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Ep en Nel Strubbe vieren
zestig jarig jubileum

Raad Uithoorn verschilt
flink van mening tijdens
begrotingsvergadering

Fenomenale opbrengst
op de Kwakelse Veiling:
€38.302,-

REGIO MEDIA GROEP

KNIP UIT & SHOP!

VAN DE LOODS FASHION
OP DE ACHTERZIJDE!

10 EURO

KADOBON VAN
Raad het eindelijk eens:
Thamen blijft aan de Vuurlijn!
De Kwakel - “De vereniging Thamen blijft op het mooie plekje aan de
Vuurlijn en kan beginnen aan de renovatie van het clubhuis en de velden.
Wij wensen hen daarbij veel succes en dank voor hun geduld en hun
constructieve opstelling in dit hele onderzoek. En eindelijk kunnen wij
dan ruimte geven aan de uitvoering van het geweldige burgerinitiatief
Legmeerbos. Daar zijn wij heel erg blij mee! Nogmaals hulde en dank aan
de initiatiefnemers BBHL en de inwoners die hebben meegewerkt”, aldus
Els Gasseling donderdagavond tijdens de openbare raadsvergadering.
Tijdens de begrotingsvergadering
van de Uithoornse gemeenteraad
verwoordde Els Gasseling van de
PvdA hoe de meerderheid van de
raad denkt/dacht over de uitkomst
van het haalbaarheidsonderzoek en
naar de mogelijkheid van bouwen
aan de Vuurlijn op het veld van
Thame. “Het plan wordt afgeblazen”,
aldus een duidelijk blije en opgelucht raadslid. “U begrijpt, dat
verbaast ons niet, en we zijn
opgelucht!
Omdat er in onze gemeente, net als
in de rest van Nederland, een groot
gebrek is aan betaalbare woningen,
zoekt de gemeente naar creatieve
oplossingen om te kunnen bouwen.
De verplaatsing van de sportvelden
uit de Kwakel naar de ruilverkaveling,
om op de velden woningen te
bouwen was zo’n creatief idee, maar
daar had het bij mogen blijven. De
verplaatsing van Thamen naar de
Legmeer om plaats te maken voor
woningen blijkt nu, na bijna twee
jaar onderzoek, ook onhaalbaar te
zijn. Ook hier waren de bezwaren
groter dan de voordelen. De Partij
van de Arbeid heeft dan ook, samen
met, Durf, Groen Uithoorn en Ons
Uithoorn, meerdere moties en amendementen ingediend om met het
haalbaarheidsonderzoek te stoppen.
Immers, de redenen waarom het
plan nu wordt afgeblazen waren van
het begin af aan duidelijk. De te hoge
kosten om woningen te kunnen

bouwen die betaalbaar zijn, en de
ongewenste ligging vlak tegen de
hockeyvelden en de Stelling van
Amsterdam zijn geen nieuwe gegevens”, aldus Gasseling.
Vraag
“Heel veel inwoners vinden het
behoud van het groen aan de Vuurlijn en de aanleg van het Legmeerbos
belangrijk, zoals bleek uit de 1400
handtekeningen die inmiddels gezet
zijn onder een petitie en de enquête
die dat later bevestigde. En dan zijn
er ook nog de parkeerproblemen, de
lastige ontsluiting van het geplande
wijkje en de ligging onder de
uitvliegroute van de Aalsmeerbaan.
Ook plannen van andere ontwikkelaars in dit gebied zijn daarom ongewenst. In de commissievergadering
van twee weken geleden vroegen wij
de wethouder hoe hij terugkijkt op
het hele proces. Hij gaf onder andere
aan dat het niet eenvoudig is voor
een gemeentelijke organisatie, die
dat niet gewend is, om zo’n onderzoek te doen.
Dezelfde vraag stel ik ook graag aan
de fracties van DUS, GB en VVD. Hoe
kijken zij terug op dit proces en hun
rol daarin. Zij hebben immers het
college in januari opdracht gegeven,
tegen heel veel weerstand in, voor
een vervolgonderzoek. Was dat wel
zinvol? Hebben zij voldoende kaders
gesteld en gecontroleerd, bijvoorbeeld wat betreft de kosten van het

onderzoek ? De voor de hand
liggende reactie dat woningbouw
belangrijk is maakt de vraag of dat
doel de middelen heiligt nog steeds
op zijn plaats. Na die terugblik gaan
we nu vooruit kijken. De vereniging
Thamen blijft op het mooie plekje
aan de Vuurlijn en kan beginnen aan
de renovatie van het clubhuis en de
velden. Wij wensen hen daarbij veel
succes en dank voor hun geduld en
hun constructieve opstelling in dit
hele onderzoek.
En eindelijk kunnen wij dan ruimte
geven aan de uitvoering van het
geweldige burgerinitiatief
Legmeerbos. Daar zijn wij heel erg
blij mee! Nogmaals hulde en dank
aan de initiatiefnemers BBHL en de
inwoners die hebben meegewerkt!”.
Alle partijen waren het uiteindelijk
eens en kunnen er eindelijk stappen
vooruit worden gemaakt

k!k!
ersosoononlijlij
enenaaaamm per
aaang
ang

www.h2makelaars.nl
www.h2makelaars.nl

Tel.0297-59
0297-59
11 22
Tel.
11 22

Zaterdag:
Unieke Sinterklaas optocht
Regio - De Sinterklaasintocht mag
dit jaar weer plaatsvinden, maar
wellicht niet zoals u gewend bent. Elk
dorp heeft normaal gesproken zijn
eigen vaste locatie en tijd om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen.
Maar dit jaar gaat dat iets anders zijn,
namelijk in de vorm van een optocht.
Er zullen optochten zijn door
Uithoorn/De Kwakel en Vinkeveen en
in het centrum van Mijdrecht zal er
een treintje rijden. Ze organiseren de
optocht om de bezoekers zo
gespreid mogelijk te houden en
daarmee een gecontroleerde in- en

VERKOOP
VERKOOP
PLANNEN?
PLANNEN?

uitstroom van mensen te hebben.
Sint en zijn Pieten zitten op diverse
voertuigen die per dorp een eigen
route afleggen. U kunt vooraf de
route en het programma van het
dorp naar keuze bekijken en daar
duidelijk zien hoe laat de Sint
aankomt. Zo kunt u als bezoeker zelf
kiezen welke locatie en tijd voor u
het beste uitkomt. Het is niet toegestaan om achter de stoet aan te
lopen maar de Sint en de Pieten
zullen ervoor zorgen dat er een
gezellig feest is op de locatie waar u
staat. Zo kunnen de kinderen en
uzelf Sinterklaas en zijn Pieten weer
verwelkomen in uw woonplaats en
dit prachtige kinderfeest van start
laten gaan. Elk dorp heeft zijn eigen
route en programma, bekijk de
routes en het programma per dorp
op www.sinterklaasaktie.nl/intocht

Foto: Mexs Schellingerhout
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Robijn Vloeibaar
Wasmiddel 19-20 wasbeurten
of Capsules 15 wasbeurten.
Per stuk van 7.39 tot 8.89

Prijsvoorbeeld: Robijn 3-in-1
Capsules color 15 wasbeurten

23
36.95

14HV
Max. 6 stuks per klant

Actie geldig t/m zaterdag 13 november 2021 bij Vomar Uithoorn.

Ophelialaan 116
1431 HM Aalsmeer
0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl
www.wittebolwijn.nl
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563183.

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Een regenboog op poten

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Ardore voert Misa’s
van Ariel Ramírez uit
Mijdrecht - Zondagmiddag 14 november
is er in de Janskerk een bijzonder concert.
Projectkoor Ardore voert dan zowel de
‘Misa Criolla’ als de complete ‘Misa por la
Paz y la Justicia’ van de Argentijnse
componist Ariel Ramírez uit. De ‘Mis voor
Vrede en Gerechtigheid’ wordt zelden in
zijn geheel voor het voetlicht gebracht,
maar de uiterst ervaren ‘Misa’-dirigent
Ronald Becker durft het aan. Samen met
de solisten Adriana Kegley (alt) en Alvaro
Pinto Lyon (tenor), die worden begeleid
door een koor van twintig ambitieuze
zangers en vijf muzikanten die vrijwel
één zijn met de Argentijnse cultuur en
muziek. Een niet te missen ontmoeting
van ingetogenheid, pure stemmen,
Creoolse ritmes en hartstochtelijke
Argentijnse klanken. Het concert in de
Janskerk begint op 14 november om
15.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via
www.projectkoor-ardore.nl.

Anja Vijselaar Bouwvrouw van het
Jaar: “Inzet voor meer diversiteit”
Vinkeveen - Anja Vijselaar, directeur
business unit Energie van WSP
Nederland, is op 30 september uitgeroepen tot Bouwvrouw van het Jaar
2021. De inwoonster van Vinkeveen
werkt al ruim dertig jaar in de bouw
en ziet de eervolle titel als een bekroning op haar carrière in de bouwsector. Binnen onze gemeente is Anja
onder meer actief bij de Soroptimisten Ronde Venen & Uithoorn, een
wereldwijde organisatie die de
levensomstandigheden en de status
van vrouwen en meisjes verbetert.
Ook is zij jarenlang voorzitter van de
ouderraad van het Veenlanden
College geweest. De bekendmaking
van de Bouwvrouw van het Jaar vond
plaats op het Bouwvrouwen-event
van Cobouw, het onafhankelijke
nieuwsplatform voor de bouw. Naast
Anja Vijselaar waren Paulina Logchies
(directeur Logchies Renovatie en
Onderhoud) en Marieke Mentink
(vestigingsdirecteur Dura Vermeer
Hengelo) genomineerd.
Beoordeling jury
Juryvoorzitter Mieke Luisman-Stikkelorum (Cobouw) vertelde dat alle
drie de genomineerden hoog
hebben gescoord op de criteria die
Cobouw van belang vond: veiligheid,
duurzaamheid, innovatie, digitalisering en diversiteit. “Dus heeft de jury
vooral gekeken naar de vrouw die op
persoonlijk vlak een bijdrage heeft
geleverd aan de waarden die voor

ons belangrijk zijn.” Anja begon haar
bouwcarrière in 1986 op de bouwplaats en werd al snel uitvoerder.
Daarna werkte ze zich op tot hoofduitvoerder, projectleider en uiteindelijk werd ze op haar 39ste directeur.
Ze had topfuncties bij Dura Vermeer,
Joulz en daarna bij Petersburg
Consultants, dat is overgenomen
door WSP. Bij dit wereldwijd opererende advies- en ingenieursbureau
met het hoofdkantoor in Canada
geeft Anja leiding aan de businessunit Energie in Arnhem.
Plannen komend jaar
Anja wil zich met haar titel het
komende jaar volop inzetten voor
meer diversiteit, inclusiviteit en
veiligheid in de bouw, met als
belangrijkste doel om meer vrouwen
in de bouw te krijgen. Haar plan is
om regelmatig de publiciteit op te
zoeken en bijvoorbeeld te spreken
bij netwerkbijeenkomsten, TU’s en
Hogescholen. Zo had zij vorige week
een duo-interview met Janine Vos
(Rabobank), onlangs verkozen tot
SER Topvrouw van het Jaar. Anja: “Ik
wil graag laten zien wat voor mooie
carrières je in de bouw kunt maken.
Natuurlijk ga ik hiervoor zelf de boer
op, maar iedereen die met me wil
meedenken is van harte welkom!”
Zijn er binnen onze gemeente initiatieven die met Anja in contact willen
komen, mail dan met
anja.vijselaar@planet.nl

Op het grasveld bij de kerk
naast ons huis staat een nog
niet al te grote esdoorn. Een
mooie boom, die vooral in
de herfst prachtig kan
kleuren in de mooiste tinten.
Denk aan Indian Summer in
Canada, dan heeft u een
beeld. Tegen die tijd laten ze
ook de welbekende vleugeltjes los die als een soort helikoptertje naar beneden
komen dwarrelen. Voor veel
vogels zijn de zaden die daarin zitten een lekkernij. Zo kwam het dat kortgeleden op een ochtend een groepje spreeuwen vlak voor mijn keukenraam door het gras aan het scharrelen was. Ongetwijfeld kent u de
spreeuw van de capriolen die ze met tientallen, honderden of zelfs
duizenden in de lucht kunnen maken. Een wolk spreeuwen die als één
organisme uitdijend en weer samensmeltend, pulserend de mooiste
figuren door de lucht golven. Kieviten doen het ook, maar geen vogel die
dat zo indrukwekkend en massaal kan als de spreeuw. Doordat iedere
spreeuw de zes dichtstbijzijnde buren in de gaten houdt, wordt er niet
gebotst en golft iedere beweging door de zwerm heen. En waarschijnlijk
kent u de spreeuw ook wel van de meest vreemde geluiden die hij uit zijn
keel kan laten rollen. Een vrolijke druktemaker die, zo op het oog, puur uit
plezier eindeloos geluiden imiteert van andere vogels tot rolkoffers en
dichtgaande treindeuren aan toe. Een boom vol spreeuwen is dan ook
een kakelbont van geluiden waar je, toegegeven, beter niet naast kunt
wonen. Ook al omdat ze het niet alleen door hun snavel uitgieren. Vanuit
de verte zien ze er verder niet zo bijzonder uit, een beetje saaie, donkere,
bijna zwarte vogel. Maar van dichtbij, zo rustig scharrelend door het
groene gras, badend in het strijklicht van de herfstzon, viel me weer eens
op wat een waanzinnig mooie vogel het eigenlijk is. In de winter nog
meer dan in de zomer bespikkeld met talloze kleine sterretjes, een olieachtige glans over het verendek dat van bijna zwart doorvloeit tot bronsgroen, met subtiele knaloranje randjes langs de vleugelveren terwijl in
zijn nek paarse tinten in het zonlicht oplichten. Geboeid bleef ik deze
rondscharrelende regenbogen op poten bewonderen, het ene exemplaar
nog mooier dan het andere. Zomaar een prachtig stukje natuur, vlak voor
mijn huis.
Sep Van de Voort, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

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....

Aparte foto’s in Uithoorn
Sinds kort ben ik begonnen met hobby-fotografie. Gisterochtend heb ik
een paar aparte plaatjes geschoten in Uithoorn van de Schotse Hooglanders. Het zou zo in Schotland geweest kunnen zijn! Het was mistig, en er
waren veel spinnenwebben, beetje Halloween-stijl ;-) Je zou niet denken
dat de foto’s in het ‘gewone’ Uithoorn zijn gemaakt. Misschien vinden
jullie het leuk om iets met de foto’s te doen. Ik zou dat in ieder geval
fantastisch vinden! Ik hoef er niks voor, zou het gewoon leuk vinden.
Sylvia Remenyi-Kuiper

Amsterdamse Cantorij bezingt
Russische ziel
Abcoude - In het programma
‘Verborgen schoonheid’ (Sokrïtaya
Krasota/Сокрытая Красота) bezingt
de Amsterdamse Cantorij de Russische ziel en wekt het koor verborgen
schoonheid tot leven. Het
programma bestaat uit liederen van
bekende en minder bekende componisten, zoals Tsjaikovski, Taneyev,
Sjostakovitsj, Cui en Sviridov. Prachtige, door en door Russische muziek
die merkwaardig genoeg geen grote
bekendheid heeft verworven. De
concerten vinden plaats in de Waalse
Kerk in Amsterdam en de Dorpskerk
in Abcoude. De romantiek klinkt door
in liederen die gaan over geurige

linden, speelse beekjes, het zingen
van de nachtegaal, maar ook over
het invallen van de lange, sombere
winter en het vuur dat brandt in een
klein, rokerig huisje. Drie revolutionaire liederen van Sjostakovitsj
geven uiting aan de Russische strijdvaardigheid: het ontwakende
bewustzijn van de arbeiders, die
straks de rode vlag zullen zwaaien en
de boeien van zich afschudden. Tot
slot komt ook de komische kant aan
bod, met volkse dansliederen over
onder anderen, jawel, balalaika’s.
Zaterdagmiddag Dorpskerk
Abcoude. Aanvang 15.15 uur. QR
code controle.
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Uithoornse schrijfster Ilona van
Hilst signeert haar boeken
Uithoorn - Ilona van Hilst is een
Uithoornse schrijfster en signeert op
zaterdag 13 en 20 november in de
twee Uithoornse winkelcentra. In
2019 deed ze dat ook. Ze zegt: “Wat
een gezelligheid toen, met de
klanten en het personeel van de
boekenwinkels waar ik mocht
signeren. Bij BRUNA zit ik sindsdien
regelmatig even bij te praten in het
kantoortje. Dat doet me goed,
oprechte en persoonlijke interesse bij
wat ik doe. Ik zie weer uit naar de
nieuwe signeersessies, de mensen
met hun vragen!” Ilona is dit jaar
samen met Ben Voorend ook het
Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn
(BSPU) begonnen voor lezers en
schrijvers. Wij vragen wat dit platform doet en waar ze zich zoal nog
meer mee bezighoudt.
Wie ben je?
Mijn naam is Ilona van Hilst (1961) en
ik woon sinds 1990 in Uithoorn met
Bert, die twee getrouwde dochters
heeft. We hebben twee kleinzonen,
13 en 16 jaar oud. Toen ik in 2013
moesten stoppen met werken

vanwege reorganisaties bij mijn
werkgever greep ik de mogelijkheid
aan iets totaal anders te doen dan
IT-projectmanagement, het werd o.a.
het schrijven van boeken.
Wat is er zo leuk aan ‘schrijven’?
Het creëren van een eigen wereld,
het loskoppelen van de realiteit. En
dan het opschrijven, dat voelt als iets
magisch. Het is één grote spannende
ontdekkingsreis en het geeft me rust.
Er zijn 2 miljoen mensen in Nederland die iets met schrijven hebben.
Sommigen weten niet hoe ze
moeten beginnen, of waar ze op
moeten letten. Daarom is het BSPU
zo leuk om te doen.
Welke boeken heb je geschreven?
In schreef vijf boeken, waarbij
‘Oogvocht’ (2019) en ‘De uitweg’
(2020) door een uitgeverij zijn uitgebracht. Ik sprong een gat in de lucht!
Ik begon met de thrillers Costa
Blanca (2016) en Vermist (2016). Toen
volgde een kinderboek, Superbroers
(2017), dat wilden de kleinkinderen
zo graag. Het werd een spannend

SCAU presenteert:
meesterpianist hannes minnaar
Uithoorn - Het gebeurt niet zo vaak
dat er bij de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) barokmuziek te horen is. Dat wordt goedgemaakt door meesterpianist Hannes
Minnaar, die de beroemde Goldbergvariaties BWV 988 van Bach speelt. In
zijn pianorecital pauze koppelt
Hannes Minnaar dit stuk met een
compositie van Daan Manneke:
‘Gedanken zu Bach. Ach wie flüchtig,
ach wie nichtig. AD 2020’. Dit bijzondere pianorecital vindt plaats in De
Schutse te Uithoorn op zondag 21
november a.s. en begint om 14.30
uur; de deuren van de zaal gaan om
14.00 uur open.
Goldbergvariaties
Bach componeerde de Goldbergvariaties – ‘Aria mit 32 Veränderungen’ –
in opdracht van een vriend: Hermann
Carl von Keyserlingk, de gezant van
Rusland in Dresden en Berlijn.
Keyserlingk ondersteunde een
wonderkind, Johann Gottlieb Goldberg, geboren in 1727. In de jaren
1740-1742 kreeg hij les van Bach. Die
schreef de variaties vermoedelijk
voor de puber Goldberg. Het verhaal
dat Goldberg er zijn slapeloze
mecenas Keyserlingk mee in slaap
moest spelen is hoogstwaarschijnlijk
een verzinsel. Hannes Minnaar zegt
in klassieke muziek-magazine Luister
van november 2021: ‘Wat had Bach
met dit stuk voor ogen? Intellectueel

en muzikaal is het een volmaakte
compositie. En toch kan ik me niet
voorstellen dat de Goldbergvariaties
bedoeld waren om van a tot z te
spelen. Dat zat niet in de cultuur, het
hele idee van een recital bestond
nog niet. Soms denk ik dat de
gedrukte partituur misschien het
eigenlijke kunstwerk was. En dat je
daar dan hooguit wat delen uit
speelde, om te studeren of voor je
plezier’.
Gedanken zu Bach
Speciaal voor de Goldberg-tournee
van Hannes Minnaar componeerde
de Nederlandse componist Daan
Manneke in 2020 het pianowerk
Gedanken zu Bach. Manneke maakte
een zesdelige suite van twaalf
minuten. Er zitten een paar historische verwijzingen in, bijvoorbeeld
naar het Bach-koraal ‘Ach wie
flüchtig, ach wie nichtig’ en naar het
lied ‘Flow my tears’ van Dowland.
Minnaar speelt het stuk van Manneke
als een intermezzo tussen de 15de en
de 16de variatie, precies op de helft.
Het sluit prachtig aan op wat voorafgaat en wat volgt.
Chris Maene-vleugel
Voor dit pianorecital neemt Hannes
Minnaar zijn eigen vleugel mee, een
rechtsnarige Chris Maene-vleugel. De
piano’s en de vleugels van vandaag
lijken allemaal op elkaar. Dat komt

boek met heel veel illustraties. Het
voelt iedere keer als een ongekende
luxe als een uitgever je boek wil
uitgeven. Deze twee manuscripten
pasten in zijn fonds (een term die
genres aangeeft). Mijn boeken zijn
avonturenromans die zich afspelen in
het buitenland. Ik ken de landen,
maar doe ook veel onderzoek voor
mijn boeken, trouwens over alles wat
ik beschrijf. Het moet kloppen, dat
maakt schrijven zo interessant voor
mij. Tussendoor schreef ik nog voor
een goed doel en ik stelde een
poëziebundel samen in opdracht van
een Uithoornse dame (87). Met haar
en haar dochter ben ik echt bevriend
geraakt. De oudere dame kan zo
prachtig vertellen, ik kan uren naar
haar verhalen luisteren.
Waarom startte je met het Boeken SchrijfPlatform Uithoorn
(BSPU)?
In juni benaderde ik Ben Voorend die
ik kende van het Schrijverscafé
Uithoorn en de Aalsmeerse Schrijversparade. Ik wilde met hem iets
gaan doen met lezen en schrijven,
vanwege de nieuw te bouwen bibliotheek, langs de Amstel. We maakten
een plan om lezers en schrijvers in
Uithoorn met elkaar te verbinden.
Daartoe bedachten we vier pijlers: 1.
Schrijverscafé, 2. Dichtershoek, 3.
Forumtafel, 4 Boekpresentie. Dit
presenteerden we in juni aan Bibliotheek Amstelland. Ze waren enthousiast en boden aan ons te helpen,
zoals het beschikbaar stellen van de
bibliotheekruimte. Al snel vonden we
geschikte mensen om ons te helpen
met ons jaarprogramma en stelden
we een team samen: Ilona, Ben,
Conny Vos, Amanda ten Cate, Paul
Snijders. Ieder is verantwoordelijk
voor een pijler. Ook hebben we een
website. We worden gesponsord
door het Initiatievenfonds Uithoorn

door de standaardisatie van de kruissnarige Steinway, die in 1958 definitief op de markt kwam, en door de
goedkopere varianten uit Azië. Het
gaat de Belgische pianobouwer Chris
Maene juist om de eigenaardigheden
van elk afzonderlijk instrument. Hij
bouwde een moderne, rechtsnarige
vleugel: de Straight Strung Grand
Piano. In hoeverre hij anders (beter?)
klinkt dan een ‘normale’ vleugel, kan
het publiek zelf beoordelen op
zondag 21 november a.s. in De
Schutse.
Informatie en kaartverkoop
Meer achtergrondinformatie over het
programma en over Hannes Minnaar
is te vinden op de website van de
SCAU: www.scau.nl Daar zijn ook
online een abonnement (vier voorstellingen) en losse kaarten te
bestellen.
Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’
en volg de instructies. Vanaf zaterdag
13 november zijn losse kaarten ook
te koop in de boekwinkels Read Shop
Express (Zijdelwaardplein) en Bruna
(Amstelplein). Ze kosten €15,-;
jongeren tot en met 16 jaar betalen
slechts €7,50.
Er zijn ook nog kaarten beschikbaar
voor de solovoorstelling van Helmert
Woudenberg op 14 november a.s.:
‘Fluiten in het donker’. Toegang is
alleen mogelijk met de QR-code
(groen vinkje) van de CoronaCheck,
met een negatief PCR-testresultaat
van maximaal 24 uur oud (Testen
voor toegang), of met een papieren
vaccinatiebewijs.

en de SPUK (Stg Promotie Uihtoorn
en De Kwakel), zodat we wat financiële armslag hebben.
Wat doen de 4 pijlers?
Het Schrijverscafé is er voor beginnende en gevorderde schrijvers. Ben
Voorend zit met hen in de oude
bibliotheek (Dorpsstraat) tot aan de
opening van het nieuwe gebouw ‘de
Rede’ (zie: nieuwebiebuithoorn.nl).
De Dichtershoek is voor poëzie-geïnteresseerden en organiseert momenteel (samen met wethouder José de
Robles) de verkiezing Dorpsdichter
2021 voor Uithoorn/De Kwakel.
Iedereen kan zich aanmelden (informatie: bspu.nl).
De pijler Boekpresentatie is voor
regionale auteurs. Er zijn 6 bijeenkomsten gepland in 2020. In januari
komt Stasja Köhler, ex-topturnster, ze
praat over en signeert haar boek ‘De
onvrije oefening’ over fysieke en
mentale intimidatie als trainingsmethode. Het zal een indrukwekkende
bijeenkomst worden.
De pijler Forumtafel gaat over
actuele thema’s, gekoppeld aan
boeken. In februari komt het thema
‘Nihilisme in de hedendaagse literatuur’ aan bod. Geen lichtvoetig
thema, waarvoor tafelgasten worden
opgeroepen zich te melden om mee
te discussiëren met de UIthoornse
schrijver Youp de Haas, die een boek
hierover heeft geschreven.
Alle informatie hierover is te vinden
op: bspu.nl/forumtafel-1 en overige
websitemenu’s over alle activiteiten
van het Boek- en SchrijfPlatform
Uithoorn.
Doe je nog meer?
Ik ben sinds kort redacteur bij mijn
uitgever. Ik heb nu zo’n vijf boeken
geredigeerd. Dat is een verantwoordelijke klus, maar heerlijk om te
doen. Ik mocht zelfs zijn eigen boek

‘Whisky voor beginners’ redigeren als
één van de co-redacteuren, dat vond
ik best wel een eer.
En ik ben kortgeleden als ABBA-fan
gevraagd voor een interview voor
een muziekblad.
Schreef je een interview als
ABBA-fan?
Nee, ik hielp een journalist. Soms zet
ik mijn schrijvers-pet ook op als het
om iets anders gaat. Het ging om een
interview voor het magazine
SOUNDZ vanwege ABBA Voyage (het
nieuwe album).
Beide zijn inmiddels in november
verschenen, het album en dat fraaie
ABBA-magazine van 100 pagina’s. Ik
merk dat ik als schrijver meedenk om
een goed stuk te kunnen schrijven.
Het interview gaat over mijn tijd dat
ik deel uitmaakte van het bestuur
van de Nederlandse ABBA-fanclub en
foto’s maakte van hun optreden in
1979 in Nederland. En dat ik op mijn
19e (1980) in Stockholm een tv-interview met Björn opnam voor de
AVRO/TROS. Het zijn mooie herinneringen. Zo zet ik mijn pet vaak op, als
het om schrijven gaat, zoals afgelopen zomer toen ik een artikel
schreef voor het Frankrijk tijdschrift
EN ROUTE. Dat is toch bijzonder, dat
ineens allerlei deuren voor je
opengaan.
Tot slot: waar ga je signeren?
Om 14.00 uur sta ik bij The Readshop
(13 november) en een week later bij
BRUNA (20 november). Ik presenteer
daar alsnog mijn thriller ‘De uitweg’
én mijn jeugdboek SUPERBROERS die
vernieuwd is en nét van de persen is
gerold. Ik heb 1,5 jaar moeten
wachten om ‘De uitweg’ te kunnen
signeren. Nu sta ik te popelen om
mensen blij te maken met mijn
nieuwe boeken. Ik nodig iedereen uit
om langs te komen!

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

De alledaagse dingen
Deze keer geen vraag van een inwoner. Maar ik
neem u mee met de alledaagse dingen die ook
wij thuis meemaken. Dit keer in de tuin.
Het is herfst. Herfst betekent bladeren in de tuin en op de weg. Herfst
betekent voor mij mooie kleuren van vallende bladeren en een zacht
gloeiende kleur rondom de zon die zo laag blijft bij het ondergaan. Herfst
betekent ook dat het groen minder groeit. Dat geldt ook voor het gras in
de tuin. De meeste mensen weten dat wij een jaar geleden verhuisd zijn
naar onze vaste stek aan De Vuurlijn. De grond daar is in mei ingezaaid
met graszaden. Nu moet u weten dat zowel mijn José als ik geen zogenaamde ‘groene vingers’ hebben. Het gras groeit goed, maar op sommige
plekken matig. Wat doe je dan? Familie en buren geven advies. Andere
inwoners ook of komen spontaan met plantjes aan. Dat is fijn. Ook
dachten wij het boek ‘tuinieren voor dummies’ helpt. Maar de natuur laat
zich niet sturen. Verticuteren werd een advies. Verticuteren is het verwijderen van oude grasresten, bladeren, mos en onkruid uit de grasmat
zodat er meer zuurstof bij de wortels komt. Dat deden wij met de hooivork; gaten maken... en ja het werkt. Meer lucht gaf ruimte voor die
verdere groei van het gras. En dan nu? Het is begin november. Wanneer
stopt die groei? We hebben afgelopen week maar voor de laatste keer
gemaaid. Althans….dat denken we. We wachten af tot het voorjaar. Maar
eerst komt de winter. Dat is ook een mooie tijd. Eigenlijk is ieder jaargetijde mooi. Vooral die verandering die je hier ziet en voelt qua temperatuur. Ooit had ik consultants werken in Zuid-Afrika. Iedere keer als ik hen
sprak noemden ze het verlangen naar Nederland als het gaat om de jaargetijden. Immers, ook in de winter lijkt het soms in Zuid-Afrika zomer. De
vier jaargetijden zijn hier bij ons volop zichtbaar. Dat is nou het mooie
aan Nederland. Laat dat alsjeblieft ook zo blijven. Hartelijke groet!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.
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Ep en Nel Strubbe vieren zestig jarig jubileum

Het echtpaar Strubbe en burgemeester Heiliegers. De foto werd genomen kort
voordat het ‘anderhalve-meteradvies’ weer inging. Foto: gemeente Uithoorn

1 ons Pangiblauw en 3 kan
Rauwelijn oly
De Ronde Venen - “… Doet wat u kan
en schrijft mijn per post wanneer het
op het staatsjon wezen kan want
anders moet ik deze dag geheel met
mijn zoons leeg looppen...” Aldus een
zinsnede uit de begeleidende brief
die Greet Stappers-Mulckhuyse onder
ogen kreeg via een lokale filatelist.
Op donderdagavond 18 november
verzorgen Greet en haar dochter

Marjolein Stappers een bijzondere
lezing over een authentieke brief met
historisch interessante inhoud. Het
betreft een zakelijke correspondentie
van de huis -en rijtuigschilder Mulckhuyse uit het jaar 1870. Hierin gaat
het over het bestellen van nieuwe
pigmenten en ingrediënten alsook
over het organiseren om deze
componenten op tijd op de zaak te

Schildersmaterialen, o.a. pigmenttonnen met voor loodwit en lijnolie

Bij VDO: Pilates in De Kuyper en
het KNA gebouw
Uithoorn - Zeg je in Uithoorn VDO,
dan is er altijd wel iemand die zegt; de
familie Ottenhof. ‘De appel valt niet ver
van de boom’ luidt het spreekwoord.
Dochter Pauline Ottenhof geeft bij
VDO de lessen Yin Yoga, Latin Dance,
Pilates, Pilates Plus en Pilates 65+.
Marga Bakker is de andere docent
Pilates. Zij verzorgt de lessen in het
KNA gebouw op het Legmeerplein.
Enkele leden anno 2021 weten zich de
turnlessen uit hun jeugd met de
familie Ottenhof nog goed te herinneren. Inmiddels zijn ze 50 jaar en al
vele jaren weer lid van VDO. “Toen ik
op zoek was naar een sport die bij mij
past ben ik als eerste gaan kijken bij
VDO,” vertelt D, “het was eigenlijk heel
logisch om weer terug te gaan naar
mijn oude club. Ik heb gekozen voor
Pilates”. Pauline Ottenhof legt uit:
“Pilates bestaat uit rustige, maar
inspannende oefeningen en daarmee
zorgt Pilates voor krachtige spieren,
een correcte lichaamshouding en een
lenig lichaam.”
Relaxe
Marga Bakker: “Pilates valt onder de

Body en Mind lessen van VDO. Alle
oefeningen voer je heel bewust, met
honderd procent aandacht uit. Op die
manier werk je tegelijkertijd aan je
lichaam en geest. Naast het serieus
uitvoeren van de oefeningen is er
onder lestijd ruimte voor een grap of
grol. Lachen ontspant het lichaam. Pas
als het lichaam relaxed is, kan de geest
zich ontspannen.” “Bij VDO kun je ook
kiezen voor Pilates Plus,” vult Pauline
aan. “Bij Pilates Plus ligt het tempo van
de oefeningen wat hoger met als resultaat extra training voor de spieren en
een betere conditie. De oefeningen
worden op een vloeiende manier en
redelijk non stop uitgevoerd en
vormen een pittige core-training. Dwz
dat je de buikspieren sterk ontwikkelt
zodat je bijvoorbeeld het opstaan, het
gaan zitten, gecontroleerd laat
gebeuren.” Lid M. zegt: “Pittig is het
zeker maar er worden gedurende de
les verschillende niveaus aangeboden,
op maat.” “We worden ook op een prettige en juiste manier gecorrigeerd.” De
lesuren Pilates zijn geschikt voor jong
en oud. Zo volgt Annie van 80 al jaren
de lessen bij Marga. Wie wel behoefte

Uithoorn - Onlangs kregen Ep
Strubbe en zijn vrouw Nel StrubbeZuidbroek bezoek van burgemeester
Pieter Heiliegers van Uithoorn.
Aanleiding voor zijn bezoek was het
60-jarig huwelijksjubileum van het
echtpaar. Nel uit Mijdrecht en Ep uit
de Waver wonen al 58 jaar in
Uithoorn. Nel Strubbe heeft onder
andere gewerkt als koffiejuffrouw bij
de gemeentewerf en Ep was
buschauffeur. “We hebben drie
kinderen,” vertelt het diamanten paar
aan de burgervader. “En vorig jaar
kregen we er een kleinkind én een
achterkleinkind bij.” Burgemeester
Heiliegers vindt het prachtig om de
verhalen te horen. “En om te zien dat
mensen zo lang gelukkig met elkaar
zijn!”

krijgen zodat de genoemde schilder
niet “ ...deze dag geheel met mijn
zoons moet leeg looppen...”
Wat werd er besteld?
4ct Po Loodwit, 1 ons Zagrun, 1 ons
Pangiblauw, 5 ons Ligt Cormaat
groen, 3 kan Rauwelijn oly en 5 ons
terpentijn. De brief met de bewuste
bestelling is na bijna 150 jaar retour
gekomen. Hij geeft een uiterst interessante en met vele bijkomende
details, treffend nostalgische indruk
van hoe het bestellen van benodigdheden er in 1870 heel anders aan toe
ging dan vandaag de dag. Greet en
Marjolein geven inzicht in de brief en
vertellen hierover met gebruikmaking van diverse foto’s en beelden uit
de periode van de brief, aangevuld
met een reeks anekdotische details
over de genoemde ingrediënten en
andere gebruiksartikelen van het
schildersbedrijf door de eeuwen
heen. De lezing ‘ 1 ons Pangiblauw en
3 kan Rauwelijn Oly’ kunt u gratis
bijwonen, direct na de korte algemene vergadering van historische
vereniging De Proosdijlanden, op
donderdagavond 18 november,
aanvang 20.00 uur in de Willsstee,
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.

heeft aan Pilates 65+ kan dinsdagmiddag terecht in De Kuyper. Pauline
geeft die lessen en werkt aan verbetering en het behoud van conditie, spierkracht, balans en lenigheid. Er wordt
op zachte muziek gewerkt. Alle oefeningen zijn geselecteerd voor senioren.
Trouwe leden
Pilates wordt dus meerdere malen en
in verschillende vormen aangeboden
bij VDO; Beide docenten, Pauline en
Marga, geven al lang les bij VDO, hun
lessen worden gevolgd door trouwe
leden. Elk jaar, met hetzelfde enthousiasme, starten de groepen na de zomervakantie weer op. Ieder nieuw seizoen
zijn er onverwachte en verrassende
ontmoetingen: “Hee, jij ook hier?” Die
herkenning, laagdrempeligheid en het
sporten in je eigen wijk maakt het
sporten bij VDO zo prettig! Gratis
proefles? Kom naar een van de lessen;
Pilates in het KNA gebouw, Legmeerplein, op donderdagochtend (9.0010.00u) door Marga Bakker. Pilates in
het nieuwe buurtgebouw De Kuyper,
Thamerdal op maandagavond (20.3021.30 uur), dinsdagavond (20.00-21.00
uur) en Pilates Plus op donderdagavond (19.30-20.30 uur) door Pauline
Ottenhof. Pilates 65+ is op dinsdagmiddag van 15.15-16.15 uur.

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

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

Heeft u een
Kachel of Geiser?
In deze tijd van aandacht voor verduurzaming is er in het nieuws zelden nog iets te
horen over (gevel) kachels en geisers. Deze
gasgestookte toestellen hebben in het tijdperk voor de cv-ketel de meeste huizen voorzien van warmte.
Ondanks dat er weinig aandacht meer is voor
deze manier van verwarmen zijn er nog di- Eric de Kriek
verse mensen die gebruik maken van deze
toestellen voor de verwarming van woning en water. Voor de kachel,
geiser en verwante toestellen zijn echter steeds minder partijen te vinden die het onderhoud hieraan aan kunnen doen of storingen kunnen
oplossen. Om te voorkomen dat uw kachel of geiser uitvalt en u zonder
warmte komt te zitten is het aan te raden om iedere twee jaar uw toestel
te laten onderhouden door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.
Naast uitval van dergelijke toestellen is er altijd een risico op koolmonoxidevergiftiging (CO-vergiftiging) door een onvolledige verbranding van
het gas. Dit risico is zelfs groter bij zogenoemde open toestellen. Dit zijn
toestellen die de benodigde zuurstof voor de verbranding uit de ruimte
zelf halen daar waar gesloten toestellen via een kanaal hun zuurstof uit
de buitenlucht halen. Met periodiek onderhoud verkleint u de kans op
een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast is het altijd aan te raden om
een koolmonoxidemelder (CO-melder) te plaatsen. Hierdoor wordt u gewaarschuwd als er teveel koolmonoxide in een ruimte aanwezig is.
Ook het plaatsen van een rookmelder is aan te raden. De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook aldus TNO-onderzoek. Daarom wil de overheid per 1 juli 2022 rookmelders niet alleen
verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.
Aangezien er helaas in Nederland mensen overlijden aan koolmonoxidevergiftiging heeft de overheid een wet ingevoerd waarmee het verplicht
wordt dat ieder onderhoudsbedrijf en haar monteurs CO-gecertificeerd
moeten zijn om aan dergelijke toestellen te werken en daarmee de kans
op koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Deze gasketelwet is al
van kracht, maar er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2023. Tot
die tijd hebben de bedrijven en monteurs die nu nog niet gecertificeerd
zijn de tijd om zich te certificeren voor de co-certificering.
Het advies is samengevat sluit een onderhoudsabonnement af en voorkom dat u in de kou komt te zitten. Daarnaast is het voor uw veiligheid
aan te raden om een koolmonoxide- en rookmelder te plaatsen. Neem
hiervoor contact op met een CO-gecertificeerd onderhoudsbedrijf zoals
Gasservice I Gaswacht. Kijk voor meer informatie op de website www.
gasservice.nl of bel voor advies naar 0251-24 54 54 en kies in het menu
voor de optie klantenservice.

van gas naar duurzaam
Op www.gasservice.nl vindt u meer informatie over de aanschaf
of het onderhoud van duurzame verwarmingsapparatuur. Voor
meer informatie kunt u ook bellen naar 0251-245454.
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d it oorn vers ilt flin v n
tijdens begrotingsverg dering
Uithoorn – De Begrotingsraad is elk jaar weer een lange raadsvergadering. Een vergadering waar het college de begroting voor 2022-2026 aan
de raad presenteert. De begroting met de plannen voor de komende
jaren, de ideeën, het brengen van plannen en het terugnemen van
plannen. Laten zien hoe de gemeente er financieel voor staat. Of er belastingen omhoog moeten of niet, kortom het is een hele hap en zeker als je
weet dat de raad en het college die er nu over besluiten, er volgend jaar,
na de verkiezingen misschien lang niet allemaal meer zijn.
Ook een vergadering waarin iedere
fractie haar Algemene Beschouwingen mag voorlezen. Algemene
Beschouwingen waarin iedere fractie
hun zegje kunnen doen. Hun
plannen kunnen voorleggen, hun
kritiek kunnen laten horen en zeker
als de verkiezingen er aan komen is
het meer ‘gekleurd’ dan andere jaren.
We zullen iedere fractie hun AB voor
deel hierin meenemen, zodat uzelf
een beetje kunt oordelen. De begroting is aangenomen, zij het niet
zonder slag of stoot, maar de meerderheid beslist. Allereerst Groen
Uithoorn:
GROEN UITHOORN:
“WEINIG GROENE ASPECTEN”

“Voor ons ligt de begroting 20222026. Voor waar geen kinnesinne
ditmaal: begroting en 3 scenario’s.
Kortom volop om uit te kiezen! De
Raad had dit jaar ook de mogelijkheid gehad om per partij een eigen
draai aan de begroting te geven mits
de dekking ook op z’n plaats zou zijn.
Chapeau!! Groen Uithoorn heeft als
eerste de hondenbelasting ter hand
genomen. Groen Uithoorn hoopt dat
na vele jaren discussie hierover, wij
straks een ander speeltje moeten
zoeken om jarenlang over te
babbelen. Groen Uithoorn zal straks
het amendement voorlezen. Dan de
ontwikkeling van het sociaal domein.
Groen Uithoorn licht er een aspect
uit! Bij de WMO liep/loopt het uit de
hand door een mismatch van de
centrale overheid. Groen Uithoorn
hoopt dat dit nog gecorrigeerd
wordt. Groen Uithoorn is ook wel
voorstander om de eigen bijdrage
met Euro 5 te verhogen in 2022 en
nog eens Euro 5 in 2024. Groen
Uithoorn vindt wel dat er weinig
groene aspecten in de begroting
staan. In de woonomgeving worden
gelukkig opgaves besproken over
o.a. mooie groene doelen: Verbeter
de afvalscheiding; Richt de buiten
ruimte klimaat adaptief in en
bevorder de biodiversiteit. Groen
Uithoorn hoopt dat deze opgaves
krachtig ter hand worden genomen.
Bedenk er zijn problemen slechts
uitdagingen!”, aldus Groen Uithoorn.
PARTIJ VAN DE ARBEID:
“WIJ WILLEN ANDERS BEZUINIGEN”

“Bijna alle gemeenten zien een tekort
op de begroting, niet alleen
Uithoorn. We mogen hopen dat de
formerende partijen in Den Haag dat
gaan oplossen. Intussen is het nog
niet zover, en stelt het College ons
een aantal maatregelen voor om de
begroting te sluiten. Er wordt flink in
de reserves getast, de OZB gaat een
beetje omhoog en er wordt flink
bezuinigd op het Sociaal Domein.
Dat is een politieke keuze. Wij maken
een andere. Met een amendement
willen wij die bezuinigingen voor een
groot deel laten vervallen, en de OZB
iets meer verhogen.

Het maatschappelijk effect van die
OZB-verhoging zal niet groot zijn.
Voor huiseigenaren gaat om een
bedrag van zo’n 3,50 extra per jaar
per woning”.
Forse bezuiniging
“Het effect van bezuinigingen op
Uithoorn voor Elkaar is wel groot. Een
bezuiniging van 100.000 euro op een
budget van 1.8 miljoen is fors. Wij
stellen voor dat bedrag op zijn minst
te halveren. U weet ook, dat het
meeste geld opgaat aan vaste lasten
als salarissen en huur. De bezuiniging
zal daarom rechtstreeks invloed
hebben op de activiteiten. Leest u de
ambities in het Programma Samenleving op pagina 15 van de begroting
er nog eens op na. Uithoorn voor
Elkaar is op bijna al die terreinen de
uitvoerende partner van de
Gemeente. Het jongerenwerk,
schuldpreventie, opvoedondersteuning, mantelzorgondersteuning, activiteiten voor ouderen, ondersteuning voor gehandicapten en ga zo
maar door. Veel van de activiteiten
zijn gericht op preventie, om
problemen later te voorkomen. Het is
echt niet zo dat Uithoorn daar
bovengemiddeld geld aan uitgeeft,
in tegendeel”.
We doen het niet goed
“Op de website Waarstaatjegemeente.nl zien we dat Uithoorn het
niet zo goed doet op het onderwerp
sociale samenhang, en dat er sprake
is van relatief veel eenzaamheid,
partnergeweld en kindermishandeling. Eerder reden voor een schepje
er bovenop dan er af. Ook bezuinigen op de post Werk en Inkomen
raakt bij uitstek de meest kwetsbaren
in onze samenleving. Armoedebeleid, re-integratie, sociale ondernemingen. En niemand hier die ervoor
opkomt. Het sociaal domein wordt
kennelijk gezien als een kip waar je
makkelijk van kunt plukken. Dat vind
ik treurig”.
Migranten
“Wij krijgen brieven van ongeruste
burgers over een plan voor een
grootschalig migrantenlogies in De
Kwakel. En er komt in december een
bestemmingsplan naar de Raad voor
een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling aan de Drechtdijk die niet aan de
regels voldoet en waar omwonenden
zich terecht heel druk over maken.
Hoe kan dat? En dan komt recent het
plan voor Waterlodges aan de Wilhelminakade uit de lucht vallen. Nodig
om het businessplan van de firma
E-harbour sluitend te maken. Ook
hier terecht boze omwonenden, die
vast van plan zijn om naar de rechter
te gaan als dit wordt doorgezet. De
wethouder beroept zich op het
bestemmingsplan uit 2013, dat dit
mogelijk zou maken. Wij hebben
daar schriftelijke vragen over gesteld,
dat komt later zeker nog aan de orde.
Samenvattend maken wij ons zorgen
over de omgang van het College met

bestaande wet- en regelgeving, met
de participatie van omwonenden en
de rol van de raad. De PvdA is in principe niet tegen afschaffing van de
hondenbelasting. Ook wij vinden het
een rare en achterhaalde belasting.
Maar we vinden de timing niet goed,
in een tijd van pijnlijke bezuinigingen de hondenbelasting
afschaffen is niet verstandig”, aldus
de Partij van de Arbeid.
CDA MAAKT ZICH
ERNSTIG ZORGEN

“Belastingen en financiën hebben
een grote rol in het dagelijks leven
van mensen. Het is vaak de reden dat
iets wel kan, de reden dat iets niet
kan of de reden dat iets fout gaat.
Denk bij dat laatste aan de toeslagenaffaire met haar vreselijke
gevolgen voor burgers.
Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik
me oprecht zorgen maak om de
soms beperkte aandacht van de raad
voor financiën, begrotingsregels en
belastingen. Zeker omdat we als raad
wel veel waarde hechten aan ons
budgetrecht en omdat we in
Uithoorn voor grote uitdagingen
staan. Zo eist het sociale domein
maar liefst 50% van ons beschikbare
budget op en dan vinden wij het als
CDA maar vreemd dat wij het inhoudelijk zo weinig hebben over dit
sociale domein en dat de commissievergaderingen hierover zo vaak
uitvallen.
Ongelijkheid
In de media wordt er gesproken over
koopkrachtplaatjes. Dat we ons hier
niet blind op mogen staren. Maar
laten we vooral ook niet blind zijn
voor de ongelijkheid in koopkracht.
Koopkracht is namelijk voor mensen
het verschil tussen iedere nacht
wakker liggen over hoe je rekeningen te betalen of lekker slapen.
En soms zelfs het verschil tussen je
huis uitgezet worden of verhuizen
naar een groter huis. Koopkracht en
grote verschillen daarin zijn een
teken aan de wand dat er wat aan de
hand is en mensen voelen dit. Het is
een teken van ongelijkheid in de
samenleving. Dat vraagt om solidariteit. Dit druk direct op de koopkracht
van onze burgers ook in Uithoorn.
Vanochtend maakte het CBS alweer
bekend dat de inflatie over de maand
oktober is gestegen naar 3,4% Dat
zijn alarmerende cijfers. Mijn vraag is
hoe ziet onze wethouder van financiën dit en hoe denkt hij van vanuit
het college de vinger aan te pols te
houden en vooral bij excessen tijdig
bij te sturen. Aan de wethouder van
het sociaal domein vraag ik in dit
verband wat er momenteel aan
excessen binnen onze gemeente
bekend is en wat we hieraan kunnen
doen.
Uw begroting
“Onze wethouder financiën roept bij
voortduring: “het is Uw begroting,
maar hij stelt ‘m op” en met de
huidige samenstelling van de coalitie
en de daarbij behorende ondersteuning van de voorstellen van de
wethouder is het tot nu toe niet
mogelijk gebleken de tekorten in te
perken. Voor de volgende raadsperiode ligt er dan ook een zware taak
voor de nieuwe coalitie want er

ening
zullen serieuze ombuigingen noodzakelijk blijken te zijn, het CDA heeft
hiervoor een aantal amenementaire
pijlen op haar boog die wij zullen
afschieten indien nodig”, aldus het
CDA.
ONS UITHOORN:
“GEVOEL VAN TREURNIS OVER
FINANCIËLE MISSER”

“Bij de Algemene Beschouwingen
heeft Ons Uithoorn aandacht
gevraagd voor het onderzoek naar
de verplaatsing van de sportverenigingen. Gelukkig gaat die verhuizing
niet door, waardoor ruimte ontstaat
voor de aanleg van een Legmeerbos
en groen bij de Vuurlijn behouden
kan worden. Het is echter treurig dat
het onderzoek zo veel geld heeft
gekost, veel meer dan het budget
dat hiervoor was gereserveerd door
de gemeenteraad. Wat is er aan de
hand? In oktober 2019 vraagt
wethouder Hazen (VVD) een krediet
voor het uitvoeren van een onderzoek om sportcomplexen te
verplaatsen en een woonwijk aan te
leggen bij de Vuurlijn. Ons Uithoorn
vindt dit geen goed idee en stemt
tegen. Een meerderheid van de raad
denkt er anders over en maakt
€150.000 vrij voor het onderzoek. In
oktober 2021 is het onderzoek afgerond en meldt de wethouder dat het
onderzoek maar liefst €255.000 heeft
gekost. Hier komen nog extra
facturen bij en ook zijn interne
ambtelijke uren niet meegerekend.
Een (voorlopige) kostenoverschrijding van enorme proportie!
Tegenvallers
Nu komt het vaker voor dat de
gemeente wordt geconfronteerd
met financiële tegenvallers (en ook
meevallers). De tussenrapportages
van de gemeente staan hier vol mee.
Waarom maakt Ons Uithoorn zich
hier dan druk over? Ten eerste,
vanwege de omvang van de overschrijding van het goedgekeurde
budget. Ten tweede, omdat de overschrijding niet is veroorzaakt door
factoren buiten de controle van de
gemeente om. Ons Uithoorn vindt
dat de gemeenteraad vooraf geïnformeerd had moeten worden over een
dreigende overschrijding van het
budget. Nu worden we achteraf
geconfronteerd met deze overschrijding en kunnen we niets meer doen.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Heeft de gemeente zijn projectadministratie niet op orde? Of wist men
het wel en heeft de wethouder
bewust de gemeenteraad niet geïnformeerd? Hoe het ook zij, het is niet
OK dat dit is gebeurd. Onze fractie
heeft overwogen een ‘motie van
treurnis’ in te dienen, maar zo’n motie
zou toch maar verworpen worden.
Daarom kiezen wij voor het
uitspreken van een ‘gevoel van
treurnis’ over deze financiële misser”,
aldus Ons Uithoorn.
DUS! DRIE THEMA’S DIE VOOR ONS
VAN GROOT BELANG ZIJN:

Gezondheid van onze financiën,
welzijn van onze inwoners en de
gezondheid van ons milieu. Er zijn
allerlei variabelen die grote invloed
hebben op onze financiën: Corona,
de stijging van de zorgvraag en
onvoldoende compensatie vanuit

het Rijk. Lastig dus om de begroting
2022 sluitend te krijgen. We zijn er
daarom extra trots op dat we er in
Uithoorn voor kiezen om uitvoering
te blijven geven aan de Nota Sociaal
Domein. DUS! is immers van mening
dat de zwakkeren in ons dorp zoveel
mogelijk de noodzakelijke zorg
krijgen. Grip op de kosten is uiteraard
essentieel. Wij zijn dan ook blij dat
we in 2022 starten met het
programma ‘Inzicht en grip in het
sociale domein’. Wij zullen deze
ontwikkeling met grote belangstelling volgen.
Bezuinigingen
We ontkomen er niet aan om te
bezuinigen. Wij hebben gezocht naar
mogelijkheden die zo min mogelijk
pijn doen. Maar we blijven ons wel
zorgen maken over de financiën. We
teren razendsnel in op de reserves
die vooral gevoed werden door de
éénmalige Enecogelden. Wij willen
dan ook sterk blijven inzetten op een
gezonde balans tussen inkomsten en
uitgaven. Immers, we willen onze
kinderen niet opzadelen met te hoge
schulden. Vanzelfsprekend blijven we
als DUS! daarom kritisch op de
uitgaven.
Woningbouw
Wonen is een basis voor iemands
welzijn. Maar de schaarste aan
betaalbare woningen neemt toe en
er is ook schaarste aan ruimte. Dilemma’s dus. Voor DUS! blijft overeind
dat ‘blijven bouwen omdat de vraag
toeneemt’ geen doel op zich is. Een
goede balans tussen bouwen en een
optimaal behoud van groen is essentieel. Omdat dit goed is voor de
gezondheid en kwaliteit van leven
van mens en dier. Dit vraagt steeds
om zorgvuldige afwegingen. Maar de
woningnood is groot. Wij zien
daarom graag: Dat op de woningbouwlocaties de diversiteit aan
woningaanbod vergroot wordt. Dat
we vooral bouwen om te voldoen
aan de vraag van onze inwoners.
Kleinere en betaalbare woningen
voor onze jongeren, maar ook om
doorstroom te bevorderen van
ouderen. Meer aandacht voor
woningen voor doelgroepen zoals
mensen die noodopvang nodig
hebben of beschermd wonen. En
meer alternatieve mogelijkheden
zoals gezamenlijke wooncomplexen,
kluswoningen, Tiny houses,
Knarrenhoven.
Tot slot
Wil ik graag eindigen met het
uitspreken van onze waardering.
Voor zowel het college als voor de
medewerkers van de gemeente en
alle anderen die een bijdrage hebben
geleverd. Er ligt een overzichtelijke
programmabegroting 2022. We
hopen dat Corona niet weer zo’n
enorme invloed krijgt op ons dagelijks bestaan. En dat we gezamenlijk,
zonder zoom en teams, kunnen
werken om Uithoorn en De Kwakel in
2022 weer een stukje mooier
maken!”, aldus DUS!
VVD: 2021 IS EEN BEWOGEN JAAR
EN HET IS NOG NIET VOORBIJ

“Door de nieuwe landelijke maatregelen is uitzicht op een verbeterde
situatie voor velen nog niet vanzelfsprekend. Waar de één bijvoorbeeld
het thuiswerken volledig is gaan
omarmen neemt voor de ander de
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kwetsbare situatie almaar toe. Ook
binnen de gemeente speelt onzekerheid en zien wij effecten van de
pandemie. In de P&C producten is
dat duidelijk terug te zien. Vorig jaar
hadden wij nog zicht op een sluitende begroting, bij de Eerste
Tussenrapportage een tekort van 1,4
miljoen en nu een voorzichtig positief verwacht resultaat. Voor de
komende jaren is dat overigens niet
aannemelijk. Ondanks het ophogen
van budgetten dienen wij wel extra
maatregelen te nemen. Het college
heeft hiervoor al veel voorwerk
gedaan en vraagt ons nu om in
scenario’s te denken. Voordat wij
ingaan op de scenario’s willen wij stilstaan bij het huidig jaar. Als VVD zijn
we trots op het college die in dit jaar
met zo veel onzekerheden toch
mooie resultaten weet neer te zetten.
Er is vol ingezet op woningbouw
voor alle doelgroepen, met een
gezonde mix aan woningen in vrijwel
elke wijk. En Corona heeft de vele
participatietrajecten niet tegengehouden. We moeten echter wel
oppassen dat we niet voor ieder initiatief een uitgebreid participatietraject uitvoeren. Het kost veel tijd en
geld terwijl wij het gewenste effect
niet altijd terugzien”.
Tekort
Dan de scenario begroting voor
2022. Zonder maatregelen komen
we 2 miljoen en 280 duizend euro
tekort. Dat tekort kunnen we niet
oplossen zonder lastige beslissingen
te nemen. Wij zijn blij dat het college
ons daarom drie verschillende scenario’s heeft voorgelegd waarin
verschillende keuzes uiteen zijn
gezet. Samen met de andere coalitiepartijen, Gemeentebelangen en
DUS!, heeft de VVD gekeken naar
andere keuzes dan het college in het
gebalanceerde scenario 3 heeft voorgesteld. Als VVD zijn we geen voorstander van het verhogen van de
Onroerende Zaak Belasting, OZB.
Meer belasting innen omdat je huis
meer waard is geworden, terwijl je
inkomen nauwelijks is gestegen
vinden wij niet eerlijk. De OZB die de
gemeente int bij eigenaren van
bedrijfspanden ligt echter aanzienlijk
lager dan het landelijk gemiddelde,
bijna 20%. Daarom roept de VVD het
college op om de verhoging van de
inkomsten van OZB volledig te
verhalen op eigenaren
niet-woningen.
Bezuinigen
Geen enkele bezuinigingen is
gewenst, maar enkele van de voorgestelde bezuinigingen vindt de VVD
onterecht. Mantelzorgers nemen veel
zorgtaken onbetaald op zich. De VVD
vindt het daarom niet meer dan
fatsoenlijk om de huidige mogelijkheid in stand te houden waarmee
mantelzorgers een deel van hun
huishoudelijke hulp vergoed krijgen.
Het Libellebos, een belangrijke plek
voor ontspanning en recreatie, ziet er
eindelijk weer fatsoenlijk uit. Nu
teruggaan naar een lager onderhoudsniveau is voor ons onbespreekbaar. De openbare ruimte staat al
enorm onder druk. Als we de huidige
bossen al niet kunnen onderhouden,
ziet de VVD niet in hoe we er extra
bos bij moeten krijgen. Het
Legmeerbos staat dan financieel

onder druk. Afgelopen maand heeft
het college nieuw hondenbeleid
aangekondigd. De VVD vindt het
goed dat er kritisch wordt gekeken
naar huidig beleid, maar constateert
dat er met de huidige plannen een
enorme verschraling optreedt in de
faciliteiten voor hondenbezitters.
Ondanks dat de naam het doet
vermoeden gaat de hondenbelasting
niet naar faciliteiten voor hondenbezitters. Dit verdwijnt in de grote pot.
Het is een wens van de VVD om de
hondenbelasting af te schaffen.”,
aldus de VVD.
DURF: “WE ZULLEN IETS
MOETEN DOEN!”

“Na de nodige winstwaarschuwingen
met betrekking tot de financiële situatie Uithoorn ligt er vanavond een
Tussentijds rapportage 2021 en de
begroting voor 2022 plus de daar
bijbehorende oplegnotie voor.
De begroting laat zien dat zonder
ingrepen het meerjarenperspectief
structureel in onbalans is. We zullen
derhalve de spreekwoordelijke tering
naar de nering moeten zetten. Het
college heeft ons als raad met haar
oplegnotitie een tweetal extreme
scenario’s voorgelegd. Een louter
financieel scenario en een scenario
met effecten op de te bereiken maatschappelijke effecten. Daarnaast
geeft het college ons nog een gemixt
scenario mee waar de spreekwoordelijke “pijn” gedeeld wordt. Wat! DURF
betreft een begrijpelijk maar evenzogoed pijnlijk scenario. Duidelijk is dat
we als inwoners van Uithoorn en De
Kwakel de pijn moeten delen. Verhoging van de woonlasten voor de
inwoner (inkomsten voor de
gemeente) door het (deels) benutten
van wat men de onbenutte belastingcapaciteit noemt is er een onderdeel van. Daar tegenover staan ook
verlagingen van uitgaven (beter
gezegd “bezuinigingen”) in de vorm
van een lagere bijdrage aan bijvoorbeeld Uithoorn voor Elkaar maar ook
grip op uitgaven binnen andere
gebieden van het Sociaal domein.
Zorg
Voor ons van het grootse belang is
dat de zorg voor degenen die zorg
nodig hebben intact blijft (één van
de belangrijkste kerntaken van de
gemeente naar de samenleving toe)
De uitspraak van de wethouder bij
de bijeenkomst van de gezamenlijke
commissie staat wat dat betreft goed
genoteerd (geen wachtlijsten en
dergelijke). We zullen dat blijven
bewaken. Met de maatregelen zoals
in de oplegnotitie zijn verwoord
kunnen we derhalve in grote lijnen
leven maar ook horen wij vanavond
andere voorstellen! Dan maar even
ingaan op het amendementen
“hondenbelasting” wat we gezamenlijk hebben ingediend met Groen
Uithoorn. Wij vinden dat de langlopende en op sommige momenten
lachwekkende discussie wat ons
betreft voor eens en altijd wordt
beslecht. Schaf die belasting af en
wat we dan nodig hebben zullen we
uit een andere “pot” moeten halen en
dat is de OZB”, aldus DURF.
GEMEENTEBELANGEN: COMPLIMENT
VOOR HET AMBTELIJK APPARAAT

“Het is in onze fractie goed gebruik
om bij de algemene beschouwingen
ook terug te blikken op het afgelopen jaar. En ook in het afgelopen
jaar werd alles flink beïnvloed door
de Covid-19 perikelen. Vergaderen

op de manier zoals we gewend
waren is dus ongeveer de helft van
deze coalitie periode niet mogelijk
geweest. De raad nam veel besluiten
het afgelopen jaar. Een teken dat het
college geen duimen heeft zitten
draaien en een compliment voor de
ambtelijke organisatie die in deze
moeilijke Coronatijden heeft standgehouden ofschoon het hier en daar
piepte en kraakte, vooral veroorzaakt
door gebrek aan beschikbare
arbeidskrachten.
Verkiezingen
Met de verkiezingen in zicht op de
belangrijke datum van 16 maart
volgend jaar kijken we naar de
begroting 2022. Deze werd aanvankelijk opgemaakt met een tekort van
4,5 MM€. De september circulaire gaf
wat extra lucht met een bedrag van
2,3 MM€. Blijft dus nog een gat over
van 2,2 MM€ en dit bedrag komt
eigenlijk overeen met het tekort dat
is ontstaan uit de derving van dividend en het wegvallen van de precariobelasting. Dit laatste leverde overigens de gemeente sinds 2015 geen
windeieren. Sinds die periode werd
ongeveer 8,5 MM€ aan rechten
opgehaald. Hoe dit tekort te dekken?
Via een oplegnotitie werd de raad
daar een aantal keuze in voorgelegd.
Het is dus de avond van de keuzes.
Ingrepen zijn onvermijdelijk
geworden. Het college geeft ons
keuzes hierin.
1. Louter op financiële gronden
2. Louter op maatschappelijk
effecten
3. Combinatie van 1 en 2.
Keuzes in deze raad zijn bijna altijd
politiek en vanavond des te meer.
Wat de een wil, wil de ander niet. Wat
Gemeentebelangen betreft is keuze
1 geen optie. Het te snel interen van
7,4 MM op onze reserves, naast een
gemiddelde OZB-verhoging van 8%,
terwijl andere leges en belastingen
omhooggaan. Dit is voor ons onacceptabel en getuigt niet van een
toekomst bestendig beleid. Het is
meer een korte-termijn visie en hiermede zadelen we onze inwoners op
met een onmogelijke situatie in de
toekomst wat ons betreft. Keuze 2
laat ons vermogen en daarmede het
weerstandsvermogen ongerept en
kunnen we zonder OZB-verhoging,
maar dan wordt er wel een enorme
ingreep gedaan in ons
voorzieningenpakket.
Gulden middenweg
Dat het college kiest voor een
“gulden middenweg” klinkt ons dan
ook niet geheel vreemd in de oren.
Maakt het college dezelfde keuzes als
onze fractie? Op grote lijnen kunnen
we ons vinden in het voorstel, maar
op kleine onderdelen denkt onze
fractie tezamen met VVD, DUS! Er iets
anders over. Om die reden willen
deze fracties dan ook een amendement indienen op het besluit t.a.v. de
oplegnotitie. Deze zal mijn collega
Hoekstra straks inleiden en voorlezen. Onze fractie dankt het college
en de ambtelijke staf voor de voortreffelijke wijze waarop dit P&Cproces van begroting en oplegnotitie
is voorbereid. Het laat keuzes daar
waar de keuzes thuishoren. De begeleiding van diverse raadsleden door
de ambtelijke staf wordt enorm
gewaardeerd. We wensen het college
veel wijsheid de komende maanden
om met name de financiën van de
gemeente op het goede spoor te
houden en over te dragen aan een
nieuw college.”, aldus
Gemeentebelangen.
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Gladheidbestrijding in de
komende winter
Uithoorn - Gladheid als gevolg van
bevriezing van natte weggedeelten,
sneeuw en ijzel kan over het algemeen voorkomen in de periode van
1 november tot 1 april. Ook voor de
komende winter neemt de gemeente
Uithoorn maatregelen om onveilige
situaties door gladheid te
voorkomen.
Op www.uithoorn.nl/gladheidbestrijding staat een kaart met alle strooiroutes. Op dit moment vinden er in
onze gemeente grote infra-projecten
plaats. Wegen die de gemeente
normaal gesproken meeneemt in de
gladheidbestrijding, kunnen nu
wellicht door het project niet
gestrooid worden. Deze wegen zijn
tijdens de werkzaamheden afgesloten. Er zijn omleidingsroutes ingesteld, aangegeven met bebording.
Tijdens deze (weg)werkzaamheden
worden de omleidingsroutes uiteraard meegenomen in de gladheidbestrijding. Kijk op www.uithoorn.nl/
werkinuitvoering naar de actuele
werkzaamheden.
Prioriteiten
Om de veiligheid te vergroten regelt
de gemeente gladheidbestrijding op
wegen en fietspaden. De gladheidsbestrijding is ingedeeld in twee
prioriteiten.
• Prioriteit 1: Dit zijn de hoofdroutes
en fietspaden die preventief
(vooraf ) en bij alarmering worden

gestrooid met inzet van het benodigde materieel. Hierbij worden de
toegangswegen en parkeerplaatsen bij winkelcentra meegenomen. Tijdens extreme situaties,
indien gladheid tenminste drie
dagen of langer aanhoudt, en
tijdens sneeuw of ijzel moet intensiever worden gestrooid. Deze situatie wordt per omstandigheid op
maat ingevuld door bijvoorbeeld
extra strooibeurten te houden.
• Prioriteit 2: Dit zijn de bushaltes en
winkelcentra die curatief (achteraf )
worden gestrooid. Deze route
wordt hoofdzakelijk in eigen
beheer, aansluitend op de hoofdroute, gestrooid. In verband met
de toegankelijkheid van openbare
gebouwen en centra voor ouderen
zal hier speciale aandacht aan
gegeven worden. Gemiddeld komt
deze situatie 3 à 4 maal per jaar
voor.
Extreme weersomstandigheden
Tot slot is bij extreme weersomstandigheden een aparte route aangewezen. Op deze route bevinden zich
alleen de belangrijkste doorgaande
wegen om enige doorstroom van
verkeer te laten plaatsvinden. De
gemeente wil er wel op wijzen dat dit
niet betekent dat altijd alles sneeuwof ijsvrij kan zijn. Inwoners van
Uithoorn en De Kwakel hebben ook
een eigen verantwoordelijkheid.

Start leesclub moderne
literatuur in Uithoorn
Uithoorn - Leest u met plezier mooie
boeken en wilt u uw leeservaringen
delen met anderen? Word dan lid van
een Senia leesgroep.In Uithoorn start
binnenkort een leesclub moderne
literatuur. In de Bibliotheek Amstelland is op donderdagochtend 25
november een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk
vinden om moderne literatuur te
(gaan) lezen en daardoor in contact
willen komen met andere liefhebbers. De informatiebijeenkomst is
een initiatief van de landelijke orga-

nisatie Senia samen met de bibliotheek. Senia richt in heel Nederland
leesclubs op en brengt zo mensen
die graag lezen bij elkaar. Meer informatie over de werkwijze is te vinden
op www.senia.nl.
Belangstellenden zijn welkom op 25
november om 11:00 uur in de Bibliotheek Amstelland, Dorpstraat 43 in
Uithoorn. Graag aanmelden in
verband met het maximum aantal
beschikbare plaatsen. Dit kan via
e-mail maria.boelhouwer@senia.nl.
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Uithoorn – Ruim een half jaar geleden naam José de Robles het stokje
over van ‘oudgediende’ Ria Zijlstra als wethouder Onderwijs en Sociaal
Domein van de gemeente Uithoorn. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen
maanden? En wat kunnen we nog meer van hem verwachten? José de
Robles vertelt.
U was elf jaar raadslid in de gemeente Uithoorn en nam ongeveer een half
jaar geleden de stap om wethouder te worden. Hoe bevalt het?
“Ik heb redelijk veel gedaan op professioneel vlak. Maar ik kan met alle
eerlijkheid zeggen dat deze baan mij het meest bevalt. Hij past goed bij
me!”

Fenomenale opbrengst op de
Kwakelse Veiling: €38.302,De Kwakel - Na de zeer succesvolle
eerste Veilingavond van vorige week,
startte afgelopen zaterdag om 19:30
uur de tweede avond van de
Kwakelse Veiling.
In de kantine van KDO waren er
wederom vele jongeren aanwezig,
die enthousiast gingen bieden op
één of meerdere kinderkavels. Zo
kon er o.a. geboden worden op een
bokszak, een aquarium, een
10-rittenkaart voor de Hobbyclub,
een volleybal en taarten van Ajax en
Feyenoord. Net als vorige week
vonden de kauwgomballenapparaten gretig aftrek voor € 5,- en
waren er vele glimlachen te zien op
de gezichten van de kinderen.
Het werd al snel gezellig en druk in
de kantine, want bewust werden er
vroeg aantrekkelijke kavels aangeboden en gold er, ook deze avond,
een eindtijd van 24:00 uur. Om de
meter krentenbroden, pondje
palingen, kazen, feestpakketten,
High Wine & Beer bij Gasterij de
Kwakel werd fanatiek gestreden, wat

de gemiddelde opbrengst per kavel
enorm omhoogstuwde. Om 21:30
uur waren er al twee premies
gevallen, waardoor € 10.000,- aan
opbrengsten in sneltreinvaart een
feit was. Hierna leverden de privé
vluchten vanaf Lelystad Airport, het
sloepvaren in Amsterdam, kilo’s aan
koffiebonen, een kookworkshop bij
In den Ossewaard, veel geld op. Voor
een weekendverblijf voor 12
personen op Resort Arcen en een
avond bier drinken voor 10 personen
in het Fort gingen eveneens vele
handen in de lucht.
Duizenden euro’s
Het laatste uur was echt de kers op
de taart, mede door enkele extra
kopen die gedurende de avond
spontaan werden ingebracht.
Het chequeboek van 52 bonnen van
€ 25,-, die besteed kan worden bij
Albert Heijn Jos van den Berg,
leverde nog meer op dan vorige
week. De opbrengst van het Poldersporten voor 40 personen incl. bier
en bitterballen overtrof even later

alle verwachtingen. Het absolute
hoogtepunt van de avond was de
strijd om een bedrijfsfeest bij Zaai,
Kweet en Eet in Aalsmeer voor 75
personen incl. drank. Voor enkele
duizenden euro’s werd deze kavel
verkocht. Om 23:55 uur was de
laatste kavel geveild en kon de eindstand opgemaakt worden. Met z’n
allen zijn we erin geslaagd om een
wederom een prachtig bedrag op te
halen van € 38.302,-. Dit bedrag
opgeteld met de opbrengst van
vorige week, betekent dat er deze
62e editie maar liefst € 69.836,- bij
elkaar is geveild. Een schitterende
prestatie, waarmee het verenigingsleven in De Kwakel een financiële
impuls kan gaan krijgen. Vele
Kwakelse verenigingen hebben een
aanvraag gedaan voor een gedeelte
van deze opbrengst. In de komende
weken zal het Veilingcomité deze
aanvragen doornemen en een verdeling tussen de verenigingen gaan
maken. Vanuit het Veilingcomité
wordt iedereen bedankt voor zijn /
haar bijdrage in deze editie.

eg ondenbel sting
se be uinigingen op
sport ultuur wel ijn r oedebeleid
Uithoorn –“Dit is het teleurstellende
resultaat van de begrotingsraad van
4 november jl. aldus de fracties van
DUS!, de PvdA, DURF! en Ons
Uithoorn. Het amendement van GB,
VVD, GU en het CDA op de programmabegroting 2022 heeft tot gevolg
dat er in 2022 € 210.000 bezuinigd
wordt op de gemeentelijke
dienstverlening.
Het gaat hier om bezuinigingen op
o.a. Uithoorn voor Elkaar en op het
armoedebeleid. Maar ook om een
bezuiniging van 25% op het budget
van cultuur en een bezuiniging op
sport. Terwijl, in vergelijking met de
rest van Nederland, Uithoorn al
bijzonder weinig uitgeeft aan sport
en cultuur. (zie ook: https://www.
waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
dashboard/sport-en-cultuur). Tegelijkertijd wordt ook de hondenbelasting afgeschaft. Onbegrijpelijk
volgens de fracties van DUS!, de
PvdA, DURF! en Ons Uithoorn. In
deze tijd van Corona zou juist ingezet
moeten worden op verbinding,
preventie en gezondheid. Het is dan
ook onbegrijpelijk dat GB, VVD, GU
en het CDA in dit amendement er
voor kiezen te bezuinigen op deze
posten. Dit getuigt van gebrek aan

visie op datgene wat juist in deze tijd
in de samenleving belangrijk is”.
Waarom nu?
“Dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, is uiteraard iets waar we
achter kunnen staan, maar waarom
nu? Welk maatschappelijk effect wilt
u hiermee nu bereiken, nu onze
gemeente op zoveel fronten moet
bezuinigen?”, vroeg Mw. Gasseling
van de PvdA zich af. “Waarom
schaffen we de hondenbelasting niet
volgend jaar af, in de kadernota, waar
het hoort?”. Mw. Otto-Ossenkoppele
van DUS! kan zich ook niet vinden in
het amendement van de andere
coalitiepartijen: “die bezuinigingen
op sport en cultuur behelzen ongeveer alle activiteiten die voortvloeien
uit de recent vastgestelde ambities
zoals verwoord in de Sportnota én in
de Cultuurnota. Hier is door ontzettend veel partijen, zoals de sportverenigingen, de afgelopen jaren hard
aan gewerkt en dat wordt hiermee
teniet gedaan. “Wij zijn absoluut
tegen bezuinigen op sport en
cultuur!”
Onbetrouwbaar
Ook de heer Boonman van DURF!
had moeite met de keuze om op

deze onderwerpen te bezuinigingen
en nam het begrip ‘betrouwbare
overheid’ in de mond: “de plannen
voor sport en cultuur zijn recent vastgesteld en om daar nu zoveel bezuiniging bovenop te leggen is redelijk
onbetrouwbaar als overheid. Ook de
heer van Dam van Ons Uithoorn was
het daarmee eens: “de Burgemeester
heeft met bewoners uitgebreide
gesprekken gevoerd over kunst en
de intentie uitgesproken om iets met
kunst te gaan doen. De Cultuurnota
is geaccordeerd door de gehele raad.
We moeten voorkomen dat we niet
weer mooie plannen maken en niets
realiseren”. Bezuinigingen die ten
koste gaan van de zorg aan onze
inwoners en sport en cultuur, vinden
Ons Uithoorn, DURF! en DUS! dan
ook een onbegrijpelijke keuze.
Daarom hebben deze drie partijen
het amendement van de PvdA van
harte ondersteund: een geringe
verhoging van de OZB van 1% extra
(€3,50 per jaar) voor een gemiddelde
woning, geen bezuiniging op sport,
welzijn en cultuur en geen bezuinigingen op de dienstverlening aan
mensen die de zorg zo hard nodig
hebben”, aldus het persbericht van
de Uithoornse raadsfracties DUS!,
PvdA, DURF! en Ons Uithoorn.

Hoe kijkt u terug op uw eerste maanden als wethouder?
“Met een goed gevoel. Een van mijn grote wensen is om de samenhorigheid te vergroten. Ik zeg het wel vaker: Uithoorn wordt, dat is mijn idee,
steeds meer een forensendorp. Mensen wonen hier, maar werken ergens
anders en hebben hun sociale leven elders. Ik wil die sociale cohesie weer
terug. Het is er wel hoor. Dat heb ik gemerkt aan het begin van de coronacrisis. Spontaan werden allerlei initiatieven gerealiseerd om elkaar te
helpen. Prachtig om te zien. Ik zou heel graag willen dat het waakvlammetje weer aangewakkerd wordt. En daar zet ik me 100 procent voor in.
Onlangs hebben we het project ‘Dit zijn wij Uithoorn!’ afgerond. In dit
project zijn inwoners die elkaar niet kennen met elkaar in gesprek
gegaan. Het is een cliché, maar onbekend maakt onbemind. Mensen
vinden het lastig om een gesprek aan te gaan met een persoon die ‘ver’
van ze afstaat. Met als gevolg dat er voordoordelen ontstaan. Daarom is
het zo belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat. We gaan verder met
het project. Want er ontstaat na een project niet ineens ‘sociale cohesie’.
Daar is meer voor nodig. Houd de lokale media, de sociale media van de
gemeente en de website ditzijnwijuithoorn.nl in de gaten voor meer
informatie.”
Blij
“Verder is mijn grootste portefeuille (takenpakket) het sociaal domein.
Daar ben ik blij mee, want net als Ria Zijlstra, wil ik me hard maken voor
mensen die het minder hebben. Bij de gemeente zijn we nu bezig met de
uitvoering van het zogenoemde koersplan sociaal domein. Kort gezegd is
het idee erachter dat inwoners die (financiële) hulp of zorg nodig hebben
veel meer maatwerk krijgen. We willen naast de inwoner staan, in plaats
van erboven. Dus samen met de inwoner bepalen welke hulp nodig is. In
plaats van dat de gemeente dat alleen beslist. Ik weet dat dat niet altijd
het geval is geweest en ik zal niet zeggen dat alles nu perfect is. Maar ik
durf wel te zeggen dat we op de goede weg zitten. Het koersplan krijgt
steeds meer handen en voeten. En dat is belangrijk! We moeten als
gemeente de inwoner zo goed mogelijk helpen en duidelijk aangeven
wat er mogelijk is en welke kansen er zijn. In plaats van aangeven wat er
niét mogelijk is.”
U bent wethouder geworden op het moment dat we in een lange lockdown
zaten. Was dat moeilijk?
“Ik denk dat iedereen die een nieuwe baan heeft gekregen tijdens de
coronacrisis het niet makkelijk heeft gehad. Maar waar een wil is, is een
weg! Ik wilde heel graag snel kennismaken met onze samenwerkingspartners. En dat ging natuurlijk moeizamer, omdat we elkaar niet konden
bezoeken. Maar gelukkig hebben we Teams. Ik heb dus veel mensen via
een beeldscherm leren kennen. Ach, het is niet ideaal, maar het lukt ook!
Nu is het weer iets makkelijker om fysiek op werkbezoek te gaan. Onlangs
ben ik bijvoorbeeld met jongerenwerkers van PerMens (voorheen Streetcornerwork, red.) de straat opgegaan om in gesprek te gaan met de
jongeren. Ik wil dat vaker gaan doen. Dat is ook zo leuk aan het wethouderschap. Je staat midden in de samenleving. Dat is natuurlijk ook nodig
om te weten wat er speelt. Daarom hecht ik veel waarde aan de werkbezoeken die we als college afleggen.”
U bent voordat u wethouder werd maar liefst elf jaar raadslid geweest in de
gemeente Uithoorn. Is dat een voordeel?
“Jazeker. Omdat je dan veel dossierkennis hebt. Ik was dus al goed op de
hoogte wat er allemaal speelt. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook in de samenleving.”

Foto: Patrick Hesse / VisionQuest
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editie

Regio - De 30e ZTL was met recht
een uitdaging voor de organisatie.
Deze editie stond gepland in
november 2019, maar helaas werd
deze loop door corona van de
kalender geveegd. In de aanloop
naar de editie 2021 heeft de organisatie ook weer het een en ander
moeten aanpassen met als klap op
het “startschot” de corona aanpassingen van afgelopen week. Dit
weerhield de organisatie er niet van
om alle deelnemers te verwelkomen
in Mijdrecht. Wij keken uit naar 7
november, maar op 2 nov. vond er al
een prestatieloop plaats, waarbij de
organisatie van de Zilveren Turfloop
was betrokken. De mededeling dat
o.a. de G-Run uit het programma was
gehaald viel heel zwaar bij de sportieve bewoners van Ons Tweede
Thuis. Kom, dacht de leiding, wij
gaan een G-Run organiseren voor
deze bewoners. Dinsdagavond 2 nov.
stonden 35 bewoners met hun begeleiders aan de start op de atletiekbaan in Uithoorn. De vaste AKU trainers – petje af voor deze mannen van deze groep en hun begeleiders
zorgden voor een uitzonderlijk
mooie warme sfeer, waarbij alle deelnemers persoonlijk aandacht kregen.
Na 3 rondjes op de baan werden al
deze kampioenen gehuldigd met
een mooie medaille, beschikbaar
gesteld door De Veenlopers. Een
bijzondere ervaring!
Snel schakelen
De aangepaste regels die op 2 nov.

e Zilveren urfloop

werden afgekondigd noodden de
organisatie tot snel schakelen. Op 3
nov. vond er afstemming plaats met
de gemeente en CASS, de beveiligingsfirma waarmee afspraken
moesten worden gemaakt om de
noodzakelijke controles te waarborgen. Alle deelnemers die in
sporthal hun startnummer / bewijs
ophaalden, moesten hun CTB
(Corona Test Bewijs) laten zien.
Iedere deelnemer ontving een polsbandje om na afloop de sporthal
weer te betreden.
Het bestuur van het Zorg en Zekerheid circuit (de Zilveren Turfloop is
de eerste loop in een reeks van acht
lopen) werd van onze aangepaste
regels op de hoogte gebracht, wat
leidde tot een compliment van de
hoofdsponsor ‘Zorg en Zekerheid’.
Lange rij
Zondag 7 november, een lange rij
wachtenden voor de ingang van de
sporthal. Het CTB werd gecontroleerd door het beveiligingspersoneel
van CASS. DE organisatie besloot om
de 3 startmomenten 15 minuten uit
te stellen. Om 11.15 uur klonk het
startschot van de VOKU 10 km loop.
Een populaire afstand met ook dit
jaar de meeste deelnemers. Ruim
450 lopers begonnen aan hun prachtige route door het in herfstkleuren
getooide polder landschap. Dat
parcours is toch wel heel bijzonder.
Er is een schitterende overgang van
de polder naar de Kromme Mijdrecht, met halverwege het dorp De

Hoef. Al genietend ga je de polder
weer in en komt de finish op de
Hoofdweg alweer in zicht. Een verrassende winnaar dit jaar zowel bij de
heren als de dames. Uitslag heren: 1
Zeb Beelen - 32:23, 2 Olaf van de
Bergh - 32:34, 3 Ryan Perry
34:13.
Uitslag dames:1 Irene Kuin - 39:05, 2
Nathalie Klaassen- 39:31, 3 Carmen
Oosterkamp - 40:28.Voorafgaand aan
de 10 km werd Michael Woerden
verrast net een herinering voor zijn
30e deelname aan de ZTL Voorzitter
Rineke Falkema van de Veenlopers
sprak hem toe.
Goedgemutst
Om 11.25 uur vertrokken de lopers
van de Automotive-centre Van
Nieuwkerk 5 km loop. 250 lopers
hadden zich voor deze 5 km ingeschreven. Een aantal had de afgelopen weken met succes aan de
loopclinic van de Veenlopers deelgenomen. De muzikanten van Dweilorkest De Hoetentoeters zorgden
ervoor dat iedereen goedgemutst de
Oosterlandweg op liep. In overleg
met de gemeente konden deze deelnemers op de openbare weg lopen.
Dit gaf rust in de grote groep die
breed uitwaaierde op de eerste kilometer. De snelste lopers kwamen op
de Hoofdweg nog een aantal 10
km-lopers tegen. Een broederlijke
begroeting, “zet hem op”, hoorde je
door de polder klinken. De finish
kwam in zicht. Nog even aanzetten
en kijken of de voorloper nog ingehaald kan worden. Uitslag heren: 1
Floyd van Klink- 16:25, 2 Jorge
Fernadez de Toro - 16:32, 3 Andy
Fuller- 16:39. Uitslag dames: 1 Evita
Hoogeveen - 18:39, 2 Erica Belandi 19:01, 3 Merel van Gaalen- van
Loon- 20:36.
Businesloop
Vijf minuten na de 5 km vertrokken
165 lopers voor hun 10 EM . De 10
Engelse mijl, veelal 10 miles
genoemd, is een veel gelopen
afstand van 16,1 kilometer bij

Foto’s Marco Bakker

wegwedstrijden in de atletiek (Wikipedia). Het parcours is gelijk aan de
10 km met halverwege een extra lus.
Deze deelnemers werden op hun
pad naar de finish in hun rug
geblazen door het dweilorkest. Dit
gaf het extra duwtje dat sommige
nodig hadden. Uitslag heren: 1 Brent
Pieterse - 55:11, 2 Wilfred Verhagen55:16, 3 Martijn de Groot - 55:39.
Uitslag dames:
1 Jolijn Swager - 1:01:55, 2 Nanda
Clarisse - 1:09:51, 3 Alieke Hoogenboom 1:10:27.
Een al jaren terugkomend feestje is
de Businessloop. Bedrijven en Instellingen lopen hun “wedstrijd”; de
snelste 4 lopers van ieder team
bepalen de teamuitslag. Op de 10 km
was het team van Hairfashion at
home by Iris en Studio 110 het snelst
gevolgd door Loyals en het Veenlanden College. Op de 5 km lieten de
atleten van OnsTweedeThuis 1 de
teams van Komkommertijd (zeer
klein verschil) en Aquafix achter zich.
Met natuurlijk een eervolle vermelding voor de teams van OnsTweedeThuis 2, VVD De Ronde Venen ,
Aquafix 1 en Tympaan-De Baat.
Prijsuitreiking
Wat wij misten tijdens deze Zilveren
Turfloop was de prijsuitreiking. Dit is
altijd een spannende en vrolijke
gebeurtenis, waarvoor vele atleten
graag een half uurtje bleven
wachten. Het napraten, ervaringen
uitwisselen en spiertjes masseren
was helaas niet mogelijk met de
huidige beperkingen.

Nieuw element tijdens de Zilveren
Turfloop was “Wandelen door de
Venen”. Sinds een aantal jaar heeft AV
De Veenlopers een wandelafdeling
waar enthousiast wordt getraind en
waar de wandeltechniek aandacht
krijgt. En het is er ook nog gezellig.
De wandelafdeling had een parcours
van 8,5 km uitgezet tussen Mijdrecht
en Wilnis. 95 wandelaars van alle
leeftijden werden op het parcours
gesignaleerd. De inschrijving overtrof
alle verwachtingen.
Dat wandelen populair is zie je elke
week terug in de Mijdrechtse polders
waar regelmatig wandelaars actief
zijn. Dankzij een subsidie van de
gemeente De Ronde Venen konden
we dit nieuwe onderdeel van de
Zilveren Turfloop gratis aanbieden.
Dank
De 30e Zilveren Turfloop was er een
met vele uitdagingen voor de organisatie en de vele vrijwilligers. Van
verkeersregelaars, het parkeerteam,
dames die de lunchpakketten in orde
maken, het uitgifteteam van de startnummers, het Z&Z team dat de tijdwaarneming en uitslagverwerking
voor zijn rekening nam tot het personeel van de sporthal dat de catering
verzorgde. Hulde is op zijn plaats!.
Dankzij de sponsoren van de Zilveren
Turfloop was er voor alle deelnemers
een schitterende medaille.
De vrijwilligers verrast met een waardevolle attentie. Terugkijkend op 7
november kunnen we spreken van
een geslaagde 30e jubileum editie
van de Zilveren Turfloop.

Hertha blij met Rabo ClubSupport
Vinkeveen - Al een aantal jaren heeft
de Rabobank een goed initiatief om
verenigingen en stichtingen te
steunen. Dit doen zij niet alleen op
financieel gebied, maar ook via
kennis en een uitgebreid netwerk.
Op financieel gebied is er voor deze
regio Euro 80.000 beschikbaar. Leden
van de Rabobank mogen stemmen
op hun 3 favoriete verenigingen of
stichtingen en op basis van het
aantal uitgebrachte stemmen wordt
dit geld verdeeld. Dinsdag 2
november was het dan zover, de
feestelijke uitreiking op het hoofdkantoor van de Rabobank Rijn en
Veenstromen in Woerden. Een leuke
en inspirerende avond met een

welkomstwoord van directeur
Monique van de Wakker en een
presentatie van Silvia Bos namens
NOC-NSF over welke ondersteuning
verenigingen en stichtingen kunnen
krijgen bij brede maatschappelijke
vraagstukken. Er komt tegenwoordig
nogal wat af op verenigingen zoals
rook- en alcoholbeleid, de gezonde
kantine, verduurzaming en behoud
van leden en vrijwilligers.
Levensverhaal
Chantalle Zijderveld, Olympisch
kampioene zwemmen Tokyo 2020,
vertelde haar levensverhaal hoe dit
te bereiken en uiteraard via de
nodige ups-and-downs. Tot slot de

uitreiking van de cheques. 150
verenigingen en stichtingen uit de
regio hebben 2.400 leden een stem
laten uitbrengen. Glorieus winnaar
werd het Johannes Hospitium uit
Wilnis. S.V. Hertha uit Vinkeveen is
net buiten de top 3 gevallen met het
mooie bedrag van Euro 1.331,60.
Voorzitter Michel Klinkhamer is buitgewoon blij met dit bedrag. Dit jaar
heeft S.V. Hertha het bestedingsdoel
de nieuwbouw van een tribune langs
het nieuwe hoofdveld. Een mooie
aanvulling op de diverse activiteiten
die wij doen om het geld bij elkaar te
brengen voor deze tribune. En ik sluit
niet uit dat we ook een beroep doen
op de Rabobank via de aangeboden

Een middag voetbalplezier
Vinkeveen - Op 27 oktober vond op de velden van SV Hertha in Vinkeveen
het minischoolvoetbal plaats. Het was prachtig voetbalweer, geen regen een
goede temperatuur om in te bewegen en niet te veel zon. In de middag
konden de kleuters van de drie basisscholen de Jozefschool, Pijlstaartschool
en de Schakel uit Vinkeveen kennis maken met het voetballen. De kleuters
konden zich via de school aanmelden en werden in teams verdeeld. Met

Voorzitter Michel Klinkhamer met de check op de nieuwe tribune van S.V. Hertha.

kennis voor de maatschappelijke
uitdagingen waarmee wij als club te
maken hebben. Wij bedanken

iedereen die op S.V. Hertha heeft
gestemd en uiteraard de Rabobank
voor dit mooie initatief.

namen als Barcelona, Real Madrid en Arsenal leek het net of het de beste
competities van de voetbalwereld plaatsvonden. Jongens en meisjes door
elkaar zorgden voor een leuke teamsamenstelling. 60 kinderen renden over
het nieuwe hoofdveld van Hertha. Iedereen speelde 4 wedstrijdjes met veel
plezier, strijd en soms ook een beetje afgeleid door alles om het spel heen.
Kortom, 60 winnaars op het veld! Tijdens de pauzes werd er heerlijke limonade en lekkere ijsjes verzorgd. De middag werd afgesloten met een lekker
verdiend patatje en uiteraard een prachtige medaille als beloning. Het was
een geweldige middag voor de jongste toekomstige leden van Hertha!
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Hardloopclinic bij AKU van start
Regio - Atletiekvereniging AKU organiseert voor de 37e keer haar jaarlijkse grote loopevenement op de
laatste zondag in januari. Dit jaar zal
dat 30 januari zijn. Met alle
afstanden, 5, 10 kilometer en 10
Engelse mijlen, komen de deelnemers langs de mooiste plekjes in
Uithoorn en de Kwakel. Als voorbereiding op deze loop start op
woensdag 17 november een loopclinic van 12 weken op de atletiekbaan van AKU.
Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan
geleerd. Bij AKU leren we jou hardlopen. Op woensdag 17 november
start op de atletiekbaan van AKU een
clinic voor met name beginnende
lopers. Iedereen is welkom, ongeacht
je leeftijd of ervaring. Gediplomeerde
trainers zullen je helpen om sterker

te worden en een betere conditie te
krijgen. Na een periode van 12
weken ben je zeker in staat om
tijdens Uithoorns Mooiste de afstand
van 5 kilometer te overbruggen en
voor een aantal is de afstand van 10
kilometer haalbaar. Gevorderde en
meer ervaren lopers zijn uiteraard
ook van harte welkom, zij kunnen
direct of na enige tijd direct
aansluiten bij de reeds bestaande
groepen. Naast de training op
woensdag kun je in overleg met de
trainers de mogelijkheid bespreken
om op dinsdag- of donderdagavond
bij AKU te trainen. Daarnaast krijg je
‘huiswerk’ mee voor een tweede training in het weekend. Aanvang van
de trainingen is 19.30u.
Wat kunt u van ons verwachten
Hardlopen is meer dan een stukje
hollen. Wij vinden het belangrijk dat

Legmeervogels geeft voorsprong makkelijk uit handen
Uithoorn - Na 90 minuten spelen
kunnen de minstens 300 toeschouwers, welke ondanks het regenachtige weer naar sportpark randhoorn
waren gekomen om nu eens met
eigen ogen te aanschouwen hoe
Legmeervogels het er thuis van
afbrengt, lezen op het scorebord dat
de eindstand van het duel Legmeervogels tegen de FC Uitgeest is geëindigd in een 2-3 nederlaag voor
Legmeervogels. Een nederlaag
waarvan je alleen maar jezelf de
schuld kan en moet geven. Legmeervogels misten ook in dit duel veel te
veel kansen om te score en verdedigt
soms heel matig, zwakjes uitgedrukt.
De eerste 45 minuten zijn voor
Legmeervogels. Waarbij men wel
attent moet blijven voor de counters
van de FC Uitgeest. In de eerste 10
minuten mag Legmeervogels al een
4-tal corners nemen dit geeft al aan
het overwicht wat Legmeervogels
heeft. Ook in verdedigend opzicht is
Legmeervogels attent en krijgen de
voorwaartse van de FC Uitgeest geen
echte mogelijkheid om te score. Het
blijft bij een paar afstandschoten
welke goed worden verwerkt door

Anthony Acda. In de 37ste minuut
krijgt Legmeervogels loon naar
werken. Een wonderschone aanval is
de inleiding van de eerste treffer is dit
duel. Het is uiteindelijk Jamil Held die
deze fraaie aanval doeltreffend weet
af te ronden. 1-0. In de resterende tijd
tot aan de rust weet Legmeervogels
deze stand op het scorebord te
houden. Een voorsprong die zeer
zeker verdiend is maar eigenlijk nog
hoger hoort te zijn.
Tweede treffer
Gelijk na de rust is Jasper Burgers
dicht bij de 2-0 maar zijn inzet wordt
door de doelman tot hoekschop
verwerkt en levert dus niet de zo
gewenste en gehoopte tweede
treffer op voor de thuisclub. Na 10
minuten in de tweede helft verliest
Legmeervogels om nog steeds
onduidelijke reden de grip op de
wedstrijd en moeten alle zeilen
worden bijgezet om de bezoekers
van een treffer af te houden. Dit gaat
goed tot de 64ste en 66ste minuut als
achtereenvolgens Mike Olgers van de
FC Uitgeest krijgt zomaar de bal in
zijn voeten geschoven en kan dan

het hele bewegingsapparaat
aandacht krijgt. Een uitgebreide
warming-up, loopscholing en een
gevarieerde looptraining zijn vaste
bestanddelen van de trainingen.
Maar je krijgt ook voorlichting over
lenigheid, spierkrachtontwikkeling,
looptechniek, coördinatie, gezonde
voeding en goed schoeisel. Een
goede geïnformeerde hardloper blijft
het blessurespook de baas. Dat is ons
uitgangspunt. Sportfysiotherapeuten
van Plexus staan klaar om beginnende blessures te behandelen en
om voorlichting te geven over
blessurepreventie.
Uithoorns Mooiste
Op een prestatie volgt een beloning.
Dat is naast de voldoening, het
aandenken dat je krijgt aan de finish
van de loop die plaatsvindt op
zondag 30 januari. Naar deze loop
werken we met zijn allen toe. Maar
de allergrootste beloning krijg je in
de vorm van een gezond en sterk lijf,
meer energie en zelfvertrouwen. De
kosten voor deelname aan de clinic
van 12 weken bedragen € 50,-, dat is
inclusief een startbewijs voor
Uithoorns Mooiste op de 5 of 10 kilometer of de 10 EM en een mooie
herinnering. Informatie over
Uithoorns Mooiste is te vinden op
www.uithoornsmooiste.nl en de
website van AKU www.aku-uithoorn.
nl en je kunt voor informatie kontakt
opnemen met Rene Noorbergen,
0655858584.

rustig, zonder dat hem ook maar een
stro breedte in de weg wordt gelegd.
Op zijn inzet is Anthony Acda kansloos 1-1. Nog geen twee minuten
alter is het weer raak als de kleinste
man van het veld Mats Idema van FC
Uitgeest ongehinderd een bal kan en
mag inkoppen. 1-2. Hoe is het mogelijk dat zo snel en op deze manier een
voorsprong wordt weggegeven? Na
deze snelle achterstand komt
Legmeervogels weer langzaam op
stoom en worden er weer vele
kansen gecreëerd maar in de afwerking zit het niet mee. Toch komt de
gelijkmaker op het scorebord. Een
voorzet van Kenneth v d Nolk van
Gogh wordt door Jasper Burgers
tegen het nylon gewerkt en is de
stand met 2-2 zeer terecht in evenwicht. Dan zou je kunnen denken dat
beide partijen zich kunnen vinden in
deze 2-2. Niets is minder waar. Zowel
de thuisclub Legmeervogels als de
bezoekers de FC uitgeest gaan voor
de volle winst. Het was een snel
uitgevoerde counter die de verdediging van Legmeervogels ontwrichte.
Acda weet het schot te pareren .
Heeft zijn handen op de bal maar dan
probeert Wesley Wilffert met een
flinke sliding als nog de bal in het
doel te werken. Het is dan ook ongelooflijk dat de scheidsrechter dit doelpunt goed heeft gekeurd. Na afloop,
maar wat heb je daaraan, was vriend
en vijand er van overtuigd dat deze
treffer niet goedgekeurd had mogen
worden. Nu kan en mag je boos dat
het 2-3 wordt maar Legmeervogels
moet toch ook wel de hand een klein
beetje in de spiegel kijken. Hoe kan je
zoveel kansen missen en hoe makkelijk geef je een moment de zeer
verdiende voorsprong zo makkelijk
uit handen. De volgende mogelijkheid voor de eerste overwinning in
dit seizoen is aanstaande zondag
tegen LSVV in Zuid - Scharwoude.
Aanvang is 14.00 uur LSVV Legmeervogels.

Bridgen op zondagmiddag
Wilnis - Op de 2e zondag van
november om 14.00 uur is het mogelijk om gezellig te komen bridgen in
“De Willisstee” in Wilnis. Het is een
open bridgedrive dus iedereen is van
harte welkom. U kunt zich
aanmelden door een email te sturen
naar: bridge.drv@mail.com onder
vermelding van uw beider naam,

email-adres en telefoonnummer en
ook graag of u een A of B speler bent.
U ontvangt een bevestiging. De deelnamekosten zijn 5 euro per persoon
te voldoen bij binnenkomst.
Zij spelen 6 rondes van 4 spellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12
november. Organisatie: Bridgeclub
De Ronde Venen, Tel. 06 154 222 55

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdagmiddag zoals
gewoonlijk verzamelden de bridgers
van Bridgeclub Hartenvrouw zich in
’t Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan. 24 Paren deze week
verdeeld over twee lijnen. Vaak zijn
het dezelfde namen die in de top-vijf
verschijnen maar de paren die vorige
week eerste en tweede werden in de
A-lijn eindigen nu op de laatste twee
plekken. ‘Het kan verkeren’ zei
Bredero en dat bleken nog steeds
ware woorden. Corry Smit en Bep de
Voijs deden het wel uitstekend en
eindigden met de hoogste score van
de middag 62,92%. Twee waren
Froukje Kraaij en Anneke van der
Zeeuw met 60,83%, op drie Cobie
Bruine de Bruin en Ria Verkerk met
59,17%, vier Gerda Bosboom en Nel

Hamelijnck 55,42% en op de vijfde
plaats Marja van Holst Pellekaan en
Sandra Raadschelders 48,75%. In de
B-lijn een prachtige eerste plek voor
Rees en Gerard van der Post met
60%. Henny Jansen en Yvonne
Koestal eindigden tweede met
57,07%. Op drie en vier met slechts
een klein verschil Jeanet Vermeij en
Lenie Pfeiffer met 54,89% en Fien
Leeftink en Arna Kroon met 54,24%.
Op de vijfde plaats tenslotte Tiny
Rijpkema en Sonja Selman met
53,26%. Dit was de vierde zitting van
de parencompetitie. Nog twee
middagen te gaan dan gaan we weer
promoveren en degraderen. Voor
informatie over de club kunt u een
mail sturen naar Hartenvrouw2015@
gmail.com

Argon neemt drie punten mee
uit Valkenburg
Mijdrecht - Ook tegen Valken’68
heeft Argon de lijn van de afgelopen
wedstrijden voortgezet, veel kansen
maar (te) weinig doelpunten. Na een
0-1 ruststand werd er in het vervolg
nog een keer gescoord waardoor er
uiteindelijk een 0-2 eindstand op het
scorebord stond. Uitslag was wel
verdiend maar Argon slaagde er niet
in om de vele mogelijkheden in doelpunten om te zetten. De eerste helft
kon eigenlijk schriftelijk afgehandeld
worden, de reputatie van Argon was
kennelijk ook al in de gemeente
Katwijk doorgedrongen, Valken’68
posteerde een muur van vijf, soms
zes verdedigers om de aanval van
Argon van scoren af te houden. Dat
lukte lange tijd omdat er maar weinig
mogelijkheden waren. Wel deed Sven
Beek in de eerste minuut een poging
maar die leverde niets op. Pas in
minuut 26 opende Dylan Bergkamp
de score, hij kreeg de bal van Bart van
der Voort en schoot de bal laag in de
verre hoek waar zelfs de lange
doelman Joris van Harmelen een paar
centimeter te kort kwam. 0-1. Van de
Valken kon weinig aanvallende
pogingen worden genoteerd in de
eerste helft, Marc Langeveld deed wel
een poging maar hij vond Argon
doelman Marijn van Wandelen op de
goede plaats staan. Argon kwam nog
tot een paar mogelijkheden, Sven
Beek mikte te hoog en een lobje van
Giliano Eijken verdween over de kruising. In de slotminuut probeerde
Yannick van Doorn het nog na een
vrije trap van Bergkamp echter de
goede richting ontbrak.
Wissels
De tweede helft was meer een
wedstrijd, Valken’68 verliet de verdedigende stellingen en deed
pogingen om de score om te buigen.
Maar eerst werd Mika Keizers
vervangen, Ian Refos nam zijn plaats
in. Trainer Pistorius nam blijkbaar

Keizers met deze wissel in bescherming, hij had al een gele kaart en de
duidelijk aanwezige scheidsrechter
Takacs had hem al vermanend toegesproken, hij was blijkbaar niet
gecharmeerd van de speelwijze van
de Argon aanvaller. De eerste kansjes
waren voor de thuisploeg, Huig van
Duijn deed enkele pogingen maar
telkens kon hij Keeper Marijn van
Wandelen niet passeren. Ook schoof
de bal een keer voorlangs een leeg
Argon doel maar niemand raakte bal.
Younes Ouaali was deze middag veel
aan de bal, maar aan de afwerking
ontbrak het vanmiddag, veel
pogingen gingen naast en over en de
bal even afgeven aan een andere
speler in dezelfde kleur die in een
betere scoringspositie stond was er
niet bij. Maar in minuut 67 viel dan
toch doelpunt nummer twee, Giliano
Eijken zag op tijd de vrijstaande Ian
Refos die vervolgens de keeper Joris
van Harmelen kansloos liet. 0-2.
Argon kreeg daarna nog meer mogelijkheden Dylan Bergkamp vergat de
bal breed te leggen en knalde vervolgens op de keeper en de voor Sven
Beek ingevallen Max Oliemans passte
op Giliano Eijken maar bij zijn doelpoging zat een been in de weg.
Valken’68 zette daar een paar vrije
trappen en een bal op de lat tegenover maar de Argon verdediging
stond ook vandaag geen tegendoelpunt toe. Max Oliemans verscheen
nog alleen voor de doelman maar
keeper Joris van Harmelen maakte er
een hoekschop van. In de slotfase
werd Younes Ouaali nog vervangen
door Tim Waning. Aan de stand
kwam geen verandering meer en
gingen de punten mee naar Mijdrecht, alleen de score was wat
magertjes. Zaterdag het vervolg van
de indertijd gestaakte wedstrijd
tegen Forum Sport, een klein half
uurtje voetbal aan de Hoofdweg bij
de stand van 2-2.
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Legmeervogels pakt punt

Stichting Ons Tweede Thuis in
beweging tijdens de Zilverenturfloop
Uithoorn - Eindelijk, ondanks alle
aanvullende maatregelen, hebben ze

afgelopen week de Zilveren Turfloop
kunnen lopen. De 1 km. Specials

Maximale score Springbok 2
De Hoef - In de bekercompetitie van
de Biljartfederatie De Ronde Venen
zijn in de 2e speelronde alle 8
partijen doorgegaan. Het is te hopen
dat met de aangescherpte coronamaatregelen de komende tijd alle
teams voldoende spelers kunnen
inzetten. In De Springbok werden 2
wedstrijden gespeeld met een duidelijk verschil in de uitslag. De
Springbok 1 verloor namelijk met
27-42 van De Kromme Mijdrecht 1.
Harry Stolwijk won namens De
Springbok als enige zijn partij,
Eduard Vreedenburgh, Raymond
Lannooy en Toon de Kwant (in
slechts 20 beurten) haalden elk 12
punten binnen voor De Kromme
Mijdrecht. De Springbok 2 deed het
veel beter, zelfs zo goed dat ze de
maximale score van 48 punten
haalden tegen De Merel/Richard’s BV
3. Jan Felix, Jack Baak en Chris
Draaisma wonnen relatief eenvoudig,
alleen kopman Willem Holla had iets
meer moeite met Dorus van der
Meer die 4 caramboles tekort kwam
voor een gelijkspel. Beddebeer zette
met 44-38 een mooie uitslag neer
tegen De Merel/Richard’s BV 1.

Niet makkelijk
Makkelijk was het niet, alle partijen
waren best spannend. Oscar
Tieman, Rowdy Lippinkhof en
Rohan Janmaat wonnen, alleen
Berend Huisingh moest het onderspit delven tegen de dit seizoen in
goede vorm stekende Kees Griffioen. DenB Diensten behaalden 3
wedstrijdpunten meer dan tegenstander De Kromme Mijdrecht 2
door nette overwinningen van John
Beets en Ger Ruimschoot. In de
onderlinge strijd tussen Stieva/De
Kuiper 1 en 2 won het tweede team
net aan met 38-36. Ruud Breyaen
was waarschijnlijk wel blij met de
winst, maar niet met de 45 beurten,
wat meteen de langste partij van de
bekercompetitie is. Ron Hartsink
was veel blijer met zijn winst in 19
beurten, de korste partij van deze
speelronde. Bar Adelhof 1 kreeg 1
punt meer op het wedstrijdformulier dan tegenstander Cens (40-39).
Edwin van der Schaft en Richard
van Kolck zorgden elk voor 12
punten, Anne Beeker en Chas Jans
elk voor 8 punten. DIO en De Merel/
Richard’s BV 2 deelden de punten

groep hebben hun wedstrijd afgelopen dinsdag gerent op de atletiekbaan in Uithoorn van AKU. Dat was
een feestje waarbij de atleten weer
werden vergezeld door de loopmaatjes en beloont met een mooie
medaille én appel. Fan-tas-tisch hoe
deze vrijwilligers zich iedere week
weer inzetten voor de specials. Ook
in corona tijd hebben de loopmaatjes
de atleten opgezocht thuis of bij de
woonlocatie zodat ze met elkaar in
beweging bleven. Heel bijzonder en
dankbaar zijn we voor deze inspanning. Samen sporten, helpt iedereen.
Zondag 7 november mochten we
aan de start verschijnen van onze
eerste officiële 5 km. wedstrijd.
Iedereen was zichtbaar gespannen,
maar het resultaat was er echt naar.
Het doortrainen de afgelopen 1,5
jaar heeft zijn vruchten afgeworpen.
In totaal hebben bijna 70 atleten,
medewerkers en loopmaatjes afgelopen week, met succes deelgenomen aan de Zilverenturfloop.
Maar, niets gaat vanzelf. Zonder een
flexibele club mensen en een goede
georganiseerde vanuit Veenlopers/
Zorg en Zekerheid was dit niet
mogelijk. Namens Ons Tweede thuis:
‘Dank en nog een dank voor jullie
inzet en het blij maken van al onze
lopers.” Ook meedoen met deze
mooie groep? Mail naar
loopgroep@onstweedethuis.nl.

(37-37). In het damesonderonsje
won Roos Aarsman van Betty van
der Mars, in het bestuursonderonsje
Piet Best van Ray Kramer. De Biljartmakers tegen Bar Adelhof 2
eindigde ook in een gelijkspel
(36-36) door winst van Bart Dirks en
Paul Huzemeijer voor De Biljartmakers en Hans Bak en Robert Daalhuizen voor Bar Adelhof 2. Speelronde 3 staat ingepland voor 22 en
24 november.
Uitslagen bekerwedstrijden
De Springbok 1 - De Kromme Mijdrecht 1: 27-42. De Springbok 2 De Merel/Richard’s BV 3: 48-30. De
Kromme Mijdrecht 2 - DenB Diensten: 36-39. De Merel/Richard’s BV 1 Beddebeer: 38-44. Bar Adelhof 1 Cens: 40-39. DIO - De Merel/
Richard’s BV 2: 37-37. Stieva/De
Kuiper 1 Stieva/De Kuiper 2: 36-38. De
Biljartmakers - Bar Adelhof 2: 36-36
Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld
door Ron Hartsink (Stieva/De Kuiper
2) in 19 beurten. Procentueel de
hoogste serie kwam op naam van
Chris Draaisma (De Springbok 2)
met 24,24% (8 van 33).

Uithoorn - Waren zij bij Legmeervogels blij met dit ene puntje? Ton
Pronk was na afloop tevreden en dan
vooral over de strijd die Legmeervogels deze middag heeft geleverd.
Maar als je vele mogelijkheden in
ogenschouw neemt die Legmeervogels voor zich zelf heeft gecreëerd
dan is dit ene punt eigenlijk te
weinig. In de eerst 45 minuten is
Legmeervogels gewoon de betere
ploeg. Heeft veelvuldig balbezit en
creëert mogelijkheden om de score
te openen. Maar het lukt de Vogels
maar niet om het net te vinden
achter de LSVV doelman. Hoe mooi
de mogelijkheden ook zijn geweest.
Het probleem op dit moment, doelpunten maken, is iets wat Legmeervogels al 7 wedstrijden achtervolgt.
Dit is ook de reden dat Legmeervogels nu laag op de ranglijst staat.
Nergens is deze jeugdige ploeg nog
weggespeeld. Ook niet bij SDZ Er is
uiteraard nog helemaal niet verloren.
Zijn nog 19 wedstrijden te gaan en
dus nog 57 punten te behalen.
Geen zin
Kampioen worden heeft geen zin.
Door de overstap volgend seizoen
naar de zaterdag is promotie van
Legmeervogels, evenals l het
meedoen aan de nacompetitie voor
promotie naar de Hoofdklasse, uitgesloten. Toch moeten er nog een grote
hoeveelheid punten bij elkaar
worden gesprokkeld om ook in het
seizoen 2021-2022 uit te mogen
komen in de eerste klasse. Dan op de
zaterdag. Trainer Pronk en zijn staf
hebben daar dan ook het volste
vertrouwen in. Deze jongen ploeg zit
vol met talentjes. Moet er alleen nog
even uitkomen Het is wennen en dat
je nu niet meer in de jeugdcompetitie speelt maar terecht bent
gekomen bij de mannen afdeling.
Terug naar de eerst 45 minuten.
Legmeervogels is op bijna alle
fronten de meerdere van de gastheren LSVV. In deze fase moet
Legmeervogels wel bij de les blijven
Zo nu en dan is er een counter van
LSVV. Dit gebeurt ook, het bij de les

blijven, en verdedigend zit het goed
in elkaar. De ruststand van 0-0 is in
het voordeel van de gastheren. Een
voorsprong voor Legmeervogels bij
het ingaan van de rust zou zeer zeker
verdiend zijn geweest . Daar was
bijna iedereen het wel mee eens.
De kladt erin
De tweede helft is een kleine kopie
van de wedstrijd vorige week tegen
de FC Uitgeest. De eerste 5 minuten
gaat het nog goed en dan kont er
zomaar, eigenlijk zonder aanwijsbare
reden, de kladt in. Persoonlijke duels
worden verloren en de passing laat
te wensen over. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat LSVV de overhand
neemt in dit duel. Het overwicht van
de thuisclub wordt groter en groter
en de verdediging van Legmeervogels staat onder grote druk. In de
60ste minuut wordt de druk te groot
en weet Martijn Grooff een gaatje te
vinden in de verdediging van
Legmeervogels en kijkt Legmeervogels onverwachts tegen een achterstand aan van 1-0. En net als de week
geleden komt Legmeervogels langzaan weer tot bezinning en weet zich
te hervinden. Het spel verplaatst zich
weer naar de helft van LSVV. En net
als in de eerste 45 minuten creëert
Legmeervogels weer kans op kans.
Maar de afwerking laat te wensen
over. Vlak voor het eindsignaal krijgt
Legmeervogels een van de vele
corners te nemen. Jasper burgers
weet het hoofd te vinden van Sven
van Beek. Zijn kopbal komt terecht in
een kluwen van spelers met als resultaat dat de bal over de doellijn wordt
gewerkt. Wie het laatste zetje heft
gegeven is nu nog steeds onduidelijk. Veel spelers van Legmeervogels
claimen allemaal dat zij de bal in het
doel hebben gewerkt. Dit zou best
kunnen. Maar het zou ook zomaar
een spelers van de thuisclub zijn
geweest die het beslissende tikje
heeft gegeven. Maar wie de doelpuntenmaker ook maakt, Legmeervogels
heeft zijn zeer verdiende doelpunt
binnen 1-1. Deze 1-1 wordt dan ook
de eindstand.
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