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De gemeenteraad staat welwillend 
tegenover het plan voor de tijdelijke 
opvang, dat woensdagavond werd 
besproken tijdens de gezamenlijke 
commissievergadering. Hoewel het 
College geen toestemming nodig 
heeft om de beslissing te nemen, 
willen burgemeester en wethouders 
de raadsleden en de inwoners er in 
een vroeg stadium bij betrekken. 
Twee omwonenden van ’t Buurtnest 
gaven alvast hun mening als inspre-
kers tijdens de vergadering. Fleur 
Noldus is bewoner van een naastge-
legen appartementencomplex. 
Deze bewoners ondervinden nu al 
overlast. Zij wilde weten of het 
mogelijk is de bestrating, bankjes, 
basketbalveld te verplaatsen naar 
de andere kant, zodat de overlast 
verminderd wordt. “De asielzoekers 
zijn welkom, maar we zoeken naar 
oplossingen.” Jos Jeunhomme is ook 

niet tegen de komst van de asiel-
zoekers, maar vraagt zich af wat de 
impact gaat zijn op de buurt. “De 
leefbaarheid in de Europarei is de 
laatste jaren sterk achteruit gegaan.” 
Jeunhomme woont bijna twintig 
jaar in Europarei en heeft de proble-
matiek meerdere malen besproken 
met Eigen Haard en de politie, maar 
oplossingen komen er niet. “Gevolg 
is dat steeds meer mensen zich 
onveilig voelen in hun eigen omge-
ving.” Hij hoop dat de huidige 
problemen eerst opgelost worden, 
voordat er nog meer mensen in de 
kleine leefomgeving worden 
geplaatst. Pieter Heiliegers, porte-
feuillehouder veiligheid, reageert 
daarop door te zeggen dat er in het 
integraal veiligheidsbeleid extra 
aandacht is gevraagd voor de Euro-
parei. “De overlast die er nu al is, 
wordt harder aangepakt.” Hij gaat 

nogmaals met de politieleiding 
spreken over de zorgen. 

Maatregelen
Ook de gemeenteraadsleden hebben 
nog veel vragen over de veiligheid, 
welke maatregelen er genomen gaan 
worden, hoe de opvang geregeld zal 
zijn, of er rekening is gehouden met 
de druk op de voorzieningen en of er 
gekeken is naar een alternatieve 
locatie. Wethouder De Robles geeft 
aan dat hij blij is met alle input en dat 
hij dat zal meenemen. “Het is geen 
dichtgetimmerd plan.” De gemeente 
Uithoorn wilde zich proactief 
opstellen door niet te wachten op 
een wet die de opvang zou 
verplichten, maar, gezien de situatie 
in Ter Apel, versneld opvang bieden. 
“Als alle gemeenten zich zo zouden 
opstellen, dan zou het probleem een 
stuk kleiner zijn,” verwacht De Robles. 
’t Buurtnest zal tot 1 juni 2024 
beschikbaar gesteld worden voor 
tijdelijke opvang. Er is geen andere 
geschikte locatie gevonden. De 

Uithoorn - Een kleinschalige opvang van maximaal dertig personen, 
bestaande uit gezinnen, in ’t Buurtnest. “Dat kunnen wij dragen als 
gemeente Uithoorn”, daarvan is wethouder José de Robles overtuigd.

Partijen kritisch positief over 
asielopvang verbouwing zal worden ge�nancierd 

door het Rijk. De huidige gebruikers 
van het gebouw zijn Videt en 
PerMens. Zij kunnen zich vinden in 
de plannen en kijken uit naar een 
alternatieve accommodatie. Na juni 
2024 is het Centraal Opvang Asiel-
zoekers (COA) verantwoordelijk voor 
een nieuwe locatie voor de asielzoe-
kers, want dan zijn er andere plannen 
met de omgeving. Het gebouw 
wordt geschikt gemaakt voor 
gezinnen, maar die voorkeur kan de 
gemeente niet afdwingen. Er zijn 
inmiddels gesprekken gaande met 
scholen over het onderwijs. Het is 
nog te vroeg om na te denken over 
dagopvang en begeleiding, vindt de 
wethouder. “We zijn bezig met het 
plannen van bewonersbijeenkom-
sten om hen er nauw bij betrokken te 
houden.” De gemeenteraad zal ook 
op de hoogte gehouden worden van 
alle ontwikkelingen. Op 3 november 
mogen de partijen tijdens de 
gemeenteraadsvergadering 
aangeven of ze vinden dat het 
College van B & W verder kan op de 
ingeslagen weg. 

Nienke Hoogenstraaten 
beëdigd als raadslid
Uithoorn - Donderdagavond werd Nienke Hoogen-
straaten tijdens de gemeenteraadsvergadering o�cieel 
beëdigd als raadslid voor het CDA. Als burgerlid was ze al 
bij de partij betrokken. Zij vervangt tijdelijk fractievoor-
zitter André Jansen die herstellende is van een operatie. 
Burgemeester Pieter Heiliegers nam haar de eed af en zij 
verklaarde haar plichten als raadslid naar eer en geweten 
te zullen vervullen. Ze kreeg bloemen overhandigd en 
het speld opgespeld door de burgemeester. Na felicita-
ties in ontvangst genomen te hebben, mocht ze gelijk 
naast CDA-raadslid Marcel Zethoven deelnemen aan de 
gemeenteraad.
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COLUMN

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

Haat en liefde in de 
polder

Door Catherine

De mooiste schaduwplant 
komt in de herfst
De herfst is serieus begonnen. 
Dat is nogal eens reden voor een 
zekere somberheid: het wordt 
weer donker en koud. Maar dit jaar 
is er eerder reden tot vrolijkheid. Het gele gras van de zomer heeft weer 
plaats gemaakt voor uitbundig groen. De struiken die in juli hun blaadjes 
lieten vallen om maar niet teveel vocht te verdampen maakten nieuwe 
frisse bladeren van een prachtig rood. De heemst bloeit al twee maanden 
uitbundig. En langzaam laten ook de herfstkleuren zich zien. De wilg 
krijgt gele blaadjes. Maar alsof hij toch dit jaar de zomer wil vasthouden 
laat hij die als eerste vallen zodat de takken �er groen uitsteken boven 
een geel tapijt. Een soort herfstvoorjaar of ‘indian summer’ lijkt het wel. 
Ook de Amerikaanse rivierkreeften laten zich natuurlijk zien. Zo eind 
september vinden ze onder water niet meer de planten die ze graag eten, 
dus komen ze op het land hun capriolen en scharen tonen. Elk jaar is er 
ook wel een nieuwe plant, één die zich nog niet in de buurt van mijn huis 
heeft vertoond. Dit jaar is het er een die zich graag verstopt: een prach-
tige paddenstoel. En niet zomaar een. Het is een paddenstoel die voort-
durend verandert. Hij is met meer dan 10 soortgenoten gaan staan op de 
plek waar ik mijn vuilnisbakken stal. De eerste keer kom ik ze toevallig 
tegen. Ze hebben een witte steel met daarop een bolronde hoed. Bijna in 
de vorm van een ei. Het geheel ziet eruit als een drumstick. Een week later 
zie ik ze weer. De hoed is veranderd in een halve bol. Waarom staan ze 
niet in het zicht, zodat ik ze vanuit mijn keuken kan volgen? Ze zijn ook 
eigenlijk te mooi om zich te verschuilen tussen de vuilnisbakken achter 
mijn schuur. Ik moet nu elke dag gaan kijken. Langzaam verandert de 
hoed van een halve bol in een groot plateau. Echt groot. 30 centimeter 
zeker. In het midden en bruine plek. Daaromheen bruine spikkels in het 
wit. De grote parasolzwam is hun naam, zo leer ik. Wat had ik die in de 
zomer goed kunnen gebruiken!

Regio - Op zaterdag 5 november 
gaat de maandelijkse vogelexcursie 
van de Vogelwerkgroep van IVN naar 
de Amsterdamse waterleiding-
duinen. Vogels die we tegen kunnen 
komen zijn vele mezensoorten, 
vinkensoorten inclusief de kruisbek 
en natuurlijk veel watervogels zoals 
de zaagbek. Zullen de eerste wilde 
zwanen al gearriveerd zijn? Horen we 
nog waterrallen of zien we misschien 
wel een roerdomp? Het is gelukkig 
allemaal niet te voorspellen maar het 
gebied is er zeer geschikt voor. De 
vogeltrek loopt op zijn eind maar er 
zullen nog genoeg trekvogels in de 
duinen aanwezig zijn. Vele lijster-
soorten foerageren vaak in grote 
groepen in de aanwezige duindoorns 
op zoek naar lekkere sappige bessen. 
Damherten zullen we in ieder geval 
voldoende tegenkomen.

Duinen
De waterleidingduinen is een 3400 
ha groot natuurgebied ten zuiden 
van Zandvoort. Dit duingebied 
kenmerkt zich door een afwisselende 
vegetatie. Binnenduinranden met 
grote majestueuze loofbomen, 
vakken met dennenbomen, afwisse-
lende duinvalleien met veel duin-
doorns en een heel stelsel van water-
lopen en meertjes. Deze afwisseling 
van verschillende biotopen is zeer 
geschikt voor een groot scala aan 
vogelsoorten. Je vind er de echte 
bossoorten voor naald en loof-
bossen, maar ook heel veel duinvo-
gels en door de grote hoeveelheid 

aan water ook veel water en 
moerasvogels.
Je wandelt door het middendeel van 
het gebied, eerst door de binnen-
duinen en dan via enkele waterlopen 
en wat dennenbosjes naar de echte 
“kale” duingebieden. Een hele afwis-
selende wandeling door een prachtig 
gebied.

Wandelschoenen
Doe lekkere wandelschoenen aan, 
neem een thermoskan ko�e of thee 
mee, en vergeet de lunch niet want 
we zijn pas rond 14.00 uur terug bij 
de parkeerplaats van de Waterlei-
dingduinen. Neem je pinpas mee 
voor de dagkaart van 1.50 euro voor 
de toegang of regel dit vooraf via 
https://awd.waternet.nl/bezoek/
toegangskaarten/#/ en trek genoeg 
warme kleding aan.
Vertrek om 8.30 vanaf de Nieuwe 
begraafplaats in Wilnis. Excursies 
gaan altijd door, behalve bij erg 
slecht weer. Afgelastingen staan ca. 1 
uur voor aanvang op de website. 
Heeft u vragen mail dan naar vwg.
ivn.rvu@gmail.com

Veel vogels zien, ga mee naar 
de Duinen!

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Een pracht exemplaar
Deze foto’s heb ik vanmorgen 
gemaakt. Zomaar in onze straat 
Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn 
op een klein grasveldje. Ik was zeer 
verrast. 
A.Karlas de Kuijer

Bingo
Regio - Zaterdag 5 november is er 
bingo in het Buurthuis van Amstel-
hoek. Er worden die avond 10 rondes 
gespeeld en er zijn weer mooie 
prijzen te winnen. De toegang is 
gratis net zoals het eerste kopje 
ko�e of thee. De zaal gaat open om 
19:00 uur. De bingoavonden in het 
seizoen 2022/2023 zijn: 17 december, 
28 januari, 4 maart, 15 april.

Door: Ruurd van der Weg

Regio - Afgelopen zondag 30 oktober 
genoten in De Schutse te Uithoorn 
ongeveer tweehonderd bezoekers van 
een sfeervol en spiritueel optreden 
van ‘troubadour’ Lenny Kuhr. De SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) had haar weten te ‘strikken’ 
voor een concert op dit kleine lokale 
podium, samen met haar muzikale 
secondanten Mischa Kool (basgitaar 
en zang) en Reinier Voet (gitaar en 
zang). Haar eigen man Rob verzorgde 
de techniek en stond achter de tafel 
voor de CD-verkoop na a�oop.

Nog steeds een troubadour
Niemand minder dan Stef Bos schreef 
een lied voor Lenny Kuhr met deze 
titel: ‘Nog steeds een troubadour’. Ze 
vertelde dat ze er in eerste instantie 
helemaal niet zo blij mee was – altijd 
maar weer die associatie met die 
eeuwige ‘troubadour’, een imago waar 
ze juist van af wilde komen -, maar 
toen ze het voor het eerst zong, dacht 
ze: ‘Ja, het klopt, ik ben een trouba-
dour’. Ze heeft het troubadour-zijn 
omarmd. Dat bleek ook uit de toegift: 
‘De troubadour’, het liedje waarmee ze 
in 1969 het Eurovisie Songfestival 
won... Zo is Lenny Kuhr altijd op zoek 
naar woorden en muziek die 
verwoorden wat ze ziet en wat ze voelt. 
Zij wil een licht zijn in tijden van haat 
en nijd. Zij wordt gedragen door liefde 
en geraakt door ontroering. Dat wil zij 
delen met haar publiek. En dat heeft zij 
met veel verve, enthousiasme en 
warmte gedaan, die zondagmiddag.

Het lied gaat door
Door haar toelichtingen bij de liedjes 
en door de liedjes zelf, leerden de 
bezoekers haar kennen als iemand die 
zich ervan bewust is dat alles voorbij-
gaat, dat alles eindig is, dat ‘Het komt 
zoals het komt’ en dat een mens ‘Met 
lege handen’ ter wereld komt en met 
lege handen deze wereld weer verlaat. 
Zo heten de twee liedjes die ze samen 
met cabaretière Elke Vierveijzer heeft 
geschreven. Maar er zijn een paar 
‘zaken’ die niet eindig zijn, die als het 
ware ‘eeuwig’ zijn, los van tijd en sterfe-

lijkheid. Dat is de stilte, ‘stilte is mijn 
moedertaal’ (een lied van Hein Stuf-
kens), de stilte en de puurheid die haar 
in het begin van de corona-pandemie 
zo sterk geraakt hebben. Dat is ook de 
muze, de inspiratie, de intuïtie die aan 
alles vooraf gaat: ze zong erover in het 
lied ‘Liefste’. Het is verder de levens-
kracht, de sterke onderstroom van het 
leven zelf, die altijd jong en altijd 
nieuw is, die je vooral kunt voelen als 
het lente wordt: ‘Zo mooi’. En dan de 
liefde die alles en iedereen met elkaar 
verbindt in één groot hart. ‘Het lied 
van de liefde gaat door’, ook al veran-
deren de zanger en het decor.

Terug op blote voeten
Lenny Kuhr uitte ook haar zorgen over 
Moeder Aarde, die wij als mensheid te 
zwaar belasten. Ze wil terug naar de 
eenvoud, terug op haar blote voeten en 
weer de verbinding met de natuur 
voelen die de bron van alles is. Ze 
raakte geïnspireerd door het bijbelboek 
Jesaja, waarin de profeet als een echte 
dichter een vredesvisioen schildert: de 
dieren en de kinderen leren ons wat 
vrede is. Door haar hele optreden heen 
was de rode draad de vreugde, de 
vreugde over het leven, de liefde en het 
samenzijn. Ze bezong dit gevoel in het 
woordeloze lied ‘Simcha’, Hebreeuws 
voor ‘vreugde’. Kortom, een zeer 
geslaagd concert van een bevlogen 
zangeres, die zichzelf blijft vernieuwen 
en zo bijdraagt aan de verrijking van 
het Nederlandse liedrepertoire. 

Wat komt?
Het eerstvolgende concert van de SCAU 
zal plaatsvinden op zondag 20 
november a.s., wederom in De Schutse, 
aanvang 14.30 uur. De deuren van de 
zaal gaan open om 14.00 uur. Dan zal 
het uit louter vrouwen bestaande Dosto-
jevski Quartet onder het motto ‘Jacht’ 
strijkkwartetten spelen van Haydn, 
Bartok en Mozart. Met als spetterende 
afsluiting een selectie uit ‘Wood Works’, 
Noorse volksmelodieën, gearrangeerd 
voor strijkers. Losse kaarten en een 
keuze-abonnement van vier concerten 
zijn te koop via www.scau.nl. Daar is ook 
alle informatie over de musici en over 
het programma te vinden. 

Lenny Kuhr: Nog steeds een troubadour
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RICK FM
Zaterdag 5 november staan de Gouden 
Zaterdag-programma’s in het teken
van DISCO, 08.00-23.00 uur. Zondag
6 november, Sport & Co, 11.00-13.00 uur,
interview met Felice Albers, beste 
hockeyster van de wereld. Opgegroeid
in Uithoorn en startte bij Qui Vive.

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

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

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

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

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

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

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

Uithoorn - Vanaf september heeft
de lokale radiozender Rick FM een 
nieuwe voorzitter. Henk de Vries 
neemt de plaats van Jan Tilburgs 
over in het bestuur. Jan vervulde 
deze functie vanaf 2013, maar heeft 
andere bezigheden die zijn aandacht 
vragen. Na een paar maanden 
meedraaien en inwerken heeft Henk 
de Vries het stokje o�  cieel overge-
nomen. “Ik heb een bedrijfskundige 
achtergrond en ben al vanaf de 
schooltijd van mijn kinderen actief
in het vrijwilligerswerk”, vertelt de 
inmiddels gepensioneerde Henk 
vanuit zijn huiskamer. Bij atletiek-
vereniging AKU heeft hij vanaf de 
oprichting een rol gespeeld. “Tien 
jaar geleden heb ik de wandelafde-
ling opgezet. Tijdens de corona-
periode heb ik vaak op de radio iets 
verteld over wandelen, dus zo ben ik 
in aanraking gekomen met Rick FM. 
Jan Tilburgs kende ik al vanuit het 
vrijwilligersleven.” Toen Jan aan
Henk vroeg of hij belangstelling had, 
hoefde hij niet eens lang na te 
denken. “Veel mensen kunnen fysiek 
hun huis niet uit om even naar de 
winkels te gaan, terwijl ze wel graag 
op de hoogte blijven van wat er 
speelt in hun dorp. Radio speelt 
daarin een belangrijke rol, zodat
deze mensen ook vanuit huis kunnen 
volgen wat er gebeurt.”

Vrijwilligers
Zo’n zestig vrijwilligers zetten zich
in om Rick FM draaiend te houden.
“We zenden de hele dag uit en onze 
programma’s zijn onderverdeeld in 
nieuwsvergaring, infotainment en 
muziek. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom. Het werk is niet alleen inte-

ressant voor hobbyisten, maar ook 
voor potentiële werknemers. We
zijn een kweekvijvers voor jonge 
talenten.” Een van de speerpunten 
van Rick FM is meer bekendheid 
geven aan de radiozender. “We
willen meer mensen bij het proces 
betrekken, want we kunnen veel 
voor elkaar betekenen als we samen-
werken.” Programma’s worden 
gemaakt in de studio in dorpshuis
De Quakel, vanuit huis of vanaf een 
locatie. ‘We waren bijvoorbeeld live 
aanwezig bij de opening van de 
nieuwe bibliotheek en op de Cultuur-
markt. We verslaan ook de gemeen-
teraadsverkiezingen. Het uitzenden 
vanaf een locatie vraagt veel van
de medewerkers, maar het is wel 
belangrijk, want hierdoor kan een 
groep mensen die niet in staat is hun 
huis te verlaten, een bijeenkomst 
toch meemaken.” Een populair 
programma dat Rick FM uitzendt is 
bijvoorbeeld Infodirect en ook Sport 
& Co wordt volgens Henk goed 
beluisterd. “Op zondag horen luiste-
raars de opstelling van een team en 
de uitslagen van de sportwedstrij-
den.” 

Nieuwe ontwikkelingen
Rick FM is ook te vinden op internet. 
“Internet wordt steeds belangrijker. 
Vooral om jonge mensen te 
bereiken.” Ook is er ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen zoals 
podcasts. “Rick FM heeft een machti-
ging om op televisie uit te zenden, 
maar dat is een dure aangelegen-
heid.” Zo is ook de radiozender steeds 
aan veranderingen onderhevig. “We 
begonnen ruim veertig jaar geleden 
als illegale zender en nu staat er een 

professionele organisatie. We hebben 
een bestuur dat wordt gecontroleerd 
door een programmaraad, daarin 
zitten vertegenwoordigers van 
diverse groeperingen zoals de poli-
tiek, kunst, onderwijs en religie. Zij 
informeren ons over nieuws uit hun 
stroming en kijken of ze voldoende 
gehoord zijn. Ook hiervoor zijn 
nieuwe vrijwilligers altijd welkom. 
Door een kruisbestuiving proberen 
we mensen met elkaar te verbinden.” 
De overkoepelende organisatie 
NLPO heeft lokale zenders gevraagd 
een kwaliteitsslag te maken. “We zijn 
altijd bezig om de kwaliteit te ver-
beteren en te professionaliseren. Zij 
willen dat we meer samenwerken 
met andere lokale zenders. We 
werken al samen met Aalsmeer, 
Amstelveen, Hoofddorp en Ouder-
kerk aan de Amstel. Soms zijn er 
gezamenlijke onderwerpen, zoals 
Schiphol, maar we willen allemaal 
vasthouden aan lokaal nieuws.” Het is 
voor de vrijwillige medewerkers niet 
mogelijk om overal verslag van te 
doen, maar de lokale zender ziet het 
als een belangrijke taak om een 
plaatselijk geluid te laten horen.

Henk de Vries nieuwe
voorzitter Rick FM

Uithoorn - Bij Wijkcentrum Bilder-
dijkhof in Uithoorn staken 70 PPG- 
medewerkers de handen uit de 
mouwen om het gebouw een 
make-over te geven. Dit gebeurde 
in het kader van Colorful communi-
ties, een wereldwijd programma 
waarbij PPG kleur en vitaliteit 
brengt in gemeenschappen waarin 
zij actief is. Naast PPG-medewerkers 
die zich hiervoor vrijwillig inzetten, 
levert PPG ook de producten én 
een � nanciële bijdrage. Wijkcen-
trum Bilderdijkhof is een onderdeel 
van Participe Amstelland, een 
welzijnsorganisatie die als doel 
heeft inwoners van Uithoorn te 
ondersteunen en zo te zorgen dat 
ze actief kunnen blijven meedoen 

in onze samenleving. Medewerkers 
van PPG hebben Participe dit jaar 
als project voorgesteld. Tijdens het 
Colorful Communities-project heeft 
het wijkcentrum een grote meta-
morfose ondergaan. De PPG-mede-
werkers hebben het wijkcentrum 
volgens een door een kleurexpert 
van PPG uitgedacht kleurenpalet 
opnieuw geschilderd. Het hele 
gebouw, waaronder de dagbeste-
dingsruimte, de kantoren, de 
gangen en de biljartzaal, werd 
voorzien van een nieuwe, frisse 
look. Daarbij is rekening gehouden 
met onder meer dementievriende-
lijke kleurenschema’s die geen 
onmiddellijke emotionele reacties 
veroorzaken.

‘Het is goed om hier in dit wijkcen-
trum te zijn,’ vertelt Justus Tichel-
man, PPG general manager Benelux 
Trade. ‘Het is een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten; mensen die 
alleen zijn, mensen met begin-
nende dementie, of mensen die 
gewoon voor de gezelligheid 
komen. Het is mooi om die verbin-
ding te zien. We kunnen wel zeggen 
dat we via ons Colorful Communi-
ties-project de visie van PPG – We 
protect and beautify the world – 
hier tot leven hebben gebracht. En 
dat hebben ze met plezier gedaan, 
met de medewerkers, de producten 
en onze expertise.’ PPG doneerde
€ 50.000,–. 
‘Dankzij deze metamorfose hopen 
we dat het wijkcentrum nog meer 
gaat bruisen’, zegt Anke van der 
Veen, manager Participe Amstel-
land. ‘De gedegen en enthousiaste 
aanpak van PPG was voor Participe 
reden om zelf ook te investeren in 
de renovatie, onder andere in 
nieuwe vloeren, gordijnen, meubi-
lair en toiletten. We verwachten dat 
met de nieuwe, frisse uitstraling 
niet alleen onze huidige bezoekers 
met nog meer plezier naar het wijk-
centrum komen, maar dat ook 
nieuwe bezoekers, jong en oud,
ons weten te vinden.’
Ter afsluiting van alle schilderwerk-
zaamheden was er ook een o�  cieel 
moment. José de Robles, wet-
houder Zorg van Uithoorn, 
onthulde samen met Justus 
Tichelman van PPG, de plaquette 
die de samenwerking tussen Parti-
cipe en PPG vereeuwigt.

PPG voltooit Colorful 
Communitie project





Ook het navigeren bij nacht in
ondergelopen gebied stond op het 
programma. Jaarlijks wordt er door 
de reddingsbrigades in de regio 
Utrecht geoefend om zich als regio-
nale reddingsgroep van de Nationale 
Reddingsvloot (NRV) gezamenlijk 
voor te bereiden op een inzet bij 
overstromingen en grootschalige 
waterhulpverlening, zoals vorig jaar 
in Limburg.

Dijkdoorbraak
De oefening startte met een �ctieve 
dijkdoorbraak ter hoogte van de 
oostzijde Ingenieur Enschedeweg in 
Wilnis. Eenheden van de Reddings-
brigade, Brandweer, Rode Kruis en 
een ambulance werden aan het 
einde van de ochtend opgeroepen 
om zich te verzamelen op de parkeer-
plaats bij het Veenweidebad in Mij-
drecht. Hier ontvingen de eenheden 
de benodigde informatie om vervol-
gens een eerste inzet te doen in het 
getro�en gebied. 

Evacueren
De vier NRV reddingsboten uit de 
Veiligheidsregio Utrecht hebben in 
zo’n geval de taak om het onder-
gelopen gebied te verkennen, het 
redden en evacueren van bewoners 
en het zorgen voor de logistieke 
ondersteuning over water aan de 
overige aanwezige hulpdiensten. Bij 
diverse woningen langs de ringdijk 
zijn ruim 40 bewoners geëvacueerd, 
waaronder enkele slachto�ers met 
uiteenlopende verwondingen. De 
brandweer en ambulancedienst 
werden onder andere ingezet bij
een complexe ongeval beknelling, 
waarbij de hulpverleners en redding-
middelen via het water naar het 
ongeval gebracht moesten worden. 
Het Rode Kruis zorgde in zalen-
centrum De Willestee voor het 
verzorgen van de licht gewonde 
slachto�ers, registratie en opvang 
van de evacuees. Tevens werd er 
geoefend in de omgang met niet-
standaard situaties zoals een moeder 
met kinderen in paniek en een 
bewoner die uitsluitend Oekraïens 
spreekt. 

Verrassing
Aan het einde van de middag werd 
de oefening in Wilnis afgesloten. De 
NRV eenheden wachtte als verrassing 
echter nog een tweede scenario. 

Terug bij de parkeerplaats in Mij-
drecht stond namelijk ook de NRV 

reddingsgroep uit de Veiligheids-
regio Gooi & Vechtstreek klaar om 
gezamenlijk een verkenning bij 
nacht uit te voeren op de Vinke-
veense Plassen. Hiervoor verplaatste 
de twee reddingsgroepen zich naar 
eiland 4 in Vinkeveen. Na het te water 

laten van de reddingsboten en een 
avondmaal op eiland 8 startte de 
zoektocht in het donker. Met behulp 
van een kaart navigeerde de een-
heden naar een opgegeven plek. 
Eenmaal op de plaats van bestem-
ming aangekomen kon het antwoord 

op een vraag worden gevonden. Dit 
antwoord moest de eenheid door-
geven aan een andere eenheid zodat 
deze haar vervolgopdracht kon uit-
voeren. Navigeren in het donker in 
een onbekend gebied en op zoek 
gaan naar de juiste locatie bleek dan 
ook geen gemakkelijke opgave. 
Eenmaal terug op eiland 4 werd er 
onder genot van warme chocolade-
melk nagepraat over deze oefendag. 
Iedereen kijkt terug op een 
geslaagde en leerzame dag.

Regio - Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseerde Reddingsbrigade 
Vinkeveense plassen een grootschalige overstromingsoefening in de 
gemeente De Ronde Venen. Met als doel het oefenen van de samenwer-
king tussen verschillende hulpdiensten bij een dergelijke calamiteit. 

Reddingsbrigade oefent grootschalige 
hulpverlening bij overstroming
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Prachi komt oorspronkelijk uit India. Cora is 
benieuwd hoe ze in Nederland terecht is 
gekomen. “Ik werkte in India voor een 
consultancy bureau. Ze deden onder meer 
projecten voor bedrijven in Nederland. Ik 
ben voor een project voor de ABN AMRO 
naar Nederland gekomen. Mijn man ging 
met me mee. We waren op dat moment zes 
maanden getrouwd. Het beviel ons allebei 
heel goed in Nederland, dus we besloten 
een tijd te blijven. Inmiddels zijn we hier elf 
jaar. We hebben twee kinderen gekregen: 
een jongen en meisje die hier geboren zijn.” 
Ze werkt nog steeds in de ICT, nu voor een 
bedrijf in Haarlem. 

Saamhorigheid
Cora werkt voor de Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij en woont met haar 
man Wim en twee zonen van 19 en 23 jaar 
in De Kwakel, in het huis van de overgroot-
ouders van Wim. Een heerlijke plek om te 
wonen, vindt ze. “De Kwakel is een �jn dorp 
om in te wonen. De saamhorigheid en 
onderlinge verbondenheid is groot.” 

Kwakelse Kermis
Het gesprek gaat verder over één van de 
belangrijkste feesten in De Kwakel: de 
Kwakelse Kermis. Het hoogtepunt is de jaar-
lijkse optocht. “Lijkt het op carnaval?” vraagt 
Prachi. Cora laat wat foto’s zien van de 
wagens en de uitdossingen van de deelne-
mers. Allebei haar zoons deden mee. “De 
jongste was verkleed als frietzak.” Bij de 
optocht draait het om plezier, al worden 
met de wagens ook maatschappelijke 
thema’s aangekaart. Zoals de krapte op de 
lokale woningmarkt en de bagagepro-
blemen op Schiphol. “Bier is ook een 
belangrijk onderdeel van het feest,” lacht 
Cora. Prachi vertelt over een belangrijk 
Indiaas feest: Diwali. Het Indiase lichtjes-
feest wordt in buurgemeente Amstelveen 
groots gevierd, met een festival. “Voor het 
festival zijn hapjes heel belangrijk, evenals 
lichtjes. We brengen dan hapjes langs bij 
vrienden.” 

Zwitserland
Cora is benieuwd of Prachi nog familie in 
India heeft wonen. Hoe vaak ziet ze hen? 
“We gaan doorgaans één keer per jaar naar 
India. We zijn dit jaar vijf weken geweest. 
Het mooie van het thuiswerken is dat ik in 
India een weekje kon werken. De andere 
vier weken hebben we met familie doorge-
bracht. Onze ouders wonen dichtbij elkaar, 
dus we kunnen makkelijk heen en weer. De 
kinderen vinden het heerlijk, ze worden 
goed verwend!” “Maken jullie ook andere 
reizen?” wil Cora weten. “Ja, we houden van 
reizen. We hebben veel van Europa gezien. 
We zijn onder meer naar Parijs en 
Zwitserland geweest. Dat zijn plekken waar 
Indiërs graag naartoe reizen. Zwitserland is 
populair omdat er diverse Bollywood�lms 
zijn opgenomen.”

Camper
Cora gaat graag met de camper op 
vakantie. Ze reizen voornamelijk in Europa. 
“We zijn onder meer naar Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk en Polen geweest. Dit 
jaar gingen onze jongens voor het eerst niet 
mee.”

Zwemmen
Zo stuiten ze al pratend op een grote tegen-
stelling: hun gedachte over zwemmen. Cora 
is een echte waterrat, maar Prachi niet. Ze 
heeft geen zwemdiploma, in India is het 
niet gangbaar te leren zwemmen. “Ik ben 
geboren in Mijdrecht,” vertelt Cora. Het 
zwembad lag achter ons huis. “Ik leerde al 
op jonge leeftijd zwemmen. Ik ging vroeger 
hele zomers met een vriendinnetje naar het 
zwembad. Ik houd van het water. We wonen 
op in De Kwakel omgeven door het water. 
Vanuit het kantoor in IJmuiden kan ik ook 
het water zien.” 

Familie
Ze hebben allebei een dierbaar voorwerp 
meegenomen naar de ontmoeting. Prachi 
heeft gekozen voor een familieportret. “Ik 
houd van mijn gezin, ben trots op ze en 
breng graag tijd met ze door.” Cora heeft 
Friese doorlopers meegenomen. Ze zijn 
nooit gebruikt, maar ze betekenen veel voor 
me. Ik heb als kind leren schaatsen op door-
lopers. Ik heb een tijdje geschaatst bij een 
schaatsvereniging in Wilnis, waar mijn vader 
voorzitter was. Vanaf mijn 22e ging ik elke 
zaterdag naar de Jaap Edenbaan om 
kinderen schaatsles te geven. Na het over-
lijden van mijn vader in 1997 kreeg ik deze 
schaatsen van de vereniging. De schaatsen 
zijn nog nooit gebruikt en liggen op zolder, 
maar zijn wel belangrijk voor me: het is een 
verwijzing naar de schaatsclub en mijn 
vader.”

Gemeenschap
Cora doet vrijwilligerswerk voor sportver-
eniging KDO, een belangrijke club voor De 

Kwakel. Veel inwoners zijn lid. “Wanneer je 
in De Kwakel lid bent van KDO en of 
meedoet met de belangrijke gebeurte-
nissen, dan is het niet zo moeilijk om 
ertussen te komen.” Toen Prachi hier met 
haar gezin kwam wonen, waren ze één van 
eerste Indiase gezinnen in Uithoorn. 
Inmiddels zijn dat er een stuk meer. “Bijna 
iedereen uit de Indiase gemeenschap in 
Uithoorn kent me. Daarnaast hebben we 
Nederlandse vrienden.”

Heimwee
Hebben ze ooit overwogen ergens anders 
te gaan wonen? “Ik ben opgegroeid in 
Mijdrecht, heb in Amstelveen gewoond en 
woon nu al jaren in De Kwakel. Dat bevalt 
goed.” Ook Prachi heeft het hier naar haar 
zin. “Wanneer ik in India ben, heb ik na een 
aantal weken heimwee naar mijn huis. In 
India is het wat drukker, ik ben dat leven 
niet meer gewend. De komende jaren wil ik 
niet terug. Misschien in de toekomst wel, als 
de kinderen ouder zijn.”

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

Ontmoeting Cora en Prachi

Dit Zijn Wij Uithoorn

In het clubgebouw van kano- en roeivereniging Michiel de Ruyter gaan Cora Bartels 
en Prachi Sakar met elkaar in gesprek. Een gezellige ontmoeting, met de Amstel als 
decor. Ze hebben een heel andere achtergrond, maar zijn geïnteresseerd in elkaars 
verhaal. De tijd vliegt voorbij. 

Inwoners van Uithoorn en De Kwakel
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De Kwakel - Na maandenlange voor-
bereidingen was afgelopen zaterdag 
de 63e editie van de Kwakelse 
Veiling. Voordat de Veiling om 19.30 
uur startte werd allereerst notaris 
Akkermans in het zonnetje gezet 
door het Veilingcomité. Voor de 25e 
keer hield zij namelijk, geheel belan-
geloos, fysiek toezicht op de Veiling 
en de trekking van de premies. In de 
kantine van KDO waren er van meet 
af aan vele jeugdige bezoekers 
aanwezig, die graag aan de haal 
wilden gaan met één of meerdere 
kinderkavels. Zo kon er o.a. geboden 
worden op Derbystar voetballen, een 
tegoedbon voor vier drumlessen, 
een skatebord, een bakpakket en 
taarten van Ajax en Feyenoord. 
Als klapper op de vuurpijl werden er 
snoeppotten 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 zes personen 
verloot. Kas Burggraaf was de geluk-
kige door zijn aankoop van een trust 
game headset.
Na a�oop van het kindergedeelte 
stroomde de kantine steeds voller 
met gasten, die uit waren op een 
gezellige avond en één of meerdere 
aantrekkelijke kavels. In de eerste 
anderhalf uur van de Veiling was het 
opvallend dat het merendeel van de 
kavels werd verkocht in de prijsklasse 
€ 5,– tot € 50,–. Dit is ook een doel-
bewuste keuze vanuit het Veiling-
comité, zodat er voor ieder wat wils 
aanbod is en de Veiling toegankelijk 
is en blijft voor iedereen in het dorp.
Premie
Om 21.15 uur was de eerste premie, 
die bij elke € 5.000,– wordt 
getrokken, een feit. Mede door het 
feit dat de kavellijst, net als vorig jaar, 
bestond uit circa 220 kavels en er 
werd gestreefd naar een eindtijd van 

00.30 uur, namen de gemiddelde 
opbrengsten per kavel steeds meer 
toe. De geheel verzorgde Crazy Piano 
avonden voor vier personen bij 
Gasterij de Kwakel waren zeer popu-
lair onder de ruim 200 volwassen 
bezoekers. Tevens leverden de kook-
workshop voor acht personen bij In 
den Ossenwaard, de pondje 
palingen, het sloepvaren en een 
verblijf in een luxe woning op Resort 
Arcen, 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
€ 22.500,–. 
In het laatste uur was het voor de 
veilingmeesters een enorme uitda-
ging om ervoor te zorgen dat alle 
kavels, voor een mooie opbrengst, 
geveild konden waren. De hoogste 
opbrengst werd gerealiseerd door 
een chequeboek van 52 bonnen van 
€ 50,–, die besteed kon worden bij 
Albert Heijn Jos van den Berg. Tevens 
deden een middag Poldersporten 
voor 25 personen incl. BBQ en een 
tuinset van Kooijman B.V. het zeer 
goed. Mede hierdoor vielen er nog 
drie premies in het laatste uur. Om 
00.40 uur was de laatste kavel 
geveild en kon de eindstand opge-
maakt worden. Met zijn allen zijn we 
erin geslaagd om een boven gemid-
deld hoog bedrag op te halen van
€ 37.336,–. Alleen in het recordjaar 
2018 was dit bedrag op de eerste 
avond hoger. Gomes Aalsmeer B.V. 
had voorafgaand aan de Veiling 12 
kaarten aangeboden voor de voet-
balwedstrijd Volendam – Ajax op 8 
oktober jl. Twaalf liefhebbers waren 
hierin geïnteresseerd, waardoor het 
Veilingcomité nog een extra bedrag 
van € 1.800,– mocht ontvangen voor 
deze actie. 
Een prestatie van formaat, waarmee 
het verenigingsleven in De Kwakel 
een �nanciële impuls zal gaan 
krijgen.
Aankomende zaterdag om 19.30 uur 
gaan we verder met de tweede 
avond van de Kwakelse Veiling. 
Mocht u a.s. zaterdag niet in staat zijn 
om naar de kantine te komen, dan 
kan het veilingbestuur in opdracht 
voor u bieden. Het enige wat u hier-
voor hoeft te doen, is een e-mail 
sturen naar info@kwakelseveiling.nl. 
Hierbij geeft u dan uw naam, tele-
foonnummer, kavelnummer(s) door 
en het bedrag wat u maximaal voor 
een kavel over heeft. Dit is mogelijk 
om te doen tot uiterlijk zaterdag-
middag 5 november 15.00 uur.

Fenomenale opbrengst op 
eerste avond Kwakelse Veiling

Uithoorn - Slagerij Heemskerk uit 
Uithoorn is tijdens de nationale 
vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 
2022 in de prijzen gevallen. De rook-
worsten zijn tijdens de keuring 
bekroond met goud.

Kleur, geur, smaak en uiterlijk
Jaarlijks worden vele honderden 
rookworsten gekeurd door vakkun-
dige juryleden afkomstig uit diverse 
disciplines in de slagersbranche, 
zoals slagers, slagerijdocenten en 
specerijenkeurmeesters. Zij contro-
leren o.a. op kleur, geur, smaak en 
uiterlijk, op zoek naar die ene rook-
worst zonder ‘imperfecties’. De 
bekroonde rookworsten zijn met 
hoge scores beloond, waardoor 
slagerij Heemskerk een beker voor 
goud mocht ontvangen.

Ambachtelijk en populair
‘Gelderse’ rookworst is een populair 
slagersproduct die door veel 
ambachtelijke slagers in Nederland 
zelf wordt gemaakt. Hoewel een 
rookworst standaard van varkens-
vlees wordt gemaakt, maakt slagerij 
Heemskerk ook rookworsten van 
rundvlees. De rookworst is een blij-
vend populair product in Nederland.

Hoogste waardering
De organisatie van Arnhem Rook-
worststad organiseerde de nationale 
vakwedstrijd voor de 48e keer en 
geniet een groeiende populariteit
bij slagers in geheel Nederland. Een 
kampioenschap vanuit deze natio-
nale vakwedstrijd ontvangt aanzien 
in de slagersbranche en bij de consu-
ment. Wanneer je door deze keuring 

komt mag je met recht zeggen dat je 
een zeer hoge kwaliteit rookworst 
maakt. U vindt slager Heemskerk aan 
de Dorpsstraat 23 in Uithoorn.

Slagerij Heemskerk
bekroond met goud

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 gemeente-
raad onze cultuurnota omarmt heeft, gebeurt er 
veel op dat gebied. Ik vind het belangrijk om u 
hierover op de hoogte te houden.

Beelden op de juiste plek
Toen ik hier net burgemeester was, merkte ik al snel dat er in Uithoorn en 
De Kwakel prachtige kunstwerken staan in de buitenruimte. Echter waren 
ze niet altijd goed zichtbaar. Een aantal beelden was overwoekerd door 
bosschage. Of stonden op een plek waar ze om andere redenen niet 
goed tot uiting kwamen. Enorm zonde natuurlijk.
Enige tijd geleden zijn we gestart om alle beelden te inventariseren.
Om vervolgens te kijken welke op de juiste plek staan en welke verplaatst 
zouden moeten worden. Zodat ze beter tot hun recht komen. Soms zijn 
er overigens ook praktische overwegingen en moet een beeld verplaatst 
worden omdat de openbare ruimte heringericht wordt. En er om die 
reden geen plek meer is voor het kunstwerk. 

De Zittende Dame
Recentelijk hebben we zowel de 
‘Zittende Dame’ nabij de Orchideelaan 
in De Kwakel verplaatst als ‘Neferfer’ aan 
de Christinalaan. De ‘Zittende Dame’ is 
naar de overkant verhuisd en staat nu 
bij de waterkant. Neferfer hebben we 
iets gedraaid en verschoven naar het 
zitbankje, zodat deze vanaf daar beter
te zien is. En we hebben het kunstwerk 
op een wat hogere sokkel geplaatst.
Zelf vind ik het een enorme verbetering. 
Het ziet er echt mooi uit!

We werken hierin nauw samen met 
Kunstwacht. U zult er misschien wel 
eens een busje van zien rijden in het 
dorp. Kunstwacht is gespecialiseerd in 
het beheer en onderhoud van kunst-
werken in de openbare ruimte van 
gemeenten. Maar ook werken we op dit 
gebied samen met de klankbordgroep KU-ltuur. Voorloper van het 
Cultuurplatform. Hierin zitten betrokken inwoners die kunst en cultuur
in onze gemeente hoog in het vaandel hebben staan.
Maar u als inwoner heeft er natuurlijk ook wat over te zeggen. Als 
beelden verplaatst worden naar een geheel andere locatie, dan 
betrekken we altijd de buurt hierin. Dat doen we niet als een kunstwerk 
alleen wat gedraaid wordt of bijvoorbeeld een hogere sokkel krijgt. Want 
dan verandert er niet iets wezenlijks.

De herfst is gekomen en de bladeren aan de bomen verkleuren prachtig. 
Een mooi seizoen om een stevige wandeling te maken. Kijk tijdens de 
wandeling goed om u heen en geniet van de kunstwerken die onze 
gemeente rijk is. We hebben er ruim 40!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn en
portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Uithoorn - Omdat steeds meer inwo-
ners in de knel komen door de hoge 
energiekosten, heeft wethouder José 
de Robles woensdagavond tijdens de 
gezamenlijke commissievergadering 
aan de gemeenteraad gevraagd het 
aantal mensen dat in aanmerking 
komt voor een energietoeslag te 
verhogen. Inwoners die 120 procent 
van het wettelijke sociaal minimum-
inkomen verdienen, kregen al een 
tegemoetkoming in hun energie-
kosten. De gemeente heeft sinds 
begin mei 359 huishoudens een 
energietoeslag toegekend. Daarnaast 
zijn er 539 individuele aanvragen 
binnengekomen.
Nu wil de gemeente de energie-
toeslag ook gaan uitkeren aan de 
inwoners die 130 procent van het 
minimum verdienen. Daarmee 
komen meer huishoudens in 
aanmerking voor de tegemoet-
koming. Eigenlijk zijn alle partijen
het met die beslissing eens. Een 

vraag die leefde was waarom er is 
gekozen voor 130 procent en niet 
140. Wethouder De Robles gaf aan 
dat er verschillende percentages zijn 
onderzocht, maar dat bij een nog 
verdere verruiming de kosten 
dusdanig hoog werden dat de 
gemeente die lasten niet meer kan 
betalen. Natuurlijk zullen er altijd 
mensen zijn die alsnog buiten de 
boot vallen. Voor hen zijn andere 
regelingen beschikbaar. De wet-
houder wijst op de campagne ‘Laat 
geen geld liggen’. “Er is een armoede-
nota in de maak en daarbij zullen we 
kijken naar verruiming van de rege-
lingen.” Op basis van gegevens 
verwacht de wethouder dat de 
mensen die de tegemoetkoming
het hardst nodig hebben, met deze 
verruiming van het toekennen van 
de energietoeslag geholpen zullen 
zijn. Op 3 november zal er tijdens de 
gemeenteraadsvergadering over dit 
voorstel gestemd worden.

Verruiming energietoeslag
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Naar aanleiding van de ingezonden 
brief van de Gemeente Uithoorn
in de Nieuwe Meerbode van 26 
oktober 2022 wil ik graag reageren 
op het bericht: “Bestemmingsplan 
Gasterij de Kwakel”.
In de brief van de gemeente staat 
dat de voornaamste reden van de 
Raad van State om het bestem-
mingsplan te vernietigen niet de 
akoestiek zelf was maar het onder-
zoek ernaar. Daaruit was namelijk 
nog niet voldoende duidelijk of
de Gasterij niet teveel geluid zou 
produceren bij gelijktijdige activi-
teiten. De Gemeente geeft een 
geheel eigen draai aan de uitspraak 
van de Raad van State. Zowel aan 
de interpretatie als de uitvoering 
hiervan.
Het Beroep is gegrond verklaard op 
basis van het rechtszekerheidsbe-
ginsel en artikel 3:2 Algemene wet 
bestuursrecht zorgvuldigheid en 
belangenafweging. Het stuk van 
dat er niet gekeken is in het akoes-
tisch onderzoek naar gelijktijdig 
gebruik van alle activiteiten daar 
kwam de Raad van State zelf mee. 
En dit is één van de punten waarop 
het beroep gegrond is verklaard 
maar er waren nog veel meer 
punten die de Gemeente niet 
benoemd heeft en waar zij steken 
heeft laten vallen.
Alle maatregelen die nu getro�en 
worden zoals het isoleren van de 
zalen en dat de gemeente daardoor 
af ziet van handhaving tot de resul-
taten duidelijk zijn is vreemd. Want 
de akoestische onderzoeken zijn al 
uitgevoerd zelfs door meerdere 
partijen gedurende de procedure 
vanaf 2018.  Het is mosterd na de 
maaltijd sinds de vernietigende 
uitspraak van de Raad van State.
Er wordt namelijk ook regelmatig 
hardere muziek gedraaid met 
zwaardere bastonen en livemuziek. 
Soms in beide zalen tegelijk in 

gebruik en met meer dan de maxi-
male toegestane 150 gasten.

Gedoogd
Dat de gemeente gedoogd omdat 
het al een bedrijfsbestemming had 
is bijzonder. Het was ooit een
agrarisch bedrijf met hele andere 
geluidsnormen en geen zware 
horeca. De Gasterij mag volgens de 
Gemeente open blijven als ze zich 
aan de uitspraak van de Raad van 
State houdt. Opmerkelijk want de 
Raad van State heeft uitgesproken 
dat het hele plan afgewezen is.
De Gemeente stelt dat er op basis 
van het Bestemmingsplan Lande-
lijkgebied langs de Vuurlinie een 
nieuwe tijdelijke omgevingsvergun-
ning kan worden afgeven omdat de 
bedrijven die nu toegestaan zijn op 
Vuurlijn 78 vergelijkbare geluidsni-
veaus produceren. Deze categorie
1 en 2 bedrijven zijn bedrijven in de 
Landbouw en dienstverlening ten 
behoeve van landbouw, vervaardi-
ging van voedingsmiddelen, 
vervaardiging van kleding etc. Dit is 
een kleine opsomming maar duide-
lijk staat er in deze categorieën 
geen (zware) horeca vermeld.
Verder is in de ingezonden brief te 
lezen dat de Gemeente aan de Raad 
van State uit zichzelf voorgesteld 
heeft om een akoestische norm in 
het nieuwe bestemmingsplan op te 
laten nemen en dat er een ver-
plichte geluidsbegrenzer moet 
worden opgenomen worden voor 
de geluidsinstallaties. Akoestische 
normen moeten altijd opgenomen 
worden in bestemmingsplannen 
waar geluidsoverlast een belangrijk 
aspect is voor de omgeving. Het 
geluidsrapport van het akoestisch 
onderzoek die ten grondslag lag 
aan het herstelbesluit mocht 
volgens de Raad van State hiervoor 
niet gebruikt worden vanwege 
verscheidene gebreken. Er is met 

een te laag geluidsniveau, een 
onjuist muziekspectrum in de zalen 
gerekend. De geluidsbelasting op 
de omgeving wordt hierdoor 
onderschat, zoals na te lezen in de 
uitspraak van de Raad van State.
Zij merkten ook op dat om aan de 
juiste geluidswaarden te voldoen
in de avond en nachtperiode het 
geluidsniveau in de zalen moest 
worden begrensd.

Nieuw besluit
Zeer binnenkort neemt de 
Gemeente een nieuw besluit over 
de Gasterij. In de raadsvergadering 
van 29 september gaf dhr. Hazen 
aan dat er met twee of drie weken 
wel het een en ander rond moest 
zijn. Verder staat er in het inge-
zonden stuk dat er nog overleg 
plaats zou vinden met alle betrok-
kenen maar we hebben nu al ruim 
twee maanden na de uitspraak van 
de Raad van State niets vernomen 
of gehoord. Dus wanneer neemt
de gemeente onze belangen eens 
serieus? In de ingezonden brief 
wordt met geen woord over 
geluidsoverlast geschreven terwijl 
dit de aanleiding van de hele proce-
dure is.
Als laatste hebben wij goede moed 
in het oordeel van de Rechtbank 
van Amsterdam omdat deze wel 
onafhankelijk is net als de Raad
van State. En wordt de hele kwestie 
opnieuw bekeken na het negeren 
van de uitspraak. Verder zou ik 
iedereen die zelf ook nare erva-
ringen heeft gehad met de 
gemeente Uithoorn adviseren ook 
gebruik te maken van hun inspreek-
recht bij raadsvergaderingen of via 
deze lezerspost hun ongenoegen te 
uiten. De laatste weken heb ik door 
mijn berichten meerdere mis-
standen ten gehore gekregen.

William Dekker

Reactie op Gemeente Bestemmingsplan Gasterij de Kwakel

Uithoorn - Leerlingen uit groep 7 en 
8 van basisschool De Vuurvogel in 
Uithoorn hebben samen met Cine-
kid eigen �lms gemaakt. Onder 
begeleiding van echte �lmmakers 
maakten zij ‘shorts’, korte �lms, met 
als thema “Wat ik later worden wil”. 
De leerlingen hebben de �lms met 
elkaar gezien in De Schouwburg in 

Amstelveen, waar ook de winnaars 
bekend gemaakt zijn. De winnende 
�lms werden vertoond tijdens de 
�nale op het Cinekid Festival tijdens 
de herfstvakantie van 15 tot 30 
oktober jongstleden. 

Nu leren wat later is
Gedurende een periode van vier 

weken zijn de leerlingen van De 
Vuurvogel een paar uur per week 
aan de slag gegaan met �lmdocent 
Janneke Matthijsen van Cinekid. 
Samen met Janneke werkten ze aan 
het thema ‘Beroepen’. Aan de hand 
van een gesprek met de kinderen 
over wat ze later willen worden 
hebben ze eerst een verhaal 
gemaakt over beroepen. Dit thema 
past uitstekend bij de missie van 
IMC Weekendschool: “Nu leren wat 
later is”. Vervolgens zijn ze aan de 
slag gegaan met het verzamelen en 
neerzetten van hierbij passende 
props (rekwisieten). Daarna konden 
ze aan de slag met acteren en 
�lmen. Tot slot hebben de kinderen 
de �lm zelf gemonteerd. 

Bijzondere en leerzame ervaring
Voor veel kinderen van De Vuur-
vogel was het maken van de �lm 
een bijzondere en leerzame erva-
ring. Tijdens zo’n project leren ze 
veel nieuwe dingen zoals samen-
werken, de leiding nemen en ook 
geven en meningsverschillen 
oplossen. Daarnaast ontdekken 
kinderen hun creatieve talenten en 
deze ervaring kan ze inspireren 
daarmee verder te gaan. Voor veel 
kinderen was het ook de eerste keer 
dat ze in een echte schouwburg 
kwamen.

Leerlingen van De Vuurvogel 
en ei en l

Regio - Het Amstel Blazers Collectief 
heeft soulkoor D-F!ne en Pete Bog’s 
Bigband uitgenodigd om gezamenlijk 
een concert te geven. Het concert 
vindt plaats op zondagmiddag 13 
november in De Schutse. De voorbe-
reidingen voor Cheers zijn in volle 
gang. Op dit moment worden de 
laatste puntjes op de i gezet.
Met als thema ‘Feel good’ wordt 
Cheers een heerlijk concert, met 
muziek waar mensen blij van worden. 
Het publiek kan genieten van swin-
gende songs die door de afzonder-
lijke groepen of gezamenlijk ten 
gehore worden gebracht. Er zijn 
speciale arrangementen gemaakt 
voor verschillende combinaties van 

het Amstel Blazers Collectief, D-F!ne 
en Pete Bog’s Bigband. Tijdens het 
concert Cheers kunt u zich laten 
verrassen door een kleurrijk palet aan 
muzikale impressies. En u kunt 
beleven hoe veelzijdig deze 
Uithoornse muzikanten zijn.
Wilt u dit concert bijwonen? Bestel 
dan nu uw kaartjes. Kaartverkoop aan 
de deur is beperkt vanwege grote 
belangstelling. Alle informatie over 
het bestellen van kaartjes vindt u op 
de website van het Amstel Blazers 
Collectief: www.amstelblazers
collectief.nl. De middag wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel en 
het Initiatievenfonds Uithoorn.

Grote belangstelling voor 
concert Cheers

Uithoorn - Opnieuw werden er 
plannen voor woningen op particu-
lier terrein gepresenteerd in de 
gemeenteraadsvergadering 
donderdag. Zorgvuldig voorbereid 
vertelde Chantal Röling over het Plan 
Veenhof voor Boterdijk 52-54, waar 
nu nog een kasgeraamte staat en 
volkstuintjes zijn, maar waar ze graag 
maximaal 25 woningen zou willen 
laten bouwen. Een mix van betaal-
bare starters- en seniorenwoningen 
waar bewoners naar elkaar omzien. 
Met mantelzorgwoningen als alter-
natief voor het bejaardenhuis. Ze 
schetst een idyllisch plaatje van het 
‘Buurt Wonen’. Passende woon-
vormen waar generaties voor elkaar 
zorgen, met daarbij volkstuintjes, een 
algemene tuin en een openbare 
pluktuin, zodat de mensen deels zelf-
voorzienend kunnen zijn. Het perceel 
ligt aan het Veengat, een water met 
veel groen eromheen. “Het voorste 
gedeelte leent zich voor bouw, 

terwijl het achterste deel groen zal 
blijven.” Langs het water staat een 
strook met wildbeplanting gepland, 
zodat het uitzicht groen blijft. Er 
worden bomen gepland en er zou 
een openbaar wandelpad kunnen 
komen vanaf de Boterdijk naar de 
Vuurlijn, waar wandelaars bloemen 
of fruit kunnen plukken.
Ook de heer Berry Koeleman presen-
teerde zijn plannen voor de bouw 
van woningen. Zijn idee is om vijf-
honderd woningen te plaatsen op 
een deel van het perceel van de 
familie Röling, waar nu de sport-
velden van Qui Vive en Thamen 
liggen en rondom Amstelhof. Deze 
sportvelden wil hij dan verplaatsen. 
Volgens het haalbaarheidsonderzoek 
dat hij liet uitvoeren zal dat goed-
koper zijn dan het groot onderhoud 
dat gedaan moet worden. Een ambi-
tieus plan waarvan moet blijken of 
dit binnen de Omgevingsvisie 
Uithoorn 2040 gaat passen. 

Plannen voor woningen 
gepresenteerd

Uithoorn - Tussen de 70 en 80 geïnte-
resseerden kwamen afgelopen vrijdag 
luisteren naar het verhaal van Stevo 
Akkerman (schrijver/journalist van 
Trouw), waarin hij inging op het 
begrip vrijheid. Over vrijheid die je 
kan beleven wanneer je ruimte voelt 
in wat je wilt zeggen of doen, en over 
innerlijke vrijheid waarbij eigen kracht 
een rol speelt. “Maar er is altijd span-
ning tussen individuele en collectieve 
vrijheid; het recht om mijn arm uit te 
strekken houdt nu eenmaal op waar 
jouw neus begint”. Slechts een van de 
twee aspecten zien, kan grote span-
ning en onbegrip teweeg brengen en 
dat gebeurde nogal tijdens de afge-
lopen twee jaar van corona. Dat vrij-
heid heeft ook te maken heeft met 
afspreken en regels, dat zie je maar al 

te goed in het verkeer. En daarbij 
ervaar je ook dat niet elke beperking 
(bijvoorbeeld: ik moet rechts voor 
laten gaan) je vrijheid vermindert. 
Verkeer zonder regels zou chaos
betekenen, geen vrijheid!
Veel bezoekers deelden hun eigen 
ervaring over hoe vrijheid een rol 
speelde in hun leven. Maar er werden 
ook zorgen geuit: dat tegenwoordig 
vrijheid erg sterk vanuit individueel 
perspectief wordt beleefd en wordt 
‘opgeeist’. Dat andere waarden als 
fatsoen, respect en solidariteit meer 
terug moeten keren in onze samen-
leving om het gevoel van je vrij 
kunnen voelen te ondersteunen. 
Velen bleven nog napraten onder het 
genot van een drankje. Het was een 
heel waardevol KerkCafé!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

WWW.UITHOORN.NL

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

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

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

Werk in uitvoering

Kindpakket
Voor gezinnen met weinig in-
komen biedt de gemeente een 
Kindpakket aan. Kinderen van 
4-18 jaar kunnen een bijdra-
ge krijgen voor de kosten van 
bijvoorbeeld school, vervoer, 
fiets, vakantie of kinderacti-
viteiten. Deze regeling uit het 
Kindpakket heet: ‘ eclaratie-
fonds maatschappelijke parti-
cipatie jongeren’. 

Jeugdfonds
Ook zijn we aangesloten bij 
het Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur. Uit dit fonds wordt con-

tributie of lesgeld betaald 
voor kinderen die lid willen 
worden van een (sport)ver-
eniging. 

Computerregeling
Gaat uw kind naar het voort-
gezet onderwijs en heeft hij/zij 
een computer nodig? Dan komt 
u mogelijk in aanmerking voor 
de computerregeling. Dat be-
tekent dat u geld ontvangt voor 
het kopen van een laptop. Meer 
informatie over deze 3 regelin-
gen staat op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Of bel met 
de gemeente: 0297-513111.

Inkoopactie warmtepomp
We hebben een tijdje terug een 
informatieavond over de warm-
tepomp gehad. Bent u niet ge-
weest? Tot en met 8 november 
kunt u nog meedoen met de in-
koopactie. Wist u dat er met een 
hybride warmtepomp tot wel 85% 
bespaard kan worden op uw gas-
verbruik? Kijk voor meer informa-
tie op https://regionaalenergielo-
ket.nl/uithoorn/acties 

Energiecoaches: 
alle beetjes helpen
De ene bewoner verbruikt veel 
energie, de andere weinig. Dat 
kan liggen aan de isolatie van je 
huis. Of je stroom vretende ap-
paraten hebt. Maar ook aan je ei-
gen gewoontes. “Iedereen weet 
nu wel dat de verwarming een 
graadje lager moet. Maar je kunt 
veel meer doen, zonder comfort 
te verliezen, en dat kost vaak wei-
nig moeite. Wij geven tips en la-
ten ook zien wat dat oplevert,” 
legt een van de energiecoaches 
uit. Voor meer informatie, ga naar 

www.uithoorn.nl/Home/Uithoorn_
doet_duurzaam/De_energie-
coach_weet_raad 

Leuke activiteiten tijdens 
Nationale Klimaatweek
Samen iets doen voor natuur 
en klimaat
Gemeente Uithoorn doet mee met 
de Nationale Klimaatweek om ie-
dereen bewuster te maken hoe om 
te gaan met energie(besparen), 
hergebruik van spullen en materi-
alen en klimaatbewuster te leven 
en werken.

Heeft u al gezien op onze evene-
mentenkalender (www.uithoorn.nl) 
wat voor leuke en praktische ac-
tiviteiten er zijn in de klimaat-
week van 31 oktober tot en met 
6 november? Bezoek bijvoor-
beeld onze Expo Circulair en stap 
in de wereld van afval en circu-
lair. Of maak een gieter van ma-
terialen die u normaal gespro-
ken weggooit. Voor meer infor-
matie over de locaties en tijden, 
ga naar www.uithoorn.nl/Home/
Evenementen/Evenementen_in_
Uithoorn. 

Uithoorn doet duurzaam

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

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor 
de komende periode op de planning staan. Sinds vorige maand wordt 
gewerkt op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. Ook 
op het toekomstig opstelterrein en de spoordijk vinden werkzaamhe-
den plaats.

Opstelterrein en omgeving N201 
Op het opstelterrein krijgt de tramlijn zichtbaar vorm in november: 
waar in oktober de onderbaan aangelegd werd, volgen in november 
de dwarsliggers en spoorstaven. De vloer van de hal op het opstelter-
rein worden in november afgemaakt en overgedragen aan GVB, zodat 
zij de hal op deze vloer kan bouwen. Voor het stroomvoorzieningsge-
bouw vinden in november nog veel betonwerkzaamheden plaats, voor 
zowel de vloer als de wanden.

Afsluiting N201 tijdens weekend 18-21 november
In het weekend van vrijdag 18 tot en met maandagochtend 
21 november worden de liggers voor het viaduct over de N201 op 
zijn plaats gehesen. Deze liggers, zeven in totaal, vormen de ba-
sis van het viaduct. U bent welkom om te komen kijken, hierover 
volgt binnenkort meer informatie op uithoornlijn.nl/N201. Om de 
liggers veilig op zijn plek te hijsen, is de N201 van vrijdagavond 
18 november 19.00 uur tot en met maandagochtend 21 novem-
ber 05.00 uur afgesloten voor verkeer. Er gelden omleidingen. Bij 
slecht weer (bijvoorbeeld harde wind of mist) stellen we de werk-
zaamheden een week uit.

WERKZAAMHEDEN IN NOVEMBER 2022

Heeft u plannen om een groot eve-
nement (meer dan 2000 bezoe-
kers) of voor Koningsdag iets te or-
ganiseren in 2023? Meld uw plan 
dan voor 4 november 2022. Van-
wege de inzet van politie, Genees-
kundige Hulpverleningsorganisatie 
in de Regio (GHOR) en Brandweer 
is het belangrijk om ruim op tijd in-
zicht te hebben welke evenemen-
ten in de gemeente gepland zijn.

Evenement melden
Op uithoorn.nl/Home/Evenemen-

ten/Een_evenement_organiseren 
geeft u het evenement dat u wilt 
organiseren in 2023 voor 4 no-
vember 2022 via het meldingsfor-
mulier aan ons door.
Let op! Dit is niet hetzelfde als het 
aanvragen van een vergunning 
voor het evenement. U moet ui-
terlijk twaalf weken voor het begin 
van het evenement de definitieve 
aanvraag voor dat evenement bij 
de gemeente indienen. Het is dus 
belangrijk dat u de vergunning op 
tijd aanvraagt.

Grote evenementen in 2023 voor 
4 november 2022 aanmelden

Spoordijk
Op de spoordijk gaat de aanleg van de trambaan verder. In de bocht 
van de spoordijk werkt aannemer Dura Vermeer de eerder geplaatste 
damwanden af met een zogenaamde deksloof en daarnaast plaatsen 
ze hier de staanders (stijlen) voor de geluidschermen. Op het rechte 
stuk van de spoordijk vindt ook in november nog grondwerk plaats en 
worden zogenaamde L-wanden langs de spoordijk geplaatst. Deze L-
wanden houden de grond op zijn plek. Eind november wordt begon-

De omleidingsroute tijdens de afsluiting van de N201

De voorbereidingen voor het inhijsen van de eerste viaductdelen 
is in volle gang
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nen met het plaatsen van de staanders voor de geluidschermen op het 
rechte deel van de spoordijk, dit duurt tot eind van het jaar. Ook vin-
den er veel kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de spoordijk en 
rond de nieuwe halte. 
Eind november zijn de nieuwe parkeerplaatsen in de Faunalaan klaar. 
In oktober is daarnaast gestart met de herinrichting van de straat Aan 
de Zoom. Ter hoogte van Weegbree wordt in november aan de nieu-
we geluidschermen gewerkt: het aanbrengen van funderingspalen en 
de staanders van de schermen. De tussenliggende wanden – dit he-
ten cassettes – worden in december geplaatst.

Busbaan Faunalaan-busstation
In november wordt het eerste deel van het viaduct over de Zijdelweg 
(wanden, wegdek) verwijderd. Dit duurt tot ongeveer half november, 
gevolgd door het aanbrengen van wapening voor de wanden. In de-
zelfde periode vinden bij het busstation er kabel- en leidingwerkzaam-
heden plaats voor zowel de trambaan als de nieuwe tramhalte Uit-
hoorn Station. 

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

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://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. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis 
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt 
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. 
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt 
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. 
U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending 
van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige 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 in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor 
het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

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

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-104234, Boterdijk 27, het aanleggen van een dam, uitrit en een 

toegangspoort (ontvangen 20-10-2022);
• 2022-105963, Achterweg 58, het nieuwbouwen van een bedrijfspand 

(ontvangen 24-10-2022);
• 2022-105967, Jaagpad 2, het verbouwen van de garage (ontvangen 

24-10-2022);
• 2022-102524, Brug De Kwakel / Nieuwveen, graafwerkzaamheden in 

een waterkering en plaatsen van cameramasten (ontvangen 14-10-
2022).

Uithoorn
• 2022-104237, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel, (ontvangen 20-

10-22).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-079844, Het Korte Eind 1-29, het vergroten van het tuinhuisje (in-

getrokken, verzonden 27-10-2022).
Uithoorn
• 2022-090405, Eems 65, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken 

20-10-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-067911, perceel C4397, gelegen naast het gebouw Boterdijk 27 

te De Kwakel, het aanleggen van een dam met duiker (buiten behan-
deling gesteld, 17-10-2022);

• 2022-074119, Noorddammerweg 43, het realiseren van een bijgebouw 
(geweigerd, 21-10-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-082870, De Gasperilaan 27, het gebruik van de woning door 

meerdere huishoudens in het kader van project onder de Pannen tot 1 
juli 2025 (verzonden, 07-10-2022);

• 2022-099127, Nijhoffl aan 50, het gebruik van de woning door meerde-
re huishoudens in het kader van project onder de Pannen tot 1 juli 2025 
(verzonden, 24-10-2022);

• 2022-089050, Karel van der Manderhof 17, het wijzigen van het gebruik 
en compartimenten van de woningen (verzonden, 25-10-2022);

• 2022-094652, Couperuslaan 12, het plaatsen van twee dakkapellen 
(verzonden, 28-10-2022);

• 2022-079488, Schans 15, het plaatsen van dakkapellen, gevelwijziging 
en realiseren van een dakterras (verzonden 24-10-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-102233, diverse locatie, het plaatsen van 13 verlichte kerstbomen 

(ontvangen 14-10-2022);
• 2022-102128, Zijdelwaardplein, het plaatsen van een preventiekar op 1 

november 2022 (ontvangen 13-10-2022);
• 2022-102174, Knobbelzwaan 114, het aanvragen van een vergunning 

klein evenement op 31 december 2022 (ontvangen 13-10-2022);
• 2022-105239, Amsteldijk Zuid 253, het aanvragen van een vergunning 

voor het organiseren van een “Nieuwjaars duik” op 1 januari 2023 van 
13.00 t/m 17.00 uur (ontvangen 24-10-2022);

• 2022-105033, Industrieweg 20, het aanvragen van een vergunning voor 
het organiseren van een “Eindexamen Gala” op 20 april 2023 (ontvan-
gen 24-10-2022);

• 2022-105496, thv AM de Jonglaan 29, het plaatsen van een schaftkeet, 
ecotoilet, een opslagcontainer en een noodaggregaat van 21 november 
t/m 23 december 2022 (ontvangen 25-10-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-096590, het organiseren van het evenement “Qua Kunst en Am-

bacht” op 29 & 30 oktober 2022 (verzonden 26-10-2022).
Uithoorn
• 2022-083502, Grevelingen 30, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 18-10-2022);
• 2022-083528, Grevelingen 30, alcoholwetvergunning (verzonden 18-

10-2022);
• 2022-080753, Arthur van Schendellaan 40-44, verkoopvergunning con-

sumentenvuurwerk voor 29, 30 en 31 december 2022 (verzonden 19-
10-2022);

• 2022-100424, Thamerlaan 27, het plaatsen van een container van 3 ok-
tober t/m november 2022 (verzonden 19-10-2022);

• 2022-092320, Thamerweg 63, het plaatsen van een afvalcontainer van 
19 september t/m 7 oktober 2022 (verzonden 20-10-2022);

• 2022-102128, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning in het kader 
van de Klimaatweek op 1 november 2022 (verzonden 25-10-2022);

• 2022-098967, Serviam inzameling kleding in september 2023, maart 
2024 en september 2025 (verzonden 27-10-2022);

• 2022-101095, Cort van der Lindenplein 5, alcoholwetvergunning (ver-
zonden 27-10-2022);

• 2022- 069749, Cort van der Lindenplein 5, exploitatievergunning hore-
cabedrijf (verzonden 27-10-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-101233, Koningin Julianalaan 20, incidentele festiviteit op 4 no-

vember 2022 (verzonden 20-10-2022).

TER INZAGE
• Ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15, De Kwakel. Inzageperiode 

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

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

• Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d, Uithoorn. Inzageperiode van 
20 oktober 2022 tot en met 2 november 2022. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uit-
hoorn. Inzageperiode van 20 oktober 2022 tot en met 30 november 
2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode 
van 2 november 2022 tot en met 16 november 2022. Inlichtingen bij J. 
dos Santos, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
SCHANSGEBIED 
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen 
om het Schansgebied te herontwikkelen als onderdeel van de gehele ruim-
telijke impuls die de gemeente Uithoorn het dorpshart wil geven. Het plan-
voornemen bestaat uit drie onderdelen: (I) herinrichting van de openbare 
ruimte inclusief het park, (II) het realiseren van 5 woningen en (III) het her-
ontwikkelen van de kerklocatie. 
Het betreft het gebied achter het winkelcentrum Amstelplein, het zogenoem-
de Schansgebied. Het overgrote deel van gronden in dit gebied zijn in eigen-
dom van de gemeente Uithoorn. De gebouwen van parochie Emmaüs staan 
al zo’n 15 jaar leeg. Kerkfront en pastorie zijn gemeentelijk monument. 
In de jaren na 1960/1962 en 1980 is de kerk uitgebreid aan de koorzijde en 
is aan weerszijden extra bebouwing toegevoegd ten behoeve van de sacris-
tie en de dagkerk. Omdat het deels om een gemeentelijk monument gaat is 
behoud van het kerkfront en de bijbehorende pastorie wenselijk. Achter het 
bestaande front wordt een nieuwbouw toegevoegd die past bij het bestaan-
de kerkfront. Dit nieuwe volume wordt in samenhang met het kerkfront ont-
worpen. De footprint van het nieuw te bouwen volume wordt teruggebracht 
naar de originele footprint van de Kerk St. Jan de Doper, waardoor de origi-
nele proporties worden hersteld.
Ook het park wordt heringericht waarbij nadruk wordt gelegd op groen en 
veel bomen. Daarnaast wordt het parkeerterrein geherstructureerd zodat 
parkeren tussen hagen mogelijk wordt.
Binnen de huidige bestemming is er geen mogelijkheid om dit plan te kun-
nen realiseren. Om het plan mogelijk te maken is wijziging van het bestem-
mingsplan nodig. Bij besluit van 22 maart 2022 heeft de gemeenteraad van 
Uithoorn een voorbereidingsbesluit genomen voor het Schansgebied. Daar-
mee heeft de raad ingestemd met het voorbereiden van een nieuw bestem-
mingsplan voor dit gebied. Aan het besluit van de raad wordt toepassing ge-
geven met dit bestemmingsplan. 
Inspraak 
Het ontwerpbestemmingsplan Schansgebied ligt in het kader van de in-
spraakprocedure van 2 november 2022 tot en met 16 november 2022 ter 
inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerp bestem-
mingsplan is, met ingang van 2 november 2022, digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 

Verdere procedure
Na verwerking van inspraakreacties wordt het ontwerpbestemmingplan for-
meel in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de verga-
dering van de gemeenteraad van 30 maart 2023. 
In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl volgen nadere bekendmakingen over de procedure voor dit bestem-
mingsplan. Het bestemmingsplan zal na vaststelling worden gepubliceerd 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

KENNISGEVING VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
TUSSEN POELWEG EN NOORDDAMMERWEG
Toelichting
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 oktober 2022 een voor-
bereidingsbesluit genomen voor een bestemmingsplan om te komen tot 
ontwikkeling van het gebied Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN), 
overeenkomstig de Visie TPN. Dit besluit van de gemeenteraad is geba-
seerd op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor 
het gebied TPN een bestemmingsplan zal worden voorbereid. 
In 2018 is door de gemeente de ‘Gebiedsvisie gebied Tussen Poelweg en 
Noorddammerweg’ vastgesteld. Na de vaststelling van deze visie is gestart 
met het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan, maar de voortgang 
hiervan is gestagneerd door vraagstukken op het gebied van mobiliteit, 
ruimtelijke context en stikstof. Thans is dit traject weer opgepakt door het 
college en wordt verder onderzocht hoe de gewenste ontwikkelingen bin-
nen het gebied TPN met succes geprojecteerd zouden kunnen worden. De 
gemeente wil het gebied TPN positioneren als een toekomstbestendig be-
drijventerrein dat aansluit bij de vraag vanuit de markt.
Op grond van het huidige bestemmingsplan TPN zijn onder andere logistie-
ke- en distributieactiviteiten toegelaten. De kavelgrootte en bouwmogelijk-
heden lenen zich bovendien goed voor dit soort bedrijvigheid. Er kan echter 
een probleem ontstaan qua mobiliteit en qua stikstof zoals bij het eerste ont-
werp-bestemmingsplan is gebleken. Om die reden heeft de gemeenteraad 
besloten om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied in verband 
met het nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan. Op die manier voorkomt de 
gemeente dat ontwikkelingen die op grond van het huidige bestemmings-
plan zijn toegestaan, de ontwikkeling van het nieuwe plan in de weg staan.
Publicatie en inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het Ge-
meenteblad en op de Gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode Uithoorn 
die beide verschijnen op woensdag 2 november 2022. Het voorbereidings-
besluit is daarmee bekend gemaakt door de gemeente ingevolge artikel 
3.42 Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 6 Bekendmakingswet. Het voor-
bereidingsbesluit treedt in werking op de dag na de publicatie, zijnde 3 no-
vember 2022. Op ruimtelijke plannen zal het voorbereidingsbesluit verwerkt 
worden in de vorm van een lijn om het gebied die aangeeft dat ten aanzien 
van het gebied een voorbereidingsbesluit is genomen.
Gevolgen van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit zal tot gevolg hebben dat een aanhoudingsplicht 
geldt voor het college wanneer een aanvraag voor een bouw- of aanlegver-
gunning wordt ingediend met betrekking tot TPN. Ook het slopen van bouw-
werken of het verrichten van andere werkzaamheden zoals afgraven van 
percelen is niet meer toegestaan, evenals het wijzigen van het bestaande 
gebruik zonder ontheffi ng van het college. Ontwikkelingen die wel passen 
binnen de plannen van de gemeente met TPN kunnen eventueel vergund 
worden. De aanhouding duurt totdat het nieuwe bestemmingsplan in wer-
king is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. 
Verdere procedure
Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig vanaf de datum van inwerking-
treding, zijnde 3 november 2022. Het voorbereidingsbesluit kan niet wor-
den verlengd. Het voorbereidingsbesluit is niet gericht tegen een of meer 
belanghebbenden waardoor bezwaar indienen tegen het voorbereidings-
besluit niet mogelijk is. 
Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t. zal dit in De Nieu-
we Meerbode, het Gemeenteblad en op ruimtelijkeplannen.nl bekend ge-
maakt worden.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Op de Zijdelweg geldt een om-en-om-regeling, zodat verkeer 
doorgang vindt langs de werkzaamheden

Busbaan Boerlagelaan-Spoorhuis
Op dit deel van de busbaan zijn de grootste werkzaamheden afge-

rond. Op het terrein rond halte Uithoorn Centrum vinden nog enkele 
kleine werkzaamheden plaats in november.
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De Kwakel - Wat een talent was er 
weer te zien tijdens deze eenentwin-
tigste editie van de kunstroute Qua 
kunst & Ambacht in De Kwakel afge-
lopen weekend. Beelden van brons en 
staal, kleine schilderijtjes en grote 
schilderwerken, fotogra�e, textiel-
kunst en andere kunstvormen. Er 
werd een enorme veelzijdigheid 
tentoongesteld en bezoekers waren 
enorm enthousiast. Door het mooie 
weer reden veel bezoekers op de �ets 
langs de tien locaties en omdat 
mensen elkaar regelmatig tegen-
kwamen, ontstonden mooie ontmoe-
tingen. Vooral Iris in De Verborgen 
Tuin riep op tot inspirerende 
gesprekken. Hier konden gasten heel 
bewust een rondje door de tuin 
lopen, was er ruimte voor verbeelding 
en kon een bijdrage geleverd worden 
aan een gezamenlijk kunstwerk. De 
uitgestrekte tuin achter Boterdijk 40 
deed dit jaar voor het eerst mee, dus 
mensen waren ook wel nieuwsgierig 
naar de plek. Heleen en haar partner 
wonen al ruim twintig jaar op deze 
prachtige locatie en willen nu een 

soort buitenbuurtplaats worden, 
zodat meer mensen van de ruimte 
kunnen genieten. Heleen maakt zelf 
ook kunst. “Met oude materialen 
maak ik iets nieuws door het op een 
andere manier samen te stellen.” Ook 
haar nichtje Hella past die techniek 
toe door twee bij elkaar passende 
foto’s samen te plaatsen. Binnen 
waren schilderijen te zien van Heleens 
tante Maria.

Creatief
Even verderop bij Poldersport 
stonden exposanten van het Thamen 
Collectief. De creatieve hobbyisten 
waren zelf aanwezig om te vertellen 
over hun werk. Sommige schilders 
gebruikten het liefst aquarel, terwijl 
anderen voor olieverf kozen. Er waren 
afbeeldingen van landschappen ver 
weg en juist van dichterbij zoals de 
huizen op de Drechtdijk. Elk jaar schil-
derden de ongeveer vijftien deel-
nemers een schilderij voor een goed 
doel. Dit jaar waren er schilderijen van 
snoep te koop voor de CliniClowns.
Ook in het dorpshuis De Quakel was 

eigen werk te zien van een schilders-
collectief namelijk Atelier De Kwakel. 
Daarnaast waren er sieraden te zien 
van Ada, unieke exemplaren gemaakt 
van organza en van Mirjam, die 
sieraden maakte als draagbare 
verhalen. In Het Fort exposeerde Coby 
met zilveren sieraden en liet Jan de 
schilderijen zien die hij na zijn pensio-
nering maakte.

Te koop
Bij Inner-Art werden bezoekers gast-
vrij ontvangen door Gera en Rein. 
Veel mensen namen even de tijd om 
een kopje ko�e te drinken of een 
potje zelfgemaakte jam te kopen. 
Cliënten van de dagbesteding lieten 
trots hun kunstwerken zien. Hier 
exposeerde ook de Wilnisse Akke, 
duidelijk een professional. Ze is niet 
makkelijk in een hokje te plaatsen 
met haar experimenterende kunst-
vormen. Zo beschilderde ze niet 
alleen het witte doek, maar ook een 
Perzisch tapijt en travertintegels met 
natuur en portretten. Zij maakte het 
tafereel compleet met grappige 
details, zoals een gebit in een glas 
naast het schilderij Samen glimla-
chend oud worden. Dit konden de 
bezoekers zeker waarderen.

Prachtig driedelig schilderij
Veel van de kunstobjecten waren te 
koop en regelmatig zijn ook schilde-
rijen en sieraden van hand gewisseld. 
Eén kunstwerk was absoluut gemaakt 
voor de verkoop. Vrijwilligers hadden 
kleurplaten aan de gasten van De 
Zonnebloem uitgedeeld en deze na 
inname met veel knip- en plakwerk tot 
een prachtig driedelig schilderij omge-
toverd, dat bij opbod verkocht zal 
worden tijdens de Kwakelse veiling.

De kunstroute Qua Kunst en 
Ambacht was goed georganiseerd. 
De organisatie kan terugzien op een 

succesvol weekend, waarin meer 
dan genoeg te zien en te beleven 
viel.

Succesvolle editie
Qua Kunst en Ambacht

Uithoorn - Alle partijen waren het er 
donderdagavond tijdens de raads-
vergadering over eens: de aanblik 
van de Amstelzone in Uithoorn is een 
doorn in het oog en daar moet wat 
aangedaan worden. Voor Marcel 
Zethoven (CDA) kunnen de ontwik-
kelingen van dat terrein niet snel 
genoeg gegaan. Petra van Leeuwen 
(GB) is verheugd dat er nu een voor-
stel ligt om het gebied te gaan 
bebouwen en Daan Noordanus 
(VVD) wil dat plan dan ook met beide 
handen aanpakken. Wethouder Jan 
Hazen tempert hun enthousiasme 
iets tijdens de gemeenteraadsverga-
dering. “Het is een visievorming, 
daarna begint het echte werk pas.” 

Het Rijk heeft de provincie de 
opdracht gegeven de grond waar 
voorheen de Cindu en Nevcin 
stonden te saneren. Het Rijk zal dit 
gaan betalen. Maar de gemeente 
Uithoorn wil ook alvast een visie 
neerleggen over de invulling van het 
gebied tussen de Amsteldijk-Noord, 
Thamerweg, Molenlaan, Onderne-
mingsweg, Chemieweg en Hollandse 
Dijk. Het voormalige hoofdkantoor 
van de Cindu staat nog steeds leeg. 

Nieuw plan
Wethouder Hazen legt uit dat de 
eigenaar een vergunning had aange-
vraagd, maar dat deze niet volledig 
was en dat de eigenaar een nieuw 

plan moet presenteren. Verder is
het nog niet duidelijk wat er precies 
gebouwd gaat worden. De grond 
wordt in eerste instantie geschikt 
gemaakt voor bedrijven. Voor bewo-
ning moeten er nog extra maatre-
gelen genomen worden. Ook zullen 
er niet alleen woningen gebouwd 
worden, want de mensen moeten 
ergens kunnen werken. Er wordt 
gestreefd naar een goede balans 
tussen werk en wonen met bij voor-
keur geen zware industrie. De 
wethouder geeft aan dat het nog een 
langdurig proces is en dat het nog 
lang zal duren voordat de eerste 
sleutel wordt uitgereikt. De gemeen-
teraad ziet het plan wel zitten en 
heeft een budget ter beschikking 
gesteld om met een visie voor de 
transformatie van het gebied aan de 
slag te gaan.

Aanblik Amstelzone is
een doorn in het oog

Daan Noordanus VVD:
“Plan met beide handen aanpakken”.

Petra van Leeuwen GB:
“Verheugd met dit voorstel”.

Wethouder Jan Hazen:
“Dit is nog maar de visievorming,
dan begint het echte werk pas”.

LEZERSPOST

Elk half jaar bepaalt het Rijk hoeveel statushouders elke gemeente aan een 
woning moet helpen. Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsver-
gunning. Zij mogen dan wonen in een normale woning en maken deel uit 
van de Nederlandse samenleving. Voor 2022 is de taak aan de gemeente 
Uithoorn om ca. 40 statushouders te helpen aan een woning. Hieraan 
bijdragen is goed om de druk op de opvangcapaciteit van het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) te verkleinen. Bijna altijd gaat het dan 
om een sociale huurwoning. Voor al deze mensen is het dit jaar al gelukt 
om hun aan een woning te helpen. Dat is goed nieuws! Want de woningen 
die de rest van dit jaar vrij komen kunnen naar andere Uithoornaars of 
Kwakelaars, die al jaren lang wachten op een woning. Of toch niet!?
Gemeenten mogen zelf kiezen of zij statushouders voorrang geven op een 
sociale huurwoning. Het college van Burgemeester en Wethouders van 
Uithoorn kiest er voor om dit jaar nog meer statushouders aan een huis te 
helpen dan het Rijk heeft bepaald. Maar dat hoeft helemaal niet. Daardoor 
sluiten mensen die al jaren lang wachten weer achter aan in de rij. Zij 
hebben namelijk geen voorrang. De VVD fractie vindt dat niet eerlijk.
Bij navraag aan de wethouders tijdens de vergadering van woensdag
26 oktober blijkt dat zij meer doen dan moet omdat het de werkdruk 
omlaag brengt van de gemeente. Onze vraag of zij de werkdruk belang-
rijker vinden dan onze inwoners die hard op zoek zijn naar een woning 
werd niet beantwoord.
De VVD fractie vindt dat als de gemeente aan de jaarlijkse taak heeft 
voldaan het College niet nog meer statushouders voorrang gaat geven. 
Iedereen moet toch evenveel kans kunnen maken op een woning?
Reden voor de VVD fractie om hierover vragen te stellen aan het College 
en met de andere politieke partijen het gesprek daarover aan te gaan.
Namens de VVD fractie, Nick Bergman.

Woningzoekende achteraan in de rij!?

BVU nieuws
Uithoorn - Op maandag 31 oktober 
2022 werd in de Scheg de tweede 
zitting van de tweede ronde gespeeld. 
In de A-lijn eindigden op de eerste 
plaats Jan v Beurden & Monique 
Verberkmoes met 63,69%. Op de 
tweede plaats eindigden Ans Breg-
geman & Ben v/d Broek met 62,50% en 

op de derde plaats eindigden Liesbeth 
& Martien Nieuwenhuihuizen met 
60,71% . In de B-lijn eindigden op de 
eerste plaats verrassend Manuela Calis 
& Tineke v/d Gijp met 59,91%. De 
tweede plaats werd bezet door Greet 
Rahn & Marieke Schakenbos met 
57,64% en op de derde plaats Rob 
Fasten & Theo Vermeij met 56,92%.
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Uithoorn   Op 1 november vierden 
Matty en Atty Mulder dat ze vijftig 
jaar getrouwd zijn. Dit jaar komt er 
geen groot feest, vanwege gezond-
heidsredenen, maar ze voelen zich 
gelukkig met elkaar en vertellen 
graag over hun lief en leed. 

Noodlanding
De Friese Atty was als verloskundige 
bij de bevalling van de vriendin van 
een van Matty’s vrienden aanwezig en 
kwam daarna vaker langs. Nadat 
Matty met een stel kameraden uit 
Hamburg terugkeerde en haar daar 
zag, was het liefde op het eerste 
gezicht. “We hadden gelijk een klik.” 
Maar Matty vertrok al snel als militair 
naar Suriname. Halverwege zijn 
diensttijd reisde Atty hem achterna 
om te zien of ze elkaar nog leuk 
vonden. “Mijn vliegtuig moest een 
noodlanding maken in Portugal waar-
door ik uren vertraging had en hij zat 
daar maar te wachten”, herinnert Atty 
zich.
De liefde bleek nog sterk genoeg en 
ze besloten te trouwen. “Mijn enige 
voorwaarde was dat ik altijd wilde 

blijven werken. Dat was in die tijd niet 
zo gewoon. We waren best rebels. Ik 
wilde graag mijn meisjesnaam 
Brouwer houden, maar dat wierp 
allerlei problemen op, dus dat lukte 
niet en we hokten al voordat we 
getrouwd waren.” Atty trouwde in een 
lichtgroene jurk en Matty in een pak. 
Hun huwelijksnacht brachten ze door 
in de bedstee op de boerderij van 
Matty’s ouders, maar daarna gingen 
ze een paar dagen op huwelijksreis 
naar Valkenburg. Ze gingen wonen in 
Schoonebeek in Drenthe, waar Matty 
zijn eerste baan in het onderwijs 
kreeg en Atty als verloskundige bleef 
werken. “Hier zijn onze twee dochters 
geboren Annemarie en Karolien. Het 
hele dorp sprak er schande van dat de 
meester met een kinderwagen door 
het dorp naar het consultatiebureau 
liep.” 

Sport in beeld
Matty wilde hoofd van een school 
worden en ze verhuisden naar 
Groningen, naar het dorp waar 
Matty’s vader ook hoofd was geweest 
en gingen wonen in het huis waar hij 

Matty en Atty delen al
vijftig jaar lief en leed

Uithoorn - Hoe willen we dat de 
gemeente Uithoorn er komende jaren 
uitziet? Dat wordt omschreven in de 
Omgevingsvisie waaraan afgelopen 
tijd hard is gewerkt door verschillende 
partijen en bewoners. Het is een docu-
ment waarin van alles is omschreven 
over onze fysieke leefomgeving en dat 
gebruikt kan worden om besluiten 

aan te toetsen. Het is een visie voor de 
toekomst van Uithoorn op gebied van 
onder andere wonen, milieu, mobili-
teit en economie. Gemeenten zijn 
wettelijk verplicht om een Omge-
vingsvisie vast te stellen en hebben 
daarvoor de tijd tot en met eind 2024.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering 
donderdagavond werd de Omge-
vingsvisie Uithoorn 2040 met alge-
mene stemmen aangenomen, 
daarmee is de gemeente Uithoorn een 
van de ruim vijftig gemeenten die de 
Omgevingsvisie al heeft vastgesteld. 
Deze visie heeft invloed op het leven 
van alle Uithoornaars en Kwakelaars. 
De politieke partijen herkenden hun 
aandachtspunten in het document. 
Shaunie de Zanger (Dus!) zag het 
behoud van groengebieden en duur-
zaamheid benadrukt, terwijl Jeroen 
Brink (PvdA) het sociaal-culturele 
aspect noemde en Corry Feitsma (GB) 
blij was dat er gebouwd gaat worden 

met aandacht voor groen. Daan Noor-
danus (VVD) nodigde inwoners uit om 
vooral met hun initiatieven invulling 
te geven aan de visie. 
Wethouder Hazen was erg tevreden 
dat de Omgevingsvisie Uithoorn 
2040 nu klaar is, hoewel hij al eerder 
aangaf dat het niet in beton gegoten 
is. Het wordt gezien als kapstok 
waaraan andere visies opgehangen 
kunnen worden. Belangstellenden 
kunnen de (Ontwerp) Omgevings-
visie Uithoorn 2040 inzien via
www.uithoorndenktmee.nl.

Hoe willen we dat Uithoorn
er in de toekomst uitziet?

Shaunie de Zanger - DUS

Jeroen Brink - PvdA

LEZERSPOST

Jullie vroegen recent aan de lezers om ervaringen te delen over het busver-
voer. Ik ga elke week vanuit Wilnis met de bus richting het trein-station van 
Woerden of Breukelen om zo uiteindelijk met de trein op mijn werk in 
Amsterdam te komen. Onlangs werd in meerdere kranten met koppen als 
“Goed nieuws voor busreizigers uit de Ronde Venen” en “Sneller van Mijdrecht 
in Amsterdam” aandacht besteed aan de nieuwe busdienstregeling. Het leek 
wel een reclame van Syntus zelf. Bij het lezen van de artikelen bleek het 
echter eerder om een verslechtering dan verbetering te gaan. Voor slechts 5 
minuten (!) tijdswinst worden de reizigers in Wilnis benadeeld. Ik stuur u 
hierbij een aantal reacties die onder één van de online artikelen zijn vermeld 
waarvan een deel ingaat op de opmerking van Simone Borgstede, raadslid 
van Lokaal en Fair de Ronde Venen die aangaf ontzettend blij te zijn met de 
aanpassing van lijn 126 en 130: 
• “Wauw, wel 5 minuten sneller, en nu iedereen uit Wilnis buitensluiten” 
• “Hoezo goed nieuws?? En de mensen uit Wilnis hebben maar gewoon 

pech? De 142 naar Amsterdam Centraal, dat was ooit een goede 
verbinding” 

• “Dus lokaal en fair De Ronde Venen is helemaal niet fair voor De Ronde 
Venen. Er wordt een nieuwe wijk gebouwd in Wilnis en de rest van het 
dorp mag verder gaan �etsen. Er is toch al een sluiproute gemaakt die via 
de bruggetjes op de kruising Veenweg/Pieter Joostenlaan/Pastoor Kannen-
laan uitkomt, dus wordt de nieuwe woonwijk er echt niet beter bereikbaar 
van hoor... Allemaal een geldkwestie, zodat het OV voor de gemeente 
goedkoper en voor de inwoners slechter wordt. Want het is nou NIET zo dat 
er niemand opstapte op de haltes Molmlaan en Burgemeester Voogtlaan, 
naar het aantal �etsen te oordelen. Een grotere �etsenstalling was beter 
geweest” 

• “Wat een domme actie, bedankt Simone Borgstede. Nu moet ik mijn zoon 
eerst met de �ets naar de bushalte brengen om daar de bus te pakken en 
dan weer van de bus op de �ets naar school” 

• “Niet alleen jongeren moeten nu verder maar ook de ouderen moeten nu 
verder lopen of �etsen en vooral uit Wilnis dorp en Veenzijde 1 en 2. Dus 
dit is inderdaad een hele domme reactie van Simone Borgstede.” 

• “Wat een ellende” 
• “Een goede verbinding naar station Abcoude zou �jn zijn” 
• “Hele OV in De Ronde Venen is slecht en alles wat zij daaraan proberen te 

doen, verergert het probleem alleen maar. Makkelijk altijd personeelstekort 
als excuses te gebruiken. Voor corona en crisis was er ook al ellende” 

• “Marketing: hoe laat je iets mooier klinken dan het eigenlijk is. Komt er nu 
een overdekte �etsenstalling en grotere bushalte in Wilnis, want het lijkt 
erop dat dat weer naar de halte bij Meijers �etsen wordt” 

• “Uitbreiding van ritten is niet te realiseren..? Maar er wordt 50 miljoen voor 
uitgetrokken? 

• “Dus Wilnissers moeten langer �etsen zodat de busrit korter is?” 
• “Een domme actie voor die 5 minuten en dan roepen dat het beter wordt. 

Syntus is gewoon slecht. Met Connexxion had je nog een directe lijn naar 
Amsterdam” 

• “Iemand een idee waar je hier actie tegen kan voeren?” 
Om op dat laatste in te gaan, zou om te beginnen aandacht kunnen worden 
besteed aan dit probleem via jullie krant. Ik was dan ook erg blij met jullie 
oproep. Ik verzoek jullie deze reactie (expres zonder naam vermeld) te 
plaatsen in de krant. Gemeenteraadsleden zoals Simone Borgstede moeten 
weten wat er speelt. Wat ook uit verschillende reacties is gebleken, is dat het 
onduidelijk is waar de bussen nog wel zullen stoppen? Waar moeten de 
Wilnissers uit het oude dorp nu heen �etsen en is daar genoeg plek voor alle 
�etsen? Daarnaast is de roep naar een directe buslijn naar Amsterdam 
Centraal (was er met Connexxion wel!) of naar station Abcoude groot. Nu 
zitten mensen eerst in een bus naar Woerden om vervolgens met de trein 
weer langs Abcoude te rijden (17 minuten onnodige treinreistijd!). Dit terwijl 
De Ronde Venen notabene zelf een treinstation (Abcoude) heeft waar geen 
bus vanuit Mijdrecht/Wilnis stopt. Dat is toch totale waanzin? 
M.W. Daalder uit Wilnis.

Bedankt voor deze domme actie Simone 
Borgstede

Klaverjassen in 
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 4 november 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares bekend. Afge-
lopen vrijdag was de beste kaarter Arie 

v.d. Roest met 7607 punten. De totale 
uitslag van deze avond was: Als 1e: 
Arie v.d.Roest met 7607 punten; 2e 
Maurits de Vries met 7144 punten; 3e 
An Pothuizen met 6981 punten. De 
volgende prijsklaverjas avond zal dus 
zijn op vrijdag 4 november. Ze starten 
om 20.00 uur dus wees op tijd. 
Aanwezig zijn voor de inschrijving: 
19.45 uur. Tel. van Café de Merel is 
0297-263562. Arkenpark Mur 43, 3645 
EH Vinkeveen. thcw@xs4all.nl.

Klein groepje 
Hartenvrouw
Regio - Op 25 oktober was er maar 
een kleine bezetting bij BC Harten-
vrouw. Een aantal leden is besmet met 

Covid of in thuis isolatie en daardoor 
slechts 10 paren in de A en 11 paren in 
de B. In de B-lijn wist combipaar Sonja 
S en Willie een van de twee zestigers 
te scoren t.w. 60,94%. Op de tweede 
plaats Inge en Thea (56,88%), op drie 

Gerard en Rees (55,00%), op vier Tina 
en Cora (53,13%) en op de vijfde 
plaats Marianne en Anneke met 
51,04%. In de A-lijn deden Ria en 
Cathy het het best met de andere 
zestiger van de middag 60,42%, op de 

gedeelde tweede plaats Sandra en 
Marja vHP en Rina en Gerda beiden 
met 56,25%, op vier Tina en Paula 
53,13% en weer een gedeelde plek op 
vijf, drie keer 48,96% voor Ina en Jetty, 
Marcel en Nelly en Corry en Bep. Na de 

tweede zitting staan in de A op de 
eerste plaats Marja vHP en Sandra, op 
twee Ria en Cobie en op drie Re�na- 
Cathy-Ria. In de B op 1 Inge en Thea, 
twee Trudy en Cisca en op de derde 
plaats Willie en Ellen.

geboren was. Na vijf jaar verhuisden ze 
naar Uithoorn waar Matty directeur 
werd van Het Baken, nu de Vuurvogel, 
en waar hij tot zijn vervroegde 
pensioen is blijven werken. Atty werkte 
vier jaar als verloskundige in de Bijlmer. 
Daar maakte ze veel mooie, maar ook 
schrijnende dingen mee. Ze was er aan 
het werk toen het vliegtuig neerstortte, 
maar moest net met een patiënt naar 
het ziekenhuis. “Ik belde naar huis en 
zei dat met mij alles goed was, maar hij 
zat Sport in beeld te kijken en wist nog 
van niets.”

Gedeelde interesses
Het geheim van hun samenzijn is hun 
liefde voor elkaar en dat ze elkaar vrij-
laten, maar ook hun gedeelde inte-
resses zoals museumbezoeken, lezen 
en reizen. “We hebben op één na alle 
hoofdsteden van Europa bekeken en 
alle werelddelen bezocht.” Hun wens 
was om in het echt te zien wat ze in 
boeken of op tv zagen. “Onze reis op de 
bonnefooi door Australië vergeet ik 
nooit meer. Reizen was het beste wat 
we gehad hebben.” Graag hadden ze 
geëmigreerd naar Suriname of Cali-
fornië, maar het leven liep telkens net 
anders. Zo kreeg Atty een ernstig 
ongeluk doordat haar net nieuwe auto 
werd aangereden door een shovel. Ze 
moest acht jaar revalideren. Matty liep 
langs de rand van de dood toen hij net 
op tijd werd geopereerd aan zijn aorta, 
een erfelijke afwijking waaraan zijn 
vader en broer overleden zijn. Atty 
kreeg borstkanker en Matty prostaat-
kanker met een prognose die maar drie 
procent overleeft. Wat het meest 
indruk maakte op Matty is dat hij op de 
intensive care lag na een operatie en 
dat de zuster tegen hem zei dat zijn 
vrouw naast hem lag. Nu kampt Atty 
met de gevolgen van de ziekte van 
Lyme, waardoor een groot feest er niet 
in zit, maar ze blijven positief ingesteld. 
Hun trouwringen hebben ze onlangs 
laten omsmelten. “Van Matty kreeg ik 
een nieuwe ring. De ene helft is glan-
zend en de andere helft is dof. Net als 
het leven.”





De Kwakel - Via radio en televisie, 
‘That’s Life’ (Radio/TV Aalsmeer) en 
’Uit de Kunst’ (Rick FM), met een 
interview in ‘Uithoornz.nl’ en op 
meerdere websites en de sociale 
media is de kunstroute gepromoot. 
Dit alles, en natuurlijk de zomerse 

temperaturen, zorgde ervoor dat 
meer bezoekers dan andere jaren 
hun weg vonden naar de deel-
nemende locaties.

Nieuwe locatie in 2022
In 2022 kon de kunstroute De 

Verborgen Tuin, geschikt voor klein-
schalige evenementen en gelegen 
aan de Boterdijk, als nieuwe locatie 
toevoegen. Er werd fotogra�e en 
schilderkunst geëxposeerd en er 
stonden installaties van het kunst-
project ‘Warm ouder worden’.

Rondleidingen
Op twee locaties waren rondleidingen 
georganiseerd, bij Poldersport kon 
men ervaren hoe het er op een biolo-
gische boerderij aan toe gaat en bij 
Bar ’t Fort was er gelegenheid zowel in 
als rondom het fort te kijken, met de 
bijbehorende historische uitleg.

Kinderen
Activiteiten voor kinderen waren op 
drie locaties gerealiseerd. In de 
sporthal van Gasterij De Kwakel kon 
een balletje worden getrapt, Polder-
sport had hindernissen staan om in te 
klimmen en klauteren en bij Zorg-
boerderij Inner-Art kon je de dieren 
bezoeken.

Kunst in overvloed
Er was veel te zien, voor ieder wat wils. 
Bij Bruinsma Natuurlijk stonden 
bronzen beelden én er werd live 
geschilderd, dat trok veel bekijks. De 
aldaar opgestelde kerstshow gaf inspi-
ratie voor de komende feestdagen. 
Schilderijen en spekstenen beelden, 
maar, heel eigentijds, ook Recylce-Art 
werden geëxposeerd bij B&B, Kook-
studio en Vergaderfaciliteit In den 
Ossewaerd. Vanuit de professionele 
keuken werden hapjes en drankjes 
aan de bezoekers geserveerd. Een 

schildergroep uit Uithoorn lieten hun 
tekeningen en schilderijen zien bij 
Poldersport. In een ruimte van Gasterij 
De Kwakel kon men schilderijen, aqua-
rellen en mozaïeken vinden. Naast het 
werk van de cliënten van Zorgboer-
derij Inner-Art, zeer geschikt om 
cadeau te geven, vond men hier kras-
tekeningen, schilderijen op canvas, en, 
heel bijzonder, op tapijt en natuur-
steen. Bar ’t Fort, op zich al een unieke 
plek, had een zilversmid in huis en er 
werden schilderijen getoond. Tussen 
de planten, (droog)bloemen en woon-
accessoires kon men bij Bloemsier-
kunst Christa Snoek spekstenen teke-
ningen, beelden, textielwerk, schilde-
rijen, en kleurrijk vintage vinden. In 
Dorpshuis De Quakel vond men 
draagbare verhalen, schilderijen, 
objecten en sieraden van textiel én 
het kunstproject gemaakt door de 
gasten en vrijwilligers van De Zonne-
bloem afd. De Kwakel/Vrouwenakker. 
Dit drieluik werd tijdens de kunstroute 
onthuld en zal als kavel aan de 
Kwakelse Veiling worden aangeboden. 
Amstelhof Sport & Health Club/Grand-
café La Base had binnen en buiten 
grote en kleine staalsculpturen staan.
Het was een geweldig kunstweek-
einde, iedereen was enthousiast.
In 2023 weer, tot dan!

Kunstroute Qua Kunst & 
Ambacht trok meer bezoekers
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Mijdrecht - Argon is er niet in 
geslaagd om tenminste een puntje 
te sprokkelen bij FC de Bilt. Na een 
0-0 ruststand begon de tweede helft 
dramatisch, binnen drie minuten 
stond er een 2-0 voorsprong voor de 
thuisploeg op het bord. Argon kwam 
na een uur spelen terug tot 2-1 maar 
tien minuten voor het eindsignaal 
kwam De Bilt enigszins gelukkig op 
3-1. Vlak voor tijd viel de aanslui-
tingstre�er 3-2, de paal stond ook 
nog een keer in de weg en zodoende 
liep Argon tegen zijn derde neder-
laag met één doelpunt verschil aan.
De eerste helft was weinig spectacu-
lair, de thuisploeg was wel iets 
gevaarlijker maar echte doelkansen 
vielen er niet te noteren. Een schot 
van Jens van Doorn werd door 
Argondoelman Juran Doezeman 
gekeerd en daarna kwam Argon 
goed weg na een hoekschop en twee 
maal schoten richting doel. Een schot 
van Dylan Bergkamp, laag in de hoek 
werd door doelman Van Stijn in 
tweede instantie gepakt. Na een 
hoekschop kopte Tygo Limburg 
naast en ook Max Oliemans kon 
koppend ook nog niet de juiste rich-
ting vinden. De Bilt bleef gevaarlijk, 

een inzet van dichtbij werd door 
keeper Doezeman verijdelt en ook 
Pier Veldman en opnieuw Jens van 
Doorn konden de Argondoelman 
niet passeren. Een vrije trap op rand 
zestien werd door De Bilt in de muur 
geknald. In de slotfase van de eerste 
helft kopte Tygo Limburg na een 
hoekschop over het doel en een 
schot van Dylan Bergkamp werd 
door Van Stijn gepakt.

Vijf doelpunten
In het vervolg bleef Bas Boelhouwer, 
die voor het eerst dit seizoen na bles-
sureleed aan kon sluiten, in de kleed-
kamer achter, Erkelly de Sa verving 
hem. Binnen drie minuten kwam De 
Bilt vervolgens op voorsprong, eerst 
scoorde Jelle Vliek uit een hoekschop 
bij de tweede paal nadat de voorzet 
bij de eerste paal niet goed werd 
verdedigd en drie minuten later werd 
het zelfs via Pier Veldman 2-0 na een 
diagonaal schot na een doorgekopte 
lange bal. Daarna werd Argon 
wakker, eerste zagen we een kopbal 
van Bart van der Voort na een hoek-
schop maar de inzet was te zacht. 
Daarna assisteerde Sam Eerdmans 
zijn doelman door de bal uit de doel-

Argon laat de punten in De Bilt mond te schieten. Het was slechts 
uitstel want na precies een uur 
spelen ging Max Oliemans er op links 
vandoor en via een schier onmoge-
lijke hoek vlak bij de achterlijn trof hij 
doel 2-1. Even daarna maakte 
Yannick van Doorn, ook al na een 
lange periode van revalidatie, zijn 
opwachting. Argon bleef drukken, op 
aangeven van Erkelly de Sa kopt Max 
Oliemans in maar de bal ging via 
binnenkant paal toch weer uit het 
doel. Ook Sven Beek deed een 
poging maar de keeper bracht 
uitkomst. Met Tim Waning voor Raoul 
van Wijk ging Argon de slotfase in. 
Een vrije trap op rand zestien was 
vervolgens niet aan Argon besteed, 
maar een vrije trap van De Bilt had 
wel succes, Jorn Wester schampte de 
bal met het hoofd en keeper 
Doezeman was vervolgens kansloos 
3-1. Met nog vijf minuten op de klok 
mocht ook Joseph Akutei nog 
invallen en een minuut later scoorde 
Yannick van Doorn uit een scrim-
mage vlak voor doel de 3-2. Argon 
drong nog wel aan maar het was 
doelman Doezeman die nog een 
keer gestrekt naar de hoek moest om 
De Bilt van Scoren af te houden.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
SDC putten.

Mijdrecht - Op maandag 24oktober 
begon de tweede ronde. De vraag is 
of de koplopers uit de eerste ronde 
zich weer zouden tonen aan de 
bovenkant van de lijst. Welnu, plaats 
1. Marja Hartmann & Elly Degenaars 
63,03%, 2. Ineke & John van Diemen 
62,20% en 3. Richard Morssink & Ad 
in ’t Veld 57,73%. Paar Nel Leeuwerik 
bood en speelde een mooi 6schop-
pencontract, net als 3 andere paren. 
Ook ging het hier en daar 1down. 
Het totaaloverzicht van de spellen 
geeft de indruk dat de uitkomsten 
zeer gevarieerd zijn en er weinig 
overeenstemming was in het 
uitspelen en daardoor in de resul-
taten. In een spel biedt iedereen 3SA 
en maakt upslagen variërend van 1 
tot 3. Paar Jopie de Jong vond als 
enige een 3SA-oplossing met 
3upslagen waar de overige paren in 
maximaal 5klaveren landden. Paar 
John van Diemen pakt in een ander 
spel op dezelfde manier uit, maar 
daar zaten de andere paren ook in 
SA-biedingen. In een spel werd 

4harten met 3upslagen meerdere 
keren gemaakt, dus een 6hartenbod 
zou het ook moeten doen, maar ging 
gedoubleerd 1down. Nienke Hesse-
link liet zich niet van de wijs brengen 
met een 5ruiten gedoubleerd 
contract.
Donderdag 27 oktober werd de 
derde ronde gespeeld met als uitslag 
in de A-lijn 1. Hennie van der Reep & 
Corry twaalfhoven 65,00%, 2. Rene 
de Jong & Tineke Schreurs 61,25% en 
3. Truus Groot & Bep Schumacher 
56,67%. 

Succesvol
Paar Hennie van der Reep bood en 
speelde 2schoppencontract en was 
succesvol. De andere richting 
speelde 3klaveren met 3 upslagen 
dus ook een mooi resultaat. Paar 
Rene de Jong toverde een 4harten-
contract met 1upslag uit de hoge 
hoed, waar andere paren ook down 
gingen. Dat je met een 1klaverenbod 
als uitneembod en 1upslag kan 
scoren is super gedaan door paar 

Afwisselend beeld bij BVM Truus Groot. Een ander spel was 
1ruitencontract al dan niet met 
2upslagen de oplossing. Altijd lastig 
die minimale potjes. Paar Jan Groe-
neveld boekte succes met een 
3hartenspel, waar een ruitenbod 
voor de hand lag, dat door een paar, 
5ruitenbod, 2 down ging. Iets te opti-
mistisch. De B-lijn scores zijn 1. Ben 
Gabriel & Mart van der Voort 66,67%, 
2. Annemiek van Lookeren & John 
Willems 62,92% en 3. Anton Berke-
laar & Bart Groenevelt 55,83%. Soms 
is er geen eer te behalen in een spel. 
Alles gaat down, van 2ruiten min3, 
tot 5klaveren gedoubleerd min3. 
Paar Wies Veenstra en paar Lennie 
van Diemen pakten een mooi 
3SAcontract in met 3upslagen. Paar 
Ben Gabriel haalde een 4klaveren-
contract met 1upslag binnen. Ook 
hier een spel met 1schoppencontract 
dat met 2upslagen top was door paar 
Bart Groenevelt. Paar Wim Versteeg 
speelde een complex spel waar 
andere paren in SAcontract dik down 
gingen, zelfs 4. Hij speelde een 
3ruitencontract dat 3down ging en 
daarmee in zijn richting top was.

Mijdrecht/Wilnis – Op zaterdag 29 
oktober vond in het hart van Mijd-
recht voor de dertiende keer de 
‘running bridgedrive’ plaats. Hierbij 
speelden de deelnemende bridge-
paren niet op één locatie, maar afwis-
selend op zeven verschillende loca-
ties. De Running Bridgedrive is een 
initiatief van Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis en heeft maar liefst €2750,- 
opgebracht voor het goede doel, de 
lokale afdeling van De Zonnebloem. 
Er bleek veel animo om deel te 
nemen; 68 paren gingen de uitda-
ging aan. Zij bezochten zeven 
verschillende locaties: Rendez Vous, 
Ariba, The Family, Chinees restaurant 
Lotus Corner, Bistro ’t Ho�e, De 
Kantine en Restaurant Burgerlijk. Na 
elke spelronde waren er ruim 135 
personen in het mooie weer aan de 
wandel in het centrum van Mijdrecht, 
onderweg naar de volgende 
wedstrijd.

Plezier
Dat er met veel plezier goed 
gespeeld werd, werd al snel duidelijk. 
De eerste prijs, bestaande uit de 
Lions Wisselbeker en een uitgebreide 
lunch voor 4 personen bij Golfpark 
Wilnis, werd bemachtigd door het 
bridge paar Carla Dijkman en Gerard 

van der Meer met een score van 
69,48%. De tweede prijs is een 
cadeau bon van Sokkenmarkt.nl en 
de derde prijs is een fraaie buiten 
bloembak van Rijdes Bloemen & 
Planten. Deze prijzen werden 
gewonnen door 2 paren die beiden 
met dezelfde score van 60,93% de 
tweede en derde plaats deelden en 
dat waren het paar Johan en Gerard 
LeFebre en het paar Marja Hartman 
en Cora de Vroom. De prijsuitreiking 
vond plaats in Chinees restaurant 
Lotus Corner.  

Groot succes
De dag was een groot succes, vooral 
doordat organisatoren Willibrord 
Blom en Henny van Nieuwkerk van 
de Lionsclub na a�oop een cheque 
ter waarde van € 2750,- konden over-
handigen aan de heer Jacques Spruit, 
penningmeester van de afdeling 
Mijdrecht-Wilnis van De Zonne-
bloem. Hiermee wordt de jaarlijkse 
vakantieweek voor ouderen met een 
beperking ondersteund.
Kijk voor meer informatie en foto’s op 
de Facebookpagina van de Lions 
Mijdrecht Wilnis. De Lionsclub dankt 
alle sponsoren, gast locaties en deel-
nemers voor het ondersteunen van 
dit geslaagde evenement. 

Running Bridge Drive groot succes

Wilnis - CSW leed zaterdag op 
eigen veld de eerste nederlaag van 
het seizoen. Tegen EDO uit Utrecht 
verspeelde de ploeg uit Wilnis een 
2-0 voorsprong, daarna een 4-2 
voorsprong om vervolgens met een 
4-6 nederlaag van het veld te 
stappen. Een prima begin van CSW 
want al na 9 minuten spelen stond 
er al een 2-0 voorsprong op het 
scorebord. De 1-0 was een prach-
tige lob van Berry Kramer na een 
prima pass van Elroy Baas. Even 
later was Baas opnieuw de 
aangever en nu was het Stefan 
Tichelaar die de bal keurig in de 
hoek krulde. CSW liet prima voetbal 
zien en Matt Veerhuis leek op 3-0 af 
te gaan maar hij werd gestuit door 
de doelman van EDO. Nog voor rust 
kwam EDO terug in de wedstrijd 

toen uit een voorzet de bal achter 
doelman Thijs Imming werd 
gekopt.

Licht duwtje
Na rust kwam EDO al vrij snel op 
gelijke hoogte. De linkerspits kwam 
binnendoor en schoot hard en laag 
in. Hierna ontsnapte CSW tot twee-
maal toe aan een achterstand toen 
de bal op de lat belandde en een 
misser voor open doel waarbij de 
bal over het doel ging. Hierna was 
het weer de beurt aan CSW. Na een 
prima aanval over rechts gaf Kramer 
de bal voor op Veerhuis die vervol-
gens in de uiterste hoekt kopte. 
Even later wederom een prima 
aanval over links waarbij Veerhuis 
de bal panklaar lag op Justin Blok 
die beheerst afrondde. Er leek geen 

vuiltje aan de lucht totdat een kwar-
tier voor tijd EDO een penalty kreeg 
toegewezen na een heel licht 
duwtje in de zestienmeter. Zwaar 
bestraft maar de strafschop werd 
prima inschoten en de 4-3 was een 
feit. CSW was het helemaal kwijt, 
het veld werd veel te groot en daar-
door ontstond er veel te veel ruimte 
tussen de linies. EDO pro�teerde 
hier optimaal van en kwam op 4-4 
na een schitterend afstandsschot. 
CSW was niet meer bij machte de 
wedstrijd naar zich toe te trekken en 
moest in de slotfase zelfs een dure 
nederlaag lijden. De 4-5 ontstond 
na onoplettendheid dat genadeloos 
werd afgestraft en ver in blessure-
tijd kwam Edo zelfs nog op 4-6 na 
een kopstoot waarbij de bal via de 
binnenkant van de paal in het doel 
verdween. Een pijnlijke nederlaag 
voor CSW vooral nadat de ploeg tot 
twee keer een marge van 2 doel-
punten uit handen moest geven.

CSW ten onder in krankzinnig 
duel

Mijdrecht - Zaterdag 25 oktober 
speelde Atlantis 5 een inhaalwedstrijd 
tegen DKV Victoria 2. Uit werd er 
verloren door Atlantis 5. Atlantis 5 
begon scherp aan de wedstrijd, 
binnen de minuut wist Martijn een 
afstandsschot door de korf te krijgen. 
Helaas was dat daarna even wat 
minder. Veel plaatsfouten en onrustig 
spel zorgde ervoor dat DKV Victoria al 
snel weer op gelijke hoogte kwam. 
Hierna volgde een fase waarin Atlantis 
de overhand kreeg. Door doelpunten 
van Max, Barry, Jennifer en Sven kwam 
het team op een 5-1 voorsprong. Door 
3 tegendoelpunten en nog 2 doel-
punten voor Atlantis van Martijn en 
Sven werd de ruststand 7-4. Na rust 
was het begin van Atlantis even lastig, 

er werden wel aanvallen gecreëerd, 
maar de bal ging er niet in. Gelukkig 
wist DKV Victoria ook niet te scoren. 
Uiteindelijk scoorde Milou een 
afstandsschot, waarna ze gewisseld 
werd en Leonie Kruiswijk het veld in 
kwam. Atlantis bouwde de voor-
sprong rustig uit naar 11-4, door doel-
punten van Saskia, Jennifer en Max. 
Toen was het gaatje met DKV Victoria 
wel geslagen. De tegenstander wist 
nog wel wat te scoren, maar Atlantis 
scoorde rustig mee, waardoor de eind-
stand werd bepaald op 14-8, door 
doelpunten van Saskia, Max en 
Martijn. Deze overwinning zorgt 
ervoor dat Atlantis 5 DKV Victoria 2 
inhaalt op de ranglijst en uiteindelijk 
2e is geworden achter EKVA 7. 

Atlantis 5 haalt overwinning binnen
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De Ronde Venen - In de zesde speel-
ronde van de biljart-competitie in De 
Ronde Venen heeft team Bar Adelhof 
2 door een ruime overwinning op 
Stieva/De Biljartvrienden op papier 
de koppositie overgenomen van 
DenB Diensten/De Springbok. Voor 
Adelhof 2 pakten Erik Spiering, Hans 
Bak en Yoeri Veeken de volle winst, 
en wist Robert Daalhuizen er na een 
spannende partij een gelijkspel uit te 
slepen tegen Jan Koridon. Doordat 
zes teams een wedstrijd minder 
hebben gespeeld vertekent de stand, 
en staat op basis van het gemiddelde 
aantal punten per wedstrijd Bar 
Adelhof 1 er het beste voor, gevolgd 
door De Merel/Richard’s 1, Cens en 
Bar Adelhof 2. Bar Adelhof 1 ging op 
bezoek bij De Merel/Richard’s 2. 
Richard Schreurs en Anne Beeker 
pakte door sterke partijen in 20 
beurten de volle winst, Richard van 
Kolck had er meer beurten voor 

nodig om te winnen, en Bob van 
Kolck moest duidelijke zijn meerdere 
erkennen in Roos Aarsman, die 
daarmee de eer voor De Merel/
Richard’s 2 wist te redden. Cens deed 
uit bij De Springbok 2/Feka goede 
zaken door drie van de vier partijen 
winnend af te sluiten waarbij vooral 
Desmond Driehuis weer uitstekend 
speelde door de uitblinker van het 
vorig seizoen Bart Dirks in 21 beurten 
te verslaan. De spannendste 
wedstrijd was deze week het tre�en 
tussen DenB Diensten/De Springbok 
en De Kromme Mijdrecht 1. Liefst 
twee van de vier partijen eindigden 
in een puntendeling, wat niet vaak 
voorkomt. 

Kopmannen
Kopmannen John Beets en Toon de 
Kwant waren beiden in 30 beurten 
uit, en ook Ton v/d Kleij en Eddy 
Cornelis deelden na 29 beurten de 

Bar Adelhof 2 pakt koppositie punten. De winstpartij van Ger Ruim-
schoot van DenB Diensten/De 
Springbok was net niet ruim genoeg 
om de ruime winstpartij van Eduard 
Vreedenburgh van De Kromme Mij-
drecht 1 te compenseren, zodat De 
Kromme Mijdrecht 1 de wedstrijd net 
wist te winnen. De ontmoeting 
tussen Veenland en De Kromme 
Mijdrecht 1 eindigde in een winst 
voor Veenland, dat met 41 punten 
haar beste resultaat van het seizoen 
behaalde. Kopman Jan Elenbaas was 
niet opgewassen tegen een goed 
spelende Pieter Langelaan, maar 
Derk, Adrie van Mer en Joep 
Pothuizen pakten de volle winst, 
waarbij vooral Derk sterk voor de dag 
kwam en met 19 beurten de kortste 
partij van de week speelde. Het 
hoogste serie percentage was deze 
week voor Gijs van Vliet van De 
Merel/Richard’s 2 met een serie van 
11 (31,3%) waarmee hij Richard 
Schreurs die een mooie serie van 26 
maakte (30,6%) net wist af te troeven. 

De Ronde Venen - De leden van 
schaakvereniging Denk & Zet komen 
weer elke dinsdag avond bijeen in 
dorpshuis De Boei in Vinkeveen. 
Naast acht ronden interne competitie 
werd ook al een externe wedstrijd in 
en tegen Hoogland gespeeld. Het 
thuisteam won net aan. De bord-
punten voor Denk & Zet scoorden 
Jeroen Vrolijk, Marijn Vree en ‘good 
old’ Cees Samsom. Laatstgenoemde 
bevind zich in schitterende vorm en 
heeft in ronde acht Henk Kroon te 
grazen genomen. De regerend 
kampioen speelde, zoals voor hem 
gebruikelijk, aanvallend maar miste 
de scherpte. Het avontuurlijke spel 
werd door de tweevoudige 
ex-kampioen uit Breukelen afgestraft. 
In ronde 9 herstelde Henk zich met 
volle winst op Cees van Houten en 
staat nu kansrijk vierde op de ladder. 
Terug naar Cees Samsom. In zijn 
actuele partij tegen Freddy Wein-
handl kwam na het opspelen van 

beide koningspionnen f4 als 2de zet 
uit de hoge hoed. Nu herinnerde zich 
Freddy aan hun eerste match waarin 
ook het Koningsgambit gespeeld 
werd en koos deze keer een totaal 
andere aanpak. In een interessante 
openingsstrijd ging het om de 
Koningsvleugel en Cees wist een 
gatje te vinden en won met een 
penning. “Volgende keer spel ik Sicili-
aans”, aldus Freddy. 

Totaal verrast
Runner-up Wim heeft zich met wit 
compleet laten verrassen door het 
jongste Denk & Zet-lid. Diens scherpe 
speelstijl doet aan de beste aanval-
lende schakers ter wereld denken: 
Bobby Fischer en Gary Kasparov. Wim 
wist geen antwoord op het agres-
sieve spel van de pas 16 jarige Vinke-
vener. Ondanks dit verlies blijft hij 
nog tweede. Stefan Rijsbergen in 
topvorm wint van zijn oude schaak-
docent Jan de Boer. Thierry Siecker 

Schaken: Denk & Zet nieuws

kon tegen Gert Jan Smit geen vuist 
maken. Laatstgenoemde verzilverde 
makkelijk een kwaliteit + een pion tot 
winst. Verder deelden René 
Appelman met Hidde Goossens en 
Harris Kemp met Bert Vrinzen de 
punten. Bent u thuisschaker, dan mag 
u aan het schaaktraining van Denk & 
Zet deelnemen. Dit wordt van de 
sterkste clubspelers gegeven én is 
geheel gratis. Informatie verstrekken 
wedstrijdleider Jeroen Vrolijk, tel. nr. 
06 - 484 03 628 of voorzitter Henk 
Kroon, tel. nr. 06 - 121 85 845. 

Mijdrecht/De Hoef - Op zondag
6 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. Het kruis-
punt Roerdomp - Hoofdweg is op
6 november afgesloten tussen 08.00 
en 14.00 uur. 
De volgende wegen zijn afgesloten:
• De Hoofdweg vanaf de rotonde 

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

• De Hoofdweg vanaf de rotonde 
Oosterlandweg tot en met de
Beerninckstraat. Van 08.00 - 14.00 u.

• Oosterlandweg (rijbaan) tussen de 
rotonde Hoofdweg en de kruising 
Schattekerkerweg, 11.00 - 11.20 u.

• 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
Spoorbaan (brug bij de Hoef ).
Van 10.30 - 13.15 uur;

• De Schatterkerkerweg vanaf
De Hoef Oostzijde tot en met de 
Oosterlandweg en verder de Tuin-
derslaan tot de opgang naar de 
Kerkvaart. Van 10.30 - 13.00 uur.

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

Afsluiting wegen tijdens de 
Zilveren Turfloop

Winst voor Hertha 4
Vinkeveen - Onder het bulderende 
lawaai van opstijgende vliegtuigen 
en in een prettig najaarszonnetje 
trad Hertha aan tegen SCW. Vanaf de 
aftrap ging Hertha in de aanval en 
dat resulteerde al snel in een aantal 
kansen. Na een kwartiertje was er 
een mooie combinatie die Daan fraai 
afmaakte. 0-1. Even later kwam SCW 
gelijk na slordig uitverdedigen van 
Hertha. 1-1. Tot de rust was het span-
nend met over en weer kansen en 
twee afgekeurde doelpunten. De 

thee deed beide teams goed want er 
ontwikkelde zich een leuke sportieve 
pot voetbal. Langzaam aan werd 
Hertha steeds sterker. Dat er niet 
werd gescoord verbaasde vriend en 
vijand maar Hertha hield vol. In de 
laatste twintig minuten stortte Ford 
Rijsenhout volledig in. Met een 
geweldige Hattrick besliste Ryan de 
wedstrijd: 1-4. Nadat Mika twee keer 
achter elkaar de lat raakte deed Dean 
nog even de kers op de taart: 1-5. Het 
gehele team was deze zaterdag bij 
de les maar de man van de wedstrijd 
was Ryan Ruimschoot.

De Ronde Venen - Afgelopen week-
einde werd in dorpshuis De Spring-
bok in De Hoef het traditionele De 
Rooij dames biljarttoernooi georga-
niseerd. Zestien dames streden vrij-
dagavond en zaterdag om de eer en 
deden dat in spannende partijen en 
een heel prettige sfeer. Na de poule-
wedstrijden volgden zaterdag-
middag de halve �nales waarin 
Marieke Fokker het opnam tegen 
Marga Kouw, terwijl op de andere 

tafel Jeannette Habraken en 
Monique Rosenberg de strijd met 
elkaar aangingen. Marieke en Marga 
behaalden beiden hun aantal caram-
boles, waarbij Marieke reglementair 
als winnares werd aangewezen 
omdat ze een hoger gemiddelde 
moet scoren. Monique wist de strijd 
tegen de helemaal uit Brabants 
gekomen Jeannette in winst om te 
zetten, waardoor ze in de �nale aan 
mocht treden tegen Marieke.

Zeer sterk
In die �nale wist Monique tot halver-
wege in het spoor te blijven van de 
zeer sterk en mooi spelende Marieke, 
maar uiteindelijk kwam ze aan de 
eindstreep vier caramboles tekort en 
slaagde ze er niet in om het toernooi 
net als vorig jaar in winst om te 
zetten, ze moest genoegen nemen 
met de tweede plak achter de 
verdiende winnares van dit jaar, 
Marieke Fokker, die een zeer hoog 
gemiddelde van ruim 3 wist te 
noteren.

Marieke Fokker sterke winnares 
dames biljarttoernooi

Uithoorn - Op zaterdag 29 oktober 
deden negen leden van de sport-
school Chung-do kwan (Uithoorn) in 
Aalsmeer examen voor de eerste en 
tweede dan (zwarte banden). Deel-
nemers kwamen uit De Kwakel, 
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam.
Examen werd gedaan in: uithou-
dingsvermogen, kennis van de sport, 
vormen (‘tuls’), stenen breken en 
sparring. Getest werd ook ho�elijk-
heid (‘ye-ui’), integriteit (‘yom-chi’), 
doorzettingsvermogen (‘in-nae’), zelf-
beheersing (‘guk-gi’) en ontembare 
geest (‘baekjool boolgool’).

Alle negen kandidaten zijn geslaagd. 
Het examen werd afgenomen door 
master David (onlangs in Zuid-Korea 
gepromoveerd tot V-dan) onder 
toeziend oog (via een video-verbin-
ding) uit Zuid-Korea van groot-
meester Kim Hoon (VIII-dan ITF en 
VII-dan WTF). Onderdeel van het 
examen was ook het geven van een 
taekwondo-les aan kinderen. De 
afgelopen week hadden alle kandi-
daten hun les gegeven, die werd 
opgenomen en in Zuid-Korea door 
grootmeester Kim was bestudeerd.
Tijdens het bijna drie uren durende 
examen werd ook af en toe vanuit 

Taekwondo zwarte band-
examens

De negen geslaagden, met in het midden master David.

Drie vermoeide, maar trotse, nieuwe 
eerste dans. De spierpijn kwam 
maandag...

Korea gevraagd aan een kandidaat 
om een onderdeel opnieuw te doen.
Hakim behaalde zijn tweede dan.
En acht deelnemers behaalden hun 
eerste dan, de eerste zwarte band: 
Sonja (Soon-i), Zion, Jilan, Sietze, 
Mees, Kelsey, Fiona en Jamie. Een 
bijzondere vermelding is hierbij de 
eerste dan van Fiona, zij is de eerste 
zwarte band special needs. Een hele 
knappe prestatie. Fiona heeft twee 
jaar geleden in Nieuw-Zeeland bij de 
WK voor special needs taekwondo 
ook diverse gouden medailles naar 
Nederland gebracht.
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Uithoorn - De Jeu de Boules vereni-
ging Het Wilgenho�e organiseerde 
donderdag 20 oktober onder goede 
omstandigheden, het derde toernooi 
dat meetelt voor het clubkampioen-
schap. Er deden deze middag 16 
leden mee die streden om de prijzen, 
waardebonnen en een hoofdprijs van 
Alexanderhoeve Stijn Melenhorst. Het 
was een gezellige drukte aan de 

Wilgenhof. Ze speelden drie rondes 
van 50 minuten. Er was er maar één 
die deze middag drie partijen wist te 
winnen. De hoofdprijs, een kaas-
pakketje van Alexanderhoeve Stijn 
Melenhorst, werd gewonnen door 
Wout Verlaan 3+32. Tweede werd Tiny 
Wijnkoop 2+16. Derde Annie de Jong 
2+15. Het volgende Jeu de Boules 
Toernooi is donderdag 17 november.

Alexanderhoeve Stijn Melenhorst 
sponsor Jeu de Boules Toernooi

Uithoorn - Na de eerste 45 minuten 
zag het er helemaal niet naar uit dat 
Legmeervogels tegen een grote,5-0, 
nederlaag zou aanlopen. De eerste 
45 minuten was de strijd in even-
wicht en kregen beide elftallen de 
kans om de score te openen. In de 
eerste minuten van dit duel is het 
Legmeervogels die de eerst scorings-
kans krijgt. Maar dan is er niemand 
die een zijn voet strak tegen de bal 
zet en vernietigend uithaal. Het is in 
deze fase te mooi. Met mooi voetbal 
win je bijna geen wedstrijd. ESTO 
beschikt, net als Legmeervogels, over 
een geroutineerde achterhoede en 
daar loopt de jeugd van Legmeervo-
gels zich op stuk. Het is net even een 
zetje meer of schopje meer. Het zijn 
stuk voor stuk talentjes bij Legmeer-
vogels maar het is nu senioren-
voetbal. Waar het vroeger o zo 
eenvoudig ging in de jeugd, bij O21 
of bij O23 zal komt er nu wat meer 
kijken. Legmeervogels zijn eigenlijk 
veel te lief. Wil je resultaat halen, en 
dit zal moeten, dan zal je deze ‘’lieve’’ 
fase achter je moeten laten. De spor-
tieve beuk moet erin en neem niet 
alles voor zoete koek. 

Eerste kansen
Na de eerst kansen voor Legmeervo-
gels komen de gastheren al in de 6e 
minuut op een 1-0 voorsprong. 
Legmeervogels zetten graag hoge 
druk en alle geledingen dienen aan te 
sluiten. Dit is een mooi streven maar 

dan ontstaat er wel veel ruimte voor 
de aanvallende partij. Dit zag de 
trainer van ESTO goed. Veelvuldig 
wordt de ‘’lange bal’’ gehanteerd en 
dan heeft de geroutineerde verdedi-
ging van Legmeervogels het moeilijk. 
Je kunt je ook afvragen waarom er 
niet geprobeerd wordt om de lange 
bal eruit te halen? Telkens kregen de 
middenvelders van ESTO rustig de 
kans om de bal weg te sturen. Er 
wordt hen nauwelijks een strobreedte 
in de weg gelegd. De lange bal van 
achteruit wordt Legmeervogels al in 
de 6e minuut fataal Het is Coen de 
Groot, vorig seizoen nog speler bij 
ASC, van ESTO de 1-0 weet te score. 
Twee, drie minuten later is Legmeer-
vogels dicht bij de gelijkmaker. De 
inzet van Camiel Schouten kan door 
de ESTO doelman Joey Anker, met 
veel moeite over het doel worden 
getikt. Het vervolg, de corner, levert 
geen score kans op. Vlak voor de rust 
verdwijnt er een inzet van Jordy Nieu-
wendijk via de lat over het doel. Het 
zit Legmeervogels ook niet mee in dit 
duel. Het is het steeds net niet.

Funest
Trainer Alain Hijman is wegens ziekte 
afwezig en zijn taak wordt overge-
nomen door Jeroen Westera en Edwin 
Bakker. Beide vervangende trainers 
sturen dezelfde elf in veld als in de 
eerste helft. De tweede helft is nog 
maar net begonnen of een 2-tal goed 
uitgevoerde counters van ESTO 

Legmeervogels stevig onderuit 
tegen ESTO

worden Legmeervogels funest. Twee 
keer de lange bal en de verdediging 
van Legmeervogels is geslagen. Eerst 
is het Yannick Saeijs die de voor-
sprong van ESTO verdubbelt 2-0 en 
90 seconden later is het door toedoen 
Pim Visser 3-0.Nu komt er ook weer 
veel geluk kijken bij de derde tre�er 
van ESTO via de pal stuitert da bal 
naar de andere paal en rolt dan lang-
zaam over de doellijn. Dit geluk 
ontbeert Legmeervogels in dit duel. 
Zo vroeg in de tweede helft tegen een 
3-0 achterstand aankijken is uiteinde-
lijk funest geworden voor Legmeervo-
gels. Legmeervogels doen verwoede 
pogingen om de bakens te verzetten. 
Worden wissels ingebracht en er 
ontstaan wat kansjes. Mitchell 
Verschut en Jordy Nieuwendijk zijn 
nog dicht bij de wel verdiende ere 
tre�er voor de Vogels. Maar het is het 
weer net niet. In de slotfase van dit 
duel wordt het nog erger voor 
Legmeervogels. Pim de Visser maar 
zijn tweede tre�er en voor ESTO de 
4-0vier. De 5-0 komt op naam van 
invallen Wouter-Jan Bos. 
Door dit resultaat is Legmeervogels 
terecht gekomen op een gedeelde 
8ste plaats op de ranglijst. 
Aanstaande zaterdag komt het op de 
5e plaats staande DONK naar 
Uithoorn. DONK heeft afgelopen 
zaterdag niet gespeeld. Het duel 
DONK – Foreholte 1-1 is een week 
eerder gespeeld in verband met festi-
viteiten. Op zaterdag 5 november om 
15.00 uur is het duel Legmeervogels 
za. 1 tegen DONK za.1. Dit duel begint 
op sportpark Randhoorn om 15.00 
uur 

Uithoorn - Op zaterdag 29 oktober 
vertrokken 4 jeugdroeiers vroeg in de 
ochtend naar Leerdam om daar te 
strijden om de Coupe de Jeunes. Deze 
wedstrijd wordt geroeid op de Linge, 
waar het water heel mooi en rustig 
was door het prachtige weer. Bij deze 
wedstrijd kwamen vier jeugdroeiers 
van Michiel de Ruyter uit in een ski�, 
een eenpersoons boot waarin je met 
goede vaardigheden heel snel over 
het water kunt gaan. Er deden in 
totaal 12 verenigingen mee en waren 
ook boten waar twee tot vier roeiers in 
zaten met soms nog een extra 
stuurman of -vrouw. Alle drie de 
meiden kwamen uit in de categorie 
onder 16 jaar en de eindtijden lagen 
dicht bij elkaar, het was seconden-
werk. Isabelle Croes was de snelste en 
won in hun categorie M16 1x. Sanne 
Burggraaf en Danya Tellekamp 

maakten het wel heel spannend door 
slechts 21 honderdsten van elkaar 
over de �nish te komen. Sanne was 
net iets sneller en werd tweede, Danya 
behaalde een mooie derde plaats.

Jongen
Olaf Hogerwerf was de enige jongen 
die uitkwam voor Michiel de Ruyter en 
roeide ook in de categorie onder 16 
jaar, de J16 1x. Zijn doel was om als 
snelste ski�eur van de dag te �nishen 
en dat is hem gelukt, ook hij kreeg net 
als Isabelle een mooie medaille omge-
hangen bij de prijsuitreiking. Er waren 
veel jeugdroeiers die in één van de 22 
categorieën uitkwamen. Om te 
bepalen wie de beste prestatie van de 
dag neergezet had werd er met omre-
kenfactoren voor geslacht, leeftijd en 
type boot een totaalklassement opge-
steld. Zo kon iedere deelnemer toch 

Wedstrijd Jeugdroeiers 
Michiel de Ruyter

hoger eindigen dan alleen op basis 
van de geroeide tijd, omdat deze 
compensatie kreeg en de eindtijd naar 
beneden gecorrigeerd werd. Na deze 
berekening waren er drie roeiers/
teams die een taart gewonnen 
hadden. Helaas ging deze niet naar 
één van de roeiers van Michiel de 
Ruyter, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Het was een mooie, leerzame 
en gezellige dag. Lijkt het jou ook leuk 
om te komen watersporten? Er is plek 
voor nieuwe jeugdleden! Je kunt bij

De Kwakel - De KDO dames die 
buiten met 1 punt verschil kampioen 
geworden waren, spelen met dit 
zelfde team ook in de zaal. Dat 
worden dus weer een paar span-
nende wedstrijden in het vooruit-
zicht. Er zijn nieuwe shirts voor de 
meiden geregeld, met sponsor 
Solidoe op hun buik. Zo konden ze 
dit weekend in het nieuw, hun zaal-
seizoen beginnen. De wedstrijd in de 
KDO sporthal, begon gelijk op te 
lopen, met een goede verdediging 
van Zeeburg, hadden de meiden een 
beetje moeite. Maar de dames 
gingen door en er viel vrij snel 
daarna een mooi doelpunt van Suus 
op de cirkel. Lika en Noor kwamen 
langs de verdedigers met een mooie 
schuin beweging en ook Sara gooide 
va de hoek er een paar doelpunten 
in. De KDO meiden gingen de rust in 
met een 8-5 voorsprong. Na de 

peptalk van de coaches en de appel 
met komkommer, konden ze aan de 
2e helft beginnen. Deze starten ze 
goed en de meiden waren gretig. 
Noa wist de bal hoog in het doel te 
knallen en Enola had de cirkel speel-
ster weer goed vast gezet op het 
midden. Marin kreeg daardoor ook 
vleugels en hield meerdere mooie 
ballen uit het doel. Katie kwam op 
stoom en gooide er va de hoek 3 
ballen achter elkaar in. Zeeburg werd 
moe en kreeg er amper een kans. 
Lynn had ook mooie één tweetjes en 
kon zo een paar keer scoren... kortom 
het ging super. Solidoe staat voor: 
iedereen de ruimte voor eigenwijze 
groei, nou daar kunnen de B meiden 
wel wat mee, in deze wedstrijd 
groeide ze stuk voor stuk….de één in 
het veld, de ander in het doel, maar 
met elkaar hebben ze deze wedstrijd 
lekker afgesloten, met een 20-8 winst

Winst voor KDO B1 in nieuwe 
Solidoe shirts

Uithoorn - Voor het eerst sinds 
corona roet in het eten gooide is de 
viertallen competitie van start 
gegaan. Er wordt gespeeld in drie 
lijnen waarin per avond maximaal 20 
punten (imp) behaald kunnen 
worden. In de A- lijn werd 4 tallen 
team de Vroom met 18 imp eerste 
gevolgd door team Le Febre met 17 
imp als tweede. In de B- lijn hielden 
de eerste twee elkaar in evenwicht 
doordat zowel team Schavemaker als 
team Greven op 15 imp uitkwamen. 
In de C- lijn viel de hoogste score te 
bewonderen, behaald door team van 

den Bergh met bijna het maximale 
van 19 imp. Team Kamp werd hier 
tweede met 13. Naast de 4 tallen 
stand wordt er ook een Butler uitslag 
per paar opgemaakt. Johan Le Febre 
& Janny Streng kwamen als eerste in 
de A- lijn door met 42 punten, net 
voor Cora de Vroom & Hans Slag-
boom die het met één punt minder 
(41) moesten doen. Joop van Delft & 
Ruud Lesmeister werden derde met 6 
punten en voor de rest van de lijn 
eindigden allen negatief. In de B- lijn 
was de eer voor Jan Egbers & Ben 
Remmers die 30 punten verzamelden 

Viertallen bij Bridgeclub 
De Legmeer van start

en kwamen Joyce Udema & Ria 
Verkerk als tweede op17 uit. Derde 
werden hier An Greven & Gijs de 
Ruiter met 14. In de C- lijn werd de 
top score van 57 binnen gehaald 
door Richard van den Bergh & Tim 
Vader. Marianne & Huub Kamp 
werden tweede met 26 en Huib van 
Ge�en & Maarten Breggeman sloten 
met 15 punten het positieve score 
gedeelte af. Is dit ook iets voor U, 
kom dan spelen bij Bridgeclub D 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in de nieuwe Sporthal De 
Scheg aan de Arthur van Schendel-
laan in Uithoorn. Voor alle inlich-
tingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

ABC bridgenieuws
Regio - Met veel enthousiasme 
hebben 14 paren elkaar bestreden en 
uiteindelijk bleken de verschillen 
klein te zijn. De 1e plaats ging 
ondanks alle malheur, naar het paar 
Wies Gloudemans & Henk Stolwijk 
met een score van 56,67%. De 2e 

plaats was met een klein verschil, 
voor de dames Roelie v/d Voorden en 
Ada Groenewegen met een score van 
55,83%. De 3e plaats ging met de 
dames Dieny Verhoe� en Greet Rahn 
mee naar huis, waarbij Greet zich 
duidelijk revancheerde voor het niet 
over naar huis te schrijven resultaat 
van afgelopen dinsdag.





Een hoogwaardige en bruisende werklocatie 
in het hart van Aalsmeer. De nieuwe plek 
in Green Park Aalsmeer om te werken, 
ondernemen, leren, overnachten en 
recreëren. Van state-of-the-art logistiek 
bedrijfsgebouw, kantoorruimte tot 
aantrekkelijke horeca.

De ideale vestigingsplaats 
vanaf 300 m². Benieuwd 
naar alle mogelijkheden?
GSBC-aalsmeer.nl

Mixed-use 
werklocatie
in het hart
van Aalsmeer.




