij Poldersport in De Kwakel. Normaal 
gesproken is het er in de zomermaanden een drukte van belang, maar op deze
zomeravond is het uitgestorven. Geen geklim of geklauter en ook de koeien laten
het afweten: de lakenvelders staan een stuk verderop in de wei. Het gesprek kan dus 
in alle rust plaatsvinden.

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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Uithoorn – Afgelopen weekend 
genoten ruim 300 bezoekers van de 
voorstelling ‘Wees maar niet bang in 
het donker’ in het door Toneelgroep 
Maskerade tot theater verbouwde 
Alkwin Kollege. Onder regie van Pitt 
de Grooth bracht de vereniging dit 
keer een comedy thriller vol hilari-
sche momenten en onverwachte 
gebeurtenissen: de lach rolde - net 
als donder en bliksem - frequent 
door de zaal. Maskerade bracht met 
een indrukwekkende teamprestatie 
een heerlijk avondje vermaak op de 
planken. De setting zou zo door 
Agatha Christie verzonnen kunnen 
zijn: Er is een toneelschrijver over-
leden. De enige erfgenamen van 
deze Sebastiaan Sluw zijn een nicht 
en neef die naar zijn oude landhuis 
moeten komen om het testament 
voorgelezen te krijgen. Nicht Laura 
droomt van geld om haar eigen 
“Salon der Schoonheid’ te kunnen 
starten. Iris Slurink speelde deze 
Laura met �air, terwijl Joost Wage-
maker als neef Tom droomt van een 
eigen restaurant “De klamme schelp”. 
Een heerlijke rol van Wagemaker die 
de lachers makkelijk op zijn hand 
krijgt. Neef en nicht kennen elkaar 
en ook hun oom niet, maar door zijn 
overlijden komen ze terecht in een 

griezelig landhuis met een aantal 
zeer vreemde kostgangers. De huis-
houdster mevrouw Beentjes werd 
door Sabine van Keulen onvergete-
lijk neergezet met haar hysterische 
lach en vreemde manier van 
spreken. 

Sinister
Nico Tijsterman zette tre�end de 
sinistere, korzelige butler neer (die 
later in werkelijkheid de schrijver 
Sebastiaan Sluw bleek te zijn). De 
secretaresse van Sebastiaan blijkt 
een grijs muisje te zijn met een 
minderwaardigheidscomplex van 
indrukwekkende omvang. Mooi hoe 
Natalie Bakker hier inhoud aan weet 
te geven. Alsof de hele setting van 
locatie en karakters nog niet genoeg 
is, blijkt er ook nog een moordenaar 
genaamd ‘de sluiper’ ontsnapt te zijn 
uit het gesticht tegenover het land-
huis... Ronnie Baur had geen woord 
tekst als ‘de sluiper’ maar maakte 
indruk met zijn moorddadige capri-
olen in het gitzwarte sluiper-pak. 
Vervolgens doemt er een pistool-
dragende toneelrecensente op met 
wie Sebastiaan klaarblijkelijk nog 
een rekening open heeft staan. 
Orfee Goedkoop maakte van deze 
Sylvia Kraai - met zwarte veren in het 

haar - het karakter dat je graag haat: 
bijdehand, arrogant en snobistisch. 
Heerlijke rol. Intussen doet buiten 
het onweer zich genadeloos gelden. 
Binnen zijn er geheime doorgangen, 
afgesloten telefoons die rinkelen en 
een kapotte klok die dertien keer 
slaat: Halloween in een toneelstuk!

Indruk
Maskerade maakt indruk met de vele 
acteurs en actrices die prima pres-
teren in een stuk als dit. Naast de 
meer dragende rollen waren er ook 
vele andere hilarische bijdragen. 
Margriet Slurink speelde Beb Brul, 
voormalig ster-actrice met de aller-
beste toneel-schreeuw. Wat kan die 
gillen! Dan is er nog het komische 
duo Ralf (zorgmedewerker) en briga-
dier De Graaef die in hun zoektocht 
naar ‘de sluiper’ iedereen angstiger 
maken en ondertussen het hele huis 
blijven doorzoeken. Rob Woerden en 
Jan Vork wisten hiermee de kijkers 
regelmatig een lach te ontlokken. En 
wat te denken van Vincent de Mol 
die als notaris Sjors Appel continu 
met fruit opkomt en geen gelegen-
heid onbenut laat om schaamteloos 
te �irten met de knappe nicht Laura. 
Ook hij wist de lachers meermaals 
op zijn hand te krijgen. Wietske 
Buruma was als verpleegster Molly 
Meermans de rots in de mentale 
branding van Beb Brul. Leuke rol!

Team
Dit toneelstuk draaide niet om het 
verhaal, maar om de ontwikkelingen 
die vaak komisch, verrassend en 
geheimzinnig zijn. Je blijft maar 
denken: “Hoe zit dit!?”. Geweldig om 
te zien dat Maskerade hier als team 
een indrukwekkende prestatie 
neerzet. Want niet alleen was het 
samenspel van de acteurs meer dan 
in orde, een belangrijke rol werd ook 
ingenomen door de mensen achter 
de techniek. Met feilloze timing 
droegen licht- en geluidse�ecten bij 
aan de totale indruk van de scènes. 
Hiermee werd er echt een extra 
dimensie gegeven aan de beleving.

Uithoorn – Op vrijdag 14 oktober 
heeft Pearle Opticiens Uithoorn fees-
telijk haar deuren heropend. Het 
Pearle team verwelkomt je graag in 
de vernieuwde winkel! “De ver-
bouwde winkel is volgens het aller-
nieuwste winkelconcept, wij zijn dan 
ook supertrots dat we in Uithoorn 
deze mooie Pearle winkel hebben” 
vertelt Patrick Koningh, bedrijfsleider 
van deze winkel. Patrick: “De winkel is 
ruim opgezet en op de toekomst 

voorbereid. Ons team verwelkomt je 
graag in de vernieuwde winkel!” 

Vernieuwd én vertrouwd 
Toch is niet alles nieuw, de winkel is 
al jaren een begrip in Uithoorn en 
alles draait om goede service en 
deskundig advies. Patrick: “We willen 
echt weten wat elke klant belangrijk 
vindt, zodat iedereen de winkel 
verlaat met precies de juiste 
zichtoplossing”. 

Openingsactie: 10 dagen het 
montuur voor € 10,–
Pro�teer nu van de aantrekkelijke 
openingsactie: je krijgt 10 dagen 
lang het montuur voor maar € 10,–! 
Deze actie is uitsluitend geldig bij 
Pearle Opticiens Uithoorn van 14 t/m 
24 oktober 2022 en uitsluitend in 
combinatie met glaspakket Goud of 
hoger. Kom langs of maak een 
afspraak op www.pearle.nl/afspraak-
maken. De winkel is gelegen aan 
Zijdelwaardplein 76 in Uithoorn en is 
van dinsdag t/m zaterdag geopend.

Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland 
marktleider in brillen en contact-
lenzen. Zij bieden het breedste 
assortiment glazen, monturen, 
contactlenzen en zonnebrillen. 
Maak een afspraak bij de winkel 
voor een Goed Zicht Gesprek. We 
starten deze afspraak met een 
intake, vervolgens voeren onze 
deskundige opticiens de oogmeting 
uit (gratis, met een waarde van
€ 30,–) en tot slot ontvang je een 
persoonlijk en passend advies over 
een zichtoplossing die past bij jou 
en jouw lifestyle.
Pearle staat voor een goede service 
en is altijd dichtbij: via pearle.nl of 
maak snel een afspraak en kom 
langs. Meer informatie? Kijk op 
www.pearle.nl.

Feest! Heropening Pearle 
Opticiens Uithoorn

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.

Sinterklaas in aantocht
De dagen worden korter, de blaadjes 

verkleuren en het wordt langzamerhand kouder. Dat betekent dat het 
weer tijd is om ons voor te bereiden voor de komst van Sinterklaas en zijn 
Pieten. Ook dit jaar komt de Goedheiligman naar ons dorp. Dit keer op 
zaterdag 12 november. Ik kijk er naar uit. Natuurlijk zal ik hem ontvangen 
en hartelijk welkom heten.
Als kind werd ik rond deze tijd altijd een klein beetje nerveus. Wat zal ik in 
mijn schoentje krijgen? Wij hadden het niet heel breed, maar ik weet, nu 
achteraf, dat mijn moeder altijd haar uiterste best deed om het bijzonder 
te maken. Op mijn wensenlijstje stond steevast marsepein. Ik zal u 
verklappen dat er in dat opzicht niks veranderd is. Marsepein staat nog 
steeds op hét lijstje!
Ik ben blij dat de intocht 
weer als vanouds 
gehouden kan worden. 
Vorig jaar was alles 
anders vanwege de 
pandemie. Toch heb ik er 
nog wel mooie herinne-
ringen aan. Livia was een 
van de winnaars van een 
prijsvraag van de Sinter-
klaasaktie. Samen met de 
Sint mocht ik haar en de 
andere jonge winnaars 
van een prijsvraag een 
zak met cadeautjes over-
handigen. Ik kreeg van 
Livia een prachtige teke-
ning. Deze hangt nog 
steeds op mijn kamer.
Over de Sinterklaasaktie 
gesproken. Veel waardering heb ik voor de vele vrijwilligers die zich hier-
voor inzetten. De Sinterklaasaktie Uithoorn biedt hulp aan (groepen of 
individuele) mensen, in het bijzonder ook aan kinderen, die het door 
allerlei oorzaken, niet zo getro�en hebben in deze wereld. En dat is mooi. 
We kunnen niet zonder deze organisaties.
Laten we op 12 november met zoveel mogelijk kinderen, ouders, groot-
ouders, tantes en ooms, Sinterklaas ontvangen!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Kostelijk vermaak Maskerade

Regio - De Old School Band van 
Marnix Busstra bestaat alweer bijna 
10 jaar. Het was dus hoog tijd voor 
een tweede album. De titel van dit 
album is Casual Chic en de CD- 
presentatie kan natuurlijk maar op 
één plek worden gedaan: Bacchus! 
Want de naam van de Old School 
Band is ontleend aan de gemeen-
schappelijke Aalsmeerse wortels van 
de oprichters van de band: gitarist 
Marnix Busstra en bassist Norbert 
Sollewijn Gelpke. Niemand minder 
dan Marnix’ echtgenote Karin 
Bloemen zal die middag in Bacchus 
het eerste exemplaar van de CD aan 
de band overhandigen en ze heeft 
beloofd een paar nummers mee te 
zingen. ‘Maar,’ zo benadrukt ze, ‘het is 
natuurlijk het concert van de Old 
School Band!’ Marnix’ composities 
weten een mooie balans te vinden 
tussen oud en nieuw. De Old School 
Band zit niet vastgeroest in clichés, 
maar durft de grenzen van zijn genre 

te verbreden. De contrasten geven 
de muziek een rijk palet aan kleur, 
met waanzinnig spel als prettige 
constante. Marnix Busstra’s glan-
zende gitaar schittert tussen Norbert 
Sollewijn Gelpkes lekkere bas, Eric 
van de Bovenkamps klassiek swin-
gende keyboard en de strakke drums 
van Mark Stoop. De synergie tussen 
de bandleden is soms zelfs zo sterk, 
dat de instrumenten versmelten tot 
één geluid. Momenten om je vingers 
bij af te likken. Ook in het spel is het 
verschil tussen oud en nieuw mooi in 
verhouding. Gewaagde improvisaties 
steken af en toe de kop op maar 
raken nooit van het ‘Old School’-pad 
af. Even ongestoord genieten van 
gewoon heerlijke muziek!
Zondag 30 oktober 2022, 15.30 uur, 
zaal open 15.00 uur, bij KCA in Cultu-
reel Café Bacchus, Gerberastraat 4, 
Aalsmeer. Zie voor ticketprijzen en 
online kaartverkoop de KCA Ticket-
shop op skca.nl.

Old School Band viert jazzfeest
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RICK FM
Zondag 30 oktober, Sport & Co, 11.00-
13.00 uur, met nu ook wekelijks de voor-
beschouwing van de wedstrijden van FC 
Aalsmeer. Zaterdag 5 november staan de 
Gouden Zaterdag programma’s in het 
teken van DISCO, 08.00-23.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
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

Uithoorn - In Restaurant Misverstand 
volgen we acht relatief jonge mensen 
met dementie. Onder de bezielende 
leiding van chef-kok Ron Blaauw 
gaan zij tijdelijk als restaurantmede-
werker aan het werk. Voor alle deel-
nemers geldt dat zij sinds hun diag-
nose anders naar hun toekomst 
kijken. Feit blijft dat zij zo lang moge-
lijk actief willen meedoen in de 
samenleving én willen laten zien wat 
er ondanks de ziekte allemaal nog 
wél kan. Het derde seizoen is vanaf 
woensdag 12 oktober zes weken lang 
te zien op SBS6 om 20.30 uur.
De zorgzame en gezellige Marian 
woont met haar man Gert in een 
woonark in Uithoorn. Naast een baan 
als cateringmedewerker zorgde 
Marian vroeger voor de kinderen, 
haar man is vrachtwagenchau� eur en 
dus veel van huis. Nu ze echt niet 
meer kan en mag werken door de 
alzheimer, baalt ze daar erg van. En 
ook dat ze niet meer mag autorijden 
vindt ze lastig. “Het beperkt je in je 
vrijheid.” Marian vindt het � jn om 

mensen te helpen en verzorgen. En 
verheugt zich erop om weer lekker te 
koken in Restaurant Misterstand. Dat 
heeft ze in haar werk ook altijd 
gedaan. Dat ze in het restaurant 
daarbij soms ook de confrontatie met 
zichzelf aangaat neemt ze voor lief. 

Mensen met dementie blijven 
betrekken
De buitenwereld weet vaak niet 
precies wat dementie inhoudt. 
Johnny de Mol laat op een waardige, 
ontroerende en soms humoristische 
manier zien welke maatschappelijke 
vraagstukken samenhangen met 
dementie. Na de diagnose voelen 
veel mensen met dementie zich aan 
de kant gezet. Prof. Dr. Marjolein de 
Vugt laat in deze serie zien hoe we 
mensen met dementie zo goed 
mogelijk kunnen blijven betrekken. 
“Als je kijkt naar wat er nog wél kan is 
er vaak meer mogelijk dan je denkt.” 
Het programma wordt gemaakt in 
nauwe samenwerking met Alzheimer 
Nederland.

Dementie op jonge leeftijd 
In Nederland zijn ruim 290.000 
mensen met dementie. Ongeveer 
15.000 van hen hebben dementie op 
jonge leeftijd (<65 jaar). Ook binnen 
deze jonge groep is de ziekte van 
Alzheimer de meest voorkomende 
vorm van dementie (verder komen 
ook fronto temporale dementie, 
vasculaire dementie en lewy body 
dementie voor). Veel mensen met 
dementie op jonge leeftijd lopen al 
jaren rond met klachten voordat bij 
hen de juiste diagnose wordt gesteld. 
Met enorme impact op het gezins-
leven en het werk. Alzheimer Neder-
land vraagt aandacht voor deze 
speci� eke groep en werkt hiervoor 
nauw samen met het Kenniscentrum 
Dementie op Jonge leeftijd.
Restaurant Misverstand is vanaf
12 oktober elke woensdag op SBS6 
om 20.30 uur te zien.

Marian (61) uit Uithoorn doet
mee aan Restaurant Misverstand

Foto’s:  William Rutte.

Uithoorn - Wie Het Ruilhuis aan de 
Visserlaan bezoekt, wordt enthousiast 
ontvangen door Daniel. Hij laat graag 
zien wat er allemaal al gebracht is en 
wat hij netjes gesorteerd heeft. Een 
ruim assortiment puzzels, veel speel-
goed en knu� els, leuke woonacces-
soires, glaswerk en serviesgoed, 
stapels dvd’s en er zijn zelfs al kerst-
decoraties. “Mensen mogen alles 
komen brengen, behalve gebroken 
spullen, meubels en kleding”, vertelt 
Daniel, “ook geen schoenen, want dat 
is ook kleding.” Daniel zit helemaal op 
zijn plek bij Het Ruilhuis. “Mensen 
hoeven niet per se drie dingen te 
brengen om drie dingen te halen,” 
voegt hij toe. Begeleidsters Mieke 
Kortekaas en Jolien Bläser staan hele-
maal achter de � loso� e van Het Ruil-
huis. “Als team waren we al duurzaam 
bezig. Als een van ons thuis een kast 
had opgeruimd, werd er al gevraagd 
of een collega of cliënt er iets mee 
kon.” Ze vinden het zonde dat spullen 
zo makkelijk weggegooid worden. 
“Wellicht dat je er anderen weer blij 
mee kan maken.” Onderdeel van Het 
Ruilhuis is ook een boekenruilkast en 

een plantenbieb met stekjes en 
zaadjes. Nadat ze wat meer bekend-
heid hadden gegeven aan Het Ruil-
huis zagen ze dat mensen enthou-
siast reageerden. “Ook mensen die 
het wat minder hebben, kunnen hier 
leuk slagen. Je zult net iets vinden 
wat je nodig hebt.” Er is een mooi 
samenwerkingsproject met basis-
school De Kwikstaart. ‘Zij hebben een 
fruitproject waarbij ze aan het eind 
van de week vaak fruit over houden. 
Wij mogen dat op vrijdag ophalen. 
We geven het aan de cliënten, maar 
soms hebben we zoveel dat we er 
ook nog klanten van Het Ruilhuis blij 
mee kunnen maken,” zegt Jolien 
uitnodigend.

Dagbesteding
Het Ruilhuis is een onderdeel van 
arbeidstraining centrum De Morgen-
ster, waar mensen met autisme een 
zinvolle dagbesteding hebben. Zo 
wordt er bijvoorbeeld gedigitaliseerd, 
geprint voor verenigingen, mailingen 
verwerkt, inpakwerk gedaan, in de 
moestuin gewerkt en er worden 
taarten gebakken. Voor iedereen zijn 

wel passende werkzaamheden te 
vinden. “De één kan goed vouwen,
de ander print de stickers en de 
volgende doet de brieven in een 
envelop. Het zijn kleine, behapbare 
projecten zonder werkdruk”, legt 
Mieke uit. Mailingen en inpakwerk 
doen ze graag en zijn altijd welkom. 
De Morgenster heeft veertig cliënten, 
maar per dag zijn er zo’n twintig 
mensen aanwezig. “Het is een groot 
pand, dus het oogt rustig.” Elke groep 
telt drie begeleidsters. Zij helpen zo 
nodig ook bij de studie structurering. 
Zo zijn er cliënten die hun rijbewijs 
willen halen of Japans studeren. “We 
kijken wat wij kunnen betekenen en 
helpen bijvoorbeeld met het 
plannen.”  
De Morgenster is onderdeel van Ons 
Tweede Thuis. De dagbesteding zit 
sinds 2008 in een oud pand aan de 
Visserlaan. Onlangs werd de vloer 
vervangen. “Dit is een ‘vierseizoenen-
pand’. Als het regent, regent het 
binnen ook. Als het warm is, is het 
hier ook bloedheet. Een jaar geleden 
is het dak vernieuwd. Vorige week 
kregen we een nieuwe vloer. De vloer 
was nog oranje. Nu is het een warme 
houtenvloer en dempt het geluid 
meer. Veel cliënten zijn overgevoelig 
voor geluid en licht. De volgende 
ronde gaan we de lampen vervangen. 
We hebben nu dat harde TL-licht. 
Daardoor zitten sommige cliënten 
liever in het donker. We gaan dan 
over op Ledlampen die je kunt 
dimmen.” Zo zorgen ze voor een
prettige werksfeer waar iedereen 
graag komt.
Wie Het Ruilhuis wil bezoeken kan 
elke werkdag tussen 10 en 15 uur 
langsgaan bij De Morgenster,
Visserlaan 6, achter de Thamerkerk.

Ruilen bij De Morgenster
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De Kwakel - Allereerst voor alle 
nieuwe inwoners in de regio, starten 
we met een stukje historie over het 
succes van de Kwakelse Veiling.
In 1960 zocht s.v. KDO naar middelen 
om de bouw van een kleine sporthal 
te kunnen verwezenlijken. Het bestuur 
had gelezen dat er in de kop van 
Noord-Holland met succes veilingen 
werden gehouden en zo werd naar 
West-Fries voorbeeld een eigen 
veiling opgezet. In Limmen werd een 
heuse veilingmeester als afslager 
opgepikt. Na een paar jaren moest
de man echter verstek laten gaan
en werd in Willem Klijn een lokale 
opvolger gevonden. Willem praatte bij 
KDO altijd het Rad van Fortuin tijdens 
de Fancy Fairs aan elkaar en dacht 
waarschijnlijk ‘Wat hij kan, kan ik ook!’. 
Hij bracht het er prima vanaf en 
fungeerde zo’n 40 jaar als veiling-
meester in De Kwakel. Sinds de pensi-
onering van Willem fungeren er zelfs 
twee in die hoedanigheid: Mathijs van 
der Knaap en Arnoud Overwater. De 
eerste veiling was geheel ten behoeve 
van KDO en dit leverde direct al een 
bedrag van 5.000 gulden op, voor die 
tijd verschrikkelijk veel geld, zodat 
men alle reden had om er mee door te 
gaan.
Langzamerhand kwamen er steeds 
meer Kwakelse instellingen bij die
een bijdrage ontvingen uit de veiling-
opbrengst. In de Kwakel zijn er zo’n
35 o�ciële verenigingen en daarvan 
delen er jaarlijks 20-25 mee uit de 
opbrengst. Dat verklaart ook meteen 
het succes en het aantal vrijwilligers 
van de actie. Iedereen weet immers 
dat de gelden binnen de gemeen-
schap blijven, oftewel: iedereen pro�-
teert er uiteindelijk van. Sindsdien is er 
al omgerekend meer dan 2,6 miljoen 
euro bijeen geveild en is KDO door de 
jaren heen de enige instelling/vereni-
ging die altijd een bijdrage heeft 
ontvangen.
Aankomende zaterdag is het eindelijk 
weer zover: de eerste avond van de 
Kwakelse Veiling in de kantine van 
KDO. We starten om 19.30 uur met 
een dertigtal kinderkavels, aanslui-
tend zullen er tot uiterlijk 00.30 uur
in totaal zo’n 200 fraaie kavels geveild 
gaan worden. Het Veiling-comité heeft 
met grote zorg een aantrekkelijke 
kavellijst samengesteld en spraak-
makende premies geselecteerd. 
Hierbij zijn er voor alle doelgroepen 
kavels beschikbaar om op te bieden. 

Op www.kwakelseveiling.nl kunt u de 
complete kavellijst en aangeboden 
premies online bekijken. Het is ook 
mogelijk om een gedrukte kavellijst 
op te halen op één van de volgende 
locaties: Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld, 
Supermarkt De Quakel, Bakkerij 
Westerbos, Greg’s Snacks en KDO.
Dit jaar zal er bij elke € 5.000,- een 
premie worden toegevoegd aan de 
kavel, die op dat moment geveild 
wordt. Deze premies worden ‘blind’ 
getrokken, door de aanwezige notaris. 
De lijst met premies ziet er deze editie 
spraakmakend en veelzijdig uit.
Bied dan ook vooral mee en laat u a.s. 
zaterdag verrassen door één van 
onderstaande premies:
•  Een �ets aangeboden door Van Rijn 

Fietsen. 
•  Een luchtballonvaart aangeboden 

door Van Kessel Administratie- en 
Belastingadviseurs B.V. 

•  Een straat hele Staatsloten XL 
gesponsord door Kwekerij Tonie / 
Molenaar & van Groeningen. 

•  Een BBQ Kamado Kettle Joe aange-
boden door De Beij Elektra B.V. 

•  Een weekend cabrio rijden door 
Gomes Aalsmeer B.V. 

•  Een subplank (model Stardupp EVO 
SUP) incl. toebehoren door SUP 
winkel Wakestore. 

•  Een Wing Foil Clinic voor één 
persoon door H2O Sport Tech B.V. 

•  Combinatie tegoedbon ter waarde 
van € 200,- voor Het Fruitpaleis, 
Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld, Lek 
Bloemenservice en Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, aangeboden door 
Kwekerij De Noordpoel.

Bovenop de hierboven vermelde 
hoofdpremies worden ook nog eens 
de volgende producten geschonken: 
een mooi boeket bloemen van DUO 
Plant / een slagroomtaart gesponsord 
door Oosterveer Assurantie- & Advies-
centrum en Jan Westerbos Brood & 
Banket sponsort en meter ontbijtkoek. 
Mede door de �nanciële ondersteu-
ning van de Kwakelse Veiling i.c.m. de 
inzet van vele vrijwilligers en bedrijven, 
kunnen we het verenigingsleven in ons 
dorp bloeiend en afwisselend houden. 
Kortom, zorg dat u zaterdag op tijd in 
de kantine van KDO aanwezig bent om 
dit prachtige doel te steunen. Trommel 
uw buren, familie en/of vrienden op en 
kom met z’n allen naar de Veiling toe. 
Zij verwelkomen jullie graag zaterdag 
met een glas champagne en hebben er 
veel zin in!

Zaterdag de eerste avond
van de Kwakelse Veiling

Uithoorn - Voor wie steek jij een 
kaarsje aan? In deze dagen rond 
Allerzielen zijn er veel initiatieven op 
TV, begraafplaatsen en in kerken om 
overleden dierbaren te herdenken. In 
Uithoorn kun je in De Schutse op 
zaterdag 5 november van 15.00 tot 
17.00 uur terecht om een kaarsje aan 
te steken. Iedereen, jong en oud, 
kerkelijk of niet, is van harte uitgeno-
digd. Het is alweer een langere 

traditie waar veel mensen gebruik 
van maken. De kerkzaal is speciaal 
voor deze gelegenheid ingericht.
En er is naast stilte ook gepaste live-
muziek, o.a. op piano en orgel. Voor 
wie wil staat er ko�e en thee klaar 
om informeel, gewoon aan tafel, nog 
wat te praten over de dierbare die u 
ontvallen is, kort of langer geleden.
U kunt binnenlopen en weggaan 
wanneer u wilt.

Kaarsjesmiddag in De Schutse

Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers nodigde een paar weken 
geleden jongeren uit om samen met 
hem pizza te eten. De 15-jarige 
Jasper Eigenhuis was op de ‘pizza-
datum’ helaas verhinderd. Maar, zo 
liet zijn moeder weten op de Face-
bookpagina van de gemeente, hij 
wilde de burgervader wel graag 
spreken. Over de toegankelijkheid in 
Uithoorn voor wie, zoals Jasper, in 
een rolstoel zit. De burgemeester 
hoefde hier niet lang over na te 
denken en maakte tijd vrij in zijn 
agenda.

Woensdag 19 oktober gingen ze op 
pad, vergezeld door wethouder Ferry 
Hoekstra die over de buitenruimte 
gaat. Via het gemeentehuis gingen 
ze richting het centrum. Al snel 
bleken op de route veel obstakels te 
zijn die rolstoelers dwingen om over 
de rijbaan of het �etspad te gaan.
Jasper: “Maar met name wil ik jullie 
laten zien dat rolstoelgebruikers niet 
kunnen genieten van de boulevard 
zoals ‘normale’ mensen.” Al snel wordt 
duidelijk wat hij bedoelt; in het 

centrum van Uithoorn is het lastig 
manoeuvreren voor wie rolstoelge-
bonden is, onder andere door de 
verruiming van de terrassen. Het is 
gewoon te smal. Onlangs zijn op- en 
afritten gemaakt voor rolstoelgebrui-
kers. “Op zich een geluk,” aldus 
Jasper, “maar negen van de tien keer 
zijn ze niet te gebruiken omdat er 
auto’s voor staan. Bovendien heb ik 
weinig plezier van de steiger langs 
de Amstel. Die is niet toegankelijk 
voor mij.”

22Q11 deletiesyndroom
Jasper is zijn hele leven al afhankelijk 
van een rolstoel. Hij kan alleen korte 
stukjes lopen. Dit komt doordat hij 
het 22Q11 deletiesyndroom heeft. 
Dit is een aangeboren aandoening 
waarbij een stukje DNA op chromo-
soom 22 ontbreekt (deletie). Hier-
door kunnen verschillende afwij-
kingen ontstaan. Zijn moeder Mireille 
legt uit: “Maar weinig mensen weten 
wat het is. En als je met Jasper praat, 
dan merk je niet direct dat hij ook 
een verstandelijke handicap heeft. 
Omdat hij zeer gepassioneerd kan 

praten. Vaak denken mensen dat er 
daarom maar weinig mis is, behalve 
dat hij in een rolstoel zit. Maar helaas 
is de werkelijkheid anders. Ik vind het 
fantastisch dat de burgemeester en 
de wethouder de tijd nemen om met 
hem op pad te gaan. Zodat hij kan 
laten zien waar er verbeteringen 
nodig zijn.”

Missie
Het is de missie van de tiener om het 
syndroom meer bekendheid te 
geven. Jasper is al te zien op folders, 
posters en billboards en voelt zich 
echt een ambassadeur om het onder 
de aandacht te brengen. Afgezien 
van zijn afwijking is hij eigenlijk 
precies zoals andere tieners. Hij 
houdt van dj Martin Garrix, Max 
Verstappen, telefoons en sportauto’s. 
“Helaas kan ik later zelf geen auto-
rijden. Alleen als de techniek zo 
vooruit gaat dat er zelfsturende 
auto’s op de markt komen.”

Na de uitgebreide ‘schouw’ worden 
Jasper en zijn moeder uitgenodigd 
voor een drankje op het terras. 
Burgemeester Heiliegers legt uit: “Ik 
vind het echt heel goed dat Jasper 
ons heeft meegenomen. Want het 
houdt ons scherp.” Wethouder 
Hoekstra vult aan: “We hebben 
enige tijd geleden al enige aanpas-
singen gerealiseerd in de gemeente. 
Maar nog niet genoeg. Ik ga zeker 
aan de slag met de opmerkingen 
van Jasper.”
Terwijl iedereen van zijn drankje 
geniet, wil Jasper nog heel graag 
weten welke telefoon de wethouder 
heeft. Die weet alleen het merk te 
noemen. “Mag ik even kijken?,” 
vraagt de tiener terwijl hij wijst naar 
het mobieltje op tafel. Dat mag. 
Direct weet Jasper om welk type het 
gaat; hij is onder de indruk: “Het is 
echt een goeie, hoor!” Hoekstra 
lacht: “Gelukkig maar!”

Jasper (15) op pad met 
burgemeester en wethouder

De 15-jarige Jasper Eigenhuis op een terras met burgemeester Heiliegers (rechts) en 
wethouder Hoekstra.

Uithoorn – Wethouder José de 
Robles schoof vorige week tijdens 
het middageten aan bij de bewoners 
van het Hoge Heem. Hij maakte met 
iedereen een praatje en dat werd erg 
op prijs gesteld.
Oorspronkelijk zou de wethouder 
eind september langsgaan in de 
Week tegen Eenzaamheid, in de 

gemeente Uithoorn omgedoopt
tot de Week van de Ontmoeting.
Die afspraak werd verzet naar 20 
oktober. De Robles: “Het leek mij leuk 
om de inwoners van Het Hoge Heem 
te ontmoeten voor een laagdrem-
pelig gesprek. Dat werd gewaar-
deerd, merkte ik; iedereen was erg 
open. Fijn om te horen dat veel 

inwoners het goed hebben in het 
Hoge Heem. En dat er genoeg activi-
teiten georganiseerd worden voor 
hen. Want het is geen geheim dat 
veel ouderen zich eenzaam kunnen 
voelen.”
Dat eenzaamheid op de loer ligt, 
beamen de inwoners. De meeste
zijn behoorlijk op leeftijd en hebben 
geen of weinig familie over. Een 
inwoonster laat aan de wethouder 
weten: “Je moet er daarom zelf wat 
van maken. Ik kan wel op m’n kamer 
blijven, maar daar word je ook niet 
gelukkig van. Er wordt hier van alles 
georganiseerd en ik probeer aan veel 
dingen mee te doen. En af en toe 
grapjes maken onderling, dat is ook 
belangrijk!”
Na ruim twee uur is het voor de 
wethouder tijd om weer te 
vertrekken. Want dan staat ‘kegelen’ 
op het programma voor de inwo-
ners. “Ik vond het heel waardevol om 
hier te zijn. Het zal zeker niet de 
laatste keer zijn,” belooft De Robles.

Wethouder De Robles schuift 
aan in Het Hoge Heem

Uithoorn - Op dinsdag 1 november 
is er herfstbingo in de buurtkamer 
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in 
Uithoorn. De bingo start om 14.00 
uur, de zaal is open om 13.30 uur.
De entree bedraagt € 3,50, inclusief 
ko�e/thee met gebak. We spelen 
drie rondes, bingokaartjes kosten
€ 0,50 per stuk.

In verband met de ruimte is aan-
melden verplicht. Dat kan telefo-
nisch via 06 2426 4047 of door
een kaartje te kopen op dinsdag-
ochtend tussen 9.30 en 12.00 uur in 
de buurtkamer.
De bingo vindt normaal gesproken 
altijd plaats in Wijkcentrum Bilder-
dijkhof, maar vanwege de werk-

zaamheden daar wordt uitgeweken 
naar De Kuyper. Naar verwachting 
wordt de bingo in de buurtkamer 
ook heel gezellig! Er zijn ook al 
plannen voor een Sinterklaasbingo 
op 29 november a.s. Houd de 
website en Facebookpagina van 
Uithoorn voor Elkaar in de gaten 
voor deze en andere activiteiten: 
www.uithoornvoorelkaar.nu/
agenda

Herfstbingo in De Kuyper



Gemeente Uithoo
rn

Interview wethouder
Ferry Hoekstra 

Nationale Klimaatweek 2022

De energiekosten zijn hoog en ook 
de boodschappen worden duurder. Is 
onlangs uw energiecontract afgelopen 
of bent u binnenkort aan de beurt? 
Het kan betekenen dat u honderden 
euro’s per maand méér moet betalen. 
Onze energiecoaches kunnen u 
tips geven, zodat u maximaal kunt 
besparen op uw energierekening. 
Hoe dat in z’n werk gaat, leest u in 
ons artikel over onze energiecoaches. 
Ze zijn speciaal in de klimaatweek 
op maandagavond 31 oktober in het 
gemeentehuis om inwoners te adviseren 
over energiebesparende maatregelen. 
Daarnaast hebben we meer leuke en 
praktische activiteiten in de klimaatweek. 
In deze editie hebben wij ze voor u op een 
rij gezet. Ik ga woensdagmiddag naar het 
Amstelplein en zou het leuk vinden om 
inwoners te spreken over het veranderde 
klimaat, hoe zij daartegen aankijken en 
wat ze zelf al doen. En ik ga zeker naar de 
Expo Circulair. Het lijkt me interessant om 
te kunnen zien wat er van afval gemaakt 
kan worden. Ik zie u daar!

Samen iets doen voor natuur en klimaat
Heeft u al gezien op onze evenementenkalen-
der (www.uithoorn.nl) wat voor leuke en prak-
tische activiteiten er zijn in de klimaatweek van 
31 oktober tot en met 6 november? Bezoek bij-
voorbeeld onze Expo Circulair en stap in de we-
reld van afval en circulair. Of maak een gieter 
van materialen die u normaal gesproken weg-
gooit.

ACTIVITEITEN KLIMAATWEEK

MAANDAG 31 OKTOBER
Kom naar de energie avond in het 
gemeentehuis
Onze energiecoaches Ron en Rob en staan van-
af 19.30 uur voor u klaar om te helpen met 
praktische tips bij het verlagen van de energie-
rekening. Zij laten zien met welke kleine maat-
regelen u kunt besparen op uw energiekosten. 

DINSDAG 1 NOVEMBER
Gaat u dinsdagmiddag na 15.00 uur 
boodschappen doen in het winkelcentrum 
op het Zijdelwaardplein? Dan komt u ons 
tegen met onze preventiekar in de buurt van 
de hoofdingang. We delen gratis een zakje 
bloembollen uit (OP=OP) en geven u graag tips 
over het vergroenen van uw tuin of balkon. 

WOENSDAG 2 NOVEMBER
Kom woensdagmiddag 2 november 
tussen 13.00 en 16.00 uur gezellig naar het 
Amstelplein met uw (klein)kinderen. Wij willen 

Energiecoaches: alle beetjes helpen
Wat doen energiecoaches?
De ene bewoner verbruikt veel energie, de 
andere weinig. Dat kan liggen aan de isolatie 
van je huis. Of je stroom vretende apparaten 
hebt. Maar ook aan je eigen gewoontes. 
“Iedereen weet nu wel dat de verwarming een 
graadje lager moet. Maar je kunt veel meer 
doen, zonder comfort te verliezen, en dat kost 
vaak weinig moeite. Wij geven tips en laten 
ook zien wat dat oplevert,” legt een van de 
energiecoaches uit. 

Hoe gaat dat in z’n werk?
Via www.uithoorn.nl/Home/Uithoorn_doet_
duurzaam/De_energiecoach_weet_raad 
kan iedereen in de gemeente - huurders en 
eigenaren - een ‘bespaarafspraak’ maken. 
“We hebben een checklist, die we samen met 
de bewoner doornemen. We kijken naar de 
speci� eke situatie van die bewoner, van dat 
huis. We komen met een maatwerk-advies 

Inkoopactie 
Warmtepomp
We hebben recent een informatieavond 
over de warmtepomp gehad. Bent u niet 
geweest? Tot en met 8 november kunt u 
nog meedoen met de inkoopactie. Wist 
u dat er met een hybride warmtepomp 
tot wel 85% bespaard kan worden op uw 
gasverbruik? Kijk voor meer informatie 
op https://regionaalenergieloket.nl/
uithoorn/acties 

Uithoorn doet duurzaam

6 december 
Informatieavond collectieve inkoopactie 
voor glas en isolatie

en we berekenen de mogelijke besparingen. 
Die checklist mag je zelf houden, als 
geheugensteuntje.” 

Gratis advies
De energiecoach is gratis, en het advies 
verplicht tot niets. “Als we langskomen, 
hebben we voorbeelden bij ons van niet al 
te dure spullen waarmee je al gauw energie 
kunt besparen. Bijvoorbeeld radiatorfolie, 
een stekkerdoos met schakelaar, een 
brievenbusborstel. Het is allemaal niet 
ingewikkeld. Een tochtstrip kan toch iedereen 
aanbrengen?”

Hulp bij geldzorgen
De stijgende (energie)prijzen hebben als gevolg 
dat het voor mensen met een krappe beurs een 
steeds grotere uitdaging wordt om de eindjes 
aan elkaar te knopen. Maar ook steeds meer 
huishoudens met een modaal inkomen die 

voorheen geen problemen hadden om rond te 
komen, en die het nu niet meer redden door 
een veel hogere energierekening. Inwoners met 
geldzorgen, ook ondernemers, kunnen bij de 
gemeente terecht voor hulp en advies. En voor 
bespaartips.

scannen om de audiotour te activeren. Dus 
vergeet geen oortjes mee te nemen. We staan 
direct naast het scheidingsdepot! U bent van 
harte welkom op vrijdag 4 november tussen 
12.00 en 15.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 
14.00 uur.

iedereen op een leuke manier laten zien wat we 
met afval kunnen doen. We geven deze middag 
een workshop met materialen die u normaal 
gesproken weggooit. We maken een gieter van 
een afgekeurde jerrycan, een tweedehands 
touw of stroomdraad en een stukje slang. Wij 
willen iedereen hiermee inspireren om ook 
thuis te ontdekken wat je nog kan doen met 
tuinslang, � etsband, of kapotte stofzuiger. 
Alles is iets. De organisatie is in handen van 
www.waterleider.nl. Waterleider staat deze 
middag met een kraampje om de workshop 
‘gieters maken’ van afval (OP=OP) te geven. Ook 
geven zij u praktische tips hoe wij ons kunnen 
aanpassen aan het veranderende klimaat.

VRIJDAG 4 NOVEMBER EN 
ZATERDAG 5 NOVEMBER
Bezoek onze Expo Circulair met uw (klein)
kinderen en stap in de wereld van afval en 
circulair. De Expo Circulair is een uitklapbare 
zeecontainer boordevol prachtige 
producten, gemaakt van afval. Zoals een 
met spijkerbroeken geïsoleerd plafond, een 
notitieboekje van ko�  edik en karton dat een 
feestelijk tweede leven krijgt als festivaltent. 
Stuk voor stuk geweldige voorbeelden van wat 
we van afval kunnen maken, als we het goed 
scheiden. De tour in onze Expo duurt ongeveer 
20 minuutjes. U doet deze tour met uw eigen 
telefoon. U kunt bij de start de QR code 

Voor meer informatie over de locaties en 
tijden, ga naar www.uithoorn.nl/Home/
Evenementen/Evenementen_in_Uithoorn. 
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Klachten en onvrede
De klachten hebben niet alleen 
betrekking op de busverbinding 126 
(naar en van Amsterdam-Bijlmer-
Arena) en buslijn 130 (Uithoorn-
station Breukelen heen en terug). 
Ook op lijn 123 (Centrum Mijdrecht 
- station Woerden) vallen herhaalde-
lijk bussen uit, waardoor leerlingen te 
laat op school arriveren. “Terug uit 
Woerden zijn er ook problemen als 
uitval.” Syntus in het Vervoersplan 
2023: “Over de huidige aansluiting 
van lijn 123 op de trein naar Utrecht 
heerst, gezien de binnengekomen 
klachten en opmerkingen, onvrede. 
In het kader van de te ontwikkelen 
dienstregeling op lijn 123 voor de 
dienstregeling van 2023 wordt de 
verbetering van deze aansluiting 
uitdrukkelijk meegenomen.”

Uitruil van woonwijken
“Ik kan me zo kwaad maken over 
besluiten, waarover volgens mij niet 
nagedacht is.” Deze reactie gaat over 
het besluit om de buslijnen 126 en 
130 met ingang van december niet 
langer over de Padmosweg in Wilnis 
te laten rijden. Daardoor wordt een 
groot deel van Wilnis niet langer 
‘bediend’ en dat geldt ook voor
reizigers uit de wijk Molenland in 
Mijdrecht. Syntus en de gemeente 
geven hogere prioriteit aan de 
wensen van ondernemers op het 
bedrijventerrein Mijdrecht. Boven-
dien zegt Syntus dat door de woning-
bouw bij De Maricken-2 “daar een 
nieuwe vraag is voor beter openbaar 
vervoer.” Het lijkt te gaan om een 
uitruil. Syntus: “Voor de reizigers, die 
nu instappen bij de haltes aan Bozen-
hoven, Burgemeester Padmosweg, 
Pieter Joostenlaan en Pastoor Kann-
elaan wordt de afstand tot de halte 
om op de lijnen 126 en 130 te 
stappen groter. De route door Vinke-
veen laten we vooralsnog onveran-
derd, omdat deze uitvoeriger onder-
zocht moet worden en afhankelijk is 
van grotere infrastructurele aanpas-
singen (voor nieuwe haltes).” 

Bar weinig tot geen vertrouwen
Er wordt ook geklaagd over slechte 
overstappen, die niet aansluiten. “Een 
woon-werk afstand van 21 kilometer 
duurt met een slechte aansluiting bij 
een overstap 95 minuten.” Mensen 

verleiden om met de bus te gaan, 
slaan niet aan. “Ik ben blij dat ik over 
een paar weken mijn rijbewijs heb en 
me niet meer druk hoef te maken of 
de bussen wel rijden.” Er is bar weinig 
tot geen vertrouwen dat Syntus met 
meldingen van reizigers iets doet. 
“Daarom ben ik blij met de oproep 
om dit te bundelen.”

Overlast beperken
Syntus dekt zich op de eigen website 
op voorhand in: “Helaas heeft het 
openbaar vervoer net als veel andere 
sectoren te maken met krapte op de 
arbeidsmarkt. We doen er alles aan 
om de overlast voor jou als reiziger
te beperken. Maar we kunnen helaas 
niet voorkomen dat er de komende 
tijd toch ritten komen te vervallen. 
We adviseren je om voor vertrek de 
reisplanner te checken voor actuele 
reisinformatie.” (Dienstregeling | 
Syntus Utrecht) 

Reacties van lezers
(EH.):“Ik reis al vele jaren met het
OV van Wilnis naar mijn werk in 
Amsterdam. Sinds de coronapan-
demie werk ik veel vaker vanuit huis, 
maar op de dagen dat ik naar mijn 
werk ga, gaat er elke keer wat mis.
Dit zijn mijn ervaringen: De reistijd 
wordt in de loop der jaren steeds 
langer. Ooit was er een rechtstreekse 
bus vanaf Wilnis naar Amsterdam, en 
kon ik binnen 50 minuten op mijn 
werkplek zijn. Mijn werk ligt op een 
afstand van 21 km vanaf Wilnis, wat
ik met de auto in 22 minuten zou 
kunnen bereiken. Echter, met het
OV ben ik 1 uur en 15 minuten 
onderweg... En als ik een overstap
mis dan kun je er zo 20 minuten
bij optellen (1 uur en 35 minuten).”

Niet normaal
“Er komen steeds meer “OV-knoop-
punten” en buslijnen worden opge-
knipt in korte stukken. Maar wat 
hebben we daar aan? Dit ziet er op 
papier mooi uit. Maar in de praktijk is 
dit waardeloos, omdat bussen vaak 
niet goed aansluiten door vertraging 
of uitval. Als ik in Wilnis op de 130 
richting Uithoorn stap, moet ik in 
Mijdrecht overstappen op een andere 
130-bus omdat chau�eurs daar hun 
diensten wisselen. Het komt regel-
matig voor dat er geen andere bus is 
of dat er geen nieuwe chau�eur is. 
Vervolgens mis je dan door vertra-
ging de overstap in Uithoorn op een 
bus richting Amsterdam. Het is niet 
normaal dat je voor een stukje van
21 km in drie verschillende bussen 
moet zitten! Als ik een belangrijke 
afspraak heb, dan neem ik voor de 
zekerheid maar bus 126 naar de 
Bijlmer. Dat is een langere reistijd, 
maar meer betrouwbaar omdat je 
dan op de metro kunt overstappen.”

Krap en niet actueel
“Ik heb de laatste maand meerdere 
keren problemen gehad met de 
Syntus bussen. Hierbij een paar voor-

beelden: Half september stond ik in 
Mijdrecht te wachten op bus 130. 
Deze reed vanwege personeelstekort 
maar eenmaal per uur. Echter, toen 
viel op het laatste moment de bus
die wel zou rijden opeens uit: twee 
minuten voordat deze zou vertrekken 
verscheen dit op het informatiebord, 
dus er kwam anderhalf uur geen 
enkele bus! Een ander voorbeeld: 
“Sinds 3 oktober rijdt bus 130 weer 
via de busbaan van Uithoorn centrum 
naar Uithoorn busstation. Echter, in 
9292ov stond tot 12 oktober nog de 
omleidingsroute. Met als gevolg dat 
de overstap op bussen van/naar 
Amsterdam niet goed ging, door
te krappe overstaptijd. Deze waren 
namelijk nog ingesteld op de 
omleidingsroute.

Marge verspeeld
“Een derde voorbeeld: Last-minute 
wijzigingen zijn vaak niet zichtbaar in 
9292ov. Half oktober moest ik voor 
mijn werk naar een congres in Den 
Bosch. Voor de zekerheid had ik een 
ruime marge genomen. Ik zou op de 
vroege ochtend een bus 130 naar 
Breukelen nemen en daar over-
stappen op de trein. Echter, de bus 
die ik wilde nemen kwam helemaal 
niet opdagen, terwijl deze wel in 
9292ov stond vermeld. De volgende 
bus (30 minuten later) had vertraging, 
waardoor ik mijn volledige marge 
had verspeeld en ook de tweede trein 
in Breukelen heb gemist. Ik kwam een 
uur te laat op mijn congres. Ik heb 
Syntus via Twitter aangeschreven.
Zij lieten weten dat als bussen op het 
laatste moment uitvallen zij dit niet 

op tijd kunnen laten verwerken in 
9292ov.” 

Extra schrijnend
“Kortom: heb je een belangrijke 
afspraak, dan kun je vanuit De Ronde 
Venen het beste een uur eerder 
vertrekken met het OV dan je 
normaal gesproken zou doen! Dat 
maakt het verschil in reistijd met de 
auto extra schrijnend: 22 minuten 
met de auto, of ruim twee uur met 
het OV om te anticiperen op een 
mogelijk uitgevallen of vertraagde 
bus...”

Kijk op reis-app
(TH.): “Ook in ons gezin grote irritaties 
over het busvervoer. Vooral het 
‘zomaar’ uitvallen van lijn 126 en/of 
130 vanaf Wilnis naar Bijlmer en/of 
station Breukelen. Zeker de bus van 
7.36 uur. Je kijkt op je app. Ja de bus 
rijdt. Je staat bij de bushalte en de 
bus komt niet. Bij contact met de 
vervoerder krijg je als antwoord: 
“Kijk op de reis-app.” Dit schooljaar
al meerdere keren kids met de auto 
naar station Bijlmer of station Breu-
kelen gebracht, zodat ze toch bij hun 
studie komen.”

Nog geen halte
“En hoe is het mogelijk dat buslijn 
126 verdwijnt uit Wilnis en alle jeugd 
vanaf de katholieke kerk tot en met 
de begraafplaats Wilnis vanaf 11 
december bij rotonde zwembad of bij 
de Maricken (waar nog niet eens een 
halte is) moeten gaan opstappen. Ik 
heb pas geleden op een ochtend een 
keer �etsen geteld vanaf de 

Padmosweg tot en met de begraaf-
plaats. Meer dan 100!! Hoe denken ze 
dit te gaan doen en dat allemaal voor 
vijf minuten tijdswinst om bij de 
Bijlmer te komen?”

Frustrerend onbetrouwbaar
(GL.): “Bijna twee jaar geleden zijn wij 
verhuisd naar Mijdrecht. Onder meer 
de goede busverbinding naar het 
werk in Amsterdam-Zuid was een 
factor. In ongeveer 50 minuten en 
zonder overstap kon ik voor het werk 
uitstappen. Al snel was de recht-
streekse verbinding niet meer 
beschikbaar en werd de dienstrege-
ling frustrerend onbetrouwbaar. De 
laatste maanden zodanig (regelmatig 
anderhalf uur onderweg), dat ik nu 
weer op de motor spring en geen 
gebruik maak van het OV. Helaas.”

Wachten, wachten
(NP-D.): “Daar stond ik dan op 18 
oktober, onderweg naar een Kennis-
platform in Utrecht. Milieu en prijs-
bewust met het OV, bus 130 en een 
trein. In Vinkeveen bij het winkelcen-
trum: er kwam geen bus. Maar het 
was nog geen 24 oktober (die hele 
week geen bushaltes in Vinkeveen bij 
Voorbancken, Waverbancken, Hoge 
Biezenpad, Winkelcentrum en 
Kerklaan ‘vanwege werkzaamheden’, 
red.) en ook volgens de app zou de 
bus gewoon komen. Dus niet. Toen 
gaan rennen naar halte Kerklaan (bij 
Mariaoord) om de streekbus 526 te 
halen. Wachten, wachten. Geen 
streekbus. Rennen naar huis.”

Vervolg op volgende pagina  >>

Regio - Openbaar Vervoer (OV) met busmaatschappij Syntus leidt tot
irritaties. Dat geven lezers aan die reageren op onze oproep van vorige 
week. De dienstregeling wordt getypeerd als “frustrerend onbetrouw-
baar” en de informatievoorziening via de ‘reis-app’ wordt niet als actueel 
en betrouwbaar gezien. Hoewel de ‘reis-app’ aangeeft dat de bus komt, 
zien wachtende reizigers die bus niet verschijnen. “Ik stoor me al een 
tijdje aan het uitvallen.” Meldingen dat een bus niet komt, verschijnen 
pas zo kort van te voren op de ‘reis-app’ dat men al op weg is naar de 
bushalte. “Echt een drama.”

Openbaar Vervoer (OV) met busmaatschappij Syntus 
leidt tot irritaties
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Rennen en terugrennen
“Als ik de auto naar Breukelen station 
zou pakken zou ik het hopelijk nog 
net redden. Al terug rennend komt 
toch de streekbus voorbij. Daar had ik 
niets meer aan helaas, terugrennen 
was te ver. In m’n auto naar Breu-
kelen. Op het station mis ik op een 
haar na m’n trein. Volgende trein
10 minuten later naar Utrecht.
Vanaf Utrecht CS kon ik dus ook gaan 
rennen naar m’n locatie in Utrecht. 
Maar hé, ik heb m’n beweging gehad 
en was bij het Kennisplatform. 
Volgende keer sla ik het met de bus 
gaan waarschijnlijk toch over.”

Slechte overstap
(JdV.): “Ik moet elke dag werken in 
Amsterdam en heb geen rijbewijs.
Ik ben dus altijd afhankelijk van 
openbaar vervoer. Ik moet om half 8 
beginnen en toen bus 340 nog reed, 
was ik altijd op tijd op mijn werk. Nu 
met de 130 naar Uithoorn en dan een 
slechte overstap kom ik bijna altijd te 
laat. Vooral in het weekend is heel erg 
vervelend uit Mijdrecht. Ik werk in de 
ouderenzorg. Moet dus om het 
weekend werken en heb een jaar-
abonnement wat gewoon veel geld 
kost, maar kan bijna nooit op tijd op 
het werk komen. In het weekend kan 
ik niet eens in Uithoorn komen om 
kwart over 6 in de ochtend.“ 

Bericht uit school
(CdV): “Mijn dochter reist met lijn 123 
naar Woerden vanaf Mijdrecht 
Centrum (Rondweg). Deze bus neemt 
zij om naar school te gaan. Zij is al 
vaak voor niets naar de halte gegaan 
omdat de bus opeens was uitgevallen 
en is daardoor meerdere keren te laat 
op school gekomen. Vanuit school 
hebben wij bericht gekregen zelf 
voor vervangend vervoer te zorgen
of je kind met de auto naar school te 
brengen. Wij hebben niet voor niets 
een abonnement afgesloten. Als 
ouders kun je niet zomaar van je werk 
komen om je kind even naar school 
te brengen, zeker niet als dit, zoals de 
laatste tijd, regelmatig voorkomt. Ik 
hoop dat hier snel verbetering in zal 
komen.”

“Echt een achteruitgang”
(LvS): “Deze email heb ik naar Syntus 
in Utrecht gestuurd. Denk dat het ook 
belangrijk is daar nog eens aandacht 
aan te besteden. Vind het onbegrijpe-
lijk dat bus 126 per december 2022 
geen haltes meer heeft door de wijk 
Molenland in Mijdrecht. Alle haltes in 
deze wijk en ook langs de Padmos-
weg vervallen. Nu wonen er veel 
oudere mensen en schoolgaande 
kinderen. Die moeten dus naar het 
centrum van Mijdrecht om daar de 
bus te nemen. Of je moet over-

stappen en dat moet dan weer aan-
sluiten op de 126. Vind het echt een 
achteruitgang. Dan pakken mensen 
als je een auto hebt sneller de auto 
en dat is toch niet de bedoeling. 
Vraagt u daar nog eens naar te 
kijken.”

Echt een drama
(AH.): Hierbij een klacht over het 
busvervoer naar Breukelen. Gemid-
deld één of twee keer per week lukt 
het mijn dochter niet om vanaf Breu-
kelen naar Wilnis te komen of van 
Wilnis naar Breukelen. Soms is al ze 
onderweg naar de bushalte en ziet 
dan in de app dat de bus opeens 
gecanceld is. Zo kort van te voren.
En als je midden op de dag of rond 
acht uur de bus wilt hebben, dan
heb je grote kans dat die niet rijdt. 
Echt een drama.“
(BB.): “In de Meerbode van 19 oktober 
vragen jullie of de streekbus wel op 
tijd rijdt. Nou niet, de 123 valt veel-
vuldig uit en dan kunnen behoorlijk 
wat kinderen niet van Mijdrecht naar 
school in Woerden. Ik verwacht dat 
jullie geen reacties krijgen van de 
kinderen, daarom mail ik namens 
mijn coachkind. Elke keer als de bus 
te laat is of vervallen is, krijgt mijn 
coachkind een aantekening op 
school. Terug van Woerden zijn er
ook problemen als uitval.”

Ineens valt een bus uit
(LR.): “Ik maak zelf gebruik van het 
openbaar vervoer van maandag tot 
en met vrijdag. Ik heb al meerdere 
keren gehad dat ik niet op tijd op 
school aan kwam, omdat er dan 
ineens, vijf minuten voordat ik weg 
ga van huis, een bus uitvalt. Daarbij 
komt dat er bepaalde medewerkers 
langzamer rijden dan de toegestane 
snelheid, waardoor ik ook mijn 
volgende bus mis, waardoor ik dus
te laat op school aankom. Ook is het 
zo dat als ik vanuit school net een 
bus te laat heb genomen en dan
aan kom op Uithoorn busstation,
ik 30 minuten moet wachten op de 
volgende bus in de hoop of dat die 
wel komt. Want anders sta ik daar
60 minuten op het busstation.”

Blij met rijbewijs
“Ik heb gelezen dat ze in december 
het streekvervoer vanuit Breukelen 
naar Uithoorn via een andere route 
willen laten rijden. Daardoor moeten 
de mensen aan de burgermeester 
Padmosweg in Wilnis een heel stuk 
lopen of �etsen om dus de bus te 
kunnen halen. Ikzelf ben blij als ik 
over een aantal weken mijn rijbewijs 
heb gehaald, zodat ik mij niet meer 
druk hoef te maken over het feit of 
dat de bussen wel rijden, of dat ik op 
tijd aankom op school en dat ik niet 

meer zolang hoef te wachten om 
thuis te komen.” 

Niet alleen focus op 130
(DM.): “In de Meerbode viel m’n oog 
op jullie stukje over het streekvervoer 
en toevallig stoor ik me al een tijdje 
aan het uitvallen van de bus. Hier heb 
ik ook al een melding van gemaakt 
richting Syntus en ga dat deze maand 
nogmaals doen, met één melding 
doen ze weinig en ben daarom blij 
met jullie oproep om dit te bundelen. 
Mijn dochter zit op het Kalsbeek 
College in Woerden en moet elke dag 
met de bus van Mijdrecht Centrum 
naar Woerden met de 123. Het eerste 
lesuur begint om 08.30 en m’n 
dochter en alle andere kinderen 
nemen dan de bus van 07.50 uur uit 
Mijdrecht. De afgelopen maand is het 
al meerdere keren voorgekomen dat 
de bus komt te vervallen wat inhoudt 
dat ze een bus later (08.30) moeten 
pakken en te laat (09.00) op school 
komt of we moeten haar met de auto 
brengen. Het zou �jn zijn als jullie dit 
voorbeeld mee kunnen nemen en 
niet alleen focussen op de 130 van 
Syntus naar Breukelen.”

Eerst naar Rondweg
(DvV.): “Ik wil graag reageren op jullie 
artikel van jl. en mede die van enkele 
weken terug. Waarin een raadslid vol 
trots melde dat de bus binnenkort 
over de Industrieweg gaat rijden.
We zullen dan vijf minuten eerder 
in Breukelen of Amsterdam zijn. Ze 
denkt er niet bij door dat we er eerst 
tien minuten langer over doen om bij 
de Rondweg te komen. SCHANDALIG! 
Mijn partner en ik gebruiken regel-
matig het OV. We wonen in Molen-
land en over een tijdje moeten wij 
dus eerst naar de Rondweg zien te 
komen. Mijn partner is slecht ter 
been, dus moeten we eerst met de 
auto naar de Rondweg. Dit terwijl de 
langparkeerplaats ook erg vol staat. 
De hele Padmosweg en heel Molen-
land worden zo buitengesloten.

Als je nu kijk hoeveel �etsen er bij de 
haltes Driehuiskerk en Bozenhoven 
staan. Deze �etsen moeten dan ook 
allemaal naar de Rondweg. Ikzelf 
werk in het dorp en kan mijn �ets 
regelmatig niet eens bij Rendez Vous/
Hans en Frietje kwijt, omdat er héél 
véél �etsen van OV gebruikers staan. 
NU AL. Ik kan me zo kwaad maken 
om besluiten waar volgens mij hele-
maal niet over nagedacht is.

Ik geloof er niks van
(JCV.): “Even een reactie over het 
streekvervoer. Mijn zoon is 16 en gaat 
elke dag met de bus naar Breukelen. 
De laatste tijd klaagt hij steeds dat de 
bus niet komt. Afgelopen dinsdag 
heeft hij meer dan 45 minuten staan 
wachten op Breukelen. Maar niet 
alleen dinsdag. Het gebeurt gewoon 
te vaak. Heel vervelend. Zeker als
je de hele dag al op school hebt 
gezeten. Nu nog een ander puntje. 
Hoezo de bussen uit Wilnis weg? 
Waar slaat dat op? Ze zeggen dat het 
korter duurt, zo’n ritje naar Breukelen. 
Nou, ik geloof er niks van. En daarbij: 
voordat ze bij de bus zijn en het 
regent, dan komen ze al zeiknat bij
de bus aan. ECHT belachelijk de bus 
weg.”

Overvolle bus
(XX.): “Ik reis gemiddeld tweemaal per 
week met het openbaar vervoer. De 
andere twee dagen maak ik gebruik 
van de auto of ben ik thuis aan het 
werk. Op één van de locaties waar ik 
werkzaam ben, is het niet mogelijk 
om te parkeren. Ik ben daarom 
aangewezen op het openbaar 
vervoer. Ik reis met lijn 126. Een 
enkele maal reis ik op de terugweg 
vanuit Amsterdam met de trein naar 
Breukelen om vervolgens op bus 130 
te stappen. De laatste tijd komt het 
ook voor dat ik in de ochtend naar 
Breukelen reis en daar op de trein 
stap. Dit omdat buslijn 126 niet op 
komt dagen. Sinds 6 januari 2022 rijdt 
lijn 126 nog slechts tweemaal per uur 
in de spits. Dat betekent dat zowel op 
de heen- als de terugreis de bussen 
overvol zijn tijdens de spits.”

Besmettingsbron
“Het komt regelmatig voor dat er 
zelfs geen zitplaatsen meer zijn. Het is 
niet ondenkbaar dat de bus op deze 
wijze ook weer een bron van besmet-
tingen gaat worden. Hetgeen onwen-
selijk is. Het grootste probleem vind 
ik echter dat de bus maar tweemaal 
per uur vertrekt. Dat betekent dat
ik op de terugreis één uur en 20 
minuten reistijd heb. Ik kan het me 
niet permitteren om de bus te missen 
(want anders moet ik een half uur 
wachten), dus ik heb relatief veel 
wachttijd. Een reisduur van een uur 
en 20 minuten is natuurlijk bespot-
telijk gelet op de afstand (25 km) 
Amsterdam - Vinkeveen. Met de auto 

ben ik van deur tot deur met een half 
uur op mijn werk.” 

Dienstregeling
“Mijn grootste zorg is dat er al sinds 
geruime tijd (bijna tien maanden) de 
bussen tweemaal per uur rijden en 
dat dit het nieuwe normaal in de 
dienstregeling lijkt te worden. Ook 
vanaf december 2022 wanneer de 
nieuwe dienstregeling in werking 
treedt. Ik herken inderdaad ook de 
problematiek van de slechte aanslui-
ting van de trein op de bus en de
bus op de trein. Het is echt heel 
vreemd dat hier geen rekening mee 
gehouden wordt. Op deze manier 
neemt de reistijd ook alleen maar 
toe.” 

Pas bij de bushalte
“Ook herken ik me in het feit dat de 
bus gewoon niet komt opdagen.
In de Syntus-app wordt ook geen 
melding gemaakt dat de bus niet 
rijdt. Daar kom ik pas achter als ik bij 
de bushalte sta. Verder valt het me op 
dat als de bus komt, de bus te laat is. 
Dat is in mijn beleving iets van de 
laatste paar weken. Reizen met het 
openbaar vervoer is duur. Voor dat 
soort bedragen mag je wel een ander 
service- en kwaliteitsniveau ver-
wachten, hetgeen helaas niet het 
geval is. Als ik de keuze had, dan zou 
ik niet meer met het openbaar 
vervoer reizen.
Naast de klachten die ik heb zou ik 
het ook waarderen als mijn zorg ten 
aanzien van de frequentie in de 
dienstregeling wordt gedeeld met de 
vervoerder en de toezichthouder. Het 
is onaanvaardbaar dat de bus slechts 
tweemaal per uur rijdt. Volgens de 
reguliere dienstregeling zou de bus 
viermaal per uur moeten rijden. Hoor 
graag en veel succes met het 
bundelen van de ervaringen en 
klachten.” 

De volledige namen van alle lezers die 
gereageerd hebben, zijn bekend bij de 
redactie.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Hol-
land; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in Amsterdam; 14.
dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer;
19. leesmiddel; 21. inhoudsmaat (afk.); 22. boomsoort; 24.
hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30.
oud Chinees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schild-
wacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel; 38. uit-
vinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42.
Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46. steekwapen; 47. drietal;
48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon;
52. groentesoort; 54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. trei-
teren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glas-
ruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76. sneeuwschaats; 77.
oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht;
81. rivier in Rusland; 82. vurig strijdpaard; 83. deel van een
trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lid-
woord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woonplaats; 7. dier op
de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10.
muzieknoot; 11. onachtzaam en laks; 16. Russisch ruimtesta-
tion; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21.
halsboord; 23. uniformstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel
van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van Mos-
kou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. popu-
laire balsport; 37. groef in karton; 39. rangtelwoord; 40. fijne
mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46.
scheepsvloer; 51. dun en mager; 53. soort loofboom; 54.
nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken
wasbak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika;
62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooroverbuigen (hel-
len); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71.
Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziek-
genre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce (afk.); 85. loofboom.
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Maak kennis met de 
onderwatersport
Regio - Aankondiging: ervaar de 
prachtige onderwatersport bij de 
open avond van Duikteam Thamen. 
Op donderdag 17 november opent 
Duikteam Thamen de deuren voor 
alle geïnteresseerden in de mooie 
onderwatersport. Tijdens deze avond 
is er de gelegenheid om met een 
gebrevetteerde instructeur te 
ervaren hoe het is om onder water te 
ademen en te genieten van de stilte 

en gewichtloosheid. Spreekt dit je 
aan? Kom dan kennis maken met de 
gezelligste duikvereniging in Aals-
meer. De open avond is 21:00 tot 
22:30 in Zwembad de Waterlelie aan 
de Dreef 7 in Aalsmeer. Je wordt daar 
opgevangen door iemand van de 
vereniging. Aanmelden graag via 
info@thamen-diving.nl ter attentie 
van Marc Eveleens. Zonder verplich-
tingen en zonder kosten. 

Uithoorn - Op Maandagavond 24-10-
2022 werd in de Scheg de 1e ronde van 
de 2e parencompetitie gespeeld. Door 
een aantal oorzaken is het ledenaantal 
wat teruggelopen waardoor de 
wedstrijdleiding besloten heeft om 
met twee lijnen verder te gaan en er 
geen degradatie en promotie vanuit de 
A en de B-lijn heeft plaatsgevonden. In 
de A-lijn gingen met een trots gevoel 
en de 1e plaats Tineke van der Sluis en 
Henk Stolwijk met 60,50% naar huis. 
De 2e plaats ging met een miniem 
verschil van een half procent naar het 
immer sterk spellende paar Hans 
Wagenvoort en Nico van der Meer met

een score van 60,00% De 3 e plaats 
was met een score van 56,67% voor 
de dames Greetje van den Boven-
kamp en Ria Wezenberg. In de B-lijn 
waren de heren Theo Vermeij en Rob 
Vasten de helden van de avond door 
met de hoogste score van 64,86% en 
de 1e plaats huiswaarts te keren. Het 
goed spelende paar Tom Woerde en 
Richard Linting namen de 2e plaats 
en een mooie score van 61,63% voor 
hun rekening en Joke Jansen en 
Dieny Verhoe� lieten zien dat ze de 
dip van vorige week te boven waren 
en namen de 3e plaats voor hun 
rekening met 56,77%

Bridge Vereniging Uithoorn

LEZERSPOST

Uithoorn - - De gemeente betreurt het dat rondom de 
vernietiging van het bestemmingsplan voor Gasterij De 
Kwakel zoveel onduidelijkheid en onrust zijn ontstaan. 
In reactie op het eerder verschenen artikel van 5 
oktober in deze krant, wil zij graag een en ander 
verhelderen.

Akoestisch vraagstuk
De voornaamste reden voor de Raad van State om het 
bestemmingsplan te vernietigen was niet de akoestiek 
zelf maar het onderzoek ernaar. Daaruit was namelijk 
nog niet voldoende duidelijk of de Gasterij niet te veel 
geluid zou produceren bij gelijktijdige activiteiten. De 
Gasterij laat hierop aanvullend akoestisch onderzoek 
doen. Ook worden beide zalen verder geïsoleerd. De 
gemeente ziet daarom van handhaving af tot de resul-
taten hiervan duidelijk zijn. Controlemetingen moeten 
binnenkort aantonen of de Gasterij akoestisch gezien 
inpasbaar is op de Vuurlijn 78. Is dit zo, dan kan de 
gemeente de Gasterij tijdelijk een vergunning geven. 
Op termijn zal de gemeente in een nieuw bestem-
mingsplan de toegestane bedrijfsvoering moeten vast-
leggen, ook voor opvolgende ondernemers.

Gedogen Gasterij
De gemeente mag de Gasterij voorlopig gedogen, 
omdat het al in bedrijf was. Dan moet eerst worden 
beoordeeld of legalisering mogelijk is. Soms is in verge-
lijkbare situaties, of bij nog niet gestarte onderne-
mingen, gedogen niet mogelijk. In de gedoogperiode 
kan de Gasterij open blijven in afwachting van de 
omgevingsvergunning, mits de ondernemer zich aan 
de uitspraak van de Raad van State houdt. Volgens de 
gemeente zou sluiting van de Gasterij betreurens-
waardig zijn. In De Kwakel is allereerst duidelijk 
behoefte aan een evenementenlocatie, waar er nu 
weinig van zijn in de omgeving. Daarnaast is de 
gemeente blij met een ondernemer voor het perceel 
aan de Vuurlijn 78. Dit perceel had al een bedrijfsbe-
stemming onder het oude bestemmingsplan dat nu 
weer van kracht is. In de periode voordat de Gasterij 

zich er vestigde, was het perceel lange tijd lastig in te 
vullen. Zelfs ondanks dat er veel typen bedrijven waren 
toegestaan. Pas in 2018 zag het huidige plan het licht.

Gemeente scherp op normen
Dat de Gasterij voor nu nog niet bewezen akoestisch 
inpasbaar blijkt, is een tegenvaller. Toch blijft de onder-
nemer net als de gemeente goede moed houden. Alle 
activiteiten van de Gasterij zijn los van elkaar namelijk 
wel akoestisch gelijkwaardig aan de activiteiten die op 
basis van het herleefde bestemmingsplan toelaatbaar 
zijn. De impact van meerdere activiteiten gelijktijdig 
moet nu nog beter uitgezocht worden. De gemeente 
heeft altijd aandacht gehad voor de akoestische 
normen voor een bedrijf aan de Vuurlijn 78. Reden 
waarom zij aan de Raad van State voorgesteld had de 
akoestische norm in het nieuwe bestemmingsplan zelf 
op te nemen. Ook had zij voorgesteld om in het 
bestemmingsplan een verplichte geluidsbegrenzer op 
te nemen voor de geluidsinstallaties. De Raad van State 
vond dit alles echter niet afdoende en wil zoals gezegd 
inzicht in het geluid dat de Gasterij produceert bij 
gecombineerde activiteiten. 

Nieuw besluit
Zeer binnenkort neemt de gemeente een nieuw besluit 
over de Gasterij, de uitspraak van de Raad van State 
daarbij volgend. Dat besluit wordt nu genomen op 
basis van het vorige bestemmingsplan Landelijk gebied 
– Langs de Vuurlinie. Zoals gezegd zijn op grond van dit 
plan al veel bedrijven toegestaan. Bijvoorbeeld kleine 
fabrieken of agrarische verwerkingsbedrijven, met 
vergelijkbare geluidsnormen en afstandsnormen. De 
Gasterij mocht er daarom van uitgaan dat akoestisch 
gezien minimaal deze activiteiten al toegestaan waren 
toen zij hun plan maakten. De gemeente moet hier 
rekening mee houden en staat dus voor een lastig 
besluit met veel haken en ogen en veel belangen om af 
te wegen. In overleg met alle betrokkenen en na het 
nodige onderzoek, verwacht zij er echter wel uit te 
komen.

Gemeente reageert op bestemmingsplan 
Gasterij De Kwakel








