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Actie geldig t/m zaterdag 6 november 2021 bij Vomar Uithoorn.

OP=OP 

Perla 4-laags 
Toiletpapier
4-laags ultra soft & ultra 
strong papier. XXL-pack 16 rollen Max. 6 pakken per klant

5a
 11.98
2X XXL-PACK

Zo kon er o.a. geboden op Derbystar 
voetballen, toegangskaarten voor 
Monkey Town, een dartbord, een 
bouwpakket en taarten van Ajax en 
Feyenoord. Als klapper op de vuurpijl 
werden er kauwgomballenapparaten 
voor € 5,- geveild, zodat vele kinderen 
voor een laag bedrag een kavel 
konden aankopen en dolgelukkig 
konden gaan slapen. 
Onder alle verkochte kavels in het 
eerste uur werd er bovendien een 
gourmetschotel voor 6 personen 
verloot en was er een leuke prijs voor 
de mooiste kleurplaat. Van elke groep 
van minimaal 6 personen die voor 
21:00 uur binnenkwam, werd er een 
groepsfoto gemaakt. Uit deze foto’s 
werd de familie Overwater uitgeloot 
en zij kregen een BBQ-pakket aange-
boden. Mede door deze actie en het 
feit dat er een eindtijd was van 24:00 
uur was, was het al vroeg druk en 
gezellig in de kantine. Dit was ook 
duidelijk te merken aan de gemid-
delde opbrengst per kavel. De geheel 
verzorgde High Wine en High Beer 
pakketten voor 4 personen bij 
Gasterij de Kwakel waren zeer popu-

lair onder de ruim 200 volwassen 
bezoekers. Tevens leverden de drie 
privé vluchten van 40 minuten vanaf 
Lelystad Airport, de pondje palingen, 
het sloepvaren en een taxirit voor 4 
personen, veel geld op. Hierdoor 
volgden de premies bij elke 
€ 5.000,- elkaar snel op en met nog 
één uur te gaan was de opbrengst al 
ruim € 20.000,-. 

Uitdaging
In het laatste uur was het voor de 
veilingmeesters een enorme uitda-
ging om ervoor te zorgen dat alle 
kavels geveild konden waren, 24:00 
uur was immers de noodzakelijke 
eindtijd. De hoogste opbrengst werd 
gerealiseerd door een chequeboek 
van 52 bonnen van € 25,-, die besteed 
kon worden bij Albert Heijn Jos van 
den Berg. Tevens deden een middag 
Poldersporten voor 25 personen incl. 
BBQ en een hele week cabrio rijden 
het zeer goed. Mede hierdoor vielen 
er nog twee premies in het laatste 
uur. Om 23:55 uur was de laatste 
kavel geveild en kon de eindstand 
opgemaakt worden. Met 100 kavels 

minder dan in andere jaren en de 
beperking tot 24:00 uur zijn we er 
toch met z’n allen in geslaagd om een 
boven gemiddeld hoog bedrag op te 
halen van €31.534,-. Alleen in 2005 en 
het recordjaar 2018 waren deze 
bedragen op de eerste avond hoger. 
Een prestatie van formaat, waarmee 
het verenigingsleven in De Kwakel 
een �nanciële impuls zal gaan 
krijgen. Het Veilingcomité wil 
iedereen bedanken voor zijn / haar 
bijdrage hierin. Aankomende 
zaterdag om 19:30 uur gaan ze verder 
met de tweede avond van de 
Kwakelse Veiling. Hierbij zullen we de 
coronaregels volgen, die op dat 
moment van kracht zijn. Houd de 
website, Twitter en Facebook de 
komende dagen goed in de gaten 
voor het laatste nieuws hieromtrent.

De Kwakel - Na maandenlange voorbereidingen begon afgelopen 
zaterdag om 19:30 uur de 62e editie van de Kwakelse Veiling. In de 
kantine van KDO waren er gelijk vele jeugdige bezoekers aanwezig, die 
graag aan de haal wilden gaan met één of meerdere kinderkavels.

Grandioze opbrengst van de 
Kwakelse Veiling: €31.534,-

CDA: weg met de hondenbelasting 
Uithoorn - Al sinds de middeleeuwen 
wordt er hondenbelasting geheven. 
Hondenbelasting werd oorspronkelijk 
ingevoerd om de overlast van met 
name zwerfhonden te beperken en 
om de verspreiding van hondsdolheid 
tegen te gaan. Daarnaast zag de over-
heid er in de tijd dat de hondenkar als 
transportmiddel werd gebruikt, een 
middel in om transportbelasting te 
kunnen he�en. Tegenwoordig, begin 
21e eeuw, wordt er dikwijls van uitge-
gaan dat de he�ng van hondenbelas-
ting is gerechtvaardigd om de overlast 
van hondenpoep terug te dringen, 
vanuit het beginsel de vervuiler 
betaalt. Er bestaat echter geen direct 
verband tussen de he�ng en de 
kosten die een gemeente maakt om 
overlast tegen te gaan, maar dat is 
helemaal niet zo. De hondenbelasting 
verdwijnt gewoon in de pot “Alge-
mene middelen” en dat is ook in 
Uithoorn zo. De belasting wordt 
geheven van de houder van een hond 
en naar het aantal honden dat wordt 
gehouden en levert de gemeente 
Uithoorn zo’n € 125.000,- per jaar op. 
Deze opbrengst hoeft door de 
gemeente dus niet te worden gebruikt 
voor het bestrijden of opruimen van 
hondenpoep. Sterker nog, de 
gemeente kan naast het he�en van 
hondenbelasting ook de plicht 
opleggen dat burgers de poep van 
hun hond opruimen en dat is in 
Uithoorn inmiddels ook het geval.

Uitzonderingen
De wijze waarop een gemeente de 
hondenbelasting heft (inclusief de 

tarieven, vrijstellingen, uitzonde-
ringen, tijdvak van de he�ng, resti-
tutie bij overlijden, ed.) dient in de 
gemeentelijke belastingverordening te 
worden opgenomen. Het is openbare 
informatie. Veel gemeentes publiceren 
de tarieven op hun website. Honden-
bezitters moeten doorgaans zelf 
aangifte doen van het bezit van een 
hond. Ter vereenvoudiging van de 
controle reiken sommige gemeenten 
een zogenaamde “hondenpenning” uit 
aan houders die de belasting hebben 
betaald; de hond moet deze penning 
zichtbaar dragen. Dit is in feite in 
Uithoorn ook het geval. Het CDA 
Uithoorn-De Kwakel stelt voor om de 
hondenbelasting in Uithoorn af te 
scha�en en zal hiertoe een amende-
ment indienen waarin de afscha�ng 
wordt vastgelegd. De hondenbelasting 
komt de hond, c.q. de hondenbezitter 
immers niet ten goede, de gelden 
verdwijnen in de algemene middelen 
en het CDA vindt het niet terecht dat 
de ene burger meer moet bijdragen 
aan de algemene middelen dan een 
andere burger louter en alleen 
vanwege het in bezit hebben van een 
dier. Het CDA stelt voorts vast dat 
meer dan de helft van alle gemeenten 
in Nederland inmiddels de hondenbe-
lasting heeft afgeschaft en vindt ook 
dat deze belasting niet meer past in de 
moderne samenleving van de 21e 
eeuw. De gemeente loopt hierdoor € 
125.000,- aan inkomsten mis, die wil 
het CDA compenseren door gewoon 
minder uit te geven. Het CDA vindt 
een tekort van 4 miljoen Euro voor 
Uithoorn namelijk al erg genoeg.

Nutteloze 
brandstichting
Uithoorn - Dinsdag 26 oktober rond 
15:30 uur hebben twee scholieren een 
prullenbak in de brand gestoken in de 
tunnel tussen het busstation en het 
Kootpark. Eerst stonden de vlam-men 
heel hoog. Er was geen brandweer 
nodig. Het plastic droop van de prul-
lenbak af naar de grond.  De 
gemeente moet nu weer geld 
uitgeven aan een nieuwe prullenbak. 
Wie doet zo-iets?

VOOR HET GEMEENTE-
NIEUWS ZIE PAGINA
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Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - Dit jaar zullen circa 80 collec-
tanten u weer benaderen met de 
collectebus met het verzoek te 
doneren voor onderzoek, genezing 
en verbetering van kwaliteit van 
leven voor alle vormen van diabetes. 
Helaas mochten zij vorig jaar ook in 
de regio Uithoorn en De Ronde 
Venen niet collecteren vanwege 
Covid 19. Dat was van invloed op de 
landelijke opbrengst. Alle geplande 
onderzoeken konden wel doorgang 
vinden omdat de collecte-opbrengst 
slechts een deel van alle giften 
betreft. Onze afdeling ontvangt 
bijvoorbeeld van circa 30 bedrijven 
een donatie. In Nederland leven 
inmiddels ongeveer 1,2 miljoen 
mensen met diabetes waarvan er 
gemiddeld 39.000 vroegtijdig over-
lijden aan de complicaties (zoals 
nierfalen, hartfalen, et cetera) zo 
heeft onderzoek, gestart in 2019, 
uitgewezen. Diabetes is een stofwis-
selingsziekte die in vele vormen 
voorkomt, ongeacht leeftijd en ras en 
tot op heden zelfs nog wereldwijd 
toeneemt. Bij diabetes is de verhou-

ding tussen glucosesuiker en het 
hormoon insuline uit balans. Pas in 
1921 werd het hormoon insuline 
ontdekt. Nu, 100 jaar later, zal de 
intrede van een kunstmatige alvlees-
klier op zakformaat een feit zijn. In 
die tussenliggende jaren zijn er al 
vele stappen gezet, zie daarvoor 
a.u.b. https://www.diabetesfonds.nl/
wat-we-doen/
mijlpalen-uit-onderzoek. 
Tot slot: Digitaal schenken via de 
barcode op de collectebus of via de 
‘niet thuis’-�yer is ook veilig! Dit geldt 
ook voor diverse digitale collecte-
bussen die landelijk door vele 
mensen zijn aangemaakt en via hun 
sociale digitale netwerk worden 
gedeeld. De meeste mensen 
doneren op dit moment nog steeds 
contant en zij vertrouwen er dan ook 
op dat u rekening wilt houden met 
onze collecte en contant geld 
beschikbaar houdt voor de collec-
tant, die vaak niet zelf diabetes heeft 
en toch voor zijn naaste weer en 
wind trotseert. Alvast vriendelijk 
bedankt voor alle steun!

Jaarlijkse collecte Diabetes Fonds

SunCare presenteert: 
De Prestige Lightvision
Mijdrecht - Sinds donderdag heeft 
SunCare Mijdrecht de allernieuwste 
Ergoline zonnebank staan. Wie had 
dat nog gedacht? Door een te rustig 
jaar in 2020 (aanleiding corona) en in 
2021 zelfs verplicht 6 maanden 
gesloten, Heeft SunCare noodge-
dwongen de plannen moeten 
wijzigen. Het plan was om afgelopen 
zomer de hele boel op te frissen, 
verbouwen en zelfs een extra zonne-
bank aan te scha�en. Corona zorgde 
helaas voor onvoldoende liquiditeit. 
Maar ze kijken vooruit en zijn blij dat 
ze het overleefd hebben. Als bedrijf 
moet je altijd vernieuwen oftewel 
up-to-date blijven en dat gaan ze nu 
in etappes doen. Afgelopen 
donderdag was de grote dag en werd 
de Prestige LightVision geplaatst. 
Helaas moesten zij hier een zonne-
bank voor inleveren, maar zij beloven 
dat die zonnebank in 2022/2023 als 
extra terugkomt!

Intensief
Maar wat kan de Prestige Lightvision 
allemaal? De nieuwe zonnebank staat 
voor een intensief bruiningsresultaat 
met huidverzorgend Beauty Light 
Complete. Meer dan 200 Beauty Light 
LED’s verzorgen de huid en verbe-
teren de bruiningsresulaten door de 
verhoogde zuurstofproductie. De 
Prestige Lightvision nodigt je uit voor 
een zonervaring op het hoogste 
niveau. Of je nu op zoek bent naar 
een lichte teint of een intense en 
langdurige diepe kleur, met Personal 
Sunstyle is de Prestige Lightvision 
altijd de perfecte keuze. Zonners 
kunnen kiezen uit drie programma’s, 

om een op maat gemaakt bruinings-
resultaat te creëren. Voor het eerst 
kan niet alleen de gezichtsbruiner, 
maar ook de intensiteit van de lage-
druklampen op het lichaam tijdens 
het zonnen op elk moment in intensi-
teit worden veranderd. De gezichts-
bruiner kan tevens volledig worden 
gedeactiveerd. Dit maakt ook een 
UV-vrije applicatie van het Beauty 
Light mogelijk. Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht heet iedereen van harte 
welkom direct vanaf zijn/haar 18e 
verjaardag. Wie achttien jaar is 
geworden mag op vertoon van een 
identiteitsbewijs tot uiterlijk 10 
dagen na de feitelijke verjaardags-
datum als ‘verjaardagscadeautje’ 
gratis één keer professioneel zonnen 
bij SunCare! De jarige krijgt dan een 
uitgebreide kennismaking met de 
apparatuur, advies over het eigen 
huidtype en bijbehorende type 
zonnebank, gebruik van cosmetica 
enzovoort. Meer weten over Zonne-
studio SunCare Mijdrecht? Kijk op de 
website zonnestudiosuncaremijd-
recht.nl | Bozenhoven 19 | Mijdrecht | 
0297-255455.

Uithoorn - Ben jij tussen de 8 en 12 
jaar kom dan 20 november padden-
stoelen speuren in het Libellebos. 
Want wist je dat het Libellebos een 
echt sprookjesbos is. Je kunt zo maar 
oog in oog staan met Heksenboleten, 
Dodemansvingers, Duivelseieren, en 
elfenbankjes. Of wie weet, durf jij het 
wel aan, om een Judasoor te eten. Een 
paddenstoel maar natuurlijk niet 
giftig. En onder het tapijt van bladeren 
zullen we ook tal van bodemdiertjes 
zien, die lusten ook wel een stukje 
paddenstoel. De bijeenkomst wordt 

begeleid door twee IVN natuurgidsen; 
Lia Rademaker en Anja de Kruijf. Ben 
jij zo’n speurneus en hou je van lekker 
buiten zijn meld je dan aan door een 
mailtje te sturen naar anjadekruijf@
outlook.com of lia.rademaker@gmail.
com. We ontmoeten elkaar op 20 
november om 13.30 bij het ’t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendellaaan 
59 in Uithoorn. De bijeenkomst is 
gratis en je ouders kunnen je om 15.30 
weer ophalen. Aanmelden is verplicht 
en trek vooral kleren aan die vies 
mogen worden.

Paddenstoelenspeurtocht

Uithoorn - Het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn is op zoek naar een 
nieuwe dorpsdichter. In 2020 werd 
Gerardo Insua Teijero o�cieel 
verkozen tot Dorpsdichter. Hij heeft 
inmiddels veel gedichten voor 
Uithoorn geschreven. ‘Cultuur gluurt 
langs de Amstel’ is een van zijn zinnen 
uit een gedicht. Helaas gaat Gerard 
verhuizen en ergens anders naar 
cultuur gluren. Daarom roept de BSPU 
nieuwe dichters van Uithoorn op om 
de pen af te sto�en en het dicht-

boekje te pakken. Ervaring is niet 
vereist om een mooi gedicht te 
maken. Het thema van de wedstrijd is: 
Uithoorn in 2040. Dit mag vrij geïnter-
preteerd worden. Het gedicht moet 
uiterlijk op de Dag van de Poëzie, te 
weten 27 januari 2022, worden inge-
zonden naar mailadres dorpsdichter-
uithoorn@gmail.com. Een vijfkoppige 
jury met a�niteit voor poëzie zal het 
gedicht beoordelen. Daarna volgt zo 
spoedig mogelijk bericht of het 
gedicht de �nale heeft behaald. 

Dorpsdichter gezocht

Bingo bij Argon
Mijdrecht - De bingo van de lijnkij-
kers in de kantine van Argon gaat 5 
november weer beginnen. We volgen 
de richtlijnen van de overheid dus 
bewijs van vaccinatie (QR code) en ID 
is verplicht Zonder geldig bewijs 
geen toegang. De zaal gaat open om 
19.30 uur en de eerste ko�e of thee 
is gratis. De hoofdprijs deze maand 
een “DYSON” steelstofzuiger. 

Fantastische kledingbeurs
Abcoude - Nadat er in 2020 geen 
kledingbeurs kon worden georgani-
seerd door de Dorpskerk in Abcoude 
is er dit jaar door heel veel mensen 
mooie kleding ingeleverd. Een 
enthousiaste groep mensen is aan 
de slag gegaan. Kledingrekken en 
tafels werden klaargezet het sorteren 
kon beginnen. Ko�e, thee en lunch 

werd verzorgd door vrijwilligers.
Tenslotte de opruimploeg op de 
zaterdag na a�oop. De Dorpskerk en 
de actie van Tympaan de Baat voor 
de aanschaf van een duo �ets 
hebben een mooi bedrag gekregen. 
De opbrengst was ruim €3000,-. Ze 
kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagd evenement. 

Foto: Fem van Duren

Nieuwe expositie van de 
Fotoworkshop De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op de plekken waar de foto’s van de Fotoworkshop De 
Ronde Venen te zien zijn, kunnen weer regelmatig nieuwe beelden tentoonge-
steld worden. Bij het Gezondheidscentrum aan de Croonstadtlaan 1 in Mijd-
recht hangen nu de foto’s van het thema beweging. De foto’s hebben ieder op 
hun eigen manier iets met beweging te maken. Dit kon een beweging met de 
camera zijn, een techniek die ICM genoemd wordt – In Camera Movement. 
Maar ook bewegende onderwerpen kwamen in beeld, zoals opvliegende 
vogels, kitesurfers of een vliegtuig. Bij een onderwerp als dominostenen denk 
je niet direct aan beweging. Dat dit wel heel goed mogelijk is, en ook een 
verrassend beeld oplevert, 
toont de bijgaande foto 
van Laurine Nuij. Dit was 
dan ook de winnaar van dit 
thema. Wilt u meer weten 
over Fotoworkshop De 
Ronde Venen, kijkt u dan 
eens op onze website: 
www.fotoworkshopdrv.nl. 
Neemt u contact met ons 
op als u eens vrijblijvend een 
clubavond bij wilt wonen. 

Foto: ©Laurine Nuij
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Abcoude - Afgelopen maandag werd 
opnieuw de sponsorloop ‘Wandelen 
voor Water’ gehouden door de 
groepen 7 en 8 van de basisscholen 
uit Vinkeveen en de Willespoort-
school uit Wilnis. Deze landelijke actie 
is bedoeld om geld in te zamelen 
voor waterprojecten in derdewereld-
landen. De kinderen lopen zes kilo-
meter met zes liter water in hun 
rugzak, net als veel kinderen in Afrika 
dat dagelijks moeten doen. Minstens 
zo belangrijk is het om leerlingen 

meer kennis en inzicht te geven over 
het belang van veilig drinkwater door 
middel van lessen op school. De leer-
lingen uit De Ronde Venen leerden 
over de mensen en het gebied waar 
de opbrengst van de sponsorloop 
naar toe gaat. Professor Luuc Mur en 
oud-huisarts Ad Groeneveld 
verzorgen deze lessen al vele jaren. 

Leerlingen
Op het Boeiplein kwamen de 221 
leerlingen samen voor de start. De 

Rotary Vinkeveen-Abcoude 
“Wandelt voor Water“!

een trotse VVD- lijstrekker Bart Richter 
het VVD- verkiezingsprogramma “Acht 
unieke dorpen, gezamenlijk de 
mooiste gemeente van Nederland”. 
Dit in de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen in maart volgend 
jaar. Het verkiezingsprogramma is 
met inbreng van velen binnen en 
vooral buiten de VVD tot stand 
gekomen. De programmacommissie 
heeft in de aanloop naar het schrijven 
van het programma input opgehaald 
bij tal van culturele en maatschappe-
lijke organisaties, bestuurders van 
ondernemersverenigingen, agrariërs, 
toonaangevende bedrijven en het 
verenigingsleven, waaronder sport-
verenigingen. De aanwezige leden 

toonden zich enthousiast over de 
veelzijdigheid aan belangrijke onder-
werpen waarover de VVD De Ronde 
Venen de inwoners in het kader van 
de aankomende gemeenteraadsver-
kiezingen informeert. “Wij presen-
teren een ambitieus liberaal verkie-
zingsprogramma, waarin we de leef-
baarheid van onze dorpen en de 
veiligheid en diversiteit van onze 
inwoners, een belangrijke plaats 
hebben gegeven”, aldus een enthousi-
aste lijsttrekker Bart Richter. De pers-
presentatie van het verkiezingspro-
gramma en de verkiesbare kandi-
daten voor de VVD vindt plaats op 30 
november a.s. om 16.00 uur in restau-
rant De Kantine in Mijdrecht

VVD-DRV presenteert Verkiezingsprogramma 
Gemeenteraadsverkiezingen 

Lijstrekker Bart Richter

Mijdrecht - Het CDA diende tijdens 
de raadsvergadering van vorige 
week een motie in over het verbe-
teren van de verkeersveiligheid bij 
zebrapaden. Het verzoek aan het 
college was speciaal gericht op de 
oversteekplaats op de dr. Van der 
Haarlaan in Mijdrecht en op de zebra 
aan de Kerklaan in Vinkeveen, ter 
hoogte van de Sint Jozefschool.

Veiligheid
Namens het CDA verzocht raadslid 
Coos Brouwer om verbetering van de 
snelheidsremmende werking bij 
deze twee zebra’s. Dit zou kunnen 
gebeuren door de ophoging van 
deze oversteekplaatsen aan te 
passen. Door de huidige inrichting 
van de beide wegen is de snelheid 
van het gemotoriseerd verkeer ter 
plekke niet dermate laag dat gemo-
toriseerd te allen tijde tot stilstand 
kan komen als op de zebra wordt 
overgestoken. Brouwer: “Verkeersvei-
ligheid is belangrijk. Die veiligheid is 
niet verbeterd aan de dr. van de 
Haarlaan.”

Aanpassing 
Weliswaar zijn aan die zebra werk-
zaamheden verricht op de eerste dag 
van dit schooljaar, maar dat is niet 
goed gegaan en daarover is vanuit 
de buurt contact geweest met de 
gemeente. Daarop zouden onbevre-
digende antwoorden zijn gekomen. 
Door de aanpassing hebben ook 
overstekende �etsers voorrang 
gekregen. Het CDA wil dat de zebra’s 
alsnog worden voorzien van lichtsig-
nalering. Hierdoor krijgen wegge-
bruikers eerder en beter zicht op de 
zebra’s en op wachtende en overste-
kende kwetsbare verkeersdeelne-
mers ter plekke.

Voortschrijdend inzicht
Buurtbewoner Jan Rouwenhorst 
(CDA) had het college al eerder 
gewezen op situatie bij de dr. Van der 
Haarlaan: “Dit is geen waan van de 
dag. Wat ons bindt is verkeersveilig-
heid en na de aanpassing van 
augustus kun je met de auto nog 
sneller over de zebra heen rijden dan 
voorheen. We vragen vanuit het 

Verbetering veiligheid zebrapad 
van der Haarlaan niet goed

coalitieakkoord om zorg. Collega 
Brouwer heeft het uitstekend 
verwoord. Het gaat om verkeersvei-
ligheid van voetgangers en �etsers. 
Het is niet helemaal goed gegaan. 
Dat kan gebeuren, maar je moet je 
dan niet verstoppen door het niet te 
willen zien. Het gaat om voortschrij-
dend inzicht sinds eind augustus. Die 
verandering was geen verbetering.” 

Zebra en snelheid
Ernst Schreurs (PvdA-GL): “Een speci-
�eke situatie verbeteren, daar kun je 
niet tegen zijn. Als het om een alge-
mene zaak gaat, dan hoort het in het 
wegenbeheersplan. Ik verwacht van 
het college te horen dat het wel 
goed is gegaan. De wethouder zegt 
dat de zebra goed is en het CDA zegt 
iets anders.” Rob Evers (VVD): “Een 
zebra is belangrijk, maar het gaat om 
de snelheid die lager moet. We willen 
daarom liever een totaalplan 
Verkeersveiligheid.” Verkeerswet-
houder Alberta Schuurs: “Het is aan u 
als raad. U mag het zeggen. Als u wilt 
dat we deze twee zebra’s gaan doen, 
dan gaan we dat doen. Ik ben 
meegaand. Maar we hebben nog 93 
andere zebrapaden.” 

Te weinig kennis
De motie van het CDA is door een 
meerderheid van de gemeenteraad 
aangenomen en zal worden uitge-
voerd. Opvallend was dat de coalitie-
fracties van de VVD en D66 de motie 
van het CDA niet steunden. D66 gaf 
aan “te weinig speci�eke kennis te 
hebben en het aan de deskundigen 
over te willen laten”. CU-SGP stemde 
tegen, omdat het CDA-voorstel te 
veel uitvoeringsgericht zou zijn. De 
fracties van Ronde Venen Belang, 
SeniorenPartij, PvdA-GL en Lijst 8 
Kernen stemden voor de aanpassing 
van de zebra’s. 

kinderen uit Wilnis kwamen zelfs heel 
stoer op de �ets naar Vinkeveen en 
moesten na zes kilometer lopen ook 
weer op de �ets terug naar Wilnis. 
Na een �inke warming-up door Iris 
Klinkhamer gaf onze burgemeester, 
die al jaren de route met de kinderen 
meeloopt, het startschot. Halverwege 
de voettocht stond onze trouwe 
sponsor Jumbo Vinkeveen met heer-
lijke frisse appels, een �esje water en 
een versnapering klaar.
De opbrengst van deze dag wordt 
door de Wilde Ganzen met 50 % 
verhoogd en gaat naar Wajir, een stad 
en het gelijknamige district in Noord-
oost-Kenia en wel voor waterputten 

en toiletten. De Stichting Welzijn 
Wajir is al 25 jaar actief in dit deel van 
Oost Afrika, dat berucht was wegens 
grote armoede, vele perioden van 
droogte en achterstelling door de 
overheid. De laatste jaren gaat het 

een stuk beter, maar de achterstand 
is nog niet ingelopen en bovendien 
heerst er op dit moment opnieuw 
droogte. Meer informatie over deze 
projecten vindt u op: www.rotary.nl/
vinkeveenabcoude

Wilnis - Op zondag 14 november 
organiseert Stichting Wilnis Doet 
haar jaarlijkse wandeltocht Wilnis 
Doet te voet. De wandeling stond al 
eerder gepland, maar werd door het 
bar slechte weer uitgesteld. Behalve 
deze 15km wandeltocht wordt er 
deze dag nu ook een Pepernoten 
Wandeltocht voor kinderen georga-
niseerd, over een afstand van 1 of 
2km. Sinterklaas massaal welkom 
heten aan de “achtervaart” of 
onthalen in de Willisstee is door de 

geldende Coronaregels dit jaar 
helaas niet mogelijk. Er is daarom 
gekozen voor een Pepernoten 
Wandeltocht. We zorgen ervoor dat 
de kinderen weten dat de Sint en zijn 
Pieten weer in het land zijn en hele-
maal in de 5 december stemming 
komen. Volgende week meer details 
in deze krant. Vanwege de geldende 
Coronamaatregelen, wel eerst even 
aanmelden, voor de 15km wandeling 
of de Pepernoten Wandeltocht over 1 
of 2km via: www.wilnisdoet.nl

Pepernoten Wandeltocht

Vinkeveen - Op zaterdag 6 
november organiseert ‘De Kleine 
Natuur’ weer een opruimactiviteit 
voor de Vinkeveense Plassen. We 
maken daarmee deel uit van de 
Natuurwerkdag, landelijk georgani-
seerd door LandschappenNL. www.
natuurwerkdag.nl Ocean Cleanup 
klinkt opwindender dan lake cleanup 
maar is vergelijkbaar belangrijk. Als 
wij niets doen ontstaat ook in de 
Vinkenveense plassen een plastic 
soep. Niet goed voor de natuur, en 
daar wil de ‘De Kleine Natuur’ wat 
aan doen. Stichting De Kleine Natuur 
maakt zich sterk voor het behoud 
van de natuur in en rond de Vinke-
veense Plassen en de waarde die het 
heeft voor dieren en planten. www.
dekleinenatuur.nl. Wie heeft er zin 
om mee te doen? Voor enkelen 
hebben zij een plaats in een van de 
door Zwier beschikbaar gestelde 
elektrisch aangedreven scheepjes. Zij 
waarderen het ook zeer als je met 
eigen sup, kano of boot komt. Ze 
zullen de waterkanten ook vanaf de 

oever schoonmaken van vuil. 
Zij ontvangen je graag om 10.00 uur 
op de Botsholsedijk 30 in Waverveen, 
bij de Zwarte Schuur. Vandaar uit 
gaan we per boot of te voet naar de 
opruimplekken.

Het programma op zaterdag 
6 november: 
10.00 uur: Verzamelen bij Zwarte 
Schuur, ko�e, groepen verdelen
10.30 uur: te water, of te voet naar de 
eilanden
12.00 uur: einde opruim actie, terug 
naar Botsholsedijk 
12.30 uur: verzamelen vuil. Kopje 
ko�e een broodje.
13.00 uur: einde programma

Je bent van harte welkom om mee te 
doen. Zij zorgen voor opruimmate-
riaal zoals knijpers en zakken. Neem 
je zelf handschoenen mee? 
Ze vinden het �jn als je je vooraf 
opgeeft via: info@dekleinenatuur.nl 
of via de website van de Natuur-
werkdag www.natuurwerkdag.nl

Help je mee de Vinkeveense 
Plassen schoon te houden?

De Ronde Venen - Tijdens een druk-
bezochte ledenvergadering presen-
teerde afgelopen week, presenteerde 





Uithoorn - Op zondag 14 november 
a.s. om 14.30 uur presenteert de 
SCAU (Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) in De Schutse te Uithoorn 
de solovoorstelling ‘Fluiten in het 
donker’ door acteur Helmert 
Woudenberg. De deuren van de zaal 
gaan om 14.00 uur open. 
In de jaren zeventig schreef Simon 
Carmiggelt elke dag een zoge-
naamde Kronkel in het Parool. 
Meestal treed daar een ik-�guur 
(duidelijk Carmiggelt zelf ) in op, 
maar soms is het ook gewoon een 
kort verhaal. De prachtige observa-
ties van Carmiggelt uit het dagelijkse 
leven zijn door Helmert Woudenberg 
bewerkt tot een reis door het leven in 
het donker’ begint met komische 

schetsen, die, hoe geestig ze ook 
blijven, steeds vaker beschouwend 
en sober worden. Verhalen over 
kwetsbare kinderen, verliefde stelle-
tjes, peper-en-zout- echtparen, 
publieke vrouwen, kroeglopers en 
andere buitengewone zonderlingen. 
Nostalgie, melancholie en toch altijd 
weer die vaak een beetje wrange 
humor. 

Niet oordelen
Helmert Woudenberg (1945) is een 
Nederlandse acteur, toneelregis-
seur en schrijver. Momenteel is hij 
freelance acteur, regisseur, docent en 
trainer. Hij speelde onder meer bij 
Orkater, Mugmetdegoudentand en 
Carver. Hij maakte in de afgelopen 

De Kwakel – Voor wie Halloween in 
het Bamboelabyrint in De Kwakel 
heeft gemist, Deze foto’s spreken 
voor zich. Zij die van eng houden, 
waren in Nirwana aan het goede 
adres.
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DE SCHATTEN VAN UITHOORN/DE KWAKEL

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De Kwakel 
zal ik u via deze krant geregeld een ‘kunst en cultuur 
update’ geven. Nadat de gemeenteraad vorig jaar onze 
cultuurnota omarmt heeft, staat er veel te gebeuren op 
dat gebied. Ik vind het belangrijk om u hierover als porte-
feuillehouder “Cultuur” op de hoogte te houden.

De ambtsketen: een bijzonder object
Wist u dat de ambtsketen van onze gemeente onlangs 
gedeeltelijk vernieuwd is? Dat komt onder andere door 
de wijziging van ons gemeentewapen. Een wijziging in 
een gemeentewapen komt heel weinig voor en kun je 
uniek noemen. 
In het huidige gemeentewapen kwam een aantal 
aspecten nog onvoldoende tot uiting waar de gemeen-
schap veel waarde aan hecht. Zoals het belang van de 
sierteelt in De Kwakel en de rivier de Amstel. Dit en het 
jubileum van het 200-jarig bestaan is voor de gemeen-
teraad de aanleiding geweest om een vermeerdering 
van het gemeentewapen aan te vragen. Het besluit 
hiervoor is unaniem door hen gegeven tijdens de 
bijzondere raadsvergadering op 10 februari 2020.

Hoge Raad van Adel
De wapenvermeerdering is daarna o�cieel aange-
vraagd bij de Hoge Raad van Adel en door haar goed-
gekeurd. De Hoge Raad van Adel adviseert namelijk de 
regering op het gebied van adeldom en heraldiek 
(wapenuitrusting), waaronder wapens van Rijk, provin-
cies, gemeenten en waterschappen. De samenstelling 
en bevoegdheid van de raad zijn overigens geregeld in 
de Wet op de adeldom van 1994. De Koning heeft het 
nieuwe wapen ook vastgesteld. In de raadsvergadering 
van vorige week donderdag is het o�ciële gemeente-
wapen en bijbehorende documenten overhandigd. 
Door deze prettige omstandigheid is dus ook een 
aanpassing van de penning van de ambtsketen nodig. 
Na een uitvraag bij drie edelsmeden is Eric van Limpt 
(uit Nieuw Vennep) gekozen om de aangepaste 
penning te fabriceren. Zijn gedachte achter het 
ontwerp: ‘De vervanging van de zilveren plaat is in de 
vorm van een ronde penning van 40 mm. De roos in 
het gemeentewapen wordt uitgevoerd in roségoud en 
ligt op de penning. Het wapen - met uitzondering van 
de kroon - wordt verdiept gegraveerd in de penning; 
de kroon wordt gegraveerd en daardoor krijgt de 
penning een driedimensionaal e�ect. De penning 
wordt omgeven door 200 balletjes; ieder balletje staat 
symbool voor 1 jaar gemeente Uithoorn. De rand is een 
doorsnede van een dijk.

Het ontstaan van de keten
De ambtsketen van de burgemeester is een bijzonder 
object. Het ontstaan van de ambtsketen gaat terug 
naar de 15e eeuw waarbij bodes van Hoogheemraad-
schappen, Waterschappen, Polderbesturen, Staten 
Generaal, Provinciale Staten en gemeentebesturen 
destijds een bodebus droegen. Deze bus werd gebruikt 
om vertrouwelijke stukken in te vervoeren. Dit werd 
gezien als een o�cieel ambtsteken. Zo’n ambtsteken 
gaf bodes bepaalde privileges. Zo konden zij op 
vertoon hiervan gratis gebruik maken van het open-
baar vervoer en niet te vergeten kost en onderdak. 
Toentertijd de postkoets, veerpont en trekschuit.

Wanneer welk wapen?
De tweezijdigheid van de penning komt uit de tijd dat 
burgemeesters nog veel explicieter dan nu als represen-
tant van de kroon en als vertegenwoordiger van de 
burgerij werden gezien. Dit is ook terug te vinden in het 
huidige gebruik van de ambtsketen: het wapen van de 
gemeente wordt namelijk zichtbaar gedragen wanneer 
de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt. 
Verricht de burgemeester een handeling met een meer 
nationaal karakter dan wordt het Koninklijke wapen 
getoond. Denk hierbij aan het uitreiken van een Konink-
lijke onderscheiding.

Keten van de gemeente Uithoorn
De eerste ambtsketen van gemeente Uithoorn dateert 
uit het midden van de negentiende eeuw en is waar-
schijnlijk vervaardigd door Van Kempen en Begeer. De 
vorm van de schakels is genomen uit ‘model 3’ van een 
reclameblad voor het vervaardigen van ambtsketens 
zoals dat in 1852 werd verspreid. Op de penning staat 
naast het rijkswapen aan de keerzijde het wapen van de 
voormalige gemeente Thamen. De huidige ambtsketen 
is door burgemeester Koot in 1965 aangeboden bij zijn 
afscheid en later aangevuld met schakels van burge-
meester Brautigam en burgemeester Castenmiller. De 
schakels verbeelden verschillende ‘zorggebieden’ van 
de gemeentelijke overheid; de scheepvaart over de 
Amstel, voorgesteld door een klein vrachtzeilschip 
(Galjoot), dezelfde afbeelding als op de penning van de 
‘kleine ambtsketen’: Het wapen van het vroegere dorp 
Thamen; de veeteelt, voorgesteld door een koeiekop; 
de nijverheid, voorgesteld door een fabrieksschoor-
steen en een rad; de woningbouw, voorgesteld door de 
afbeelding van een huis; de groenteteelt, voorgesteld 
door een krop sla en wortelen; de handel, voorgesteld 
door een mercuriusstaaf; de bloementeelt, voorgesteld 
door bloemen en de akkerbouw, voorgesteld door een 
korenschoof. De burgemeester mag ook buiten de 
gemeente de ambtsketen dragen. Het Koninklijk Besluit 
uit 1852, gewijzigd in 1994, verbiedt dit niet en spreekt 
slechts van “plechtige gelegenheden”, zoals het felici-
teren van bruidsparen, het uitreiken van Koninklijke 
onderscheidingen buiten de gemeente. Zelf heb ik dat 
meegemaakt in 2020, mevrouw Lips-Versluis mocht ik 
decoreren in Ter Aar waar haar biljartvereniging is 
gevestigd. Het is dan gebruikelijk dat de burgemeester 
toestemming vraagt aan zijn collega. En zo geschiedde.
Kortom, een ambtsketen is majesteitelijk en magistraal.
Pieter Heiliegers,
burgemeester van de gemeente Uithoorn 

Scau presenteert…
fluiten in et donker

Uithoorn - Op maandagavond 1 
november werd de 2e zitting van de 
2e speelronde gespeeld. Het was een 
bijzonder spannende bridgeavond 
vol met verassende uitslagen en 
spellen. In de A lijn ging de winst van 
deze avond met 55,56% naar Bep de 
Jong en Herman van Beek, op de 
tweede plek werd beslag gelegd 
door Jan Broeckmans en Kees Visser 
met 54,86% en de derde plaats ging 
zowel naar Wies Gloudemans en 
Marcel Dekker als mede naar Tineke 
van der Sluis en Henk Stolwijk met 
53,47%.
In de B lijn ging de 1e plaats, naar 
Fons Roelofsma en Ton ter Linden 
met een score van 66,67% wat tevens 
de hoogste score van de avond was, 
op de tweede plaats eindigden Maria 
Baas Janmaat en Klaas Verrips die 
wederom van zich deden spreken 
met een score van 65,00% en de 
derde plek 
was met een score van 55,56% een 
prooi voor Rineke van Pesch en Hans 
Geels.

C lijn
In de C lijn waren Edith en Bert Burg-

graa� ongenaakbaar en namen de 
1”plaats voor hun rekening met een 
mooie score van 60,17% op de 
2”plaats eindigden Bep Braakman en 
Til van Etten met 55,75% en de 
3”plek ging met Gijs Boerrigter en 
Martien Nieuwenhuizen met 54,39% 
mee naar huis. Spel 17 in de A lijn zal 
nog wel even door de diverse 
hoofden spelen, was het nou 7 
klaveren of 7 SA, maar zeker geen 7 
harten. Het is de BVU er veel aan 
gelegen om nieuwe leden te krijgen, 
zowel beginnende als ervaren 
bridgers. Zo geven we regelmatig 
bridgelessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar of individueel thuis-
bridger, die ook graag het vereni-
gingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de maandagavond mee te spelen 
en de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van de 
B.V.U. kunt u contact opnemen met 
onze secretaris de heer Kees Visser 
tel. 06-53175165 of via de mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl 

jaren elf spraakmakende solotoneel-
voorstellingen, waaronder Fortuyn 
(2006), een zeer goed ontvangen 
solo over het leven van de gelijkna-
mige politicus, en Übermensch 
(2012), een indrukwekkende voor-
stelling over Hitler. In juli 2021 werd 
Woudenberg benoemd tot Ridder in 
de orde van Oranje Nassau. In zijn 
voorstellingen, die allemaal gaan 
over bijzondere en vaak enigszins 
beladen beroemde personen, 
probeert Woudenberg om nooit een 
oordeel te vellen over de personen 
die hij speelt. Hij is alleen maar bezig 
met het tonen van de menselijke 
kant van personen als Hitler of Joep 
Ha�mans. Het oordelen laat hij altijd 
aan het publiek. 

Vuur, water, lucht en aarde 
Helmert Woudenberg werkt met een 
zelf ontwikkelde spelmethode, die 

gebaseerd is op de samenhang van 
de vier oerelementen vuur, water, 
lucht en aarde. Je leert hoe je in een 
toestand kunt geraken waarin je 
rustig (aarde), soepel van denken 
(lucht), open (water) en gedreven 
(vuur) tegelijkertijd bent. De 
methode is inmiddels bekend op alle 
acteursopleidingen, waar Wouden-
berg ook regelmatig optreedt als 
docent.

Informatie en kaartverkoop
Meer achtergrondinformatie over 
deze bijzondere acteur en voorstel-
ling is te vinden op de website van 
de SCAU: www.scau.nl Daar zijn ook 
online abonnementen (zes of vier 
voorstellingen) en losse kaarten te 
bestellen. Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten 
bestellen’ en volg de instructies. 
Vanaf zaterdag 6 november zijn losse 
kaarten ook te koop in de boekwin-

kels Read Shop (Zijdelwaardplein) en 
Bruna (Amstelplein). Ze kosten € 
15,--; jongeren tot en met 16 jaar 
betalen slechts €7,50. Voor vragen en 
informatie kunt u terecht bij de 
secretaris van de SCAU, Anton 
Furnee; zijn e-mailadres is: 
secretariaat.scau@gmail.com

ridge vereniging it oorn

allo een in et 
am oela rint
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Stadhuislogica
“Wonen is een onderwerp dat ons 
allen bezighoudt”, aldus D66 fractie-
voorzitter Meinert Brunia. “We 
vinden het teleurstellend vaag dat 
er zo weinig in de stukken staat over 
de aantallen te bouwen woningen 
in de komende jaren.” Brunia trok 
van leer tegen het uitblijven van het 
bestemmingsplan voor de Vinke-
veense plassen. “Al jarenlang wordt 
gezocht naar oplossingen zonder 
merkbare vooruitgang. Er is een 
conceptversie, maar die wordt ons 
niet verstrekt. Ontloopt de 
wethouder een gesprek met de 
raad?” “Zonder inzicht kunnen we 
niet sturen en die sturing 
verwachten we wel. Voor zijn doen 
was Brunia bijzonder fel over het 
gebrek aan toezicht en handhaving 
op de Vinkeveense plassen. “Voor de 
rest van het jaar is daar geen geld 
meer voor. Hoe kan dat?” Brunia 
typeerde dat als “belachelijke 
stadhuislogica.”

Blunder na blunder 
Namens de eenpersoonsfractie Lijst 
8 Kernen vroeg Joris Kneppers zich 
hardop af: “Waar zitten we hier nou 
voor met z’n allen? Het is de laatste 
begroting die we als huidige raad 
gaan vaststellen. Het zou een 
beleidsarme nota moeten zijn en ik 
ga er verder niet meer over zeggen. 
We vinden het een mooi moment 
om achterom te kijken.” Kneppers 
benadrukte: “Voor ons staat de 
inwoner centraal en wederom is het 
gat tussen inwoners en gemeente 
niet kleiner gemaakt. Zo hadden we 
de inwoners veel eerder moeten 
betrekken bij de windmolenproble-

matiek. ”Ook over het afvalbeleid 
had Kneppers geen goed woord 
over. “Over het afvalplan is weinig 
gecommuniceerd en er is geen 
draagvlak voor. Bij het chippen van 
de containers kwam de ene blunder 
na de andere op tafel.”

Volgende ronde
“En de inwoners maar hopeloos om 
zich heen kijken naar wat de 
volgende blunder zal zijn. De kosten 
rijzen de pan uit.” Kneppers spuwde 
zijn gal ook over het gebrek aan 
echte communicatie “De participatie 
is niet orde. Ook bij nieuwe omge-
vingswet gaat het om participatie. 
Daarvoor zijn allerlei stappen in 
processchema’s opgesteld, maar het 
ontbreekt aan de essentiële grond-
houding om participatie te bevor-
deren. Wat ons betreft zo min moge-
lijk opschrijven over hoe je met de 
participatie van burgers wil omgaan, 
want alles wat opgeschreven wordt, 
is in feite beperkend.” Met een terug-
blik: “Het college heeft vier jaar lang 
ons geklaag aangehoord. We zijn als 
eenmansfractie geen grote luis in de 
pels. In de volgende ronde echt iets 
gaat veranderen voor de inwoners.”

Welke stappen?
Het CDA wil inzetten op lokale 
kracht, lokale ambities en lokaal 
kapitaal. Met dat laatste bedoelde 
Simone Borgstede de inzet van vrij-
willigers. “Corona heeft gaten 
geslagen in gewoontes: dichte 
kantines, een tekort aan vrijwilligers 
en trainers bij sportverenigingen en 
toenemende eenzaamheid.” Het 
CDA wil dat de gemeente daar grote 
aandacht voor heeft. Dat geldt ook 

voor de woningbouwplannen. 
“Langzaam krijgen de lokale bouw-
ambities vorm op diverse bouwloca-
ties. Het gaat niet snel genoeg, zeker 
voor starters en senioren en dat frus-
treert iedereen.” Bij het CDA is zorg 
over de onbetaalbaarheid van 
huizen, zorg over het huishoud-
boekje van de gemeente en over het 
aantal gezinnen met kinderen in de 
bijstand. “Welke stappen worden 
gezet om mensen in de bijstand aan 
het werk te helpen, zodat ze 
meedoen? “ Over de gemeentelijke 
informatievoorziening is het CDA 
ontevreden. “We vragen veel van 
onze bewoners en die moeten goed 
geïnformeerd worden. We lijken 
achter de feiten aan te lopen in 
plaats van proactief te informeren.”

Toeval en geluk
Namens Ronde Venen Belang herin-
nerde fractievoorzitter Maarten van 
der Greft eraan dat het twee jaar 
geleden was dat een raadsvergade-
ring in de raadszaal plaatsvond. “We 
spraken toen in oktober 2019 over 
een ‘plunderbegroting’ en nu ligt er 
een ‘toevalbegroting’, die van geluk 
aan elkaar hangt. Door extra geld 
van de rijksoverheid ligt er nu een 
sluitende begroting, maar de schul-
denpositie neemt toe en de alge-
mene reserves nemen af.” Volgens 
RVB zou dat gaan om vele 
miljoenen. Daarbij herinnerde Van 
der Greft aan de vooruitziende blik 
van zijn partij en het niet willen luis-
teren van het college. “Wat gaat de 
gemeente doen tegen de onzeker-
heid?” Van der Greft vroeg aandacht 
voor de wooncrisis. “Binnenkort 
komen we met realistische 
voorstellen.” 

In control
Ook RVB besteedde aandacht aan 
de grijze afvalcontainers. “Wat zijn 
de extra kosten van de ellende met 
het chippen van de kliko’s?”
Met de blik op vooruit: “De nieuwe 
coalitie staat voor fundamentele 

Begrotingsraad wordt al overschaduwd 
door verkiezingskoorts

keus.” RVB wil na de gemeenteraads-
verkiezingen deel uitmaken van de 
nieuwe coalitie. Het huidige college 
laat veel oplossingen over aan 
nieuwe coalitie. “Wat ons betreft is 
die nieuwe coalitie niet incidenteel 
maar structureel in control. “

PvdA-Groen Links
Fractievoorzitter Pieter Kroon zag 
weinig nieuwe plannen in de begro-
ting. Hij constateerde dat de extra 
bijdragen van de landelijke overheid 
aan de gemeente enige ruimte 
boden. Daardoor zouden eerder 
voorgenomen bezuinigingen op de 
bibliotheek en maatschappelijke 
partners van tafel zijn. 
“Maar de kunst- en cultuur onderne-
mers komen er bij dit college 
bekaaid van af. Wat ons betreft is 
investeren in kunst en cultuur nodig. 
Het is niet iets dat we er maar een 
beetje bijdoen of als overbodig zien. 
Maar er zijn wel andere partijen die 
zo denken over cultuur.” Pieter Kroon 
vroeg ook aandacht voor “een vinger 
aan de pols” bij de uitvoering van de 
huishoudelijke hulp, waar minder 
tijd voor is. Die aandacht zou er ook 
moeten zijn voor meer inzet en 
ambities om fors meer goedkope 
woningen te bouwen. 

Aan de laars lappen
Namens de eenpersoonsfractie van 
CU-SGP vroeg Wim Stam met klem 
aandacht voor eerder gemaakte 
afspraken over het de hoogte van 
het ingestelde investeringsplafond. 
“Het college wil die afspraken aan 
de laars lappen. Die handelswijze is 
niet fraai en we zijn er ontstemd 
over.” Ook Wim Stam benadrukte dat 
de gemeente enige lucht had 
gekregen door de uitkomst van de 
zogeheten septembercirculaire. In 
die septembercirculaire 2021 infor-
meert de landelijke overheid de 
gemeenten over de omvang en de 
verdeling van de algemene uitke-
ring. Die viel voor De Ronde Venen 
positief uit.

De Ronde Venen - Vorige week donderdag vergaderde de gemeenteraad 
over de begroting voor het komende jaar. In het voorstel van inkomsten 
en uitgaven, opgesteld door het college van b en w, stonden geen opval-
lende zaken. De huidige raad zal de uitvoering van de plannen voor het 
nieuwe jaar maar voor vier maanden kunnen controleren. Na de nieuwe 
verkiezingen voor de gemeenteraad, in maart 2020, zal een maand later 
een nieuw gekozen raad aantreden. Die verkiezingen beginnen hun 
schaduw vooruit te werpen. 

Wim Stam CU/SGP: 
College lapt afspraken aan hun laars

Bart Richter VVD: 
Pijnlijke keuzes

Marja Becker Senioren Partij: 
Zorg voor de minima’s

Meindert Brunia D66: 
Stadshuislogica

Joris Kneppers Lijst 8 Kernen: 
De ene blunder na de andere|

Simone Borgstede CDA: 
Zorg over onbetaalbare woningen

Maarten van der Greft RVB: 
Een toeval begroting

Pieter Kroon PvdA-GL: 
Weinig nieuwe plannen

Prioritering en focus
“Met de uitkomst van de september-
circulaire zijn we er niet”, zei Bart 
Richter namens de VVD. “We moeten 
zorgvuldig blijven omgaan met 
gemeentegeld. De noodzakelijke 
voorzieningen moeten goed gere-
geld zijn en de kosten zo laag moge-
lijk.” Het maken van pijnlijke keuzes 
sloot hij niet uit. Richter wees op de 
prioriteit die gefocust zou moeten 
zijn op de ondernemers. Hij doelde 
daarmee op de ozb-verhoging, die 
zij voor hun kiezen hadden 
gekregen. “Beter was het geweest 
om deze verhoging helemaal niet te 
laten doorgaan!” Overigens was het 
zijn partijgenote die als wethouder 
�nanciën die ozb verhoging namens 
het college had voorgesteld.

Vaccinatie en ondermijning 
Richter vroeg aandacht voor de 
vaccinatiegraad in de gemeente, het 
bestrijden van cybercriminaliteit en 
het gevaar van ondermijning. Door 
die ondermijning zijn criminelen in 
staat de samenleving negatief te 
beïnvloeden. Richter benadrukte 
doorlopende aandacht voor toezicht 
en handhaving. In brandweertaal 
vroeg de VVD-fractievoorzitter om 
aandacht voor situaties van 
armoede en bijstand. “Dat moeten 
we zoveel mogelijk voorkomen in 
plaats van te blussen.”

Alles wordt duurder
Voor de SeniorenPartij vroeg Marja 
Becker het college om aandacht 
voor allerlei lastenverhogingen. “Dat 
leidt tot zorgen bij mensen met een 
minimum, met niet-geïndexeerde 
pensioenen en met AOW. Er komt 
een moment dat die inwoners het 
niet meer kunnen redden en daar 
krijgt u dan mee te maken.” 
Verder bepleitte Becker een multi-
functioneel gebruik van de dorps-
huizen en benadrukte ze het belang 
van woningbouw voor senioren. 
Becker maakte zich druk over het 
onttrekken van geld uit de gemeen-
telijke reserve. Ze had geen goed 
woord over voor onvolkomenheden 
in �nanciële meetgegevens, waar-
door de prestaties in het sociaal 
domein niet goed meetbaar zouden 
zijn. 





Uithoorn - Dinsdag 26 oktober 
hebben de kleuters en groep 3 een 
bezoek gebracht aan de brandweer-
kazerne in Uithoorn ter afsluiting van 
het thema beroepen. De kinderen 
hebben daar mogen spuiten met een 
brandweerslang en kregen een rond-
leiding door de kazerne. Ook 
mochten de kinderen in de brand-
weerauto rondkijken en op de 
plaatsten van de brandweermannen 
en vrouwen zitten. Per ongeluk 
drukte een van de kinderen de sirene 
knop.  Als afsluiting van het uitje 
hebben de kinderen een brandweer-
diploma gekregen. Het was een 
geslaagd uitje met dank aan de 
brandweer!
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Uithoorn - Op woensdagavond 17 
november organiseert de Fotokring 
Uithoorn in het kader van haar 
50-jarige jubileum een interessante 
openbare lezing. De fotografe Ingrid 
Koedood komt naar Dorpshuis De 
Quakel om ruim een uur een selectie 
van haar maatschappelijk bewogen 
reisfoto’s te laten zien. Het belooft 
een presentatie te worden waar 
iedereen die van reizen houdt én 
iedereen die van fotogra�e houdt, 
met veel plezier naar zal komen 
kijken en luisteren. Maatschappelijk 
bewogen reisfotogra�e is de passie 
van Ingrid Koedood. De fotografe 
reist regelmatig naar bijzon-
dere bestemmingen in Afrika en Azië 
om daar het dagelijks leven op een 
bijzondere manier vast te leggen. 
Haar voorkeur gaat uit naar landen 
die wat minder bekend zijn bij de 
grote massa. Zij is van jongs af aan 
gefascineerd door andere volkeren/
stammen en hun gewoonten en leef-
omgeving. Haar beelden vertellen 
het verhaal van de cultuur en leefom-
standigheden van de mensen die ze 
tijdens haar reizen ontmoet. Foto-
gra�e geeft haar de mogelijkheid om 
deze beelden te delen met de rest 
van de wereld. Zo is bijgaande foto 
genomen in een steenfabriek waar 
mannen, vrouwen en kinderen 
werken. De gevolgen voor hun 
gezondheid zijn sto�ongen en lage 
levensverwachting.

Wedstrijden
Ingrid Koedood neemt ook regel-
matig deel aan internationale 
wedstrijden. Eén van haar foto’s is 

geselecteerd voor de National 
Geographic wedstrijd in de cate-
gorie “mens’’. Benieuwd naar de 
prachtige verhalen die zij kan 
vertellen? Over hoe ze haar bestem-
mingen kiest, met de bevolking 
communiceert en hoe haar foto’s tot 
stand komen? Bekijk dan alvast wat 
foto’s op haar site: 
www.ingridkoedood.nl/ De lezing 
door Ingrid Koedood wordt georga-
niseerd door de Fotokring Uithoorn 
en is toegankelijk voor iedereen die 
een geldig coronapas of vaccinatie-
bewijs kan tonen. Inloop vanaf 19.30 
uur, start lezing om 20 uur in Dorps-
huis De Quakel. De entreekosten 
inclusief ko�e vooraf en een drankje 
na a�oop bedragen € 3,50. Kaarten 
kunnen vooraf besteld worden via 
https://shop.eventix.io/7fa75c76-
330a-11ec-b3c4-9e36bf7d673e/
tickets of via de link op de website 
van Fotokringuithoorn.nl

Lezing ‘maatschappelijk 
e ogen reis otogra e

LEZERSPOST

De inloopavond over de jachthaven met de waterlodges
Corona en ventilatie
Toen ik binnenkwam, rond 20:00, was het behoorlijk vol. Het 
totaal aantal bezoekers werd geschat op zo’n 200. Ik vroeg aan 
enkelen van de organiserenden waar de CO2 meter was en ook 
hoe het zat met de ventilatie. Daar kwam geen adequaat 
antwoord op. 200 is de max voor de Thamerkerk. De organisatie, 
en ook de gemeente, had er niet aan gedacht, Corona is natuur-
lijk niet zo’n bekend verschijnsel en risico’s voor de volksgezond-
heid... Mwah... Er wordt niet- of veel te licht gedacht over corona 
en ventilatie. Dat lijkt mij wel duidelijk. Er is hier veel te veel 
risico genomen.

Scouting
Ik vroeg naar de Scouting. Waar blijft de boot en waar het vaste 
onderkomen? Scouting is een heel nuttige activiteit voor jeugd 
en jongeren. Er is heel lang gesold met een goede huisvesting 
van de scouting. Er zijn verwachtingen gewekt en weer teleur-
gesteld... En nú pas, als die boot in de weg ligt, kan er iets 
gedaan worden. Een ongeïnteresseerde overheid ten voeten uit. 
Niemand in de Thamerkerk kon- of wilde er iets over zeggen. 
Het lijkt er op dat de scouting ergens ver weg wordt gestopt en 
dat het vaste onderkomen zeker niet direct aan het water bij de 
boot komt. Dat laatste is van levensbelang, veel te ver lopen en 
sjouwen met spullen, dat gaat niet werken. De scouting is er 
natuurlijk zelf bij en ik weet niet hoe die gesprekken lopen, maar 
het onderwerp werd angstvallig gemeden en er werd niets 
reëels vertelt over ontwikkelingen. 

Jachthaven.
Het was een mooi plan om van Uithoorn één grote jachthaven 
te maken. Vóór je als gemeente aan zoiets begint moet je 
natuurlijk wel zorgvuldig afwegen wat je daar wél en wat je daar 
níet bij wilt hebben. Die afweging mis ik. In de beginfase had de 
gemeente moeten overwegen dat te grote objecten die het 
zicht op het open water te veel belemmeren er niet bij horen. 
Een paar masten, geen probleem. Een boot die onder de meeste 
vaste bruggen door kan is niet hoger dan 2,40m. Ook geen 
probleem. Een té kolossaal jacht dat nog net in de breedte door 
de brug kan en een meter of 5 hoog is, dat wordt al zorgelijk. 

Moet je die willen? Wat kan je daar tegen doen? In ieder geval is 
een rijtje drijvende vakantiehuizen te ver doorgeschoten. 

De projectontwikkelaar
Ik zag de projectontwikkelaar aan de praat. Hij barstte van het 
idealisme, wilde graag heel mooie dingen maken en veel 
mensen blij. Hij is zo verblind in die rol dat er bij hem geen rem 
is. De waterlodges heeft hij nodig om zijn plaatje rond te 
krijgen.

De gemeente
Ik legde iemand van de gemeente uit wat een te grote/hoge 
nieuwbouw doet met een monumentaal kerkgebouw. Die 
dacht dat ik het over de Schanskerk had, maar ik bedoelde de 
Thamerkerk. Voor de Schanskerk gaat het zeker ook op. 
Uithoorn is langzaamaan bezig met urbaniseren, het moet 
groot worden, in ieder geval groot LIJKEN. Dat je daarmee een 
dorpsgezicht geweld aandoet, dat snappen ze bij de gemeente 
niet. De nieuwe bibliotheek is ook zo’n voorbeeld. Het kwaad is 
al geschied. Aan die bebouwing is niets meer te doen. Aan die 
waterloges wel. 

Drijvende vakantiehuisjes, waterlodges
Wat ziet een bewoner van zo’n drijvend vakantiehuisje als ie 
over het water kijkt? Is dat nou zo’n fraai uitzicht? Als die huisjes 
er dan toch moeten komen, waarom dan niet op een plaats met 
beter uitzicht en op een plaats waar ze niemand anders’ uitzicht 
verpesten? Nog afgezien van de parkeerdruk..... Uithoorn aan 
de Amstel loopt van de Rode Paal tot aan Vrouwenakker. Er zijn 
zeker betere plaatsen te vinden. Overigens: tussen de Irenebrug 
en Vrouwenakker staat “Liggeld verschuldigd” bij aanleg-
plaatsen, wie haalt dat op? Wat betekenen de waterpassanten 
voor Uithoorn, welk economisch voordeel heeft Uithoorn er 
van? De horeca? Dat zal wel kunnen, Waterpassanten komen in 
Uithoorn doorgaans niet verder dan de eerste straat, het hore-
calint. Misschien nog een paar winkels en het Rechthuis, maar 
daar houdt het wel mee op, de Oranjelaan halen ze niet eens. 
Wat is de rol van deze horeca voor Uithoorn? Komen hun toele-
veranciers uit het dorp? Zijn ze belangrijke werkgevers, aantrek-

kelijke werkgevers? Andere bedrijven in Uithoorn merken zo 
goed als niets van de waterpassanten, ook het openbaar 
vervoer niet.

Fecaliën
Waterpassanten nemen niet alleen hun geld mee naar Uithoorn, 
maar ook hun uitwerpselen. Waar laten ze die? In de Amstel? 
Hoe (on)rein zijn de sanitaire voorzieningen voor waterpas-
santen? Waar komt het innamepunt voor scheeps fecaliën? 

Exploitatie
Het havengeld is 1,75 per meter bootlengte per nacht. Even een 
beetje rondkijken.... Purmerend 1,00, Jachthaven Hargervaart 
(bij Groet, NoordHolland), 95cent. Jachthaven Woerden 1,35. 
Heeft Uithoorn een Gouden randje? Wat heeft Uithoorn wat 
Purmerend en Woerden niet hebben? Een mooie historische 
binnenstad? Winkelcentra in Uithoorn zijn van een allure dat je 
die in Woerden of Purmerend zo naar binnen kunt gooien en 
niet meer terugvinden. Een ander verschil dan? Havens in 
Purmerend, Woerden en vele andere aantrekkelijke plaatsen zijn 
VERENIGINGEN en drijven op vrijwilligers, de leden van de 
vereniging. Die doen dat met plezier en betekenen zo veel voor 
hun stad. Zelfs het kleine Hargervaart is een vereniging met een 
prachtige natuur er omheen.

Grootheidsw––aanzin
Uithoorn staat stijf van de grootheidswaanzin. Ophouden met 
die waterlodges-onzin. Ik zie voor de zoveelste keer een 
”inspraak” die een onschuldige burger de illusie geeft dat het zin 
heeft om daar een bijdrage aan te leveren. Zo onschuldig ben ik 
niet meer. Ik heb te vaak gezien dat dit vertrouwen van een 
burger in de overheid schaamteloos teleur werd gesteld. Wat 
merkt een gemiddelde burger van deze jachthaven en horeca? 
Worden de gemeentelijke lasten er lager van? Ik heb geen bal 
vertrouwen in de Uithoornse politiek. Het is ondernemers voor- 
en na, maar helemaal niet vanzelfsprekend dat zulks een zegen 
is voor de gemiddelde Uithoornaar. Bestuurscultuur heb je niet 
alleen in de Haag...
Aland van Valkenburg, Uithoorn 

Kleuters van OBS Toermalijn 
naar de brandweer
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Wilnis – De geruchtenmachine is al 
maanden aan de gang in Wilnis en 
omstreden en zeker toen deze 
plannen besproken werden in de 
Algemene Leden Vergadering van 
voetbalvereniging Wilnis CSW. 
Waarom Jumbo en CSW, wel de 
plannen zijn om de Jumbo en Wilnis 
te verplaatsen naar het parkeerterrein 
van CSW. Op dat parkeerterrein komt 
dan een grote, moderne Jumbo, een 
kantine voor CSW, nieuwe kleedka-
mers voor CSW en een parkeerdek. 
Tenminste…dat zijn de eerste 
plannen. Op de plaats waar nu de 
Jumbo staat komen dan woningen. 
Op deze pagina ziet u de schetsen, 
dus even duidelijk, het zijn schetsen. 
De Jumbo, CSW en de gemeente 
(wethouder Rein Kroon), zijn de 
mogelijkheden aan het verkennen. 
Ook de raad is inmiddels ingelicht. 

Inleiding 
De Jumbo ligt aan de Molmlaan in 
Wilnis. De Jumbo wil graag uitbreiden 
om een toekomstbestendige super-
markt te worden. Hiervoor is een 
groter winkelvloeroppervlak en 
parkeerruimte nodig. Binnen Wilnis is 

er door Jumbo, vastgoedontwikke-
laar Rialto en de gemeente een 
verkenning uitgevoerd naar alterna-
tieve locaties voor de Jumbo met 
ruimte om uit te breiden naar een 
toekomstbestendig supermarkt. Na 
het afronden van de verkenning 
heeft de locatie bij CSW de voorkeur. 
Deze locatie is goed bereikbaar en 
biedt ruimte voor uitbreiding. Het is 
nodig het gebouw binnen enkele 
jaren grondig te renoveren of te 
vervangen door een nieuw gebouw. 
De verplaatsing van de Jumbo naar 
de locatie van CSW biedt de vereni-
ging de mogelijkheid om een nieuwe 
sportaccommodatie te realiseren. 

Kernboodschap 
Als de Jumbo naar de CSW-locatie 
gaat, ontstaat er ruimte voor woning-
bouw aan de Molmlaan. Dit draagt bij 
aan de opgave van de gemeente 
meer (betaalbare) woningen te 
(laten) bouwen. Uit de ruimtelijke 
verkenning zijn verschillende vari-
anten voor woningbouw aan de 
Molmlaan naar voren gekomen. In 
alle varianten zit minimaal 30% 
sociale huur en 15% middel-dure 

huur. Op de locatie van CSW komt 
dan 1 duurzaam gebou . In dit 
gebouw is ruimte voor de sportac-
commodatie van CSW én de Jumbo. 
Op het dak van de toekomstige 
Jumbo en er omheen is voldoende 
ruimte om te parkeren. Het gebouw 
en het parkeren worden ingepast in 
het groen. 

En nu verder
De gemeente, CSW en Jumbo 
werken de varianten voor beide loca-
ties verder uit. De varianten voor de 
locatie van CSW en de locatie aan de 
Molmlaan worden nader onderzocht 
en uitgewerkt. De gemeente heeft 
eigendom op zowel de locatie bij 
CSW als aan de Molmlaan. Er zijn 
taxaties voor beide locaties uitge-
voerd. Tijdens de verkenning is 
gesproken met verschillende betrok-
kenen. Onder meer met onderne-
mers rond de huidige locatie van de 
Jumbo. Hun toekomstplannen zijn 
meegenomen in de verkenning. CSW 
heeft zijn leden op de ledenvergade-
ring van 21 oktober 2021 ingelicht 
over de mogelijke ontwikkelingen. 
De ontwikkelaar, gemeente en CSW 

Eerste schetsontwerpen voor ‘de nieuwe Jumbo’ 
en nieuwe CSW kantine in Wilnis
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maken een plan om de omgeving te 
betrekken. In dat plan staat wie 
welke rol heeft, wie er betrokken 
worden, waar de ruimte voor inbreng 
van betrokkenen zit, wat er met de 
inbreng van betrokkenen gedaan 
wordt en wie er uiteindelijk een 
besluit neemt over de voorgestelde 
ontwikkelingen. 

Vervolg 
De gemeente stelt met CSW en Rialto 
een intentieovereenkomst op. In 
deze overeenkomst spreken CSW, 
Rialto en de gemeente de ambitie uit 
om in 2024 het nieuwe gebouw voor 
CSW en Jumbo en daarna de 
woningbouw aan de Molmlaan te 
realiseren. Het plan om de omgeving 
te betrekken wordt opgenomen bij 
de intentieovereenkomst. Na het 
ondertekenen van de intentieover-
eenkomst zal het participatietraject 
worden gestart. De uitwerking van 
de ontwerpen van beide locaties 
start in 2022 
Hierbij wordt gestart met het 

ontwerp voor de locatie bij CSW. Bij 
de uitwerking voor beide locaties 
betrekken de partijen de omgeving 
volgens bovengenoemd plan. Een 
globale planning van het project: 
• Tot eind 2021 informatie ophalen 

bij diverse partijen / intern 
rekenen. 

• Eind 2021 / begin 2022 
intentieovereenkomst 

• Na de intentieovereenkomst 
informatieavond 

• 2022 planuitwerking , 
samenwerkingsovereenkomst 

• Eind 2022 start bestemmingsplan 
procedure 

• Medio 2023 start bouw CSW/
Jumbo 

• Medio 2024 oplevering CSW/
Jumbo en start bouw woningen 
Molmlaan 

• Medio 2025 oplevering woningen 
Molmlaan 

In het tijdpad kunnen wijzigingen 
plaats vinden door ontwikkelingen 
die gedurende de tijd ontstaan. 
Wordt zeker vervolgt





In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 

.  kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl.  vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een voorlopige voor
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning  kan een voor
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl ok 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-097726, Achterweg 62, het bouwen van een kantoorruimte voor de 

kas. (ontvangen 25-10-2021);
• 2021-097992, Steenwijkerveld 26, het aanvragen van een omgevings-

vergunning voor een plattelandswoning (ontvangen 25-10-2021). 
Uithoorn
• 2021-095749. Rodenbachlaan 49, het wijzigen van de brandcomparti-

mentering. (ontvangen 18-10-2021);
• 2021-096186, Zanglijster 3, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 

18-10-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-087327, Pieter Hellendaalweg 5, het plaatsen van een carport (in-

getrokken 04-10-2021).
Verlengen beslistermijn
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
De Kwakel
• 2021-084215, Noorddammerweg 1C, het vergroten van het bestaande 

bedrijfspand (verzonden 27-10-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-088812, Pastoor C. Vasselaan 34, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 28-10-2021).
Uithoorn
• 2021-085650, Ebro 110, het plaatsen van een dakkapel aan de achter-

zijde van de woning (verzonden 20-10-2021);
• 2021-080703, Grauwe Gans 10, het plaatsen van een tweede dakkapel 

in het achterdakvlak (verzonden 20-10-2021);
• 2021-082209, Thamerlaan 19a, het realiseren van een bed & breakfast 

in bestaande schuur (verzonden 26-10-2021);

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNINGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 11 oktober tot en met 5 december 2021 (ontvangen 11-10-2021);
• 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een afvalcontainer 

van 5 november tot en met 3 december 2021 (ontvangen 13-10-2021);
• 2021-094240, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergun-

ning voor verkoop van oliebollen van 1 december tot en met 31 decem-
ber 2021 (ontvangen 08-10-2021);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-078536, 20 driehoeksreclameborden voor de campagne “Qua 

Kunst & Ambacht” van 19 oktober tot en met 1 november 2021. (verzon-
den 20-10-2021);

• 2021-085223, diverse locaties, het organiseren van het evenement “Qua 
Kunst & Ambacht” op 30 en 31 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).

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

Gemeente Uithoo
rn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 
 www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl  
- Coronacheckapp downloaden: www.coronacheck.nl

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoe-
gangsbewijs. Maar niet overal. Het laten zien van een coronatoe-
gangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar 
is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. U moet uw coro-
nabewijs laten zien als u naar de volgende plekken gaat: horeca, con-
cert, festival, bioscoop, theater of professionele sportwedstrijd. U kunt 
zonder coronatoegangsbewijs naar: bibliotheek, museum, gebeds-
huis, sport, winkels, park of natuur, dierentuin of pretpark, kermis, kap-
per en zwembad. Alle informatie en veelgestelde vragen nalezen kan 
via: www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-
app een coronabewijs aanmaken. Maar niet iedereen heeft een smart-
phone of wil de CoronaCheck-app gebruiken. Ook voor wie de Co-
ronaCheck-app wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papie-
ren bewijs op zak te hebben. Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgeval-
len en je een café in wil. Voor die mensen is het mogelijk om het bewijs 
te printen. U kunt een bewijs maken van een vaccinatie en/of van een 
testuitslag. Het papieren testbewijs moet u wel via een computer ma-
ken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U logt in met 
uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. 

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-
14 21.

Wat is het verschil tussen het coronabewijs op papier 
en in de CoronaCheck-app?
De Nederlandse QR-code in de CoronaCheck-app verandert elke 
paar minuten. Een controleur ziet dus steeds een andere QR-code. 
Daardoor kan diegene niet achterhalen waar je de QR-code nog meer 
hebt gebruikt. Op papier is dit niet mogelijk. De papieren versie biedt 
daarom minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-code te prin-
ten kunt u dit voorkomen.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

Voordeel van de online geldplannen is dat ze anoniem 
ingevuld kunnen worden en op een tijdstip dat het uit-
komt. De geldplannen zijn te vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geldza-
ken. Startpunt Geldzaken stelt 
online geldplannen beschik-
baar voor huishoudens in ver-

schillende omstandigheden. 
Het kan bijvoorbeeld uitkomst 
bieden voor mensen die meer 
geld over zouden willen hou-
den  in financi le problemen 
zitten, maar ook voor mensen 
die geld willen sparen voor 
de studie van (klein)kinderen. 
Ook zijn er plannen beschik-
baar voor jongeren en onder-
nemers. De geldplannen ge-
ven tips en handvatten. 

Grote evenementen in 2022 voor 
5 november 2021 aanmelden!
Heeft u plannen om een groot 
evenement (meer dan 2000 be-
zoekers) of voor Koningsdag iets 
te organiseren in 2022? Meld uw 
plan dan voor 5 november 2021. 
Vanwege de inzet van politie, Ge-
neeskundige Hulpverleningsor-
ganisatie in de Regio (GHOR) en 
Brandweer is het belangrijk om 
ruim op tijd inzicht te hebben wel-
ke evenementen in de gemeente 
gepland zijn.

Evenement melden
Geef het evenement dat u wilt or-
ganiseren in 2022 voor 5 novem-
ber 2021 via het www.uithoorn.nl/
grootevenement2022.

Let op! Dit is niet hetzelfde als 
het aanvragen van een vergun-
ning voor het evenement. U moet 
uiterlijk twaalf weken voor het be-
gin van het evenement de defi ni
tieve aanvraag voor dat evene-
ment bij de gemeente indienen. 
Het is dus belangrijk dat u de aan-
vraag voor een evenementenver-
gunning op tijd verstuurt. Houd er 
bij het melden rekening mee dat 
er in 2022 misschien nog beper-
kingen gelden voor evenementen 
in verband met het coronavirus. 
Misschien kan uw evenement niet 
doorgaan, of moet u uw evene-
ment op een andere manier orga-
niseren dan u gewend bent.

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

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Uithoorn
• 2021-094766, Tesselschadelaan 3, het plaatsen van een afvalcontainer. 

(verzonden 20-10-2021);
• 2021-095164, Herman Gorterhof 56, het plaatsen van een container van 

5 november tot en met 3 december 2021 (verzonden 26-10-2021).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2021-095371, diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel, het organise-

ren van een Bokkentocht op 23 oktober 2021 (verzonden 20-10-2021).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter 
inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor 
de mogelijkheden.
• Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken 

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en 
Werken (0297) 513 111.

• Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein 

WWW.UITHOORN.NL

de laadpalen wordt al alleen groene stroom gebruikt. In het regeerakkoord 
staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe au-
to’s uitstootvrij zijn. Het realiseren van een goede oplaadstructuur is hier-
voor belangrijk.
Nieuwe locatie oplaadpunten
Het college heeft het voornemen om op de volgende locaties een nieuwe op-
laadpunt te realiseren in Uithoorn:
• Ambachtshof ter hoogte van nummer 2 in De Kwakel
• Arthur van Schendellaan ter hoogte van nummer 50
• Schans ter hoogte van nummer 186
Inspraak
U kunt uw zienswijze tot vier weken na bekendmaking (uiterlijk 1 december 
2021) bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of 
via gemeente@uithoorn.nl. 

VERKEERSBESLUIT LAADPALEN
De gemeente Uithoorn heeft nieuwe locaties aangewezen voor een open-
bare laadpaal waarbij twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief voor 
het opladen van elektrische motorvoertuigen. Hiervoor is vier weken in-
spraak aan vooraf gegaan. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de 
volgende locaties: 
• Grift ter hoogte van nummer 41
• Prinses Christinalaan ter hoogte van nummer 19E
• A.M. de Jonglaan ter hoogte van nummer 2

Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Inspraak vastgestelde nieuwe oplaadpunten voor elektrisch vervoer. In-
zageperiode 4 weken vanaf 3 november 2021 bij de gemeenteraad van 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. 

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT TIJDELIJKE SLUITING FIETSBRUG BIESLOOK
De bouwwerkzaamheden voor het tramproject Uithoornlijn gebruikt de voor-
malige spoorbaan in Uithoornlijn. Gedurende een periode december 2021 
tot en met juli 2023 is de langzaam verkeerverbinding tussen de Bieslook en 
het fietspad langs de Faunalaan afgesloten. 
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 15 december 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij 
de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8 1420 AA Uithoorn of via gemeen-
te@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat 
u naar www.officielebekendmakingen.nl. 

INSPRAAK VOOR NIEUWE OPLAADPUNTEN 
ELEKTRISCH VERVOER
Elektrisch rijden draagt bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het 
voordeel van elektrisch rijden wordt steeds groter, aangezien de prijzen van 
voertuigen dalen en het aandeel groene stroom steeds hoger wordt. Voor 

Vervolg van vorige blz.

Uithoorn – De ambtsketen van de 
gemeente Uithoorn is vernieuwd. De 
ambtsketen, die burgemeester 
Heiliegers draagt bij o�ciële gele-
genheden, moest worden aangepast 
aan de wijzigingen in het Uithoornse 
gemeentewapen. Zo’n wijziging 
komt heel weinig voor; de situatie is 
volgens de burgemeester zelfs uniek 
te noemen. “Ik ben er trots op 
namens de hele gemeenschap de 
nieuwe keten te mogen dragen.”

Hoge Raad van Adel
In het huidige gemeentewapen 
kwam een aantal aspecten, zoals de 

sierteelt in De Kwakel en de rivier de 
Amstel, onvoldoende tot uiting. 
Aspecten waar de gemeenschap veel 
waarde aan hecht. Daarom, en 
vanwege het 200-jarig bestaan van 
de gemeente Uithoorn, besloot de 
gemeenteraad tijdens een bijzon-
dere raadsvergadering op 10 februari 
2020 unaniem voor een o�ciële 
“aanvraag voor vermeerdering van 
het gemeentewapen” bij de Hoge 
Raad van Adel. De aanvraag werd 
goedgekeurd; in de raadsvergade-
ring van vorige week donderdag zijn 
het nieuwe o�ciële gemeentewapen 
en de bijbehorende documenten 

Ambtsketen burgemeester 
Heiliegers aangepast

Foto: Rob Joore

Foto: Evert Kulk

Uithoorn - Het is prachtig zonnig 
weer als wethouder José de Robles 
op 28 oktober de Buurtkamer Meer-
wijk in het Fort aan de Drecht 
bezoekt. Oudere wijkbewoners 
komen er iedere donderdag van 10 
tot 12 uur samen voor ko�e met iets 
lekkers en de laatste onderwerpen 

uit de buurt. Wethouder De Robles is 
blij met de sociale samenhang die de 
Buurtkamer creëert. “U bent goed 
geïnformeerd en geeft duidelijke 
signalen vanuit de wijk. Daar heb ik 
als wethouder veel aan!”
Hannie van Mourik is een van de 
oprichters van Buurtkamer Meerwijk. 

Bezoek aan Buurtkamer 
Meerwijk

“We zijn op 10 januari 2019 
begonnen met 4 personen, met als 
motto: ‘met en voor elkaar’. Laag-
drempelig en gratis; iedereen uit de 
Meerwijk is welkom. Het gaat ons om 
de gezelligheid, én we helpen elkaar. 
Met het gebruik van mobiele tele-
foons bijvoorbeeld, of met reparaties 
daaraan. Maar we organiseren ook 
eet- en kookclubs.”

Verbondenheid in de wijk
Waarom is de Buurtkamer opgericht, 
wil wethouder De Robles weten. “In 
ieder geval niet voor de bingo!” zegt 
Hannie. Medebewoner Evert Kulk: 
“Veel bewoners in de wijk worden 
ouder. Je legt nu contact met andere 
wijkbewoners om te voorkomen dat 
je later eenzaam wordt.” 
De bewoners merken dat de sociale 
cohesie, de verbondenheid in de 
buurt, afneemt. José de Robles 
herkent dat: “Meerwijk  is een typi-
sche forensenwijk; de nieuwe bewo-
ners zijn vaak gezinnen met 
werkende ouders en schoolgaande 
kinderen. Na 9 uur is het er uitge-
storven, tot na vijven. ’s Avonds 

door de Hoge Raad van Adel 
overhandigd.

Aanpassing ambtsketen
Nu het gemeentewapen is gewijzigd, 
moet natuurlijk ook de penning in de 
ambtsketen worden aangepast. Edel-
smid Eric van Limpt uit Nieuw-
Vennep werd uit 3 kandidaten 
verkozen om de aangepaste penning 
te maken. Van Limpt over zijn 
aanpak: “De vervanging van de 
zilveren plaat is in de vorm van een 
ronde penning van 40 mm. De roos 
in het gemeentewapen wordt uitge-
voerd in roségoud en ligt op de 
penning. Het wapen wordt verdiept 
gegraveerd in de penning; de kroon 
wordt gegraveerd en daardoor krijgt 
de penning een driedimensionaal 
e�ect. De penning wordt omgeven 
door 200 balletjes. Ieder balletje staat 
symbool voor 1 jaar gemeente 
Uithoorn.” “Deze gebeurtenis maken 
we niet elke dag mee,” reageert 
burgemeester Heiliegers. “Ik ben er 
trots op namens de hele gemeen-
schap de nieuwe keten te mogen 
dragen. Ik zal dat te allen tijde doen 
met eer en respect.”

In zijn kunstcolumn ‘De schatten van 
Uithoorn en De Kwakel’ in de Nieuwe 
Meerbode van deze week vertelt 
burgemeester Heiliegers meer over 
de wapenvermeerdering en de 
aanpassing van de keten. De 
gemeente Uithoorn heeft ook een 
�lmpje over het onderwerp op haar 
Facebook-pagina geplaatst.

zitten de gezinnen in huis, en in het 
weekeinde trekken ze erop uit. Er 
blijft weinig tijd over voor contact 
met de buren, en met de buurt.” 
Ook Marius Reijnen, participatiema-
kelaar initiatieven sociaal domein 
binnen de gemeente, is bij het 
bezoek aanwezig. Hij helpt bij het 
faciliteren van activiteiten in 
Uithoorn en De Kwakel.  
Vaak is huisvesting daarbij een uitda-
ging. “We proberen gebruik te maken 
van bestaande ruimten. Zo wordt 
deze plek in het Fort voor de Buurt-
kamer ondergehuurd van Crea, met 
geld uit het Initiatievenfonds. Tegelijk 
werkt de gemeente hard aan uitbrei-
ding van het aanbod aan ruimten 
voor ontmoetingen en gezamenlijke 
activiteiten. Zoals het nieuwe 
centrum De Kuyper, waarin sportfaci-
liteiten en een buurtkamer zijn 
voorzien.”

Op de hoogte
Wethouder De Robles: “Iedere 
inwoner van de gemeente die hulp 
nodig heeft, moet die krijgen. Per 
wijk spelen andere zaken, zoals hier 

in de Meerwijk. We zoeken dus altijd 
naar speci�eke oplossingen.” Hoe 
blijven we op de hoogte, willen de 
buurtbewoners weten, van wat de 
gemeente voor ons en voor andere 
inwoners doet? Wethouder De 
Robles: “De gemeente zet zwaar in 
op zogenaamde Wmo-voorzie-
ningen, waarmee mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. We informeren de inwoners 
over het aanbod via verschillende 
kanalen, zoals de Nieuwe Meerbode, 
de radiozender Rick FM en via de 
websites van de gemeente, Uithoorn 
voor Elkaar en Uithoorn Helpt.” 
Het bezoek nadert haar einde. De 
buurtbewoners zijn blij dat de 
wethouder is langsgekomen. Medeo-
prichtster Pia de Lange: “U heeft 
geluisterd naar wat ons bezighoudt. 
Dank voor uw bezoek en voor de 
heldere antwoorden.” Op zijn beurt is 
José de Robles blij met de sociale 
cohesie. “En met u, die die samen-
hang wil organiseren. Ik hoor dat u 
goed geïnformeerd bent, en duide-
lijke signalen geeft vanuit de wijk. 
Daar heb ik als wethouder veel aan!”

Uithoorn/De Kwakel - Opbrengsten 
uit de verkoop van het 
boek Ontmoetingen in poëzie en 
proza Uithoorn & De Kwakel konden 
afgelopen week worden gedoneerd. 
Het gaat mondjesmaat maar alle 
beetjes helpen en zo kon de 
opbrengst overgemaakt worden naar 
Help ons helpen 0297 en Voedsel-
bank Uithoorn. Blij verrast met de 
donatie heeft Patries Gerrits bij AH 
Jos van den Berg extra inkopen 
kunnen doen. De Voedselbank heeft 
van de donatie onder meer fruit 
ingekocht bij de Goudreinet op  
Zijdelwaardplein. Eigenaar Taeke 
Peereboom schonk extra fruit zodat 
ook de Voedselbank met een volle 
ko�erbak vertrok. Ontmoetingen in 
poëzie en proza Uithoorn & De 

Kwakel is een unieke verzameling 
gedichten en verhalen geschreven 
door Uithoornaars en Kwakelaars. 
Leuk om te hebben en nog leuker 
om te geven. Wat het boek leuk 
maakt zijn de belevenissen, erva-
ringen, impressies en een stuk 
geschiedenis die gedeeld worden. Er 
zijn nog genoeg boeken te koop om 
genoemde organisaties te kunnen 
ondersteunen. Het boek kost 15 euro 
en de opbrengst gaat volledig naar 
de Voedselbank en Help ons helpen 
0297. Bij de ingang van de Jumbo op 
Zijdelwaardplein staat een banner 
om via de QR-code het boek te 
bestellen. Bij AH Jos van den Berg op 
het Amstelplein staat er ook een. 
Uiteraard is het boek verkrijgbaar bij 
Bruna en The Readshop.

Verkoop boek ontmoetingen 
werpt zijn vruchten af
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Aalsmeer - Wil je graag werken met 
bloemen en stylen, houd je van teelt 
en techniek of past handel bij jou? Of 
werk je liever met dieren? Je kunt er 
ook voor kiezen om onze leefomge-
ving mooier en duurzamer maken. Je 
vindt jouw opleiding bij Yuverta mbo 
Aalsmeer! De route naar de 
toekomst, loopt bij Yuverta over het 
blauw-groene pad. Je werkt aan je 
eigen ontwikkeling, maar ook aan die 
van de wereld. Dat werk doe je op 
school en online, in teams en zelf-
standig, binnen de deur of daar-
buiten, in samenwerking met 
bedrijven en experts uit de regio. Het 
blauw-groene programma dat we 
bieden is veelzijdig, dynamisch en 
altijd in beweging. De wereld is dat 
tenslotte ook.  

Veel verschillende 
mbo-opleidingen 
Yuverta mbo Aalsmeer, gelegen aan 
de Linnaeuslaan, is een overzichte-
lijke locatie met vele opleidingen. Je 
kunt opleidingen volgen op het 
gebied van teelt en handel, dierver-
zorging, bloemen en styling en de 
groene leefomgeving. Yuverta heeft 
veel contacten met het bedrijfsleven 
waardoor je onder andere interes-
sante stages en excursies krijgt en 
altijd kunt kennismaken met de 
nieuwste technieken. Uiteraard is er 
veel persoonlijke aandacht en bege-
leiding voor de studenten. Er zijn 

studies op verschillende niveaus. 
Welk niveau je gaat doen hangt 
onder meer af van je vooropleiding. 
Als je de opleiding hebt afgerond, 
bepaalt je niveau hoe zelfstandig je 
aan de slag kunt. Heb je jouw studie 
bijvoorbeeld op niveau 4 gedaan, 
dan kun je binnen jouw vakgebied 
ook leidinggeven aan 
anderen. Omdat niet iedereen 
hetzelfde is, kun je op twee manieren 
je mbo-studie doen. Kies je 
voor BOL( Beroepsopleidende 
Leerweg) dan leer je op school en 
heb je stages op verschillende 
bedrijven. Het grootste gedeelte van 
de opleiding volg je op school. Kies 
je voor BBL (Beroepsbegeleidende 
Leerweg) dan combineer je leren en 
werken. Je gaat 4 dagen werken en 1 
dag naar school.  

Kennismakingsweek 
Wil je meer weten over de oplei-
dingen van Yuverta, kijk dan op de 
website  www.yuverta.nl en meld je 
aan voor de kennismakingsweek. Op 
donderdag 11 november kun je 
proefstuderen voor alle opleidingen 
en de open dagen zijn op vrijdag 12 
november en op zaterdag 13 
november. Er is een uitgebreid 
programma met allerlei activiteiten 
waar je aan deel kunt nemen zodat je 
zelf kunt ontdekken wat het beste bij 
jou past. Yuverta, thuis in de 
toekomst.

Open dagen bij Yuverta mbo Aalsmeer

De Kwakel - Op zondag 31 oktober, 
de dag dat de wintertijd inging, orga-
niseerde muziekvereniging TAVENU 
het “klok-terug-concert”. Zoals 
presentator Cor Onderwater zei: We 
mogen eindelijk weer muziek luis-
teren en muziek maken. Voor Tavenu 

was het ‘t eerste concert na het kerst-
concert van 2019.  Dirigent Thomas 
Piet had een gevarieerd programma 
samengesteld met als opening 
“Wings of Liberty” een vrolijke 
concertmars. Verder kon het talrijke 
publiek - de zaal van het dorpshuis 

Publiek en muzikanten genieten 
van concert

De Kwakel - Op dinsdag 26 oktober 
ging het college van gemeente 
Uithoorn op bedrijfsbezoek bij 
Kooyman BV. Inmiddels bestaat het 
bedrijf alweer 52 jaar en konden ze 
eind 2019 groots hun 50-jarige 
bestaan vieren. Reden genoeg voor 
het college om dit familiebedrijf 
een bezoek te brengen. Het college 
kreeg een presentatie en een rond-
leiding door Annemarie, Guus en 
Henk Kooijman. Annemarie en 
Guus zijn inmiddels de tweede 
generatie en hebben ruim 10 jaar 
geleden de dagelijkse leiding over-

genomen van hun ouders Henk en 
Ans Kooijman. 

Flink gegroeid door de jaren heen
Op 1 oktober 1969 is Henk Kooijman 
gestart aan de Boterdijk in De 
Kwakel. Hij ging als loonwerker aan 
de slag en verhuurde zich aan boeren 
en tuinders om diverse werkzaam-
heden uit te voeren, zoals bijvoor-
beeld maaien. Het bedrijf groeide, 
maar kon helaas op de Boterdijk niet 
uitbreiden. Er werd naar een andere 
plek gezocht en op 22 augustus 1977 
verhuisde het bedrijf naar de 

Op bezoek bij familiebedrijf Kooyman B.V.
Poelweg. Waar het na al die jaren nog 
steeds gevestigd is. Inmiddels is ook 
dit bedrijf �ink uitgebreid. Niet alleen 
zijn er meer gebouwen bij gekomen, 
maar ook het personeelsbestand is 
door de jaren heen �ink gegroeid. Op 
dit moment heeft het bedrijf 50 
medewerkers in dienst. Het loon- en 
verhuurbedrijf wordt dagelijkse 
aangestuurd door Guus Kooijman. 
“Onze kracht van het bedrijf is dat we 
niet te groot zijn en een luisterend 
oor kunnen bieden. Daarnaast is 
geen klus te groot voor ons en is ons 
werk daardoor heel afwisselend.” 

Sierbestrating en tuinhout
Sinds 1990 is het bedrijf zich ook 
gaan richten op sierbestrating en 
tuinhout. Dat begon met eenvou-
dige beton- en grindtegels, maar ze 
zijn inmiddels uitgegroeid tot een 
toonaangevend bedrijf op dit 
gebied. Midden op het bedrijf staat 
een grote showtuin, waarbij allerlei 
soorten tuinen met verschillende 
tegels en ontwerpen te zien zijn. 
Als particulier kun je dus kiezen uit 
een ruim assortiment en je kan 
daarnaast ook tips en adviezen 
krijgen. “Niet alleen particulieren 
zijn klant bij Kooyman, ook veel 
hoveniers bestellen bij ons 
producten. Wij kunnen snel scha-
kelen en hebben veel op voorraad 
liggen”, vertelt Annemarie 
Kooijman enthousiast, die de dage-
lijkse leiding heeft over de sierbe-
strating en tuinhout.  

Kracht van familiebedrijf
Annemarie en Guus geven samen 
leiding aan het bedrijf met elk zijn 
eigen vakgebied. “Ieder heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheid binnen 
het bedrijf, maar grote beslissingen 
worden gezamenlijk genomen. Dat 
is ook de kracht van ons familiebe-
drijf!”, aldus Annemarie. 

Oog voor de toekomst
Tijdens de rondleiding werd een 
kijkje genomen in de magazijnen en 
de werkplaatsen. Ondertussen 
vertelden de gastheren uitgebreid 
over de dagelijkse gang van zaken in 
het bedrijf. Het gaat goed met het 
bedrijf, maar er zijn ook zijn uitda-
gingen voor de toekomst. Zo is Guus 
heel benieuwd waar het straks naar 
toe gaat op het gebied van duur-
zaamheid. “We spelen daar als bedrijf 
nu al op in, om te kijken welke 
machines we in de toekomst het 
beste kunnen inzetten, zoals elektri-
sche kranen. Maar daarbij moeten we 
ook blijven kijken naar de kosten, de 
opbrengsten en hoe duurzaam we de 
machines kunnen opladen.” Na een 
geanimeerd bezoek nam het college 
afscheid. Economie-wethouder Jan 
Hazen verklaarde daarbij: “We mogen 
als bestuur trots zijn op zo’n bedrijf in 
onze gemeente en op het goede 
ondernemerschap van de eigenaren. 
Kooyman B.V. is een bedrijf dat oog 
heeft voor de toekomst, maar ook 
oog heeft voor onze gemeente en de 
regio waarin ze ondernemen. Daarbij 
staan ze midden in de samenleving, 
gelet op al hun brede ondersteuning 
van plaatselijke verenigingen en 
activiteiten.”

Uithoorn - Tijdens een feestelijke 
ochtend, vorige week donderdag in 
het Spoorhuis, feliciteerde burge-
meester Pieter Heiliegers een aantal 
bruidsparen die in de periode april-
juli 1970 in het huwelijksbootje 
stapten. 

Zo’n 2 jaar geleden startte de traditie 
om 50-jarige bruidsparen uit te 
nodigen voor een feestelijk onthaal 
door de burgemeester. Corona 
gooide echter al snel roet in het eten, 
maar inmiddels is de burgemeester 
bezig met een inhaalslag. De 

ochtend was zeer geslaagd. Veel 
paren kenden elkaar; er werd dan 
ook veel gekletst en gelachen. Burge-
meester Heiliegers schoof bij de 
paren aan voor een praatje over hun 
huwelijksdag, maar ook over het 
leven nu.

Gouden echtparen in het zonnetje

Foto Patrick Hesse/VisionQuest

De Quakel was goed gevuld - o.a. 
genieten van een Guus Meeuwis 
medley en “Het Dorp”. Voor het 
laatste nummer deed Cor een 
oproep of er iemand een Kwakelse 
tekst op kan maken, zodat dit 
nummer tijdens het midzomer-
avondfestival op 18 juni 2022 
gespeeld en gezongen kan worden.
Na een korte pauze nam de Steel-
band het over van het Orkest van De 
Kwakel. Met hun zonnige klanken 
van o.a. Cielito Lindo, Archie en Iko 
Iko liet de steelband de zomertijd 
nog even langer duren. Zowel bij het 
orkest als bij de steelband beleefden 
2 leden hun première.  Hopelijk 
hebben nog meer mensen tijdens 
het concert “de kriebels” gekregen 
om een instrument te gaan bespelen. 
Ze kunnen zich aanmelden via de 
website www.tavenu-dekwakel.nl 
voor een instrument naar keuze. 
Tavenu kan saxofoonspelers, bugel-
spelers en een bastrombone goed 
gebruiken.
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Ons Uithoorn (2009-2022) 

Uithoorn – Ons Uithoorn stopt met 
de lokale politiek. In maart 2022 doet 
de partij niet mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Vlak na de oprich-
ting van de partij, in 2010, zei 
oprichter Benno van Dam: ‘De 
bedoeling is iets toe te voegen aan 
het bestaande politieke landschap in 
Uithoorn. Zowel qua inhoud als stijl’. 
Is die doelstelling bereikt? 
Ons Uithoorn wordt in december 
2009 opgericht door Benno van Dam 
en Nasséra Achahboun. Van Dam is 
dan net uit de PvdA-fractie gestapt. 
De aanleiding is een verschil van 
inzicht met zijn toenmalige fractiege-
noten over de manier van politiek 
bedrijven. Hij mist naar eigen zeggen 
een duidelijke sociaal-democratische 
pro�lering en de durf een ander 
geluid te laten horen. Raadsleden 
moeten niet afwachten, maar leiding 
nemen in het politieke debat. Ook 
moet de politiek meer met het 
gezicht naar de samenleving staan.

Speerpunten
Onder grote tijdsdruk worden voor-
bereidingen getro�en voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2010. Bij de campagne zijn 
participatie en het dorpscentrum de 
speerpunten. In de folder voor de 
verkiezingen schrijft men: ‘Uithoorn 
is van ons allemaal. Ook van inwo-

ners die niet altijd stemmen, 
enquetes invullen of inspraak-
avonden bezoeken’. Ook over het 
dorpscentrum is men duidelijk: ‘In 
1939 verloor ons dorpscentrum haar 
ziel. De aanleg van de N201 bete-
kende de sloop van het toenmalige 
raadhuis/postkantoor, het dempen 
van De Kil en de afbraak van de 
Lange Brug. Het dorpscentrum werd 
in tweeën gehakt’. Herstel van het 
historisch dorpscentrum is de beste 
manier om sfeer terug te brengen en 
economisch perspectief te bieden, 
aldus de partij. 
De partij krijgt 722 stemmen (6,6%) 
en komt met één zetel in de gemeen-
teraad. Bij de verkiezingen van 2014 
is het aantal stemmen verdubbeld en 
stijgt het aantal zetels naar drie. Dat 
resultaat wordt in 2018 geëvenaard. 
Zijn die gestelde doelen in de afge-
lopen twaalf jaar gerealiseerd?

Huisregel
Vanaf het begin legt de nieuwe partij 
zichzelf een aantal huisregels op. Eén 
van die huisregels is: ‘Hang zo min 
mogelijk rond in het gemeentehuis!’. 
Zo moet de doelstelling om ‘de 
afstand tussen burger en bestuur te 
verkleinen’ op het netvlies blijven. 
Met regelmaat pakken de politici de 
�ets om werkbezoeken af te leggen, 
zodat men bij besluitvorming over 
lokale issues niet afhankelijk is van 
informatie vanuit B&W. Ook biedt 

men concrete ondersteuning aan 
inwoners en organisaties, bijvoor-
beeld door te vertellen hoe de 
besluitvorming werkt. De partij vindt 
dat burgers zelf ook verantwoorde-
lijkheid moeten nemen. Van Dam: 
‘Die boodschap hebben we onder-
streept door zelf ook de handen uit 
de mouwen te steken. Door zwerfvuil 
te prikken, vrijwilligerswerk te 
verrichten voor NL Doet en een kavel 
te verkopen op de Kwakelse Veiling. 
We organiseerden een straatvoetbal-
toernooi rond de WK 2010 en 2014 
om de sociale cohesie te bevorderen’.
Inhoudelijk maakt Ons Uithoorn zich 
extra sterk voor een dorpscentrum 
met dorpse uitstraling zonder 
winkelleegstand en behoud van de 
Schanskerk. Andere voorbeelden zijn 
de sneltram, een zwembad in 
Uithoorn, bezuinigingen op sport, 
vandalisme, onveiligheid op wegen 
met rood asfalt en recentelijk het 
Legmeerbos. Vaak worden voor-
stellen weggestemd in de gemeente-
raad, maar soms worden successen 
geboekt. 

Fun-factor
Een dieptepunt in de geschiedenis 
van de partij is de afsplitsing van één 
van de fractieleden, ruim een half 
jaar na de verkiezingen van maart 
2018. Door die afsplitsing raakte Ons 
Uithoorn één van de drie zetels kwijt. 
Van Dam: ‘De samenwerking met dat 

‘Het voortbestaan van een politieke 
partij is geen doel op zich’

raadslid liep al een tijdje niet goed en 
eindigde met zijn vertrek. Dit hakte 
er wel in, omdat bij ons de fun-factor 
steeds belangrijk was’.

Stoppen
Over het geheel genomen is Ons 
Uithoorn tevreden over de geleverde 
prestaties. Van Dam: ‘We hebben 
invulling gegeven aan onze gestelde 
ambities. De kiezer heeft dit gewaar-

deerd, gezien de uitslag van de 
verkiezingen in 2014 en 2018. Wat 
dat betreft is het jammer dat we 
stoppen, kennelijk is er toch 
behoefte aan een partij als Ons 
Uithoorn. Echter, wij worden gecon-
fronteerd met een tekort aan 
toekomstig kader om de activiteiten 
op een gepaste manier voort te 
zetten. En het voortbestaan van een 
politieke partij is geen doel op zich’. 
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De Ronde Venen - De komende jaren 
wil het college inzetten op het 
besparen van energie en het isoleren 
van woningen en gebouwen. Dit 
beschrijft het college in de Transitie-
visie Warmte. De overheid heeft alle 
gemeenten de opdracht gegeven in 
2021 een Transitievisie Warmte op te 
stellen. In dit plan staat hoe de 
gemeente overstapt van aardgas naar 
andere duurzame bronnen om te 
gaan koken en woningen te 
verwarmen. Benieuwd wat er in de 
Transitievisie Warmte staat? Lees het 
plan op www.duurzaamderonde-
venen.nl. Wethouder Cees van Uden 
van Duurzaamheid: “Het is belangrijk 
dat de andere manieren om onze 
woningen te verwarmen betaalbaar 
en technisch haalbaar zijn. Daarom 
richten wij onze aandacht nu vooral 
op het goed isoleren van woningen 
en kantoren. Maar ook op energie 

besparen. Dit doen we samen met 
inwoners en ondernemers. Het gaat 
namelijk over hún woningen en 
kantoorgebouwen.”

De komende jaren hoeft in De 
Ronde Venen nog niemand 
gedwongen van het gas af
Zolang het wettelijk is toegestaan wil 
de gemeente dat inwoners de snel-
heid van de verandering zelf bepalen. 
Gemeente De Ronde Venen zet 
daarom in op ‘energiebesparing’ in 
plaats van aardgasvrij voor 2030. Dit 
kan ook al op de korte termijn, 
bijvoorbeeld bij een verbouwing of 
onderhoud aan de woning. 
Daarom worden er ook geen wijken 
aangewezen die voor 2030 van het 
aardgas af gaan. Dit is een aanpak die 
veel andere gemeenten wel kiezen. 
Zij willen zo het doel van 49% minder 
CO2 in 2030 halen. Ook De Ronde 

College legt Transitievisie Warmte 
voor aan de gemeenteraad

LEZERSPOST

Ik woon in de Johan de Wittlaan en erger me al jaren aan de ‘NATUUR-
LIJKE OEVERS’, die de gemeente Uithoorn heeft aangelegd bij onze sloot. 
Ik vind de oevers lelijk en onverzorgd. Er kunnen allerlei ongedierte, zoals 
muizen en ratten  in nestelen. Het lijkt er meer op dat de gemeente hier 
een stuk natuur heeft aangelegd om onder het onderhoud uit te komen. 
Normaal wordt elk jaar de rietkraag gekortwiekt, zodat het weer wat 
overzichtelijker wordt. Dit is denk ik wel een paar jaar geleden. Een tijdje 
geleden had zelfs iemand de brand in de rietkraag gestoken. Een oplet-
tende buurman heeft het geblust. Het lijkt hier inmiddels wel op een 
achterbuurt. Niemand ziet vanaf de straatkant deze rotzooi. Vorige vorst 
periode lag er eindelijk ijs op de sloot. Dan denk je aan schaatsen. Maar 
helaas kon je ten eerste bijna niet op het ijs komen en nadat we enige 
moeite ondernamen, lag er allemaal pluis van de doelen uit het riet op, 
dat stond te rotten aan de oever. Dit is niet de enige plek waar zo’n 
natuurlijke oever is gesitueerd. De wijk waarin dit soort natuurlijke oevers 
worden aangelegd is veel te compact. Dit soort oevers past meer in een 
park of bos. Dan kun je het laten groeien en heeft niemand er last van. 
Dan heeft het ook geen onderhoud nodig. 
Adri Hogervorst

Natuurlijke oevers

Venen wil meewerken aan dit lande-
lijke doel. Alleen doen zij dit door in 
te zetten op minder energieverbruik 
door woningen goed te isoleren. 

Wat kun je nu al doen?
Inwoners kunnen al veel doen om de 
warmtevraag van hun woning naar 
beneden te brengen. Hiervoor stelde 
de gemeente ‘geen-spijt-maatre-
gelen’ op. Dit zijn maatregelen die 
altijd goed zijn om te nemen. 
Isoleren is stap 1 in de warmtetran-
sitie, omdat het de warmtevraag 
omlaag brengt. En daarmee ook de 
energierekening. Hoe beter de 
isolatie van een gebouw, hoe minder 
warmteverlies. En hoe minder 
warmte nodig is voor de verwarming. 
Dit geeft ruimte om te investeren in 
andere warmtebronnen.
Ook het vervangen van een gaskook-
stel door een inductieplaat is een 
belangrijke geen-spijt-maatregel. 
Hiermee bespaart een inwoner al 
snel 5% van het hele gasverbruik. 
Ook door het plaatsen van HR++ 
glas, zonnepanelen, ventilatie-units 
en vloerverwarming brengen inwo-
ners de warmtevraag omlaag. 
Volgende week woensdag 10 
november bespreekt de raad het 
plan tijdens de politieke commissie. 
Dit is op woensdag 10 november om 
19.00 uur. Op donderdag 25 
november om 19.30 uur is de raads-
vergadering. De raad bespreekt dan 
ook moties (opdrachten aan het 
college) en amendementen (wijzi-
gingen in het plan) als zij die hebben 
opgesteld. Alle vergaderingen zijn 
live te volgen via de website van de 
gemeente. De Ronde Venen – De fractie van 

Ronde Venen Belang heeft afgelopen 
week het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente De 
Ronde Venen de volgende vragen 
gesteld: “Op 6 oktober jl. verscheen 
er op de website van RTV Utrecht 
een artikel met als titel: “Ameide 
geeft eigen inwoners voorrang bij 
nieuwbouw, maar mag dat? En hoe 
werkt dat? In het artikel stelt een 
woordvoerder van de Vereniging 
Eigen Huis dat dit mag omdat een 
projectontwikkelaar als privaat 
persoon zelf mag bepalen aan wie hij 
wel of niet een woning gaat 
verkopen. Tot nu toe houdt het 
college van b en w van De Ronde 
Venen vol dat deze voorrang niet kan 
worden verleend. 

Vragen 
Heeft het college kennis genomen 
van het artikel op de website van 
RTV Utrecht? 
1. Is het college het eens met de stel-

ling van de woordvoerder van de 
Vereniging Eigen Huis dat de 
projectontwikkelaar de mogelijk-
heid heeft om zelf te bepalen aan 

wie deze de woningen verkoopt? 
Zo niet, waarom niet? 

2. Is het college van mening dat de 
gemeenteraad bij het vaststellen 
van de kaders van een bouwplan 
binnen de gemeente De Ronde 
Venen, kan meegeven dat deze 
woningen primair gebouwd 
worden voor de eigen inwoners? 
Waarom wel/niet? 

3. Waarom heeft het college tot nu 
toe steeds ontkend dat er moge-
lijkheden waren om bij bouw-
plannen van woningen deze 
primair te bouwen voor inwoners 
van de eigen gemeente?”, was 
getekend, fractievoorzitter 
Maarten van der Greft

Mag dat: Voorrang eigen 
inwoners bij nieuwbouw?

De Hoef - Na een door corona afge-
dwongen pauze gaat de toneelver-
eniging “De opregte Amateur” uit de 
Hoef weer de planken op. Op vrijdag 
12 en zaterdag 13 november staan er 
drie eenakters op het programma, 
waarmee een gevarieerd programma 
wordt aangeboden met spanning en 
humor. Ze kunnen dan wel weer 
spelen, maar de corona-maatregelen 
zijn nog niet helemaal verleden tijd. 
Zij moeten bij elke bezoeker de 
corona-check uitvoeren bij binnen-
komst. Dat kan met de inmiddels 
bekende app of anders met een 
formulier, dat vaccinatie of negatief 
getest aangeeft. Zonder groen vinkje 
mag u er niet in. Verder moet de bar 
na a�oop om 24:00 uur sluiten. En 
dan komt er nog een persconferentie 
aan met mogelijk weer nieuwe maat-
regelen, nu het virus opnieuw terrein 

wint. Mocht dat van invloed zijn op 
onze voorstelling, dan zullen ze dat 
op de website melden met de even-
tuele consequenties. Houdt deze 
(www.opregteamateur.nl) dus in de 
gaten.

Drie eenakters
Zij spelen drie eenakters: We starten 
met “Beng! Jij bent dood!” (“Bang! 
You’re dead!”) geschreven door Paul 
Reakes en vertaald door Onno Plat. In 
een landhuis worden snode plannen 
gesmeed, maar bij de uitvoering 
daarvan loopt het toch anders. 
Daarna volgt “Tussen de happen 
door” (“Between Mouthfulls”) van de 
bekende Britse comedyschrijver Alan 
Ayckbourn in de vertaling van Josep-
hine Soer. Over hoe een avondje uit 
in een restaurant een beetje uit de 
hand loopt. Ze sluiten af met 

Toneelvereniging De Opregte 
amateur speelt weer

“Afblijven” van Janny Spijker. Dat 
speelt zich af in een Hendrik Groen-
achtig bejaardenhuis, waar moeder 
zeer eigenzinnig is. De regie van alle 
drie de stukken is in handen van 
Carel Nieber. Wilt u deze voorstelling 
bezoeken, dan raden wij u dringend 
aan te reserveren. Dat kan via de 
website www.opregteamateur.nl 
(tabblad reserveren) of anders via 
Ronald Wieman (0297 – 593291). De 
voorstellingen vangen aan op vrijdag 
12 en zaterdag 13 november om 
20:00uur in de ‘Toni’-zaal van het 
gemeenschapshuis De Springbok, 
Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is 
open van 19:00 tot 24:00 uur.

De Ronde Venen - Op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 oktober werd het “De 
Rooij ” damestoernooi voor 8e keer 
georganiseerd. De aanmeldingen 
waren dit jaar overweldigend want er 
waren wel 15 dames die zich voor 
het toernooi hadden opgegeven. De 
deelnemers  waren allemaal om 
19.15 uur op vrijdagavond in De 
Springbok waar Mary van  De Rooij 
Vervoer en Transport even voor half 8 
de afstoot voor het toernooi deed.
De dames waren in 3 poules gedeeld 
en speelde vrijdagavond 2 
wedstrijden waarbij duidelijk werd 
dat het wel heel spannend kon 

worden want er was voor praktisch 
iedereen  nog de kans om winnaar in 
de eigen poule te worden en ook de 
beste 2e mocht voor de beker spelen 
in de halve �nale. Op zaterdag 
morgen om 10.15 was iedereen weer 
aanwezig zodat de resterende 2 
wedstrijden in de poule opgestart 
kon worden. Na zeer spannende 
wedstrijden waarbij niet vergeten 
mag worden dat ondanks de span-
ning de sfeer prima was, kwamen als 
nummer 1 in de poules Monique 
Rosenberg,  Caty Jansen en Brenda 
Neal, de beste 2e was Roos Aarsman. 
Bij Loting wilde het toeval dat 

Het oktober De Rooij dames toernooi Monique en Brenda beide van BC 
Heijcop en Caty en Roos van De 
Merel/Richard’s BV tegen elkaar uit 
moesten komen. Waarbij Monique 
en Caty als winnaar uit de strijd 
kwamen die om de wisselbeker 
mochten strijden. Monique behaalde 
als eerste de benodigde caramboles 
waarbij Caty in de gelijkmakende 
beurt nog 11 caramboles moest 
maken helaas voor Caty stopte het 
bij 7 caramboles waardoor zij een 
uitstekende 2e werd. Al met al een 
heel gezellig toernooi waarbij niet 
vergeten mag worden dat de lunch 
verzorgt door kwaliteitsslagerij Eijk 
en Veld uit de Kwakel tevens sponsor 
van biljartclub “De Hoef” uitstekend 

was. Voor volgend jaar is al medege-
deeld dat dit toernooi ook weer 
gesponsord gaat worden door De 

Rooij Vervoer en Transport en dat dit 
dan op 28 en 29 oktober gaat 
plaatsvinden.
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De Kwakel - Aangekondigd via 
radioprogramma’s ‘That’s Life’ (Radio 
Aalsmeer), ‘Uit de Kunst’ (Rick FM), de 
Nieuwe Meerbode en andere promo-
tionele activiteiten zorgden ervoor 
dat, ondanks de ietwat mindere 
weersvoorspelling, de kunstroute 
afgelopen weekeinde goed bezocht 
is. Voor de bezoekers van de kunst-
route was, om de 20e editie te vieren, 
een verrassing gepland: een rondrei-
zende locatie. Kleinkunst duo ‘Laat 
Maar’ vereerde de 11 locaties onver-
wachts met een bezoek en zorgde ter 
plekke voor een feestje. Met hun 
liedjes hebben ze onze bezoekers 
geraakt en voor een hilarische noot 
gezorgd.

Nieuwe locaties in 2021
Gasterij De Kwakel opende hun 
deuren voor iedereen die deze 
nieuwe multifunctionele evenemen-
tenonderneming wilde komen 
bekijken en dan konden tegelijkertijd 
ook de geëxposeerde schilderijen en 
beelden worden bewonderd. Sani-
drôme Van Scheppingen was ook 
van de partij, de tussen de badka-
meropstellingen geplaatste beelden 
en schilderijen van de kunstenaar 
gaven een frisse kijk op hoe men zo 
een ruimte ook kon inrichten. De 
kunstroute bood een mooie gelegen-
heid om in het gebouw van 
Amstelhof Sport & Health Club en 
Grand Café La Base een kijkje te 
nemen. De cartooneske en kleurrijke 
beelden en schilderijen van hun 
kunstenaar maakten dat iedereen 
weer vrolijk zijn weg vervolgde naar 
een volgende locatie.

Concert op zondag
Dorpshuis De Quakel was alleen 
zaterdags met tekeningen en schil-
derijen geopend. Als goedmakertje 
mochten de kunstroutebezoekers op 
zondag hier gratis naar het concert 
van Tavenu De Kwakel komen 
luisteren.

Opwarmen voor de kerst
Bij Bruinsma Natuurlijk kon men zich 
vergapen aan een kerstshow waar de 
nieuwste trends voor kerst 2021 
werden getoond. Natuurlijk was er 
ook werk van hun kunstenaars, schil-
derijen en bronzen beelden, te zien.

Volop kunst en ambacht
Er viel veel te genieten voor de 
bezoekers. Een groep kunstenaars uit 
Aalsmeer exposeerde hun werk bij 
Poldersport. Bar ’t Fort, dat in het 
unieke Fort De Kwakel is gesitueerd, 
kon men meerdere kunstenaars en 
hun werk vinden: aquarellen, (houts-
kool)tekeningen, fotogra�e, sieraden 
en van een Russische kunstenaar o.a. 
tapasborden van hout en epoxy. Ook 
de duo portretten uit het project ‘Dit 
Zijn Wij Uithoorn’ waren hier te zien.
Geïnteresseerden konden zich bij 
Universal White Time Crystal Healing 
Praktijk informeren over kristalleg-
gingen, healing op afstand, chakra-
oliën en energetische huisreini-
gingen. Maar ook stonden er oude 
kunst en schilderijen. Bij Zorgboer-
derij Inner-Art vond men aquarellen 
en werk dat hun cliënten hebben 
gemaakt. Verder kon men hier door 
de tuinen struinen en kinderen 
mochten de dieren bezoeken.

Keramiek en schilderijen waren te 
ontdekken bij B&B, Kookstudio en 
Vergaderfaciliteit ‘In den Ossewaerd’. 
En er was de mogelijkheid om eens 
een blik te werpen in een professio-
nele keuken. Naast een veelheid aan 
kunstdisciplines, schilderijen, 
beelden, sieraden, raku keramiek en 
textielwerken, kwam men in een zee 
van bloemen en droogboeketten 
terecht als men over de drempel 
stapte bij Bloemsierkunst Christa 
Snoek. Kortom een zeer geslaagd 
kunstweekeinde, op naar volgend 
jaar!

20e editie kunstroute Qua Kunst 
& Ambacht klonk als een klok
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Uithoorn - Dinsdagmiddag klokslag 
een uur treden wekelijks de bridgers 
van Bridgeclub Hartenvrouw aan in ’t 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan. Even bijpraten en vervolgens 
de kaarten schudden en zien wat de 
middag zal brengen. Geluk kun je 
afdwingen zeggen sommigen, maar 
dat is maar heel gedeeltelijk waar. 
Soms ‘word je’ ook een beetje 
gepeeld en dat kan dan weer wat 
minder uitpakken. 
Bij wie het wel goed uitpakte was bij 
Elly van Nieuwkoop en Jessie Piekaar. 
Zij behaalden de hoogste score van 
de middag in de A-lijn: 64,17%. Op 
twee Janny Streng en Sonja Reeders 
met 60% en de derde plaats was voor 
Froukje Kraaij en Anneke van der 

Zeeuw 56%. Op vier en vijf respectie-
velijk Tini Geling en Paula Kniep 55% 
en Gerda Bosboom en Jetty Weening 
met 53,75%. 
In de B-lijn was de winst voor Elly 
Belderink en Atie de Jong met 
61,46%. Matty Overwater en Rineke 
van Pesch volgden met 60,42%. Op 
drie Willie Woerden en Sonja Selman 
met 59,38% en dan een grote sprong 
naar de nummers vier en vijf: Henny 
Jansen en Yvonne Koestal met 
51,04% en Greet van Diemen en Jany 
van der Ent met 49,48%. Er is 
momenteel een ledenstop maar wilt 
u informatie over de club of zich 
aanmelden voor de wachtlijst stuur 
dan een mail naar Harten-
vrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw

De Kwakel - In het weekend van 
12-14 November 2021 houden ze 
weer de jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling, vorig jaar kon deze niet door-
gaan vanwege de covid. De tentoon-
stelling zal plaats vinden in de 
kantine van sportcomplex KDO 
te De Kwakel. De openingstijden zijn: 
Vrijdag  12 november 20.00 tot 22.00 
uur, zaterdag 13 november 10.00 tot 
18.00 uur en zondag 14 november 
10.00 tot 15.30 uur. De opening van 
de tentoonstelling zal op Vrijdag 12 
november om 20.00 uur plaats 
vinden in de kantine door de voor-
zitter Bert van de Jagt. Op donder-
dagavond beginnen de eerste voor-
bereidingen door vrijwilligers om er 
een mooie tentoonstelling van te 
maken en op donderdagavond 
kunnen dan alle inzenders hun 
vogels komen inbrengen. 
Op vrijdag komen er o�ciële keur-
meesters van de Nederlandse Bond 
van Vogels. (NBvV) naar KDO, om de 

vogels te keuren aan de hand van de 
bondsrichtlijnen. Het Bondskruis valt 
dit jaar op de Parkieten.

Kleur
Sommige vogels worden gekeurd 
uitsluitend op kleur en andere vogels 
op vorm of postuur. Alle vogels 
moeten in een goeie conditie zijn en 
er goed verzorgd en schoon uitzien. 
De keurmeesters bepalen ook welke 
vogel de uiteindelijke kampioen van 
de tentoonstelling wordt. Daarnaast 
zijn er per klasse ook nog prijzen te 
winnen. 
Dus kom gezellig bij ons langs om 
onze mooie show met vele vogels te 
bezichtigen. Entree is gratis!!! En 
rolstoel vriendelijk. Het hele 
weekend is er een Tombola met 
leuke prijzen. 
Wilt u lid worden van de vereniging 
of andere vragen kan met zicht 
aanmelden bij het secretariaat. Tel: 
0651-296633

Vogelvereniging De Groenling
Mijdrecht/De Hoef - Op zondag 7 
november vindt de jaarlijkse hard-
loopwedstrijd de Zilveren Tur�oop 
plaats. Om alle lopers op tijd aan de 
start te krijgen is ruimte nodig rond 
het start /�nish gebied. De kruispunt 
Roerdomp-Hoofdweg is op 7 
november. afgesloten tussen 08.00 
en 14.00 uur. Om de deelnemers aan 
deze loop veilig te kunnen laten 
deelnemen hebben zij met de 
gemeente afspraken gemaakt om 
een deel van het parcours auto- en 
�etsvrij te houden. Voor dit evene-
ment worden de navolgende tijde-
lijke verkeersmaatregelen ingesteld.

Wegafsluiting:
• De Hoofdweg vanaf de rotonde 

Oosterlandweg tot en met de krui-
sing Molenland / Hoofdweg / De 
Hoef Oostzijde. Van 10.30 – 12.45 
uur;

• De Hoofdweg vanaf de rotonde 
Oosterlandweg tot en met de C.

Beerninckstraat. Van 08.00–14.00 
uur.

• Oosterlandweg (rijbaan) tussen de 
rotonde Hoofdweg en de kruising 
Schattekerkerweg. Van 11.10–
11.20 uur .

• Westerlandweg vanaf de kruising 
Molenlandweg tot en met de krui-
sing Oude Spoorbaan (de Hoef). 
Van 10.30–13.15 uur;

• De Hoef Oostzijde (route langs de 
Kromme Mijdrecht) vanaf de 
Hoofdweg tot en met Oude Spoor-
baan (brug bij de Hoef). Van 
10.30–13.15 uur;

• De Schatterkerkerweg vanaf De 
Hoef Oostzijde tot en met de 
Oosterlandweg. Van 10.30–13.00 
uur.

Verekeersregelaars
Verkeersregelaars zullen alternatieve 
routes kunnen toelichten. Aanwo-
nenden en bestemmingsverkeer 
houden de mogelijkheid om hun 

Afsluiting wegen tijdens 
Zilveren Turfloop

Uithoorn - Op 30 oktober is er door 
UWTC een clinic baanwielrennen 
georganiseerd in het “Velodrome 
Amsterdam”. Vanuit alle afdelingen 
van UWTC is er deelgenomen aan de 

clinic, de BMX, de toer en de wielren 
afdeling. Uiteindelijk hebben er bijna 
20 deelnemers meegedaan. De clinic 
is grotendeels gesponsord door Balk 
Rijwielen uit Nieuw-Vennep. 

Voordat we konden beginnen met 
�etsen moest eerst schoenen gepast 
worden en een �ets aangemeten 
worden. Op een baan�ets kan je niet 
schakelen, maar ook niet 

Clinic baanwielrennen voor UWTC remmen. Toen iedereen op de �ets 
zat, hebben we op het binnenterrein 
rondjes gereden zodat de trainers 
Erik en Henk konden zien of iedereen 
goed op zijn/haar �ets zat. En wij 
konden wennen aan deze �etsen. Na 
de uitleg over �etsen op een wieler-
baan, over hoe je moet inhalen, hoe 
je kan remmen en hoe je stopt in de 
groep na een trainingsblok, mochten 
we richting de houten baan 
gaan. Voordat we de baan op 
mochten moesten we de banden nog 
ontvetten met azijn, om een zo goed 
mogelijk contact met de houten baan 
en het rubber te hebben. De training 
begon met rondjes rijden op het 
onderste gedeelte van de baan, de 
Cote d’Azur. En in een aantal verschil-
lende oefeningen gingen we achter 
een van de trainers steeds hoger in 
de baan. Door de gereden snelheid 
heeft iedereen zonder problemen 
ook bovenin de baan gereden. De 
bocht is erg stijl (ongeveer 45 
graden). Terwijl dat er bij aankomst 

toch echt heel erg stijl uit zag, was 
het dus goed te doen. De laatste 
oefening was wegspringen uit de rug 
van een trainer, die bovenin de baan 
reed. Dan via de schuine baan naar 
beneden en proberen om de groep 
die een halve ronde er voor rijdt zo 
snel mogelijk in te lopen. Aan het 
einde had iedereen een intensieve 
training gehad. 

Veldrijden
Het weekend van 6 en 7 november 
worden er 2 cyclocrosswedstrijden 
georganiseerd in Nieuwveen. 
Op zaterdag de regiokampioen-
schappen voor Noord-Holland, Zuid-
Holland en Midden. En op zondag is 
er een wedstrijd van de Amsterdamse 
Cross Competitie. De wedstrijden 
beginnen beide dagen om 10 uur. De 
laatste wedstrijd start op zaterdag 
om 15 uur en op zondag om 14 uur. 
Locatie zwembad Aarweide, Schil-
kerweg 21 in Nieuwveen

Vinkeveen - Afgelopen zondag was 
de laatste speeldag van de KNLTB 2e 
klasse 8/9 competitie (17+) voor de 
dames van VLTV. Thuis in Vinkeveen 
ontvingen ze het team uit Weesp 
voor de twee laatste wedstrijden van 

de competitie. Met 6-3/6-0 en 6-2/6-1 
werden deze wedstrijden overtui-
gend door de thuisclub gewonnen. 
Daarmee zijn Vivian, Rianne, Laura en 
Marieke, met slechts 1 verloren 
wedstrijd van de 14 gespeelde 

VLTV-dames kampioen 
zondagmiddagcompetitie

wedstrijden, kampioen van de 
zondagmiddagcompetitie. In de afge-
lopen zeven weken is er gespeeld in 
Lelystad, Nijkerk, Amsterdam en thuis 
in Vinkeveen. Hoewel er nog twee 
inhaalwedstrijden gepland staan van 
concurrerende clubs, kan het team 
van VLTV niet meer ingehaald 
worden. Met dank ook aan de inval-
lers, Jodie, Julian en Dennis.

bestemming te bereiken. 
Inschrijven op www.inschrijven.nl 
kan nog tot 5 november. In een 
prachtig deel van onze gemeente is 
het parcours uitgezet. In de Mijd-
rechtse polder en rondom de 
Kromme Mijdrecht zien wij in het 
najaar mooie vergezichten. Niet 
alleen populair bij de regionale deel-
nemers maar ook bij de lopers die 
zich hebben ingeschreven bij het 
Zorg en Zekerheid circuit. Dit circuit 
organiseert 8 lopen in de regio Mijd-
recht, Uithoorn, Leiden en 
omstreken. Mee doen? Kijk op www.
zorgenzekerheidcircuit.nl . Ook daar 
is inschrijven nog mogelijk. 

“Wandelen door de Venen”. 
Inschrijven kan nog in de Sporthal 
op 7 november. 
De wandelaar kan vanaf 09.00 tot 
10.30 uur starten. Om 11.00 uur start 
de VOKU 10 km loop om 11.10 uur 
gevolgd door de deelnemers aan de 
Automotive-centre Van Nieuwkerk 5 
km loop. 11.15 uur gaan de lopers 
van de VIDA 10 EM loop aan de 
langste afstand beginnen.





Uithoorn- Dan kun je in november 
iedere zondag naar de gratis kennis-
makingstrainingen van honk- en 
softbalvereniging Thamen komen 
die worden gegeven in de gymzaal 
bij De Kajuit, Eendracht 4, in 
Uithoorn. Wij organiseren dit voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Voor kinderen jonger dan 9 jaar is de 
training van 10.00 t/m 11.30 uur en 
voor kinderen van 9 jaar en ouder 

van 11.30 t/m 13.00 uur. Als je 
hieraan mee wilt doen kom dan in je 
sportkleding en neem schone 
gympen voor in de gymzaal mee. 
Alle andere materialen daar zorgen 
wij voor. Je kunt je voor de trai-
ningen aanmelden via: 
TC.Thamen@gmail.com

Wat is Beeball?
BeeBall is een stoer, �itsend en leuk 
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De Kwakel/Uithoorn - De afgelopen 
maand konden klanten van Albert 
Heijn, bij de aankoop van producten 
Voetbalpassiepunten sparen. Bij 
iedere volle spaarkaart konden ze hun 
favoriete voetbalclub met € 1 spon-
soren. De opbrengst van de Voetbal-
passie actie leverde voor sv KDO maar 
liefst ruim €1.700 op! Vanzelfsprekend 
mocht KDO-voorzitter Andy Verstelle 
de Voetbalpassie cheque in ontvangst 
nemen bij de hoofdsponsor van de 
KDO-jeugd: AH Jos van den Berg. De 
cheque werd uitgereikt door de jarige 
supermarktmanager Patrick van der 

Helm van AH Jos van den Berg. Dank 
aan alle klanten van Albert Heijn en 
supporters die KDO hiermee 
gesteund hebben en aan Albert Heijn 
en de KNVB die deze actie mogelijk 
hebben gemaakt. We hebben 
hiermee een mooie eerste stap gezet 
richting de �nanciering van een 
nieuwe tribune ter vervanging van de 
huidige tribune die ruim 60 jaar oud 
is. Ondertussen loopt de Sparen-bij-
Jos actie gewoon door, dus alle 
vouchers die daar aan KDO worden 
geschonken, komen ook ten goede 
aan de bouw van de nieuwe tribune.

Voetbalpassie groot succes 
voor KDO

Uithoorn - In 2019 verloor het team 
van Boule Union Thamen met 6-2 
van De Vaste Voet in Sassenheim de 
eerste speelronde in de Nationale 
Petanque Competitie.  Een jaar later 
was DVV weer de tegenstander. Nu 
werd op de buitenbanen van de 
Spaanse Ruiter in Nieuw-Vennep en 
werd het een 4-4 gelijkspel. Dat was 
overigens de enige speelronde in de 
NPC vanwege covid-19. Dit jaar was 
DVV de derde tegenstander van BUT. 
Ook nu werd in Nieuw-Vennep 
gespeeld, maar wegens de regen in 
de overdekt accommodatie. In de 
eerste speelronde konden de drie 
doubletten van BUT niet voldoende 
grip op de banen krijgen en alle drie 

de partijen gingen dan ook verloren. 
In de triplettenronde kwam het team 
sterk terug en wonnen beide 
partijen. Nu was het zaak om de drie 
partijen in de afsluitende doublet-
tenronde te winnen om de ontmoe-
ting te winnen. Al snel bleek dat de 
overwinning er niet in zat, want de 
equipe Nel Bloemers/Harry van de 
Dungen verloren zonder te scoren, 
Een gelijk spel zat er echter nog wel 
in. De partij van Ina Hoekstra/Wilma 
Buchner ging gelijk op, maar de over-
winning ging met 13-0 toch naar 
DVV. De derde partij kon het verlies 
nog een beetje beperken. Het werd 
een spannende partij met de equipe 
Joan en Henk (gewisseld met Ruud 

Boule Union Thamen geen 
revanche De Vaste Voet

Uithoorn - Voor 64 bridgers tot 32 
koppels die tot 16 viertallen zijn 
samengesmeed begon de eerste 
viertallen avond van dit seizoen. In 
de A-lijn was het team van Johan Le 
Febre het beste op dreef met een 
score van 14 punten. Tweede werd 
team Ben ten Brink met afgerond 12. 
In de B- lijn behaalde de ploeg van 
Cora de Vroom het maximale resul-
taat van 20, zodat de tegenpartij met 
nul punten naar huis kon. Tweede 
werd hier het team van Jaap Kenter 
met 14 punten. In de C- lijn was het 
verschil minder en hield de ploeg 
van Richard van den Bergh er als 
eerste 16 punten aan over. Het team 
van Irene Hassink volgde met 14.In 
de D- lijn ook een topper van 20, 
deze kwam het team van Map Klein-
geld toe. De ploeg van Anja Brugman 
werd hier tweede met 14 punten. In 
het individuele klassement, samen-
gesteld uit de uitgesplitste resultaten 
via de “Butlertelling” van de koppels, 
waren in de A- lijn Johan Le Febre & 
Janny Streng het beste met 18+  
punten. Tweede werden Hannie & 
Hein van der Aat met 9, derde Ben 
ten Brink & Marika Romeijn met 4, 
Arnold Heuzen & Theo Klein met 2 
vierde. 

Nul punten
Jan Egbers & Ben Remmers hielden 
met nul punten precies net het hoofd 
boven water. De overige spelers 
verdronken allen in de min. In de 

B-lijn waren Ruud Lesmeister & Ger 
Quelle met 75+ punten zelfs het 
beste paar van de avond. Cora de 
Vroom & Hans Slagboom werden 
tweede met 26, Stenny & Herman 
Limburg derde met 17, Nel & Adriaan 
Koeleman vierde met 13 en Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter sloten de 
positieve rij met 5 punten. In de C- 
lijn kwamen Ria Verkerk & Wim 
Röling goed door met 27 punten, 
gevolgd door Adrie & Ko Bijlsma met 
18, die pro�teerden van een 
geslaagd 5 klaver doublet, waardoor 
de tegenstanders ook in de min 
verzonken. Derde en vierde werden 
hier Richard van den Bergh & Tim 
Vader met 8 en Elisabeth van den 
Berg (zonder h) & Jan Bunnik met 2 
pluspunten. Ria Wezenberg & Henk 
Stolwijk verrasten, als ingevlogen 
invallers in de D-lijn, met 71 punten 
vriend en vijand. Marjan & Jan Wille 
deden eveneens keurig mee met 47 
punten en Map Kleingeld & Mieke 
Peeters sloten de rij met 7 punten af. 
Volgende keer, na de jaarvergade-
ring, volgt de tweede sessie. Wilt u 
dit speltype ook leren doorgronden, 
kom dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer, één van de weinige vereni-
gingen in de regio die dit al jaren 
mogelijk maken. Voor alle inlich-
tingen het secretariaat: e-mail gerda-
schavemaker@live.nl, de speel avond 
is de woensdag vanaf 19.45 uur en 
de locatie Het Buurtnest Arthur van 
Schendellaan 59 in Uithoorn.

Viertallen bij Bridgeclub
De Legmeer

Uithoorn - Slechts enkele diehard-
supporters waren afgekomen op de 
ontmoeting tegen Buitenveldert. 
Daar de uitwedstrijd eindigde in een 
kansloze 3-0 nederlaag, waren de 
verwachtingen niet hoog gespannen. 
Gehuld in regenkleding en voorzien 
van paraplu’s  stonden we in de 
gestaag vallende regen te wachten 
op de aftrap. Waar ze bij Buitenvel-
dert het genoegen hadden ons voor 
de lunch te goed te kunnen doen aan 
de lekkerste broodjes Surinaamse kip 
uit de regio, hielden we het hier bij 
een broodje kaas. Vijf over 1 kwamen 
de gladiatoren het veld op, deze keer 
met Nick als aanvoerder en Carlito als 
betrouwbare sluitpost. Zoals 
verwacht nam Buitenveldert meteen 
het initiatief en drong onze 11 terug 
tot in eigen strafschopgebied. Echt 
grote kansen kwamen er niet, maar 
Legmeervogels zag geen kans zelf 
een aanval op te zetten.

Ten aanval
Na 20 minuten aanvalsdrift zonder 
resultaat nam bij Buitenveldert de 

energie langzamerhand af en kon 
Legmeervogels onder leiding van 
regisseur Jens ook ten aanval 
trekken. Dit resulteerde in een 
boeiend schouwspel tussen de 
ploegen, waarbij het spel van links 
naar rechts ging en weer terug. 
Beide keepers wisten tot het rustsig-
naal het doel schoon te houden.
Ook na rust bleef de regen het 
publiek teisteren.  Voor Legmeervo-
gels leek de regen eerder benzine te 
zijn, want met geloof in een goed 
resultaat schoten ze uit de start-
blokken. Buitenveldert kwam niet 
verder dan enkele kansloze afstands-
schoten, waar Legmeervogels 
probeerde met combinatievoetbal 
kansen te creëren. En net toen het 
publiek er ook in ging geloven, wist 
de spits van Buitenveldert een door-
geschoten bal te onderscheppen en 
beheerst te scoren. Waar Legmeer-
vogels in soortgelijke situaties nog 
wel eens het koppie liet 
hangen,  trokken ze zich nu er niets 
van aan en bleven zoeken naar een 
doelpunt.

Nog net een puntje voor 
Legmeervogels

Uithoorn - Zomaar eens nieuwe 
mensen ontmoeten en wat samen 
doen. Buurthuis Ponderosa, Plesman-
laan 27, gaat door met inloop kaart 
avond op een aantal vrijdagen.

U bent individueel of samen met 
aantal anderen van harte welkom.
Data zijn: 5 en 19 november en 3 en 
17 december. Welkom vanaf 19.30 
uur, start kaarten 20.00 uur.

Klaverjassen in Ponderosa

Wil jij ontdekken hoe leuk 
honkbal, softbal en beeball zijn?

Kramp
In minuut 75 leken ze beloond te 
worden, helaas verhinderde de 
doelpaal een tre�er van Tom. Dat 
was meteen de laatste actie van 
Tom, die geplaagd door kramp het 
veld moest verlaten.  Ook Jens, 
deze week begonnen met de fysiek 
zware functie van vrachtwagen-
wasser, leek te moeten wisselen 
maar ging op karakter door. Einde-
lijk in minuut 92 kwam de belo-
ning, penalty voor Legmeervogels! 
Vaste penaltynemer Dennis trad 
aan. Waar hij op de training nog 
weleens een Panenka laat zien, 
koos hij nu voor een hoek en 
scoorde beheerst. Als een veulen 
dartelde hij richting de dug-out om 
de tre�er te vieren met de begelei-
ders en geblesseerde 
teamgenoten. 

In het restant van de blessuretijd 
gebeurde er niets meer. Voor 
Legmeervogels een spaarzaam 
punt, Buitenveldert verliest 
hiermee de aansluiting met de kop 
van de ranglijst. Volgende week uit 
bij koploper Olympia, laat dan weer 
die strijdlust zien, wie weet hoever 
je er mee komt.

Vaessen) van Rekum steeds een 
puntje voor. Op een stand van 12-10 
kon de equipe van BUT de partij 
beslissen, maar miste het punt op 
een paar millimeter. Het werd 12-12, 
Ook in deze werpronde kreeg de 
equipe van BUT boulevoordeel. DVV 
kwam met hun laatste boule op 
punt. Dit vroeg om een schot, maar 
deze was net mis en tot overmaat 
van ramp werd de als tweede 
liggende eigen boule geraakt en lag 
de tegenstander met meer punten. 
De laatste boule poest geplaatst 
worden, maar kreeg iets te veel snel-
heid waardoor ook deze partij naar 
DVV ging. Verloren, maar wel strij-
dend. De volgende speelronde is op 
6 november de thuiswedstrijd tegen 
Waddinxveen 2. Deze wordt 
gespeeld in de overdekte accommo-
datie van OSB in Bodegraven.

spel voor kinderen van 5 tot 10 jaar. 
Door de kleine teams en eenvoudige 
spelregels worden kinderen volledig 
bij het spel betrokken en zijn ze 
volop in beweging. Bij BeeBall staan 
teamgeest, sportiviteit en spelplezier 
voorop. Door het spelen van BeeBall 
raken kinderen snel vertrouwd met 
het slaan, gooien en vangen. Op 
speelse wijze maken kinderen zich 
snel de technische vaardigheden 
van honkbal en softbal eigen. 
BeeBall kenmerkt zich in het 
bijzonder doordat het spel door 
kinderen vanaf 5 jaar en met kleine 
teams wordt gespeeld. Ben jij ouder 
dan 12 jaar (of veel ouder) en wil jij 
ook kennismaken met Thamen of 
ben je toe aan een nieuwe uitda-
ging? Ook in 2022 hebben wij weer 
heel veel mogelijkheden binnen 
onze 17 teams op het gebied van 
honkbal, fastpitch en slowpitch 
(heren)softbal.  Voor iedereen met of 
zonder ervaring zijn er heel veel 
mogelijkheden. Interesse? Geef dan 
ook je gegevens door via TC.
Thamen@gmail.com en wij nodigen 
je uit voor de zaaltrainingen die 
vanaf januari beginnen. Vanzelfspre-
kend wordt er rekening gehouden 
met de geldende corona 
maatregelen.






	44_ED2_PAG03
	44_ED2_PAG05
	44_ED2_PAG07
	44_ED2_PAG08
	44_ED2_PAG09
	44_ED2_PAG11
	44_ED2_PAG13
	44_ED2_PAG15
	44_ED2_PAG19
	44_ED2_PAG20
	44_ED2_PAG21
	44_ED2_PAG23
	44_ED2_PAG25
	44_ED2_PAG27
	44_ED2_PAG29
	44_ED2_PAG31
	44_ED3_PAG32



