
Uithoorn – Van 22 november tot en 
met 12 december staat een “GGD-
testunit” op het Zijdelwaardplein. 
Bewoners van de gemeente Uithoorn 
met (lichte) klachten kunnen zich 
daar laten testen op corona. Zonder 
afspraak, gratis én dicht bij huis. In de 
unit kan één bezoeker tegelijk 
worden getest. Andere bezoekers 
kunnen buiten op hun beurt 
wachten, op voldoende afstand en 
met een mondkapje op. De testunit 
op het Zijdelwaardplein is geopend 
van maandag 22 november tot en 
met zondag 12 december, elke dag 
van 9:00 – 12:00 uur en van 13:00 – 
16:00 uur. De test is gratis. U heeft 

geen afspraak te maken. Neem een 
geldig legitimatiebewijs mee als u 
dat heeft. Een mondkapje is verplicht.

Uithoorn e.o.
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Actie geldig t/m zaterdag 27 november 2021 bij Vomar Uithoorn.
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Uithoorn - De organisatie van de 
Dorpsdichterverkiezing 2021 is met 5 
juryleden op zoek naar dichters, gepas-
sioneerde poëten, romantici, woord-
kunstenaars... Kun je dichten? Doe dan 
mee en meld je aan! Stuur jouw gedicht 
met het thema “Uithoorn in 2040” plus 
een gedicht naar eigen keuze in naar: 
dorpsdichteruithoorn@gmail.com. 
Meer info kun je vinden op: www.bspu.
nl/dorpsdichter-verkiezing-2021

Wat is een gedicht? 
Een gedicht of vers is een (literaire) 
geschreven, gesproken of gezongen 

tekst die met klank, ritme of beelden 
een esthetisch of ander e�ect beoogt 
en naast de letterlijke nog een of meer 
andere symbolische betekenissen kan 
hebben. Een gedicht is door een 
dichter of dichteres bedacht en 
behoort tot de poëzie. Zo staat het 
prachtig allesomvattend omschreven 
op Wikipedia. 

Legio soorten dichtvormen
De organisatie zegt: ‘Kijk eens naar alle 
mogelijkheden. En met al die vrije 
dichtvormen is het bekende rijmen 
echt geen must. Het gaat ook om 

klanken, beeldspraak, ritme... aantal 
regels, rijmschema... en zijn dierge-
dichten, ballades, lijkdichten... te veel 
om op te noemen. Voor iedereen is er 
wel een échte uitdaging, die je mag 
presenteren. Verras ons!’

Uithoorn zoekt nieuwe Dorpsdichter!

Joki bereikte dit jaar de minimale 
leeftijd, 55 jaar, om aan het festival 
deel te kunnen nemen. Voor haar een 
geluk bij een ongeluk dat in 2021 
twee edities worden gehouden: de 
uitgestelde 29e editie die in 2020 zou 
plaatsvinden, maar vanwege de 

corona-uitbraak moest worden uitge-
steld; en de 30e, jubileumeditie, de 
editie die nu lopende is. Met haar 55 
jaar was ze tijdens de 29e editie, maar 
is ze ook deze keer de jongste deel-
nemer. Zondagmiddag 12 december 
staat Beerendonk samen met zestien 

�nalisten op het podium van het 
DeLaMar Theater. Als geboren 
Amsterdammer heeft ze deze keer 
gekozen voor Amsterdams parfum, 
het lied, bekend geworden door 
Jenny Arean, waarin op subtiele wijze 
de immense liefde voor de hoofdstad 
wordt bezongen. Joki’s optreden 
tijdens de halve �nale in Posthuis 
Theater Heerenveen is te beluisteren 
op www.ouderensongfestival.nl

Uithoornse in Ouderen 
Songfestival finale

Fietser gewond
Uithoorn - Aan de Randweg in 
Uithoorn is maandagavond omstreeks 
19.00 uur een �etser gewond geraakt 
bij een aanrijding. De betrokken 
bestuurder is na de aanrijding door-
gereden. Het slachto�er is met spoed 
met onbekend letsel naar een zieken-
huis vervoerd. Het is onbekend of de 

Foto: VLN Nieuws

GGD-testunit op Zijdelwaardplein

Uithoorn - Joki Beerendonk uit Uithoorn, heeft opnieuw een �naleplaats 
in het Ouderen Songfestival veroverd. Dit lukte haar ook afgelopen voor-
jaar toen de uitgestelde 29eeditie werd gehouden. 

doorgereden bestuurder al is achter-
haald. De politie doet onderzoek naar 
de toedracht van het ongeval. De 
Randweg is daardoor enige tijd voor 
verkeer afgesloten.
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Regio - Het is weer zover, Black 
Friday komt er weer aan! Vanaf 
donderdag 25 november heeft Het 
Keukenwarenhuis.nl zijn jaarlijkse 
Black Friday verkoop. Zij verkopen 
dan honderden keukens voor werke-
lijk knotsgekke prijzen! Normaal is dit 
1 dag, maar om de koopstromen te 
spreiden is deze actie nu geldig van 
donderdag 25 t/m zondag 28 
november. Deze uniek lage prijzen 
zijn tot stand gekomen in samenwer-
king met de beste keukenfabrieken 
in Duitsland welke ook dit jaar weer 
deze spectaculaire acties mogelijk 
maken. Bij Keukenwarenhuis.nl vindt 
u een gloednieuwe collectie met de 
allernieuwste trends, zoals indus-
triële keukens, landelijke keukens, 
greeploze keukens, zwarte keukens 
en seniorenkeukens. 
Ook vele A-merk outletkeukens en 
1000 luxe keukens uit voorraad voor 
Half Geld! Een dagje op uw gemak 

zelf oriënteren is bij Keukenwaren-
huis.nl nog mogelijk! Alle keukens in 
de showroom staan compleet en 
netto geprijsd, zodat u zelf vrijblij-
vend kunt beslissen of u met een 
adviseur in gesprek wilt gaan. Als je 
wilt pro�teren van deze knotsgekke 
Black Friday acties in de grootste 
Keukenshowrooms van Nederland in 
Ter Aar (ZH) en Dordrecht. Keuken-
warenhuis.nl verkoopt vele 
honderden (voorraad)keukens voor 
waanzinnige Black Friday prijzen en 
dat echt uitsluitend deze week!
Maak er een gezellige dag in de 
grootste keukenshowrooms van 
Nederland, Keukenwarenhuis.nl 
zorgt bovendien voor een gezellige 
en ontspannen sfeer met een hapje 
en een drankje. U kunt aan de bar 
bijvoorbeeld gratis een biertje of 
wijntje drinken. Meer kunt u lezen 
op: Keukenwarenhuis.nl en in de 
advertentie in deze krant.

Black Friday Keukens

Regio - Volmaakte muzikale 
harmonie en schoonheid heersten 
zondagmiddag in De Schutse. De 
grote man die daarvoor had gezorgd 
was in de eerste plaats Johann 
Sebastian Bach. Hij kon niet 
vermoeden dat je zijn dertig mees-
terlijke Goldbergvariaties behalve op 
een klavecimbel ook prima op een 
moderne concertvleugel kan spelen. 
De tweede grote man die middag 
was pianist Hannes Minnaar. Hij 
speelde op zo’n vleugel. Oude 
muziekpuristen zal dat een gruwel 
zijn. Bach echter zou het fantastisch 
hebben gevonden te horen hoe 
mooi zijn variaties klinken op de 
speciale vleugel die Hannes Minnaar 
zelf had meegebracht. De snaren 
liggen recht naast elkaar en zijn niet 
kruislings gespannen. Dat zorgt voor 
een lichte, doorzichtige klank die 
voortre�elijk past bij Bachs composi-
ties voor de toetsinstrumenten van 
zijn tijd.

Hele pianoklas
Hannes Minnaar is tegenwoordig te 
vinden op belangrijke podia met een 
internationale uitstraling. De Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU ) had de befaamde musicus 
gelukkig nog in deze moeilijke coro-
natijd voor een recital naar Uithoorn 
kunnen lokken. Dat vele muzieklief-
hebbers dat hebben gewaardeerd, 
bleek zondagmiddag uit de grote 
opkomst. Er was gezorgd voor een zo 
veilig mogelijke opstelling met �ink 
wat ruimte tussen de rijen.
Met de ongeveer 175 bezoekers, van 
wie vele muziekliefhebbers ook van 
buiten de regio, was de zaal bijna vol. 
Een pianoleraar uit Utrecht had zelfs 
zijn leerlingenklas meegenomen. In 
opperste concentratie luisterde het 
publiek naar de dertig variaties.

Afwisseling 
De delen zijn allemaal muzikaal zo 
verrassend en zo verschillend van 
karakter dat de aandacht van de 
bezoekers op geen enkel moment 
verslapte. Ook al was het wel een dik 
uur Bach, waarbij de minder ervaren 
muziekliefhebber vooraf had kunnen 

denken: “Nou, nou, dat is wel een 
beetje veel van het goede!”Dank zij 
het sublieme pianospel van Hannes 
Minnaar bleven alle muzikale lijnen 
en details ook achterin de zaal nog 
glashelder hoorbaar. De ene keer was 
er muzikaal een moment van rust en 
bezinning met fraai geboetseerde 
zangerige melodiëen. Maar meteen 
daarna werd je dan weer verrast door 
de energie en de vaart waarmee 
Hannes Minnaar zijn vingers in een 
virtuoze toccata over de toetsen liet 
snellen. Waar haalde die oude Bach 
dit toch allemaal vandaan, die 
rijkdom van muzikale invallen en 
constructies, was dan een gedachte 
die bij een verwonderde luisteraar 
kon opkomen.

Nieuw werk
Het was een goed idee van Hannes 
Minnaar om componist Daan 
Manneke te vragen zich door de 
Goldbergvariaties te laten inspireren 
bij het schrijven van een nieuw stuk. 
Dat werd “Gedanken zu Bach”, een 
knappe compositie van de derde 
meester in de muzikale drieëenheid 
deze middag. De zes variaties van 
Daan Manneke had de pianist als 
intermezzo tussen de eerste en de 
laatste vijftien Bachvariaties 
geplaatst. Daar pasten ze qua lengte 
en karakter heel goed. 
Na de laatste van de zes variaties van 
Manneke, een vlotte toccata, had je 
nauwelijks in de gaten dat Minnaar 
met de zestiende Goldbergvariatie 
begon. Met een hartelijk applaus 
werd Hannes Minnaar bedankt voor 
een middag met subliem vertolkte 
muziek die in deze maanden van 
onzekerheid en beperkingen voor 
velen een bron van vreugde zal zijn 
geweest.

Bach, Manneke en Minnaar 
inspirerende drieëenheid

Regio - Het totale resultaat van de 
collecte in Uithoorn, De Kwakel en 
Amstelhoek bedroeg dit jaar maar 
liefst meer dan € 8.500,- Met de huis 
aan huis collecte werd € 6.350,- 
bijeen gebracht ondanks dat we dit 
jaar een groot tekort aan collec-
tanten hadden, was de gemiddelde 
bus opbrengst toch groter dan 
andere jaren! Daarnaast hebben 
maar liefst 33 middenstanders en 
bedrijven hen maatschappelijk 
gesteund met een donatie van totaal 
€ 1.485,- Het gaat te ver om deze 
bedrijven in dit bericht individueel te 
noemen. Op de Facebook pagina 
Diabetes Fonds afd. Uithoorn / De 
Kwakel en Amstelhoek worden de 
logo’s van de deelnemende bedrijven 
afgebeeld in een fotocollage. Daar-
naast is veel gebruik gemaakt van 
digitale overmaking en digitale 
collectebussen. Het totaalbedrag 
hiervan kunnen we slechts 
inschatten omdat dit direct wordt 
overgeschreven op de landelijke 
rekening van het Diabetes Fonds.
Met o.a. de jaarlijkse collecte-

opbrengsten, kan het Diabetes Fonds 
verder gaan met het �nancieren van 
wetenschappelijke onderzoeken en 
het investeren in voorlichting over 
gezondere voeding en, waar nodig, 
wijzigen van leefstijl. Dat de onder-
zoeksresultaten diabeten helpt blijkt 
wel uit de maandelijkse nieuwsbe-
richten waarin nieuwe resultaten 
worden gemeld. Dat dit hard nodig is 
blijkt uit een onlangs gehouden 
studie waarin werd aangegeven dat 
diabeten van 45 jaar en ouder, afhan-
kelijk van het type diabetes gemid-
deld tussen de 4 en 13 jaar korter 
leven door eventuele complicaties. 
De afdeling is heel blij met de onder-
steuning van de vrijwilligers, de gulle 
giften van particulieren aan de deur, 
de bedrijven in deze gemeenten en 
de media die ons jaarlijks helpen om 
aandacht te schenken aan deze acti-
viteiten. Mocht u de mogelijkheid 
om een gift te doen hebben gemist, 
dan kan dat alsnog op rekening-
nummer / IBAN: NL58 INGB 0000 
0057 66 t.n.v. Diabetes Fonds 
Amersfoort.

Top resultaat collecte Diabetes Fonds

Regio - De winterwandelingen gaan 
weer beginnen met Mijdrecht als 
eerste startpunt. De wandeling start 
vanaf de Buurtkamer aan de Gose-
wijn van Aemstelstraat 5 om 11:00 
uur. Het wordt een gezellige wande-
ling vol met nieuwe ontmoetingen. 
Tijdens het lopen is er de mogelijk-
heid om een keuze te maken tussen 
een wandeling van 2.5 kilometer of 
van 5 kilometer. De routes zijn prima 
met een rollator te bewandelen en 
na a�oop staat er een kop huisge-
maakte snert klaar in de Buurtkamer. 
Zo is er mogelijkheid om nog even 
na te praten en lekker op te warmen. 
Bij de start worden er ook stempel-
kaarten uitgedeeld en na de eerste 
wandeling worden de kaarten voor-
zien van een stempel. De overige 
stempels zijn te verdienen bij de 

winterwandelingen op woensdag 12 
januari in Wilnis, woensdag 26 
januari in Vinkeveen en woensdag 9 
februari in Abcoude. Bij het behalen 
van drie stempels staat er een 
welverdiend presentje klaar!
De winterwandelingen worden geor-
ganiseerd door Pim Jongsma van 
Tympaan-De Baat, in samenwerking 
met buurtsportcoach Jos Kooijman. 
“Wij zijn blij dat we de winterwande-
lingen weer mogen organiseren en 
hebben zin om veel mensen te 
ontmoeten en te spreken”, aldus de 
organiserende dames. Wandel jij ook 
gezellig met ons mee? Meld je dan 
aan door een mail te sturen naar: 
daphnemolleman@hotmail.nl.
Voor eventuele vragen en/of infor-
matie kunt u contact opnemen met 
Jos Kooijman: 06-27132082

De winterwandelingen weer 
starten weer!
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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.

Op gesprek bij de 
burgemeester

Geregeld maken inwoners een afspraak om met 
mij in gesprek te gaan. De onderwerpen die we 

bespreken zijn zeer divers. Denk aan mensen die een woningurgentie 
willen, slaande ruzie hebben met buren, mantelzorgers die het even te 
zwaar hebben. Ze zijn vaak ten einde raad. Zo was er laatst een mevrouw 
te gast waarbij de ‘woonurgentie’ nog eens onder de loep genomen werd. 
Immers zij woont al enige jaren in een tijdelijke huurwoning en kon ‘er 
zomaar uitgezet worden’. Dat zou niet moeten gebeuren. Zo denkt de 
verhuurder Eigen Haard er ook over. Toch kon zij geen urgentie toege-
wezen krijgen. Als we de afspraken en regels zouden verruimen komen 
velen in aanmerking voor urgentie. En daar is helaas geen woning voor op 
voorraad. U ziet de nijpende huizenproblematiek. Laten we hopen dat het 
nieuwe kabinet daar wat aan gaat doen. Alhoewel ik niet altijd kan helpen 
ben ik blij met inwoners die in gesprek willen met mij. Ik hoop ook dat u 
dat blijft doen. Graag bied ik een luisterend oor. En denk mee aan een 
oplossing. Bijvoorbeeld door het ‘probleem’ te bespreken met of door te 
geven aan de wethouder die daar over gaat. Want zoals u misschien wel 
weet, hebben alle collegeleden een eigen takenpakket (portefeuille). Of 
het wordt doorgegeven aan onze overheidspartners zoals Waternet, Rijks-
waterstaat of de Provincie Noord-Holland om er maar een paar te 
noemen. Want als burgemeester kan en mag je niet over alles beslissen. 
Dat neemt niet weg dat er altijd naar een oplossing gezocht wordt! Soms 
lukt dat, maar soms ook niet. Hoe spijtig dat ook is. En ik snap de frustratie 
dan heel goed. Maar als gemeente kunnen we niet alles oplossen. Maar ik 
hoop dat het u niet tegenhoudt om contact met de gemeente te zoeken. 
Als u daar behoefte aan heeft. En ook met de wethouders kunnen 
afspraken gemaakt worden voor een gesprek. 

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn

Uithoorn - December is dé actiemaand 
voor Amnesty International. Dat is 
vooral vanwege de Dag van de Rechten 
van de Mens. Op 10 december 1948 
werd de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens  aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties. Het is –ook in 
Uithoorn- al jaren traditie om op 10 
december samen zo veel mogelijk 
brieven te schrijven voor een 10-tal 
slachto�ers van mensenrechtenschen-
dingen. Deze actie wordt wereldwijd 
gevoerd en heet daarom ook: “Write for 
Rights”. In 2020 werden er in Nederland 
480.000 brieven geschreven, wereldwijd 
4,5 miljoen. Deze massaliteit zorgt voor 
een groot e�ect. In meer dan 50% van 
de gevallen zie je een positief gevolg: 

een eerlijk proces, een betere behande-
ling, of eerder vrijkomen. De laatste 
jaren voor de corona pandemie 
schreven ze de brieven in het gemeen-
tehuis. Dat kan dit jaar weer, maar wel 
met inachtneming van de coronaregels. 
U kunnen met een kleine groep terecht 
in de hal van het gemeentehuis van 
Uithoorn op vrijdag 10 december van 10 
tot 12 uur. Maar corona maakt het ook 
hier lastig. Niet iedereen kan of wil 
samenkomen in een beperkte ruimte. 
Daarom biedt Amnesty net als vorig jaar 
de mogelijkheid om thuis te schrijven.

De “Thuis Schrijfmarathon”.
Amnesty International biedt een 
‘1-persoonspakketje’ aan om zelf een 
“Thuis-schrijfmarathon” te houden. In 

Brieven schrijven werkt

OPEN BRIEF

Uithoorn – De laatste ontwikkelingen rond de coronapandemie zijn, ook 
binnen onze gemeente, helaas nog niet gunstig. 

In een open brief roept burgemeester Pieter Heiliegers alle inwoners en onder-
nemers op om moed te houden. Om verantwoordelijk om te gaan met onze 
gezondheid. En om te zien naar elkaar. 

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Teleurstelling en zeker ook balen, dat was het gevoel dat bij mij en onge-
twijfeld bij velen naar boven kwam na de afkondiging van nieuwe maat-
regelen om de coronapandemie te bestrijden. Gevoel van machteloos-
heid, de meeste mensen zijn toch gevaccineerd? Zijn we te snel geweest 
met alles loslaten? Komt hier dan nooit een einde aan? Allemaal reële 
vragen waarop geen eenvoudig antwoord te geven is. 
Feit is dat het aantal besmettingen in ons land momenteel heel erg 
oploopt. En dat ziekenhuizen weer volstromen. Dat mensen met een 
andere behandeling langer op zorg moeten wachten. En dat van de zorg-
medewerkers meer wordt gevraagd dan redelijk is. De nieuwe maatre-
gelen hakken er opnieuw voor (horeca-)ondernemers hard in. Weer die 
sector dacht ik. Ik heb met ze te doen. Gelukkig komt de Rijksoverheid 
opnieuw met een ondersteuningspakket, maar dit wil je eigenlijk niet. 
Toch vraag ik u, laten we samen ons uiterste best doen om het virus 
beheersbaar te krijgen. Afgelopen zondag tijdens het televisieprogramma 
Buitenhof wezen verschillende deskundigen -waaronder mijn collega 
Bruls uit Nijmegen- er al op… als het zo doorgaat is een strengere lock-
down zeer denkbaar. Ik moet er niet aan denken. 
Laten we extra onze schouders eronder zetten. Blijf daarbij -net zoals in 
2020- ook omzien naar elkaar! Denk aan je buurman die eenzaam is. Of 
aan je straatgenoot die hulp bij de boodschappen nodig heeft. Help 
elkaar, wees een beetje lief voor elkaar! En heel belangrijk, houd u op de 
hoogte via betrouwbare bronnen als rivm.nl of ggd.amsterdam.nl. 
En heeft u klachten die op corona kunnen duiden, laat u dan testen! Ik 
ben er erg tevreden mee dat tot en met 12 december de “GGD-testunit” 
op het Zijdelwaardplein staat. Hier kunt u zich gratis en zonder afspraak 
laten testen. Sommige inwoners vragen zich af waarom deze testunit niet 
standaard in onze gemeente staat. Dat zou ik graag willen, echter de GGD 
heeft slechts een beperkt aantal mobiele units. Uiteraard zijn we altijd in 
gesprek met hen om ervoor te zorgen dat de units zoveel als mogelijk in 
Uithoorn of De Kwakel staan. 
Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en uw medemens! 

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn

Burgemeester Heiliegers over corona

Uithoorn - De jachthaven, de groot-
schalige renovatie van winkelcentrum 
Amstelplein en de huisvesting voor 
arbeidsmigranten. Allemaal voor-
beelden van initiatieven van andere 
partijen dan de gemeente. Maar hoe 
ziet de samenwerking met de 
gemeente er bij zo’n initiatief uit? Wie 
doet wat en wie is waarvoor verant-
woordelijk? Om bij het begin te 
beginnen: dit soort initiatieven starten 
vaak met een o�cieel verzoek aan de 
gemeente. Wethouder Hazen: ‘De initi-
atiefnemer vraagt dan o�cieel aan ons 
wat wij van hun idee vinden. Als 
gemeente besluiten we of we willen 
meewerken en, zo ja, wat we dan 
belangrijk vinden. Voordat we 
besluiten, maken we altijd een eerste 
afweging tussen het algemeen belang 
en het belang van de initiatiefnemer. 
Onze houding is hierbij niet ‘nee, tenzij’, 
maar zoveel mogelijk ‘ja, mits’. We 
denken dus steeds meer mee of en hoe 
goede initiatieven haalbaar kunnen 
worden. Deze houding past helemaal 
bij de Omgevingswet die landelijk 
ingevoerd gaat worden. Als we ja 
zeggen, zeggen we eigenlijk: in prin-
cipe willen we meewerken, ga het plan 
maar verder uitwerken en kijk hierbij in 
ieder geval naar deze onderwerpen.’ 

Over de voorwaarden
Welke onderwerpen dat zijn, dat 
verschilt per initiatief. Maar er zijn 
ook overeenkomsten. Om met de 
overeenkomsten te beginnen: bij alle 
initiatieven wordt de initiatiefnemer 
gestimuleerd om zo vroeg mogelijk 
in het traject het gesprek aan te gaan 
met de omgeving. Wethouder Hazen: 
“Een goed voorbeeld daarvan is het 
initiatief voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Deze initiatiefne-
mers zijn het gesprek met de buurt 
aangegaan om erachter te komen 
wat die belangrijk vinden, ze hadden 
op dat moment nog geen uitge-
werkte schetsen van de huisvesting.’ 
Een andere voorwaarde die de 
gemeente bij nagenoeg alle plannen 
stelt, is dat het plan goed in de 
omgeving past. Daarnaast kent elk 
plan ook eigen voorwaarden. “Om bij 
de huisvesting van arbeidsmigranten 
te blijven: daar vinden het we het 
belangrijk dat er goede afspraken 
worden gemaakt over het beheer, 
toezicht en registratie,” aldus Hazen. 

Op naar een de�nitief plan
Om ervoor te zorgen dat aan alles 
wordt gedacht, werkt de gemeente 
actief mee. Ze beantwoordt techni-

Plannen als de jachthaven en 
W.C. Amstelplein. Hoe werkt dat?

sche vragen en houdt tussentijds 
overleg, onder andere over de voort-
gang. Een initiatiefnemer betaalt dan 
de uren die de ambtenaren van de 
gemeente maken. “Daarom sluiten 
we ook altijd een overeenkomst,” 
legt wethouder Hazen uit. “Maar we 
nemen het niet over: de initiatiefne-
mers moeten zelf de communicatie 
verzorgen, zelf de onderzoeken die 
nodig zijn (laten) uitvoeren, en zelf 
aan het tekenen slaan. Als de initia-
tiefnemers het plan verder hebben 
uitgewerkt, vragen zij de gemeente 
of ze de o�ciële procedure in 
kunnen gaan. Bij zo’n verzoek beoor-
delen wij als gemeente het plan aan 
de hand van de voorwaarden die we 
aan het begin hebben gesteld. En 
uiteraard kijken we naar het alge-
meen belang. Staan alle seinen op 
groen, dan gaat de o�ciële proce-
dure lopen. Dat kan een omgevings-
vergunning zijn, maar soms ook een 
bestemmingsplanprocedure. 
“Als gemeente zorgen we er dan 
voor dat de belangen van inwoners 
zo goed mogelijk gediend zijn,“ legt 
wethouder Hazen uit. “Zij moeten 
een zienswijze kunnen indienen en 
deze zienswijze moet nauwkeurig 
worden behandeld en meege-
nomen. Hetzelfde geldt voor 
bezwaren. Als gemeente en initia-
tiefnemer werken we dus nauw 
samen, maar wel ieder vanuit de 
eigen rol.”

Uithoorn – De fractievoorzitter van 
!DURF , Frans Boonmanlaat het 
volgende weten: “ De kop van dit 
bericht zegt eigenlijk alles al maar 
hierbij op persoonlijke titel en als 
fractievoorzitter van !DURF een 
toelichting. Een toelichting waarnaar 
na mijn mededeling aan diverse 
personen telkens gevraagd werd. 
 Vanaf 2009 heb ik mij ingezet binnen 
het politieke speelveld in Uithoorn 
(eerst 4 jaar vanaf de publieke tribune 
en vanaf 2014 als raadslid). Op 29 
november 2018 kondigde ik aan als 
onafhankelijk raadslid onder de frac-
tienaam !DURF  mijn werkzaamheden 
als raadslid binnen de Uithoornse 
gemeenteraad voort te zetten. In een 
interview in een weekblad, gaf ik aan 
nog geen uitspraken te (kunnen) 
doen of ik mijzelf in maart 2022 weer 
verkiesbaar zou stellen. Nu, in de 
aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen 2022 werd de vraag om 
mijzelf weer verkiesbaar te stellen 

actueler als nooit tevoren.

Drive
In het eerdergenoemde interview 
heb ik toen aangegeven dat het 
denkproces hierover langs drie paden 
zou lopen. Aansluiting bij een andere 
politieke partij. Dit was en is voor mij 
op grond mijn opvattingen over poli-
tieke zuiverheid ook nu niet aan de 
orde. Continuering van mijn inzet en 
!DURF. Het feit dat ik nog steeds de 
innerlijke “drive” voel om mijn inzet 
voor de Uithoornse samenleving te 
continueren en ook voel van toege-
voegde waarde te zijn, zou continue-
ring met !DURF een logische optie 
zijn. Voorwaarde voor continuering is 
voor mij en ook voor mijn achterban 
echter wel afhankelijk van een kwali-
tatief stevig kader onder !DURF. In de 
periode dat !DURF actief was hebben 
wij afscheid moeten nemen van één 
van onze belangrijkste en ervaren 
leden wat ook van invloed is geweest 

voor onze toekomstplannen. Mede 
hierom komen we binnen de vereni-
ging tot de slotsom dat deelname 
aan de verkiezingen 2022 in de 
huidige omstandigheden niet aan de 
orde kan zijn. Beëindigen van mijn 
inzet als raadslid. Ondanks mijn 
persoonlijke “drive” en mijn gevoel 
stond deze optie uiteindelijk ook 
open. Na ampel beraad met alle bij 
!DURF betrokkenen (en ook mijn 
thuisfront) heb ik de conclusie 
getrokken om niet aan de gemeente-
raadsverkiezingen 2022 deel te 
nemen”, was getekend Frans 
Boonman.

Ook !DURF doet niet mee aan 
gemeenteraadsverkiezingen ‘22

dat pakket zit alles wat u nodig hebt om 
die 10 brieven te schrijven, zoals voor-
beeldbrieven, een schrijfblok, pen en 
blanco postkaarten. U schrijft 10 brieven 
(of minder) naar een regeringsleider of 
een andere verantwoordelijke. U kunt 
ook de slachto�ers van onrecht of hun 
familie een kaartje sturen, want ook dat 
blijkt grote steun te geven. U kunt het 
1-persoonspakket –liefst vóór vrijdag 3 
december- bestellen bij bert@amnest-
yuithoorn.nl . Vermeld in de e-mail uw 
bezorgadres, opdat Bert Schaap het 
pakket bij u thuis kan brengen. Hij doet 
dat op 5 of 6 december. De geschreven 
brieven en/of kaarten doet u in een 
envelop en Bert haalt deze 12 of 13 
december op. Het versturen van de 
brieven en de portokosten neemt de 
werkgroep Uithoorn/De Kwakel van 
Amnesty voor zijn rekening.
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Wilnis - Om het jaar doet de Juliana-
school uit Wilnis mee aan de ‘Actie 
schoenendoos.’ Ook nu zijn veel 
kinderen weer enthousiast aan de slag 
gegaan. De kinderen mogen zelf 

bepalen voor wie ze hun schoenen-
doos vullen. Op de doos schrijven ze of 
het voor een jongen of meisje is en 
voor welke leeftijd de inhoud is 
bedoeld. Thuis wordt de schoenendoos 

Actie schoenendoos bij Julianaschool

LEZERSPOST

Goed , we zijn dus gewoon weer bij “AF” waar het gaat om het 
bestrijden van de corona pandemie. Uiteraard wordt er rap naar de 
“anderen” gewezen als oorzaak van de opvlammende uitbraak en 
toename van de besmettingen met het voorspelbare gevolg voor de 
zorg en de zorginstellingen. De discussies over het invoeren van een 1, 
2 of 3G systeem worden dagelijks wel ergens gehouden maar geen 
hond die daar een knetterhard standpunt of besluit in durft te nemen. 
Voorspelbaar is wel dat het weer een kleine minderheid zal zijn die zal 
gaan bepalen wat de grote meerderheid wel of niet moet doen. Exact 
hetzelfde als het door een bepaalde groep verstieren van het oeroude 
Sinterklaasfeest. De minimale Kick out Zwarte Piet groep heeft met 
goedkeuring van de slappe Haagse hap andersdenkend Nederland op 
de knieën en helaas doen onze Haagse Bobo’s daar nog steeds NIETS 
aan. Maar hoe je het wendt of keert, de grootste veroorzakers van de 
steeds weer oplaaiende besmettingen zijn wijzelf ! Boud gezegd? 
Misschien wel en het is ook niet altijd even leuk om de waarheid onder 
ogen te moeten zien. De grootste boosdoener is het NIET HANDHAVEN 
van de voor onze eigen bestwil opgelegde en o zo doeltre�ende, maat-
regelen. Daarbij heb ik het niet alleen over de vaccinaties. 

Weigeraars
Ondanks het bewezen nut hiervan moeten de categorische weigeraars 
en wappies met hun dogma’s dat er met de entstof gelijktijdig ook 
minuscule chips ingespoten zouden kunnen worden het zelf maar 
weten. Zo’n soort “track en trace” chip... Ha ha..om te gillen ! Je moet 
maar op het idee komen.. Nee beste lezers , ik doel echt op het hand-
haven van de maatregelen. De aandacht voor het gebruik van de 
mondkapjes en het 1½ mtr. afstand houden. Ondanks mijn eigen 
asbest gerelateerde longproblemen en het daardoor snel benauwd 
hebben , doe ik dat vermaledijde mondkapje voor waar dat vereist is. 
Maar een simpel rondgangetje door ons eigen winkelgebied deed mij 
in slechts enkele dagen de volgende trieste balans opmaken. In een 
snackbar , een cafetaria annex ijssalon , een banketbakkerij , drogisterij , 
een schoenenzaak en een kledingzaak zag ik zowel klanten als in een 
tweetal gevallen een personeelslid zonder mondkapje. Toppunt was 
een niet al te snugger ogend uit de kluiten gewassen volwassen mans-
persoon die op dat moment als enige zonder mondkapje in de rij voor 
de kassa van een grootgrutter met zijn zakje broodjes vrolijk om zich 
heen stond te zwaaien . Niemand van het winkelpersoneel, inclusief de 
leiding, zei - ondanks dat de man door zijn gedrag behoorlijk opviel - 
hier iets van en het was duidelijk dat hij dat in de gaten had en van zijn 
performance genoot. Met grote passen beende hij na het afrekenen 
vervolgens de winkel uit , de Passage in om op te gaan in het winke-
lende publiek.

Geen prioriteit
Als IK dat zie dan zien anderen (handhavers) dat toch óók ? Conclusie ? 
Het handhaven heeft geen enkele prioriteit. Punt uit . Het gevolg vindt 
U aan het begin van dit stukje. Ook was het, ondanks de goede voorne-
mens van de organisatoren ,  absoluut niet optimaal geregeld bij de 
Sinterklaas intocht in ons dorp. Dagen van tevoren werden via de plaat-
selijke krantjes de te tre�en Corona maatregelen aangekondigd. De 
Sint ( en uiteraard ook zijn Pieten) zou zich niet in het publiek 
begeven... Hij zou met een “treintje” bepaalde rondjes rijden en het 
publiek kon langs de route de Goedheiligman toezwaaien . Persoonlijk 
contact moest qoute que qoute zoveel mogelijk vermeden worden. De 
meute moest zich zo mogelijk langs de route  opstellen. Alles moest 
worden gedaan om onnodige besmettingen te voorkomen. Enkele 
foto’s in deze krant van 17 November geven toch een ander beeld. 
Ondanks alles was dit “uitglijdertje” geen opstakel voor de 
goed”gelovigen” onder ons om er ondanks alles een leuke middag van 
te maken. Hopelijk volgend jaar een ouderwetse intocht. Ik wens U 
alvast een gezellige maar vooral Coronavrije pakjesavond.

C.N.H. van Dijck

Handhaving ! Daar draait het om

De Ronde Venen - Al sinds 1974 
organiseert het cursusproject de 
Ronde Venen, cursussen, lezingen, 
wandelingen en workshops. Een 
team enthousiaste vrijwilligers orga-
niseert al deze interessante en gezel-
lige activiteiten. Per jaar krijgt het 
Cursusproject rond 1.200 inschrij-
vingen op het volledige programma, 
een indicatie dat er veel belangstel-
ling voor de activiteiten bestaat en 
mensen er plezier aan beleven. Een 

mooi en gevarieerd programma is 
alleen te maken met enthousiaste 
mensen. Daarom zoekt de werkgroep 
van Cursusproject De Ronde Venen 
dringend versterking voor het team 
en met name een penningmeester. 
Zonder nieuwe penningmeester om 
onze �nanciële administratie bij te 
houden, is het Cursusproject helaas 
genoodzaakt de stekker uit deze 
prachtige organisatie te trekken. Een 
organisatie waar zoveel mensen in 

en rondom de omgeving van de 
Ronde Venen zoveel plezier aan 
beleven. Dit laten de inschrijvingen 
op het huidige najaarsprogramma en 
reacties op de eerste cursussen van 
afgelopen week alleen al zien. 
Wie wordt onze nieuwe pennings-
meester en helpt met het voortbe-
staan van het Cursusproject?!
Als penningmeester in je de cursus-
gelden van deelnemers aan de 
verschillende cursussen, je betaalt de 

Cursusproject de Ronde Venen zoekt 
dringend nieuwe penningmeester!

De Ronde Venen - Inwoners met 
een uitkering of een inkomen niet 
hoger dan 120% van de bijstands-
norm kunnen zich uitgebreid verze-
keren tegen (on)verwachte zorg-
kosten. Gemeente De Ronde Venen 
biedt een collectieve zorgverzeke-
ring aan samen met zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid. De gemeente 
betaalt een gedeelte van de zorgver-
zekering. En inwoners pro�teren van 
vele extra’s.

3 aanvullende verzekeringen 
“Iedereen moet zich goed kunnen 
verzekeren tegen zorgkosten”, stelt 
wethouder Alberta Schuurs. “Inwo-
ners die minder inkomsten hebben, 

bieden we een steuntje in de rug 
door mee te betalen aan de zorgver-
zekering.” De gemeente biedt 3 
aanvullende verzekeringen aan. De 
AV-Basis voor € 123,36 per maand is 
nieuw. Deze is speciaal voor inwo-
ners die geen of weinig zorgkosten 
verwachten. Het is de meest voorde-
lige aanvullende verzekering, maar 
geeft zekerheid als dat nodig is. De 
AV-Standaard is er voor € 135,26 per 
maand en de AV-Top verzekering 
voor € 156,74 per maand.

Meld u vóór 22 december 
Wilt u overstappen? Ga naar
 www.gezondverzekerd.nl/de-ronde-
venen. Doe dit vóór 22 december 

Gemeente De Ronde Venen 
betaalt mee aan zorgverzekering

Mijdrecht - De meest gehoorde 
reden om voor afvallen in groepsver-
band te kiezen is steun aan elkaar 
wat weer resulteert in extra moti-
vatie. Jong, oud, man of vrouw 
iedereen kan meedoen! Tien bijeen-
komsten en elke week een ander 
thema maakt de cursus heel uitge-
breid. De praktijk is groot, zodat de 
1,5 meter afstand makkelijk te hand-
haven is. Afgelopen week waren de 
groepen gestart in september voor 
het laatst. Andrea uit De Kwakel 
(foto) ging als eerste naar huis met 
de beker. Zij verloor tijdens de cursus 
12,2 kilo. Petra uit Wilnis verloor 10,4 
kilo. Meerdere resultaten van de 
groepen met de voor en na foto 
staan op de website, maar ook vele 
positieve reviews over het afvallen bij 

SLIMNESS. Wil jij je opgeven of meer 
informatie voor de volgende cursus 
die op woensdag 12 en donderdag 
13 januari van start gaat? Dit kan via 
de website, maar je kunt ook langs-
komen op de open dag zaterdag 8 
januari tussen 09:00 en 14:00 uur. 
Individueel afvallen of samen met je 
zus, vriendin, vrouw, man, collega, 
zoon of dochter is ook mogelijk. 
Wil je dit jaar nog starten of kennis-
maken stuur dan een mail naar info@
slimness.nl of vul het contactformu-
lier in en we plannen zo snel mogelijk 
een gratis en vrijblijvend intakege-
sprek. Coaching op afstand via 
internet is ook mogelijk! SLIMNESS is 
aangesloten bij de BGN. Dit houdt in 
dat de kosten van deze cursussen 
door meerdere zorgverzekeraars 

Gegarandeerd succesvol afvallen

2021. U kiest de aanvullende verze-
kering die bij u past. Na het 
aanmelden levert u de nodige 
bewijzen in bij de gemeente. Zorg 
en Zekerheid zegt de zorgverzeke-
ring die u nu heeft op. Dat kan als u 
geen betalingsachterstand heeft bij 
de zorgverzekeraar die u nu heeft.

Kom naar het spreekuur
• Heeft u hulp nodig bij het 

aanmelden? Maak dan een 
afspraak met Zorg en Zekerheid. 
Plan een online spreekuur in op 
www.gezondverzekerd.nl/
online-spreekuur-plannen. 

• Wilt u liever hulp op locatie? Kom 
dan langs bij het Geldpunt aan de 
Karekiet 49 in Mijdrecht. Zorg en 
Zekerheid is bij het spreekuur van 
29 november én 6 december 
tussen 13.30 en 15.30 uur.

eerst mooi versierd om vervolgens de 
doos te vullen met schoolspulletjes, 
speelgoed en andere producten. Elke 
schoenendoos bevat in ieder geval 
schriften, pennen en potloden, maar 
ook een stuk zeep, tandenborstel, 
tandpasta en een knu�el. De inhoud 
kan zelf nog worden aangevuld met 
speelgoed of praktische spullen zoals 
sokken of een kunststof drinkbeker. De 
een na de andere doos veranderde in 
een prachtig cadeau. Hoe mooi is het 
om in deze tijd iets te geven aan 
andere kinderen, die leven in moeilijke 
omstandigheden. De meer dan zestig 
schoenendozen zijn door juf Elsemarie 
naar Breukelen gebracht. Vanuit daar 
‘reizen’ de dozen verder tot ze op de 
plek van bestemming zijn. De leer-
lingen hopen ze dat veel andere 
kinderen blij maken. Zij waren in ieder 
geval trots op het mooie resultaat!

vergoed worden, in de aanvullende 
pakketten.

SLIMNESS, Bozenhoven 19a 
Mijdrecht, tel. 06-10903050, 
info@slimness.nl, slimness.nl

zaalhuur, materiaalkosten, docent-
vergoedingen en andere kosten en je 
zorgt dat onze �nanciële adminis-
tratie op orde is. Je zorgt dat de geld-
stromen kloppen en transparant zijn. 
Als penningsmeester kun je vrijge-
steld worden van werkgroeptaken, al 
werk je natuurlijk wel met de groep 
samen. Dat is ook wel zo gezellig, 
zeker ook tijdens de vergaderingen, 
die ongeveer 8 x per jaar plaats 
vinden. 
Is deze rol iets voor jou? Neem dan 
snel contact op met Ellen Stange 
0297-262432 of 06-13100901 of per 
e-mail ellenstangehaan@ziggo.nl 
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Uithoorn - Op de Zijdelweg in 
Uithoorn is donderdagavond een 

�inke aanrijding gebeurd tussen een 
personenauto en een snorscooter Op 

Twee gewonden bij aanrijding

Foto: VLN Nieuws

LEZERSPOST

Hoogst verbaasd was ik toen er vorige week een brief in de bus viel van 
de Scouting Admiralengroep met het voornemen om een clubhuis in het 
Libellebos te bouwen. Op 17 november volgde er een stuk met dezelfde 
strekking in deze krant. Ik neem u graag mee in een aantal opmerkelijke 
bevindingen én doe hierbij een dringende oproep aan het college en de 
gemeenteraadsleden om van dit voornemen af te zien. 

Allereerst: wie bouwt er een clubhuis voor waterscouting midden in een 
bos? Terwijl er volop ruimte is langs de Amstel. Een clubgebouw op 1,8 
km van de Amstel betekent nodeloos gesjouw met boten en trailers. Ik 
maak me ook ernstig zorgen over de extra verkeersdrukte. Met de bouw 
van een clubhuis midden in het Libellebos wordt weer een deel van het 
bos in beslag genomen. We vernietigen hiermee een stukje van de toch al 
beperkte natuur in Uithoorn.

De�nitief?
Maar dat is niet het enige. De Scouting Admiralengroep komt namens de 
gemeente Uithoorn met een plan voor bebouwing dat gepresenteerd 
wordt als ware het de�nitief. Let wel: zonder eerst te overleggen met de 
inwoners van Uithoorn en gebruikers uit de regio (wandelaars, hardlo-
pers, natuurliefhebbers, hondenbezitters). Dit is in tegenspraak met wat 
er op de website van de gemeente te lezen staat over het Libellebos, 
namelijk dat er samen met de bewoners gewerkt wordt aan visie en 
beheer van de natuur. De behandeling van het plan blijkt nog te moeten 
plaatsvinden en het besluit nog helemaal niet genomen. Is dit een binnen 
het gemeentehuis voorgekookt besluit dat alleen nog maar formeel moet 
worden bekrachtigd met zo weinig mogelijk ruchtbaarheid? Of is dit een 
middel van de Admiralengroep om de gemeente onder druk te zetten om 
nu eindelijk een besluit te nemen? Wat speelt hier buiten het gezichtsveld 
van de Uithoornse burgers? Ik weet niets van de alternatieven die zijn 
overwogen voor een nieuwe locatie van de Admiralengroep. Wat heeft er 
dan geleid tot een keuze voor het Libellebos?

Versnippering
De brief en het artikel doen echter voorkomen dat alles al in kannen en 
kruiken is en dat wij, inwoners van Uithoorn, tijdens een informatie-
middag �jn mogen meebeslissen dat de plinten niet in de clubkleuren, 
maar in natuurvriendelijk bosgroen geschilderd zullen worden. Ik kan me 
voorstellen dat de gemeenteraad dezelfde bedenkingen heeft over dit 
plan als ik, en zeker ook over dit proces.

Het Libellebos is een van de weinige, aaneengesloten stukken groen in 
Uithoorn. Er wordt veel gebruik van gemaakt door alle inwoners. Het 
belang van natuur, groen en bomen lijkt me evident. En het schept een 
precedent: bebouwing in welke vorm dan ook zorgt voor versnippering 
en verdere afkalving en marginalisering van dit stukje natuur met als 
uiteindelijk resultaat: woningbouw. Negen jaar geleden was er een halve 
volksoploop in het gemeentehuis voor nodig om een stokje te steken 
voor de villa-bouwplannen van toenmalig wethouder Jeroen Verheijen.

Woeste plannen
Wat er daarna gebeurde verdient ook niet echt de schoonheidsprijs. 
Woeste plannen, duur geld. Vergaderingen met inwoners en aanwo-
nenden. Ik zie het allemaal nog voor me. De belofte was: ‘Groen moet 
groen blijven, geen bebouwing in het Libellebos’. Resultaat? Geen mooie, 
oplopende oevers zoals beloofd met een biodiversiteit van heb ik jou 
daar: planten, bloemen en bosschages, insecten, vogels. Het geld bleek 
plotseling op. Had het Libellebos geen prioriteit meer? 

Gemeente Uithoorn, waarom blijven jullie – zoals beloofd – het Libellebos 
niet omarmen? Wees er zuinig op. Verkwansel geen natuurgebied. Sta 
geen bebouwing toe in het Libellebos, gun de hopmannen en 
hopvrouwen van de Admiralengroep en vooral de jeugd: de zeeverken-
ners, bevertjes, matroosjes en loodsjes van de watergerichte scouts een 
passend onderkomen aan de Amstel waar ze helemaal op hun plek zijn. 

Namens de Vrienden van het Libellebos,
Jaap Fris

Deelt u onze zorgen over het Libellebos? Stuur dan een bericht naar mail@
vriendenvanhetlibellebos.nl

Geen bebouwing in het libellebos

Uithoorn – Vorige week kon u in 
deze kranthet initiatiefplan lezen van 
de Admiralengroep om nu toch 
eindelijk eens te komen tot de 
nieuwbouw van hun totaal verou-
deren en wegbestemde ‘clubhuis’. 
Naar aanleiding van dit artikel 
stuurde de fractie van het CDA ons 
het volgende persbericht: “ Het Libel-
lebos beslaat een gebied van circa 27 
hectare veengrond dat eind jaren 
zeventig is ingericht met behulp van 
de lezers van het blad Libelle 
(vandaar de naam) die, voor toen 
nog 50 guldens, een boom konden 
kopen tijdens de nationale boom-
plantdag en het bos ligt tegen de 
grens met Amstelveen aan.
Het Libellebos staat ook bekend als 
het Libellepark of als park Biezen-
waard. Honden mogen er bijna 
overal loslopen. Aan de uitgang bij 
de Hollandse Dijk geeft een voetgan-
gersbrug toegang tot een groenge-
bied in de Bovenkerkerpolder 
Wanneer je de 2 gebieden combi-
neert, kan je een prachtige royale 
wandeling maken!”

Woest
“De bedoeling was destijds het 
gebied bewust een beetje een woest, 

ongerept uiterlijk te geven en dat 
geldt nog steeds. Voor de begrazing 
loopt er tevens een kudde grote 
grazers. 
Voor de kinderen is er een speelge-
bied en ook een kinderboerderij (De 
Olievaar) met een speeltuin. Inmid-
dels is er een �etscrossbaan aange-
legd, een tennisclub (TCU) zit 
midden in het gebied en er staan 
enkele woningen aan de Clara Eggin-
klaan in het verlengde van de Euro-
parei. De stichting OTT heeft er een 
gebouw dat onder andere dient als 
uitvalsbasis voor de “Groengroep”.
In 2019 is er een voetgangersbrug 
geopend aan de Hollandse Dijk die 
het Libellebos verbindt met een 
natuurgebied in de Bovenkerker-
polder en die ligt buiten de 
bebouwde kom in Amstelveen. 
De gemeenteraad van Uithoorn stelt 
jaarlijks een budget vast voor het 
onderhoud van het bos, teneinde het 
bos zo goed mogelijk te onder-
houden, het is een veel gebruikt 
natuurgebied en erg geliefd bij de 
bewoners.

Wacht af
Voor ligt nu een initiatief van de 
Admiralengroep Uithoorn, een scou-

ting groep met ruim 100 leden, om 
hun nieuwe clubgebouw te gaan 
vestigen op een stuk woeste grond 
ter hoogte van het OTT gebouw, met 
respect voor de natuur en de omge-
ving, zonder bomenkap en met 
gebruikmaking van de bestaande 
infrastructuur. Door de toepassing 
van natuurlijk groen en een Sedum 
dakconstructie wordt dit gebouw 
nagenoeg volledig aan het zicht 
onttrokken.
De gemeenteraadsleden hebben dit 
plan vernomen uit de media en hier-
over nog geen detailinformatie in de 
vorm van een raadsbrief ontvangen.
De fractie van het CDA wacht dan 
ook eerst nadere detailinformatie 
alvorens inhoudelijk over de plannen 
te (kunnen) reageren. 
Mocht voor de totstandkoming van 
de plannen een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig zijn, dan zal 
het CDA dit vanzelfsprekend kritisch 
beoordelen en de verschillende 
belangen zorgvuldig wegen. Voor-
alsnog staat een inhoudelijke behan-
deling van dit plan op de agenda van 
december 2021, nog net voor het 
Kerstreces. Wij zien de stukken met 
belangstelling tegemoet”, aldus de 
CDA fractie.

Fractie CDA wacht nog even af

Judith Beuse

Uithoorn - Afgelopen donderdag (18 
november) hield DUS!, de partij voor 
een groen, duurzaam en solidair 
Uithoorn en de Kwakel, een Alge-
mene Ledenvergadering. Helaas 
moest deze bijeenkomst digitaal 
plaatsvinden vanwege de corona-
maatregelen. Tijdens deze vergade-
ring werd Judith Beuse unaniem tot 
lijsttrekker gekozen voor de verkie-
zingen van de gemeenteraad op 16 
maart 2022. Sinds 2018 is Judith 
gemeenteraadslid voor DUS! (histo-
risch gegroeide lokale samenwerking 
tussen D66 en Groenlinks). Judith is 
een enthousiaste, betrokken politica 

met kennis van zaken en een breed 
netwerk, zo motiveerde de selectie-
commissie haar voordracht aan de 
leden.
Tot en met plaats zeven ziet de lijst er 
als volgt uit: 
2. Ans Gierman, de huidige 

fractievoorzitter.
3. José de Robles, de huidige 

wethouder (als opvolger van Ria 
Zijlstra). Hij is ook de beoogd
wethouder voor de volgende 
raadsperiode.

4. Onno Brautigam, de huidige voor-
zitter van de partij.

5. Shaunie de Zanger

Judith Beuse lijsttrekker DUS!

Uithoorn – Day to Day Uitvaartver-
zorging laat het volgende weten: “ 
Vrijdag 26 november stond de derde 
herdenkingsavond gepland op de 
Algemene Begraafplaats in Uithoorn. 
Stond… Helaas hebben we de avond 
moeten cancelen in verband met de 
aangescherpte maatregelen om het 
aantal corona besmettingen terug te 
dringen. Door de extra maatregelen, 

is het onmogelijk een avond te 
creëren zoals we dat graag zouden 
doen: samenkomen voor iedereen en 
verbinding met elkaar.
Om de avond niet geheel aan ons 
voorbij te laten gaan, maken we een 
�lmpje welke we vrijdagavond 26 
november online zetten op onze 
Facebook- en webpagina. In dit 
�lmpje steken we o.a. een kaarsje aan 

Herdenkingsavond Algemene 
Begraafplaats Uithoorn

voor iedereen die daarvoor opge-
geven is. Wilt u dat we ook een 
kaarsje aansteken voor uw 
dierbare(n)? Laat het ons uiterlijk 
donderdag 15.00 uur weten via info@
daytodayuitvaart.nl
 We hopen volgend jaar weer een 
fysieke avond te kunnen organiseren 
op vrijdag 25 november 2022.
Vanaf 19.00 uur is het �lmpje te zien 
op: www.daytodayuitvaart.nl en op 
onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/
DaytoDayuitvaartbegeleiding

de snorscooter zaten op dat moment 
twee mensen. Deze raakten bij de 
aanrijding gewond. Alle twee de 
slachto�ers zijn per ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. De scooter 
was door de aanrijding over de hele 
kruising gegleden. De voorruit van 
de personenauto was �ink bescha-
digd. De verkeersdienst van de 
Forensische Opsporing van de politie 
kwam ter plekke voor sporenonder-
zoek. Hiervoor was de Zijdelweg 
enige tijd afgesloten voor het 
verkeer. De oorzaak van de aanrij-
ding wordt onderzocht. Dat een van 
de partijen het rode licht heeft gene-
geerd is zeer waarschijnlijk.

6. Benno van Dam, al vele jaren 
raadslid voor Ons Uithoorn.

7. Barbara Zaborska – Jansen.





Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D

Laat geen geld liggen!
Geldzorgen? Er is hulp!

W W W . U I T H O O R N . N L / L A A T G E E N G E L D L I G G E N

Voor inwoners met een laag inkomen 
biedt de gemeente de collectieve 
zorgverzekering aan van Zorg en 
Zekerheid. Meedoen betekent minder 
betalen voor meer zorgverzekering. 

Voor wie?
inwoners met een inkomen tot 
125 procent van de bijstandsnorm 
kunnen deelnemen aan de collectieve 
zorgverzekering. Ook wel de 
gemeentepolis genoemd. 

De voordelen:
- De gemeente betaalt mee aan uw 

maandelijkse premie
- U krijgt van Zorg en Zekerheid korting 

op de premie
- Uitgebreide vergoedingen voor tand-

arts, fysiotherapie en brillen. Kinderen 
tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

Premies
Er is keuze tussen de zogenoemde ‘AV 
Gemeente Standaard’ en de ‘AV Gemeente 
Top’. Op www.gezondverzekerd.nl/
uithoorn kunt u meer informatie 

vinden over welke vergoedingen zijn 
opgenomen in de Standaard en in de Top.

Vragen? Kom langs bij de gratis 
inloopspreekuren
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 
Data en locatie inloopspreekuren: 
- Dinsdag 7 december 

van 13.00 tot 16.00 uur. In de Schutse: 
De Merodelaan 1, Zijdelwaard

- Woensdag 8 december 
van 9.00 tot 12.00 uur. In De Kuyper: 
Kuyperlaan 50, Thamen

- Donderdag 9 december 
van 16.00 tot 19.30 uur. In De Kuyper: 
Kuyperlaan 50, Thamen. 

Wat hebben we op deze spreekuren 
van u nodig?
Een bewijs van inkomen door werk 
of uitkering. Het huidige polisblad 
(indien mogelijk), identiteitsbewijs 
van alle te verzekeren personen, 
bankrekeningnummer (IBAN).
Vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar 
en Zorg en Zekerheid zijn aanwezig om 
antwoorden te geven op de vragen. 
Het is ook mogelijk om direct een 
gemeentepolis aan te vragen.

Andere �nanciële vragen?
Heeft u andere �nanciële vragen? Of 
vragen over de minimaregelingen van 
de gemeente? Ook deze kunnen gesteld 
worden op de inloopspreekuren! 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Ouders die de contributie of lesgeld 
van een (sport)vereniging niet kunnen 
betalen, kunnen rekenen op hulp in 
Uithoorn. Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur is er voor kinderen tot 18 jaar. 
Een intermediair kan een aanvraag voor 
een kind doen. Dit is een tussenpersoon 
die het gezin kent en met het kind kan 
bekijken wat hij of zij graag zou willen 

doen. Jongerenwerkers van Videt, een 
leerkracht, een ouder- en kindadviseur, 
een huisarts, een medewerker van het 
Sociaal Loket van de gemeente, de 
Voedselbank zijn bijvoorbeeld allemaal 
intermediair.

www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

De feestmaand staat voor de deur. Verreweg de duurste maand 
van het jaar. Veel mensen kijken ernaar uit. Maar ik weet ook 
dat er inwoners zijn in onze gemeente die het �nancieel niet 
makkelijk hebben. Zij zien, heel begrijpelijk, enorm op tegen deze 
maand. Want als je niet of moeilijk kan rondkomen, is het niet 
vanzelfsprekend om dure cadeaus te kopen. Of luxe uiteten te gaan 
met het hele gezin. Lid worden van een (sport)vereniging zit er 
meestal niet in; ook een verjaardagsfeestje geven kan al lastig zijn. 

Toch zijn er gelukkig verschillende stichtingen die kunnen helpen! 
Denk aan Stichting Jarige Job helpt! Zij helpen kinderen door het 
geven van een verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. Op deze 
dubbele pagina vindt u hier meer informatie over. 

Maar ook kan de gemeente Uithoorn helpen. Zo zijn we 
aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds betaalt 
de contributie van een (sport)vereniging, zodat alle kinderen 
een kans hebben om lid te worden van een club. En zo hebben 
we meerdere regelingen. Speciaal bedoeld voor mensen met 
een krappe beurs. En dat kunnen ook inwoners zijn die wel werk 
hebben, maar nog steeds onder het minimum inkomen zitten. 
Of Zzp’ers die, bijvoorbeeld door coronacrisis, leven onder het 
bijstandsniveau. Ook zij komen in aanmerking voor hulp!

Met deze dubbele pagina willen we een beeld geven wat er 
mogelijk is. Kom in actie en maak er gebruik van!

Bewaar deze spread goed, misschien niet voor uzelf maar voor 
iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op onze website www.
uithoorn.nl/laatgeengeldliggen waar nog veel meer regelingen en 
voorzieningen zijn te vinden.

Vriendelijke groeten, José de Robles, 
wethouder Zorg van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn voor Elkaar werkt samen met 
de gemeente als het gaat om hulp bij 
�nanciën. Hieronder een kort overzicht 
wat zij voor u kunnen betekenen!

Financieel Café
Iedere dinsdagochtend staan vrijwilligers 
klaar bij het Financieel Café voor inwoners 
van Uithoorn en de Kwakel die vragen 
hebben over brieven, administratie of 
�nanciën. Vaak kunnen deze direct worden 
beantwoord of worden opgelost. Alle 
vragen rondom �nanciën kunnen gesteld 
worden, domme vragen bestaan niet. 
Soms is het gewoon al �jn als iemand even 
meedenkt, zodat u de verantwoordelijkheid 
niet alleen hoeft te dragen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Het Financieel 
Café is elke dinsdag geopend van 9.00 tot 
11.00 uur op Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Bent u niet in de gelegenheid om op 
dinsdagochtend langs te komen, dan kijken 
we naar een oplossing op maat.

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Ondernemers die �nanciële problemen 
hebben kunnen gratis hulp en begeleiding 
krijgen. De gemeente werkt hiervoor samen 
met Zuidweg & Partners, gespecialiseerd 
in schuldhulpverlening bij zelfstandigen. 
Ondernemers die achterstanden dreigen 
te krijgen of schulden hebben waar ze 
niet meer uitkomen, kunnen bij Zuidweg 
& Partners terecht. De kosten voor de 
begeleiding worden geheel vergoed.
Ondernemers kunnen zich aanmelden via 
de website van Zuidweg & Partners: 
www.zuidweg-partners.nl.

Training 
Grip op je knip 
De deelnemers van deze training leren 
om te gaan met geld, een administratie 
bij te houden en te sparen. U leert ook om 
uw inkomsten en uitgaven op een rijtje 
te zetten. In de training leert u keuzes 
te maken over waar u geld aan uitgeeft. 
De training bestaat uit zes wekelijkse 
bijeenkomsten van twee uur en start bij een 
minimum van 6 deelnemers (18+).

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Budgetcoaches 
Vrijwilligers helpen weer overzicht in de 
administratie te scheppen, ondersteunen bij 
het openen van post, het in kaart brengen 
van betalingsachterstanden, het helpen 
tre�en van betalingsregelingen of inzicht 
geven in uw budget.

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Bespaar met de gemeentepolis

Kinderen moeten voor school gebruik 
maken van een computer of laptop. Maar 
niet iedereen heeft geld genoeg om een 
computer te kopen. Daarom stelt de 
gemeente geld beschikbaar voor ouders 
met een krappe beurs om er een aan te 
scha�en. Wie komt er in aanmerking? 
Kinderen die in Uithoorn/De Kwakel wonen 
en naar het voortgezet onderwijs gaan. De 
regeling is bedoeld voor de inkomensnorm 
tot 125 procent van de bijstandsnorm. Eens 
in de vier jaar kunnen mensen gebruik 
maken van de computerregeling. De hoogte 
van de vergoeding is maximaal 462 euro. Wil 
je weten of je in aanmerking komt of wil je 

een aanvraag doen? Neem gerust contact 
met het Sociaal Loket van de gemeente via 
telefoonnummer 513111. Te bereiken van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur. Of stuur een mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl. Of kijk op www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen.

Vragen? Sociaal Loket gemeente:
(0297) 513 111 (9.00 tot 10.30 uur) of sociaal.loket@uithoorn.nl.

www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Bijdrage voor het kopen van een laptop

Gratis hulp voor 
ondernemers

Iedereen heeft ontspanning nodig. 
Denk een aan avondje naar de bioscoop, 
meedoen aan een cursus of een bezoek aan 
het theater. En zo zijn er nog veel meer leuke 
activiteiten te bedenken. Maar niet iedereen 
kan dit betalen. Wist u dat de gemeente kan 
helpen?

Volwassenen
Volwassenen (18 jaar tot pensioen) kunnen 
jaarlijks een bijdrage aanvragen bij de 
gemeente van maximaal 154 euro. Dit 
bedrag kan besteed worden voor het 
meedoen aan activiteiten. De regeling 
is bedoeld voor inwoners met een laag 
inkomen: tot 110% van de bijstandsnorm.

Ouderen
Voor ouderen (vanaf pensioengerechtigde 
leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal 
139 euro per persoon. De regeling is 
bedoeld voor pensioengerechtigden in de 
gemeente Uithoorn met een inkomen tot 
110 procent van de bijstandsnorm.

Kinderen
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen 
geld van de gemeente krijgen om mee te doen 
aan school-, vakantie- of kinderactiviteiten. 
Het geld mag ook worden gebruikt om (sport)
kleding voor die activiteiten te kopen, of voor 
het vervoer ernaartoe. Voor een kind op de 
basisschool is het maximumbedrag 129 euro 
per jaar. Voor een kind op de middelbare 
school is dat maximaal 180 euro per jaar. De 
bijdrage is bedoeld voor gezinnen in Uithoorn/ 
De Kwakel met een inkomen tot 125 procent 
van de bijstandsnorm.

Let op! Bij deze regeling moet u eerst het 
bedrag voor het uitje of activiteit voorschieten. 
U kun het daarna terugkrijgen (declareren) bij 
de gemeente.

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik op ‘meedoen aan activiteiten’. Of bel 
met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur:
 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur 
(0297) 513 111.

Financiële bijdrage om iets leuks te doen

Te weinig geld voor een verjaardag? 

Stichting Jarige 
Job helpt!
In Uithoorn of De Kwakel zijn er ieder 
jaar weer kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen 
geld voor is. Stichting Jarige Job helpt 
deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. 
Hierin zit alles wat nodig is voor een 
echte verjaardag, thuis én op school! 

Kijk op de website van de stichting 
voor meer informatie: 
www.stichtingjarigejob.nl.

LET OP: DIT IS GEEN GEMEENTELIJKE 
REGELING, MAAR KAN WEL HELPEN!
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bijstandsniveau. Ook zij komen in aanmerking voor hulp!

Met deze dubbele pagina willen we een beeld geven wat er 
mogelijk is. Kom in actie en maak er gebruik van!

Bewaar deze spread goed, misschien niet voor uzelf maar voor 
iemand in uw omgeving. Kijk ook eens op onze website www.
uithoorn.nl/laatgeengeldliggen waar nog veel meer regelingen en 
voorzieningen zijn te vinden.

Vriendelijke groeten, José de Robles, 
wethouder Zorg van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn voor Elkaar werkt samen met 
de gemeente als het gaat om hulp bij 
�nanciën. Hieronder een kort overzicht 
wat zij voor u kunnen betekenen!

Financieel Café
Iedere dinsdagochtend staan vrijwilligers 
klaar bij het Financieel Café voor inwoners 
van Uithoorn en de Kwakel die vragen 
hebben over brieven, administratie of 
�nanciën. Vaak kunnen deze direct worden 
beantwoord of worden opgelost. Alle 
vragen rondom �nanciën kunnen gesteld 
worden, domme vragen bestaan niet. 
Soms is het gewoon al �jn als iemand even 
meedenkt, zodat u de verantwoordelijkheid 
niet alleen hoeft te dragen. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Het Financieel 
Café is elke dinsdag geopend van 9.00 tot 
11.00 uur op Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Bent u niet in de gelegenheid om op 
dinsdagochtend langs te komen, dan kijken 
we naar een oplossing op maat.

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Ondernemers die �nanciële problemen 
hebben kunnen gratis hulp en begeleiding 
krijgen. De gemeente werkt hiervoor samen 
met Zuidweg & Partners, gespecialiseerd 
in schuldhulpverlening bij zelfstandigen. 
Ondernemers die achterstanden dreigen 
te krijgen of schulden hebben waar ze 
niet meer uitkomen, kunnen bij Zuidweg 
& Partners terecht. De kosten voor de 
begeleiding worden geheel vergoed.
Ondernemers kunnen zich aanmelden via 
de website van Zuidweg & Partners: 
www.zuidweg-partners.nl.

Training 
Grip op je knip 
De deelnemers van deze training leren 
om te gaan met geld, een administratie 
bij te houden en te sparen. U leert ook om 
uw inkomsten en uitgaven op een rijtje 
te zetten. In de training leert u keuzes 
te maken over waar u geld aan uitgeeft. 
De training bestaat uit zes wekelijkse 
bijeenkomsten van twee uur en start bij een 
minimum van 6 deelnemers (18+).

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Budgetcoaches 
Vrijwilligers helpen weer overzicht in de 
administratie te scheppen, ondersteunen bij 
het openen van post, het in kaart brengen 
van betalingsachterstanden, het helpen 
tre�en van betalingsregelingen of inzicht 
geven in uw budget.

Meer info: uithoornvoorelkaar.nu 
of (0297) 303 044.

Bespaar met de gemeentepolis

Kinderen moeten voor school gebruik 
maken van een computer of laptop. Maar 
niet iedereen heeft geld genoeg om een 
computer te kopen. Daarom stelt de 
gemeente geld beschikbaar voor ouders 
met een krappe beurs om er een aan te 
scha�en. Wie komt er in aanmerking? 
Kinderen die in Uithoorn/De Kwakel wonen 
en naar het voortgezet onderwijs gaan. De 
regeling is bedoeld voor de inkomensnorm 
tot 125 procent van de bijstandsnorm. Eens 
in de vier jaar kunnen mensen gebruik 
maken van de computerregeling. De hoogte 
van de vergoeding is maximaal 462 euro. Wil 
je weten of je in aanmerking komt of wil je 

een aanvraag doen? Neem gerust contact 
met het Sociaal Loket van de gemeente via 
telefoonnummer 513111. Te bereiken van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur. Of stuur een mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl. Of kijk op www.uithoorn.
nl/laatgeengeldliggen.

Vragen? Sociaal Loket gemeente:
(0297) 513 111 (9.00 tot 10.30 uur) of sociaal.loket@uithoorn.nl.

www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen

Bijdrage voor het kopen van een laptop

Gratis hulp voor 
ondernemers

Iedereen heeft ontspanning nodig. 
Denk een aan avondje naar de bioscoop, 
meedoen aan een cursus of een bezoek aan 
het theater. En zo zijn er nog veel meer leuke 
activiteiten te bedenken. Maar niet iedereen 
kan dit betalen. Wist u dat de gemeente kan 
helpen?

Volwassenen
Volwassenen (18 jaar tot pensioen) kunnen 
jaarlijks een bijdrage aanvragen bij de 
gemeente van maximaal 154 euro. Dit 
bedrag kan besteed worden voor het 
meedoen aan activiteiten. De regeling 
is bedoeld voor inwoners met een laag 
inkomen: tot 110% van de bijstandsnorm.

Ouderen
Voor ouderen (vanaf pensioengerechtigde 
leeftijd) is de jaarlijkse bijdrage maximaal 
139 euro per persoon. De regeling is 
bedoeld voor pensioengerechtigden in de 
gemeente Uithoorn met een inkomen tot 
110 procent van de bijstandsnorm.

Kinderen
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen 
geld van de gemeente krijgen om mee te doen 
aan school-, vakantie- of kinderactiviteiten. 
Het geld mag ook worden gebruikt om (sport)
kleding voor die activiteiten te kopen, of voor 
het vervoer ernaartoe. Voor een kind op de 
basisschool is het maximumbedrag 129 euro 
per jaar. Voor een kind op de middelbare 
school is dat maximaal 180 euro per jaar. De 
bijdrage is bedoeld voor gezinnen in Uithoorn/ 
De Kwakel met een inkomen tot 125 procent 
van de bijstandsnorm.

Let op! Bij deze regeling moet u eerst het 
bedrag voor het uitje of activiteit voorschieten. 
U kun het daarna terugkrijgen (declareren) bij 
de gemeente.

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik op ‘meedoen aan activiteiten’. Of bel 
met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur:
 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur 
(0297) 513 111.

Financiële bijdrage om iets leuks te doen

Te weinig geld voor een verjaardag? 

Stichting Jarige 
Job helpt!
In Uithoorn of De Kwakel zijn er ieder 
jaar weer kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen 
geld voor is. Stichting Jarige Job helpt 
deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox ter waarde van 35 euro. 
Hierin zit alles wat nodig is voor een 
echte verjaardag, thuis én op school! 

Kijk op de website van de stichting 
voor meer informatie: 
www.stichtingjarigejob.nl.

LET OP: DIT IS GEEN GEMEENTELIJKE 
REGELING, MAAR KAN WEL HELPEN!
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Mijdrecht - Op vrijdag 12 november 
oefenden de groepen 1 tot en met 4 
in het herkennen van (gevaarlijke) 
verkeersgeluiden en leerden om 
veilig over te steken tussen twee 
auto’s. De module ‘Toet toet’en ‘Blik 
en klik’ stonden centraal. Samen met 
de instructeurs leren hoe je een 
zebrapad moet gebruiken en om 
met een elektrische auto door de 
gymzaal te rijden!Met de module 
‘Hallo auto’ leerden de kinderen van 

de groepen 5 en 6 over de remweg 

van een auto en de invloed van reac-
tietijd op die remweg. Ze namen 
plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mochten zelf 
(mee)remmen! Ook het dragen van 
een veiligheidsgordel en wie een 
autostoeltje of zitverhoger moet 
gebruiken kwam in deze les aan 
bod. Aan de enthousiaste gezichten 
was te zien hoe de kinderen hebben 
genoten. Als echte Formule 1 
coureurs gaven ze �ink gas om 

vervolgens te ervaren hoe het is om 

in zo’n snelle auto te mogen (mee)
remmen. ‘Dat is zo Cool Juf!’ klonk 
het uit diverse monden.

Fietsvaardigheid
‘Trapvaardig’ instrueerde kinderen 
uit groep 7 en 8 van OBS De 
Eendracht in praktische �etsvaardig-
heid. Ze �etsten over een uitdagend 
parcours en doorstonden de meest 
lastige manoeuvres. Hierin kwam 
van alles aan bod: slalommen, over 
schuine stukjes �etsen, over je 
schouder kijken en je hand uitsteken 
en toch rechtdoor �etsen. Ook reden 
ze met een zware rugtas op de rug 
om zich voor te bereiden op het zelf-
standig �etsen naar de middelbare 
school. En die vreemde duikbrillen 
dan? Zo slecht was het weer toch 
niet? Nee, het was wel vrij koud, 
maar zeker niet nat. Deze speciale 
brillen waren om te ervaren hoe het 
is om onder invloed deel te nemen 
aan het verkeer. Na een korte en wat 
wiebelige wandeling kwamen de 
leerlingen er al achter: zij willen voor 
altijd ‘de Bob’ in het verkeer zijn!

Streetwise van de ANWB 
bezoekt OBS De Eendracht
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De Kwakel - Afgelopen week 
speelde de Kwakelse Jeu de Boule-
club Het Wilgenho�e haar vier toer-
nooi dat meetelt voor het Algemeen 
Club Kampioenschap. Dit toernooi 
werd gesponsord door Alexander-
hoeve Kaas &noten. Het werd onder 
omstandigheden in verband met de 
Coronaregels gespeeld. Er moesten 

strikt in de 1,5 metere regeling 
gespeeld worden. De banen waren 
buiten uitgezet om deze 1,5 meter 
te kunnen houden. De tent hadden 
was met de voorkant open, en de 
stoelen,stonden ook op de 
gewenste afstand. Een compliment 
aan de leden, die zich er keurig aan 
hielden. Er deden deze middag 16 

Vierde Jeu de Boule-toernooi 
voor het Wilgenhofje

De Kwakel - Ruim 245 vogels waren 
bij KDO in de kleine kantine te 
bewonderen, vanaf donderdag 9 
november zijn vele vrijwilligers van 
de club bezig geweest om er weer 
een mooie show van te maken.
Vrijdag 13 november heeft de 
keuring plaats gevonden en s’ avonds 
om 20.00 uur is de show geopend 
door Voorzitter Bert van de Jagt. 
Zaterdag 14 november was de hele 
dag open met een mooie Tombola 
waar vele mensen gebruik van 
maakten. De organisatie heeft in 
overleg met K.D.O besloten om 
zondag niet meer open te zijn voor 
de bezoekers het is niet leuk maar 
door de covid maatregelen moesten 
ze deze maatregelen nemen. 

De prijs winnaars: 
Algemeen Kweekkampioen 2021 
W.J. Zethof 461 Pnt
Jeugdkampioen 
Kooi 230 Jaylen van der Hoort 90 Pnt
Kleurkanaries   
1. Kooi 13 J.M. Cligge 92 Pnt
2. Kooi 10 J.M. Cligge 91 Pnt
3. Kooi 11 J.M. Cligge 90 Pnt

Postuurkanaries
1. Kooi 28 J.M. Cligge 92 Pnt
2. Kooi 32 R. Brune 91 Pnt
3.  Kooi 16 J.M. Cligge 90 Pnt
Zebravinken 
1. Kooi 37 J. Könst 94 Pnt
2. Kooi 61 J. Könst 93 Pnt
3. Kooi 48 J. Könst 92 Pnt
Japanse meeuwen   
1. Kooi 106 M. vd Jagt 94 Pnt
2. Kooi 105 ACM vd Jagt 93 Pnt
3. Kooi 115 ACM vd Jagt 92 Pnt
Gouldamadines   
1. Kooi 146 F. Bijl 94 Pnt
2. Kooi 181 T. Markwat 93 Pnt
3. Kooi 143 F. Bijl 92 Pnt
Tropen w.o. kwartels en duiven
1. Kooi 132 P. vd Zalm 94 Pnt
2. Kooi 185 W. Meijer 93 Pnt
3. Kooi 138 W.J. Zethof 92 Pnt
Grasparkieten  
1. Kooi 203 W.J. Zethof 94 Pnt
2. Kooi 209 W.J. Zethof 93 Pnt
3. Kooi 207 W.J. Zethof 92 Pnt
Kampioenen en prijswinnaars ‘21
Agaporniden 
1. Kooi 211 J.A. Verlaan 92 Pnt
2. Kooi 213 J.A. Verlaan 91 Pnt
3. Kooi 212 J.A. Verlaan 90 Pnt

Vogeltentoonstelling de Groenling

Uithoorn - Zaterdag 20 november 
speelde V.D.O. 1 de voorlaatste 
wedstrijd van het seizoen. 
Na de 8-2 thuisoverwinning op H.B.C. 

zijn ze nu al niet meer in te halen en 
promoveert het team naar de 4e 
klasse. V.D.O. 1 begon het seizoen als 
favoriet. In het afgebroken najaars-

V.D.O. Tafeltennis kampioen!

De Kwakel - Nadat eind augustus het 
sponsorcontract, voor de jongens O15, 
O17, O19 teams, tussen Jos van den 
Berg en KDO is getekend, hebben deze 
teams nu ook daadwerkelijk de kleding 
gekregen. De teams speelden afge-
lopen week voor het eerst in de prach-
tige bekende rode KDO shirts met de 
naam en het logo van AH Jos van den 
Berg erop. Voor- en na de wedstrijd 
dragen de spelers ook nog de mooie 
donkerblauwe trainingspakken, even-
eens gesponsord door AH Jos van den 
Berg! KDO is trots op deze sponsor die 
al jarenlang is verbonden aan KDO. 

AH Jos van den Berg 
sponsort KDO teams

Op de foto staat de O19-1 (uitkomende in de 1e klasse) in de nieuwe kleding.

Waverhoek - Vier met je gezin een 
feestje in de natuur en ga op zondag-
middag 12 december mee op 
ontdekking in de eigen omgeving. 
Inspiratie voor de ‘Ontdekkingstocht 
voor het gezin’ komt uit het boekje 
‘50-dingen-in-de-natuur-die-je-
gedaan-moet-hebben-voor-je-
twaalfde’. Ineke Bams is de gids en 
begeleidt de activiteit. De wandeling 
gaat door natuurgebied Waverhoek. 
Elk gezin krijgt een rugzakje mee met 
veldwerkmateriaal, de route en leuke 
opdrachten voor onderweg. De 
kinderen doen deze opdrachten 
samen met hun (groot)ouders / 
verzorgers. De start is om 13:30 uur 
op de parkeerplaats aan de Botshols-
edwarsweg 13. De wandeling is ruim 
2 kilometer lang en gaat over een 

onverhard graspad met verschillende 
overstaphekjes. De activiteit duurt 
anderhalf à twee uur. De activiteit is 
bedoeld voor kinderen van 6-12 jaar 
en hun (groot)ouders of andere 
opvoeders. U kunt zich aanmelden 
via www.dewoudreus.nl. Kijk bij ‘acti-
viteiten’. Er is plaats voor tien 
gezinnen (maximaal vier kinderen 
per twee volwassenen). Neem zelf 
iets te eten en te drinken mee voor 
onderweg. Trek warme kleding aan 
en schoenen die tegen modder 
kunnen. Bij slecht weer gaat de acti-
viteit niet door. De activiteit is gratis 
en mogelijk dankzij subsidie van 
‘Groen doet goed’. Met dit 
programma wil de provincie Utrecht 
stimuleren dat kinderen vaker naar 
buiten gaan, de natuur in. 

seizoen 2020 stonden ze immers ook 
aan kop in de 5e klasse. Omdat de 
laagste (6e) klasse in de regio Noord 
Holland werd opgeheven door de 
spectaculaire afname van competi-
tieteams werden de 5e - en 6e klasse 
samengevoegd. Het gemiddelde 
niveau van de 5e klasse kwam 
daarop lager te liggen. V.D.O. stelde 
niet teleur door alle 7 wedstrijden te 
winnen met grote uitslagen. 
Zaterdag kwam het als tweede 
geplaatste H.B.C. op bezoek. Teun 
Valkenburg won al zijn 3 enkelwed-
strijden. Leo Hu en Collin Heine 
wonnen er elk 2. Per Peters was 
zaterdag reserve. 
Omdat het dubbelspel ook naar 
V.D.O. ging eindigde de onderlinge 
ontmoeting in 8-2. V.D.O. speelt nog 
één wedstrijd, op 27 november in 
Hillegom tegen S.D.O. 

leden mee die streden om de eerste 
plaatsen. Ze speelden drie ronden 
op tijd 50 minuten. Het was span-
nend, er waren er twee die drie 
ronden wisten te winnen. Het was 
uiteindelijk Annie de Jong die eerste 
werd 3+22, 2e Berry Hogerwerf 
3+20 .3e Andre de Jong 2+17. Het 
was Alexanderhoeve die deze 
middag de waardebonnen spon-
sorden. Het Volgende Jeu de Boules 
Toernooi is Donderdag 16 
december. 

Overige (grote) parkieten  
1. Kooi 232 H.B. vd Hoort 93 Pnt
2. Kooi 231 H.B. vd Hoort 92 Pnt
3. Kooi 223 H.B. vd Hoort 91 Pnt
Stellenkampioen
Kooi 207/208 W.J. Zethof 183 Pnt
Derby kampioen
Kooi 204 W.J. Zethof 91 Pnt
Jan Smit bokaal
Kooi 146 F. Bijl 94 Pnt

Prijswinnaars loterij
Airfryer 993
Philips Soundbar 1521
Senseo 598
Blender 160
Grill Plaat  1343
Trapje  1803
Schroeverdraaier set  2338
Audio – Hi� -Jvc/HP  371
Vlam Verlichting  363
Philips Broodrooster  1541
EHBO Set  1457
Contactdoos  566
Vaatwas tabletten  1936
Ratelbitset  6
Vogelvoerderhuisje met voer  400
Thee pot nestkasje  819

Voor inlichtingen kunt u het secreta-
raat bellen. Secretaraat 06-51296633

Papierrecycling in Nederland op 
hoog niveau
Regio - Maar liefst 89 procent van al 
het papier dat nieuw op de Neder-
landse markt komt, belandt uiteinde-
lijk in een circuit van inzameling en 
hergebruik. Dat blijkt uit cijfers van 
Papier Recycling Nederland (PRN) 
over het jaar 2020. Op Europees 
niveau lag het percentage in dat jaar 
aanmerkelijk lager: 72 procent. 
,,Nederland is kampioen papierrecy-
cling’’ stelt oud-minister Ed Nijpels in 
een reactie. Hij is sinds tien jaar voor-
zitter van PRN. Nijpels wijst erop dat 
het recyclen van oud papier zowel de 
afvalberg als de vraag naar nieuwe  
grondsto�en doet afnemen. Daarmee 
is papierrecycling volgens hem goed 
voor het klimaat. PRN houdt elk jaar 
bij hoeveel kranten, tijdschriften, 
boeken, folders, schriften, printpapier 
en dergelijke op de markt verschijnt. 
Dat was in 2020 bij elkaar 1.007.000 
ton papier en karton. Hierbij is het 
karton uit de verpakkingsindustrie 
niet meegeteld. Ongeveer 898.000 
ton kwam via inzameling bij recycle-
bedrijven terecht. Uiteindelijk kan er 
zo weer nieuw papier van worden 
gemaakt. Bij de productie van papier 

wordt al vele jaren gebruik gemaakt 
van houtvezels. Momenteel is onge-
veer 86 procent van de gebruikte 
houtvezels afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog 
Belangrijk is dat het oud papier, dat 
men aanbiedt voor recycling, schoon 
en droog is. Een pizzadoos met 
vetvlekken en aangekoekte etens-
resten erin hoort dus niet bij het oud 
papier. Deze sto�en kunnen het recy-
cleproces verstoren. Helaas neemt de 
vervuiling van het oud papier toe. 
Ook blijkt uit de cijfers dat de grote 
steden minder goed scoren op het 
gebied van papierrecycling. Met 89 
procent behaalt Nederland overigens 
ruimschoots de doelstelling die is 
vastgelegd in het Papiervezelconve-
nant. Dit is een samenwerkingsover-
eenkomst, die PRN heeft afgesloten 
met het overgrote deel van de 
gemeenten in ons land. Men streeft 
hierin samen naar het behouden van 
de gescheiden papierinzameling, ook 
wanneer de vergoedingen voor oud 
papier dat onvoldoende rendabel 
maken.

Ga op ontdekkingstocht met 
het gezin 
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Mijdrecht - De eerste helft was 
Argon de bovenliggende partij en 
kreeg het voldoende mogelijkheden 
om de wedstrijd te beslissen maar de 
nauwkeurigheid ontbrak. Wel 
scoorde Argon halverwege de 1-0. 
De tweede helft gaf een geheel 
ander spelbeeld, het werd rommelig 
met een aanvallend AFC dat in 
minuut 66 na een hoekschop met 
een frommelgoal van dichtbij de 
gelijkmaker intikte. Beide doel-
mannen maakten enkele spectacu-
laire reddingen. Argon had al een 
hand vol geblesseerden en daar 
kwamen er deze week nog twee bij 
plus een ziekmelding.

De eerste helft
Argon begon fel aan de wedstrijd, al 
na twee minuten kreeg Mika Keizers 
een kans maar doelman Jesper van 
der Mark maakte er een hoekschop 
van. Younes Ouaali draaide de hoek-
schop mooi in maar de bal belandde 
via de lat achter. Daarna zagen we 
een vrije trap van Floris Dokkum 
namens AFC die maar rakelings 
naast de paal ging en een actie over 
links die met voet gekeerd kon 
worden. Vervolgens ging een vrije 
trap van Ouaali laag in de hoek maar 
keeper Van der Mark liet zich niet 
verrassen. Enkele minuten later na 
weer een hoekschop, nu van Giliano 
Eijken, werd door de meegekomen 
verdediger Yannick van Doorn 
onhoudbaar in de bovenhoek 
gekopt. 1-0. Daarna zagen een actie 

van Jordy Zwaneveld, hij passeerde 
op rechts een drietal verdedigers 
maar zag zijn actie in schoonheid 
sterven op de achterlijn. Na weer en 
hoekschop produceerde Bart van 
der Voort een mooie omhaal maar 
doelman Van der Mark ranselde de 
bal uit de kruising. De laatste 
minuten voor rust waren voor de 
gasten, Enrico Patrick (met een 
Argon verleden) zag zijn inzet door 
Marijn van Wandelen gepakt 
worden.

Matig Argon deelt de punten 
met AFC

Foto’s Hans van Gelderen

Rommelig
In het vervolg van de wedstrijd had 
Argon moeite om het spelbeeld te 
bepalen, er werd slordig gespeeld. Er 
waren wel mogelijkheden maar het 
was allemaal net miet. Mika Keizers 
was wel actief maar het lukte 
vandaag niet. Een aantal pogingen 
van hem werden door keeper Jesper 
van der Mark verijdeld, ook van 
dichtbij wist de keeper met de voet 
uitkomst te brengen. AFC werd 
steeds gevaarlijker, vooral de vleu-
gelspelers werden regelmatig gelan-
ceerd, reddingen van Marijn van 
Wandelen voorkwamen vooralsnog 
een doelpunt maar in minuut 66 
ontstond er na een hoekschop nabij 
de doellijn een situatie waaruit Zep 
Swijghuizen Rijgersberg de bal over 
de doellijn kon frommelen. 1-1. Met 
nog een kwartier te gaan werd 
Ricardo van Doorn ingezet, een 
historische moment voor de familie 
Van Doorn: twee broers samen in het 
eerste elftal! De stand veranderde 
niet meer, maar de slotfase was wel 
hectisch, AFC claimde nog een straf-
schop en Bart van der Voort liep 
ongelukkig tegen zijn tweede gele 
kaart aan, Tjerk Huis mocht nog 
minuten maken, een paar vrije 
trappen en wat reddingen van de 
keepers waren de laatste wapen-
feiten. Zaterdag komt koploper 
WV-HEDW naar Mijdrecht.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 26 
november organiseren Koos en Wim 
weer een gezellige klaverjasmiddag 
in dorpshuis “ de Boei” Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. De grote zaal is open om 
13.00 uur en het kaarten begint om 
13.30 uur precies. Het is een gezellig 
evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter van 
harte aanbevolen.

Verzamelaarsmarkt
Wilnis - A.s. zaterdag 27 november is er 
weer een verzamelaarsmarkt in de 
Willisstee, Pastoor Kannelaan 24 te 
Wilnis van 09.30 tot 12.30. Er zijn post-
zegels, munten, ansichtkaarten en 
andere leuke dingen. U moet wel uw 
coronapas tonen en een mondkapje 
dragen. Toegang 1 euro. Voor inlich-
tingen bekijk de site www.verzamelaar-
srondevenen.nl en te. 0297-289322.

Regio - In 2019 en 2020 ging de 
veldrit van Hilversum niet door, maar 
dit jaar gelukkig wel weer. Helaas 
door alle Corona regels zonder 
publiek. Het mooie parcours lag in 
de bossen tussen Hilversum en 
Laren. Snelle bospaden, mul zand, 
klimmen en dalen er zat van alles in. 
Diverse leden van UWTC gingen 
deze uitdaging aan. Bij de elite 
renners reden Bart de Veer en 
Menno v Capel mee. Bart reed een 
super race en streed mee voor de 3e 
plaats tot hij op ongeveer 3 rondes 
voor het einde onderuit ging en zijn 
tube er daardoor af reed. Zo snel 
mogelijk wisselen van �ets, maar de 
aansluiting was weg. Hij werd toch 
nog netjes 6e. Menno was de afge-
lopen weken niet zo �t geweest, 
reed vandaag toch weer prima mee 
en werd 14e. Bij de dames reed 
Lorena Wiebes naar de winst. Niet 
alleen op de weg is ze een klasse 
apart, maar in het veld kan ze ook 
goed uit de voeten met haar �ets. Bij 
de amateurs een herstart na een 
grote valpartij. Tommy Oude Elferink 
werd 5e, Bas de Bruin 6e, Sven 
Buskermolen 27e en Ian vd Berg 
moest opgeven na betrokken 
geweest te zijn bij de valpartij aan 
het begin van de wedstrijd. Bij de 
nieuwelingen een 38e plaats voor 
Ties Roode. Bij de junioren werd 
Beau van Steijn 27e en bij de 40+ 
werd Frank Jansen 53e.

ACC
Zondag 21 november hebben diverse 
UWTC leden meegedaan aan de ACC 
wedstrijd bij HSC De Bataaf in 
Zwanenburg. Uitslagen jeugd C: 7 
Sven Ozinga, 10 Jytte Timmermans. 
Nieuwelingen: 15 Jari Buskermolen, 
21 Kars v Hattem, 26 Stijn vd Hoorn.
Bij de 40-: 14 Gijs Eekho�, 26 Beau 
van Steijn, 36 Ian vd Berg. 40+: 25 
Wilfred Zeijerveld, 28 Frank Jansen, 
34 Wilfried Burgmeijer.

NK gravel
Op 13 november reden Bas de Bruin, 
Bart de Veer, Arjan van Groningen, 
Lorena Wiebes en Vincent Dero-
geehet NK gravel in Epe. Deze 
wedstrijd werd voor het eerst 
verreden. Het parcours was 7.5 km 
lang, gravel, wat asfalt en een �inke 
modderstrook. De mannen moesten 
in totaal 120 km rijden en de dames 
70 km. Bas en Bart zaten al vanaf het 
begin van de koers in het voorste 
peloton. In de tweede ronde reed een 
groep van 4 renners weg, en die 
bleven ook weg. Maar daarachter was 
strijd genoeg. In de laatste fase van 
de wedstrijd moesten zowel Bas als 
Bart helemaal leeg gestreden de 
strijd om de 4e plaats laten gaan. Met 
een 15e plaats voor Bas en 17e plaats 
voor Bart waren ze wel tevreden want 
meer zat er echt niet in. Ze waren 
beide nog nooit zo diep gegaan. 
Lorena werd 3e bij de dames. Een 
mooie ervaring voor de UWTC leden.

Lorena Wiebes wint de Veldrit 
van Hilversum

Regio - In speelronde vijf was de 
vereniging Waddinxveen de tegen-
stander van het team van BUT.
Waddingxveen was na drie speel-
dagen nog zonder winst en dat wilde 
BUT natuurlijk zo houden.

De start was goed met twee uit drie 
in de doublettenronde. In de triplet-
tenronde gingen beide partijen naar 
de equipes van BUT (13-12 en 13-5). 
Daarmee was een gelijkspel al verze-
kerd, maar daar wilden de spelers en 
speelsters van BUT het niet bij laten. 
Het doel was nu een 7-1 overwin-
ning. Daartoe moesten alle drie de 
partijen in de afsluitende doublet-
tenronde. Het liep echter anders. Er 
werd “slechts” een partij gewonnen 
en dat was genoeg voor een 5-3 
overwinning. Daardoor steeg BUT 
naar de vierde plaats in de tussen-
stand. Speeldag zes betekende de 
ontmoeting met de leider in de 

poule 6010, De Boel de Boules 4. Zij 
hadden in vijf ontmoetingen slechts 
een punt verloren door een gelijkspel 
tegen De Vast Voet 1. Het werd een 
mindere dag. Slechts de equipe Joan 
van Rekum, Wilma Buchner, Ruud 
Vaessen wist een partij te winnen. 
Het werd een 7-1 verlies en de 
eerlijkheid gebied te erkennen dat 
de spelers en speelsters van De Boel 
de Boule 4 deze dag duidelijk te sterk 
waren en kandidaat zijn voor de 
eerste plaats in eindstand van de 
poule. Maar er zijn nog acht speel-
ronden te gaan. De eerste helft van 
de competitie wordt op 11 december 
afgesloten. Boule Union Thamen 
speelt dan in Gouda tegen PV Gouda 
4.

Internationaal
Internationaal heeft het Nederlandse 
petanque de afgelopen week van 
zich laten spreken. Van 12 t/m 14 

Winst en verlies Boule Union 
Thamen

november vond in Spanje het WK 
tripletten vrouwen en jeugd plaats. 
De vrouwenequipe werd in achtste 
�nale uitgeschakeld door Dene-
marken. De jeugd speelde in de 
halve �nale tegen Madagaskar, dat 
toch iets te sterk was. Een gedeelde 
derde plaats is een prima resultaat en 
het was de tweede keer dat een 
jeugdequipe zit resultaat behaalde.
Van 19 t/m 21 vond op dezelfde 
locatie in Spanje het WK tripletten 
mannen plaats. De mannen 
behaalden het beste resultaat in het 
WK door de kwart�nale te halen. 
Hier werden ze echter door de altijd 
sterke equipe van Spanje uitgescha-
keld. Thailand werd kampioen bij de 
vrouwen en Frankrijk werd kampioen 
bij de jeugd en bij de mannen.
In juli 2022 zal in het kader van het 
vijftig jarig bestaan van de Neder-
landse Jeu de Boules Bond in 
’s-Hertogenbosch het EK doubletten 
mannen, vrouwen en mix en het 
tête-à-tête mannen en vrouwen 
plaatsvinden. Een unieke kans om de 
Europese top te zien boulen.
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De Kwakel - Het najaarsblok zit er 
voor de stokstaartjes van hockeyclub 
Qui Vive weer op. Afgelopen zondag 
had deze groep van 4- tot 6-jarige 
kinderen alweer de laatste training 
van dit blok die uit 8 trainingen 
bestond. 8 weken lang hebben zij 
spelenderwijs het hockeyspelletje 
steeds meer leren kennen. Door 
middel van allerlei verschillende 
oefeningen kwamen zij hier mee in 
aanraking. Lopen met de bal aan de 
stick, overpushen, partijtjes spelen, 
slalommen met bal aan de stick, 
pushen, scoren op doel, 1 tegen 1 en 
knotshockeyen zijn hier voorbeelden 
van. Maar ook oefeningen waarbij je 
als ouder in eerste instantie zou 
kunnen denken dat die niks met 
hockey te maken hebben, maar die 
wel degelijk bij deze sport van 
belang zijn, werden goed geoefend. 
Plezier staat uiteraard voorop en aan 
de blije koppies van alle stokstaartjes 
gezien te hebben, is dat ook de afge-
lopen weken weer gelukt. 

Pietentraining
Afgelopen zondag stonden er in 
plaats van 43 stokstaartjes heel veel 
Pietjes en Sinterklazen op het veld 
want van te voren was er aangekon-
digd dat de laatste training een 
pietentraining zou worden. Aan alle 
oefeningen was een Sinterklaas tintje 
gegeven. Zo moesten de kinderen 
bijvoorbeeld  met hun stick aan de 
bal over het dak lopen, slalommen 
om Sinterklaas zakken heen en 
werden de cadeautjes op hun stick 

via een parcours in de schoorsteen 
gegooid. Maar om de pieten �t te 
houden waren er ook allerlei renspel-
letjes en partijtjes bedacht. De 
kinderen kwamen na de training dus 
allemaal met lekkere rode wangen 
van het veld af.  De training duurde 
deze laatste keer een half uurtje 
langer dan de andere weken omdat 
de kinderen na a�oop nog in het 
zonnetje werden gezet. Na al die 
weken oefenen hadden ze natuurlijk 
stuk voor stuk een diploma verdiend.

(Jeugd)trainers
Naast alle stokstaartjes kregen ook 
alle (jeugd)trainers (Nessa, Manou, 
Robine, Loebna, Pia, Kyan, Jesse, Bas, 
Angad en Lisette) een groot applaus 
en kregen zij een bedankje namens 
de club. Iedere zondagochtend 
waren zij al vroeg op het hockeyveld 
te vinden om alle oefeningen uit te 
zetten zodat de kinderen om half 10 
direct konden starten met trainen. 
Qui Vive is iedere keer weer ontzet-
tend blij met hun hulp en enthousi-
asme. Het is jammer dat de ouders 
van de stokstaartjes de laatste 2 trai-
ningen niet meer aanwezig mochten 
zijn vanwege de aangescherpte 
Corona maatregelen maar gelukkig 
hebben zij drie kwart van de trai-
ningen wel kunnen zien. De laatste 2 
keer werden zij door middel van 
foto’s/�lmpjes op de hoogte 
gehouden hoe het er allemaal aan 
toe ging op het veld. Het was goed te 
merken dat de kinderen het in deze 
tijd wel gewend zijn om afgezet te 

Een welverdiend diploma voor alle stokstaartjes van Qui Vive
worden want zij gingen beide keren 
eigenlijk allemaal zonder problemen 
lekker trainen. Uiteraard hoopt Qui 

Vive dat de ouders in het voorjaar 
wel weer gezellig langs het veld 
mogen staan om hun kinderen te 

zien hockeyen want het is iedere keer 
weer ontzettend genieten om die 
kleintjes over het veld te zien gaan.  












