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Elektromonteur vacature

Beloning voor onze superhelden
De Ronde Venen - De bezorgers van deze krant zijn onze superhelden. 
Week in, week uit gaan ze door weer en wind om u het laatste nieuws uit 
de gemeente De Ronde Venen en omstreken te brengen. Want wij kunnen 
nog zo hard ons best doen om een goede krant te maken, zonder onze 
bezorgers zou die krant u uiteindelijk niet bereiken! We hopen daarom van 
harte dat u ook in deze moeilijke tijden een extraatje voor hen over heeft. 
Volgende week belt uw bezorger bij u aan om u namens ons allemaal 
onze wensen voor de feestdagen te overhandigen. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage! Ps: zelf ook kranten bezorgen? Neem contact op via 
www.verspreidnet.nl en word ook een superheld!

De Kwakel - Een lunch in een al voor 
Kerst opgetuigde zaal, zorgde voor 
een mooi feestelijk onthaal. De spel-
letjes bleven voor één keer in de kast, 
want er was namelijk een muzikale 
gast. Daan Bartels was er samen met 
Maurice op gitaar, ze raakten muzi-
kaal een gevoelige snaar. Prachtige 
liedjes en meezingers kwamen 

voorbij, ook het nieuwe lied van de 
Kwakel hoorde daarbij. In eerste 
instantie was het meezingen zacht, 
bij `de Amsterdamse grachten` ging 
het op volle kracht. Daan en Maurice, 
een hartelijk dank je, daarna kwam 
de soep, kroket, broodjes en een 
drankje. De gasten zaten gezellig 
met elkaar te eten en praten, de vrij-

willigers hielden alles goed in de 
gaten. Het was weer een gezellige 
lunch zo tezamen. De Buurtkamer 
wordt een steeds drukkere club, en 
met de Kwakelse veiling hadden wz 
weer geluk! Door de mooie donatie 
kunnen ze een tijdje voort, als het u 
wat lijkt komt u toch ook aan boord. 
Vrijdagmorgen zijn we van 10 tot 12 
in het dorpshuis, u voelt zich bij hen 
vast heel snel thuis. 9 December gaat 
het één keer niet door, de weken 
erna bent u weer welkom hoor! 

Een tijdje geleden werd een geplande lunch uitgesteld, terwijl heel veel 
gasten zich aan hadden gemeld. U houdt het tegoed hadden de organi-
satie aangegeven en afgelopen week mochten ze het samen beleven. 

Buurtkamer De Kwakel in 
feestelijke sfeer

Uithoorn - Eind november presen-
teerden 3 kunstenaars live in de Buurt-
kamer van De Scheg hun idee voor 
het kunstwerk dat buiten naast het 
gebouw zal komen te staan. Hiervoor 
waren de omwonenden, en de vereni-
gingen en scholen die gebruik maken 
van De Scheg uitgenodigd. Burge-
meester Pieter Heiliegers opende de 
avond. Na de presentaties werd het 

startschot gegeven voor het 
stemmen. Om iedereen gelegenheid 
te geven om te stemmen loopt de 
stemperiode door tot 13 december. 
Naast MFA De Scheg komt een kunst-
werk. Dit kunstwerk hoort bij De 
Scheg en alles wat er te doen is. Ook 
markeert het de ingang van het park. 
De drie kunstenaars waren aan de slag 
gegaan met het door de wijk gekozen 

Extra stemweek voor 3 ideeën 
kunstwerk De Scheg

thema Samen & Ontmoeten. De 
selectie van de kunstenaars gebeurde 
door de kunstcommissie KuCo, waarin 
ook omwonenden zitten. Eerder al 
stemden de omwonenden en gebrui-
kers van De Scheg op het thema voor 
het kunstwerk, met voorkeur voor 
Samen & Ontmoeten. 

Stemmen op de ideeën
Studio Observatorium presenteerde 
‘De Scheggeboom’. Een stalen boom-
frame met in het midden een echte 
boom. De ontworpen beeldengroep 
‘Samen gedragen naar de top’ van 
metaalkunstenaar Henk Biemans zal 
helemaal in draadstaal uitgevoerd 
worden. En de ontwerpers van Pro 
Arts Design stelden de houten �guren 
van ‘De Familie Scheg’ voor. Iedereen 
in de gemeente Uithoorn kan 
stemmen op zijn of haar favoriete 
idee. De winnaar van de stemming 
krijgt de opdracht om het werk uit te 
voeren. De ontwerpen zijn tijdens de 
stemperiode te zien in de Buurtkamer 
van De Scheg, samen met een 
QR-code om online te stemmen. Ook 
vindt u daar papieren stembiljetten en 
een stembus. Loop dus voor 13 
december eens binnen en stem op uw 
favoriet.

V.l.n.r.: Geert van de Camp van Observatorium, burgemeester Heiliegers, Edith 
Gruson van Pro Arts Design en Henk Biemans

Uithoorn - In de nacht van zondag 
op maandag rond 01:45 heeft zich 
een zware ontplo�ng in een mobiele 
bouwkeet voorgedaan. Omwo-
nenden schrokken wakker van een 
enorme knal en een vuurbal en waar-
schuwden de brandweer. Die kwam 
met twee bluswagens ter plaatse. In 
de verbrande resten bevonden zich 

enkele gas�essen die vermoedelijk 
voor verwarming van de keet 
dienden. De brandweer heeft alles 
uitgebreid geblust en de straat nog 
even schoongespoten waarna ze 
weer naar de kazerne konden. Er 
wordt onderzoek gedaan naar de 
brandoorzaak, waarbij brandstich-
ting niet wordt uitgesloten.

Gasontploffing in mobiele bouwkeet

Foto: Jan Uithol

Gemeentehuis op 
9 december dicht
Uithoorn - Op vrijdag 9 december is 
er tussen 8.00 en 16.30 uur door 
werkzaamheden geen stroom in het 
gemeentehuis van Uithoorn. 
Daarom is besloten het gebouw te 
sluiten voor personeel en bezoekers. 
Ook de receptie en de balie van 
Burgerzaken zijn deze dag gesloten 
en er is geen dienstverlening moge-
lijk. De gemeente blijft wel telefo-
nisch bereikbaar via (0297) 513 111 
en via gemeente@uithoorn.nl. 
Maandag 12 december kunnen 
inwoners weer naar het gemeente-
huis komen.
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Regio - Op 6 september van dit jaar 
overleed bioloog en onderzoeker Piet 
Heemskerk. Piet kwam vaak in het 
Spoorhuis: hij gaf er in 2018 een 
lezing over de deplorabele staat van 

de weidevogels (hij kon ze uitstekend 
nadoen) in de Demmerikse polder en 
bezocht met regelmaat het �lmhuis 
en andere evenementen. Zijn scherpe 
blik duidde op een intelligente maar 

ook vriendelijke geest met humor. 
Met Piet was de lezing over rivier-
kreeften al in voorbereiding. Dit 
schreef Piet eerder dit jaar: ‘Bram 
Koese en Piet Heemskerk, biologen, 
hebben 11 jaar onderzoek gedaan 
aan rivierkreeften in de Demmerikse 
Polder en de Vinkeveense Plas. Bram 
werkt bij Naturalis en doet onderzoek 
aan ongewervelden, zoals kokerjuf-
fers en ook rivierkreeften. Bram en 
Piet constateerden dat in de Demme-
rikse Polder een kreeftensoort af-
neemt en de plaats overgenomen 
wordt door een andere soort. Hoe is 
dat te verklaren? Zijn kreeften scha-
delijk? Zo ja, is daar wat aan te doen?’ 
Piet en Bram hebben hierover een 
artikel geschreven in ‘De levende 
natuur’ - nummer 4 van juli 2021.

In plaats van de lezing die door Piet 
gehouden zou worden, blikken Bram 
Koese en Rob Idema terug op Piet 
Heemskerk en zijn werk aan rivier-
kreeften. Bram zal ingaan op het werk 
van Piet binnen het landelijke trend- 
en verspreidingsonderzoek. Rob
had vaak contact met Piet over de 
kreeften omdat dat een gezamenlijke 
interesse was van Piet en Rob. Piet 
ving ze echter met fuiken, Rob 
bewonderde ze met een camera
van onder de waterspiegel. Piet 
begon in 2010 met het monitoren 
van rivierkreeften aan de rand van de 
Vinkeveense plassen. Rob volgt de 
diverse soorten Amerikaanse Rivier-
kreeften in de Vinkeveense plassen
al vanaf 2000.
De lezing is zondag 11 december van 
15.00 tot 17.00 uur in het Spoorhuis 
Vinkeveen. Toegang: € 6,– inclusief 
ko�e/thee/lekker. Reserveren via 
info@spoorthuis.nl.

Regio - Het uit Alphen aan den Rijn 
afkomstige kamerkoor Cantabile kon 
in december 2021 het kerstconcert 
niet uitvoeren vanwege de toen 
geldende lockdown in verband
met het coronavirus. De zangers

en zangeressen waren al maanden 
enthousiast aan het oefenen, dus
dit was een grote teleurstelling. Ze 
komen daarom graag alsnog naar 
Uithoorn om onder de bezielende 
leiding van dirigent Simon Stelling 

op 18 december 2022 kerstliederen 
uit alle windstreken te zingen onder 
het motto ‘Kerst met Cantabile’. In
het verleden zijn ze al een paar keer 
eerder bij de SCAU te gast geweest, 
met groot succes, toen nog in de 
Thamerkerk (voor het laatst in 2014!).

Vertrouwd en verrassend
Cantabile komt met een zeer af-
wisselend kerstprogramma. Naast 
bekende kerstliederen in arrange-
menten van Willcocks en Rutter 
brengen de zangers ook recentere 
werken voor het voetlicht, o.a. van 
James MacMillan, Philip Stopford en 
Ola Gjeilo. Ook twee serene koor-
stukken uit de Franse traditie ont-
breken niet: ‘Het afscheid van de 
herders aan de heilige familie’ uit
‘L’ Enfance du Christ’ van Berlioz en 
‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré.
Tussen de bedrijven door zijn er op 
orgel en piano twee muzikale inter-
mezzi, o.a. delen uit het bekende 
‘kerstconcert’ van Corelli. Aan het 
begin en aan het slot van het concert 

krijgt het publiek de gelegenheid
om mee te zingen. De begeleiding 
van het koor wordt verzorgd door 
Alexander Schippers, een leerling 
van Simon Stelling. Het programma 
heeft een pauze.

Informatie en kaartverkoop
Locatie: De Schutse te Uithoorn. De 
aanvangstijd van het kerstconcert is 
14.30 uur; de deuren van de zaal 
gaan om 14.00 uur open. Kaarten zijn 
te koop via de website www.scau.nl. 
Ga naar ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ 
en volg de instructies.
Ook zijn er losse kaarten te koop in 
de boekhandels Read Shop (Zijdel-
waardplein) en Bruna (Amstelplein). 
Ze kosten € 15,– per stuk; jongeren 
tot en met 16 jaar betalen slechts 
€7,50. Vanaf een half uur voor het 
concert worden aan de zaal de over-
gebleven losse kaarten verkocht. 
Voor vragen en informatie kunt u 
terecht bij de secretaris van de SCAU, 
Anton Furnee; zijn e-mailadres is: 
secretariaat.scau@gmail.com.
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SCAU presenteert:
‘Kerst met Cantabile’

De invasie van de Amerikaanse Rivierkreeften – 
Een Ode aan Piet Heemskerk

De Ronde Venen - Vrijdag 2 decem-
ber jl. konden ruim 40 Zonnebloem-
gasten van Wilnis/de Hoef in de CSW-
kantine genieten van een optreden 
van het koor ‘Het Anker’. Na de ko�e 
en thee met wat lekkers, klonken 
bekende Oudhollandse liedjes door 
de zaal. “De Zuiderzeeballade” en 
“Daar bij die molen” werden uit volle 

borst meegezongen en het was 
vreselijk gezellig. Denk daar nog
een advocaatje met slagroom en wat 
lekkere borrelhapjes bij en u kunt 
zich voorstellen hoe leuk het er was. 
Na a�oop was iedereen vol lof over 
deze middag.
Veel dank aan het koor ‘Het Anker’ en 
aan de vrijwilligers van CSW.

Gezellig met de Zonnebloem

Uithoorn - De stichting PUSH organi-
seert op 14 december 2022 voor de 
derde keer een informatieavond over 
Schiphol. Centraal tijdens de avond 
staan de gevolgen van het vele vlieg-
verkeer op onze gezondheid en het 
leefklimaat. De avond vindt plaats in 
het clubgebouw van de Legmeer-
vogels en begint om 20.00 uur.
Eerdere informatieavonden van de 
stichting PUSH (Platform Uithoorn 
Schiphol Hinderbeperking) werden 
altijd druk bezocht door inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel. Ook 14 
december is er weer een interessant 
programma georganiseerd. De 
avond wordt geleid door journaliste 
en presentator Frederique de Jong, 

onder andere bekend van BNR en 
NPO radio.
Net als vorige keer is er tijdens de 
avond veel aandacht voor de 
gezondheidsaspecten. Wat is de 
invloed van het grote aantal vlieg-
bewegingen op onze gezondheid,
en op die van onze kinderen? Frede-
rique de Jong interviewt hierover 
Saskia van der Zee (senior adviseur 
Milieu en Gezondheid GGD Amster-
dam) en Fred Woudenberg (psycho-
loog, hoofd afdeling Leefomgeving 
GGD Amsterdam). 

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) licht de ontwerp-
regeling woningisolatie toe. 

Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen en 
Aalsmeer hebben achterstand qua 
woningisolatie t.o.v. de ander banen 
op Schiphol. Ook komen andere 
ontwikkelingen aan de orde, zoals
de grote luchtruimherziening en
de nieuwe Maatschappelijke Raad 
Schiphol. In deze raad die de huidige 
Omgevingsraad Schiphol gaat 
vervangen, kunnen bewoners van 
Uithoorn en De Kwakel zich laten 
vertegenwoordigen door begin 
volgend jaar afgevaardigden te 
kiezen. Hoe je straks kunt meepraten 
in deze raad wordt uitgebreid toe-
gelicht. 
Op de informatiemarkt zijn alle spre-
kers, wethouder Ferry Hoekstra en 

gemeenteraadsleden, vertegenwoor-
digers van Schiphol, luchtverkeerslei-
ding LVNL en het ministerie van IenW 
beschikbaar om de vragen van de 
bewoners te beantwoorden.

Toegang is gratis. Wel graag
van tevoren aanmelden via
pushuithoorn@gmail.com.
Meer informatie:
www.pushuithoorn.nl.

Informatieavond over invloed Schiphol
op gezondheid en leefklimaat

Vorig jaar kwamen ruim honderd inwoners naar de informatieavond van PUSH.
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RICK FM
Zondag 11 december, Sport & Co,
11.00-13.00 uur. Interviews met o.a.
René Roelfsema, trainer bij Sport-
vereniging Omnia 2000 uit Aalsmeer. 
Zaterdag 10 december doen ze met 
negen trampolinespringers mee aan
het NK in Alkmaar.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Ronde Venen - Ter gelegen-
heid van hun 60-iarig huwelijk 
vroeg het echtpaar Van der Schaft-
Blackstone tijdens hun bruilofts-
feest aan de gasten geen cadeaus 
mee te nemen maar een bijdrage 
voor het Johannes Hospitium.
Dit mooie initiatief resulteerde in 
een donatie van € 1500,– die zij 
trots kwamen overhandigen aan 
Jolanda Doornbos, vrijwilligers-
coördinator.
Namens het hospice zei Jolanda 
erg blij te zijn met deze geweldige 
gift, die ten goede zal komen aan 
de verfraaiing van de kamers van 
de bewoners.

Donatie voor het
Johannes Hospitium

Mijdrecht - In verband met de 
tijdelijke ijsbaan op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht wordt de week-
markt op de donderdagen 8, 15, 22, 

29 december en 5 januari verplaatst 
naar het Burg. Haitsmaplein. De 
kramen zullen een deel van het 
parkeerterrein in beslag nemen.

Er geldt op die donderdagen een 
tijdelijk parkeerverbod voor een 
deel van het parkeerterrein (zie 
foto).

Weekmarkt Mijdrecht wordt verplaatst voor ijsbaan

De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn 
na het grote succes van voorgaande 
jaren landelijk weer de kerstactie 
‘Ko�  e voor de Voedselbanken’ 
gestart in samenwerking met Douwe 
Egberts. Het aantal mensen dat een 
beroep doet op de Voedselbank 
stijgt fors. De behoefte aan onder-
steuning wordt om die reden steeds 
groter. De laatste actie van vorig
jaar december 2021 bereikte in
de gemeente De Ronde Venen een 
nieuwe record-opbrengst voor onze 
lokale Voedselbank De Ronde Venen. 
In totaal zijn 1.237.029 DE-punten 
ingeleverd, goed voor 2605 pakken 
ko�  e! Hiermee kon onze Voedsel-
bank 120 gezinnen een jaar van 
ko�  e voorzien.

Landelijk maar toch lokaal
Dit jaar willen de Lionsclubs van 
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen Waver-
veen en Abcoude Baambrugge
weer hun steentje bijdragen om
onze eigen Voedselbank De Ronde 
Venen te ondersteunen. Ook in onze 

gemeente zien honderden 
personen zich door de omstan-
digheden genoodzaakt om onder-
steuning te zoeken bij onze voed-
selbank. Ko�  e is met name een 
product waar de voedselbanken
om zitten te springen. Ko�  e bederft 
niet en wordt dan ook maar zelden 
aangeboden door supermarkten en 
andere toeleveranciers. De door u 
ingeleverde waardepunten zullen 
worden verzilverd voor pakken ko�  e 
die worden gedoneerd aan de Voed-
selbank De Ronde Venen.

Dubbele actie: lever ook uw
oud en vreemd geld in!
Het inzamelen van de DE waarde-
punten wordt gecombineerd met
het inzamelen van oud en vreemd 
geld. Bijna iedere Nederlander heeft 
wel oud of vreemd geld in huis 
liggen waar niets mee wordt gedaan 
De Lionsclub zal het geld omwisselen 
voor euro’s. Voor iedere 15 euro kan 
in de derde wereld een arme blinde 
gratis aan staar worden geopereerd, 

waarna zij weer normaal kunnen 
zien, werken en leven! In de actie
van december 2021 werd 19,8 kg
aan oud en vreemd geld verzameld.

Inzameling gedurende
de hele maand december
Uw DE-waardepunten, bij voorkeur 
geteld, en uw oud & vreemd geld 
kunt u t/m eind december inleveren 
op de volgende adressen. In Vinke-
veen: Jumbo, Albert Heijn, Maria-
Oord (receptie), drogisterij De Bree, 
SMC De Bron en De Groentehal.
In Mijdrecht: Boni, Hema, Hoogvliet 
en De Dierenspecialist op Adelhof.
In Wilnis: Jumbo en Van Soest 
Sto� en. In Abcoude bij Plus Koot en 
ook tijdens de jaarlijkse erwtensoep-
actie van de Lionsclub Abcoude-
Baambrugge (op zaterdag 21 januari 
2023).

Kerst-actie Lionsclubs:
‘Koffi e voor de Voedselbanken’

Regio - Op dinsdagmiddag vond de 
zesde en tevens laatste zitting plaats 
van deze parenronde. Re� na van 
Meijgaarden & Cathy Troost: zij 
scoorden 64,50% in de A-lijn en dat 
was goed voor de eerste plaats. Op 
de tweede plaats Sonja Selman & 
Greet van Diemen met 58,50% en op 

drie met een half procentje minder 
Janny Streng & Sonja Reeders. In de 
B-lijn eindigden Trudy Fernhout & 
Cisca Goudsmit op één met 57,07%. 
Op de tweede plaats Marcia de Graaf 
& Rineke van Pesch met 56,52%; op 
drie Wies Gloudemans & Greet Rahn 
met 54,89%. De eindstand van deze 

competitieronde leverde een eerste 
plaats in de A-lijn op voor Cobie & 
Ria en een tweede voor Re� na & 
Cathy. Belangrijker was de eindstand 
voor de spelers in de B-lijn want de 
bovenste twee promoveren. Dat 
waren op één Edith & Marcia en op 
twee Matty & Rineke. Volgende week 
begint de nieuwe ronde met voor 
iedereen nieuwe kansen.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer
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Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn 
Gemeente Uithoorn wil graag weten 
hoe het gaat in uw buurt. Geef uw 
mening en help zo in vijf minuten
uw buurt te verbeteren! Buurtbeheer 
Uithoorn, een samenwerking tussen 
inwoners, professionele organisaties 
en de gemeente, werkt aan een 
betere leefomgeving in Uithoorn en 
De Kwakel. Een schonere, rustigere, 
veiligere of, kort gezegd, een meer 
‘leefbare’ buurt. Met meer sociale 
samenhang; weten wie je buren zijn, 
elkaar beter leren kennen en iemand 
helpen daar waar dat nodig is.

Meedenken
Buurtbeheer nodigt inwoners uit
om mee te denken, mee te praten
en inspraak te hebben bij het maken 
van plannen om de leefbaarheid in 
de buurten te vergroten. De buurt-
beheerders overleggen met de 
gemeente en zien dat het resultaat 
oplevert. De buitenruimte is en 
wordt opgeknapt, inwoners komen 

zelf met leuke initiatieven en er 
wordt voor jong en oud van alles 
georganiseerd. En als er problemen 
zijn in de buurt, dan kan dit door 
buurtbeheer worden opgemerkt, 
zodat actie kan worden genomen. 
Steeds meer inwoners weten hun 
weg naar het buurtbeheer te vinden. 
U kunt meer lezen over hun activi-
teiten op hun Facebook-pagina.
Met een onderzoek willen we er-
achter komen hoe het met buurt-
beheer gaat en of er iets verbeterd 
kan worden. Daar hebben we u voor 
nodig! De enquête vult u anoniem in. 
De gemeente kan dus niet zien welke 
antwoorden u geeft. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd door I&O Research, 
in opdracht van de Rekenkamer van 
Uithoorn. U kunt de enquête invullen 
op ons participatieplatform www.
uithoorndenktmee.nl; onder het 
kopje nieuws vindt u een link naar de 
enquête ‘Help jij je buurt te verbete-
ren?’. Geef uw mening en help zo in 
vijf minuten uw buurt te verbeteren!

Uithoorn - Hoe hard het ook klinkt: 
de enige echte zekerheid in het
leven is dat er een einde aan komt. 
Sommige mensen kunnen zich voor-
bereiden op een naderende dood, 
anderen overlijden volkomen onver-
wacht. In beide gevallen geldt dat 
het veel rust geeft als de wensen van 
de overledene bekend zijn. 

Iemand die weet dat het leven binnen 
afzienbare tijd eindigt, vindt het vaak 
�jn om de uitvaart vorm te geven op 
een manier die bij hem of haar past. 
Het hebben van deze regie geeft veel 
innerlijke rust als de laatste levensfase 
ingaat. Als iemand onverwacht over-
lijdt is de schok groot. In alle heftige 
emoties moet dan ook een uitvaart 
worden geregeld. Het is van grote 
waarde als dan bekend is op welke 
manier de overledene afscheid wil 
nemen. Een begrafenis of een 

crematie, in wat voor sfeer en ambi-
ance, wat voor kaart, welke muziek, 
intiem van opzet of juist groots? Als er 
niks is vastgelegd leidt dat helaas 
weleens tot strubbelingen bij de 
nabestaanden. Dat is heel verdrietig 
in een tijd die al moeilijk genoeg is. 

Er zijn heel veel mogelijkheden voor 
een uitvaart. Zelfs meer dan men vaak 
denkt. Op de Facebook- en Instagram-
pagina’s Monuta Weber doet Jolanda 
Weber-Wieringa van Monuta Uitvaart-
verzorging verslag van uiteenlopende 
vormen van afscheid. Misschien inspi-
reert het. Ook al is het moeilijk of 
ongemakkelijk om na te denken en te 
praten over de dood, Jolanda nodigt 
u uit om met haar in gesprek te gaan. 
Het maakt daarbij niet uit of u wel of 
niet verzekerd bent. Zo’n gesprek is 
kosteloos en Jolanda komt graag bij
u thuis. Dan kan er in alle rust over

de uitvaart gepraat worden. Het 
bespreken en vastleggen van de 
wensen bij overlijden is van onschat-
bare waarde op het moment dat het 
zover is. Ieder leven is het waard om 
op een passende manier af te sluiten. 
Jolanda staat u daar graag en met 
liefde in bij. Jolanda Weber-Wieringa, 
Register Uitvaartverzorgster, Burge-
meester Kootlaan 22 in Uithoorn. 
Bereikbaar via 0297-783002 en
per mail: jweber@monuta.nl.
Kijk voor meer informatie op 
www.monutaweber.nl.

Enquête Help je buurt

Monuta Uitvaartverzorging: 
De laatste wensen

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.

Marsepijn
Bij de kop van deze column kan ik mij voor-

stellen dat het uw wenkbrauwen doet fronsen. Deels is dat ook de
bedoeling. Natuurlijk schrijven we marsepein met e en i.
De pijn die ik hier bedoel is vooral met ingedachte de verschrikkelijke 
oorlogen in vele landen, waar die van Oekraïne voor ons heel dicht bij is. 
Dan is het heel �jn om te zien dat de ‘pijn’ die ontheemden ervaren enigs-
zins verzacht wordt door de hartverwarmende opvang bij vele particu-
lieren, instellingen en natuurlijk via onze eigen gemeente Uithoorn-
panden. Laatst was ik op bezoek bij een aantal Oekraïense vluchtelingen 
die verblijven in de oude ambtswoning. U weet wel... waar mijn voor-
voorgangers als Koot en Brautigam woonden. Op de locatie waar nu de 
nieuwe ‘200 jaar Uithoorn’ rotonde verrijst. De mensen aldaar spraken 
hun dankbaarheid uit naar de vele inwoners die hier hulp bieden. Via 
deze column mag ik dat overbrengen. Dank u wel!
Die dank gaat ook uit naar de stichting Sinterklaasaktie. Wat hebben die 
ook weer hun best gedaan om niet alleen vluchtelingen, maar velen die 
het ‘hard nodig hebben’ een �jne avond te bezorgen. Afgelopen zaterdag 
ben ik daar met mijn José op bezoek geweest. Wat een enthousiasme. 
Natuurlijk kwam ik niet met lege handen. De traktatie aan alle vrijwilligers 
was een heus zakje met friet. Opdat we goed naar elkaar blijven omzien.
En ikzelf? Ik heb mijn schoen gezet. Ik zag de volgende ochtend deze 
gevuld met bitterballen. De Sint weet dat ik daar gek op ben. Maar deze 
keer waren ze van marsepein... en daar ben ik ook verzot op. Fijne dagen, 
en oja... ik denk dat Nederland wereldkampioen voetbal wordt.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Op 16 januari 2023 veran-
dert het zoeken naar een sociale 
huurwoning. Er wordt dan gewerkt 
met punten. Iedereen die inge-
schreven staat bij WoningNet Stads-
regio Amsterdam en Woonmatch 
Waterland krijgt hiermee te maken. 
Met dit nieuwe systeem kunnen zij 
straks zelf punten op- en afbouwen. 
Als u per maand vier keer of meer
op een woning reageert bouwt u 
punten op. En dat biedt kansen. 
Vooral voor de mensen die dringend 
op zoek zijn naar een woning, maar 
geen of bijna geen inschrijftijd 
hebben. Het nieuwe puntensysteem 
bestaat uit vier soorten punten. 
Wachtpunten, zoekpunten, situatie-
punten en startpunten. Wachtpunten 
staat voor uw inschrijftijd bij 
WoningNet of Woonmatch. En ieder 
jaar komt er een wachtpunt bij. 
Wachtpunten houdt u altijd. Pas als u 
een nieuwe woning via WoningNet 
of Woonmatch accepteert gaan al uw 

punten naar nul. Naast de wacht-
punten zijn er zoek- situatie en start-
punten. De laatste, startpunten zijn 
er alleen voor jongeren met een 
jongerencontract die wonen in 
Amsterdam of Zaanstad. Als hun 
contract binnen een jaar a�oopt 
kunnen zijn éénmalig tien start-
punten krijgen. Voorwaarde is wel 
dat zij zelf voor die tijd genoeg 
hebben gedaan om een woning te 
vinden.

Punten op- en afbouwen
Om te beginnen zijn er situatie-
punten. Deze zijn bedoeld voor 
mensen die dringend een woning 
nodig hebben omdat zij uit elkaar 
gaan en kinderen hebben of met het 
gezin ergens inwonen en geen eigen 
woning hebben. Situatiepunten zijn 
er ook voor pleegjongeren of voor 
inwoners die vorm een Wmo-onder-
steuning hebben. Verder kan 
iedereen zoekpunten opbouwen. 

Voor vier of meer reacties per maand 
krijgt u 1 zoekpunt. Andersom kan 
een woningzoekende met de nieuwe 
regels ook punten kwijtraken, 
bijvoorbeeld als deze langere tijd 
niet reageert op woningen, een 
afspraak voor een bezichtiging niet 
nakomt of een woning weigert. Als 
dit vaker gebeurt, kan een woning-
zoekende zelfs alle zoekpunten kwijt-
raken. Wachtpunten worden niet 
afgebouwd.

Kans
Het nieuwe puntensysteem lost 
helaas het tekort aan woningen niet 
op. Het zorgt er wel voor dat een 
groep woningzoekenden die nu niet 
aan bod komt de kans krijgt om 
eerder een woning te vinden. Huurt 
u nu een woning en bent u niet drin-
gend op zoek, dan verandert er voor 
u niet veel. Uw inschrijftijd wordt 
straks omgezet naar wachtpunten. 
Als u gebruik maakt van de regeling 
vervallen woonduur krijgt u voor die 
jaren ook wachtpunten. Wilt u meer 
weten? Alle informatie vindt u op 
www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Nieuw puntensysteem voor 
WoningNet en Woonmatch

Uithoorn – Vandaag 7 december,
is het Nationale Vrijwilligersdag. 
Overal in het land zetten cultuur- en 
sportclubs en maatschappelijke 
organisaties mensen in het zonnetje 
die zich belangeloos inzetten voor 
anderen in het gezin of de familie, 
voor verenigingen of voor de buurt. 
Ook de gemeente Uithoorn doet 

mee, met de verkiezing van de 
Zilveren Schakels. Wethouder José 
de Robles: “Vrijwilligers zijn onmis-
baar voor onze gemeente. Je ziet ze 
overal terug: in de zorg, het maat-
schappelijk werk en verenigings-
werk, maar ook bijvoorbeeld in het 
werken met jongeren. En wat dacht 
u van de openbare veiligheid? Bij de 

brandweer, de EHBO’ers op evene-
menten, de mensen die komen 
aanrennen met een AED-apparaat 
wanneer iemand een hartaanval 
krijgt? Allemaal vrijwilligers! In 
december reiken we de Zilveren 
Schakels uit aan een aantal kandi-
daten die door de inwoners zelf zijn 
aangemeld als hun favoriete vrijwil-
liger. Maar met dit evenement 
spreken we onze waardering
uit voor alle vrijwilligers in de 
gemeente. En we roepen mensen 
op om zelf vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Dat is heel erg belangrijk voor 
onze samenleving.”
Op 12 december weten we wie de 
winnaar is. Zij of jij krijgt van wet-
houder De Robles de Zilveren 
Schakel uitgereikt en een hoofdprijs 
van 500 euro. U kunt nog mee-
stemmen op uw favoriete vrijwilliger 
uit Uithoorn of De Kwakel. Kijk op 
www.uithoorndenktmee.nl/
zilverenschakels.

Wie stem jij?  7 december: 
Nationale vrijwilligersdag

De Kwakel - De prijzen van onder 
andere levensmiddelen en energie 
stijgen de laatste maanden de spreek-
woordelijke pan uit. Het gevolg 
hiervan is dat het aantal mensen dat 
een beroep moet doen op de Voed-
selbank sterk toeneemt. Ook in 
Uithoorn en in De Kwakel. In de
afgelopen drie maanden is het aantal 
cliënten met 25% toegenomen. Op
de uitgiftedag van donderdag 17 
november jl. ging het totaal van het 
aantal cliënten door de symbolische 
grens van 100. In totaal leven 286 
mensen in Uithoorn en De Kwakel 
wekelijks van onder andere een voed-
selpakket. En dit aantal blijft toe-
nemen. Wilt u ook een steentje 
bijdragen voor mede inwoners? De 
Voedselbank heeft een vast inzamel-
punten bij AH Jos van den Berg op 
het Amstelplein 37 te Uithoorn. Wie 

daar boodschappen doet kan één of 
meer artikelen voor de Voedselbank 
kopen en bij het inleverpunt, voorbij 
de kassa’s, in de kratten doen. De 
ophaalploeg van de Voedselbank 
haalt geregeld de volle kratten op. 
Maar u kunt ook voedsel en andere 
supermarktartikelen doneren op
het adres van het Uitgiftepunt in De 
Kuyper aan Kuyperlaan 50 te Uithoorn 
(alleen op donderdag tussen 09.30 en 
15.00 uur). Wilt u op een ander 
moment voedsel of artikelen doneren, 
neem dan a.u.b. contact op met de 
coördinator voedselwerving, de heer 
Ruud van der Peet op tel. 06 - 4510 
6250 (maandag t/m vrijdag: 14.00 - 
17.00 uur). Wilt u meer weten of in 
actie komen voor de Voedselbank? Ga 
dan naar www.voedselbankuithoorn.nl
of stuur een mail naar donatie@
voedselbankuithoorn.nl.

Toename aantal klanten Voedselbank



Het begint allemaal met een goed lichtplan. 
Hiervoor heb je allereerst een plattegrond van 
de woonkamer nodig. Die plattegrond moet 
goed op schaal getekend zijn. Je gaat hier de 
lichtpunten intekenen. De verlichting kun je 
grofweg in drie categorieën verdelen. Je begint 
met het indelen van de functionele verlichting. 
Dit is bijvoorbeeld de verlichting die je nodig 
hebt boven de eettafel en op een eventuele 
werkplek. Daarna volgt de accentverlichting. 
Dit is verlichting die je gebruikt om een speci-
�ek onderdeel van het interieur uit te lichten. 
Denk hierbij aan een lamp die een kunstwerk in 
de schijnwerpers zet of verlichting die de 
aandacht vestigt op een bepaald meubelstuk. 
Tenslotte kies je voor decoratieve verlichting 
om het geheel compleet te maken. Dit is sfeer-
verlichting die vooral bedoeld is om mooi te 
zijn en niet of nauwelijks werkelijk bedoeld is 
om te verlichten. Ook kaarsen kun je tot deze 
categorie rekenen. Je zorgt met deze decora-
tieve verlichting voor de ver�jning van je 
lichtplan.

Gezinssituatie
Wanneer je alleen woont, heb je zelf de vrije 
hand in het opstellen van jouw lichtplan. In een 
gezinssituatie moet je rekening houden met 
alle bewoners. Iemand van 25 jaar heeft door-
gaans minder behoefte aan licht dan iemand 
van de generatie daarboven. Als we ouder 
worden, hebben we meer licht in huis nodig, 
soms wel 3,5 keer zo veel! Dit is iets om reke-
ning mee te houden bij het maken van je licht-
plan. Het is aan te bevelen om de functionele 
verlichting te voorzien van een dimmer. Let 
erop dat niet elk type ledlamp geschikt is om 
op een dimmer aan te sluiten. Houd hier dus bij 
de aanschaf goed rekening mee en laat je goed 
informeren over het type lamp. Met een 
dimmer zorg je ervoor dat elke lamp de 
gewenste hoeveelheid licht geeft en dit kun je 
bijstellen op elk gewenst moment.

Contrasten
Het is belangrijk om bij het opstellen van het 
lichtplan gebruik te maken van contrasten. 

DONKERE DAGEN: 

Maak het gezellig met 
sfeervolle ledverlichting

De sfeer in huis is medebepalend voor jouw eigen welbevinden. Daarom is het belang-
rijk om hieraan voldoende aandacht te schenken. Je moet jezelf echt thuis voelen in je 
woonkamer. Dat bereik je door de inrichting zorgvuldig te kiezen, maar ook door de 
juiste verlichting toe te passen. De verlichting is belangrijker dan veel mensen 
bese�en. Maar hoe zorg je voor het beste eindresultaat?

Hierdoor creëer je een e�ect dat je het beste 
kunt vergelijken met de situatie in de vrije 
natuur. Wanneer de zon schijnt, ontstaat er 
schaduw. Zo werkt het ook in huis. Je wilt niet 
overal in huis precies dezelfde lichtintensiteit 
waarnemen, maar in plaats daarvan een beetje 
spelen met licht en donker. Bovendien kun je 
een optische illusie creëren door gebruik te 
maken van indirect licht. Dit wil zeggen dat je 
het licht van een lamp laat weerkaatsen tegen 
een wand of plafond. Op die manier zorg je 
voor een ruimtelijk e�ect. Een ander aandachts-
punt is de kleur van jouw interieur. Als je veel 
donkere meubels of een donkere vloer hebt, 

moeten er meer lichtbronnen zijn om dat te 
compenseren. Donkere tinten absorberen 
namelijk het licht in hoge(re) mate.

Aansluitpunten
Wellicht een open deur, maar toch belangrijk 
om even te benoemen, zijn de aansluitpunten. 
Het is zaak om de bekabeling zo goed mogelijk 
weg te werken. Je wilt niet overal langs de 
wanden kabels zien, maar je bent wel afhanke-
lijk van de plaats waar zich de wandcontact-
dozen bevinden. Denk hier vooraf goed over 
na. Welke lamp wil je aansluiten op welk 
stroompunt?

Foto: Bos Media Services

Wonen op slechts 
vijftien vierkante meter... 
hoe dan?

Slimme tips voor het 
creëren van rust en 
sfeer in huis

Zo kies je de ideale 
planten voor in jouw 
woonkamer



Licht of donker
Een plant kan niet zonder licht. Wanneer een 
plant dag en nacht in een totaal verduisterde 
ruimte zou staan, zul je er niet lang plezier van 
hebben. Maar er zijn planten die aan een klein 
beetje licht al genoeg hebben, terwijl andere 
planten het liefst urenlang in de felle zon staan. 
Een cactus is daar een goed voorbeeld van. Die 
groeien in het wild in woestijnachtige 
gebieden, waar de zon de hele dag direct op ze 
schijnt. Het deert deze plant niet, dus ook bij 
jou thuis in de vensterbank kun je een cactus 
prima laten gedijen in het zonlicht. Voor 
vetplanten geldt hetzelfde; zet ze gerust in de 
volle zon! Andere zonaanbidders zijn de chris-
tusdoorn, de vingerplant en de vijg. Dit zijn 
overigens slechts enkele voorbeelden, je kunt 
er nog veel meer vinden bij de plantenspeciaal-
zaken en kwekerijen. Heb je daarentegen juist 
weinig lichtinval in huis, kies dan bijvoorbeeld 
voor de vrouwentong (sansevieria), aronskelk, 
lepelplant of varen.

Veel of weinig water
Waar je de ene plant intensief moet verzorgen 
door meerdere keren per week water te geven 

en soms te snoeien of verdorde bloemen te 
verwijderen, kun je andere planten bijna 
verwaarlozen en nog zullen ze het overleven. Je 
moet dus bij aanschaf ook afwegen hoeveel tijd 
je eraan wilt (en kunt) besteden. Als je al 
gekozen hebt voor een plant die het goed doet 
in de schaduw, dan weet ja al bijna zeker dat ook 
het onderhoud doorgaans niet veel tijd zal 
vergen. We noemden hierboven al de vrouwen-
tong, dit is een mooi voorbeeld van een plant 
die het met weinig water prima redt. Ook 
planten in de volle zon kunnen soms met weinig 
water uitstekend overleven. De cactus is hier 
een goed voorbeeld van. Die zal echt niet direct 
het loodje leggen als je twee weken wegens 
vakantie niet aan het begieten toe komt.

Hoog of laag
Een plant in een pot op de grond? Dan moet 
het wel een plant zijn die behoorlijk de hoogte 
in gaat, anders schiet het idee zijn doel voorbij. 
Omgekeerd kies je natuurlijk niet voor een hele 
hoge plant om op een plank aan de wand te 
zetten. Voorbeelden van hoge kamerplanten 
zijn de bamboe stokpalm, de vioolplant en de 
yucca. Laag blijvende kamerplanten zijn de 

Zo kies je de ideale planten 
voor in jouw woonkamer

Er zijn meerdere redenen te bedenken om planten in je woonkamer te zetten. Op de 
eerste plaats zorgen ze voor meer sfeer. Je haalt als het ware de natuur in huis en daar 
vaar je zelf ook wel bij. Een andere goede reden voor de aanschaf van kamerplanten is 
dat ze zorgen voor wat extra zuurstof in je woonkamer. Bovendien zijn er ook planten 
die allerlei kwalijke sto�en uit de lucht opnemen. Je hebt dus aan een plant niet alleen 
een mooi decoratief element aan je interieur toegevoegd, met de juiste keuze heb je er 
een volautomatische luchtzuiveraar bij! De vraag is natuurlijk welke planten het best 
passen in jouw woonkamer. Elke plant is anders, hieronder lees je op welke manier je 
het beste te werk kunt gaan.

pannenkoekplant, de aloë vera en het kruis-
kruid. Lage planten doen het goed op kasten, 
in hangmandjes en op wandrekken.

Bemesting
Het toedienen van plantenvoeding is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging. Welis-

waar zal een plant het gerust een tijdje 
volhouden zonder extra voedingsmiddelen, 
maar als je ze wel toedient, zorg je voor een 
extra sterke plant die zich beter kan ontwik-
kelen. Plantenvoeding koop je bijvoorbeeld bij 
plantenspeciaalzaken, bouwmarkten en 
tuincentra.

Oosteinderweg 279 • Aalsmeer
Tel. 0297-326454

hartelust@electroworld.nl

www.hartelust.nl
HARTELUST

HARTELUST

HARTELUST



Een bekend Scandinavisch woonwarenhuis liet 
jaren geleden in de showroom al zien dat het 
heel goed mogelijk is om op een betrekkelijk 
geringe oppervlakte te kunnen wonen. Maar 
vijftien vierkante meter is natuurlijk wel erg 
weinig. Het landelijk gemiddelde ligt ruim vier 
keer zo hoog en zelfs in een stad als Amsterdam, 
waar woonruimte schaars is en een studenten-
kamer soms oogt als een ruime bezemkast, is de 
gemiddelde woonoppervlakte nog altijd ruim 
drie keer zo groot.

Afstand doen van spullen
Wie altijd gewoond heeft in een grote woning, 
zal afstand moeten doen van spullen om kleiner 
wonen mogelijk te maken. Je kunt er natuurlijk 
ook voor kiezen om spullen elders op te slaan, 
maar daarbij moet je jezelf eerst eens afvragen 
waarom je dat zou willen. Kennelijk heb je de 
spullen dan niet echt nodig! Natuurlijk zijn er 
altijd wel wat spullen die je alleen in een 
bepaald deel van het jaar nodig hebt. De 

kampeerspullen die je alleen in de zomer-
maanden gebruikt, kun je in de wintermaanden 
elders opslaan, terwijl je dan juist de kerstdeco-
raties en andere winterspullen uit de berging 
haalt. Maar de echte minimalist heeft nauwelijks 
spullen in huis.

Terug naar de basis
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Eten en 
drinken, goede nachtrust en persoonlijke 
hygiëne zijn eigenlijk het enige, toch? Een koel-
kast en wasmachine zijn dus �jn, evenals een 
bed om in te slapen. Maar tegenwoordig puilt 
ons huis vaak uit van de apparatuur die feitelijk 
als luxe kan worden beschouwd. Een vaatwasser, 
een wasdroger, een gourmetstel, een blender, 
enzovoort. Hoe minder spullen je in huis hebt, 
hoe minder kastruimte je ook nodig hebt. Neem 
maar een voorbeeld aan een vakantie in een 
hotel. Als je daar een week kunt leven, lukt dat 
ook langere tijd, toch? Het is vooral een andere 
manier van denken die je jezelf moet aanmeten!

Een bekende fout die veel mensen maken, is 
dat ze kiezen voor veel kleine meubels. Het is 
juist verstandig om niet zo veel meubels in huis 
te zetten en te kiezen voor de wat grotere 
meubelstukken. Een tweezitsbank met daar-
naast nog enkele losse fauteuils oogt romme-
liger en drukker dan een grote hoekbank 
waarop je met vijf of zes mensen kunt zitten. 
Hoe meer meubels je in een ruimte zet, hoe 
meer je het overzicht dreigt te verliezen.
Hetzelfde geldt ook voor het plaatsen van open 
kasten. Wanneer je een open kast plaatst, zie je 
dus alle dingen die erin staan. Dat lijkt 
misschien leuk, maar het maakt de kamer ook 
een stuk rommeliger. Als het een gesloten kast 
is, oogt het geheel veel rustiger. Pas ook op met 

het ophangen van allerlei plankjes aan de 
wand. Ze zijn natuurlijk handig en ze kunnen 
zelfs wat extra dimensie aan de ruimte geven, 
maar beperk het wel enigszins, anders wordt 
het te druk.
Geef de wanden bij voorkeur een lichte of 
koele kleur. Niet voor niets wordt traditioneel 
veelal voor witte wanden gekozen. Toch liever 
wat kleur? Ga dan bijvoorbeeld voor grijs of 
lichtblauw. Als je zou kiezen voor een rode 
wand, maak je de kamer optisch kleiner. Dat is 
doorgaans niet wat je wilt. Ook is het slim om 
spiegels op te hangen wanneer je de ruimte 
groter wilt laten lijken. Laat de vloer bij voor-
keur doorlopen over de hele verdieping, want 
ook dat geeft een ruimtelijk e�ect.

Wonen op slechts vijftien 
vierkante meter… hoe dan?

Slimme tips voor het creëren 
van rust en sfeer in huis

Kleiner wonen is de trend. Senioren krijgen het advies om hun riante gezinswoning te 
verlaten en in plaats daarvan een appartement te betrekken, om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Starters kunnen een woning niet of nauwelijks meer 
�nancieren en overwegen een tiny house of containerwoning. Maar voor wie het niet 
gewend is, is het best een uitdaging om een woning in te richten met alles wat je nodig 
hebt op slechts vijftien vierkante meter oppervlakte.

Ga je voor het eerst op jezelf wonen? Of heb je al langere tijd een eigen woning en heb 
je besloten om het interieur te gaan vernieuwen? Het is belangrijk om de juiste balans 
te vinden, zodat het geheel rustig oogt en je de juiste sfeer kunt creëren. Maar hoe doe 
je dat? Met een aantal simpele tips helpen we je hiermee op weg!
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G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoo
rn

voorgenomen samenwerking en eventuele verhuur van ruimte in 
nieuwbouwplan KC De Vuurvogel door de gemeente Uithoorn aan:
• Videt-Uithoorn;
• Permens;
• MOC-kabouterhuis.

Inleiding 
Het huidige onderwijsgebouw van Basisschool De Vuurvogel is verouderd 
en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het gebouw is aan het eind 
van zijn levensduur en vervanging op korte termijn is noodzakelijk. De ge-
meenteraad heeft ingestemd om voor De Vuurvogel het locatie- en haal-
baarheidsonderzoek en het plan uit te werken tot een investeringsvoor-
stel. Naast de vraag om nieuwbouw voor de school, spelen nog twee an-
dere vraagstukken die in deze onderzoeksfase meegenomen worden. Dit 
zijn de samenwerking tussen school en andere partijen én het manifest 
‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Uithoorn’.

voorgenomen samenwerking en eventuele verhuur van ruimte ten 
behoeve van kinderopvang in nieuwbouwplan KC De Vuurvogel door 
de gemeente Uithoorn.

Inleiding 
Het huidige onderwijsgebouw van Basisschool De Vuurvogel is verouderd 
en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het gebouw is aan het eind 
van zijn levensduur en vervanging op korte termijn is noodzakelijk. De ge-
meenteraad heeft ingestemd om voor De Vuurvogel het locatie- en haal-
baarheidsonderzoek en het plan uit te werken tot een investeringsvoor-
stel. Naast de vraag om nieuwbouw voor de school, spelen nog twee an-
dere vraagstukken die in deze onderzoeksfase meegenomen worden. Dit 
zijn de samenwerking tussen school en andere partijen én het manifest 
‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Uithoorn’.

Wat speelt er
Het integreren van (voor)schoolse voorzieningen met het basisonderwijs 
is een ontwikkeling die we landelijk zien. Dit krijgt vorm in een Kindcentrum 
(KC). Op die manier wordt ervoor gezorgd dat educatie en opvang voor al-
le kinderen tot één pedagogisch-didactische visie behoren.  In zo’n Kind-
centrum wordt tussen de betrokken partijen samengewerkt aan talentont-
wikkeling en gelijke kansen voor alle kinderen. De aansluiting tussen on-
derwijs en zorg wordt geïntensiveerd. Er wordt gericht gestreefd naar in-
houdelijke en programmatische samenwerking. Dit gedachtengoed krijgt 
in het manifest  verder vorm. Vanuit dit vertrekpunt willen we een specifie-
ke visie voor KC De Vuurvogel opstellen, samen met de school en de be-
oogde samenwerkende partijen.

Wat speelt er
Het integreren van (voor)schoolse voorzieningen met het basisonderwijs 
is een ontwikkeling die we landelijk zien. Dit krijgt vorm in een Kindcentrum 
(KC). Op die manier wordt ervoor gezorgd dat educatie en opvang voor al-
le kinderen tot één pedagogisch-didactische visie behoren. In zo’n Kind-
centrum wordt tussen de betrokken partijen samengewerkt aan talentont-
wikkeling en gelijke kansen voor alle kinderen. De aansluiting tussen on-
derwijs en zorg wordt geïntensiveerd. Er wordt gericht gestreefd naar in-
houdelijke en programmatische samenwerking. Dit gedachtengoed krijgt 
in het manifest verder vorm. Vanuit dit vertrekpunt willen we een specifie-
ke visie voor KC De Vuurvogel opstellen, samen met de school en de be-
oogde samenwerkende partijen.

Wat verwachten we
Naast het samen uitwerken van een visie voor KC De vuurvogel, wordt 
ook het individuele en gezamenlijke programma van ruimte in deze fase in 
beeld gebracht. Dit resulteert in een samenwerkingsovereenkomst en uit-
eindelijk een huurcontract voor nog nader te bepalen ruimte in het nieuw-
bouwplan KC De Vuurvogel.

Eén serieuze gegadigde
De gemeente Uithoorn meent in de lijn van het in de rechtspraak uitge-
maakte toetsingskader dat er om de navolgende objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria geen andere gegadigden zijn dan onderstaande partijen 
om samen te werken aan de visie, programma van ruimte en de voorge-
noemde ruimte te huren in nieuwbouwplan KC De Vuurvogel:
• Jeugdontmoetingsplek - Videt Uithoorn voor Elkaar;
• Jeugdontmoetingsplek - welzijnsorganisatie Permens - Uithoorn;
• Medisch Orthopedisch centrum - MOC ’t Kabouterhuis.

Criteria
De gemeente Uithoorn stelt de volgende voorwaarden aan de samenwer-
king en aan het huren van de voornoemde ruimte:
• De organisatie moet al werkzaam zijn in de gemeente Uithoorn;
• De organisatie heeft een subsidierelatie met de gemeente Uithoorn;
• De organisatie dient bereid te zijn tot samenwerken met de school en 

andere partijen;

• Men dient voldoende inzet en capaciteit ter beschikking te stellen tij-
dens de planontwikkeling. Voor de voorbereiding en afstemming tij-
dens het locatie- en haalbaarheidsonderzoek wordt deze ingeschat 
op ca. 4 uur per week;

• De organisatie moet bereid zijn om zich na deze haalbaarheidsfase 
te committeren aan het plan en hiervoor een samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan;

• De organisatie moet bereid zijn om voor de overeengekomen ruimte 
uiteindelijk een lange termijn-huurcontract (10 jaar) aan te gaan.

Termijn reactie
Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor deze samenwerking 
en een toekomstige huurovereenkomst in aanmerking komt met betrek-
king tot deze bovengenoemde ruimte, dient dit uiterlijk 28 december 2022 
schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Met het oog op de voortgang 
in dit ontwikkelproces en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een 
termijn van 21 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.
U kunt reageren door uw gemotiveerde reactie te sturen naar de gemeen-
te Uithoorn o.v.v. “gegadigde KC De Vuurvogel” t.a.v. Team Vastgoed, me-
vrouw Carla Minderhoud, of per e-mail: naar vastgoed@uithoorn.nl. U ont-
vangt een bevestiging als uw reactie ontvangen is.

Informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Team Vastgoed, me-
vrouw Carla Minderhoud telefonisch bereikbaar via 0297-755615

Publicatie
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de 
Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Disclaimer
Het feit dat een voorgenomen samenwerking en een eventuele verhuur 
bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot ver-
huur besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde huurders 
al volledige overeenstemming is bereikt. De uiteindelijke besluitvorming 
door de gemeenteraad over het investeringsvoorstel KC De Vuurvogel 
moet nog plaatsvinden.

Door de plannen van het kabinet wordt de kinderopvang nagenoeg gratis 
voor ouders, daardoor is de verwachting dat de vraag naar kinderopvang 
zal toenemen. Vanuit dit oogpunt is het wenselijk om bij de nieuwbouw van 
De Vuurvogel de kinderopvangcapaciteit uit te breiden. Dit gebeurt in nau-
we samenwerking met het schoolbestuur.

Wat verwachten we
Naast het samen uitwerken van een visie voor KC De Vuurvogel met de 
school en andere partijen, wordt ook het individuele en gezamenlijke pro-
gramma van ruimte in deze fase in beeld gebracht. Dit resulteert in een sa-
menwerkingsovereenkomst en uiteindelijk een huurcontract voor nog na-
der te bepalen ruimte in het nieuwbouwplan KC De Vuurvogel.

Voorwaarden 
De gemeente Uithoorn stelt de volgende voorwaarden aan de samenwer-
king en aan het huren van de voornoemde ruimte:
• De kinderopvangorganisatie moet al werkzaam zijn in de gemeente 

Uithoorn;
• De organisatie dient bereid te zijn tot samenwerken met de school en 

andere partijen. 
• Men dient voldoende inzet en capaciteit ter beschikking te stellen tij-

dens de planontwikkeling. Voor de voorbereiding en afstemming tij-
dens het locatie- en haalbaarheidsonderzoek wordt deze ingeschat op 
ca. 4 uur per week;

• De organisatie moet bereid zijn om zich na deze haalbaarheidsfase 
te committeren aan het plan en hiervoor een samenwerkingsovereen-
komst aan te gaan;

• De kinderopvang organisatie moet bereid zijn om voor de overeenge-

komen ruimte uiteindelijk een lange termijn-huurcontract (10 jaar) aan 
te gaan voor een marktconforme huurprijs.

Termijn reactie
Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij voor deze samenwerking en 
een toekomstige huurovereenkomst in aanmerking komt met betrekking 
tot deze bovengenoemde ruimte, dient dit uiterlijk 28 december 2022 
schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Met het oog op de voortgang 
in dit ontwikkelproces en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een 
termijn van 21 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.
U kunt reageren door uw gemotiveerde reactie te sturen naar de gemeen-
te Uithoorn o.v.v. “gegadigde KC De Vuurvogel” t.a.v. Team Vastgoed, me-
vrouw Carla Minderhoud, of per e-mail: naar vastgoed@uithoorn.nl. U ont-
vangt een bevestiging als uw reactie ontvangen is.

Informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Team Vastgoed, me-
vrouw Carla Minderhoud, telefonisch bereikbaar via 0297-755615

Publicatie
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de 
Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Disclaimer
Het feit dat een voorgenomen samenwerking en een eventuele verhuur 
bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al tot verhuur be-
sloten heeft.  De uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad over 
het investeringsvoorstel KC De Vuurvogel moet nog plaatsvinden.

WWW.UITHOORN.NL
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De Kwakel - Onder het mom van 
‘Samen eten verbindt’ organiseert 
Dorpshuis De Quakel in samenwer-
king met kookstudio ‘In den Osse-
waerd’, het DorpsDiner. Schuif aan 
voor een lekkere voedzame maaltijd. 
De ene keer serveren we een voor- 
en hoofdgerecht, en de andere keer 
een hoofd- en nagerecht. Ze zijn 
gestart op woensdag 7 december en 
de volgende is 21 december. Het 
DorpsDiner is om de week en is 
bedoeld voor iedereen uit De 
Kwakel, die op zoek is naar een 
gezellig samenzijn. Geniet met 
mede-Kwakelaars van een goed 
gesprek en een lekker diner. Vanaf 
17.30 uur gaan de deuren open en 
bent u welkom in het Dorpshuis De 
Quakel. Het eten wordt rond 18.00 
uur geserveerd en we sluiten af om 
20.00 uur. Het DorpsDiner kost € 10,– 
per keer (exclusief de drankjes). 
Graag uiterlijk de maandagochtend 
vooraf aan het diner in te schrijven 
op de lijst in het Dorpshuis of aan te 
melden bij Edward Verburg, tele-
foonnummer 06 - 1970 4447.

Nieuw in De Kwakel:
Het DorpsDiner

DE KWAKEL TOEN & NU... (65)

1928 Hoofdweg... Toen
Het dubbele woonhuis aan de Hoofdweg 5 (links) en 7 (rechts) is gebouwd in opdracht van 
de Droogmaking Maatschappij (D.M.) in 1887. Deze maatschappij was opgericht in 1880 
om droogmaking van de Zuiderlegmeerpolder te realiseren. De D.M. was ook verantwoor-
delijk voor het graven van sloten, het aanleggen van wegen en het verkopen van alle 
percelen grond. De maatschappij heeft deze woning laten bouwen voor hun machinist van 
het stoomgemaal op de Hoofdweg 3. De eerste machinist was Adrianus du Pau vanaf 1890, 
toen het gemaal in gebruik werd genomen. In 1924 werd deze woning gekocht door de 
smid Andries Smit, voor zijn pleegzoon Cornelis de Jong. Cornelis trouwde op 22 mei 1924 
met Guurtje Mur uit Aalsmeer. Hier ziet u het echtpaar De Jong met hun zoon Frans (2 jaar) 
op de arm van zijn moeder.

2022 Hoofdweg... Nu
In 1928 nam Cornelis de Jong de smederij en de woning van zijn pleegvader Smit over en 
verhuisde het echtpaar naar de andere kant van de Hoofdweg. Dit dubbele woonhuis bleef 
in bezit en werd verhuurd aan meerdere families: Stoof, Thijs en Henk Brozius, Arie en Kees 
Bras. De beide woningen werden meerdere keren gevorderd, net na de oorlog door de 
Gemeente Uithoorn i.v.m. de woningnood. De dubbele woning is later door Cornelis de 
Jong verkocht aan twee eigenaren. Tot 2009 heeft hier de familie Vos op nummer 5 
gewoond en de familie Verheul tot 2019 op nummer 7. In 2009 heeft Marc van der Knaap 
de linker kant gekocht en hij woont hier nog steeds met zijn gezin. Het huis uit 1887 is na 
135 jaar nog steeds bewoond en aangepast aan de moderne tijd, van Toen naar Nu.

Voor meer Kwakelse historische en 
actuele informatie: kijk op de website: 
www.de-kwakel.com  Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer
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Interview wethouder
Ferry Hoekstra 

Klimaatadaptie & Biodiversiteit

Wat gaat de tijd toch snel! Het is 
alweer een half jaar geleden dat ik als 
wethouder duurzaamheid, de thema’s 
circulaire economie, energietransitie 
en klimaatadaptatie onder mijn hoede 
heb gekregen. En wat hebben we veel 
gedaan in 2022. De Gemeente Uithoorn 
volgt de ambitie van de Rijksoverheid om 
in 2050 100% circulair, klimaatproof en 
aardgasvrij te willen zijn. Het is een hoog 
gegrepen ambitie. Maar elke stap is er 
één. We vergeten weleens welke stappen 
we op het gebied van duurzaamheid al 
hebben gezet. We krijgen vanuit elke 
hoek van de samenleving te maken met 
duurzaamheid. We hebben daarom ook 
een duurzaamheidsagenda opgesteld 
vanuit verschillende thema’s zoals 
energie, warmte, klimaat, circulair 
en afval. Om dat in één agenda bij 
elkaar te brengen, is een behoorlijke 
opgave. Maatregelen op het gebied van 
duurzaamheid kunnen gevolgen met 
zich meebrengen. Dat moeten we ons 
als gemeente realiseren en daardoor 
ook de juiste beslissingen maken. Als dit 
gedragen wordt door de samenleving, 
dan wordt de uitvoering ook makkelijker. 
Het tekort aan grondsto� en begint van 
invloed te zijn op de uitvoering van 
allerlei projecten. Betaalbaarheid en 
realisatie komen daardoor nog meer 
onder druk te staan. Nog bewuster 
omgaan met grondsto� en en het 
recyclen hiervan (circulaire economie) 
wordt daarom steeds belangrijker. Ik heb 
alles wat we gedaan hebben in 2022, ook 
voor mezelf, op een rij gezet.

Ik wens u een � jne decembermaand en 
ik kijk er naar uit om weer in het nieuwe 
jaar te vertellen welke plannen in 2023 
op het gebied van duurzaamheid op de 
agenda staan.

Een groener Nederland begint 
in je eigen wijk
In Legmeer-West hebben we een Swale 
aangelegd. Dit is een voorziening waarin op 
een gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater 
wordt vastgehouden. Dit regenwater 
wordt vastgehouden in een ondergrondse 
grindko� er en op het oppervlak. Na 24 uur 
wordt het regenwater automatisch afgevloeid 
op het oppervlaktewater. Zo voorkomen 
we wateroverlast bij hevige regenval. De 
Swale zorgt niet alleen dat het overschot aan 
regenwater tijdelijk wordt vastgehouden , 
maar in droge tijden heerst er een prettig en 
biodivers leefklimaat, waar ook nog eens ruimte 
is om te spelen.

Gemeente Uithoorn heeft zich 
recent aangesloten bij de landelijke 
publiekscampagne van Stichting Steenbreek. 
Wij delen hun missie om verstening in zowel de 
openbare ruimte als particuliere tuinen tegen te 
gaan. We willen inwoners bewust te maken van 
de positieve gevolgen van vergroening. Denk 

Circulaire economie

Zorgeloze mobiliteit

Energietransitie

We hebben in 2022 een aantal duurzame 
circulaire projecten gedaan; MFA (Multi 
Functionele Accommodatie) De Scheg 
en de verbouwing van de raadzaal in het 
gemeentehuis. Bij deze projecten zijn 
bestaande materialen, waar mogelijk, 
hergebruikt. Zo is de oude gymvloer van De 
Scheg hergebruikt om tafels van te maken.
Ook maken we inwoners bewust om textiel niet 
bij het restafval te gooien. Textiel hergebruiken 
of recyclen is enorm duurzaam, vergeleken met 
textielproducten maken uit nieuwe vezels. Dit 
komt doordat er heel veel water en energie 
nodig is om nieuwe vezels te maken. Of het 
nu gaat om een zak chips, soepblik of wijnfels: 
afval kan weer een grondstof worden. 
Het programma VANG (van afval naar 
grondstof ) helpt ons om de nodige stappen te 
zetten naar een circulaire economie. Voor de 
komende jaren ligt de focus op het nog beter 
scheiden van restafval en de kwaliteit van de 
deelstromen zoals GFT, PMD, glas en papier.

2023: Aan de slag met 
duurzame meedenkers
De komende jaren staat zowel de gemeente 
als inwoners nogal wat te wachten qua 
opgaven op het gebied van duurzaamheid 
en het klimaat. Hoe maken we Uithoorn 
duurzaam? Om een goede invulling te 
geven aan het vraagstuk duurzaamheid 
en klimaat heeft de gemeente een oproep 
gedaan onder de inwoners van Uithoorn en 
De Kwakel hierover mee te denken. We zijn 
verrast en heel blij over het aantal inwoners 
wat graag een duurzame meedenker wil 
worden. Denkt u “wat jammer dat ik deze 
informatie heb gemist, ik wil ook graag 
meedenken over duurzaamheid in de 
gemeente”, stuur dan een mailtje naar 
duurzaamheid@uithoorn.nl. 

hierbij aan het herstel van onze biodiversiteit 
en maatregelen omtrent klimaatverandering, 
zoals toenemende hitte en droogte. Ook 
heeft de gemeente Uithoorn haar maaibeleid 
aangepast en maaien we minder of houden in 
ieder geval rekening met de biodiversiteit.

Meer groene tuinen zijn hard nodig, want 
hitte(stress), droogte en wateroverlast door 
piekbuien komen steeds vaker voor. Een groene 
tuin kan de overlast beperken, bijvoorbeeld 
door regenwater op te vangen of tegels te 
vervangen door groen. Bovendien draagt een 
groene tuin bij aan biodiversiteit.

Gemeente Uithoorn heeft ook meegedaan aan 
de Nationale Klimaatweek. Leuke doe-acties 
waren georganiseerd om te laten zien hoe 
makkelijk je met eenvoudige tips een bijdrage 
kan leveren aan klimaatverbetering. 

Samen kunnen we het verschil maken en 
zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde 
leefomgeving! 

Uithoorn doet duurzaam
2022 in vogelvlucht

De gemeente biedt inwoners en 
ondernemers de mogelijkheid om een 
openbare laadpaal aan te vragen voor 
het opladen van elektrische auto’s. 
Zorgeloze mobiliteit is een onderdeel 
van het klimaatakkoord. Geen emissies, 
uitstekende bereikbaarheid toegankelijk 
voor jong en oud, arm en rijk, valide 
en mindervalide. Betaalbaar, veilig, 
comfortabel, makkelijk én gezond.

Om inwoners goed te betrekken bij de 
energietransitie heeft het Energieloket 
Uithoorn namens de gemeente verschillende 
duurzame acties in 2022 aangeboden. 
• Cadeaubon voor woningeigenaren en 

huurders
• Informatieavonden van Vereniging voor 

Eigenaren
• Informatieavonden buurtactie Legmeer, 

Thamerdal en Centrum
• Collectieve inkoop actie warmtepomp, 

zonnepanelen, glas en isolatie
• Gratis adviezen en tips van energiecoaches
• Diverse informatieavonden voor huurders 

over energie besparen

Tip: Ons energieloket Uithoorn 
(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) helpt 
u graag op weg met advies en acties. Neem 
daar eens een kijkje. U kunt nog tot en met 
4 januari 2023 meedoen met de isolatieactie. 
Huurders kunnen nog nog een cadeaubon 
van 60 euro aanvragen of verzilveren. Nog 
aanvragen = meteen verzilveren. Actie loopt tot 
en met 31 december.

Winnaar “Maak van je 
spijkerbroek een tas”
Mevrouw W. Overwater is winnaar van 
de actie “Maak van uw spijkerbroek een 
tas”. De eenvoud van haar ideeën, sprak 
ons erg aan: In de tuin of op het balkon 
lampjes op zonne-energie overdag 
opladen, om ’s avonds als sfeerverlichting 
binnen te gebruiken door deze lampjes in 
een glazen vaas bijvoorbeeld te doen. 
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Vinkeveen - ‘Paul’s patatboot’ is 
‘Cafetaria van het jaar 2022 van de 
provincie Utrecht’ geworden. Ook 
won hij de prijs voor ‘Beste Cafetaria 
in de gemeente De Ronde Venen’. 
Bovendien is hij genomineerd voor 
de originaliteitsprijs. In januari krijgt 
eigenaar Paul Bouwens de Neder-
landse Horeca prijzen uitgereikt 
tijdens het feestelijke Award Festival 
in Ouwehands dierenpark. 
Paul is apetrots op deze waardering 
van het publiek. Met zijn drijvende 
snackbar vaart hij in de zomer-
maanden over de Vinkeveense 
Plassen om toeristen en omwonen-
den te voorzien van een patatje 
speciaal of een verkoelend ijsje.
Met een grote dosis energie en 
enthousiasme zorgt Paul voor zijn 
gasten, want daar doet hij het voor. 
“Ze roepen me als ik langs vaar. Ik 
zorg voor een beetje gezelligheid.” 
Mensen zijn altijd blij als hij langs-
komt en er staan vaak lange rijen.
“Ze kunnen bij mij voor alles terecht. 
Van patat tot oesters en van Fanta
tot champagne. Het enige wat ik
niet verkoop is nee.” De keuken in de 
omgebouwde boot is compleet inge-
richt en ziet er strak en netjes uit. “Ik 
ben altijd aan het poetsen, want het 
moet schoon zijn.” Zijn producten 
zijn van goede kwaliteit. “Ik gebruik 
geen zout, maar patatkruiden, het 
vet wordt vaak vervangen en de
satésaus maak ik zelf.”  
Paul vaart niet alleen rond met de 
snackboot, maar kan ook worden 
ingehuurd voor feesten en partijen. 

“We zorgen voor geluid en licht en 
dan neem ik een chef-kok mee.” Voor 
hem maakt het niet uit of zijn klanten 
jong, oud, rijk of arm zijn. “Ik doe 
tegen iedereen net zo joviaal.”

Winter
In de wintermaanden ligt de boot 
naast zijn huis in Vinkeveen. “Dit
was het zomerhuis van mijn ouders. 
Ik ben hier opgegroeid. De boot 
bestond toen al en ik ging er vaak 
een patatje halen. Ik besloot de
oude Kagenaar te kopen. Hij was kas 
verrot. Tijdens de coronatijd hebben 
we alles eruit gehaald. Daar heb ik 
veel hulp bij gekregen. Er kwam 
geen eind aan en ik vroeg me echt af 
waar ik aan begonnen was.” Ook nu 
moet de gerenoveerde boot met een 
grote kraan uit het water worden 
getild om er weer aan te werken. 
Maar spijt heeft Paul niet. Na een 
veelbewogen leven als portier wilde 
hij graag meer regelmaat in zijn 
leven. “Ik had het twintig jaar eerder 
moeten doen. Het is alleen maar 
leuk.” Ideeën heeft hij nog genoeg. 
Op kerstavond versiert hij de boot 
met lichtjes en een kerstboom en 
vaart hij langs de Baambrugse Zuwe 
met glühwein en als er ijs komt te 
liggen, verkoopt hij koek en zopie. 
Vanaf half januari wil hij open gaan 
als snackbar vanaf zijn eigen steiger. 
“De positiviteit die ik terugkrijg is het 
leukste wat er is. Ik wil dat we met 
een lach op ons gezicht uit elkaar 
gaan.” Volg Paul’s patatboot op
Instagram en Facebook.

Paul’s patatboot is beste 
cafetaria van provincie Utrecht

Wilnis - Op zaterdag 10 december
is er van 11.00 uur tot 15.00 uur een 
kerstmarkt in De Schakel achter de 
Ontmoetingskerk in Wilnis. Er zijn 
kerststukjes, kerstversiering, heerlijke 
baksels, fotokaarten en puzzels te 
koop. Er is een tentoonstelling van 
kerststallen en u kunt genieten van 
een glaasje Glühwein of heerlijke zelf-
gemaakte erwtensoep. De opbrengst 
van deze kerstmarkt is bestemd voor 
het project van Kerk in Actie ‘Samen 
tegen armoede’. Door de torenhoge 

in�atie en de fors gestegen energie-
prijzen komen steeds meer mensen 
in Nederland in de problemen. 
Volgens schattingen leven in 2023 
ruim 800.000 mensen in ons land 
onder de armoedegrens, onder wie 
200.000 kinderen. Kerk in Actie wil 
mensen in acute nood helpen door 
samen met de Voedselbank voedsel-
pakketten te maken en uit te delen in 
heel Nederland en daarnaast samen 
met Schuld Hulp Maatje mensen uit 
de schulden helpen te komen.

Kerstmarkt in Wilnis

De Ronde Venen - De open avonden 
van het VeenLanden College waren 
op dinsdag 29 november in Vinkeveen 
en op donderdag 1 december 2022 in 
Mijdrecht. Met de ervaring van voor-
gaande jaren koos de school ervoor 
het eerder in het schooljaar te doen 
dan anders. Het was voor alle mede-
werkers van de school heel �jn om 

eindelijk weer op deze vertrouwde
manier kennis te kunnen maken
met de leerlingen uit groep 8 en
hun ouders/verzorgers. De bezoekers 
kwamen op deze avonden meer te 
weten over het VeenLanden College. 
Aan ieder talent wordt gedacht op 
het VeenLanden College: of het nou 
sport is, ondernemend onderwijs, 

techniek of kunst en expressie,
er is genoeg te beleven op school.
In Vinkeveen was veel belangstelling 
voor het gepersonaliseerde onder-
wijs. 2022 is een gedenkwaardig jaar 
voor locatie Vinkeveen, omdat zij 
o�cieel partnerschool Kunskapss-
kolan zijn geworden. Dit betekent 
dat zij het Kunskapsskolan pro-
gramma en het Quality Framework 
als uitgangspunt voor de gehele 
school hanteren. De school heeft
een goed traject doorlopen om 
samen een gedeeld doel, kader en 
begrip op te bouwen van wat er voor 
goed gepersonaliseerd onderwijs 
nodig is. En daar zijn we trots op. 
VeenLanden College kijkt terug op 
geslaagde open avonden in goede 
sfeer.
Via de website www.veenlanden
college.nl kun je je nog inschrijven 
voor de lesmiddag op locatie Mij-
drecht op woensdag 15 februari 2023 
en/of voor de lesmiddag in Vinke-
veen op woensdag 8 februari 2023.

Na lange tijd weer open avonden 
op het VeenLanden College

De Ronde Venen - Van 2 januari 2023 
tot en met 17 oktober 2023 gaat 
Schiphol onderhoud uitvoeren aan 
verschillende landingsbanen. Om
toch voldoende vluchten van en naar 
Schiphol mogelijk te maken heeft 
Schiphol aan het ministerie van Infra-

structuur en Waterstaat gevraagd of
zij kunnen afwijken van de standaard-
regels over baan- en routegebruik.
Dit betekent dat vliegtuigen dan ook 
tussen 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur 
’s ochtends deze banen kunnen 
gebruiken. Gemeente De Ronde Venen 

is het niet eens met deze plannen 
omdat de nachtvluchten zorgen
voor overlast bij inwoners.
Met de huidige vluchtfrequentie en 
vluchtroutes staat de leefkwaliteit in 
De Ronde Venen al onder druk. 
Vluchten overdag en in de avond 

tijdens dagelijkse activiteiten worden 
door sommige inwoners al als storend 
ervaren. Vluchten in de nacht zijn van 
een andere orde. Zeker bij bewoners 
van oudere huizen waar geluidsisolatie 
matig tot slecht is. Of in huizen zonder 
ventilatierooster met een verhoogde 
geluidwering en mensen die met een 
raam open slapen. Die mensen worden 
vaker wakker van vliegtuigen die ’s 
nachts overvliegen. Dit heeft negatieve 

gevolgen voor de nachtrust van deze 
inwoners. Wethouder Cees van Uden: 
“De mogelijkheid tot nachtvluchten is 
niet gewenst in onze gemeente. En dat 
laten we Schiphol en het Rijk weten. 
Daarom versturen we een brief met 
onze weerstand tegen deze plannen.” 
Via deze link zijn de vliegroutes over 
gemeente te zien: www.schiphol.nl/nl/
schiphol-als-buur/pagina/
woon-ik-onder-een-vliegroute.

Gemeente De Ronde Venen is het niet eens
met nachtvluchten Schiphol

Regio – Vanaf vrijdagmorgen tot en 
met maandagavond jl was het, 
ondanks het gure weer, gezellig druk 
op diverse schoolpleinen, in bejaar-
detehuizen, verenigingen of gewoon 
thuis. Uit luidsprekers klonk het 
sfeervolle Sinterklaas repertoire en 
iedereen zong uit volle borst mee. De 
leerlingen trappelden van kou én 
ongeduld, zou de Goede Sint nog 

komen en welk vervoermiddel had 
hij dit jaar uitgekozen? In de Kom in 
Mijdrecht bracht de Sint ook dit jaar 
weer een gezellig bezoekje bij de 
bewoners. En hoewel dit geen 
kinderen meer zijn, vindt de Sint ook 
deze bezoekjes, vaak de gezelligste. 
Dit werd ook dit jaar weer mogelijk 
gemaakt door een �nanciele 
bijdragen van Multi Media uit

Mijdrecht. Bijgaande foto’s geven een 
impressie van enkele Sint activiteiten 
in de regio.

Sinterklaas vierde zijn 
verjaardag
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De Kwakel - Zelfs de nestor van 
damclub Kunst en Genoegen, Leo 
Hoogervorst, 73 jaar lid, was vanuit 
Vrouwenakker overgevlogen om deze 
middag luister bij te zetten. De leden 
moesten traditiegetrouw op de jubi-

leumfoto ter ere van het 95-jarig 
bestaan van K&G. Amper bijgekomen 
van de foto sessie sloegen de nog 
zeven resterende leden aan het snel-
dammen. Aangevuld met aspirant lid 
Menno van Delft speelden men zeven 

rondes van vier partijen. Des te meer 
zielen des te meer vreugd ging deze 
middag zeker op. Waarbij Leo en 
Menno voor een levendige sfeer 
zorgden. Zo zou het voortaan elke 
woensdagmiddag moeten zijn, 
vandaar dat K&G nog steeds een 
oproep doet voor nieuwe leden. Het 
sneldammen ontaarde uiteindelijk in 
een barrage partij die Fred Voorn van 
Adrie wist te winnen. Voldaan togen 
de dammers huiswaarts om twee 
dagen later alweer in ‘t Fort De Kwakel 
plaats te nemen tegen de dammers uit 
Diemen. De K&G-ers kregen een lesje 
in nederigheid, de ereklasse is wel van 
bijzonder hoog nivo. Zelfs zonder de 
vijfvoudig Nederlands damkampioen 
wisten de Diemenaren K&G puntloos 
te laten. Op 15 december wacht de 
volgende bondswedstrijd tegen SNA, 
de K&G-ers zullen hun huid zo duur 
mogelijk proberen te verkopen.
Op zaterdagmiddag 17 december is 
het donateurdamtoernooi in ‘t Fort, 
aanvang 13.00 uur.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was 
het weer zover, de jaarlijkse Pieten-
training voor het jongste jeugdteam 
van Atlantis, de Kangoeroes. Het is
al jaren een traditie en het blijft toch 
wel het hoogtepuntje van het jaar 
voor de kinderen en de trainers.
De sporthal was om omgetoverd tot 

een Pietenschool. Er stonden zeven 
onderdelen klaar om de kinderen te 
kunnen opleiden tot echte Pietjes. 
De kinderen kwamen verkleed
als Pietje binnen en na een korte 
warming-up kon de groep in tweeën 
worden gesplitst. Er is gebalanceerd 
over de daken, zelfs met kleine 

obstakels, die waren voor de Pietjes 
in opleiding geen probleem. De 
Kangoeroes hebben laten zien dat ze 
weer veel hebben geleerd de afge-
lopen maanden. Het wandrek was 
een �atgebouw, de pakjes zijn zelfs 
tot aan de derde verdieping door het 
open raam gegooid. Het favoriete 
onderdeel blijft toch van het dak 
springen. De kangoeroes hebben 
laten zien ook stoer te zijn, ze zijn
er allemaal vanaf gesprongen, wel 
meerdere keren. Na deze ochtend 
mochten de kinderen zichzelf dan 
ook echte Pietjes noemen. De 
kinderen en trainers zijn allemaal 
met een lach op het gezicht naar
huis gegaan.
De Kangoeroes is voor kinderen van
3 t/m 6 jaar en trainen elke zaterdag-
ochtend van 10.00 tot 11.00 uur. Op 
een speelse manier maken ze kennis 
met korfbal, maar het allerbelang-
rijkste, ze hebben heel veel plezier 
samen. Ook een keer komen mee-
trainen? Stuur dan een e-mail
naar aanmelden@kvatlantis.nl om
je aan te melden voor vier gratis 
proeftrainingen.

Weer geslaagde Pietentraining 
voor de Kangoeroes van Atlantis

Uithoorn - Na de prachtige shirts en 
trainingspakken, gesponsord door 
RSP van Frank den Butter, heeft het 
handbalteam C1 van Legmeervogels 
er weer een sponsor bij. Tandartsen-
praktijk Mulder uit Uithoorn, sponsort 
rugzakken aan het handbalteam. 

Zondagmorgen kwam de sponsor
de rugzakken uitreiken in de mooie 
nieuwe Scheg. Dat was voor de 
sponsor bekend terrein want hun 
praktijk zit gehuisvestigt aan de 
nieuwe Scheg. Door de prachtige 
rugzakken gaan de handbalsters

de Tandartsenpraktijk Mulder veel 
bekendheid geven bij de vereni-
gingen waar zij moeten handballen. 
Het team heeft het qua wedstrijden 
spelen erg zwaar in de C competitie 
maar qua gezelligheid en plezier 
hebben de meiden het erg leuk met 
elkaar. Door de mooie aankleding en 
nu de prachtige rugzakken, lopen
de meiden er prachtig bij en zijn ze 
natuurlijk erg blij met hun sponsoren.

Tandartsenpraktijk Mulder 
sponsort tassen Handbal C1

Ouderwetse dammiddag
in ‘t Fort

Regio - Op maandagavond werd in 
de Scheg de eerste zitting van de 
derde parencompetitie gespeeld.
In de A-lijn ging met een trots gevoel 
en volledig op eigen kracht het paar 
Reina Slijk-oord en Lia Guijt met de 
eerste plaats aan de haal en een 
mooie score van 63,00%. De tweede 
plaats moesten Tineke van der Sluis 
en Henk Stolwijk, Carla Dijkman en 
Gerard van der Meer met 58,33% 
samen delen en dat vonden ze op 

deze Sinterklaasavond niet erg.
De vierde plaats ging naar het zeer 
stabiel spelende paar Monique Ver-
berkmoes en Jan van Beurden met 
een score van 58,00%. In de B-lijn
was het gelegenheidspaar Joke de
Wit en Jeanette Das ongenaakbaar en 
scoorden buiten de eerste plaats ook 
de hoogste score van de avond met 
66,67%. De tweede plaats was met 
een score van 61,67% voor de dames 
Ludy Bonhof en Anneke Buskermolen 
en de derde plaats ging met 56,25% 
naar Nel Bakker en Ellen Hengeveld.

Regio - Dinsdag 13 december
is er weer een gezellige bingo-
middag in gebouw de Rank
aan de Prins Bernhardlaan 3

in Mijdrecht, tegenover gebouw 
Veenstaete en de vijver.
De bingo start om 14.00 uur.
Er zijn weer vele mooie prijzen, 
waaronder een pizza oven. De 
kaartjes kosten €0,50 per stuk.

BVU nieuws

Bingo

LEZERSPOST

Hoera, hoera! Eindelijk een mooie geste van onze Gemeente (De Ronde 
Venen) in deze dure tijden waar de energiekosten de pan uit rijzen, 
tenminste... als je de in alle brievenbussen van onze Gemeente bezorgde 
brief op het Gemeentelogo, rechtsboven, mag geloven. ”Aan de bewoners 
van dit pand”, gevolgd door uw postadres. Een waardebon met een persoon-
lijke code die 70 euro waard is en gekoppeld is aan alleen jouw adres. In nog 
geen 0,3 mm grote lettertjes die alleen met behulp van een fors vergrootglas 
leesbaar worden staat dat je ergens anders, op een of andere website, de 
voorwaarden kunt vinden, maar als ‘de 80 ver-gepasseerde ‘ zie je dát over het 
hoofd. Een genereus gebaar in de vorm van een waardebon ter grootte van 
maar liefst € 70,–! Geen kattenpis in deze tijden waarin energiebesparing het 
credo is. Tot een maximum van het bovengenoemde bedrag helpt de 
Gemeente je huis duurzamer te maken om zo de energiekosten ietsjes te 
verlichten. Chapeau Gemeente! Echt, chapeau! Na regelmatig iets minder 
waarderende commentaren mag er nu wel eens een positieve tussendoor 
komen toch?

5 december
Vanaf 5 december (geen dag eerder!) kon men naar iedere gewenste winkel 
gaan om artikelen te kopen tot het genoemde maximale bedrag om de ener-
giekosten omlaag te brengen. Snel rekende ik het aantal gewone (stroom 
voerende) lampen uit die dan door de superzuinige ledlampen vervangen 
konden worden. Voor het hele huis kwam ik op elf exemplaren. Ja, de alumi-
nium tochtstrips van de voordeur waren eigenlijk ook aan vervanging toe en 
de onder de deur bevestigde tochtborstel ook, maar alles op zijn beurt. 
Enthousiast begaf ik mij naar de goedkoopste winkel in onze woonplaats 
Mijdrecht: de Action. Direct naar het rek met de ledverlichting waar 
menigeen mij blijkbaar voor geweest was. Alles lag door elkaar en het werd 
echt zoeken wat bij wat hoorde. Een medewerkster beaamde mijn opmerking 
dat het een bende was in de lampen sector. “Men pakt maar en legt het niet 
meer terug op de plek waar het lag als men de verkeerde in handen heeft “...
merkte ze op. “De mensen maken er zelf een bende van...”.
Met enige moeite kon ik de elf ledlampen bij elkaar sprokkelen die ik nodig 
had. Totaalkosten? Iets meer dan € 25,–. Snel rekende ik uit dat er dus nog 
een saldo overbleef van goed € 45,–. Die kon ik mooi gebruiken voor de deur-
borstel en de aluminium tochtstrip. Maar omdat Action die niet verkoopt zou 
ik er later voor naar de Karwei kunnen gaan.

Met mijn gescoorde lampen toog ik naar huis om de kassabon aan de brief 
van de Gemeente te hechten. Op mijn gemak las ik die nog eens door en 
kwam tot twee schrikbarende ontdekkingen. In een bepaalde regel stond dat 
je moest opletten dat je voor vergoeding van de door jou gemaakte kosten in 
aanmerking kon komen zolang er budget beschikbaar was. Was het budget 
op, dan had je pech en zouden de gemaakte kosten voor eigen rekening 
zijn... Dus, valkuil nummer1 van onze gezagsdragers.
Ik begon de brief verder minutieus uit te pluizen. Welke valkuilen had men 
nog meer voor ‘de bewoners van dit pand’ in petto? En ja hoor! Valkuil 
nummer 2! Het waardebon-bedrag was niet bedoeld ter vrije besteding voor 
middelen om de energiekosten omlaag te brengen! Men mocht maximaal
zes ledlampen aanscha�en! Dat de andere oudere lampen stroom blijven 
opvreten is blijkbaar van geen enkel belang. Van onze elf aangeschafte 
ledlampen zal ik er dus vijf zelf moeten betalen... terwijl er op papier nog
€ 45,– te besteden was...
De Gemeente had mijns inziens véél beter kunnen melden dat men, uitslui-
tend tegen overlegging van de originele gedateerde aankoopbonnen uiter-
aard, voor het maximale bedrag van € 70,– in aanmerking kon komen en niet 
met de ‘mitsen en maren’ over budgetbeperking (op is op) en het opleggen 
van een kwantum.
Dus... toch weer typisch een ernstig minpunt van onze bestuurders.
Chapeau? Nou, daar moet ik toch nog eens diep over nadenken.

C.N.H. van Dijck,
Mijdrecht.

Aan de bewoners van dit pand
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Mijdrecht - Argon heeft in de thuis-
wedstrijd tegen NSC uit Nijkerk de 
volle winst gehaald. De basis van de 
zege stond na een kwartier op het 
scorebord, binnen twee minuten vier 
mogelijkheden waarvan er twee doel 
tro�en. De tweede helft drong NSC 
behoorlijk aan en sloop de onzeker-
heid bij Argon weer in de ploeg, twee 
minuten voor het einde van de speel-
tijd scoorde Argon de 3-0, één minuut 
later maakte NSC toch nog een doel-
punt, eindstand 3-1.

Snel twee doelpunten
De gasten uit Nijkerk begonnen de 
wedstrijd met een fel o�ensief en dat 
resulteerde na vijf minuten in een 
gevaarlijk schot van Kevin van Essen 
dat Argondoelman Juran Doezeman 
met enige moeite tot hoekschop kon 
verwerken. Daarna nam Argon het 
initiatief, het eerste wapenfeit was 
een omhaal van Bas Boelhouwer maar 
de bal werd te zacht ingeschoten en 
daardoor een gemakkelijke prooi 
voor doelman Sevok. Maar na precies 
een kwartier spelen viel het eerste 
doelpunt voor de thuisploeg, een 

voorzet van Dylan Bergkamp werd 
terug gelegd door Max Oliemans
op Justin Schouten die van dichtbij 
doelman Sevok kansloos liet, 1-0. 
Daarna een mogelijkheid voor Bas 
Boelhouwer middels een kopbal uit 
een vrije trap maar de bal belandde 
op het dak van het doel. Even later 
zagen we een doelpoging van Max 
Oliemans maar de bal ging naast en 
leverde een hoekschop op. Dylan 
Bergkamp draaide de bal vervolgens 
voor doel en daar benutte Tygo 
Limburg zijn lengte om onhoudbaar 
in te koppen, 2-0. Daarna nam Argon 
wat gas terug en bleven de mogelijk-
heden om verder uit te lopen beperkt. 
We zagen vervolgens een vrije trap 
voor NSC maar Bilal Tmim schoot 
rakelings naast. Ook een schot van 
afstand van Tim Waning ging naast
de voor Argon verkeerde kant van
de paal.

Onzekerheid
De tweede helft drong de ploeg uit 
Nijkerk �ink aan en kwam veel op de 
helft van Argon, veel echte kansen 
konden er niet worden genoteerd 

voor de gasten en ook de Argon 
aanval bleef steken in de goede 
bedoelingen. Het spel werd slordig en 
veel balverlies terwijl het niveau van 
de eerste helft niet werd gehaald. NSC 
schoot op de paal en een kans voor 
open doel van dichtbij werd ook niet 
benut. Juran Doezeman moest twee 
maal �ink aan de bak met pogingen 
van Tmim en invaller El Hammouchi, 
de laatste poging leverde een hoek-
schop op voor de gasten. Tien 
minuten voor het eindsignaal van de 
goed leidende scheidsrechter Owen 
van Hoof maakte Dylan Bergkamp en 
Tim Waning plaats voor Erkelly de Sa 
en Mika Keizers. Vlak voor tijd liep 
Tmim tegen een gele kaart kaart aan 
voor hands en in dezelfde minuut 
voor beledigen van de scheidsrechter 
volgde de rode kaart. Even later 
beloonde Mika Keizers zijn invalbeurt 
met een fraai doelpunt door de bal uit 
een steekpass van Justen schouten in 
de verste hoek te deponeren, 3-0. In 
dezelfde minuut zette Corné Parol de 
3-1 op het bord door van dichtbij 
ongehinderd te kunnen scoren. In 
blessuretijd miste Justin Schouten 
voor open doel en testte invaller
Youri Blom de Argon sluitpost.
Zaterdag de laatste wedstrijd voor
de winterstop, uit tegen HBOK.

Verdiende overwinning Argon 
op NSC

Foto:  Hans van Gelderen

Wilnis - CSW speelde zaterdag op 
eigen veld tegen hekkensluiter PVCV 
en wie vooraf aan een makkie had 
gedacht kwam bedrogen uit. Na een 
ruststand van 0-2 kon CSW pas na rust 
orde op zaken stellen om alsnog met 
een 4-2 zege van het veld te stappen. 
Reeds na twee minuten spelen keek 
CSW al tegen een 0-1 achterstand aan. 
De bal werd vanaf de linkerkant prima 
in de verste hoek geschoten. CSW was 
nog steeds niet wakker geschud want 
na negen minuten spelen kwam PVCV 
op een 0-2 voorsprong. Na een voor-
zet kon de bal bij de tweede paal 
zomaar vrij worden binnengekopt. 
CSW stelde hier bitter weinig tegen-
over, leed veel onnodig balverlies en 
speelde in een te laag tempo om het 
PVCV echt lastig te maken. Voor rust 
was alleen Matt Veerhuis dicht bij een 
tre�er maar zijn inzet werd door de 
doelman onschadelijk gemaakt.
Na rust schoot CSW uit de start-
blokken en kwam vrijwel direct op 
1-2. Veerhuis brak door op links en na 
een prima voorzet op maat kon de bal 
bij de tweede paal worden binnenge-
tikt door Stefan Tichelaar. Vervolgens 
hield CSW vol druk op de tegen-
stander en verhoogde het tempo 

maar grote kansen bleven vooralsnog 
uit. Met nog twintig minuten op de 
klok kreeg CSW een penalty toege-
kend na een handsbal binnen de 
zestienmeter. Tichelaar schaarde zich 
achter de bal en schoot feilloos in.
Na deze gelijkmaker kwam CSW heel 
goed weg toen de linksbuiten de bal 
op de paal schoot en in de rebound 
bracht de paal wederom redding
voor CSW. Direct hierna nam CSW
de leiding. Na een prima uittrap van 
doelman Mike van Yperen werd de bal 
verlengd op Veerhuis die alleen op de 
doelman mocht afgaan en vervolgens 
deze kansloos liet. PVCV kwam hierna 
nog met 10 man te staan nadat een 
speler zijn tweede gele kaart kreeg 
voorgeschoteld en dus mocht 
vertrekken. Maar richting het einde 
werd het spel van CSW steeds romme-
liger en kon de ploeg nauwelijks 
omgaan met de man meer situatie. 
Het leverde nog een paar dreigende 
situaties op voor het doel van Mike 
van Yperen maar de doelman greep 
steeds bekwaam in. Vlak voor tijd viel 
voor CSW de verlossende 4-2. 
Wederom was Veerhuis de aangever 
en nu was het Justin Blok die vrij voor 
het doel beheerst afmaakte.

CSW komt met de schrik vrij

Regio - In de biljartcompetitie binnen 
De Ronde Venen werd afgelopen 
week de topper tussen nummer 1 en 2 
op de ranglijst gepeeld. Koploper Bar 
Adelhof 1 verloor in een thuiswed-
strijd enigszins verrassend met 34-43 
van nummer 2 Cens.
Namens Bar Adelhof 1 won alleen Eric 
Verlaan zijn partij, de overige partijen 
waren een prooi voor respectievelijk 
Sander Pater, Evert Driehuis en 
Desmond Driehuis van Cens. Door de 
9 extra punten die Cens heeft behaald 
zijn ze Bar Adelhof 1 tot op 7 punten 
genaderd. Nummer 3 in de ranglijst is 
De Merel/Richard’s 1, die door de 
41-38 winst op de koploper ook zeven 
wedstrijdpunten inliep, maar Cens 2 
punten zag uitlopen. Walter van 
Kouwen (foto) presteert het hele 
seizoen al stabiel en schreef de kortste 
partij van de week op zijn naam in 23 
beurten. Kees Gri�oen haalde ook 12 
punten binnen, Bert Fokker verloor 
van Ed Spitteler en John Vrielink 
moest zijn meerdere erkennen in Nico 
Koster, die in 24 beurten een beurt 
tekort kwam voor de kortste partij.
De Kromme Mijdrecht 1 had met
een eindstand van 27-42 weinig in te 
brengen tegen De Merel/Richard’s 2 
(DMR2). Willem v/d Graaf won wel 
weer, maar namens DMR2 gingen Piet 
Best, Ralph Dam en Wilbert Celie met 
de winst huiswaarts. Het derde team 
van De Merel/Richard’s won ook over-

tuigend met 43-31 van De Springbok 
2/Feka. Jeroen van Rijn, Caty Jansen 
en Wim Berkelaar zorgden daarvoor, 
kopman Dorus v/d Meer kon het als 
enige niet bolwerken tegen Cees de 
Jong van De Springbok 2/Feka.

Hoogste score Veenland
De Springbok 1 heeft dit seizoen nog 
geen speelronde winnend afgesloten 
en moest met 31-44 wederom het 
hoofd buigen tegen DenB Diensten. 
Cock Sassen en Ton Verlaan hadden 
amper tegenstand te duchten en 
wonnen namens DenB gedecideerd. 
Ger Ruimschoot sleepte er een gelijk-

spel uit tegen Harry Stolwijk, kopman 
John Beets kwam net 3 caramboles 
tekort tegen de goed spelende Joop 
Zeh van Springbok 1. Veenland wist 
met 44-34 te zegevieren over De 
Kromme Mijdrecht 2, de hoogste 
score van Veenland dit seizoen.
Joep Pothuizen, Derk en Jan Elenbaas 
waren hiervoor verantwoordelijk.
Jan Elenbaas legde met 13 van zijn te 
maken 47 caramboles procentueel de 
hoogste serie van de week op tafel 
(27,66%). Frans Versteeg wist als enige 
van De Kromme Mijdrecht 2 een 
winstpartij te realiseren. Voor de kans-
hebbers zijn er nog twee speelronden 
te gaan, de spanning stijgt richting 
het winterkampioenschap.

Cens loopt in op koploper

Mijdrecht - Op 3 december mocht 
Atlantis D2 in een warme zaal vol 
energie starten aan een wedstrijd 
tegen Thor D1 uit Harmelen. De 
wedstrijd begon voortvarend, Willem 
scoorde binnen 10 seconden het 
eerste punt. Al snel volgde een 1-1 en 
een 2-1 van de tegenstander. Atlantis 
liet zich niet de kaas van het brood 
eten. Quint wist zich na een door-
loopbal zonder resultaat snel te 
herstellen en maakte het 2-2. Het
werd bijna 2-3 maar er werd heel
goed verdedigd door Minke dus bij 
het wisselen van vak was de stand
nog steeds gelijk. Atlantis speelde heel 
goed en gaf Thor weinig kansen. Sven 
maakte na een snel spel van Atlantis 
de 3-2 maar Thor kwam snel terug en 
scoorde een mooie gelijkmaker. Thor 
had de smaak te pakken, Atlantis vocht 
voor wat ze waard waren maar gingen 
de rust in met een stand van 6-3.
Na de rust werd er door beide partijen 
ontzettend fanatiek en snel gespeeld. 

Romée scoorde met een doorloopbal, 
maar dat lukte Thor ook. Door een hele 
mooie actie van Romée en Willem 
werd het 7-5. De spanning was te 
snijden, ook op de tribune zat 
iedereen op het puntje van de bank. 
Zowel Atlantis als Thor waren goed
op elkaar ingespeeld, Siem en Melle 
maakten nog een prachtig punt, Jordy 
scoorde er ook nog een en de stand 
was 8-7 toen de spannende eindfase 
van de wedstrijd aanbrak. In deze fase 
kregen zowel Thor als Atlantis weinig 
kansen. De verdediging van Atlantis 
was ijzersterk (o.a. door stille kracht 
Faye), aanvaller Jasper had nog een 
prachtig uitgevoerde doorloopbal
die een punt verdiend had, maar de 
wedstrijd bleek net een beetje te kort 
om de gelijkmaker nog te maken. Met 
de bal in bezit werd er afge�oten, de 
eindstand bleef hierdoor onveranderd: 
8-7. Ondanks deze eindstand kan D2 
met voldoening terugkijken op deze 
wedstrijd!

Thor net een maatje te groot 
voor Atlantis

Regio - Maandag 28 november werd 
de zesde speelronde van de herfst-
competitie gespeeld. Het werd weer 
een verrassende avond met lastige 
hersenkrakers. Ook was er geen 
spelagressie want de doublet-
kaartjes bleven in de bakjes. De 
scores gingen vaak alle kanten op. 
De uitslag was: 1. Jopie de Jong & 
Lenie Koevermans 58,93%, 2. Corrie 
van der Wilt & Carla Steenhuis Geert-
sema 58,33% en 3. Nel & Hans Leeu-
werik 57,44%.
Donderdag 1 december werd de 
tweede ronde van de wintercompe-
titie gespeeld. In vergelijking met
de maandag werd er vrolijk gedou-
bleerd. De paren hadden er zin. Ook 
werd er weer scherp gespeeld om de 
posities te verbeteren, hetgeen niet 
in alle gevallen lukte. De uitslagen 
zijn: A-lijn: 1. Frank van der Laan & 
Hans Leeuwerik 60,00%, 2. Riet & 

Gerard van der Meer 58,50% en
3. Rene de Jong & Tineke Schreurs 
54,50%.
De B-lijn scoorde: 1. Henk Hiemstra & 
Klaas Verrips 61,42%, 2. Wim & Trees 
Versteeg 57,75% en 3. Annemarie 
Pierrot & Geri Stappers 53,00%. Ook 
in deze lijn waren de doubletten niet 
van de lucht en werd er assertief 
gespeeld. In een spel waren alle 
paren overtuigd dat 4schoppen
het bod was, maar paar Ben Gabriel 
scoorde sterk met 2upslagen. Paar 
Gerda van Buren speelde een mooi 
1SAcontract met 3upslagen, waar
de andere paren bijna alle down 
gingen. Later bood dit paar als enige 
een 3SA contract in een hartenspel. 
In een spel was 5klaveren het meest 
geboden maar paar Wim Versteeg 
pakte de winst met 3SA plus3. Paar 
Tineke de Goed kreeg in een 5ruiten-
spel een doublet om de oren, maar 
liet zich niet afschrikken en pakte de 
winst.

BVM-uitslagen
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Uithoorn - Iets wat al een tijdje in
de planning stond maar we twee 
seizoenen niet hebben kunnen doen, 
vanwege een pandemie waar we met 
zijn allen last van hadden, konden we 
dan eindelijk uitvoeren. En afgelopen 
24 november was het dan eindelijk 
zover, de Legmeervogels Sponsor-
avond. Een avond volledig in het teken 
van de waardering van onze sponsors. 
Met hapjes, drankje en een hele leuke 
gast: Jack Spijkerman.
De meeste sponsors zullen het afge-
lopen jaren wel hebben gemerkt, er 
waait weer een frisse wind door de 
vereniging en er is meer betrokken-
heid. Na het opnieuw op poten zetten 
van de structuur voor sponsoring, 
worden sponsors nu ook steeds meer 
betrokken en geïnformeerd. Sponsors 
ontvangen de nieuwsbrief, worden 
uitgenodigd bij evenementen en 
hebben dus nu ook voor het eerst 
sinds jaren een avond gehad die in
het teken stond van hun steun aan
de vereniging.

Avond voor en door de sponsors
Met een team van gedreven vrijwilli-
gers hebben we de sponsoravond 
voorbereid en alles in gang gezet. 
Omdat je zo’n avond ook wilt vullen 
met wat hapjes en drankjes, hebben 
we een uiteraard aangeklopt bij aan 
aantal sponsoren die daar heel goed in 
zijn. En ook daar bleek maar weer wat 
voor een �jne sponsors wij hebben, 
want wij hebben zonder veel moeite 
dit kunnen invullen. Bij binnenkomst 
kregen de sponsors een lekker kopje 
ko�e van Blackstock Co�ee met een 
heerlijke petitfour van Bakkerij 
Hulleman, die deze zelfs had voorzien 
van een Legmeervogels logo. Tijdens 
het programma kregen de gasten 
naast een drankje een paar overheer-
lijke borrelplanken geserveerd, die ons 
waren aangeboden door Keurslager 
Stronckhorst. En aan het einde van de 
avond kwam ook de bezorger van 
Family Uithoorn/Mijdrecht nog even 
langs met een lekkere bittergarnituur.
En dat was nog niet alles, want door 
René Blauw van onze Sponsor 
Skymark, hadden we ook nog eens 
een enorm leuke gast op bezoek.

Legmeervogels &
Jack Spijkerman’s kennisquiz
Na de inloop werden de gasten 
gevraagd zich te verplaatsen naar de 
hoek in kantine die door het team was 
ingericht voor onze sponsors. Daar 
werden de sponsors verwelkomt
door Marcel Cobussen (bestuurslid 
commerciële zaken), die de avond
o�cieel opende.
Het eerste half uur hebben Frank den 
Butter (voorzitter), Maikel Straayer 
(bestuurslid voetbalzaken) en Marcel, 
de sponsors meegenomen in een 
statusupdate over de vereniging, 
voetbal en sponsoring. Uiteraard was 
de rest van het bestuur ook aanwezig 
voor deze avond.
Na deze informatie was het tijd voor 
Jack Spijkerman, die onze gasten ging 
vermaken met een quiz. De gasten 
hadden allemaal een nummer 
gekregen en moesten aan de hand 
van dit nummer aan de juiste tafel 
gaan zitten, om zo met deze tafel als 
team de quizvragen te gaan beant-
woorden. Op deze manier kon er 
direct kennis gemaakt worden en
een leuke quiz gespeeld worden.
En Jack had er werk van gemaakt, 
want naast vragen over allerlei nutte-
loze dingen maar leuke weetjes, 
werden er ook vragen gesteld over 
Legmeervogels en over Uithoorn.

De quiz werd zo leuk ontvangen dat
er gewoon op verzoek nog een ronde 
werd toegevoegd.
De winnende tafel mocht uiteindelijk 
naar voren komen voor de teamprijs, 
waarna er nog één vraag aan het team 
werd gesteld om daar nog één grote 
winnaar uit te krijgen. Naast de heer-
lijke �es wijn voor het team, ging 
uiteindelijk Simon de Bruin er met de 
grote prijs vandoor: Een nostalgisch 
Ajax Shirt. Deze prijzen zijn ook door 
René Blauw beschikbaar gesteld.

Netwerkborrel
De avond werd uiteindelijk afgesloten 
met een netwerkborrel. De kantine 
ging open, waardoor de teams die 
hadden getraind zich bij onze gasten 
konden voegen. En uiteindelijk is het 
nog lang gezellig gebleven.

Sponsorpresentje
De sponsors gingen ook niet met lege 
handen naar huis, want bij het weg-
gaan kregen ze allemaal nog een leuk 
sponsorpresentje mee naar huis.
Ook daar was weer een sponsor bij 
betrokken, maar daar verklappen we 
verder nog niets over. Want net als 
vorig jaar krijgen alle sponsors een 
presentje en degene die niet aanwezig 
konden zijn, kunnen binnenkort een 
bezoekje verwachten.
Wij kijken terug op een enorm leuke 
avond en wij zijn heel trots op al onze 
sponsors en de vrijwilligers die deze 
avond mogelijk hebben gemaakt.

Legmeervogels Sponsoravond 
met Jack Spijkerman

De Kwakel - Met het WK in volle gang 
is ook in de Kwakel de transfermarkt
in beweging. Wegens tegenvallende 
resultaten van de (vergrijze) selectie 
van sv KDO1 is het noodzaak dat de 
trainer fris bloed door de club laat 
stromen. De oude garde kiest eieren 
voor zijn geld en een groot deel daar-
van heeft doen besluiten om zich in
te zetten voor het eliteteam van KDO:
sv KDO 3. Deze geharde veteranen 
kampen momenteel met veel bles-
sures, en zijn naarstig op zoek naar 
ongekend talent. De scouts en hoofd-
trainer van sv KDO 3 denken deze te 
hebben gevonden in: Sven Vlasman, 
Erik Verbrugge, Timo Kas, Roy van der 
Knaap en Maurice Bartels. Een aantal 

andere selectie-spelers hebben inmid-
dels ook aangegeven een transfer aan 
te kunnen naar de koploper van de 
vijfde klasse en zijn in het vizier van de 
o�cials. Ook is bekend dat internatio-
neel talent uit Manchester - UK zich
zal aansluiten in seizoen 2023-2024.
Met de uitbreiding van dit gezelschap 
verwacht de hoofdtrainer van sv
KDO 3 de lat volgend jaar hoger te 
kunnen leggen en een breder publiek 
te kunnen bereiken, wat zou beteke-
nen dat er een mogelijkheid is om 
meer sponsoren aan te trekken. Mocht 
u of uw bedrijf zich willen verbinden 
met dit team neem dan contact op 
door een e-mail te sturen naar dit 
adres: joosth89@hotmail.com.

Leegloop KDO selectie bied 
kansen elite-team

De Kwakel - Afgelopen zondag 
hebben de meiden van de C1 van 
KDO handbal voor het eerst in hun 
nieuwe shirts gespeeld. En dat ging 
niet onverdienstelijk! Zij wonnen in de 
KDO-hal met 18-8 van Legmeervogels 
uit Uithoorn.
De nieuwe shirts zijn gesponsord 
door Kooyman BV. Administratie-
kantoor Van Kessel heeft de meiden 
nieuwe tassen geschonken. De trai-
ningspakken en broekjes zijn nog niet 
geleverd, maar worden gesponsord 
door Kooyman BV en Kwekerij Amstel-
kant. Volledig in het nieuw dus!
De wedstrijd was in het begin nog
erg spannend. De nog relatief ‘jonge’ 
meiden, voor C-jeugd begrippen, 
waren aan elkaar gewaagd. In de
rust stond het 5-4 voor KDO.

Na een donderspeech in de rust van 
de coach scoorde KDO maar liefst vijf 
keer achter elkaar! Een erg leuke en
sportieve wedstrijd, die in de tweede 
helft ruim gewonnen werd door KDO. 
De meiden hebben nog twee wed-
strijden te gaan voor de kerstvakantie: 
zondag 11 december thuis tegen 
Handbal Houten/Celeritas om 10.00 
uur en zaterdag 17 december uit 
tegen WeHave (Weesp) om 18.15 uur.
De D/C-jeugd meiden bij KDO kunnen 
nog wel wat versterking gebruiken! 
Ben je in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar, 
kom dan gerust eens kijken bij een 
wedstrijd of meetrainen. Op dinsdag 
en donderdag van 18.15 tot 19.15 uur 
in de KDO-sporthal.
Mail voor meer informatie naar 
handbal@kdo.nl.

KDO handbal C-jeugd
volledig in het nieuw

Uithoorn - Het is inmiddels een jaar-
lijkse traditie. Op de laatste zaterdag 
van de maand organiseert Boule Union 
Thamen het Surprisetoernooi voor 
haar leden. Twintig leden kwamen 
genietend van de mooie dag om aan 
het mêleetoernooi deel te nemen. Een 
mêleetoernooi is een toernooi waarbij 
in elke speelronde de samenstelling 
van de equipes bepaald wordt door 
het lot. Twintig deelnemers is een 
mooi aantal want dat resulteerde in 
tien doubletten (paren) en dus vijf 
partijen per ronde. De eerste speel-
ronde werd een ronde met nipte over-
winning. Tweemaal 13-11 en eenmaal 
13-10. Nu viel 13-8 nog wel meer,
maar 13-3 is een soort van ‘walk over’.
In de tweede speelronde waren
de verschillen wat groter. Het is de 
derde speelronde die vaak tegen de 

verwachtingen in gaat. Als je na twee 
speelronden ongeslagen aan kop staat 
met een saldo van plus 22 mag je er 
vanuit gaan dat je hoog eindigt in de 
eindstand. Maar dan loopt het ineens 
niet meer en krijg je een 13-3 klop en 
zit je niet meer bij de top drie. Zo kan 
het gaan bij petanque. Het is zelfs 
mogelijk dat je met 12-0 voorstaat
en toch verliest met 12-13. Nu is dat 
tijdens dit toernooi niet gebeurd,
maar een 7-0 achterstand ombuigen 
naar een 8-13 overwinning wel.
De top acht vielen in de prijzen. Dat 
waren echt surprises, want ze waren 
ingepakt. Eindstand: 1. Hans v/d Wal 
(W3 - S20). 2. Ina Hoekstra (W3 - S15).
3. Nel Bloemers (W3 - S11).
Het jaar is bijna teneinde. Voor de 
leden rest nog het Slottoernooi
op 18 december, met tevens een 
beperkte viering van het 35-jarig 
bestaan in 2020.

Surprise petanque

Uithoorn - De vierde avond paren-
competitie werd in de A-lijn de eerste 
plek gedeeld door Elisabeth van den 
Berg & Jan Bronkhorst en Janny Streng 
& Johan Le Febre, doordat beide paren 
op 61,81% uitkwamen. Dit was tevens 
de hoogste score van de avond van 
allen, top! Arnold Heuzen & Theo Klijn 
werden derde met 58,68%, gevolgd 

door Francis Terra & Jaap Ludwig
met 57,64%. De tussenstand na vier 
avonden is: Francis & Jaap op één met 
56,79% gemiddeld, Cora & Hans op 
twee met 54,08% en Janny & Johan 
drie met 53,99%. In de B-lijn waren
Ria Wezenberg & Map Kleingeld weer 
eens op dreef en lieten zo de ‘jeugd’ 
achter zich met 57,08% als eerste.

Ook Tonny & Otto Steegstra deden
het goed door het pelotonnetje achter 
zich te laten met 55,83% als tweede. 
Dat betekende een derde plaats voor 
Wim Röling & Jan Wille met 55,42%. 
De promotieplaatsen worden nu inge-
nomen door Marianne & Huub Kamp 
met 56.02% na vier avonden en Anne-
mieke & Floor met 55,05%. Wim & Jan 
zitten ze met 54,70% echter op de 
hielen.
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