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Struisvogelei voor 200 jaar Uithoorn
Uithoorn – Vorige week dinsdagmiddag overhandigde Rietta van der
Kolk haar kunstwerk gemaakt van een struisvogelei ter gelegenheid van
200 jaar Uithoorn, aan burgemeester Heiliegers. Vrienden, familie en
bekenden waren gekomen om daarbij aanwezig te zijn.
De burgemeester zei toe dat het ei
een eervol plekje zal krijgen in het
gemeentehuis. Het struisvogelei is
deels zalmkleurig en heeft twee deurtjes die open kunnen met daarop het
logo van Uithoorn. Binnenin zijn de
flats van de Europarei te zien en de
boerderij van Rijlaarsdam die daar
vroeger heeft gestaan. “Ik heb 21 jaar
in de Churchillflat gewoond. We
woonden zes hoog en keken uit op de
boerderij. Dat is voor mij Uithoorn,”
vertelt Rietta rustig. Met de officiële

overhandiging van het jubileumei in
de raadzaal werd tegelijk de tentoonstelling in het gemeentehuis geopend.
De vitrines met meer dan veertig
eieren zijn nu voor iedereen te bezichtigen. “Ieder ei is uniek en ik stop er al
mijn liefde in”, zegt Rietta. “Ik vind het
leuk om ze te laten zien.” Geïnspireerd
op de beroemde Fabergé-eieren
bewerkt Rietta eieren tot kunstwerken. “Dertig jaar geleden maakte ik
voor het eerst kennis met deze hobby
en het bleek dat ik het goed kon.” Met

Algemene begraafplaats krijgt
‘gedenkboom’
Uithoorn – Begin november opende
wethouder Ferry Hoekstra samen met
Diederik Evers het nieuwe herdenkingsmonument op de Algemene
begraafplaats. Symbolisch hingen
beiden een gouden blaadje in de
“gedenkboom”. Evers is de echtgenoot van José Visser, de inmiddels
overleden bedenkster en ontwerpster
van de gedenkbomen. José Visser
heeft in haar laatste levensjaar de

gedenkboom uit Cortenstaal bedacht
en ontworpen. In de boom kunnen
nabestaanden gedenkblaadjes
ophangen; een prachtige plek voor
hun herinneringen. Zo wilde José een
bijzondere gedenkplek voor overledenen creëren, meer dan het gebruikelijke plaatje op een muur. Inmiddels staan gedenkbomen in Nederland, Ierland en Australië. In elke
boom hangt ook een gedenkblaadje

een Dremel en een diamantzaagje
bewerkt ze met vaste hand eieren van
struisvogel, nandoe, zwaan, gans of
emoe tot een creatief ontwerp. Te zien
is een deel van haar collectie met
onder andere Japanse tekeningen,
draken, complete winkeltjes, futuristische uitsnijdingen en kersttaferelen.
“Er zijn weinig mensen die deze hobby
nog beoefenen.” Nadat ze een idee
heeft bedacht, tekent ze het op het ei
en begint het uitzagen, beschilderen
en bewerken. Rietta is tussen de
twintig en tachtig uur bezig met een
ei. Ze koopt of krijgt de eieren en
gebruikt materialen zoals de scharnieren van een sigarendoosje of de
onderkant van een plastic glas als

met José’s naam. Volgens wethouder
Hoekstra neemt het aantal begravingen en plaatsingen van urnen af,
maar is er wel behoefte om dierbaren
te herinneren. “Met de mogelijkheid
om een naamblaadje in de gedenkboom te hangen wordt hierin voorzien. Zo blijft de naam van dierbare
overledenen voortbestaan.”
Bezoekers
Bezoekers van de Algemene begraafplaats in Uithoorn vinden de gedenkboom tegenover het strooiveld, in
het verlengde van het hoofdpad.
Wanneer u de begraafplaats oploopt,
staat de boom recht voor u, goed
zichtbaar op een verhoogd stuk
terrein. Bij de gedenkplek is ook een
bankje geplaatst. Wanneer u het een
mooie gedachte vindt om een overledene op deze manier te herdenken,
dan kunt u een herdenkingsblaadje
aanvragen bij de begraafplaats. De
naam van de overledene wordt, in
een licht glinsterende gouden kleur,
ingegraveerd op een aluminium
gedenkblaadje. De gedenkblaadjes
kunnen per stuk worden besteld en
worden binnen een week met de
gegraveerde tekst geleverd.
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voetje. Soms probeert ze een nieuwe
techniek uit, zoals het frezen op het ei
voor het tweehonderdjarige bestaan
van de gemeente Uithoorn. De expositie van de eieren in het gemeentehuis is tot 15 december te zien en is
tijdens openingstijden toegankelijk
voor bezoekers.

0297

0297
567 863
567
863
www.ekz.nl
www.ekz.nl

Gemeente doet mee aan Steenbreek
voor meer groen in de buurt
Uithoorn – Gemeente Uithoorn heeft
zich recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Stichting
Steenbreek. De gemeente deelt hun
missie om de negatieve gevolgen van
verstening in zowel de openbare
ruimte als in de private ruimte tegen
te gaan, en inwoners bewust te
maken van de positieve gevolgen van
vergroening, zoals herstel van de
biodiversiteit en een gunstig effect
op de klimaatverandering. Die vraag
om actie wordt elke dag urgenter.
Ferry Hoekstra, wethouder Duurzaamheid: “Ons klimaat en onze leefomgeving veranderen merkbaar.
Steeds vaker hebben we te maken
met enorme hoosbuien, hitte of een
lange periode van droogte. Heftige
buien veroorzaken vaak overlast:
straten of kelders kunnen onder
water lopen. En vergeet niet dat langdurige hitte bij veel mensen tot
gezondheidsklachten leidt. Dit heeft
verschillende oorzaken, maar uit
diverse onderzoeken blijkt dat de
toenemende ‘verstening’ zeer nega-

tieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.”
Gezonder
Een groene omgeving betekent een
gezonder leven. Door de toename van
verstening is er nog maar weinig ruimte
voor de natuur. Wanneer er geen
bloemen groeien, komen er geen
insecten en kunnen (wilde) bijen hun
noodzakelijk werk niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op
veel vogelsoorten en vleermuizen. In
een stenen omgeving vind je weinig tot
geen leven, zeker niet onder de tegels.
Terwijl in de groene ruimte zeker de
helft van de aanwezige diersoorten
onder het maaiveld leeft. De bodem is
de basis van elke levende tuin, waarin
ook het water goed wordt opgenomen.
“Ondanks alle maatregelen die de
gemeente in de openbare ruimte
uitvoert, is de hulp van alle inwoners
nodig”, aldus de wethouder. Zo’n 40%
van de stedelijke oppervlakte is in bezit
van particulieren, dus alle inwoners
kunnen een groot verschil maken.
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Verzamelaarsmarkt
Wilnis - Zaterdag 26 november is
weer de verzamelaarsmarkt van

Dostojevski Strijkkwartet
speelt Bartok briljant
Uithoorn- Zondagmiddag zat in
de goed bezette Schutse weer een
strijkkwartet op het podium. En wat
voor een kwartet. Vier jonge, briljante
en gretige musici presenteerden een
origineel, veeleisend programma
met strijkwartetten van Haydn,
Mozart en Bartók. De violisten Ele
Bienzobas en Julia Kleinsmann
vormen met altvioliste Francesca
Wiersma en celliste Emma Kroon het
Dostojevski Kwartet. Het programma
werd aan het begin en het eind
omlijst met korte stukjes volksmuziek
uit Scandinavië. Joseph Haydn werd
wel de uitvinder van het strijkkwartet
genoemd. Van de talrijke kwartetten
die Haydn schreef, koos het ensemblekwartet nummer één, met de
naam De Jacht. Deze rurale activiteit
met hoefgetrappel en hoorngeschal
was trouwens ook het thema van het
kwartetprogramma deze middag.
Haydns vroege kwartet werd
prachtig gespeeld. In het rustige,
zangerige langzame middendeel
lieten de musici horen dat ze superzacht prachtig genuanceerd kunnen
spelen en de muzikale spanning toch
kunnen vasthouden, zodat je ademloos en ontroerd bleef luisteren. Spel
van grote klasse.
Bartók op zijn best
Na de pauze stapte het kwartet van
de vertrouwde Haydn-harmonieën
met een forse sprong over naar de
felle en in het openingsdeel verontrustend striemende klanken van het
Vierde Strijkkwartet van Béla Bartók,
uit 1928. Ongetwijfeld klopte wat de
voorzitter van de Sectie Muziek van
de SCAU, Ruurd van der Weg, na de
pauze zei: “Dit zal voor menigeen
nog ongehoorde muziek zijn, maar
ook met die muziek wil de SCAU u
laten kennismaken”. Het Dostojevski
Kwartet vertolkte Bartóks veeleisende kwartet schitterend. Na het

09.30 tot 12.30 uur in de Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis.
Er zijn stuiverboeken, munten en
bankbiljetten, en u kunt er uw

Fietser geschept
door auto
Uithoorn – Donderdagmiddag vond er
een ernstig ongeval plaats in Uithoorn,
op de Amsterdamseweg, ter hoogte
van de rotonde bij de Industrieweg. Een
automobilist kwam daar in botsing met
een elektrische fiets. De fietser raakte
hierbij dusdanig gewond dat ook de
traumahelikopter werd opgeroepen.
Het slachtoffer is met spoed met
onbekend letsel naar een ziekenhuis
vervoerd. De verkeersongevallenspecialisten van de politie doen onderzoek
naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Jan Uithol

heftige, woest klinkende openingsallegro werd overgeschakeld naar
het snelle, heel zacht gespeelde
tweede deel, met de dempers op de
snaren. En net als bij het spelen van
het Haydn-kwartet lieten de vier
musici bij de vertolking van het langzame (derde) deel weer horen hoe
genuanceerd en fraai van toon ze
lange muzikale lijnen de ruimte
kunnen geven. Dat ook stilte en
geconcentreerde aandacht in de zaal
deel uitmaken van het musiceerproces, demonstreerde het publiek
tijdens het luisteren en kijken naar
de vier excellente musici. Het is mooi
dat zij dat ook bij het uitvoeren van
dit door en voor velen ongehoorde
werk bereikten.
Met Mozart in vertrouwd
vaarwater
Met Mozarts Strijkkwartet nummer
17 in Bes, KV 458, ook Jachtkwartet
genoemd, werd het SCAU-publiek
weer naar rustig klassiek vaarwater
geloodst. Mozart zal niet de bedoeling hebben gehad met dit prettig in
het oor liggende kwartet net zo’n
hemelbestormende bijdrage aan de
muziekliteratuur te leveren als met
de opera Don Giovanni of de Jupitersymfonie. Wel wilde hij net als zijn
voorbeeld Joseph Haydn de vorm
van strijkkwartet zo beheersen dat
de uitvoering van een kwartet zou
klinken als een vriendschappelijke
muzikale conversatie tussen gelijkwaardige strijkende partners. Zo
klonk dit charmante kwartet uit 1784
ook onder de handen van de vier
musici. Met enkele korte stukjes
Noorse volksmuziek uit Wood Works
in een arrangement van het Danish
String Quartet besloot het kwartet
het concert. Kamerkoor Cantabile
staat in de Schutse op zondag
18 december op het SCAU-podium
met een kerstconcert.

benodigdheden voor uw verzameling kopen. Voor inlichtingen:
telefoon 0297-289322 en onze site
www.verzamelaarsrondevenen.nl.

De Ronde Venen - Het was een
prachtige nazomerdag. Een uitgelezen moment voor de 91-jarige Dhr.
K. om na vele jaren weer eens op een
fiets te stappen: de duo fiets van
FMDRV. Dhr. had ernaar uitgekeken.
Dhr. had zich er geen voorstelling
van kunnen maken en vond het
daarom spannend toen Aldert, zijn
fietsmaatje, de fiets voorreed. Zodra
Dhr. plaats nam, met de armen op de
armleuningen en de voeten stevig
op de trappers, zat Dhr. als een vorst
op de fiets. Dhr. voelde zich direct
veilig en op z’n gemak. Heerlijk
ontspannen fietsten ze ruim een uur
door het groene landschap van het
Donkereind, de Gagel, langs de
Heinoomsvaart over de Wilnisse
Zuwe. Wat was het genieten, van het
rustige fietstempo, de zonnestralen,
het wuivende riet, de tjilpende
vogels en de geur van pas gemaaid
gras die vanaf de weilanden van de
Gagel naar hun toewaaide. En wat
kwamen er bij het passeren van
bekende plaatsen veel herinneringen
naar boven. Daarop terugkijken en
met elkaar kletsen over hoe het toen
was en hoe het leven is veranderd.
Dat is minstens zo belangrijk als het
ontspannen meetrappen op de fiets.

Dit smaakte naar meer. Twee dagen
later al meldde Dhr. zich met Aldert
aan als nieuw duo van FMDRV.
Zou u ook een maatje willen zijn voor
onze gasten? U kunt zich hiervoor
aanmelden. Of denkt u na het lezen
van meneer K. zijn verhaal, ik zou
ook weer een mooie fietstocht willen
maken? U kunt zich ook aanmelden
bij ons als gast. Voor beide kunt u
zich aanmelden door een mail te
sturen naar info@fietsmaatjesdrv.nl
of door het contactformulier bij ons
op de website in te vullen op www.
fietsmaatjesdrv.nl.

Kerstsfeer proeven bij
Beleef het Leven
Mijdrecht - De dagbeleving ‘Beleef
het Leven’ organiseert een grootse
Kerstfair op zondag 27 november
van 12.00 tot 16.00 uur. In de afgelopen weken is er hard gewerkt door
de bezoekers, vrijwilligers en de eigenaren van de dagbesteding Irene
Vrolijk en Rob Bos aan de prachtigste
kerstdecoraties. Met gebruikmaking
van verschillende materialen zijn er
vele versieringen gemaakt. Bent u
nieuwsgierig geworden? Op zondag
27 november zijn de tuinen van

Beleef het Leven en SeT Residentie
omgetoverd tot sfeervolle kersttuinen. U kunt deze kerstartikelen
bewonderen en natuurlijk ook
kopen. Graag contant betalen.
Tevens is er een terras met koffie/
thee en glühwein en kan u genieten
van live kerstmuziek. Met de opbrengst wordt een dagje uit voor
de bezoekers van de dagbesteding
georganiseerd. Kom gerust langs.
Het adres is Bozenhoven 165, in
Mijdrecht, ingang bij SeT Residentie.

Concert met Roon Staal in de Schutse
Uithoorn - Van 6 t/m 23 december
tourt zanger en pianist Roon Staal
met zijn nieuwe kerstprogramma door
heel Nederland. Uithoorn is één van
de 16 locaties die in de tour zijn opgenomen. Het concert vindt op dinsdag
6 december plaats in De Schutse en
begint om 20.00 uur. Met zijn loepzuivere, gevoelige zang en authentieke
begeleiding op de piano lijkt hij de
juiste snaar bij het publiek te raken.
De legendarische zanger Art Garfunkel
(Simon & Garfunkel) en singer-songwriter Gilbert O’Sullivan prijzen zijn
stem en composities en bevelen een
bezoek aan zijn concerten aan, die
door hun kleinschalige karakter en de
kwaliteit van de performance een
bijzondere, intieme sfeer creëren.

Tijdens de kerstconcerten worden
er bekende songs als: Oh Holy Night,
Stille Nacht, Mary’s Boy Child, Gloria
in Excelsis Deo, Away in a Manger,
Midden In De Winternacht en The
Bleak Midwinter ten gehore gebracht.
Reserveringen kunnen via de website
worden gemaakt of via 06 - 1540 3125.
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Jubileumfeest bij de
Buurtkamer De Hoef

Dag van de Ondernemer druk bezocht
De Ronde Venen - Donderdag
17 november organiseerde gemeente
De Ronde Venen, samen met ondernemersverenigingen, de ‘Dag van
de Ondernemer’. Ruim 200 ondernemers waren hierbij aanwezig. Het
thema van de dag was ‘zakendoen in
een krappe arbeidsmarkt’. Al direct
na de aftrap bleek dat veel ondernemers tegen deze krapte aanlopen.
Het vinden van geschikt personeel
is lastig. Verschillende sprekers
kwamen aan het woord om ondernemers te inspireren ook naar minder
gangbare groepen werknemers te
kijken. Denk aan jonge werknemers,
55-plus werknemers, statushouders,
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en het vinden en
binden van werknemers in het algemeen. Ook het boeien en binden van
het personeel kwam tijdens deze dag
aan de orde. Wethouder Anja Vijselaar

trapte de bijeenkomst af met een
interview. Hierin gaf ze aan hoe
belangrijk ondernemers voor de
samenleving zijn. “We weten dat
het lastig is om geschikt personeel
te vinden. Daarom willen wij als
gemeente ondernemers helpen.
Maar wel op een leuke, inspirerende
manier op een dag als vandaag”,
aldus wethouder Vijselaar.”
Succesvol werken
De sprekers gaven hun beste ‘gouden’
tips om succesvol te werken met de
soms wat vergeten groepen werknemers. Daarbij gaven ze ook aan
waarom het voor ondernemers loont
om deze groepen de kans te geven.
Elke spreker vertelde iets over een
andere groep werknemers. Roos
Wouters begeleidde de dag als
dagvoorzitter. Journaliste Hester
Zitvast las een prikkelende column

VVD kritisch op woningtoewijzing bij versnelde opvang
De Ronde Venen - In de politieke
commissievergadering van
donderdag jl. is gesproken over
het plan van het college van burgemeester en wethouders om de
zogenaamde statushouders
versneld in de gemeente te gaan
opnemen. Statushouders zijn voormalig asielzoekers die in ons land
mogen blijven en hun inburgeringstraject in gaan. Iedere
gemeente is verplicht een bepaald
aantal statushouders op te nemen
en te zorgen voor huisvesting. De
Ronde Venen voldoet tot op heden
altijd aan die verplichting en wil nu
vooruit gaan lopen door statushouders die in het eerste half jaar
van 2023 zouden komen alvast
op te nemen. Het college heeft
afspraken gemaakt met Koekenbier
in Abcoude waar de eerste tijdelijke
opvang moet gaan plaatsvinden,
waarna doorstroming naar een
woning moet volgen.

Margreth de Wit, raadslid VVD geeft
aan: “Wij begrijpen dat ook De Ronde
Venen een bijdrage moet leveren aan
de oplossing van de asielcrisis en
versnelde opvang lijkt een mooi
gebaar, maar dit mag niet volledig
ten koste gaan van woningtoewijzing aan eigen woningzoekenden
die al 10 jaar of meer op de wachtlijst
staan”.
Vooruit lopen
Het min of meer vooruitlopen op de
nieuwe asielwet zoals het college dit
in een informatiebrief aan de raad
aangaf is volgens de lokale VVD iets
waar terughoudend mee omgegaan
moet worden. De Ronde Venen
moet volgens de liberalen in eerste
instantie zorgen dat ze aan de wettelijke verplichting voldoen. Ze
begrijpen dat het college vervolgens
heeft gekeken naar een verdere
mogelijke bijdrage aan de oplossing
van de asiel/opvangcrisis. De aanvul-

voor met de titel “Ik snap niet dat
vrouwen parttime werken om vaker
bij de kinderen te zijn”. Waarop direct
mensen uit de zaal reageerden.
Barbara Breedijk sloot het plenaire
deel muzikaal met een vrolijke noot
af. Dit zorgde voor veel hilariteit in
de zaal.

De Hoef - 10 jaar geleden begonnen
de eerste vrijwilligers met de Buurtkamer in De Hoef en afgelopen
dinsdag vierden zij dit jubileum met
tal van gasten. Ria van Breukelen,
vrijwilligster van het eerste uur, hield
een korte toespraak en daarna kon
het feestje beginnen. De vrijwilligers
hadden er flink wat werk van
gemaakt om er een speciale dag van
te maken. Ze hadden een speciale
gast uitgenodigd, Elza Vis, die mooie
verhalen kwam vertellen en tussendoor werden er liedjes gespeeld door
een geoefende accordeonist. Natuurlijk was er ook koffie met gebak,

mede dankzij de Hema in Mijdrecht.
Later werd gezamenlijk het glas
geheven en afgesloten met een luid
‘lang zal ze leven’. Om 12.00 uur kon
iedereen genieten van een heerlijk
stampottenbuffet en was er ook voor
iedereen een toetje. Wat een fijne en
warme groep mensen komt hier elke
dinsdagochtend bij elkaar! Lijkt het
je ook leuk om anderen uit jouw
buurt te ontmoeten? Kom dan naar
de Buurtkamer De Hoef voor bijvoorbeeld een (gratis) kopje koffie of
thee, een praatje, het leggen van
een kaartje of een ander spelletje.
Aanmelden is niet nodig.

Rondeveense variant
Burgemeester Maarten Divendal
bedankte aan het einde van de dag
de ondernemers voor hun komst.
Maar ook voor de mooie gesprekken
die mensen met elkaar voerden. “Wij
vinden het goed om de ‘Dag van de
Ondernemer’ te vieren omdat ondernemers een belangrijke bijdrage
leveren aan de economie en wij
willen hen bedanken voor hun durf
en inzet. Het was een mooie dag die
voor herhaling vatbaar is”, aldus
burgemeester Divendal.

lende opname in een tijdelijke
opvang van de reeds aan De Ronde
Venen toegewezen statushouders is
volgens de VVD begrijpelijk. Wel
vragen ze aandacht voor de fasering
in tijd bij de toewijzing van
woningen. Ook de inburgering en
verdeling over de dorpen moet goed
geregeld worden.
Goede afstemming met alle partijen
en volgen van de ontwikkelingen is
van belang, aldus de VVD. De heer
Divendal, primair portefeuillehouder,
gaf mede namens de heer Zevenhuizen, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening aan dat het college
gekozen heeft voor een bij onze
gemeente passende bijdrage aan
de oplossing van de landelijke asiel/
opvangcrisis. Afstemming met de
woningbouw heeft de aandacht
maar ook wordt er naar particuliere
mogelijkheden gekeken. Als voorbeeld gaf de heer Divendal een particulier aan die woningen in zijn bezit
heeft en dit voor sociale woningbouwtarieven beschikbaar gesteld
heeft.

“Een plek waar ik gewoon
naar toe kan gaan”
De Ronde Venen - Mensen met een
verstandelijke beperking voelen zich
vaker eenzaam dan mensen zonder
een beperking blijkt uit onderzoek.
Meer warme contacten in de buurt
kan dan een groot verschil maken.
Voor medewerkers van Zideris De
Ronde Venen aanleiding om op zoek
te gaan naar manieren om meer
verbinding te maken in De Ronde
Venen. Om meer verbinding met de
buurt en met inwoners van De Ronde
Venen te maken, hebben medewerkers van Zideris contact gezocht met
de organisatoren van de ‘Ideeënwerkplaats De Ronde Venen’. Afgelopen
maandag 21 november vond er een
bijeenkomst plaats in Mijdrecht georganiseerd door de betrokkenen van
dit platform. De bewoners van Zideris
konden hier hun eigen ideeën
inbrengen.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst
hebben de bewoners van Zideris
Proostdijstraat samen met hun begeleiders nagedacht over wat zij kunnen
betekenen voor een ander. Waar
denken zij aan als we het hebben
over meer verbinding in de buurt,
over meedoen in de samenleving?
Wat zouden zij willen? Er ontstonden
mooie ideeën zoals het glas wegbrengen voor een ander, een buurtmoestuin starten, het plaatsen van
meer zitbankjes richting centrum
voor mensen die slecht ter been zijn,

een oliebollendag, een hondenuitlaatservice en nog veel meer mooie
ideeën.
Zaal vol
Maandag 21 november was het
zover. De netwerkbijeenkomst van
de Ideeënwerkplaats vond plaats in
de dagbestedingslocatie van Zideris.
Bewoners van Zideris hadden vooraf
actief op verschillende plekken
geflyerd en hoopten op een goede
opkomst. De spanning of er wel
mensen naar de bijeenkomst zouden
komen en of alles wel goed zou
verlopen, liep gedurende de dag
langzaam op. Om 19.15 uur gingen
de deuren open. Al vrij snel kwamen
de eerste bezoekers binnen en
stroomde de zaal vol.
Na het voorstelrondje hebben de
bewoners van Zideris hun ideeën
gedeeld met andere inwoners uit
De Ronde Venen, die zelf ook goede
ideeën hadden hoe we met elkaar
De Ronde Venen een beetje mooier,
gezelliger en leuker kunnen maken.
Nadat alle ideeën op tafel lagen,
werden er een aantal ideeën tot een
concreet plan uitgewerkt. Zo wordt
er op korte termijn een buurtcafé
opgestart waar activiteiten georganiseerd gaan worden. De eerste activiteit vindt plaats op 23 december van
19.30 tot 21.30 uur. Nieuwsgierig?
Mail naar n.wahlen@kwadraad.nl.
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ook gemeente De Ronde Venen.’
Ze wees erop dat De Ronde Venen
minder duurzame energie produceert dan welke Utrechtse
gemeente dan ook, en dat de
gemeente bovendien nauwelijks
ambities toont om dat te veranderen. ‘Wij zijn, kortom, het
slechtste jongetje van de klas.’

Geslaagde demonstratie voor
windmolens in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Rond vijftig
mensen dromden samen bij de
raadsingang van het gemeentehuis,
vorige week woensdagavond, voor
een bijzondere demonstratie.
Gewapend met windmolentjes en
met borden met teksten als ‘Wind
wint’ en ‘Zonder wind gaat het niet’
maakten ze duidelijk wat ze wilden:
windmolens.
Aantal windmolens
Aanleiding voor de demonstratie
was een vergadering van de politieke commissie van de gemeenteraad. Op de agenda stond het dreigende conflict tussen de gemeente,
die mordicus tegen windmolens is,
en de provincie Utrecht. Die heeft
aangekondigd dat er in de
provincie meer windmolens
moeten komen dan er nu in
de planning staan. Provincie,
gemeenten en waterschappen
hebben vorig jaar hun handtekening gezet onder een Regionale
Energie Strategie (RES), waarin

afspraken zijn gemaakt over de
hoeveelheid windmolens, zonneparken en grote zonnedaken in
2030. Maar volgens de provincie
houden de gemeenten zich niet
aan hun afspraken, met name wat
betreft het aantal windmolens: er
komen 60 molens tekort.
Ingrijpen
In juli dit jaar besloot de provincie
tot ingrijpen: gemeenten kunnen
nog tot begin december zelf locaties aanwijzen voor windmolens, zo
niet, dan zal de provincie dat doen.
De Ronde Venen was de eerste
gemeente die reageerde, nog
diezelfde dag, met een onwrikbaar
‘nee, bij ons geen windmolens’.
Namens Veenwind sprak Gea
Verhaar woensdagavond de
raadscommissie toe, plus de groep
demonstranten op de publieke
tribune. Zij zei het plan van de
provincie voluit te steunen. ‘Héél
Nederland zal zijn steentje moeten
bijdragen aan de energietransitie,

Kost geld
Dat beleid gaat de burger geld
kosten, betoogde zij. Omdat de
gemeente louter leunt op zonneenergie, moet netbeheerder Stedin
heel zware kabels leggen en schakelkasten bouwen, die maar enkele
uren per jaar (midden op de dag in
de zomer) volop gebruikt worden.
De extra kosten voor dat extra zware
netwerk komen via de energierekening bij de burger, zo heeft netbeheerder Stedin al gezegd.
Wethouder Cees van Uden bleef
echter (zoals verwacht) bij het standpunt dat in het college-akkoord is
vastgelegd: geen windmolens. In de
provincie lijken windmolens op een
meerderheid te kunnen rekenen, zei
hij, “maar wij zullen het zo ingewikkeld mogelijk maken”.
Hij denkt echter dat het nog lang
duurt voordat hij die obstructietaktiek van stal moet halen. Hij
verwacht dat de provincie pas in
2024 zal overgaan tot het aanwijzen
van locaties voor windmolens.
Van Uden gaf nog een inkijkje in de
gevolgen van zijn beleid voor het
aanzien van de gemeente. Omdat
hij alleen zonneparken wil en geen
windmolens, moeten er heel veel
zonnepanelen komen: 80 tot 100
hectare. Dat is bijna een vierkante
kilometer, die bovendien het
grootste deel van de tijd (nacht,
winter) niets produceert. Maar waar
dus wel hele zware, dure kabels
naartoe moeten.

VVD uit zorgen over toezicht en handhaving
Vinkeveense Plassen
De Ronde Venen - Het beheer van
de openbare eilanden en toezicht en
handhaving op de Vinkeveense
plassen gaat uitgevoerd worden door
Staatsbosbeheer. VVD De Ronde
Venen had liever gezien dat Toezicht
en Handhaving door de gemeente
zou worden uitgevoerd maar dit is
volgens het college op dit moment
niet haalbaar en onverstandig.
De gemeenteraad heeft het college
van burgemeester en wethouders
begin van het jaar verzocht om de

mogelijkheden en consequenties van
het in eigen beheer uitvoeren van de
toezichttaak te onderzoeken. De
overgang naar een nieuwe samenwerkingsvorm was volgens de raad
een natuurlijk moment om dit te
overwegen. Het college heeft
gekeken naar de mogelijkheden en
een onderzoek laten doen waarna ze
de raad hebben laten weten dat het
in eigen beheer uitvoeren op dit
moment te veel haken en ogen heeft.
Ook bij andere gemeenten en

provincie waarmee wordt samengewerkt zou volgens de portefeuillehouder geen draagvlak zijn om nu
iets te wijzigen voor De Ronde Venen.
Preventie
Wethouder Van der Greft, die dit
onderwerp namens het college in
zijn portefeuille heeft, geeft aan dat
Staatsbosbeheer een ervaren partij is
waarbij er vertrouwen is in de uitvoering en dit ook een kans moet
krijgen. De VVD denkt dat uitvoering

MFA De Scheg officieel geopend
Uithoorn – Vanaf de oplevering deze
zomer zijn de sporthal, kinderopvang
en de overige ruimtes van multifunctionele accommodatie (MFA) De
Scheg volop in gebruik. Mensen
uit Zijdelwaard en elders uit de
gemeente én wedstrijdteams uit de
regio genieten van het spectaculair
moderne gebouw. Maar het was
nog niet officieel geopend. Die eer
viel wethouder Jan Hazen toe op
woensdag 16 november, nadat de
plaquette van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) was onthuld. Bij
de opening speelden de kinderen
van Jeugd Theaterschool Uithoorn
een verrassende rol.
Net als MFA De Kuyper in Thamerdal
is ook De Scheg in Zijdelwaard met
recht een gezamenlijk project te
noemen. De nieuwbouw werd mogelijk gemaakt door een belangrijke
bijdrage van SLS. Hiermee kon de
gemeente de herbouw van de oude
sporthal optillen tot nieuwbouw van
hoge kwaliteit, duurzaamheid en
comfort voor de gebruikers. Met de
Buurtkamer biedt het gebouw ook
een belangrijke meerwaarde in de
wijk. Huurders zoals sportverenigingen, kinderopvang Solidoe en de
wijk hebben op vele vlakken met de
gemeente meegedacht over het
ontwerp en de uitvoering.
Reden dus voor een feestje, onder
anderen voor de direct omwonenden
die tijdens de sloop en de bouw flink
in het stof hebben gezeten. De uitnodiging werd volop aangenomen en
het Sportcafé was goed gevuld. Voor
Stichting Leefomgeving Schiphol
trapten bestuurders Ad Rutten en
Jan Bolhoeve af met de onthulling
van de plaquette met het SLS-logo.
Ze werden halverwege onderbroken
door een verrassingsact van een
aantal theaterleerlingen van de

Jeugd Theaterschool Uithoorn JTSU.
De JTSU verzorgt musical- en
theaterlessen in MFA De Scheg en
de acteurs namen het publiek vrolijk
mee in hun act.
Daarna was het de taak van wethouder Jan Hazen (o.a. Sport) om
het gebouw te openen. Dit deed hij
op gepaste sportieve wijze, met het
dunken van een speciaal voor de
opening ontworpen bal in de basket.
Hierna regende het ballen en
ballonnen op de sportvloer.
Wethouder Hazen keek kort terug op
het lange traject en het vele werk van
meer dan 10 jaar dat voorafging aan
de opening van de sporthal. Hij sprak
daarbij dank uit aan subsidieverstrekker SLS waardoor dit duurzame
en extreem energiezuinige gebouw
met de vele extra gebruiksmogelijkheden mogelijk werd gemaakt.
Samen & Ontmoeten is een van de
thema’s van MFA De Scheg. Om de
wijk, alle verenigingen én inwoners
van Uithoorn de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten, wordt
een Open Dag georganiseerd begin
februari. Hierover leest u tegen die
tijd meer.

in eigen beheer kan zorgen voor een
sterkere lokale betrokkenheid en
samenwerking met andere boa’s
binnen de gemeente. Ook zou naar
hun idee beter kunnen worden ingespeeld op actualiteiten en gerichtere
inzet kunnen plaatsvinden. Zij
zouden graag meer preventieve inzet
willen zien door het optreden als
gastheer/ gastvrouw in plaats van
alleen prioriteit op vaargedrag en
snelheid. Contact maken met de
bezoekers op de eilanden zou wat de
VVD betreft goed zijn en meer
opleveren.
Het afgelopen vaarseizoen werden er
steeds meer tenten op de openbare
eilanden opgezet en bleven

sommige boten dagen, zo niet
weken liggen. Hierdoor is de beschikbare ruimte voor dagrecreanten
steeds minder. Aanspreken,
uitleggen en doorverwijzen naar
jachthavens en partijen waar je wel
langer of met een tent mag
verblijven heeft aandacht nodig.
De wethouder heeft wel aangegeven
over een jaar met de raad te willen
kijken naar de resultaten en
toekomst. De samenwerkingsovereenkomst is weliswaar voor zes jaar
aangegaan, maar mogelijk zou
toezicht en handhaving toch eerder
binnen de gemeente kunnen worden
ondergebracht als die wens er dan
nog steeds is.

Succes Wintercompetitie Petanque

BVU nieuws

Uithoorn - In het District West
wordt in de wintermaanden een
competitie georganiseerd voor
doubletten (tweetallen). BUT doet
mee met twee equipes. De equipe
Jannie van Kooten/Niels van
Diemen komt uit in de tweede
klasse B. Het is het eerste jaar dat
ze in deze samenstelling spelen.

klasse A staat de equipe Ina Hoekstra/Wilma Buchner op de deelnemerslijst. Helaas heeft Wilma
nog niet kunnen spelen wegens
een blessure. Tijdens de eerste
speeldag werd zij vervangen door
Henk van Rekum en werden twee
van de drie partijen in winst
omgezet.

Eerste speeldag
De eerste speeldag leverde maar
één winstpartij op. Tijdens de
tweede speeldag kwam het aantal
winstpartijen door tweemaal winst
op drie en is er zicht op het ontlopen van degradatie. In de derde

Tweede speeldag
Tijdens de tweede speeldag
speelde Joan van Rekum met
Ina en was Henk wedstrijdleider.
Namens de NJBB stonden vier
partijen op het programma en
deze werden alle vier gewonnen.

Uithoorn – Maandagavond jl. werd
in de Scheg de vijfde zitting van de
tweede ronde gespeeld. In de A-lijn
eindigden op de eerste plaats, met
de hoogste score van de avond, Jan
v Beurden & Monique Verberkmoes
met 68,75%. Op de tweede plaats
eindigden Carla Dijkman & Gerard
v/d Meer met 58,63% en op de derde
plaats Henk Stolwijk & Tineke v/d Sluis
met 58,33%.
In de B-lijn eindigden op de eerste
plaats Nel Bakker & Ellen Hengeveld
met 60,17%. De tweede plaats
werd bezet door Cees Harte & Jos
v Leeuwen met 55% en op de derde
plaats eindigde Ton ter Linden &

Sommige overwinningen waren
met overmacht, maar de laatste
partij werd het een nipte 13-12
overwinning.
In de derde klasse A is de equipe
van Ina opgeklommen naar de
tweede plaats met zesmaal winst.
Dat heeft de nummer 1 ook, maar
met een iets beter puntensaldo.
Een mooi uitgangspunt voor de
laatste speeldag op 22 januari 2023
en promotie naar de tweede klasse.
Voor die tijd moeten de spelers het
‘doen’ met de clubactiviteiten. Zo is
er op zaterdag 26 november het
traditionele Surprisetoernooi. Drie
partijen mêlee, aanvang 11.00 uur.

Fons Roelofsma met 54,06%.
De eindstand in de A-lijn is op
de eerste plaats Jan v Beurden &
Monique Verberkmoes met 57,83%.
Op de tweede plaats Henk Stolwijk &
Tineke v/d Sluis met 56,43% en op de
derde plaats Nico v/d Meer & Hans
Wagenvoort met 55,99%. Gedegradeerd zijn Joke v/d Berg & Bep de
Voijs, Hans Geels & Rineke v Pesch en
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen.
In de B-lijn was de eerste plaats voor
Joke Janssen & Dieny Verhoeff met
59,30%. Op de tweede plaats
eindigden Rob Fasten & Theo Vermeij
met 58,22% en op de derde plaats
Cees Harte & Jos v Leeuwen met
55,76%. Alle drie paren zijn gepromoveerd. Gefeliciteerd!
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Foto: Robert Joore.

Burgemeester Heiliegers neemt
uniek ‘verjaardags-ei’ in ontvangst
Uithoorn - Kunstenares Rietta van
der Kolk overhandigde vorige week
onder grote belangstelling een wel
heel uniek ei aan burgemeester Pieter
Heiliegers, portefeuillehouder Kunst,
Cultuur en Erfgoed. Hij kreeg een
Fabergé-struisvogelei dat de kunstenares speciaal had gemaakt voor de
200ste verjaardag van de gemeente
Uithoorn. Dit kunstwerk krijgt nu
een mooie plek in het gemeentehuis.
Dertig jaar geleden kwam Van der
Kolk in contact met deze kunstvorm,
het bewerken van eieren. “Oorspron-

kelijk komt het van de Russische
Fabergé-eieren,” legt zij uit. “Deze
eieren zijn gemaakt van goud en
bezet met edelstenen. In Engeland
en Amerika hebben ze die kunst
overgezet naar echte eieren, prachtig
opengezaagd met een dremel en
diamantzaagjes, en voorzien van
gouddraad. Dat wilde ik ook leren.
Met mijn achtergrond als goudsmid
had ik de techniek snel onder de knie.
En aan creativiteit geen gebrek. En
dan wil je ook wat maken voor de
200ste verjaardag van de gemeente

Gratis informatiespreekuur
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
biedt inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid.
Meedoen betekent minder betalen
voor meer zorgverzekering. Er zijn
drie gratis inloopspreekuren voor
wie meer wil weten over de collectieve verzekering, de gemeentepolis.
Inwoners met een inkomen tot
125 procent van de bijstandsnorm
kunnen deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering. Dit kunnen
ook mensen zijn met een betaalde
baan (of een eigen onderneming)
die minder verdienen dan de
inkomensnorm.
Het pakket van de collectieve zorgverzekering biedt extra vergoedingen voor de kosten van bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de
tandarts. Zorg en Zekerheid geeft
een korting en de gemeente betaalt
een deel van de premie. Kinderen tot
18 jaar kunnen gratis worden mee-

verzekerd. Bij de gemeentepolis
kan nu ook voor het eerst gekozen
worden voor een aanvullende basisverzekering, de ‘AV-basis’. Bedoeld
voor mensen met weinig structurele
zorgkosten, die wel gebruik willen
maken de tandarts, een gezondheidscheck en een aantal fysiobehandelingen.
Kijk voor meer informatie op www.
gezondverzekerd.nl/uithoorn. Bij
het Sociaal Loket van de gemeente
kunnen ze u vertellen of u in aanmerking komt voor de collectieve verzekering. Het Sociaal Loket is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
09.00 - 10.30 uur, via (0297) 513 111.
Heeft u een inhoudelijke vraag over
de collectieve verzekering, bel dan
met Zorg en Zekerheid, maandag
t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur,
via (071) 582 55 50.
Data inloopspreekuren
• Woensdag 30 november,

Uithoorn. Dus heb ik een struisvogelei bewerkt. Deurtjes uitgefreesd met
het gemeentelogo van Uithoorn en
daarin de Churchillflat en de Coudenhoveflat met de boerderij van Rijlaarsdam.” Dit is een plek met herinneringen: de kunstenares heeft
er 21 jaar gewoond.
De burgemeester is onder de indruk.
“Erg leuk dat deze unieke kunstvorm
nu te zien is op het gemeentehuis.
Het speciale Fabergé-ei dat de
kunstenares heeft gemaakt in het
kader van de verjaardag van onze
gemeente krijgt een mooie plek. Maar
ze heeft nog meer eieren prachtig
bewerkt. Die zijn vanaf nu tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis
(aan de Boterdijkzijde, red). Ze staan
in een glazen vitrine. Tot 16 december
is de tentoonstelling te zien en is
iedereen welkom om een kijkje te
nemen tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis.”
Heiliegers laat verder weten blij te zijn
dat er gedurende het jaar weer wisselende exposities te zien zijn in de hal
van het gemeentehuis. “Tijdens
corona konden we namelijk een tijd
lang geen tentoonstellingen houden
in het gemeentehuis. Het doet me
plezier dat de gemeente kunstenaars
nu weer de kans kan geven hun werk
te laten zien,” besluit de burgemeester.

13.00 - 16.00 uur in Dorpshuis de
Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel.
• Woensdag 7 december,
16.00 - 19.00 uur in De Kuyper,
Kuyperlaan 50, Uithoorn.
• Donderdag 8 december,
13.00 - 16.00 uur in de bibliotheek,
Marktplein 65 in Uithoorn.
Een afspraak maken is niet nodig.
Medewerkers staan klaar om alle
vragen te beantwoorden. Direct
overstappen naar de gemeentepolis
is ook mogelijk. Het is aan te raden
om (indien mogelijk) het huidige
polisblad mee te nemen, en het identiteitsbewijs van alle te verzekeren
personen, bankrekeningnummer
(IBAN) en een inkomensspecificatie
van de afgelopen maand.
Op de spreekuren zijn ook klantmanagers van de gemeente aanwezig. Aan hen kunt u ook vragen
stellen over andere minimaregelingen van de gemeente, zoals de
energietoeslag. U vindt deze regelingen op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.

Uitreiking cheque door Inner Wheel Aalsmeer
aan de Stichting Help ons Helpen 0297
Uithoorn - IInner Wheel Aalsmeer
heeft afgelopen woensdag 9
november tijdens hun maandelijkse

clubbijeenkomst een mooie cheque
uitgereikt aan de Stichting Help ons
Helpen 0297 uit Uithoorn. Deze Stich-

Op de foto overhandigt Joyce Buunk (rechts), presidente Inner Wheel Aalsmeer,
de cheque aan de vertegenwoordigers Katja en Petra van Help ons Helpen 0297.

ting helpt vooral minimagezinnen die
moeite hebben rond te komen, niet
alleen met voedsel maar ook met
werkzaamheden en hulp bij de weg
wijzen naar instanties. Veel aandacht
is er voor de kinderen: onder andere
speeldagen en cadeautjes bij bijvoorbeeld Sinterklaas en verjaardagen.
Joyce Buunk, presidente van Inner
Wheel Aalsmeer, heeft de cheque
ter waarde van € 3.000,– overhandigd
aan de vertegenwoordigers van Help
ons helpen 0297 Katja en Petra. Inner
Wheel Aalsmeer heeft zich drie jaar
lang met diverse fundraising acties
ingezet om de Stichting te ondersteunen. Ondanks de Corona tijd
is het de club gelukt om het mooie
bedrag van in totaal € 9.000,– bij
elkaar te sparen. Eerder werd er al
tweemaal een bedrag van € 3.000,–
aan de Stichting overgemaakt.

RICK FM
Donderdag 24 november gaat het
programma Happy Hour met Harriette
Weels van Mai Tai helaas niet door.
Zondag 27 november, Sport & Co,
11.00-13.00 uur, met o.a. Henny
Cornelissen; vrijwilliger bij UWTC en was
verzorger bij diverse nationale wielerploegen.
Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken)
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Dinsdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soulfiles, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Vrijdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zondag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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5000e ritje ANWB AutoMaatje
Uithoorn - Vorige week heeft ANWB
AutoMaatje, de vrijwillige vervoersdienst in de gemeente Uithoorn,
opnieuw een mijlpaal bereikt. Chauffeur Henk reed het 5000e ritje: hij
haalde mevrouw Samson thuis op en
bracht haar naar haar bridgeclub in
De Schutse. Na afloop haalde Henk
mevrouw weer op. Onderweg
maakten zij een tussenstop bij het
gemeentehuis, waar zij feestelijk
onthaald werden door wethouder
José de Robles, coördinator Huib
Vogelaar, Rick FM en een groot aantal
vrijwillige chauffeurs en planners.
Mevrouw Samson ervaart de
vervoersdienst als een geschenk uit
de hemel. Sinds mei van dit jaar rijdt
zij zelf geen auto meer en sindsdien
maakt ze twee keer per week gebruik
van AutoMaatje. “De chauffeurs zijn
altijd op tijd en allemaal even vriendelijk, het is echt een uitkomst!”
Chauffeur Henk rijdt al voor AutoMaatje vanaf de start in de gemeente
Uithoorn in 2019. “Wat ik zo leuk vind
van AutoMaatje, is dat de mensen zo
ontzettend dankbaar zijn. Ik ben
gepensioneerd, heb de tijd en ik rijd
graag auto, dus toen ik destijds een
oproep voor chauffeurs in De Nieuwe
Meerbode zag, heb ik mij direct
aangemeld. Intussen ben ik de tel

kwijt van het aantal ritten die ik heb
gereden, en ik doe het nog steeds
met heel veel plezier. In de auto
hebben we leuke gesprekjes en als je
iemand vaker rijdt, ontstaat er soms
echt een band.” Henk vindt het ook
heel prettig dat je zelf je beschikbaarheid kunt opgeven. “Daar houden de
planners altijd rekening mee.”
Mevrouw Samson en chauffeur Henk
werden in het gemeentehuis in de
bloemetjes gezet en er volgde een
gezellig samenzijn, waarbij ook een
groot aantal vrijwillige chauffeurs
en planners en wethouder José de
Robles aanwezig waren. Wethouder
De Robles is een groot fan van de
vervoersdienst en trots dat AutoMaatje een succes is in de gemeente
Uithoorn. “AutoMaatje zorgt ervoor
dat mensen mobiel kunnen blijven
en dat is een belangrijke voorwaarde
om mee te kunnen blijven doen. Het
is dé oplossing om mobiel te blijven
en in contact te blijven met je omgeving, met je vrienden.”
Niet alleen medische ritjes
ANWB AutoMaatje voorziet zichtbaar
in een behoefte, wat blijkt uit het feit
dat steeds meer inwoners van de
gemeente gebruik maken van de
dienst. Op dit moment zijn er al meer

dan 450 deelnemers in Uithoorn en
De Kwakel. ANWB AutoMaatje is
geen taxidienst, het is echt bedoeld
voor mensen die niet (meer) over
eigen vervoer beschikken en/of
moeilijk gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer. Vrijwilligers
vervoeren met hun eigen auto deze
plaatsgenoten naar het ziekenhuis,
de huisarts, fysiotherapeut, kapper,
winkelcentrum, een jarige vriend(in)
etc. Veel mensen denken nog dat de
vervoersdienst alleen voor medische
en andere ‘nuttige’ ritjes is, maar dat
is zeker niet het geval. “Het gaat er
om dat mensen weer de deur uit
kunnen. ANWB AutoMaatje kan ook
worden ingezet voor een bezoek aan
een vriend of familielid, een club, een
buurthuis of wat je ook maar gewend
was om te doen,” aldus Huib Vogelaar, coördinator van ANWB AutoMaatje Uithoorn. Vogelaar is trots
op zijn team van vrijwilligers, dat
momenteel uit ruim veertig mensen
bestaat. Met dank aan Broers AutoWelness in Uithoorn mocht hij tijdens
de feestelijke bijeenkomst een
tegoedbon voor een wasbeurt
uitreiken aan alle chauffeurs en
planners.
Meerijden?
Aanmelden voor ANWB AutoMaatje
is gratis en u hoeft geen lid te zijn
van de ANWB. U betaalt alleen een
kleine tegemoetkoming in de kosten
van € 0,35 per kilometer. Wilt u meer
informatie of meerijden? Neem dan
contact op met ANWB AutoMaatje
Uithoorn: op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is ANWB AutoMaatje telefonisch bereikbaar tussen
09.00 en 12.00 uur via 0297 - 303 103
of mail automaatje@uithoornvoor
elkaar.nu. Wilt u een rit maken? Vraag
deze dan minimaal twee werkdagen
van tevoren aan. Wilt u vrijwillige
chauffeur worden? Fijn! Ook dan
hoort AutoMaatje graag van u.

Kwakel is met name relevant dat er
tijdelijk nachtvluchten op de Aalsmeerbaan worden toegestaan. Dit
mag alleen in de periode dat er
onderhoud aan de Zwanenburgbaan
plaatsvindt (2 januari 2023 tot en met
19 april 2023). Het ministerie vindt
het belangrijk dat het onderhoud
zo min mogelijk overlast voor omwonenden oplevert. En wil weten of de
regels voldoende zijn onderbouwd.
Iedereen kan dan ook tot 1 december
2022 op deze regeling reageren.

Grootschalig baanonderhoud
Schiphol
Uithoorn – De Kwakel - Minister
Harbers is van plan om van 2 januari
2023 tot en met 19 april 2023 nachtvluchten toe te staan op de Aalsmeerbaan. Dit is de baan waar
Uithoorn en De Kwakel onder liggen.
Dit plan zorgde afgelopen week voor
ophef op Facebook, Instagram en
Twitter en leidde tot vragen aan de
gemeente. In dit bericht vindt u het
antwoord op de belangrijkste vragen:
wat gaat er eigenlijk gebeuren, wat
vindt de gemeente ervan en waar
vindt u meer informatie?
Voor een veilig gebruik van de starten landingsbanen van Schiphol is
jaarlijks onderhoud nodig. Als een
baan wordt onderhouden, heeft dat
gevolgen voor de andere banen.
Daar kunnen dan meer starts en
landingen op plaatsvinden. In dit

geval dus ’s nachts op de Aalsmeerbaan. Van 2 januari 2023 tot en met
19 april 2023 is de Zwanenburgbaan
tussen 23.00 uur en 06.00 uur namelijk niet beschikbaar door groot
onderhoud. Dit betekent dat bij
harde zuidenwind vliegtuigen ook
‘s nachts kunnen starten van de
Aalsmeerbaan. Om dit mogelijk te
maken, moet worden afgeweken van
de regels uit het Luchthavenbesluit
Schiphol (LVB). Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat maakt
daarom een tijdelijke regeling.
Hele set
In de tijdelijke regeling staat een hele
set aan regels. Bijvoorbeeld over de
vervangende grenswaarden voor
geluidsbelasting door het onderhoud
aan de banen. Voor Uithoorn en De

Nachtvluchten
Nachtvluchten op de Aalsmeerbaan
zorgen voor slaapverstoring in
Uithoorn en De Kwakel. Beide
plaatsen liggen heel dicht bij
Schiphol. Deze nabijheid zorgt
overdag al voor ernstige overlast.
Niet voor niets is de Aalsmeerbaan
een secundaire baan. Dit betekent
dat andere start- en landingsbanen in
principe voor gaan. Bovendien zijn
de woningen in de gemeente niet
geïsoleerd. De overlast zal zeker in de
nacht extra hard aankomen en dat
moet zo veel mogelijk worden voorkomen. De gemeente vindt dan ook
dat het besluit over tijdelijke nachtvluchten zorgvuldig moet worden
genomen en gaat daarom reageren
op het voornemen van de minister.
Meer informatie vindt u op de
website www.internetconsultatie.nl/
tijdelijke_regeling_groot_baanonderhoud_schiphol_2023. Hier kan
iedereen tot 1 december 2022
reageren op de tijdelijke regeling.

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.

Aanpak grotere criminaliteit
De politie, de brandweer en onze uitvoeringsorganisatie Duo+ hebben vorige week een integrale en preventieve
controle op ondermijning gehouden in Uithoorn en De Kwakel. Tijdens
de controle hebben we verschillende overtredingen geconstateerd, zoals
illegale huisvesting van arbeidsmigranten, illegale bewoning op een
bedrijventerrein en bedrijfsvoering in strijd met het bestemmingsplan.
Uiteraard zullen maatregelen getroffen worden.
We zijn al langere tijd bezig met de aanpak van ondermijning. Dit doen
we samen met onze veiligheidspartners, buurgemeenten, zoals Aalsmeer
en het RIEC. RIEC staat voor Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.
Zij ondersteunen onder andere gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken en zo ondermijning tegen
te gaan.
Ondermijning
Als criminelen gebruikmaken van legale bedrijven en diensten voor hun
illegale activiteiten, dan neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid
af. Dit effect heet ondermijning. Voorbeelden zijn hennepplantages of
drugslabs op industrieterreinen, in schuren op het platteland of zelfs in
woonwijken, dumpingen van drugsafval in de natuur, witwassen van
misdaadgeld, intimidatie en corruptie. Niet fijn en zelfs gevaarlijk als dat
in de buurt of in de straat gebeurt. Het is daarom van groot belang dat
we controles blijven houden. Dat doen we dan ook niet sporadisch, maar
structureel. Zowel aangekondigd als onaangekondigd. Doel hiervan is
ook om ondernemers en inwoners te informeren over ondermijning.
Tijdens de laatste controle is er dan ook met hen gesproken over ondermijning, wat de gevolgen kunnen zijn en waar zij vermoedens kunnen
melden. Heeft u vermoedens? Dan kan dat altijd gemeld worden via
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een gratis nummer. Bij spoed
kan altijd 112 gebeld worden.
Donkere Dagen Offensief
Dan een andere soort van criminaliteit: inbraak. Het zal u niet ontgaan
zijn: de dagen zijn korter en donker. Inbrekers grijpen de donkere herfsten wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij
minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (het CCV), wijkagenten, gemeentes en vele partijen
bundelen juist in deze periode hun krachten om het aantal woninginbraken te verlagen. De wintercampagne wordt ook wel het Donkere
Dagen Offensief (DDO) genoemd. In deze campagne werken we met
verschillende partijen samen om mensen bewust te maken wat zij zélf
kunnen doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen. Kijkt u
eens op de website www.politiekeurmerk.nl/donkeredagenoffensief.
Hier staan goede tips en adviezen op. En houd uw ogen en oren open in
de buurt. Inwoners weten als geen ander als er iets niet in de haak is in
hun buurt of straat.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Zondagmiddag drive
De Ronde Venen - Bridgevereniging
De Ronde Venen organiseerde
zondag jl. weer een open bridgedrive
voor eigen leden, leden van andere
clubs en thuisbridgers. Er werden
zes rondes van vier spellen gespeeld
door 28 spelers in de A-lijn en 28
spelers in de B-lijn. Er werden weinig
manches geboden maar vaak kon
iedereen bieden en ging het om het
halen van een deelscore. Ook groot
of klein slem werd niet geboden
deze middag. Wel kon in de B-lijn op
spel 2 klein slem gehaald worden.
Men speelde namelijk 1x 4 harten
met drie overslagen en 4 x 4 harten
met twee overslagen. In de A-lijn viel
spel 24 op. Frank van der Laan en Jo
van Wijngaarden maakten als enige

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag
25 november organiseren
Koos en Wim weer een gezellige
klaverjasmiddag in Dorpshuis
‘De Boei’, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

4 schoppen met een overslag terwijl
meerdere paren down gingen in
2 of 3 schoppen.
In de A-lijn haalden Corry Twaalfhoven en Truus Groot de eerste
plaats met de uitzonderlijke score
van 70,49%. De tweede plaats was
met 65,63% voor Corine Kooke en
Johan de Jong. Op een mooie derde
plaats eindigden Mac Polhuis en Jan
Enneking met 62,50%.
In de B-lijn scoorden Ine Hulshof en
Marcia de Graaf 64,93% voor een
eerste plaats. Tweede werden Trees
en Wim Versteeg met53,47%. Nicolette Posthuma en André Langendonk eindigden samen met Ineke
Koek en Ria van Es op een gedeelde
derde plaats met 53,13%.

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.
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In gesprek met projectontwikkelaar
‘Bouw Project Argon’

De Rank bruist vol kinderpret met leerling Piet
Mijdrecht - Het is een herrie van
jewelste in De Rank. De kinderen
springen en joelen samen met
Hakim en Frank de gitarist, op de
klanken van “Zie ginds komt...” .
Op zaterdag 18 november heeft het
Cultuurhuis Mijdrecht haar eerste
voorstelling gepresenteerd, voor de
allerkleinsten, in Centrum De Rank,
met Hakim die studeert voor Piet en
vreselijk graag zijn Pietendiploma wil
halen. De kinderen mochten helpen
en sommige raakten zo enthousiast
dat Hakim ze even tot bedaren
moest brengen. Maar met zijn allen
brachten ze het tot een goed einde
en bruiste De Rank een uur lang vol
kinderpret. En de burgemeester was
er ook zomaar bij! Hij werd verwel-

komd door Greetje de Haan.
Na afloop konden de kinderen op
de foto met Hakim en traden er
‘acropietjes’ op, héél lenige pietjes
die studeren voor acrobaat. Ze
dartelden door de zaal, lieten zien
hoe ze een brug maakten, en een
radslag, en vingen elkaar op na
allerlei enge sprongen. De kinderen
keken er ademloos naar.
Na een glas chocolademelk en
pepernoten vertrokken ze weer aan
de hand van papa, mama of oma.
Sponsors
De Stichting Cultuurhuis Mijdrecht is
kortgeleden door een aantal inwoners opgericht om te stimuleren dat
er méér culturele activiteiten in Mij-

drecht komen. De stichting begint
met een lege portemonnee, krijgt
geen subsidie en zoekt sponsors.
FFT notarissen steunt het initiatief.
Als eerste wil de Stichting een aantal
proefvoorstellingen organiseren in
samenwerking met Centrum De
Rank. Maar uiteindelijk wil de Stichting bereiken dat Mijdrecht een
eigen cultureel centrum krijgt, waar
ontmoeting centraal staat en een
keur aan activiteiten georganiseerd
wordt voor diverse groepen.
De volgende voorstelling vindt
plaats in het nieuwe jaar en zal
gaan over ‘vieze dingen’.
Meer informatie: John Driedonks,
voorzitter van de stichting:
driedonks@hotmail.com.

LEZERSPOST
Experts
Onze wethouders en gemeenteraadsleden zijn werkelijk experts in ‘wollige’ uitspraken die voor velerlei uitleg
vatbaar zijn. Niks direct of ‘to the point’ waarbij alle
belanghebbenden meteen weten waar ze aan toe zijn
en er geen misverstanden zullen zijn. Voorbeelden te
over, maar ik noem er slechts drie.
Voorbeeld 1
B&W van de Ronde Venen hebben besloten dat er 54
statushouders tijdelijk gehuisvest gaan worden in hotel
Koekenbier in Abcoude. Met de omwonenden zal nog
overleg gepleegd gaan worden. Omgekeerde volgorde
volgens mij. Als er mogelijk inbreuk gepleegd wordt of
veranderingen op jouw privacy of leef/woon-omstandigheden verwacht kunnen worden, overleg je eerst
met de betrokken omwonenden en besluit dan – als
alle neuzen dezelfde kant op staan – wat er verder
gedaan zal worden. Maar niet in onze gemeente...
we leven nu eenmaal in de tijd dat degenen met de
grootste mond het voor het zeggen hebben (een
‘take it or leave it’-situatie dus). De tijdelijkheid van
het verblijf voor deze groep in het hotel stopt per 1 juni
volgend jaar (2023). Dan zullen zij een permanente
woning krijgen. Voelt u al waar ik op doel? Slechts zes
maanden in een tijdelijke opvang voor hen en daarna
een woning elders in de Ronde Venen. Graag wil ik
alleen maar aandacht vragen voor de vele EIGEN
woningzoekenden uit onze regio die al járen vergeefs
wachten op een betaalbare woning... Gedurende deze
tijdelijke opvang periode, zo stellen onze prominenten
verder, ‘kunnen’ de asielzoekers inburgeren, ‘kunnen’
ze de taal leren en ‘kunnen’ ze werk zoeken... Waarom
staat er niet dat zij de taal ‘moeten’ leren, ‘moeten’
inburgeren en werk ‘moeten’ zoeken! Wordt het hen
niet op die manier gebracht, dan zal er van de zijde van
de nieuwkomers geen of nauwelijks drive zijn om alles
op alles te zetten om een eigen bestaan op te bouwen.
Op de manier waarop het nu gaande is is dat veel te
vrijblijvend. Dat mag en kán gewoon niet.
Voorbeeld 2, het OV
Ja... en dan dat gedoe met het openbaar vervoer (OV)
in onze Gemeente. De verschillende partijen en belangengroepen buitelen over elkaar heen en claimen het
beste voor te hebben met de inwoners van onze regio.
Hoezo, het beste voorhebben...? Welke is de beste
oplossing voor de bereikbaarheid van die plaatsen die
voor een ieder van ons op een andere manier belangrijk kan zijn? Eén ding is zeker. Toen wij een kleine 20

jaar geleden in Mijdrecht kwamen wonen was het
openbaar vervoer tien keer beter dan wat het nu is.
Stelselmatig werden buslijnen geschrapt of routes
gewijzigd . Steeds verder moest er gelopen worden
om de dichtstbijzijnde opstaphaltte te bereiken. Vooral
voor de bewoners die eigenlijk aan de rand of in de
buitenste wijken van Mijdrecht wonen. Sta mij toe
mijzelf als voorbeeld te stellen. Eerst ging er nog een
bus door onze straat die, beginnend vanaf wat nu het
busstation is, een soort ‘lus’ door de wijk Molenland
maakte en weer bij het busstation eindigde. Wij
noemden dat de ‘Circle Line’. Deze dienst werd opgegeven en nu moeten we maar zien hoe we bij het
busstation komen... Vanuit ons huis, ruim 2½ km lopen
om bij het busstation te geraken! En dat op je 82ste...
Vanwege de leeftijd bezoeken wij helaas regelmatig
het ziekenhuis in Nieuwegein en Leidse Rijn... In het
gunstigste geval duurt dit om er met het OV te komen
een dikke twee uur. En dat ook nog bij een normale
dienstregeling... Slaap gerust verder, beleidsmakers...
want u hebt het zo goed met ons voor toch?
Tot slot nog even (voorbeeld 3) over de beschikbaarheid van seniorenwoningen in onze gemeente. Zeker is
dat vele ouderen onder ons die nu een ‘veel te grote’,
al dan niet eigen, eengezinswoning bewonen, dolgraag
zouden willen verkassen naar een kleinere gelijkvloerse
seniorenwoning. Ook wij behoren, gezien onze leeftijd
en omstandigheden, tot deze groep. Mijn voelhorentjes reeds jarenlang uitgestoken hebbende bij de
voltooide, nu lopende en toekomstige nieuwbouwprojecten heeft nagenoeg niets nieuws opgeleverd.
De drie informanten van de Gemeente welke dit jaar
nog op de inloopavond in De Huifkar aanwezig waren
om de vragen van de overweldigende groep belangstellenden voor het nieuwe woningbouw project nabij
de Oosterlandweg te beantwoorden konden toen ook
al niets melden over eventuele seniorenwoningen in
dat specifieke nog te realiseren plan. Overigens zou dat
niet eens geschikt zijn voor senioren omdat het véél te
ver van de ‘bewoonde wereld’ ligt en er geen enkele
optie voor openbaar vervoer is. Voor zover ik geïnformeerd ben zijn er ook geen seniorenwoningen op de
nieuwe in de eindfase verkerende ‘spoorwijk’ lokatie. U
weet wel, de lokatie waar het NS-toiletgebouwtje staat.
De Seniorenpartij in onze gemeente kan ook niets positievers melden, anders dan dat zij er hun ‘best’ voor
doen... Weer zo’n wollig en ondefinieerbare uitlating
waar je geen kant mee op kan... Experts zijn het die
jongens en meisjes van de Kroonstadlaan.
C N.H. van Dijck, Mijdrecht

De Ronde Venen - ‘Wonen’ is een
thema wat niet alleen landelijk de
nodige aandacht vraagt maar ook
één van de belangrijkste speerpunten
is in De Ronde Venen. Veel starters
hebben zich aangemeld bij Stichting
Inwoners Voor Inwoners (IVI) en daarnaast zijn er steeds meer inwoners
die op het thema ‘wonen’ opmerkingen, oplossingen en vragen
hebben. Ook zijn er grondeigenaren
en ondernemers die samen willen
zoeken naar oplossingen voor
gepaste woningbouw. De juiste
contacten met de lokale overheid
vragen dan ook de nodige aandacht
en overleg. In 2021 heeft IVI de
inwoners Ab Frohwein en Steph
Kronenburg aangesteld als officiële
‘woordvoerders wonen’ namens de
Stichting. De insteek van IVI is dat we
als inwoners samen prettig en met
respect voor elkaar kunnen wonen in
De Ronde Venen. De ‘woordvoerders
wonen’ willen voor de inwoners onafhankelijk samen met verschillende
stakeholders binnen de gemeenschap naar de beste oplossingen
gaan zoeken voor woningzoekende
en het woongenot van de inwoners
van De Ronde Venen proberen te
waarborgen.
Overleg over ‘Bouw Project Argon’
Begin deze maand heeft ‘woordvoerder wonen’ Ab Frohwein met
Laurens Plender en Coen Loosschilder (projectleiders Argon bouwplannen Gemeente de Ronde Venen)
de gelegenheid gehad alsnog de
plannen te bekijken. Een kort verslag:
Omdat ikzelf niet in staat was om op
zo’n korte termijn na de uitnodiging
van de inloopavond op 11 oktober j.l.
deze bijeenkomst te bezoeken,
werden wij in de gelegenheid gesteld
om op 10 november langs te komen
voor een toelichting. Ik heb mijzelf bij
aanvang voorgesteld als bewoner en
een van de twee ‘woordvoerders
wonen’ van Stichting Inwoners Voor
Inwoners (IVI). Wij kregen een erg

Ab Frohwein

ABC bridge nieuws
Uithoorn - Je moest op deze druilerige
herfstmorgen echt zin hebben om te
gaan bridgen. Dat bleek niet voor
iedereen te gelden. Slechts 13 paren
hadden zich naar de Scheg begeven
om de strijd met elkaar aan te gaan en
dat leverde het onderstaande resultaat
op: De eerste plaats was, met een
prachtige score van 63,50% en goed
bridge, voor het koppel Els van Wijk &
Alice Oostendorp die tevens met deze
hoogste score van de ochtend naar
huis gingen. De tweede plek ging naar
het altijd goed spelende paar Willy
Schoemaker en Leny van der Schot
met eveneens een mooie score van
61,25%. De derde plek deze morgen
ging met lof naar het paar Ciny v/d
Elsen en Herman Vermunicht met een

goed voorbereide inhoudelijke uitleg
van het project. Waarna ik de ruimte
kreeg om omgevingsplantechnisch
het gesprek met de heren Plender en
Loosschilder voort te zetten. Daarbij
kwam het ingezonden stuk van de
Scholekster-bewoners ook aan de
orde. Ik heb vervolgens ruim 1,5 uur
de gelegenheid gekregen om de
bouwkundige omgevingsvisie qua
uitgangspunten en doelstellingen te
bespreken, waarbij ook de ingezonden brief puntsgewijs besproken
is. Dit gesprek heeft veel duidelijkheid gegeven aan de projectleiders
en is er serieus nota genomen van de
ingezonden punten van aandacht en
zorgen. Na het uitvoerige gesprek
hieromtrent is men er dan ook van
overtuigd dat e.e.a. van invloed moet
zijn op de aanpassingen van het
huidige schetsontwerp en de daarbij
ondersteunende afdelingen. Wij
hebben afgesproken dat ondergetekende terugkoppeling zal verzorgen vanuit IVI naar de voorzitter
van de ‘belangenvereniging Scholekster aangaande bouwproject Argon’.
Wij zullen vervolgens op regelmatige
basis elkaar informeren omtrent de
wijzigingen en verdere voortgang
van het Argon traject. Met dank voor
de constructiehouding vanuit de
projectleiders Plender en Loosschilder - Gemeente de Ronde Venen.
Ab Frohwein
‘Woordvoerder wonen’
Stichting Inwoners Voor Inwoners

Laat het IVI weten
Heeft u ook vragen, opmerkingen of andere zaken te
melden met betrekking tot het
thema ‘wonen’ dan kunt u altijd
contact opnemen met de ‘woordvoerders wonen’ door een email
te sturen naar wonen@
inwonersvoorinwoners.nl.

Steph Kronenburg

score van 54,17%. Weliswaar een gaatje
tussen de nummers 1 & 2 maar wel
de derde plek. Het is ABC er veel aan
gelegen om nieuwe leden te krijgen,
zowel beginnende als ervaren bridgers.
Bent u een beginnend bridgepaar of
individueel thuisbridger, die ook graag
het verenigingsleven wil leren kennen,
of speelt u al langer en wilt u graag uw
krachten met ons meten, dan kunt u
zich bij de ABC opgeven om geheel
vrijblijvend een paar keer op de
donderdagmorgen (09.00 uur) in het
MFA De Scheg Arthur van Schendelaan
100a in Uithoorn mee te spelen en die
ontspannen sfeer te proeven. Voor
nadere informatie en/of lid worden
van de ABC, kunt u contact opnemen
met onze voorzitter Willy Schoemaker,
telefoon 06 - 4622 7773 of via de mail:
w.schoemaker@live.nl.
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houwer maar keeper De Jong stond
op de goede plaats en een vrije
trap met Bergkamp achter de bal
scheerde over de doellat. Ook een
vrije trap voor BOL werd niet benut,
de vrijstaande Beentjes kopte naast.
In de slotfase van de eerste helft
kopte Justin Schouten een hoekschop van Dylan bergkamp te zacht
in.

Foto: Hans van Gelderen.

Argon vervalt weer in herhaling
Mijdrecht - Argon is er niet in
geslaagd om punt(en) te veroveren.
Het speelde de eerste helft tegen
BOL nog aardig mee en kreeg ook
mogelijkheden om te scoren maar
het was allemaal net niet. De bezoekers kwamen na ruim een kwartier
op voorsprong en gooiden in de
tweede helft met beter spel de
wedstrijd op slot door nog tweemaal te scoren, derhalve weer een
0-3 nederlaag.
Hoopvol
Al in de eerste minuut moest Argondoelman Juran Doezeman handelend optreden, Daniël Vos kon wel
erg gemakkelijk lang doorlopen

maar stuitte toch uiteindelijk op de
sluitpost. Daarna zagen we een doelpoging van Dylan Bergkamp, op
aangeven van Erkelly de Sa schoot
hij in maar doelman Romain de Jong
kon de bal in tweede instantie onder
controle krijgen. Drie minuten later
zagen we een omhaal van Sven Beek
op aangeven van Bergkamp, echter
de bal ging over het doel. Na ruim
een kwartier kreeg Argon een hoekschop tegen, René Rootlieb profiteerde van een doorgekopte bal
en trof doel 0-1. Daarna weer een
poging van BOL maar Juran Doezeman greep in. Binnen drie minuten
twee pogingen van Argon, eerst
passte Max Oliemans op Bas Boel-

Amstelhoek Fortcross
voor kinderen
Regio - Op zondagochtend
20 november stond de eerste editie
van de Amstelhoek Fortcross op het
programma. Ruim 140 kinderen van
tussen de 3 en 15 jaar oud hadden
zich ingeschreven voor deze veldloop. Het was een koude maar
stralende dag, prachtige omstandigheden dus. Het uitdagende parcours
ging rondom, over en zelfs door het
fort heen. Om 10.00 uur mochten
de kinderen t/m 5 jaar van start.
Het startsignaal werd gegeven door
Lisa Rood en Brain Brocx, de Kinderburgemeesters van de Gemeente
De Ronde Venen. Vergezeld door
een aantal ouders legden deze eerste
groep kinderen een afstand van
600 meter af. Voor sommige kinderen
van deze jongste groep was het best
spannend om door het fort heen te
gaan, dus was deze hulp erg fijn.
De Steelband van Tavenu De Kwakel
zorgde tijdens de fortcross voor een
feestelijke sfeer en Tom Woerden
moedigde als speaker alle deelnemers aan. Koffie, thee, limonade
en wat lekkers werden door de
buurtvereniging Amstelhoek verzorgd. De vele ouders en grootouders die aanwezig waren om de
kinderen aan te moedigen waren erg
blij dat er op deze koude dag warme
drankjes beschikbaar waren. Bij de
finish stonden de kinderburgemeesters de lopers op te wachten met een
welverdiende medaille voor elk kind.
Snelste
In de categorie t/m 5 jaar was Romy
Kwant het snelste meisje, gevolgd
door Nora Krimp en Zena-Mae
Smidt. Bij de jongens kwam Ruben
Dohle als eerste over de finish,
gevolgd door Thijmen Zijerveld en
Julian Fiedler. Vervolgens liepen de
kinderen van 6 en 7 jaar oud even-

eens 600 meter. Deze categorie was
met 45 kinderen de grootste groep.
Bij de meisjes ging de winst naar Kiki
Scholt, gevolgd door Livv de Kuijer
en Kaira Garg. Bij de jongens won
Yuvan Patankar, voor Robin Slolwijk
en Ryan Schuttel. Na de finish van
deze groep werd de route van het
parcours aangepast door de vrijwilligers van AKU, zodat de kinderen
van 8 en 9 jaar oud 1000 meter af
konden leggen. Het was duidelijk te
zien dat het tempo van de lopers bij
elke volgende leeftijdsgroep steeds
hoger werd. Na 1000 meter ging
Evi Panhuizen er bij de meisjes met
de winst vandoor, gevolgd door
Megan Hogers en Déliz Honig.
Bij de jongens was de winst voor
Brendan Langelaan, gevolgd door
Finn Bakker en Siem Verlaan.
De kinderen van 10 t/m 12 jaar
liepen vervolgens eveneens 1000
meter. Maud van Kessel eindigde bij
de meisjes als eerste, voor Lauren
van Schie en Suus Hogenboom. Bij
de jongens was Mike van Ettingen

Afgetroefd
In het tweede gedeelte werd Argon
door de gasten afgetroefd, het won
veelal de persoonlijke duels en was
met de snelle uitvallen levensgevaarlijk. Argon maakte het BOL
met veel balverlies en onzuiver
combineren niet al te moeilijk. Een
uitval leverde gelijk een doelpunt
op, Beentjes was de afmaker, 0-2.
Vervolgens maakte Bart van der
Voort plaats voor Raoul van Wijk en
zagen we Ton Martijn namens BOL
op de paal schieten.
Een vrije trap van Jack Schoon werd
even daarna door Juran Doezeman
gepakt. Met nog een kwartier op
de klok mochten Robin Voorend
en Mika Keizers nog proberen iets
aan de stand te doen, maar twee
minuten later was keeper Doezeman
kansloos toen een laag schot van
Timon Plak van richting werd veranderd, 0-3.
In de slotfase zagen we nog twee
pogingen van BOL maar zowel
Lex Duijs als Bas Jonker konden
doelman Doezeman niet meer

de snelste, gevolgd door Jay van
Kempen en Roel Verlaan.
1600 meter
Als laatste mochten de kinderen van
13 t/m 15 jaar van start. Voor deze
groep werd het parcours uitgebreid
tot 1600 meter. Daar legde Djuna
Gersen als snelste meisje het
parcours af, gevolgd door Marlou
Smorenburg en Cato Kool. Bij de
jongens streden er twee deelnemers om de winst. Uiteindelijk
kwam Mark Westra als snelste over
de finish, gevolgd door Quinten
Duikersloot op de tweede plaats.
Na de finish van deze laatste groep
lopers was het tijd voor de prijsuitreiking. Voor de snelste drie lopers
uit elke categorie werden er drie
bekers uitgereikt. Wethouder en
locoburgemeester Maarten van der
Greft had de eer om al deze prijzen
uit te mogen reiken. Een klein half
uur later passeerden de eerste
lopers van de Ronde Venen Marathon de dorpskern van Amstelhoek.
Al met al was het een zeer
geslaagde ochtend waarop vele
kinderen hebben genoten van dit
evenement.

CSW klopt overtuigend
koploper BFC
Wilnis - CSW had de afgelopen drie
competitiewedstrijden niet winnend
weten af te sluiten en stond zaterdag
voor een zeer lastige klus om koploper BFC te bedwingen. De ploeg
van trainer Michel Strating was
getergd en was op alle fronten beter
dan BFC en dat leverde uiteindelijk
een dik verdiende 3-0 overwinning op.
Vanaf het eerste fluitsignaal nam CSW
de touwtjes stevig in handen. Voetballend gezien een prima CSW met
prachtig combinatievoetbal en bij
balverlies direct druk op de bal om
BFC niet in het spel te laten komen.
De eerste kansen dienden zich dan
ook snel aan. Na een voorzet van Elroy
Baas werd de bal door Berry Kramer
met hoofd klaargelegd op Matt Veerhuis die net een teenlengte tekort
kwam om doeltreffend af te ronden.
Na wederom een prima aanval
omspeelde Veerhuis de doelman
maar nu werd zijn inzet van de doellijn gehaald. Bij een slordigheidje
achterin bij CSW moest doelman
Rahim Gok handelend optreden
maar kwam daarbij dusdanig hard
in botsing met verdediger Jelle v.d.
Bosch dat hij de wedstrijd niet meer
kon uitspelen en vervangen moest
worden door Thijs Imming. CSW
pakte de draad weer op en kreeg na
25 minuten spelen loon naar werken.
Sven v.d. Horst bereikte in de zestienmeter met een listig boogballetje de
doorgelopen Noah Steen die vervolgens de keeper kansloos liet en CSW

op voorsprong bracht. BFC stelde
hier bitter weinig tegenover al werd
de ploeg nog een paar keer dreigend
bij een paar hoekschoppen. Nog
voor rust wist CSW op een 2-0 voorsprong te komen. Bij een trap van
Mick v.d. Loo vanaf de linkerkant van
het veld ging de bal langs iedereen
heen en verdween binnenkant zijnet
in het doel. Een fikse opsteker zo vlak
voor rust.
Passie
Na rust begon BFC wat meer aan te
dringen maar de ploeg was niet in
staat om doelrijpe kansen te creëren.
Dat was mede de verdienste van de
gehele CSW ploeg dat speelde met
heel veel passie en bezieling. CSW
kreeg mogelijkheden op een ruimere
voorsprong maar een schot van
Dennis Prange werd door de keeper
onschadelijk gemaakt en na een
voorzet van Veerhuis schoot v.d.
Horst de bal over het doel. Na
68 minuten spelen werd CSW een
handje geholpen door de tegenstander. Na een voorzet van v.d. Loo
werd de bal door een verdediger van
BFC verkeerd geraakt en belandde zo
achter zijn eigen doelman. De wedstrijd was nu definitief gespeeld en
wat BFC ook probeerde, het kon
nauwelijks een opening vinden in de
hechte CSW defensie. CSW speelde
de wedstrijd vakkundig uit en pakte
zo drie hele belangrijke punten richting de koppositie.

BVM-uitslagen
Regio - De uitslag van maandag
14 november is: 1. Elly Norel & Corrie
van der Wilt 64,32%, 2. Chris van der
Wilt & Carla Steenhuis Geertsema
60,94 en 3. Thom & Frans van der
Does 59,64%.
Alles overziende was het een avond
met veel sans-spellen. Veel paren
vinden dat ‘lekker’ spelen. In een
spel biedt iedereen 3SA, dat wordt
gemaakt met minimaal 2upslagen,
maar wie vier maakt is spekkoper.
Paren Van der Does en Voskamp
deden dit. In een ander spel
speelden alle paren 2schoppen,
met bijna allemaal 1upslag. Paar
Lenie van der Laan bood en maakte
4schoppen, waar andere paren ook
vier maakten maar niet boden. Paar
Delia kenter demonstreerde dat je
door 2harten met 3upslagen te
spelen een topscore kon bereiken,
omdat de overige paren veelal down
gingen. Paar Thom van der Does
zagen een 5ruitencontract weglekken door een 3SA-contract met 1
upslag van paar Trudy Morssink. 3SA
leek het contract te zijn, maar werd
gemaakt, maar ook down gespeeld.
In een spel kon in noord 4schoppen
worden gespeeld en in west 5harten,
dat werd gedoubleerd en ook nog
down ging.
Donderdag
Donderdag 17 november werd de
laatste ronde gespeeld van de herfstcompetie en waren er kansen om de
positie in de ranking te verbeteren
of te consolideren. De TC zal bepalen
wie er promoveren of degraderen.
Eerst de uitslagen: A-lijn: 1. Riet &
Gerard van der Meer 58,33%, 2. Jan
Bronkhorst & Joke de Wilt 57,08% en
3. Elisabeth & Nan van den Berg
56,25%. In een spel wilde West van

geen wijken weten in een 5hartencontract, dat geredoubleerd 3down
ging. In hetzelfde spel gaf Zuid niet
op met 6klaveren en ging 3down.
Paar Tineke Schreurs scoorde een
goed 2schoppencontract waar de
andere paren in 4schoppen kwamen
maar 1down gingen. Soms zijn alle
paren het eens, zo ook in een spel
dat door allen met 4schoppen en
1 upslag werd gespeeld. Paar Ted
Koene kreeg een doublet om de oren
in een 3Sanscontract, maar haalde
het binnen, wat andere paren niet
lukte en 2down werden gespeeld.
B-lijn
De B-lijn: 1. Gerda van Duren & Tiny
Zwebe 67,50%, 2. Carla de Goede &
Tineke Venhuizen 62,08% en 3.
Anton Berkelaar & Bart Groenevelt
60,42%. Paar Wil Peek maakte een
mooi 3SA met 1upslag, waar de
andere paren in een klaveren
contract kwamen. Soms is een
contract ook niet te maken. In een
spel ging alles down en was 1harten
waarschijnlijk het juiste bod. Paar
Carla de Goed kaapte als Oost met
een uitneembod van 2schoppen de
punten. Paar John Willems speelde
het top-spel van de week door
6ruiten gedoubleerd te maken
waar de overige paren in 3SA met
2upslagen aanlegden. Al met al veel
spellen waar deelnemers het eens
waren over de kleur maar het resultaat niet altijd mooi was.
De (voorlopige) kampioenen zijn:
A-lijn 1. Paar Tineke Schreurs 55,65%,
2. Paar Maryke Romeijn 55,13% en 3.
Paar Riet van der Meer 55,10%.
B-lijn: 1. Paar Annemiek van
Lookeren 57,23%, 2. Paar Anton
Berkelaar 55,76% en 3. Paar Ineke
Siegers 52,85%.
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Omgeving Anselmusstraat/Baljuwsstraat 45 euro per maand
Omgeving Blauwe Zegge/Raaigras 60 euro per maand
Omgeving Kaag/Karveel 65 euro per maand

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
INFO@VERSPREIDNET.NL

Zoete overwinning van Legmeer
op koploper Alphia
verdedigingsduo Sven van Beek en
Tom Tiekstra. Na ruim een half uur
spelen kreeg een verdediger van
Alphia de bal op de arm in het eigen 16
meter gebied en bezorgde Erwin
Smajic Legmeervogels een 1-0 voorsprong door de penalty beheerst in te
schieten. Legmeervogels moest waakzaam blijven voor de behendige
aanvallers van Alphia. Dit lukte zodat
met een 1-0 stand de rust werd bereikt.
De tweede helft begon spectaculair. Zo
ontving Milan Spit na 12 seconde
spelen een gele kaart maar was het

Klaverjassen en Keezen
bij Legmeervogels
Uithoorn - Aanstaande vrijdag
25 november 2022 om 20.00 uur
organiseert de klaverjasafdeling van
Legmeervogels weer een klaverjasavond in het clubhuis van Legemervogels, Randhoornweg 100. Iedereen
die een klein beetje kan klaverjassen
is van harte welkom. Deelnemers

1 á 2 jaar werkervaring als salarisadministrateur

Daarnaast zijn we op zoek naar een:

BEZORGERS/STERS

Uithoorn - Legmeervogels heeft
zaterdag tegen koploper Alphia een
terechte en verdiende overwinning
geboekt. In het openingskwartier van
de eerste helft had Alphia het meeste
balbezit en oogde de Uithoornse
formatie nog wat onwennig. Met
Jasper Burgers in een rol op het
middenveld kroop Legmeervogels na
dit eerste kwartier steeds meer uit z’n
schulp en werden de voetballende
combinaties beter. Verdedigend had
Legmeervogels de zaken goed onder
controle onder leiding van het centrale

(16-24 uur, in overleg)

raar-intramurale-zorg/
of scan de QR code.
scan de QR-code.
scan de QR-code.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

WWW.VERSPREIDNET.NL

SALARISADMINISTRATEUR
Zwarteweg 103A
1431 VK Aalsmeer
0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl
www.mjk-advies.nl
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Mijdrecht:
Wilnis:
Uithoorn:

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Solliciteren:Solliciteren:
So l l i c i t e r e n :

mogen met hun voertuig doorrijden
tot aan het clubhuis. Nog niet in het
clubhuis. Misschien in de toekomst
maar op deze vrijdag nog niet.
Er worden vier rondjes gespeeld en
aan het eind van de avond wordt de
winnaar bekend. Het is geen competitie klaverjassen. Elke avond staat op

Te koop:
Wit 2-pers. bed 140x200 cm €75,-. Tel.
06-22863567
Te koop:
3 Witte kunststof tuinstoelen, samen
€10,-. Tel. 06-55576750
Gratis afhalen:
40 Betontegels terra kleur 8 hoekig,
30x30 cm, ca. 4 m2 incl. 5x5 cm, sluitstenen. Tel. 06-52005760
Te koop:
Spiegel met zilverkleurige omlijsting,
80 cm hg x 60 cm br €17,50. Torenventilator met gebruiksaanw., 3 snelheden €12,50. Tel. 06-55576750
Te koop:
Wit ledikant 60x120 cm i.g.st. incl.
matras met wasbare tijk en topper
€50,-. Tel. 06-13372406

ook Jordy Nieuwendijk die in de
tweede minuut na rust Legmeer-vogels
op een 2-0 voorsprong zette na vanuit
een splijtende pass van zijn broer
Dylan beheerst af te ronden. Legmeervogels controleerde de wedstrijd en
maakte goed gebruik van de ruimte
die Alphia steeds meer begon weg te
geven. Jammergenoeg werden de
countermogelijkheden vaak in de kiem
gesmoord, ook doordat Legmeervogels zelf niet altijd zuiver genoeg in de
eindpass was. Alphia kon niet meer
gevaarlijk worden, ook niet uit de
lange ballen die een kwartier voor tijd
voor hectiek in het Uithoornse strafschopgebied moesten zorgen. Het was
Camiel Schouten die in die fase de 3-0
op het scorebord wist te zetten door
van dichtbij de bal listig in het doel te
werken. Toen Alphia ook nog een rode
kaart ontving kon Legmeervogels de
wedstrijd volwassen uitspelen. Trainer
Hijman was na afloop content met de
zege en het vertoonde spel: “Mijn
ploeg speelde als het collectief dat ik
wil zien. Iedere speler heeft zijn maximale bijdrage geleverd en speelde in
dienst van het team. Deze lijn doortrekken is de opdracht voor de
komende wedstrijden”.

zichzelf. Uiteraard wordt u verwelkomd met een gratis kopje koffie of
thee. En... u hoeft geen lid of donateur
te zijn van Legmeervogels.
Na een tweetal jaartjes van ver-plichte
rust organiseert Legmeer-vogels weer
een Keeztoernooi. Dit toernooi zal
plaatsvinden op vrijdag 10 februari
2023 en heeft de naam gekregen van
Rinus van Zaal Keeztoernooi. Uiteraard volgt later nog meer informatie
over dit Rinus van Zaal Keeztoernooi.

ASSISTENT ACCOUNTANT
(24-40 uur, in overleg)
2 tot 5 jaar werkervaring
Stuur je CV met motivatie naar laurens@mjk-advies.
nl. Voor vragen over de functies kun je ook contact
opnemen met Laurens van Kessel (0297-386828)

Zwarteweg 103A • 1431 VK Aalsmeer • 0297 - 38 68 28
info@mjk-advies.nl • www.mjk-advies.nl

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De tweede avond parencompetitie was in de A-lijn voor
Hannie van der Aat & Johan Le Febre.
Zij werden eerste met 59,03% gevolgd
door Cora de Vroom & Hans Slagboom
die met 58,68% erg dichtbij kwamen.
Op hun beurt gaven Joop van Delft &
Ruud Lesmeister ook weinig toe door
met 57,64% derde te worden. De
vierde stek was voor Jan Egbers & Ben
Remmers met 56,94% en Geke Ludwig
& Margo Zuidema sloten de best of
five af met 55,21% waardoor we de
conclusie kunnen trekken dat de club
coryfeeën elkaar weinig in slimheid
ontlopen. In de B-lijn verraste Ria
Wezenberg met steun van Marika
Romeijn de goegemeenschap weer
eens. Met 60,31% lieten ze de concurrentie achter zich. Ook Tonny & Otto
Steegstra deden het uitstekend en
werden nipt tweede met 60,17%.

En zo werden deze twee paren tevens
het best scorend van deze avond.
Huib van Geffen & Maarten Breggeman haalden de zestig niet, maar met
59,42% als derde waren ze toch wel
tevreden. Op vier lieten Marianne &
Huub Kamp toch wel een gaatje vallen
door wat moeite te hebben met hier
voor genoemd duo, maar met 56,88%
kun je toch wel thuis komen. Jan
Wille & Wim Röling haalden met hun
56,08% ook ruimschoots de plaatselijke pers als vijfde.
Wilt u zich ook aan sluiten bij deze
achtentwintig paren, kom dan kaarten
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
de nieuwe sporthal De Scheg aan de
Arthur van Schendellaan in Uithoorn.
Voor alle inlichtingen, het secretariaat,
per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06 - 8337 1540.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer
Uithoorn - Op dinsdagmiddag
15 november vond de vierde zitting
plaats van de parencompetitie. Er
waren 25 paren gekomen om te
bridgen en een leuke middag te
hebben in Sporthal De Scheg en
dat betekende een stilzitronde in de
A-lijn. Dat was tevens de lijn waarin
deze middag de hoogste score viel.
Ina Melkman & Jetty Weening deden
het erg goed en werden beloond
met 60,42%. Op de tweede plaats
eindigden Tini Geling & Paula Kniep
met 58% rond en op plaats drie een
procentje minder voor Janny Streng &
Sonja Reeders met 57%. Vier en vijf
ontliepen elkaar niet veel. Cobie Bruine

de Bruin & Ria Verkerk behaalden een
score van 54,58% en Anneke van der
Zeeuw & Jeanet Vermey 54,17%. Dan
de B-lijn: daar lieten Trudy Fernhout &
Cisca Goudsmit zien dat ze weten hoe
ze het spel moeten spelen. Voor hen de
eerste plaats met 59,17%. Op twee:
Marcia de Graaf & Rineke van Pesch
met 56,25%. Wies Gloudemans & Greet
Rahn eindigden op de derde plaats
met 53,33%; op vier: Willie Woerden &
Ellen Boeringa met 52,50% en de vijfde
plaats met 50% rond werd ingenomen
door Elly Belderink & Atie de Jong.
Voor informatie over de club
kunt u een e-mail sturen naar
hartenvrouw2015@gmail.com.
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