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Het buitengebied van De Ronde 
Venen is uitgestrekt en relatief dunbe-
volkt. Dat maakt het aantrekkelijk 
voor zogenoemde ondermijnende 
criminaliteit, zoals hennepkwekerijen 
of drugsdumpingen. Wat er gebeurt, 
is niet altijd even zichtbaar voor 
politie en gemeente. Bij het bestrijden 
van deze criminaliteit heeft de politie 
de ogen en oren van iedereen nodig. 
Politie en gemeente roepen iedereen 
op die iets afwijkends opmerkt dit te 
melden. Het liefst bij de politie, maar 
het kan ook bij Meld Misdaad 
Anoniem. Meld Misdaad Anoniem 
start in de Week van de Veiligheid een 
campagne met als doel meer 
meldingen te ontvangen over opval-
lende en afwijkende zaken in met 
name het buitengebied.

Buitengebied aantrekkelijk voor 
criminele activiteiten
Burgemeester Maarten Divendal: 
,,Ruim 70 procent van het grondge-
bied van de gemeente is agrarisch in 
gebruik. De komende jaren neemt dat 
af. Dat betekent dat schuren en 
loodsen leeg komen te staan. Crimi-
nelen weten dat ook. Het zijn aantrek-
kelijke plekken om, buiten het zicht 
van velen, een drugslab of een 
hennepkwekerij te beginnen. Voor 
eigenaren kan de verhuur aantrekke-
lijk zijn, criminelen zijn bereid de huur 
meteen contant voor een langere 
periode af te rekenen. Je moet dan 
sterk in je schoenen staan om daar 
nee tegen te zeggen.’’
Het is daarom belangrijk dat iedereen 
alert is en verdachte situaties meldt, 

zegt Divendal. ,,Wij zijn allemaal 
gebaat bij een veilig en leefbaar 
buitengebied. Dat doen we door 
samen te werken met buurge-
meenten en provincie, maar ook met 
bijvoorbeeld de Belastingdienst. Door 
over de grenzen te kijken werken we 
aan een veilige en plezierige woon-
omgeving’’, zegt de burgemeester. 
,,Het is fi jn wonen in het buitenge-
bied. Dat willen we zo houden.’’

Inleveractie steekwapens
De gemeente doet tijdens de Week 
van de Veiligheid mee aan de lande-
lijke inleveractie “Drop je knife en doe 
wat met je life”, van 11 tot en met 17 
oktober. De campagne ontmoedigt 
wapenbezit door jongeren op te 
roepen hun messen in te leveren. 
Ruim 200 gemeenten doen aan de 
actie mee. De burgemeester over 
deze actie: ,,Een mes op zak is niet 
normaal en zeker niet cool. Het zorgt 
voor onveilige situaties, want met een 
mes op zak wordt het wapen sneller 
gebruikt met alle ellendige gevolgen 
van dien.” Van 11 tot 17 oktober 
kunnen nep- en steekwapens 
anoniem en straff eloos worden inge-
leverd bij het politiebureau in 
Mijdrecht.

De Ronde Venen - Extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit en 
inleveractie steekwapens. Burgemeester Maarten Divendal heeft 
donderdag 30 september in Wilnis de aftrap gegeven voor de Week van 
de Veiligheid van 11 tot 17 oktober. Hij deed dat samen met samen met 
Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Ap Reinders van 
buurgemeente Stichtse Vecht en teamchef van de politie Eric van 
Heumen. De gemeente besteedt de komende tijd extra aandacht aan de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Ook sluit 
de gemeente aan bij de landelijke campagne ‘Drop je knife en doe wat 
met je life’. Jongeren kunnen in de Week van de Veiligheid anoniem en 
straff eloos nep- en steekwapens inleveren op het politiebureau.

Aftrap Week van de Veiligheid

Vlnr: Burgemeester Maarten Divendal, Commissaris van de Koning Hans Oosters, burgemeester Ap Reinders van buurgemeente 

Stichtse Vecht en teamchef van de politie Eric van Heumen tijdens de aftrap van de Week van de Veiligheid in Wilnis

Wilnis - Ruim 2.350 mensen hebben 
de ondersteuningsverklaringen gete-
kend, om de bibliotheken in de vier 
grote kernen van De Ronde Venen te 
behouden. Vandaag, aan de voor-
avond van het raadsdebat over de 
voorgestelde bezuiniging op het 
bibliotheekwerk, biedt de actiegroep 
Red Onze Bieb de handtekeningen 
aan, aan wethouder Alberta Schuurs. 
De actiegroep is blij met zoveel steun 
bij de inwoners van De Ronde Venen. 
Vanuit een meerderheid van de 
raadsleden is een voorstel gedaan de 
bezuiniging te schrappen, en alle 
vestigingen, ook de bedreigde 
locatie in Wilnis, te behouden.
 

Samenwerking
Red Onze Bieb is ook blij met de 
opdracht aan alle betrokken 
partijen tot meer samenwerking in 
de Willistee te komen, om de 
bibliotheek en andere maatschap-
pelijke activiteiten meer gemeen-
schappelijke ruimte te laten 
innemen. Daardoor zal de biblio-
theek op veel meer momenten 
open kunnen zijn, en kunnen 
allerlei activiteiten samen georga-
niseerd worden. Alle ondersteu-
ning heeft hierbij enorm 
geholpen, en daarvoor bedankt de 
actiegroep graag alle 
ondertekenaars.

Bibliotheek Wilnis blijft bestaan

Pieter Maas Geesteranus draagt namens de actiegroep Red Onze Bieb 2.350 

handtekeningen over aan wethouder Alberta Schuurs.

De bieb is gered: 
bedankt ondersteuners
Wilnis - De gemeenteraad heeft via een amendement besloten dat de 
voorgetelde bezuinigingen op de Bibliotheken in De Ronde Venen niet 
doorgaat. ‘Als actiegroep zijn we enorm blij dat de bevestiging in Wilnis 
nu open kan blijven, en dat de bibliotheek door kan gaan met alle activi-
teiten. Andrea Raken en Pieter Maas Geesteranus van de Actiegroep Red 
Onze Bieb: “Het is geweldig dat bijna alle gemeenteraadsleden alle biblio-
theekvestigingen willen behouden. Er waren vorig jaar al partijen die 
tegen de bezuinig waren; dit jaar nog meer. Dat heeft vast ook te maken 
met alle ondersteuningsverklaringen van ruim 2.350 mensen, bibliotheek 
leden en anderen, die we hebben kunnen verzamelen en aangeboden 
hebben aan het gemeentebestuur. We willen daarom alle ondersteuners 
van harte bedanken hiervoor”. De bibliotheekdirectie gaat nu met de 
Willistee en andere gebruikers in het pand, in gesprek om te kijken hoe 
de bibliotheek een nog meer volwaardige plek kan krijgen, bijvoorbeeld 
door meer openingsuren. Als actiegroep dragen we daar graag aan bij, en 
roepen we ook vooral inwoners van Wilnis op om daaraan bij te dragen.”

Weer meer leden
“De beste manier van ondersteunen van de Bibliotheek, is (weer) lid te 
worden. Dat zou geweldig zijn als alle ondersteuners, en hun buren, lid 
worden van de biblio-
theek: een inspiratie 
bron en ontmoetings-
plek in de buurt. Dat 
draagt bij aan de leef-
baarheid van de 
kernen in onze 
gemeente.”

Weer aanrijding op busbaan
Mijdrecht - Vrijdagavond jl. is er weer een aanrijding 
plaatsgevonden e op de busbaan langs de N201 bij 
Mijdrecht. Één persoon hierbij raakte gewond. Het 
ongeval gebeurden rond middernacht ter hoogte van 
de Eerste Zijweg. De bus reed op de busbaan richting 
Uithoorn toen een automobilist die parallel aan de 
busbaan reed afsloeg. De bus ramde de auto aan de 
zijkant. Één van de inzittenden van de bus raakte 
hierbij gewond en is overgebracht naar het zieken-
huis. De bestuurder van de personenwagen is door 
de politie meegenomen naar het bureau.

Foto: VTF



KwakelseVeiling

Uithoorn - Vol energie is Toneel-
groep Maskerade twee maanden 
geleden weer begonnen met fysiek 
repeteren. En fysiek is het zeker! Voor 
het nieuwe stuk ‘Carrousel der Liefde’ 
moesten de spelers de nodige 
schroom overwinnen, en worden ze 
behoorlijk ver buiten hun comfort-
zone geslingerd, wat betreft moto-
riek en spel. Gecombineerd met de 
gemoderniseerde 17e eeuwse tekst 
en de niet bepaald alledaagse 
kleding, moeten alle zeilen worden 
bijgezet om de oneerbare voor-
stellen, de valse spelletjes en de drie-
dubbele identiteiten in deze soap-
achtige komedie tot hun recht te 
laten komen. Met nog iets meer dan 
een maand tot de première, wordt er 
druk gezocht naar de laatste kleding-
stukken in de juiste maten, wat door 
de bijzondere rolverdeling bij dit stuk 
een extra uitdaging is. Maskerade 
speelt ‘De Carrousel der Liefde’ op 

vrijdag 22 oktober en zaterdag 23 
oktober in het tot theater omgeto-
verde Alkwin Kollege. De kaartver-
koop start op 20 september via 
www.toneelgroepmaskerade.nl
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Uirhoorn - Van 12 tot en met 18 
september is er door vrijwilligers van 
het Prinses Beatrix Spierfonds gecollec-
teerd in Uithoorn, de Kwakel en Amstel-
hoek. Samen hebben zij een prachtige 
opbrengst van € 7986,70 opgehaald 
voor wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. De inzet van vrijwilligers is 
onmisbaar. Zij maken het mede moge-
lijk dat het fonds in het komende jaar 
meer onderzoek naar spierziekten kan 
�nancieren.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, maar wilt 
u toch nog een bijdrage overmaken? 
Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.
nl/collectebus en doneer een bedrag 
naar keuze voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Liesbeth Boutkam tel:0630563920, 
email: l.boutkam@telfort.nl

Beatrix spierfonds

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

Haat en liefde in de polder
Exotisch heeft toch zeker één vijand
Op een dag was het zover. Natuurlijk waren er in mijn vijver al Ameri-
kaanse rivierkreeften. Ze zijn immers overal. Alleen, ik had ze nog nooit 
gezien. Maar opeens besloot er een aan land te gaan. Hij (of zij, ik kan het 
verschil niet goed zien) had zich door de brede rietkraag gewrongen. En 
stond nu verbouwereerd op het gras achter de vijver. Wat kwam hij daar 
doen? Ik liep naar hem toe en zei: “Je bent niet uitgenodigd”. Als antwoord 
ging hij rechtop staan, zijn scharen in de lucht. Zijn typische dreighou-
ding dus. De Amerikaanse rivierkreeft eet dieren als jonge am�bieën en 
visjes en allerlei planten. In mijn gras kan hij dus vooruit. Toen ik beter in 
mijn vijver keek zag ik daar allerlei aangevreten planten: waterlelies, 
kikkerbeet, zelfs krabbenscheer! De volgende dag keek ik naar buiten 
door een raam waardoor ik ongeveer vier vierkante meter gras kan zien. 
En wat zag ik? VIER Amerikaanse rivierkreeften! Nu jongen ze wel snel, 
maar zo snel toch niet. Er waren er dus nog tenminste drie uit mijn vijver 
gekropen. Dat doen ze vooral bij regenachtig weer en als het water 
minder zuurstof bevat, zo in september en oktober. Dat veroorzaken ze 
ook zelf: ze graven in de oevers en maken het water zo troebel, waardoor 
de zuurstof producerende planten het moeilijk krijgen. Ze zijn dus niet 
alleen schadelijk, maar ook dom! Maar het ergste is de schade aan 
planten en dieren die ze veroorzaken. Onze ‘eigen’ rivierkreeften bijvoor-
beeld zijn bijna verdwenen. Maar hoe komen we van de Amerikaanse 
rivierkreeften af? Ze hebben niet veel vijanden. Soms durven reigers, 
meerkoeten of meeuwen er één op te peuzelen, maar ze vinden de 
scharen wel scherp… De laatste tijd zien we zelfs vossen, futen, kraaien 
en eenden een rivierkreeft verschalken, voorzichtig, dat wel. Ook 
palingen lusten wel een rivierkreeft. Dus de reigers moeten de palingen 
laten leven en allebei moeten ze zich storten op de Amerikaanse rivier-
kreeft. Maar voor het zover is dat er niet meer teveel zijn... Gelukkig doet 
mijn maaimachine zijn best. Die heeft er al twee stuk gemaaid. Die waren 
zo op, want voor een dode rivierkreeft is niemand bang!

Catherine
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

De Kwakelse Veiling is twee 
avonden in de kantine van KDO!
De Kwakel - De Kwakelse Veiling zal dit jaar op twee avonden plaats 
vinden in de kantine van KDO! Op zowel zaterdag 30 oktober als 6 
november a.s. zal de Veilingavond om 19:30 uur starten met een dertigtal 
kinderkavels. Van 20:00 – 24:00 uur zullen er vervolgens 200 aantrekke-
lijke kavels per avond geveild gaan worden. Het Veilingcomité is nog druk 
bezig om de laatste kavels bij elkaar te verzamelen, zodat ze op korte 
termijn de de�nitieve kavel lijst aan jullie kunnen presenteren. Op beide 
Veilingavonden gelden de coronaregels, die op dat moment van kracht 
zijn. Zoals de regels nu zijn, is het voor elke bezoeker vanaf 13 jaar 
verplicht om een coronatoegangsbewijs bij binnenkomst te tonen. 
Tevens dient de kantine om 24:00 uur gesloten te worden. Zorg er dan 
ook voor dat je op tijd op de Veilingavonden aanwezig bent, zodat je 
volop kunt genieten en bieden op al het moois wat er voorbij zal komen 
incl. spraakmakende premies. Houd in de komende weken de website 
(www.kwakelseveiling.nl) / Facebook- en Twitterpagina goed in de gaten 
voor het laatste nieuws rondom de 
Veiling. Zij hebben er veel zin in en 
gaan voor een zo’n hoog mogelijke 
opbrengst voor het Kwakelse 
verenigingsleven in 2021!

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Mijdrecht - Zondagmiddag 14 
november vindt in de Janskerk aan 
het Janskerkplein in Mijdrecht een 
bijzonder concert plaats. Projectkoor 
Ardore voert dan zowel de ‘Misa 
Criolla’ als de complete ‘Misa por la 
Paz y la Justicia’ van de Argentijnse 
componist Ariel Ramírez uit.
De ‘Mis voor Vrede en Gerechtigheid’ 
wordt zelden in zijn geheel voor het 
voetlicht gebracht, maar de uiterst 
ervaren ‘Misa’-dirigent Ronald Becker 
durft het aan. Samen met de solisten 
Adriana Kegley (alt) en Alvaro Pinto 
Lyon (tenor), die worden begeleid 
door een koor van twintig ambiti-
euze zangers en vijf muzikanten die 
vrijwel één zijn met de Argentijnse 
cultuur en muziek. Een niet te missen 
ontmoeting van ingetogenheid, pure 
stemmen, Creoolse ritmes en harts-
tochtelijke Argentijnse klanken. Vuur 
en traditie spatten er vanaf.
De ‘Misa Criolla’, die Ramírez in 1964 
componeerde, is één van de eerste 
missen die in een moderne taal 
geschreven werd. Tot 1963 mocht 
alleen Latijn gebruikt worden in de 
liturgie. Ramírez bracht de viering 
nog dichter bij de gelovigen door 
voort te bouwen op lokale muzikale 
tradities, met ritmes en instrumenten 
uit het Andesgebergte. Zoals de 
bombo (de Argentijnse trom) en de 
charango (de Indiaanse gitaar). Het 
resultaat is een meeslepende mis 
met typisch Argentijnse ritmes, die 
mensen over de hele wereld weet te 
raken. 
 
Vrede
Volgens de Stichting Argentijnse 
Muziek zag Ariel Ramírez zelf de ‘Misa 
por la Paz y la Justicia’, die hij compo-

neerde toen Argentinië nog gebukt 
ging onder een militaire dictatuur, als 
zijn belangrijkste werk. In deze mis is 
de oproep tot vrede van nog groter 
belang dan het speci�ek Zuid-Ameri-
kaanse. Zo begint de mis met gewee-
klaag door het koor, eindigend met 
een gesproken Bijbeltekst uit Jeremia 
over ‘ouders die huilen om hun 
kinderen en geen troost meer vinden 
… want ze zijn er niet meer…’. Een 
verwijzing naar de ‘Dwaze Moeders’ 
die in Buenos Aires wekelijks op de 
Plaza de Mayo vroegen naar hun 
verdwenen kinderen.
Naast de vijf vaste misonderdelen 
bevat de ‘Misa por la Paz y la Justicia’ 
ook elementen als een preek en 
psalmen. De teksten zijn meest litur-
gisch en bijbels, aangevuld met een 
toespraak van Paus Johannes Paulus 
II in de homilía. 

Geen pauze
Het concert in de Janskerk in Mijd-
recht begint zondagmiddag 14 
november om 15.00 uur, er is geen 
pauze. Kaarten à € 17,50 voor volwas-
senen en € 8,75 voor kinderen tot en 
met 12 jaar zijn te bestellen via www.
projectkoor-ardore.nl. Aanvankelijk 
zou dit concert gehouden worden op 
zondag 17 mei 2020, vanwege 
corona werd het echter afgelast. 
Kaarten die toen werden aange-
schaft, zijn nog altijd geldig.
Dezelfde uitvoering van de ‘Misa 
Criolla’ en de ‘Misa por la Paz y la 
Justicia’ wordt vrijdagavond 12 
november gegeven in de Kogerkerk 
in Koog aan de Zaan en zaterdag-
avond 13 november in de Vondelkerk 
in Amsterdam. De aanvang op beide 
avonden is 20.30 uur.

Bijzonder concert van 
Projectkoor Ardore in Janskerk

Toneelgroep Maskerade de 
vloer op!
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Vinkeveen - Alsof er geen 1 ½ jaar 
tussen had gezeten, zaten de buurt-
kamerbezoekers gelukkig weer 
grotendeels allemaal bij de maande-
lijkse Buurtkamerlunch afgelopen 
week. Er was weer een heerlijk 3 
gangen menu, gesponsord door 
Jumbo (Vincent) en mede mogelijk 
gemaakt door de Boei. Lijkt het je 
ook leuk om anderen uit jouw buurt 
te ontmoeten? Kom dan naar De 
Buurtkamer Vinkeveen voor bijvoor-
beeld een (gratis) kopje ko�e of 

thee, een praatje, het leggen van een 
kaartje of een ander spelletje. Jouw 
eigen inbreng is ook welkom! 
Wanneer: Elke dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Lunchen
1x per maand in De Boei van 12.00 tot 
13.30 uur. Kosten: 8,50 euro per 
persoon. Deelnemen? Informeer in De 
Buurtkamer Vinkeveen wanneer de 
data zijn. Daar kun je je ook opgeven. 
Locatie: De Boei, Kerklaan 32

De buurtkamerlunch als vanouds

Mijdrecht - De PlusBus is een dienst 
voor ouderen vanaf 55 jaar en 
mindervaliden, met het doel het 
voorkomen en tegengaan van 
eenzaamheid. Samen uitgaan of 
boodschappen doen is natuurlijk 
leuker dan alleen. Een bezoek aan 
het museum, samen lunchen of naar 
winkelcentrum, met de PlusBus komt 
u op de leukste plekken. 
Als chau�eur haalt u samen met een 
gastheer of gastvrouw de mensen op 
en brengt ze aan het eind van de 
activiteit weer thuis. 
Als vrijwilliger van Tympaan-De Baat 

maak je deel uit van een gezellig 
team. Met jaarlijkse uitjes en borrels 
en natuurlijk regelmatig contact met 
collega vrijwilligers en bijscholing.
Wij vragen: een geldig rijbewijs, een 
dagdeel beschikbaarheid per week, 
een Verklaring Omtrent Gedrag (in 
overleg met de stichting). Vrijwilli-
gers mogen rijden met de PlusBus 
tot de leeftijd van 75 jaar. Heeft u 
interesse neem dan contact met ons 
op via (0297) 230 280 of via m.
white@stdb.nl u wordt dan terugge-
beld voor een kennismakingsgesprek 
waarin u verdere informatie krijgt.

De Baat zoekt vrijwillige chauffeurs 

Wilnis - Op vrijdag 8 oktober van 
20.00 – 21.30 uur wordt in gebouw de 
Schakel, Dorpsstraat 20 in Wilnis, de 
eerste in een reeks Klankreizen 
gehouden door Jessica Erdtsieck. 
Tijdens een klankreis laat je jezelf 
meevoeren op de ontspannende 
werking van klankschalen afgewisseld 
met bijzondere geluiden van de tong-
drum, gong, sjamanendrum, regen-

buis, oceandrum, tampuralier, stemge-
luid en kleine meditatieve instru-
menten. Een klankreis onderga je, 
heerlijk liggend op een comfortabel 
matje of tuinstoelkussen, toegedekt 
met een slaapzak of een warm plaid, 
die je wel zelf dient mee te nemen. Na 
een korte inleiding ervaar je hoe tril-
lingen van klanken je kunnen raken 
tot in je cellen en het diepst van je 

Klankreis door Jessica Erdtsieck

LEZERSPOST

Het busstation , ‘n bekende plek... 
voor aankomst en ook vertrek....
Met �etsenrekken hoog en laag, 
voor d’een van nut , d’n ander een plaag..
De regels kent toch iedereen?
Heel simpel en ook algemeen.
Je �ets hoort echt IN het rek
en niet op welke an’dre plek.
Maar horden lieden, jong en oud 
gaan steeds weer in dezelfde fout.
Zij droppen, zonder enig vrees,
hun stalen ros en.. klaar is Kees...
De �etsenrekken, peperduur... 
staan leeg te zijn, ja.. uur na uur!
Dezen blijven vaak onbenut
want de meute zelf vindt ’t maar �ut !
En handhaving, ha ha, niet gezien...
van s’morgens 7 tot s’avonds 10 !
“Die regels zijn er niet voor mij.
Die zijn voor de ander, dat zijn zij..!.
Maar wie is “zij “ vraagt U zich af,
dat zijn de anderen..is dat niet maf ? 
Den Haag als voorbeeld voor ‘t gemak,
Aan regels heeft de meute lak !
En wie laten zich totaal niet zien?
De Gemeente en handhavers..
van ‘smorgens 7 tot s’avonds 10.
Verleden jaar om deze tijd,
Mw. Alberta Schuurs, een lieve meid
beloofde voor het zelfde feit
HANDHAVING, ècht! Te aller tijd!
Bij herhaling, verwijdering!! en ach..hoe zuur,
Géén lieve verzoekjes meer aan het stuur.
’T was een (loze) belofte! een mooi gebaar..
maar inlossen... Mooi niet waar!
 
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht.

Het busstation.

De Ronde Venen - Ook dit najaar 
verzorgt Zeilschool de Vinkeveense 
Plassen de theoretische vaaroplei-
ding ‘Klein vaarbewijs I’. Dit vaarbe-
wijs is verplicht bij het varen met 
schepen boven de 15 meter of bij 
schepen die sneller kunnen varen 
dan 20 km per uur. De cursus wordt 
gegeven door een ervaren CWO 
(Commissie Watersport Opleidingen) 
erkende docent en vindt plaats op 
vijf woensdagavonden van 19:30 tot 
22:00 uur. De cursusdata zijn 27 okt, 
3, 10,17 en 24 nov.. De cursus zal 

worden gegeven op de zeilschool op 
de Herenweg 144 te Vinkeveen. In de 
cursus wordt de leerstof van het 
nieuwe Vaarbewijs Academy-boek 
behandeld, aanverwante onder-
werpen aangesneden en examens 
geoefend. De examens zijn landelijk, 
deelnemers kunnen zich individueel 
inschrijven bij het CBR. Meer infor-
matie over de cursus is te verkrijgen 
via het kantoor van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen op 0297-
262200. Inschrijven kan via de 
website www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Klein vaarbewijscursus I bij 
Zeilschool de Vinkeveense plassen

De Ronde Venen - Tympaan-De Baat 
wil heel graag een duo�ets 
aanscha�en voor mensen in 
Abcoude en Baambrugge. Omdat dit 
een dure �ets is zijn we al bezig met 
crowdfunding (zie: (www.samen-
voordebuurt.nl/duo�etsabcoude). 
De Dorpskerk heeft de baten van de 
kledingbeurs al voor deze �ets 
bestemd, maar helaas zijn we er dan 
nog steeds niet. Daarom organiseren 
ze voor het eerst in de geschiedenis 
van de Angstelborgh een heuse 
veiling. Ze hebben al enige kunste-
naars gevraagd (en gekregen!) om 
schilderijen aan ons te doneren. 
Heeft u ook spullen die goed te 

veilen zijn? Misschien een nog goed 
werkende TV die u wilt schenken 
voor de veiling? Een prachtige �es 
wijn uit een goed jaar? Of wilt u iets 
heel anders aanbieden, bijvoorbeeld 
een workshop van iets waar u les in 
geeft? Een teken-, schilder- of kera-
miekles? Een wandeling door 
Abcoude. Wees creatief en denk 
vooral groot! Kijk uw huis er eens op 
na, Ze kunnen alles gebruiken wat 
ook maar enigszins van waarde is 
zodat we die �ets uiteindelijk kunnen 
gaan kopen en ook u daar pro�jt bij 
kan hebben. Er is een veiling 
commissie die beslist of iets geschikt 
is. Bel voor informatie met Anne-
marie Keja via 0294-284824 of via 
mail (u kunt ook foto’s sturen van het 
object dat u geschikt acht) naar a.
keja@stdb.nl.

Wat is een duofiets, en voor wie?
Lekker een stukje �etsen, de natuur 
in, met mooi weer een terrasje 
pakken of gewoon samen herinne-

Veiling Angstelborgh zoekt te veilen 
pullen r du fie

ringen ophalen. Dat lijkt zo 
eenvoudig, maar zelfstandig �etsen 
is niet voor iedereen weggelegd. Met 
deze duo�ets is het voor iedereen 
weer mogelijk om samen erop uit te 
gaan. Heerlijk samen in de buiten-
lucht genieten! Een elektrische 
duo�ets maakt dit mogelijk. Alle 
inwoners van Abcoude en Baam-
brugge mogen gebruik maken van 
de �ets. De �ets wordt eigendom van 
en is te reserveren bij Tympaan-De 
Baat Abcoude. Het is belangrijk voor 
eeN ieder die zelf niet meer mobiel is 
om toch anderen te kunnen 
ontmoeten. Met de duo�ets zit je 
naast elkaar, waardoor je goed met 
elkaar kunt praten en kun je samen 
met je begeleider ontmoetings-
plaatsen bezoeken. Heel goed tegen 
de eenzaamheid! Het is een heel 
goede manier om samen op stap te 
gaan, anderen te ontmoeten en in 
beweging te blijven. Hebt u zelf geen 
netwerk? Dan kan een vrijwilliger 
uitkomst bieden.

wezen. Je ervaart een diepe rust, 
terwijl het ook losmakend en heilzaam 
kan werken. Ieder mens vibreert op 
zijn eigen unieke niveau, wat constant 
in beweging is. Zo kan elke klank maar 
ook elke klankreis weer anders 
ervaren worden. Deelname is 12,50 
euro per persoon. Kom je met 2 of 
meer personen, dan betaal je 10 euro 
per persoon. De volgende data zijn op 
vrijdag 12 november en 10 december 
2021. Geef je op door een mail te 
sturen aan j.erdtsieck@hetnet.nl.



Stijlvol, robuust, tijdloos of klassiek?

Keukenstudio Allround 
maakt keukens helemaal 
naar wens en smaak

De keuken is een heel belangrijke ruimte in een 
woning. Het is de ruimte waar een goede kop 
ko�e wordt gezet, de lunchtrommeltjes wor-
den gevuld en het avondeten wordt bereid. Zo’n 
belangrijke ruimte vraagt om maatwerk. En dat 
is waar André en Rémon met hun Keukenstudio 
Allround voor staan. Samen met hun klant bren-
gen ze alle wensen en behoeften in kaart. Welke 
uitstraling moet de keuken hebben? Hoe moe-
ten de frontjes eruitzien? En welk materiaal ge-
niet de voorkeur voor het werkblad? Keuken-
studio Allround kenmerkt zich als interieurstu-
dio. Hier worden tekeningen gemaakt, ontwer-
pen gepresenteerd en smaken en stijlen bij el-
kaar gebracht. Een unieke en persoonlijke keu-
ken is het resultaat.

Op afspraak 
Rémon en André werken uitsluitend op af-
spraak. Zo bieden zij de persoonlijke aandacht 
die zij zo belangrijk vinden. De eerste afspraak 
kan in de Keukenstudio aan de Constructieweg 
in Mijdrecht plaatsvinden, maar kan ook direct 
bij de klant thuis. Net waar de behoefte ligt. In 
dat laatste geval meten de heren direct de ruim-
te in zodat zij later hun tekeningen, ontwerpen 
en fotorealistische schetsen kunnen presente-
ren. Dat werk vinden de twee ervaren keuken-

specialisten het leukst: elke keuken is anders, al-
le wensen zijn anders en die ingrediënten bren-
gen zij graag bij elkaar.

Vervolgens gaan zij als een interieurarchitect 
aan de slag en presenteren alle mogelijkheden 
vanuit hun veelzijdige studio: de frontjes, de 
grepen voor de deurtjes en de lades en natuur-
lijk het werkblad. Kiezen we voor mooie, exclu-
sieve marmers? Of gaan we voor een stijlvolle 
maar meer eenvoudige variant? En welke appa-
ratuur sluit hier mooi op aan? Een geïntegreer-
de afzuigkap? Of liever een Quooker? Alles is 
mogelijk.

En wat ook zo �jn is? André en Rémon bege-
leiden het proces van het uitzoeken van de 
droomkeuken van begin tot eind. Van vrijblij-
vende schetsen en  fotorealistische ontwerpen 
tot en met de aansluiting van de apparatuur. 
Pas als alles werkt en alles naar wens is zullen zij 
de keuken verlaten. Dát is pas maatwerk. 

Behoefte aan persoonlijke aandacht en een 
uniek en origineel ontwerp voor uw droomkeu-
ken? Kijk op www.keukenstudioallround.nl of 
bel met André of Rémon: 06-2136 9372 of 06-
1532 8716

Wie binnenstapt bij Keukenstudio Allround, kijkt zijn ogen uit. Niet vanwege de 
tientallen voorbeeldkeukens, maar juist vanwege de kleine, knusse ruimte. De-
ze ruimte nodigt uit om inspiratie op te doen, kleuren en materialen bij elkaar te 
brengen en unieke ontwerpen te laten maken. Dát vinden André Kroeze en Ré-
mon Boelsma van Keukenstudio Allround belangrijk. Geen dertien-in-een-do-
zijn-keuken, maar een mooi en origineel ontwerp geheel naar uw wensen. Of u 
nu de voorkeur geeft aan stijlvol of robuust, tijdloos of klassiek...
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Regio - De nieuwe rotonde op de 
kruising van de Burgemeester Kaste-
leinweg met de Van Clee�kade in de 
gemeente Aalsmeer is vanaf 1 
oktober 2021 voor verkeer geopend. 
Daarmee zijn de zes nieuwe rotondes 
op de Burgemeester Kasteleinweg 
open voor het verkeer en zijn de 
werkzaamheden voor de herinrich-
ting van de weg en de aanleg van de 
busbaan bijna gereed. De rotonde bij 
de Van Clee�kade maakt, samen met 
de rotondes bij de Aalsmeerderbrug, 
de Dorpsstraat, de Burgemeester 
Ho�scholteweg, de Ophelialaan en 

de Zwarteweg onderdeel uit van de 
zes rotondes die op de Burgemeester 
Kasteleinweg, die het afgelopen jaar 
zijn aangelegd. Vijf rotondes zijn zo 
gemaakt dat de bus rechtdoor over 
de rotonde rijdt. Zo rijdt de bus 
minder bochten en is de busrit niet 
alleen sneller, maar ook comforta-
beler voor reizigers. Alleen bij de 
rotonde Zwarteweg rijdt de bus met 
het verkeer mee. Op 24 september 
was ook de kruising van de N196 met 
de Fokkerweg en de N196 tussen de 
Fokkerweg en de A4 opengesteld 
voor het verkeer. Met het openstellen 

Alle zes rotondes op de Burgemeester 
Kasteleinweg open voor verkeer

RUBRIEK LEZERSPOST

Hierbij heb ik een vraagje aan u namens velen waarvan hun kat vermist is 
en in de week van dierendag misschien gepast om te plaatsen.
Onze kat is al maanden spoorloos ondanks dat hij gechipt is.
Veel verdriet nog steeds en we blijven rondkijken en hopen dat hij terug 
komt. Er zijn gelukkig veel mensen die opletten en actie onder nemen als 
ze iets verdacht vinden, maar nu komt mij steeds vaker te ore dat er nog 
steeds mensen zijn die katten die ze helemaal niet kennen, maar zien 
rond dwalen gaan voeren en met slecht weer een schuilplaats bieden, 
niet wetende dat hun baasjes nog steeds op zoek zijn.
Heel lief natuurlijk, maar wij baasjes willen zo graag weten waar onze kat 
is en de meeste katten zijn gechipt. Ook mensen die je dan hoort zeggen 
dat er al weken een kat in hun buurt rond dwaalt en geen idee hebben 
van wie de kat is en dat zielig vinden, maar geen actie ondernemen om 
de dierenambulance te bellen en het zo laten. We zouden dan ook zo 
graag een keer onder de aandacht zien en met dringende oproep willen 
vragen dat als er een kat al langere tijd ronddwaalt in je omgeving en je 
vermoed dat hij geen huis heeft of verdwaald is om dan de dierenambu-
lance te bellen om de chip te laten lezen. Al zou door een stukje te 
plaatsen op deze manier maar 1 kat terug zou komen zijn we al blij, want 
er zijn nog steeds veel verdrietige baasjes, maar ook ongelukkige katten 
die graag weer thuis willen komen. Ik hoop dat u hier iets mee kan doen 
en een stukje onder de aandacht wil brengen, dat zou al heel �jn zijn en 
weer wat hoop geven.
Gr. Bellinda

Help mee deze dieren weer thuis te 
brengen

Uithoorn – Vakcollege Thamen, de 
scholengemeenschap voor vmbo, 
krijgt naar alle waarschijnlijkheid een 
nieuw gebouw. De gemeenteraad 
heeft afgelopen donderdag akkoord 
gegeven om het nieuwbouwplan, 
met behoud van het zogenoemde 
SkillsLab, verder uit te werken. Deze 
beslissing sluit aan bij de wens van 
het college van Burgemeester en 
Wethouders en de scholengemeen-
schap zelf. Aanleiding is de gebrek-
kige staat van het huidige gebouw. In 
december 2020 is het Integraal Huis-
vestingsplan (IHP) 2021-2036 vastge-
steld door de gemeenteraad. Hierin 
werd het Vakcollege Thamen speci�ek 
onder de aandacht gebracht. In het 
voorgaande IHP werd de gebrekkige 
staat van dit schoolgebouw ook al 
genoemd. Daarnaast heeft het Vakcol-
lege een te grote vloeroppervlakte; 
dat zorgt voor onnodig hoge lasten 
voor de school. Tot slot zijn er 
problemen in de energiehuishouding, 
de klimaatbeheersing. Ook kampt het 
gebouw met loslatende gevelpa-
nelen. Er zijn maatregelen getro�en 
om acuut gevaar af te wenden, maar 
een structurele oplossing vergt �inke 
extra investeringen. Op basis hiervan 
heeft de gemeenteraad destijds inge-
stemd met een ‘scenario-onderzoek’ 
voor de vernieuwing van de huisves-
ting van het Vakcollege Thamen.

Kernteam
Hiervoor is een speciaal kernteam 
samengesteld met vertegenwoordi-
gers vanuit zowel Vakcollege Thamen 
en schoolbestuur IRIS als ook de 
gemeente. In totaal zijn zes scenario’s 
onderzocht door het kernteam. Zij 

zijn op basis van een integrale analyse 
unaniem van mening dat het scenario 
‘nieuwbouw met behoud van het 
‘SkillsLab’ (leerling werkplaats) de 
meest toekomstbestendige oplossing 
is. Het voorkeursscenario gaat uit van 
vervangende nieuwbouw van de 
school (inclusief dubbele gymzaal op 
het huidige schoolterrein). Met 
behoud en technische opwaardering 
van het SkillsLab. Ruimtelijk-functio-
neel biedt dit scenario de vrijheid om 
een passend onderwijsconcept voor 
de school te realiseren. Door nieuw te 
bouwen naast het bestaande school-
gebouw, is tijdelijke huisvesting 
elders niet nodig. Iets wat de school 
en de gemeente als een groot voor-
deel zien én bovendien veel tijdelijke 
kosten scheelt.

Blij
Wethouder Onderwijs José de Robles 
is blij met de beslissing van de 
gemeenteraad. “Dit is dé kans om een 
duurzaam toekomstbestendig school-
gebouw te realiseren. Deze belang-
rijke onderwijsvoorziening voor de 
regio voldoet zo aan behoeften voor 
de komende decennia. De centrale 
ligging van de locatie maakt deze ook 
nog eens goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer.” 

Planning
Het voorkeursscenario wordt nu 
verder uitgewerkt tot een plan en 
vervolgens weer voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Als alles volgens plan-
ning verloopt, neemt de raad in het 
voorjaar van 2022 een de�nitief 
besluit. Daarna volgen ontwerp en 
realisatie. 

Akkoord op uitwerking 
nieuwbouwplan Thamen

Uithoorn - Afgelopen donderdag 
zijn langs de Wilhelminakade en de 
Julianalaan bloembakken geplaatst. 
Die moeten ervoor zorgen dat het 
verkeer niet te hard door de straten 

rijdt. De veiligheidsmaatregel is een 
van de actiepunten uit de “buurt-
schouw” in het Oude Dorp. In april 
liepen burgemeester Heiliegers en 
wethouder De Robles hun ronde met 

Bloembakken moeten gaan 
helpen tegen snelheidsduivels

V.l.n.r. Rob Baas en Rianne Kole (Buurtbeheer Uithoorn Centrum), Dion van Tol 
(Winkeliersvereniging Uithoorn) en Osman Catik (gemeente Uithoorn)
Foto’s: Patrick Hesse / VisionQuest

De Ronde Venen - Op 22 maart 2022 
vinden de verkiezingen voor de 
Gemeenteraad plaats. Dat lijkt nog 
ver weg, maar de partijprogramma’s 
zijn al volop in ontwikkeling. De 
uitslag van deze verkiezingen voor 
de inwoners van De Ronde Venen 
e�ect hebben op hun dagelijks 
leven. D66 vindt het belangrijk, dat 

inwoners van De Ronde Venen hun 
mening en ideeën laten horen. De 
programmacommissie van D66 orga-
niseert daarom op zondag 17 
oktober een open middag. Op deze 
middag luisteren de leden van deze 
commissie graag naar alle ideeën die 
bij de inwoners leven of deze nu over 
woningbouw, speelplaatsen of 

D66 luistert naar inwoners

Mijdrecht - Eindelijk is het weer zover. 
Na 1,5 jaar wachten gaan de deuren 
aan de Windmolen 75 eindelijk weer 
open. Op dinsdagavond 12 oktober 
start Soos De Cirkel weer met haar 
wekelijkse activiteiten. De vrijwilligers 

staan weer klaar om iedereen te 
verwelkomen en is er weer gelegen-
heid voor darten, muziek, kaarten, 
sjoelen, knutselen enz. Er is wel een 
voorwaarde om aan de Soosavonden 
deel te kunnen nemen: je moet een 

Soos De Cirkel gaat weer van start! vaccinatiebewijs kunnen tonen. Dat 
wordt de eerste keer gecontroleerd en 
geregistreerd, zodat men de volgende 
keren niet telkens weer de QR-code 
hoeft te laten zien. Verder wordt er 
ook goed op de hygiëne gelet en 
zullen de handen extra vaak gewassen 
worden. Maar dat is nooit verkeerd.

inwoners en ondernemers uit de 
wijk, als onderdeel van de Wijkge-
richte Aanpak van de gemeente. Zij 
stuitten op een aantal problemen, 
zoals aan de Wilhelminakade, waar 
hard rijdende auto’s en wielrenners 
een gevaar vormen voor de voetgan-
gers en terrasbezoekers, en op de 
Julianalaan waar er veel bouwver-
keer door de straat rijdt. Samen 
werden afspraken gemaakt over een 
oplossing. “De bewoners wilden niet 
van die betonnen obstakels die je 
weleens ziet, maar een aantrekkelijke 
oplossing die bijdraagt aan de leef-
baarheid van de buurt,“ aldus Rianne 
Kole van Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum. “We zijn tevreden over de 
bloembakken, gemaakt van oude 
groentekratten, in het blauw en geel 
van onze gemeente. 
Gevuld met verse planten, geleverd 
door een lid van Winkeliersvereni-
ging Uithoorn.” En de bloembakken 
blijken e�ectief. 
Wielrenners en auto’s zijn 
gedwongen om tussen de bloem-
bakken door te slalommen. “Dat 
haalt de snelheid er behoorlijk uit.”

verduurzaming gaan. Uw inbreng is 
van harte welkom en zal er zeker toe 
leiden dat het verkiezingspro-
gramma van D66 dicht bij de inwo-
ners zal staan. Op 17 oktober bent u 
vanaf 14.00 uur welkom op de locatie 
van Atlantis, Hoofdweg 85A te Mijd-
recht. Om één en ander in goede 
banen te leiden wordt u verzocht uw 
komst vooraf aan te melden via 
info@d66derondevenen.nl.

van deze kruising en nu met de 
zesde rotonde op de Burgemeester 
Kasteleinweg kan het autoverkeer 
vanaf 1 oktober over het hele nieuwe 
tracé tussen Haarlemmermeer en 
Uithoorn rijden. 

Fietstunnel
Tot het eind van het jaar vinden er 
langs de weg nog wel een aantal afron-
dende werkzaamheden plaats. Zo 
wordt er tot half november nog 
gewerkt aan de aanleg van de �ets-
tunnel bij de kruising van de Burge-
meester Kasteleinweg en de Legmeer-
dijk, wordt de Zwarteweg ten noorden 
van de nieuwe rotonde tussen 11 
oktober en half november opnieuw 
ingericht en vinden er op 7 oktober 
nog afrondende werkzaamheden 
plaats aan het �etspad en bij de 
bushaltes. Daarnaast wordt er nog de�-
nitieve bebording geplaatst en zorgt 
de aannemer voor beplanting langs 
het hele tracé. Ook voert de aannemer 
nog afrondende werkzaamheden uit 
aan de nieuwe busbaan. De bussen 
gaan na ingang van de nieuwe dienst-
regeling (medio december) gebruik 
maken van de nieuwe busbaan en het 
nieuwe busstation bij de Zwarteweg.
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RUBRIEK

Uithoorn - Op maandagochtend zijn de dames van de Brei- en Babbel-
groep alweer een aantal keren bij elkaar geweest en er wordt weer �ink 
gebreid voor het goede doel (Zending over Grenzen).
Oproep: heeft u thuis nog bollen wol liggen waar u niks meer mee doet? 
De dames zijn er bijzonder blij mee. U kunt de bollen afgeven bij het wijk-
centrum. Vanaf maandag 4 oktober kunt u tussen 13:30 en 15:30 uur 
weer in de Bilderdijkhof terecht om met elkaar wenskaarten te maken of 
om te kleuren. Vanzelfsprekend wordt er ook gezellig en gezamenlijk een 
kopje thee gedronken.

Zingen-eten
Vanaf dinsdag 5 oktober van 10:00 tot 12:00 uur gaan we weer samen 
zingen bij de zanginstuif. Elke 1e en 3e dinsdag van de maand komen we 
bij elkaar. Komt u ook meezingen? De Eetclub gaat dinsdag 12 oktober 
weer beginnen. Elke dinsdag koken twee vrijwilligers een drie gangen 
maaltijd: voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje. Om 12:00 uur gaan we 
aan tafel. Wilt u ook mee eten? U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 
maandag 11 oktober 13:00 uur via tel. 0297 567 209. De maaltijd kost € 
7,- p.p. We hopen het restaurant (maandag-woensdag-vrijdag) per 1 
november op te starten. Oud deelnemers ontvangen bericht, nieuwe 
deelnemers kunnen zich aanmelden bij het wijkcentrum: tel 0297 567 
209. Deze maaltijden worden verzorgd door Cateringbedrijf het Oventje.

Beweeglessen
Alle beweeglessen zijn ook weer van start gegaan. Op maandagochtend 
is er Stoelhonkbal van 11:45 tot 12:45 uur, op maandagmiddag Meer 
Bewegen voor Ouderen van 13:00 tot 14:00 uur. Woensdagmiddag van 
13:30 tot 15:00 uur is er Werelddansen en op donderdagochtend wordt er 
tussen 09:00 en 11:00 uur in 2 groepen aan Meer Bewegen voor Ouderen 
gedaan.  Donderdag 7 oktober van 11:00 tot 12:00 uur kunt u gratis 
kennis maken met Meer Bewegen voor Ouderen en Stoelhonkbal. Daarna 
drinken we samen ko�e. Aanmelden kan via tel. 0297 567 209.

Koersballen
Vrijdag 1 oktober zijn de Koersballers weer begonnen. Koersbal is van 
oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”. 
Bewegen is gezond en daarom wordt steeds vaker koersbal gespeeld. 
Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 
meter. De bedoeling van het spel is, net als bij “jeu de boules” om de 
ballen zo dicht mogelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje. De 
ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt 
omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daar-
door is koersbal leuk, maar zeker in het begin ook moeilijk. Iedereen kan 
het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook 
een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig, zodat iedereen 
gelijke kansen heeft. Wilt u ook koersballen, u bent elke vrijdag welkom 
van 09:30 tot 11:30 uur.

Koffie
Op donderdagochtend 6 oktober van 10:15 tot 11:30 is de Ko�e Speciaal 
weer gestart. Heeft u zin in een gezellige donderdagochtend bij de 
Bilderdijkhof, dan is de ko�e speciaal iets voor u. Dit is een laagdrempe-
lige, kleine groepsactiviteit (maximaal 8 deelnemers) zodat er voor 
iedereen aandacht is tijdens deze ochtend. De groep wordt ondersteund 
door 3 enthousiaste vrijwilligers. Deze donderdagochtenden staan vooral 
in het teken van gezelligheid met elkaar. Er worden verschillende activi-
teiten georganiseerd. Denk hierbij aan spelletjes, uitjes en er wordt 1x per 
maand met de hele groep gegeten, bereid door de vrijwilligers. Uiteraard 
is de activiteit niet compleet zonder een bakje ko�e of kopje thee en een 
praatje. Ook wordt er op diverse dagdelen gebiljart. Voor het biljarten 
geldt dat het biljart vooraf gereserveerd moet worden en dat er maxi-
maal 4 personen tegelijk in de biljartkamer zijn. Heeft u interesse voor 
één van bovenstaande activiteiten? Of lijkt het u leuk om zelf een activi-
teit op te zetten, heeft u een hobby die u graag met anderen zou willen 
delen? Waag er een telefoontje aan naar het wijkcentrum, 0297 567 209.

NIEUWS UIT 
WIJKCENTRUM 
BILDERDIJKHOF

Uithoorn - Kunnen we op de locatie 
van Thamen honk- en softbal en jeu-
de-boules-vereniging Boule Union 
Thamen (verder gezamenlijk Thamen 
genoemd) woningen bouwen die 
passen bij de woonbehoefte van 
Uithoorn en De Kwakel? En om dat 
mogelijk te maken Thamen verhuizen 
naar Legmeer-West en daar verenig-
baar maken met de plannen voor een 
Legmeerbos? Helaas niet binnen de 
huidige kaders, zo concludeert het 
college van Burgemeester en 
Wethouders na het bestuderen van 
alle onderzoeksresultaten. Daarom 
stelt het college de gemeenteraad 
voor om de woningbouw op de 
huidige locatie van sportvereni-
gingen Thamen aan de Vuurlijn en de 
verplaatsing van deze verenigingen 
naar De Legmeer niet door te zetten. 
In week 41 staat het onderwerp op 
de agenda van de commissie Wonen 
en werken en op 28 oktober debat-
teert de gemeenteraad erover.

De resultaten van het onderzoek
Uit het vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren blijkt dat het 
bouwen van woningen op de huidige 
locatie van Thamen ingewikkeld is. 
Om positief te beginnen: het is 
mogelijk om er woningen te bouwen. 
Sterker nog, er kunnen een behoorlijk 
aantal sociale woningen en betaal-
bare woningen komen. Precies het 

soort woningen waarin in Uithoorn 
en De Kwakel veel behoefte is. In het 
plan is bovendien ruimte voor eigen 
initiatieven van inwoners van de 
gemeente. Eén van de weinige 
manieren om ervoor te zorgen dat 
koopwoningen ook echt voor eigen 
inwoners zijn. Ook als we kijken naar 
het e�ect van het plan op de groen-
zone, zijn de resultaten bemoedi-
gend: het plan maakt het mogelijk de 
groenzone en liniedijk te behouden 
en te versterken. De groenzone wordt 
zelfs groter. 

Zorgen
Daar staat tegenover dat de inwo-
ners zich zorgen maken over de 
bebouwing in de groenzone. Ook 
vragen zij aandacht voor het 
parkeren en het toenemende 
verkeer. Daarnaast komt de nieuwe 
wijk dichtbij de sportvelden van Qui 
Vive en de Stelling van Amsterdam. 
Te dichtbij. Ook is de ontsluiting van 
de wijk aan de krappe kant. In 
Legmeer-West is weliswaar ruimte 
voor een mooi, nieuw sportpark en 
een Legmeerbos. Maar de ruimte 
voor het Legmeerbos wordt volgens 
de initiatiefnemers en de meerder-
heid van de deelnemers aan de 
gehouden enquête te klein. Deze 
deelnemers maken zich bovendien 
zorgen, vooral over overlast van de 
sportvelden en het afsluiten van de 

Randhoornweg. Financieel geeft het 
plan een tekort. Het college conclu-
deert dan ook dat de inpassing van 
woningen niet optimaal is en de 
kosten hoger dan gewenst. 
Het volledige onderzoeksverslag met 
de uitkomsten van de participatie is 
te vinden op www.uithoorn-
denktmee.nl. Daar kunt u ook �lm-
pjes bekijken van de plannen voor de 
beide locaties. 

Waarom is dit onderzoek gedaan?
In Uithoorn is nog maar weinig plek 
over voor de bouw van nieuwe 
woningen, terwijl de behoefte 
hieraan wel groot is. Dit komt voor 
een groot deel door de beperkingen 
die de nabijheid van Schiphol met 
zich meebrengt. Zo mag er op veel 
locaties niet gebouwd worden. Een 
ingewikkeld vraagstuk dus. De 
gemeenteraad heeft het college van 
Burgemeesters en Wethouders 
daarom opdracht gegeven om crea-
tief na te denken over mogelijke 
kansen voor woningbouw. 
Een van de ideeën was bouwen op 
de sportvelden in De Kwakel. Deze 
liggen namelijk op een locatie 
waarop onder bepaalde voor-
waarden wel woningen gebouwd 
mogen worden. Uit de resultaten van 
het onderzoek is nu gebleken dat dit 
plan binnen de huidige kaders niet 
haalbaar is.

Vervolgonderzoek Wonen, 
sporten en recreëren afgerond

Uithoorn - Volgende week is weer de 
landelijke Week van de Veiligheid. De 
gemeente Uithoorn vraagt samen 
met haar veiligheidspartners 
aandacht voor verschillende vormen 
van onveiligheid die u als inwoner of 
ondernemer kunt tegenkomen. En 
hoe u zich daartegen kunt 
beschermen. De gemeente organi-
seert samen met de politie en hand-
havers verschillende activiteiten rond 
het thema “Ben jij voorbereid op 
criminaliteit?”

Veiligheidskrant 
In Week 40 is de “Veiligheidskrant 
voor inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel” huis aan huis verspreid. De 
Veiligheidskrant biedt tips waarmee 
inwoners onveilige situaties kunnen 
herkennen en hoe zij in zo’n situatie 
kunnen optreden. Maar laat ook zien 
wie er in Uithoorn meewerken aan 
onze veiligheid; wie onze Boa’s zijn 
en welke wijkagent bij uw wijk hoort. 
U leest wat “ondermijning” is en 
welke invloed dit kan hebben op u 

als inwoner. Dat het belangrijk is om 
zaken te melden, en via welke 
nummers. Ook anoniem. U leest via 
welke alarmnummers u een onveilige 
situatie kunt melden. Kortom, u leest 
alles over onveilige situaties en wat u 
eraan kunt doen zodat we met elkaar 
zorgen dat onze gemeente veilig 
blijft. 

Bijeenkomst veilig ondernemen
De gemeente werkt samen met 
ondernemers aan de veiligheid van 
bedrijven en bedrijfsterreinen in de 
buurt. Daarom doet de gemeente 
mee aan de Dag van de Veiligheid op 
14 oktober. De dag wordt georgani-
seerd door de Stichting Beveiliging 
Bedrijven Uithoorn (SBBU) en heeft 
als thema “Veiligheid is een gevoel”. 
Op de bijeenkomst voor SBBU-leden 
en andere geïnteresseerde onderne-
mers treden ook burgemeester 
Heiliegers en wethouder Hazen 
(Economie) op met lezingen over 
veilige gebiedsontwikkeling en over 
de maatregelen die de gemeente, 

Week van de Veiligheid politie en handhavers nemen tegen 
crimineel gedrag zoals ondermijning, 
waarmee de onderwereld probeer 
binnen te dringen. De bijeenkomst 
duurt van 16:00 – 18:30 uur. Geïnte-
resseerde ondernemers kunnen zich 
aanmelden via www.sbbu-uithoorn.
nl.

“Van je wapen af zonder straf”
Wapenbezit neemt de laatste jaren 
vooral onder jongeren en jongvol-
wassenen toe. Uit onderzoek blijkt 
dat ruzies vaker uit de hand lopen als 
jongeren wapens op zak hebben. 
Daarom doet de gemeente Uithoorn 
mee aan de landelijke wapen-inlever-
actie. Van 11 tot en met 17 oktober 
kan iedereen zijn of haar wapen(s) 
inleveren op het politiebureau in 
Uithoorn. Anoniem en zonder straf 
voor wapenbezit. Ook scholen 
besteden aandacht aan de inlever-
actie. Zij richten zich ook op ouders, 
zodat die met hun kind het gesprek 
over wapenbezit kunnen aangaan. 

(zie ook het artikel “Inleveractie 
wapens van 11 tot en met 17 oktober”, 
elders in deze krant)

Ondermijningscontainers
Net als vorige jaren zijn in de Week 
van de Veiligheid weer de Ondermij-
ningscontainers te bezichtigen. Doel 
van de ondermijningscontainers 
(drugslab) is om alle inwoners en 
bezoekers van onze gemeente te 
kunnen voorlichten over de herken-
ning en gevaren van ondermijning 
op de gebieden van cocaïnehandel, 
hennepteelt en synthetische drugs. 
Bij de containers leggen specialisten 
uit hoe drugscriminelen te werk 
gaan. Hoe verschillende drugs 
worden gemaakt, welke spullen zij 
daarvoor gebruiken, welk afval 
daarbij vrijkomt en welke gevaren de 

activiteiten opleveren voor de 
omgeving.

U bent van harte welkom op 
Datum: woensdag 13 oktober 2021. 
Locatie: Zijdelwaardplein. Tijdstip: 
10.00-16.00 uur. Datum: zaterdag 16 
oktober 2021. Locatie: Amstelplein. 
Tijdstip: 10.00-16.00 uur. 

Mocht u met een groepje willen 
komen, dan kunt u dit van tevoren 
aanmelden via de mail gemeente@
uithoorn.nl o.v.v. “Aanmelden groep 
ondermijningscontainer”. In de mail 
kunt u dag en tijdstip van uw bezoek 
aangeven.
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LEZERSPOST

In de Nieuwe Meerbode van 29 september wordt bekend gemaakt dat 
het college van B en W De Ronde Venen voornemens is om de organisa-
ties Mee en Kwadraad op te he�en en met dat geld (€ 516.000 op jaar 
basis) zal worden overgeheveld naar de servicepunten en het kernteam 
van de gemeente. De argumentatie is dat het hulp- en ondersteunings-
aanbod van beide organisaties de inwoners minder redzaam maakt en 
minder worden uitgedaagd om hun problemen in het eigen netwerk op 
te lossen. In feite betekent dit dat de gemeente middels het kernteam alle 
problemen van kwetsbare inwoners gaat aanpakken met als leidraad: wij 
gaan jullie helpen en begeleiden door middel van zelfredzaamheid. 
Juist dat is de laatste tijd de kritiek op de WMO waarin uit de praktijk blijkt 
dat de “keukentafel gesprekken” helemaal niet e�ectief zijn en de partici-
patie van kwetsbare burgers eerder afneemt dan toeneemt. Wat niet in 
beeld komt is dat de kwetsbare inwoners die een beroep doen op deze 
organisaties juist in de problemen komen doordat zij geen netwerk 
hebben of niet kunnen onderhouden. Of in niet staat zijn om, door allerlei 
redenen, zelf hun problemen de baas te worden. Denk daarbij aan 
schulden, regelgeving van belastingdienst en diverse overheden en de 
digitalisering van de samenleving. Door de oplossing naar zich toe te 
trekken gaat de gemeente in hoge mate nu zelf de regie voeren in het 
oplossen en naar eigen zeggen, e�ciënter oppakken van de problemen 
van de deze doelgroep. Daarmee overschat de gemeente haar eigen 
vermogen. We zien maar al te vaak dat overheden niet in staat zijn om 
problemen van burgers op te lossen. De toeslaga�aire is daar een voor-
beeld van. Wel is het een trend bij gemeenten om zelf de hulp en dienst-
verlening in eigen hand te nemen. Maar in enkele gevallen komen 
gemeente daar ook van terug omdat ambtenaren geen professionele 
hulpverleners zijn en omdat ambtenaren die problemen van burgers 
gaan oplossen vaak in con�ict komen met de formele regels en richtlijnen 
die de overheid zichzelf stelt. Bovendien is het zeer bedenkelijk dat de 
overheid zich gaat inlaten met de persoonlijke sores en problemen van 
kwetsbare burgers. Juist daarin dient de gemeente afstand te bewaren en 
die zorg over te laten aan organisaties voor zorg en welzijn. Ik zou zeggen 
schoenmaker bij blijf je leest en laat de hulpverlening en dienstverlening 
over aan onafhankelijke professionals.
Bob Bouwhuis, Amstelhoek

Worden de organisaties Mee en Kwadraad 
opgeheven?De Ronde Venen - Op zaterdag 30 

oktober barst Sociaal Cultureel 
Centrum De Boei in Vinkeveen uit 
zijn voegen. Dan vindt namelijk de 
Cultuurparade – georganiseerd door 
Cultuurpunt Ronde Venen – plaats. 
Een soort minifestival waarbij er 
doorlopend van 11.00 uur tot 16.30 
uur op meerdere podia optredens 
plaatsvinden van Rondeveense 
culturele verenigingen en groepen. 
Deze dag re�ecteert voor een groot 
deel het cultuuraanbod in De Ronde 
Venen. Deelname door culturele 
organisaties is gratis en ook de optre-
dens zijn voor bezoekers kosteloos 
toegankelijk. Speciaal voor de 
kinderen zijn er leuke en tot de 
verbeelding sprekende activiteiten 
gepland in de foyer van De Boei. De 
Boei heeft daarnaast een eigen 
restaurant waar de inwendige mens 
tussen de optredens door goed aan 
zijn/haar trekken kan komen.

Programma
Op de Cultuurparade zullen tussen 
de 15 en 18 optredens vertoond 
worden. De optredens variëren van 
dans tot vertelkunst en van zang tot 

muziek. Binnen deze disciplines 
zullen ook nog eens verschillende 
stijlen vertegenwoordigd zijn. Het 
Regionaal Operette en Musicalkoor 
(ROM) Mijdrecht zal na de formele 
opening het spits afbijten. De spet-
terende afsluiting om 16.00 uur 
wordt verzorgd door de Ronde-
veense Bigband FortNight Swing. Het 
volledige programma staat te lezen 
op de website van 
cultuurpuntrondevenen.nl.

Presentatie-duo
De presentatie van de eerste editie 
van de Cultuurparade is in handen 
van Wim van Huissteden en Robin 
van Tilburg. Beiden in het bezit van 
een vlotte babbel, humor en een 
grote a�niteit met cultuur. 

Vrijwilligers gezocht
Voor de organisatie van de eerste 
editie van de Cultuurparade is een 
projectteam samengesteld. Naast 
Adriana Kegley en Aino Merits – 
beiden betrokken bij Cultuurpunt 
Ronde Venen – bestaat dit team uit 
Ivonne Marees, Marion van Schep-
pingen en Femke Tonen. 

Programma Cultuurparade 
bekend!

De Ronde Venen - Tijdens de raads-
vergaderingen van 29 en 30 
september is de verkeersstructuur 
Vinkeveen uitgebreid aan de orde 
geweest. Om geplande woningbouw 
mogelijk te maken aan zowel de 
noordkant als de zuidkant van de 
N201 moet de verkeersdrukte in 
Vinkeveen beter verdeeld worden. 
De fractie van Ronde Venen Belang 
onderschrijft de noodzaak voor 
woningbouw, maar wil eerst bouwen 
aan draagvlak onder de huidige 
inwoners van Vinkeveen en wil zeker-
heden voor haalbaarheid en betaal-
baarheid en uiteraard de 
verkeersveiligheid. 

Voor woningbouw
Tussen de N201 en de Julianalaan en 
aan de noordkant van de N201 is 
ruimte om een groot aantal 
woningen te bouwen om zo te voor-
zien in de behoefte van onze inwo-
ners, zowel starters als mensen die 
een eengezinswoning of apparte-
ment willen. Raadslid Erik de Haan: 
“Beide gebieden zijn uitermate 
geschikt voor woningen. Wij staan 
daar ook volledig achter. Dan is het 
ook noodzakelijk de verkeersstruc-
tuur in Vinkeveen daarvoor aan te 
passen. 
Voor de bouw van woningen aan de 
noordkant van de N201 is een extra 
ontsluiting nodig, waaraan de 
provincie moet meewerken en die 
direct te maken heeft met de voorge-
stelde ontsluiting aan de Kerklaan. 
Erik de Haan: “Het is de vraag of de 
provincie hieraan wil mee werken. 
Tot nu toe is dat nog totaal 
onduidelijk”.

Voor verkeersveiligheid
De fractie van Ronde Venen Belang 
pleit voortdurend om de verkeers-
veiligheid te verbeteren. Ook bij 
deze plannen bij de geplande 
ontsluiting op de Kerklaan is 
verkeersveiligheid enorm belangrijk. 
De Haan: ”Plannen maken is mooi, 
maar verkeersveiligheid en voor �et-
sers en wandelaars staat bovenaan. 
Zoals de plannen nu zijn kan dit 
positief werken voor de verkeersvei-
ligheid, omdat op de Herenweg en 
Kerklaan eenrichtingsverkeer komt 
en vooral �etsers hier veiliger 
kunnen bewegen.”

Moet haalbaar en betaalbaar zijn
Zoals gezegd wordt de verkeers-
structuur in Vinkeveen enorm beïn-
vloed door de N201 en wat de 
provincie met de op- en afritten en 
mogelijk een extra ontsluiting vanuit 
het gebied ten noorden van de N201 
wil. De provincie heeft wel budget 
vrijgemaakt om het viaduct te 
verhogen en de in- en uitvoeg-
stroken te verlengen, maar voor 
andere aanpassingen is nog geen 
budget. Het college stelt in haar 
voorstellen voor om ook een aanslui-
ting te maken om woningbouw ten 
noorden van de N201 mogelijk te 
maken. De Haan: “Dit betekent dat 
de provincie deze aansluiting moge-
lijk moet maken, het daarmee eens 
moet zijn en ook �nancieel moet 
bijdragen. Maar dat geldt niet alleen 
voor de provincie. Dat zelfde geldt 
voor de projectontwikkelaars. Ook zij 
moeten bijdragen om het allemaal 
mogelijk te maken. Daarom dienden 
wij een amendement in om eerst 

Verkeersstructuur Vinkeveen: omwonenden 
blijven onnodig in onzekerheid 

zekerheid te verkrijgen van de 
provincie en ontwikkelaars en 
daarna pas de plannen verder uit te 
werken. Wat ons betreft de meest 
logische volgorde.”

Draagvlak noodzakelijk
De Haan: “Nogmaals, we zijn voor 
woningbouw en we zullen alles 
doen om dat mogelijk te maken, 
maar er moet ook draagvlak zijn om 
de verkeersstructuur in Vinkeveen 
aan te pakken. En wij hebben de 
indruk dat draagvlak onvoldoende is. 
Dat de gemeente meer moet doen 
om draagvlak te creëren. Als je ziet 
hoeveel protestborden er in Vinke-
veen zijn geplaatst moet dat toch te 
denken geven. Met ons amende-
ment gaven we het college ook tijd 
om echt met de buurt te gaan 
praten en om draagvlak te 
realiseren.”

Gemiste kans
Het amendement van Ronde Venen 
Belang kon niet op voldoende steun 
rekenen. Dat is de reden dat Ronde 
Venen Belang tegen de aanpassing 
van de verkeersstructuur in Vinke-
veen heeft gestemd. De Haan: 
“Ronde Venen Belang ziet dit als een 
gemiste kans. De druk op de 
provincie en de projectontwikkelaars 
om mee te betalen is nu helemaal 
weggevallen. Wat belangrijker is: De 
omwonenden voelen zich niet 
gehoord en niet betrokken en 
worden tot er wordt gebouwd in 
onzekerheid gelaten. Een gemiste 
kans om samen met de omwo-
nenden tot een gedragen oplossing 
te komen.

Op de dag zelf is echter nog sterke 
behoefte aan wat extra handjes.
Draag je cultuur ook een warm hart 
toe en wil je deze dag een bijdrage 
leveren en tevens van een aantal 
optredens kunnen genieten? 
Fotogra�e: Ferdinand Beuse Richard 
Meijerink

Bingo present
Mijdrecht - Hoera het mag weer. 
Dinsdag 12 oktober vindt weer de 
gezellige maandelijkse bingo in 
Present plaats. Deze start om 14.00 

uur. De kaartjes kosten 50 eurocent 
per stuk. De ko�e en de thee zijn 
gratis. De bingo in Present is er elke 
2e dinsdag van de maand. Er zijn 
mooie en leuke prijzen te winnen. 
Wij hopen u dan ook weer te mogen 

begroeten in lokaal Present aan de 
Johan van Renessestraat 16 in Mijd-
recht (ingang schoolplein). 

Let wel op u moet wel kunnen laten 
zien dat u bent gevaccineerd

Vinkeveen -  De Noord-Hollandse 
zanger en pianist Roon Staal komt 
a.s. donderdagavond optreden in De 
Morgenster. Aanvangstijd concert is 
20.00 uur. Omdat de zanger niet 
eerder in de buurt van Vinkeveen 
optrad en onder de indruk is van de 
mooie bouw en akoestiek van de 
kerk aan de Herenweg, biedt zijn 
organisatie vrij entree aan.

“Amazing Vocal Performance”
Terugkomend publiek kennen de 
warme stem en het prachtig piano-
spel van de 41-jarige zanger. Maar 
voor hen die Roon Staal nog niet 
eerder live hebben meege-
maakt heeft de legendarische zanger 
Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een 
aanbeveling: “Here I take great plea-
sure in introducing the extraordinary 
talent of Roon Staal, one of the truly 
great singers in the western world! 
We have been friends for years, 
singing together and recording just 
for the beauty of it. Let the amazing 
tenor vocal performance of Mr Staal 
now carry you away! Very truly yours, 
Art Garfunkel”. 
Bekende werken als Bridge Over 

Troubled Water (Simon&Garfunkel), 
Pie Jesu (Andrew L. Webber), I Have A 
Dream (Abba), Vincent (Don McLean), 
Sailing (Rod Stewart) maar ook zijn 
eigen werken als Help Me Through 
The Night, Morgen Komt Eraan en By 
Her Side worden live gebracht tijdens 
zijn 20 concert tellende Herfst Tour 
deze maand. Staal bracht tot op 
heden 14 albums uit en staat bekend 
om zijn authentieke vertolkingen van 
bekende covers en zijn typerende 
eigen werken waarover de bekende 
Britse singer-songwriter Gilbert 
O’Sullivan zei: “It is his voice not least 
his songwriting ability that really 
shines throughout.” Alle informatie 
m.b.t. het vrij toegankelijke concert 
in Vinkeveen kunt u vinden op de 
website www.roonstaal.com. 

Aanmeldingen kunnen daar worden 
gemaakt of via 06-15403125, of u 
kunt aan de deur ter plaatse vrije 
toegang ontvangen. Ivm de vrije 
toegang is het mogelijk indien 
gewenst een vrije gift naar gelieve te 
doneren aan het einde van het 
concert ten gunste van de organi-
satie van de artiest.

Vrij entree concert Roon Staal  
in de Morgenster
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OBS Toermalijn op zoek 
naar zwerfafval

Uithoorn - Op dinsdag 28 
september stond op OBS Toerma-
lijn de hele ochtend in het teken 
van zwerfafval. Let’s Do It Kids! 
kwam op school om de kinderen 
van alles te leren over zwerfafval. 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 
hebben ‘s ochtends genoten van 
een poppentheater in de speel-
zaal. De groepen 4 t/m 8 zijn, na 
een les en quiz in de klas, met 
hun afvalgrijpers de wijk inge-
gaan om het zwerfafval op te 
ruimen. In totaal hebben de 
kinderen 6686 stukken afval 
opgeraapt. Uiteraard waren de 
kinderen erg trots op dit resul-
taat, maar ze vonden het ook erg 
dat er zoveel afval in de wijk te 
vinden was. Tijdens deze ochtend 
hebben de kinderen van OBS 
Toermalijn veel geleerd over 
zwerfafval. Daarnaast hebben ze 
met hun opruimactie bijgedragen 
aan een schonere wijk.
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Mijdrecht - Groep 8 van OBS De 
Eendracht heeft eind september het 
schoolkamp op Texel doorgebracht. 
Maandagmorgen 27 september 
vertrok de bus heel vroeg vanaf 
school, uitgezwaaid door ouders, 
broertjes en zusjes. Op naar Den 
Helder richting veerboot, het eerste 
spannende deel van het Texelkamp! 
De grote boot maakte �inke indruk 
op de kinderen en op de voorplecht 
werd uitgebreid genoten van de 
vaart naar ‘t Horntje op Texel. Daar 
stonden de �etsen al klaar en vertrok 
de groep naar De Hoge berg in het 
bos voor de lunch en een spelletje 
buskruit. De rest van de middag werd 

Den Burg bezocht en �etste het stel 
naar het verblijf in StayOkay voor 
maar liefst drie overnachtingen! 

Genieten
Genieten van bijzondere ervaringen 
als Ecomare, de zeehondenopvang, 
varen met de garnalenboot vanuit 
Oudeschild en een bezoek aan 
museum Kaap Skil. 
Stevig �etsen door weer en wind 
over het grootste waddeneiland om 
deze bijzondere evenementen te 
ervaren. Een van de hoogtepunten 
was ook een bezoek aan De Koog en 
het nabij gelegen strand. Met name 
lekker pootjebaden en een zandkas-

Avonturen op Texel om nooit 
meer te vergeten!

telenwedstrijd bleken een schot in 
de roos! De avonden werden gevuld 
met allerlei spelletjes en op de 
laatste avond organiseerden de leer-
krachten de bonte avond met een 
disco. De feestelijke afsluiting van 
een onvergetelijk groep 8 school-
kamp. Als de bus op donderdag-
middag aankomt bij De Eendracht 
wordt groep 8 enthousiast 
ontvangen door ouders, broers en 
zusjes, opa’s en oma’s en leerlingen 
en leerkrachten van de groepen 6 en 
7. Het einde van dit Texel avontuur, 
maar het begin van samen terug-
blikken op het beste ‘schoolreisje’ uit 
hun basisschooltijd!



Mijdrecht - Wat een fantastisch feest 
was de o�ciële opening van de SeT 
Residentie aan de Bozenhoven in 
Mijdrecht! De opening werd verricht 
door de wethouder mevrouw Alberta 
Schuurs en bewoner mevrouw de 
Jager die het lintje doorknipte. De 
Residentie draait sinds 1 april van dit 
jaar en er is voor gekozen om eerst 
alles op de rit te hebben en te 
wachten tot er weer mogelijkheden 
waren in verband met Corona. 
Ondertussen wonen er ruim 20 
mensen en zijn er nog maar 10 
appartementen beschikbaar voor 
nieuwe bewoners. Gelukkig was de 
situatie rondom Corona nu wat 
versoepeld en kon er een waardig 
feest georganiseerd worden. Zelfs 
RTV Ronde Venen was aanwezig en 

heeft opnamen gemaakt die te zien 
zijn bij het programma Nieuwsronde.

De klok
Eerst werd de klok, die vroeger nog 
op het dak van de meisjesschool 
heeft gestaan, geluid en een minuut 
stilte in acht genomen voor de twee 
bewoners die in de afgelopen week 
overleden waren. Daarna kon het 
feest beginnen. Het weer liet zich van 
zn beste kant zien, er waren meer 
dan 250 belangstellenden. Het Shan-
tykoor De Turfschippers zorgden 
voor een vrolijke muzikale omlijsting. 
Er werd gedanst door jong en oud, 
bewoners, gasten en medewerkers. 
De ondertussen beroemde zalm 
werd “live” gerookt door de chefkoks 
van de Residentie Bart van Nes en 
Duck Dijkstra en kon ook meteen 
geproefd worden. Er werd ruim 45 kg 
friet gebakken en met smaak veror-
berd. Iedereen genoot! Een fantas-
tisch feest voor bewoners, medewer-
kers en mensen uit de buurt. Grote 
dank gaat uit naar de collega’s, 
vrienden en familie van collega’s die 
in hun vrije tijd de op- en afbouw, de 
bediening en vele andere taken voor 
hun rekening namen. Ook dank aan 
Peter Homan van Homan BV die 
kosteloos een aggregaat plaatste. 

Ongedwongen sfeer
Kenmerkend voor de SeT Residentie 
is de ongedwongen sfeer die er in 
het huis heerst. Daar werd ook 
tijdens het feest over gesproken 
omdat dezelfde sfeer te voelen was 
tijdens de opening. Vrijheid, gastvrij-
heid en alle mensen zoveel mogelijk 
betrekken bij de gezelligheid is voor 
de mensen van de SeT Residentie erg 
belangrijk en dat kwam ook nu weer 

naar voren. Alle bewoners zaten 
buiten, hadden vrienden en familie 
op bezoek en dat mixte prima met 
de buurtbewoners. Ook de gasten 
van de buren van Beleef het Leven 
waren aanwezig en hadden een 
prachtig schilderij gemaakt voor de 
Residentie! Daarnaast hadden alle 
collega’s geld bij elkaar gelegd en 
een prachtig schilderij laten maken 
van het pand en de tuin. Twee colle-
ga’s hadden een speech voorbereid 
en presenteerden dit fantastische 
cadeau. Het schilderij is te bewon-
deren in de lobby.

Restaurant
De SeT Residentie wil graag de 
buitenwereld naar binnen halen. 
Vandaar ook het openbare restaurant 
maar weet ook dat het voor u als 
senior mogelijk is om met onze SeT 
Residentietaxi opgehaald en thuisge-
bracht te worden als u bij ons wilt 
komen eten. Binnen een straal van 5 
kilometer bedragen de kosten voor 
de heen- en terugreis €3.00. U moet 
wel uw coronavaccinatiebewijs 
kunnen laten zien. Bent u rolstoelaf-
hankelijk? Geen probleem, de taxi 
heeft een rolstoelplaats zodat ook u 
veilig mee kunt. Zo heeft iedereen de 
mogelijkheid gezellig samen met 
anderen te eten! Het volgende 
evenement zit al in de planning: op 
19 december hopen we een gezellige 
kerstmarkt in onze tuin te kunnen 
organiseren waar iedereen welkom is. 
Het ROM koor zal komen optreden 
gekleed in Charles Dickens stijl en 
zingt dan oude en nieuwe kerstlie-
deren. Er zal glühwein zijn, erwten-
soep en andere winterse versnape-
ringen. Hopelijk zal dit weer net zo’n 
gezellig event zijn als de opening! 
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Geslaagd openingsfeest SeT Residentie!



Door Roos Uithol

De Ronde Venen - Vrijdag 1 oktober 
jl. heeft Voedselbank De Ronde Venen 
na 8 jaar afscheid genomen van 
bestuursleden Kees Schouten (voor-
zitter), Arie van Bergen (secretaris) en 
Dirk Jan Eindhoven (penningmeester). 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje dankten vrijwilligers, 
sponsoren en andere genodigden van 
de voedselbank de drie heren voor de 
prettige samenwerking en hun 
persoonlijke inzet. Mede door hen is 
de voedselbank in die jaren naar een 
hoger plan gebracht. Op de receptie, 
die mogelijk is gemaakt door Jessica 
Koning van ‘Tapas de Buurvrouw!’ 
stonden de oude- en nieuw bestuurs-
leden stil bij de grote ontwikkelingen 
die de Rondeveense voedselbank 
heeft meegemaakt in de afgelopen 8 
jaar. Kees Schouten (oud-voorzitter): 
“De voedselbank is oorspronkelijk 
begonnen in 2006 en in 2013 een 
stichting geworden. Dat betrof eerst 
nog Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. In 
die tijd zijn wij toegetreden tot het 
bestuur en was de voedselbank net 
gevestigd in een schoolgebouw in 
Ho�and. Wij zijn toen gelijk aan de 
slag gegaan. Gelukkig tro�en wij daar 
een heel enthousiaste groep vrijwil-
ligers aan en ook de voormalige 
oprichters hebben echt heel goed 
werk verricht. Vanaf 2015 is deze 
Voedselbank lid geworden van Voed-
selbanken Nederland. Daarna hebben 
wij in 2017 de besprekingen geopend 
om de Voedselbank Abcoude mee te 
nemen in onze organisatie. Abcoude 
had een eigen zelfstandige en prima 
voedselbank, maar het is landelijk 
verplicht geworden dat één voedsel-
bank in één gemeentelid kan zijn van 
Voedselbanken Nederland.”

Veel opgebouwd
Arie van Bergen (oud-secretaris): 

“Vooral tijdens de beginjaren moest 
een heleboel worden opgebouwd, 
zowel voor als achter de schermen. 
We waren ook bezig om de Voedsel-
bank goed gestalte te geven. Eerst 
was het zo dat wij donderdagochtend 
pas zagen wat wij ’s middags konden 
uitdelen aan cliënten. Grotendeels 
gaat dat goed, maar soms werd ook 
een gebrek ervaren. Als voedselbank 
ben je geen inkoopbureau en plaats 
je geen inkooporders. Je moet dus 
altijd kijken wat er beschikbaar is en 
dat kwam weleens slecht uit. Daarom 
was één van onze eerste stappen het 
bestaande model om te vormen naar 
een voorraadmodel. Dat is één van 
onze grootste talenten geworden. 
Vanuit een bestaande voorraad kun je 
veel beter cliënten bedienen. Boven-
dien verstrekken wij zoveel als moge-

lijk is gezond voedsel, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de schijf 
van vijf.”

Nieuw concept
Via Voedselbanken Nederland worden 
diverse ervaringen vanuit het hele 
land met elkaar gedeeld. Bestuurslid 
en coördinator cliëntenzaken van 
Voedselbank De Ronde Venen, Karin 
Schrama, heeft daardoor bij andere 
aangesloten voedselbanken een 
nieuw concept kunnen bekijken. De 
supermarkt in de voedselbank. Karin: 
“Eén van de laatste ervaringen die we 
twee jaar geleden geïmplementeerd 
hebben, is het overgaan naar een 
supermarkt. Zo kunnen cliënten in 
een zelfbedieningswinkel een keuze 
maken, waar het  voorheen louter het 
uitreiken van pakketten was. We 
hebben geen dag spijt gehad van 
deze verandering.”Arie: “Jammer 
genoeg kwam Corona snel na de 
opening van onze supermarkt, waar-
door de mensen niet meer gezamen-
lijk in de winkel konden lopen. Hope-
lijk zijn we daar weer een beetje van 
aan het terugkomen. De sociale 
functie van deze organisatie is name-
lijk ook heel belangrijk voor onze 
cliënten. Niet alleen dat een voedsel-
pakket wordt meegenomen, maar 
ook een luisterend oor wordt 
geboden.” Karin: “Dat sluit aan bij onze 
Voedselbank-Plus doelstelling. Eerder 
gingen de gesprekken met gezinnen 
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Afscheid bestuurders 
Voedselbank De Ronde Venen

voornamelijk over de �nanciële kant. 
Zaken als hoe het komt dat men 
�nancieel niet rond komt en of je in 
aanmerking komt voor de Voedsel-
bank. Dat is eigenlijk niet genoeg, 
want je wilt dat gezinnen verder 
komen. Dus dan is de vraag wat er 
nodig is om dat voor elkaar te krijgen, 
wat verschilt bij iedereen. Het is �jn 
dat je hier een voedselpakket kunt 
ontvangen, maar daarmee zijn de 
problemen niet opgelost. Dus op 
welke manier kunnen wij bijdragen 
dat iemand hier uiteindelijk niet meer 
hoeft te komen? Bovendien moet dit 
een leuk uitje zijn op de donderdag-
middag. Gezellig naar de supermarkt, 
want het is hier altijd super vrolijk en 
sociaal. Iedereen wordt op dezelfde 
manier behandeld, waar je ook 
vandaan komt en wat er ook gebeurd 
is in je leven.”

Trots
De bestuursleden spreken vervolgens 
verder over prestaties van de afge-
lopen jaren waar zij trots op zijn. Zo 
was ‘met de schouders eronder’ de 
verhuizing van Ho�and naar de Kare-
kiet goed verlopen. Het één en ander 
moest uiteraard worden afgestemd 
met allerlei instanties. De integratie 
van de voedselbank van Abcoude is 
ook een punt van tevredenheid en 
daarnaast zijn er diverse transport-
karren en een vrachtwagen met laad-
klep aangeschaft. Iets dat het laden 
en lossen voor de vrijwilligers een 
stuk makkelijker en prettiger maakt. 
Tevens is aan het bestuur een post 
toegevoegd voor vrijwilligerszaken. 
Lisette Spoelder van de kledingbank 
is met deze functie belast. Arie: “Je 
moet ons eigenlijk ook als een werk-
gever beschouwen. Wij dienen net zo 
goed aan arbo aspecten te voldoen. 
Met audits worden dan ook aspecten 
als de begeleiding van vrijwilligers 
gecontroleerd. Van daaruit voeren wij 
weer verbeteringen in. Zo bouw je 
een organisatie op en de ontwikke-
lingen staan nooit stil.” 

Opvolgers
Tot slot richten de oud bestuursleden 
zich tot hun opvolgers Willem van 
den Bruinhorst (voorzitter), Kees 
Telkamp (secretaris), Martin van Eyk 
(penningmeester), Lisette Spoelder 
(HRM), en blijvend bestuurslid Karin 
Schrama (cliëntenzaken). Dirk Jan 
Eindhoven (oud-penningmeester): “Ik 
ben als penningmeester altijd redelijk 
in de achtergrond geweest, maar ik 
denk dat er nu echt een volwassen 

voedselbank staat en daarom heb ik 
alle vertrouwen dat het nieuwe 
bestuur dit kan voortzetten en 
nieuwe ideeën kan uitbrengen. Met 
natuurlijk als doel: geen verspilling 
van voedsel meer en zorgen dat in De 
Ronde Venen zoveel mogelijk 
gezinnen kunnen worden geholpen. 
Kees Schouten: “Je zou kunnen 
zeggen dat men in een gespreid 
bedje komt. Maar elke ochtend moet 
je wel weer uit bed komen. Met 
andere woorden, het werk moet door-
gaan. De processen blijven aandacht 
vragen en daar wens ik iedereen heel 
veel succes mee. Belangrijk blijft om 
vooral goed met de vrijwilligers om te 
gaan, want zonder hen kun je het alle-
maal niet bolwerken!”

Lokaal sterk
\Arie: “Wat ik het nieuwe bestuur zou 
willen meegeven is dat wij lokaal heel 
sterk te werk kunnen gaan. We 
ontvangen landelijk via een regionaal 
distributiepunt, maar de voornaamste 
bron van voedsel verwerven wij feite-
lijk lokaal. De lokale ondernemers zijn 
ons meer en meer komen onder-
steunen, wat zeer hartverwarmend is. 
Proberen om niet te veel uit te dijen 
als organisatie omdat het dan lastiger 
is te overzien. Het gaat uiteindelijk om 
onze lokale ondernemers en onze 
cliënten.”

Als nieuwe voorzitter voegt Willem 
een afsluitend woord toe over de 
prestaties van het vorige bestuur en 
wat zij als nieuw bestuur hopen te 
realiseren. Hij spreekt over de solide 
organisatie die er nu staat, waaraan 
qua structuur niet veel zal worden 
veranderd. Hij erkent dat de wereld 
continu evolueert en dat je daarop als 
organisatie moet kunnen inspelen. 
Willem verwijst daarbij naar Corona 
en hoe het oude bestuur daarbij knap 
heeft kunnen omschakelen. Ook 
zullen zij zich als nieuw bestuur nog 
meer richten op de werving van 
nieuwe vrijwilligers. Er zijn momen-
teel namelijk niet veel vrijwilligers die 
meerdere dagen in de week beschik-
baar zijn. Willem: “We hebben een jaar 
kunnen mee kijken en draaien en nu 
is het aan ons om aan de slag te gaan! 
We hebben gezamenlijk als oud en 
nieuw bestuur een beleidsplan voor 
de komende drie jaar samengesteld, 
zodat wij niet volledig op een ander 
spoor starten. Dit is vanuit een frisse 
blik en jarenlange ervaring samenge-
steld. Een hele mooie overgang, dus 
chapeau voor het hele team!”
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Wilnis - CSW heeft de eerste 3 punten 
van het seizoen te pakken al ging dat 
niet al te makkelijk. Op bezoek bij JSV 
Nieuwegein boekte de ploeg van 
trainer Michel Strating een moeizame 
2-3 overwinning. CSW nam van het 
begin af aan het heft in handen en 
was ook de ploeg met het meeste 
balbezit. Het kwam een aantal malen 
goed door via de �anken maar de 
afwerking liet veel te wensen over. 
Het was allemaal net niet scherp 
genoeg om doeltre�end af te ronden 
en dat mag de ploeg zichzelf aanre-
kenen. Achterin moest CSW alert 
blijven voor de gevaarlijke tegen-
stoten van JSV die voornamelijk 
kwamen vanaf de rechtervleugel 
maar grote kansen leverde dit voor-
alsnog niet op. Nadat CSW al een 
aantal hoekschoppen had afge-
dwongen, kreeg het na ruim een half 
uur wederom een hoekschop. De 
afgeslagen bal werd een prooi voor 
JSV dat er razendsnel uitkwam. De bal 
kwam tenslotte bij de rechterspits die 
hard en laag inschoot in de uiterste 
hoek. Met deze stand gingen beide 
ploegen ook de rust in. Na rust kwam 
CSW al heel snel op gelijke hoogte. 
Noah Steen kwam als een speer op 
aan de rechterkant en na zijn inzet 
verdween de bal via een been van de 

tegenstander zomaar in het doel. Een 
mooie opsteker voor CSW zo vlak na 
rust dat daarna direct op jacht ging 
naar een voorsprong. CSW kreeg wel 
mogelijkheden maar zoals eerder 
gezegd niet scherp genoeg in de 
afronding. Toch kwam de ploeg op 
een verdiende voorsprong na 67 
minuten spelen. Bram Korver stuurde 
Matt Veerhuis weg aan de linkerkant 
en diens lage voorzet werd bij de 
tweede paal prima afgerond door 
Noah Steen. CSW dacht dat de buit 
binnen was en werd slordig met 
onnodig veel balverlies. Dit leidde in 
minuut 72 tot de gelijkmaker. Een 
speler van JSV werd vrijgespeeld en 
de bal werd buiten bereik van 
doelman Gok prima ingeschoten. 
CSW kon weer opnieuw beginnen en 
hoefde gelukkig niet lang te wachten 
op een voorsprong. Dave Cornelissen 
speelde zich prima vrij en lag de bal 
panklaar bij de tweede paal op het 
hoofd van Sven v.d. Horst die de bal in 
de uiterste hoek kopte. CSW kreeg 
hierna nog mogelijkheden om de 
wedstrijd de�nitief te beslissen maar 
verprutste een paar mooie kansen. 
Gelukkig bleef dit zonder gevolgen 
want ook JSV kon niet meer gevaarlijk 
worden en zodoende konden de 
punten mee naar Wilnis.

Moeizame zege CSW
Regio - In maart 2020 werd de Natio-
nale Petanque Competitie 2019-2020 
wegens covid 19 stopgezet. De 
tweede golf corona maakte in 
september het staken van de compe-
titie 2020-2021 na een speeldag in 
september weer een einde aan de 
wedstrijden. Half september ging na 
een competitieloos jaar de NPC 
2021-2022 van start. Voor het team 
van Boule Union Thamen begon de 
competitie met een vrije dg, daar er 
een oneven aantal teams in poule 
tien van zesde divisie ingeschreven 
stonden. Op 2 oktober begon voor 
de spelers de competitie dan echt. 

De tegenstander was het tweede 
team van OSB uit Bodegraven. De 
ontmoeting vond plaats op de 
accommodatie aan de Vuurlijn, daar 
het voor BUT een thuiswedstrijd was. 
Het was een gok om op eigen terrein 
te spelen, gezien de kans op regen. 
De gok betaalde echter uit, want de 
regen kwam pas nadat de drie speel-
ronden geëindigd waren. De eerste 
speelronde bestaande uit drie 
doublettenpartijen liet sterke 
partijen van BUT zien. Het team ging 
dan ook met een 3-0 voorsprong de 
triplettenronde in. De equipe Wilma 
Buchner, Joan van Rekum, Ruud 

Goede start Boule Union Thamen

Mijdrecht - Bij een 2-2 stand na 64 
minuten spelen en ruim een half uur 
wachten op een ambulance heeft 
scheidsrechter Nurettin Eren een 
einde gemaakt aan de tweede 
competitiewedstrijd. In minuut 64 
gaf Raoul van Wijk een voorzet over 
links, op het gladde veld gleed hij uit 
en liep daarbij een ernstige been-
breuk op. Het een aantrekkelijke en 
sportieve wedstrijd met al in de 
eerste minuut een mogelijkheid voor 
Dylan Bergkamp namens Argon en 
Orlando Agues Ribeiro van Forum 
Sport. Even later had Dylan Berg-
kamp geen geluk toen hij na een 
actie over links rakelings voorlangs 
schoot. Nadat keeper Marijn van 
Wandelen een schot van Jacco 
Scholten knap gepareerd had moest 
hij in dezelfde minuut toch vissen 
toen na een hoekschop Marc du 
Chatenier (dit was doelpunt 25 die hij 
scoorde voor de Voorburgers) vrij-
staand de bal tegen de touwen kon 
jagen 0-1. Nauwelijks twee minuten 
later was het Orlando Agues Ribeiro 
die voor de 0-2 twee zorgde na 
onthutsend slecht verdedigen van 
Argon. Daarna herstelde Argon zich 
en zagen we van dichtbij een kans 
voor Max Oliemans maar hij produ-
ceerde een afzwaaier. Nadat keeper 
Justin van Look van Forum Sport 
door Dylan Bergkamp werd getest 

gaf dezelfde speler vlak voor rust een 
pass op Giliano Eijken die die kans 
met een knap schot verzilverde 1-2.

Rakelinks over
Na de thee kwam Argon goed uit de 
startblokken, eerst maakte Max Olie-
mans het keeper Justin van Look 
lastig en in dezelfde minuut stuitte 
Dylan Bergkamp ook op de sluitpost. 
Daarna kwam Mika Keizer een teen-
lengte tekort om de Forum Keeper te 
verrassen en ging een omhaal van 
Yannick van Doorn rakelings over. 
Eigenlijk kon een doelpunt niet 
uitblijven, in minuut 58 was dan toch 
raak een assist van Raoul van Wijk 
bracht de uitstekend spelende Dylan 
Bergkamp in schietpositie, hij haalde 
hard uit en via onderkant lat sloeg de 
bal onhoudbaar tegen de touwen 
2-2. Vervolgens ging een schot van 
Marid el Haitam namens Forum Sport 
net naast en even later voltrok zich 
het drama voor Raoul van Wijk.
De assistentie die de verzorgster van 
de gasten verleende om zijn lijden te 
verzachten paste bij het beeld van 
deze sportieve strijd, terwijl het 
meedenken van Forum Sport bij de 
beslissing om de wedstrijd niet te 
hervatten ook als positief werd 
ervaren. 
De wedstrijd zal op een later tijdstip 
worden uitgespeeld. 

Wedstrijd Argon tegen Forum 
Sport onderbroken

Vinkeveen - De geschiedenis 
herhaalt zich (in het klein) op sport-
park de Molmhoek in Vinkeveen. In 
2015 werd (in het groot) met 65 vrij-
willige bedrijven en meer dan 150 
vrijwilligers een accommodatie 
opgericht die inmiddels tot ver 
buiten de Ronde Venen indruk heeft 
gemaakt. Nu, zes jaar later is deze 
club toe aan de volgende stap; het 
oprichten van een heuse hoofdtri-
bune. Er werd een bouwgroepje 
opgericht door initiatiefnemers Harry 
van Genderen en Ton Kok. Zij legden 
een ontwerptekening voor aan het 
bestuur. En net als in 2015 wordt 

opnieuw bewezen dat je van (bijna) 
niets, iets kunt maken. Heden in 
2021 worden namelijk twee oude 
zeecontainers omgetoverd tot een 
hoofdtribune(!). En deze bouw 
vertoont elke week een beetje meer 
gelijkenissen met de stijl van het 
clubhuis aan de overkant van het 
Gerard Roling-hoofdveld en hoe 
komt dat? In Volendam hebben ze 
de “de 3JS” die goed zijn in zingen 
maar die kunnen niet bouwen. In 
Vinkeveen en bij Hertha hebben ze 
ook “3JS” die vooral ontzettend goed 
zijn in bouwen en (mee) zingen 
tegelijk. 

S.V. Hertha bouwt aan een 
nieuwe hoofdtribune

Dat zijn Jan van Eijk, Jan Landwaart 
en Jan Bakker. S.V. Hertha prijs zich 
enorm gelukkig met deze grote 
vakmensen die samen met oud voor-
zitter Harry van Genderen vanaf hun 
“bouwvakvakantie” elke dinsdag hun 
vrije pensionaris-tijd aan hun voet-
balcluppie geven. Daarnaast wordt er 
net als in 2015 weer enorm creatief 
samengewerkt met ondernemers en 
vrijwilligers uit het dorp die maat-
schappelijk iets willen betekenen. 
Wie zijn dat tot nu toe geweest? 
Schildersbedrijf van Asselen, Active 
Bouw Groep, Kasius Schilders
Onderhoudsbedrijf J. Berkelaar, Rob 
Broeken Installatie, Straal- en poeder-
coatings-bedrijf Koppers & van der 
Hulst, VG Electrotechniek, Richard’s 
grond- en waterwerken, Makelaardij 
Witte, Albert Heijn, Platimex belet-
teringen, Rodger en Dennis van der 
Hulst, Stefan van de Berg, Iwan van 
der Wilt, Twan Stokhof, Nico Pappot, 
Zoey Hamerlink. S.V. Hertha en deze 
mensen bewijzen hiermee opnieuw 
dat je vooral SAMEN je doelen WEL 
kunt bereiken als je denkt in moge-
lijkheden en niet in problemen!
De verwachting is dat de hoofdtri-
bune nog dit jaar geopend kan gaan 
worden.

Vaessen zette de partij snel naar hun 
hand. En met een 13-1 overwinning 
was een gelijk spel in ieder geval 
zeker. De tweede triplettenpartij ging 
echter verloren. Harry v/d Dungen, 
Ina Hoekstra en Marja de Ru kwamen 
helaas niet verder dan 9 punten. Dus 
moest er in de afsluitende doublet-
tenronde in ieder geval een partij ge 
wonnen worden om de ontmoeting 
te winnen. Het waren weer Joan en 
Ruud, die snel duidelijk maakten wie 
de sterkste waren. Een 13-1 overwin-
ning bracht de eindwinst binnen. 
Helaas konden de twee andere 
equipes hun partij niet winnen, waar-
door de eindstand 5-3 werd. Voor 
OSB was het tweede verlies. Het 
team van BUT staat in ieder geval op 
de vierde plaats na twee speeldagen. 
De volgende speeldag is op 16 
oktober. Het is weer een thuiswed-
strijd voor het team van BUT. Bij 
droog weer en een redelijke tempe-
ratuur wordt er weer op de eigen 
accommodatie gespeeld, Als het 
weer dat niet toelaat, dan wordt er in 
de overdekte accommodatie van 
OSB n Bodegraven gespeeld worden.
BUT is dan zijn thuisvoordeel kwijt en 
dat speelt zeker een rol, want de 
banen bij BUT zijn niet glad en moei-
lijk te bespelen voor de 
tegenstanders.





Uithoorn - Namens Uithoornse Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Ruyter 
mogen er maar liefst 12 leden 
uitkomen in de nationale selecties 
voor de Europese Kampioen-

schappen kanopolo. Daarnaast 
zullen er 3 leden meegaan als coach. 
De Europese Kampioenschappen 
gaan woensdag 6 oktober van start 
in Catania, Italië. Namens MdR 

komen de volgende leden uit voor 
het Heren team, Dames team, Heren 
onder de 21 team of Dames onder de 
21 team: Heren: Bart van Es. Dames: 
Charlotte Bakkes, Selina Dijkstra, 
Alisha van den Berg, Marije van der 
Werf, Josse van den Berg. Heren U21: 
Bram van het Hart, Wessel Vroon, 
Joshua Uphof. Dames U21: Robyn 
Uphof, Megan Lotgerink, Veere Vroon
Coaches: Harm van der Wilk - Heren 
U21, Martijn de Vries en Marlen 
Wessels (interim) - Dames U21
Alle wedstrijden en uitslagen zijn 
voor de thuisblijvers van afstand te 
volgen. Het wedstrijdschema en de 
resultaten worden gedeeld via www.
canoepoloisfamily.com. Tijdens het 
EK zijn de wedstrijden te volgen via 
live-stream te volgen: https://
canoepolocatania2021.it. Wij wensen 
Bart, Charlotte, Selina, Alisha, Marije, 
Josse, Bram, Wessel, Joshua, Robyn, 
Megan en Veere veel succes met alle 
wedstijden! Harm, Martijn en Marlen 
veel succes met het coachen jullie 
team! 
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Uithoorn – Wethouder Sport Jan 
Hazen en burgemeester Pieter Heilie-
gers onthaalden pas de twee topspor-
ters Felice Albers (21) en Ruud van 
Zwieten (51) op het gemeentehuis. 
Albers won goud met het Dames 
hockeyteam op de Olympische 
Spelen in Tokyo en Ruud van Zwieten 
werd in juli van dit jaar samen met 

zijn judopartner Koen Vermeule 
tweede op de Europese kampioen-
schappen Judo in het Kata onderdeel 
Ju no Kata.
De 21-jarige Albers, die in haar jeugd 
bij het Uithoornse Qui Vive heeft 
gespeeld, leverde met welgeteld 6 
doelpunten een hele belangrijke 
bijdrage aan het succes van het 

Burgemeester en wethouder 
ontmoeten topsporters

Foto: Patrick Hesse / VisionQuest

damesteam tijdens de Olympische 
Spelen. En dit terwijl zij niet eens als 
aanvalster was opgesteld. Ruud van 
Zwieten uit Uithoorn is judoleraar en 
heeft sinds 2016 zijn eigen judoschool 
binnen Amstelhof. Hij geeft daar les 
aan kinderen vanaf 4 jaar. Zijn leer-
lingen en collega’s zijn bijzonder trots 
op de zilveren medaille op het EK dat 
in de zomer in Polen werd gehouden. 

Trots
Burgemeester Pieter Heiliegers en 
wethouder Jan Hazen wilden graag 
laten weten dat ze trots zijn op de 
twee sporters. “Daarom hebben we ze 
uitgenodigd op het gemeentehuis 
voor een kop ko�e. Het was heel leuk 
om kennis te maken, maar vooral ook 
te horen hoe het dagelijks leven van 
een topsporter er uit ziet. Met name 
voor een jonge sporter als Felice was 
deelname aan de Spelen in Tokyo een 
enorm avontuur. En ze kon daar heel 
aanstekelijk over vertellen. Ruud 
loopt al wat langer mee maar gaf ons 
een inkijkje in een, voor buitenstaan-
ders, best wel ingewikkelde variant 
van judo. En natuurlijk werden de 
medailles bewonderd,” vertelt Hazen. 
Wethouder Hazen en burgemeester 
Heiliegers overhandigden de twee 
topsporters nog een mooie bos 
bloemen en een doosje Uithoornse 
koekjes.

Uithoorn - In dit 2e competitieduel 
stapte Legmeervogels na ruim 90 
minuten als verliezer van het veld. 
Ook deze keer was het een nipte 
nederlaag. En ook deze keer was 
deze nederlaag niet nodig. Wat op 
dit moment nog even ontbreekt bij 
Legmeervogels scorend vermogen. 
De vele aanwezige toeschouwers 
hebben weer kunnen genieten van 
een strijdend Legmeervogels. Maar 
hebben ook kunnen zien dat er weer 
de diverse mutaties zijn bij Legmeer-
vogels. In het doel bij Legmeervogels 
stond Carlito Welink die de gebles-
seerde Folke Maenhout goed 
verving. Maenhout is zeker 3 tot 5 
weken uitgeschakeld. Jerry Osie 
begint op de bank. Is wel weer 
hersteld van zijn blessure maar voor 
een hele wedstrijd is het nog iets te 
vroeg. Osei in de rust ingebracht 
voor Stan Tjassen hield het precies 39 
minuten vol om vervolgens weer 
geblesseerd uit te vallen. Verwach-
ting is nu dat hij minimaal 3 weken is 
uitgeschakeld. Aanvoerder Mitchell 
Verschut verliet al na 16 minuten het 
veld met een blessure welke hem de 
komende week en misschien wel 
langer aan de kant zal houden. Ook 
nog niet �t Veirano Slager en Randill 
Verwey. Niet meer beschikbaar is 
Mitch Vernooij. Na een goed gesprek 
met trainers, Ton Pronk en Ian Kolf en 
met technische manager Henny Snel 
heeft hij besloten om het even rustig 
aan te doen. Mogelijk komt hij de 2e 
seizoenshelft weer op het 
trainingsveld?

Balbezit
Dan het duel Legmeervogels tegen 
Kolping Boys De eerste 45 minuten is 
Legmeervogels de bovenliggende 
partij. Heeft veelvuldig balbezit en 
creëert dan ook weer mogelijkheden 
om het eerste competitiedoelpunt 
van dit seizoen te maken. Dan zien 
de toeschouwers dat het vizier van 
de Legmeervogels spelers niet goed 
is afgesteld. Kolping Boys moet het 
hebben van de counters. Deze zijn er 
wel maar zijn niet bijster gevaarlijk. 
Carlito Welink heeft dan ook een 
makkelijk start in het doel van 
Legmeervogels. Maar ook in deze 
eerste helft kan niemand de strijdlust 
van deze jonge groep spelers 
ontkennen. Maar hoe lang speelt 
Legmeervogels in deze samenstel-
ling? Je kunt de start van de compe-
titie voor Legmeervogels een 

verlengde oefenstage. De rus gaat 
dan ook in met de beginstand 0-0.
In de rust wordt er besloten om een 
andere speelwijze te gaan hanteren. 
De nieuwe strijdwijze levert gelijk 
succes op en Legmeervogels krijgt 
weer volop de kans om de score te 
openen. Paal, lat en goed keepers-
werk voorkomt dat Legmeervogels 
tot score weet te komen. En dan is er 
nog altijd zo in het voetbalgebeuren 
dat als jij zelf niet weet te score uit de 
vele mogelijkheden de tegenstander 
dit wel gaat doet. En zo gebeurt het 
ook. In de 75ste minuut een counter 
van de bezoekers waarbij het zowel 
links achter als rechts achter bij 
Legmeervogels niet helemaal goed 
gaat waardoor het de bezoekers wel 
erg eenvoudig gemaakt, om tegen 
de verhouding in, tot score te komen. 
Een compliment voor het elftal van 
Legmeervogels hoe het omgaat met 
deze onverwachte achterstand. 
Legmeervogels pakken de draad 
weer op en probeert met man en 
macht om de zo verdiende gelijk-
maker te score. Wederom staan paal 
en lat een doelpunt voor Legmeervo-
gels in de weg. Een 100 procent 
handsbal in het 16 metergebied van 
een verdediger van de bezoekers 
wordt ook nog eens door de scheids-
rechter weggewuifd. Dit kan er dan 
ook nog wel bij. Net als vorige week 
tegen Hoofddorp heeft Legmeervo-
gels recht op minimaal recht op een 
punt of misschien wel drie. Maar ook 
nu staat Legmeervogels met lege 
handen. 

Voor de derde competitie, uit in Rijp-
wetering tegen Rijpwetering Oud 
Ade Combinatie zal de technische 
staf de nodige personele problemen 
moet zien op te lossen. De uitkomst 
zal ongetwijfeld zijn dat de gemid-
delde leeftijd van deze jonge ploeg 
van Legmeervogels nog verder zal 
zakken. Gelet op het vertoonde spel 
van de eerste twee competitiewed-
strijd gaat Legmeervogels vol goede 
verwachtingen richting Rijpwetering 
eens moet het tij toch keren?

Opstelling Legmeervogels: Corlito 
Welink, Jaimy de Block, Sven van 
Beek, Mitchell Verschut (16e Prince 
Owusu, Kenneth v d Nolk van Gogh, 
Seth Sarpong, Jasper Burgers, Mika 
de Jeer, Stan Tjassen (46ste Jerre Osei 
87ste Mohammed Diouri ) Nick 
verschut, Ludnardo Schoop.

Legmeervogels mist een beetje 
geluk tegen Kolping Boys

Start EK kanopolo in Catania 
met maar liefst 12 MdR-leden!

Uithoorn - Maandagavond 4 oktober 
2021 startte de 4e ronde van de 1e 
zitting in het Buurtnest. 
In de A-lijn was de 1e plaats voor 
Wies Gloudemans & Marcel Dekker 
met 63,89% op de 2e plaats
eindigden Tineke v/d Sluis & Henk 
Stolwijk met 61,11% als 3e eindigden 
Bep de Jong & Herman v .Beek met 
54,17%. B-lijn was de 1e plaats voor 
Ans Breggeman & Ben v/d Broek met 
de hoogste score van de avond 
64.06% op de 2e plaats eindigden 
Rineke v. Pesch & Hans Geels met 
60,42% de 3e plaats was voor het 
nieuwe paar Maria Baas & Klaas 
Verrips met 55.73%. In de C–lijn was 
de 1e plaats voor Manuela Calis & An 
Pronk met 57,61% nipt voor Jacque-
line Beukers & An Volkers met 57,29% 
op de 3e plaats werd beslag gelegd 

door Anneke & Wim Braam met 
55,21%. Volgende week is de 
promotie/degradatie ronde.
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de 
maandagavond mee te spelen en de 
sfeer te proeven. Voor nadere infor-
matie en/of lid worden van de B.V.U. 
kunt u contact opnemen met onze 
secretaris de heer Kees Visser tel. 
06-53175165 of via de mail  kees.
visser55@kpnplanet.nl 

Bridge Vereniging Uithoorn 
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Vinkeveen – Na een jaar niet volley-
ballen wegens bekende redenen was 
het weer de beurt aan de lange 
mannen uit Vinkeveen om het 
seizoen te openen. Het seizoen 2021-
2022 startte met een uitwedstrijd in 
Haarlem. Coach Irma Schouten kon 
beschikken over een voltallige 
selectie. De Vinkeveeners schoten uit 
de startblokken. Al snel was een gat 
van vier punten geslagen door spij-
kerharde aanvallen en goed verdedi-
gend werk. Deze voorsprong bleek 
groot genoeg en leidde tot de 
setwinst voor Atalante met 19-25. 
Ook de tweede set bleek een prooi 
voor de mannen van coach Irma. Al 
was de marge van drie punten toch 
een stuk kleiner. De tweede set 
eindigt in 22-25. 

Wisselen
Aan de kant van Spaarnestad werd 
het één en ander gewisseld wat 
leidde tot nieuw elan bij de Haar-
lemse ploeg. De gehele set keken de 
mannen uit Vinkeveen tegen een 
achterstand aan die niet meer goed 
gemaakt werd (25-21). Met nieuwe 
moed en een goede servicereeks van 
Yorick van Schie startte Atalante de 
vierde set uitstekend. De vierde set 
winnen betekent vier punten mee 
naar Vinkeveen. Uiteindelijk werd het 
een spannende vierde set. Ondanks 
een stand van 20-23 kwam de winst 
in de vierde set er niet en kwam de 
pijnlijke setstand van 26-24 op het 
bord. Het verzet van de mannen van 

heren 1 was gebroken. De laatste set 
werd kansloos verloren met 15-11. 
Iets teleurgesteld keerden de 
mannen terug naar Vinkeveen, waar 
een deel van het team de thuisspe-
lende teams nog even kwam 
aanmoedigen onder het genot van 
een drankje op de tribune. 

Revance
Vrijdag 24 september konden de 
mannen meteen revanche nemen. 
Spaarnestad 7, het tweede Spaarne 
team uit de poule, kwam op bezoek 
in de Boei. Getergd tot op het bot 
gingen de mannen vol voor de winst. 
In de eerste set was er dan ook niets 
te halen voor Spaarnestad 7. Met 
harde klappen van Ricardo Velez en 
slimme aanvallen van Iwan Hendriks 
wisten de Haarlemmers niet waar ze 
het moesten zoeken. Dit leidde tot 
een setstand van 25-14. Ook in de 
tweede set kwamen de mannen van 
Irma niet in de problemen. Het ging 
ietsjes minder voortvarend dan de 
eerste set, maar met een uitslag van 
25-20 was het publiek tevreden. Toch 
was scherpte geboden, immers de 
laatste wedstrijd stond er ook een 
2-0 voorsprong in de boeken. In set 
drie was het de beurt aan Jeroen 
Molenaar als spelverdeler, hij nam de 
taken van Regi Pothuizen over. Met 
de uitstekend spelende libero Erik 
Verbruggen werd elk gevaar van 
Spaarnestad verijdeld. Nieuwe 
setwinst bleef niet lang uit. Net als in 
de eerste set leidde dit tot een fors 

Seizoenstart Atalante Heren 1 verschil tussen beide teams (25-13). 
Nu was het zaak om de vierde set 
ook binnen te halen en zodoende 5 
punten in Vinkeveen te houden. Met 
een setwinst van 25-20 werd ook het 
laatste punt gepakt. 

Zonder coach
De derde wedstrijd van september 
vond plaats op 29 september in 
Wormer tegen VCC. Zonder coach 
waren de mannen op zichzelf aange-
wezen. Net als in de eerste twee 
wedstrijden schoot de Vinkeveense 
formatie uit de startblokken. De 
eerste set werd met 11-25 al snel 
binnen geharkt. VCC bracht een 
aantal ervaren sterke krachten 
binnen de lijnen. Hierdoor 
ontvouwde zich een zeer evenwich-
tige tweede set. Met goede blocks 
van beide midden mannen Max 
Bouwman en Bas van der Lubbe 
werd de tweede set alsnog binnen 
gehaald met 23-25. Set drie was net 
zo evenwichtig als set twee. Het 
enige verschil was dat deze set werd 
gewonnen door de mannen uit 
Wormer met 27-25. Toch konden de 
mannen in set vier de rug rechten en 
werd de wedstrijd weer in het voor-
deel omgedraaid door de set te 
winnen met 18-25. Dit resulteerde in 
een 1-3 overwinning voor Atalante. 

Al met al een solide start met één 
nipte nederlaag en twee goede over-
winningen. Dit resulteert in een 
derde plek in de rankschikking. 
Aanstaand vrijdag 8 oktober speelt 
heren 1 de kraker tegen de nummer 
twee in de stand Bevok H1

Regio - De competitie van de Biljart-
federatie is op maandag 27 
september weer van start gegaan. De 
kop is eraf. Sommige spelers hadden 
daadwerkelijk 1,5 jaar geen keu 
aangeraakt. De meesten stonden dan 
ook te trappelen om weer eens een 
carambole te maken. Er zijn 2 divisies 
waarin elk 8 teams strijden om het 
kampioenschap en er ook promotie 
en degradatie mogelijk is. Uit de 
oude doos: de laatste kampioen in 
de 1e divisie was Stieva/De Kuiper 1 
en in de 2e divisie De Kromme Mijd-
recht 1, die overigens op eigen 
verzoek wel in de 2e divisie is 
gebleven.

De Biljartmakers op dreef
De Biljartmakers zijn goed gestart. 
Tegen De Springbok 1 haalden ze 43 
punten. Jan Zwietering had slechts 
24 beurten nodig om van Pieter 
Langelaan te winnen, Bart Dirks 25 
tegen Hen Kandelaar en Nick van de 
Veerdonk 28 beurten tegen Jan de 
Jong. Alleen Bert Loogman moest 
het onderspit delven tegen Joop 
Zeh. In De Merel werd de onderlinge 
strijd tussen het eerste en derde 

team door De Merel/Richard’s BV 1 
gewonnen met 40-37. Rob ten Brink 
en Kees Gri�oen wonnen hun partij 
en Bert Fokker en Walter van Kouwen 
haalden beiden 8 wedstrijdpunten 
binnen. Wim Berkelaar wist Walter in 
24 beurten te verschalken. Bij Bar 
Adelhof 1 tegen DenB Diensten 
begon Richard van Kolck het seizoen 
erg goed door in 22 beurten te 
winnen van Ger Ruimschoot. Donny 
Beets van Den B Diensten was ook 
relatief snel klaar in 24 beurten. Door 
de overwinningen van Peter Stam en 
Theo Kandelaar won DenB Diensten 
de uitwedstrijd met 32-39. Tot slot 
startte Stieva/De Kuiper 1 met een 
41-38 overwinning tegen DIO. Leo 
Schaap, Lucia Burger en Martien 
Heijman wonnen hun partij, alleen 
Nico Koster had geen kans tegen Ray 
Kramer.

Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 – 
De Biljartmakers 28-43
De Merel/Richard’s BV 1 – 
De Merel/Richard’s BV 3 40-37
Bar Adelhof 1 – DenB Diensten 32-39
Stieva/De Kuiper 1– DIO  41-38

De Biljartballen rollen weer

Uithoorn - Heeft u na de lockdown 
ook zo’n zin om een gezelschapsspel 
te spelen aan tafel? Ga mahjong 
spelen. Velen denken dat mahjong 
een spelletje is op de telefoon. Niets 
is minder waar: Mahjong speel je aan 
tafel, met 4 spelers en 136 stenen. 
Mahjong is een combinatie van 
gezelschapsspel, strategie en vaar-
digheden (en een beetje geluk) Elke 
speler begint met 13 stenen, door 
om beurten een nieuwe steen te 
pakken en er een weg te leggen krijg 
je een steeds betere combinatie. Het 
is de bedoeling om zo snel mogelijk 
én met zoveel mogelijk punten een 
winnende combinatie te maken: 
Mahjong! Dit exotische spel is al bijna 
100 jaar onverminderd populair in 
Nederland. Mahjong in Uithoorn en 
De Ronde Venen. Pe-ling organiseert 
cursussen en speelavonden in 
Uithoorn en De Ronde Venen sinds 
2016.

Wilde u altijd al mahjong leren 
spelen? 
Speelt/speelde u mahjong volgens 

regels uit de vorige eeuw en bent u 
benieuwd naar de moderne Neder-
landse spelregels? 
Lijkt het u leuk om regelmatig in 
groepsverband mahjong te spelen?

Cursus mahjong
Binnenkort start een nieuwe cursus 
mahjong. Een Verborgen Schat? De 
pruimenbloesem van het dak 
plukken? De maan van de bodem 
van de zee vissen? Dat, en veel meer, 
leer je tijdens de cursus mahjong!
Informatie over deze cursus en het 
aanmeldingsformulier vindt u op: 
www.pe-ling.nl/cursus

Informatieavond
Wilt u meer informatie over de cursus 
mahjong? Kom dan naar de informa-
tieavond dinsdag 19 oktober 2021 
v.a. 19:30 uur, entree €1,50 (1 gratis 
ko�e of thee inbegrepen) in Wijkge-
bouw Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 
1, Uithoorn.

Vragen kunt u mailen naar: 
cursus@pe-ling.nl

Binnenkort start een nieuwe 
Cursus Mahjong

Vinkeveen - De afgelopen twee 
weken vond de Nationale Sportweek 
plaats, traditiegetrouw een periode 
vol activiteiten bij korfbalvereniging 
De Vinken. Ook dit jaar konden weer 
veel kinderen kennismaken met korf-
ballen bij De Vinken. De Nationale 
Sportweek werd op 17 september 
afgetrapt met een drukbezochte 
schoolkorfbalochtend voor kinderen 
in groep 1, 2 en 3. Maar liefst veertig 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar 
deden mee aan een gezellige 
ochtend sport en spel in het thema 
Disney. Verdeeld in groepjes werden 
verschillende spelletjes gedaan zoals 
levend memory, estafette en korf-
schieten. Aan het einde van de 
ochtend kregen de kinderen een 
mooie, gevulde Vinkentas mee. 
In het vervolg van de Nationale 

Sportweek werden voor alle leeftijds-
groepen speciale Vriendentrainingen 
georganiseerd, waarvoor de jeugd 
van De Vinken een �ink aantal 
vriendjes en vriendinnetjes uitno-
digde. De oudste pupillen sloot de 
reeks trainingen op woensdag 29 
september af. Natuurlijk werd er 
tijdens deze Vriendentrainingen 
gekorfbald, daarnaast werden leuke 
gooi- en vangspellen gespeeld en 
estafettes gelopen. Bovenal werd er 
veel plezier gemaakt en lekker samen 
gesport, wat niet alleen tijdens de 
Nationale Sportweek, maar bij De 
Vinken altijd voorop staat! 
Kon je niet meedoen aan onze activi-
teiten, maar wil je wel een keer 
meetrainen? Dat kan natuurlijk altijd. 
Kijk op www.de-vinken.nl voor 
actuele trainingstijden.

De Vinken sluit drukbezochte 
Nationale Sportweek af

Maximale score Cens
In de 2e divisie haalde één team de 
maximale score, namelijk Cens. Arjan 
Gortemulder had nog enigszins 
moeite met Egon van der Heijden, 
maar Evert Driehuis, John Oldersma 
en ‘good old’ Joop Luthart lieten er 
geen gras over groeien. Bar Adelhof 
2 scoorde net niet 48 punten, het 
werd 32-47, omdat Hans Bak gelijk-
speelde tegen Toon de Kwant. Yoeri 
Veeken, Michel Bak en Jim van 
Zwieten waren ongenaakbaar. Jim 
rondde zijn partij af in 20 beurten, de 
kortste partij van deze eerste ronde. 
Stieva/De Kuiper 2 en De Merel/
Richard’s BV 2 verdeelden de punten 
netjes, het werd 42-42. Roos 
Aarsman wist net iets eerder dan 
tegenstander Ruud Breyaen de 
laatste carambole te maken. Nieuw-
komer Beddebeer speelt vanaf dit 
seizoen in een nette bedrijfslocatie, 
won net aan met 39-37 van De 
Springbok 2. Berend Huisingh moest 
2 keer aantreden; hij verloor van Jack 
Baak, maar won daarna van Leon 
Loos. Oscar Tieman won ook van 
Chris Draaisma, Broer Persoon ging 
in een marathonpartij onderuit 
tegen Willem Holla.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 – 
Bar Adelhof 2 32-47
Stieva/De Kuiper 2 – 
De Merel/Richard’s BV 2 42-42
Cens –
De Kromme Mijdrecht 2 48-30
Beddebeer – De Springbok 2 39-37

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld door 
Jim van Zwieten (Bar Adelhof 2) in 20 
beurten. Procentueel de hoogste 
serie kwam op naam van Leo Schaap 
(Stieva/De Kuiper 1) met 33,33% (5 
van 15).





Uithoorn - Op zaterdag 25 
september lagen er om 09.00 uur 
veel roeiboten klaar in het water, 
want de juniorleden van Michiel de 
Ruyter zouden een roeiles krijgen 
van Melvin Schellaars en Stefan 
Broenink, die een zilveren medaille 
gehaald hadden bij de Olympische 
Spelen. Dan wil je als roeier wel 
vroeg je bed uit als je van zulke 
roeiers les gaat krijgen. Melvin en 
Stefan besloten om met een ski�, 
een smalle éénpersoonsboot, mee te 
roeien. Een senior roeister bood aan 
om haar privé boot ter beschikking 
te stellen en de vereniging had nog 
een mooie ski�. Na een kop ko�e en 
thee gedronken te hebben gingen 
ze op weg. Melvin en Stefan hebben 
de juniorleden aanwijzingen 
gegeven en oefeningen laten doen. 
Het viel ze op dat de juniorleden van 
Michiel de Ruyter goed roeien. Na 
het roeien ging iedereen nog even 
zitten en vertelden Melvin en Stefan 
over hun roei-ervaringen en hoe zij 
begonnen zijn met roeien. Ook 
vertelden ze dat ze 12 keer per week 
trainen en daarnaast ook nog 
studeren. Tijd voor hobby’s is er bijna 
niet. Stefan en Melvin vonden het 
leuk om aam jeugdleden roeiles te 
geven en de jeugdleden hadden 
veel geleerd zeiden ze. Aan het eind 
van de ochtend vetrokken een 
aantal senior roeiers naar Amersfoort 
om daar mee te doen aan een race 
over 5 km. over de Eem. Senior of 

junior roeier, het doet er niet toe, 
roeien vinden ze allemaal �jn om te 
doen.

Zondag 26 september 2021
Op zondag gingen 5 junioren roeiers 
naar Purmerend voor roeiwed-
strijden voor 250 meter (leeftijd tot 
en met 12 jaar) en 500 meter (13 jaar 
en ouder). Isabelle Croes en Julian 
Croes roeiden allebei in een ski�, een 
smalle éénpersoonsboot en waren in 
hun categorie eerste. Julian Croes 
roeide ook nog samen met Wesley 
Hu-A-Ng en haalden in hun cate-
gorie de 2e plaats. Sanne Burggraaf 
en Danya Tellekamp roeide ook in 
een twee en bereikten het erepo-
dium op een eerste plek. Kortom een 
leuke en gezellige dag voor de 
roeiers en roeisters van Michiel de 
Ruyter.

Zondag 3 oktober
Dan wordt de AD-Regatta, zoals elk 
jaar weer, georganiseerd. Het zal druk 
worden want, er zijn al veel inschrij-
vingen van andere verenigingen en 
er zijn 20 leden van Michiel de Ruyter 
zelf, die meedoen. Er wordt met 
spanning uitgekeken naar de presta-
ties van Julian Croes, 15 jaar, die een 
aantal senior roeiers heeft 
uitgedaagd.

30 Oktober 2021
Na 3 oktober gaan jeugdleden zich 
concentreren op de volgende 
wedstrijd, 1,5 km. in Leerdam. Die 
wedstrijd wordt over mooi “roei-
water” gehouden op 30 oktober.

Roei-instructie voor volwassenen
Onlangs hebben een aantal roeiers, 
die begin dit jaar lis zijn geworden, 
laten zien dat goed stuurcomman-
do’s kunnen geven in een wherry, 
een brede roeiboot. Nu krijgen zij les 
in goed roeien en later sturen in 
langere roeiboten. Het bruist bij 
Michiel de Ruyter. Zodanig zelfs dat 
er al plannen gemaakt worden voor 
2022. Bijvoorbeeld jeugd ergometer-
wedstrijden (roeimachines) in januari 
2022.

Uithoorn - Corinne Korver, sportdo-
cent Bodyshape, zei op een maandag-
morgen in september: “VDO is al sinds 
1946 een sportclub in Uithoorn. 

Vroeger was VDO een gymnastiek 
vereniging.” Inmiddels is VDO uitge-
groeid tot een vereniging waar men 
een ruime keuze heeft aan cardio�t-
ness, body&mind lessen en is er een 
speciaal lesprogramma voor senioren. 
VDO heeft drie verschillende lesloca-
ties in Uithoorn zodat er altijd wel een 
les dichtbij is. Zo ontmoet je mensen 
uit je eigen buurt en worden er vele 
sociale contacten opgebouwd. Als 
jonge vrouwen, jonge moeders en 
jonge oma’s onder elkaar, beweegt 
iedereen op zijn eigen niveau binnen 
het voordeel van het groepsverband. 
Dat is de kracht van VDO! VDO lid L. 
probeert terug te rekenen wanneer ze 

is gestart met Bodyshape en zegt 
tegen Corinne: “Jij bent mijn derde 
sportdocent. Daarvoor hadden we les 
van S. en daarvoor van E.” “Nou”, zegt 
Corinne, “ik ging lesgeven toen mijn 
dochter vier jaar werd en naar school 
ging. Nu wordt ze achttien. Dus ik 
geef al veertien jaar les!” Lid Ans weet 
zich te herinneren dat ze bij VDO ging 
sporten in het jaar 2000, toen haar 
kleinkind net was geboren. Het 
ophalen van herinneringen of een 
kletspraatje ontstaat vaker spontaan 
na a�oop van een les. “Wat �jn dat we 
weer fysiek kunnen sporten”, besluit 
Corinne de les. “Toen ik de lessen voor 
VDO online gaf hadden we natuurlijk 
ook altijd even een babbeltje maar 
samen sporten heeft toch een meer-
waarde”. Dat beamen alle aanwezige 
dames van de maandagochtend 
groep in het KNA gebouw aan het 
Legmeerplein. 

Proefles
Gratis proe�es? Kom op maandagoch-
tend 9.15 u. naar het KNA gebouw in 
de Legmeer of woensdagavond om 
19.00 u. of 20.00 u. naar gymzaal de 
Kajuit, Eendracht 4 in Meerwijk. Voor 
meer informatie over al de lessen kunt 
u ook kijken op onze website www.
vdosport.nl
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Bij VDO is meer te doen dan je denkt

Uithoorn - Er zijn na lange tijd weer 
open klaverjaswedstrijden gespeeld 
bij KDO. Het was als vanouds weer 
oergezellig en zeker voor herhaling 
vatbaar. Met de ronde prijzen waren 
halve gebraden kippen te scoren, 
ditmaal beschikbaar gesteld door 
Kwaliteitsslagerij ,,Eijk & Veld”. 1e 
ronde: eerste Pit. 2e ronde: 70 roem. 
3e ronde: 50 roem. 4e ronde: eerste 
Pit. De halve gebraden kippen 
vonden een gretige aftrek slagerij 
Eijk & Veld bedankt.

Uitslag Kaarten
Klaas Post en To van der Meer Corrie 

Hogerwerf en Gerrit Vink Corrie 
Hogerwerf en Theo Steen Piet van 
Klaveren en Thea Semp. 
1e plaats: waardebon Kwaliteitssla-
gerij ,,Eijk & Veld” Thea Semp 7852 
punten. 2e plaats: Worstpakket Piet 
van Klaveren. 3e plaats: Bak violen 
Theo Steens. De prikprijs: Halve 
gebraden kip Klaas Post. Na de loterij 
is er nog gezellig nagekaart, deze 
avond is zeker voor herhaling 
vatbaar. Volgende open klaverjas-
wedstrijden dinsdag 26 oktober in de 
KDO kantine. Eenieder is van harte 
welkom bij klaverjas vereniging 
,,gezelligheid is troef”

Kaartclub Gezelligheid is troef 

De Kwakel - Op zaterdag 25 
september werd voor het eerst bij 
KDO door de F-jeugd een toernooi 
gespeeld op het nieuw aangelegde 
handbalveld. Handbalverenigingen 
Houten, Aalsmeer, Havas, HVBS en 
Fidelitas kwamen bij KDO op bezoek 
en hebben er met elkaar en de orga-
nisatie een geslaagd toernooi van 
gemaakt. Het was vooral een heel 
leuk toernooi: er is veel geleerd, 
iedereen deed sportief en enthou-
siast mee en, heel belangrijk, de 
spelers en het publiek hebben 
genoten! KDO heeft zich van haar 
beste kant laten zien: van doeltjes tot 
limonade tot... scheidsrechters, alles 
was geregeld. Die laatste groep 
verdient een extra vermelding; naast 
ervaren �uiters stonden er ook 
D-jeugd leden (11 en 12 jaar) op het 
veld om de wedstrijdjes in goede 
banen te leiden. 

Een nieuw team
KDO, gesponsord door Loogman 
Tanken en Wassen, speelde met maar 
liefst 8 spelers waarvan er 5 net met 
handballen begonnen zijn. Drie 
tegenstanders waren net een maatje 
te groot. De laatste wedstrijd was 
ook tegen allemaal nieuwe kinderen. 
KDO stond goed haar mannetje en 
heeft gewonnen! Na elke wedstrijd 
was er een shoot-out waarbij de 
spelers om de beurt op doel mogen 
gooien en ook om de beurt keeper 
zijn. Dat deden ze heel stoer!

Ook meedoen?
Op zaterdag 9 oktober wordt het 
volgende toernooi gespeeld bij 
Greenpark Aalsmeer. Alle kinderen 
van 7 en 8 jaar zijn van harte welkom 
om eens met onze F-jeugd mee te 
trainen op woensdag van 17.00 tot 
18.00 uur.

Eerste F-toernooi handbal op 
nieuwe asfaltmat KDO

Uithoorn - Ook de tweede bijeen-
komst van de bridgers van Harten-
vrouw na anderhalf jaar gedwongen 
pauze, was een groot succes. Tevens 
een mooie gelegenheid om de 
biedafspraken en het tegenspel nog 
eens door te nemen. Dat iedereen er 
weer zin in had bleek wel uit de 
opkomst. 24 Paren betekent een 
behoorlijk volle zaal Best wel even 
wennen na alle beperkingen waar we 
mee te stellen hebben gehad.  De 
hoogste score viel deze week in de 
A-lijn bij Marja v HP. en Sandra 
65,83%. Op twee Janny en Sonja R. 
met 57,50%, derde Gerda en Nel 
56,67%, vierde Re�na en Cathy 
54,58% en een gedeelde vijfde plaats 

voor Mieneke en Hilly en Coby en 
Ada met 52,50%. De top-vijf in de 
B-lijn werd aangevoerd door Jeanet 
en Lenie 63,75%, op twee Tiny en 
Sonja S. 61,67%, Ploon en Marja S. 
werden derde met 55% rond en op 
vier en vijf respectievelijk Matty en 
Rineke met 51,67% en Tina en Cora 
met 51,25%. Volgende week dinsdag 
beginnen we een kwartiertje vroeger 
omdat eerst de Jaarvergadering zal 
worden gehouden. De ervaring leert 
dat dat geen langdradige aangele-
genheid wordt. Daarna gaan ze 
bridgen ‘voor het echie’ dat wil 
zeggen de start van de clubcompe-
titie. Voor informatie over de club: 
Hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw

Druk weekend voor de junioren 
roeiers van Michiel de Ruyter
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Uithoorn - Hannie & Hein van der 
Aat blijven uitstekend presteren, ook 
deze tweede competitieavond 
werden ze eerste in de A- lijn met 
alweer een zestiger van nu 60,42%. 
Arnold Heuzen & Theo Klijn laten de 
laatste avonden een opmars zien en 
bereikten nu met 58,50% zelfs plek 
twee. Voor Heleen & Mees van der 
Roest geldt hetzelfde door met 
54,50% derde te worden en Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter hand-
haven zich met 53,75% als vierde in 
de top der prominenten van deze 
lijn. Joop van Delft & Ruud 
Lesmeister herstelden zich enigszins 
van een eerdere misser en werden 
met 52% rond vijfde, waarna Stenny 
& Herman Limburg met 50,50% nog 
net aan de goede kant van de score 
bleven. In de B- lijn waren de 
lauweren voor Huib van Ge�en & 
Lambert Koeter die, ondanks een 
gemist klein slem harten, eerste 
werden met een daardoor toch wel 

bescheiden 57,54%. Renske & Kees 
Visser bleven met 56,04% zo dichtbij 
als tweede paar en Ans Greven & Gijs 
de Ruiter sloten met 54,35% als 
derde de positieve procenten af. In 
de C- lijn een top avond voor Anja 
Brugman & Joke van den Hoven. Een 
beetje geholpen door een al te driest 
doublerende tegenpartij werden ze 
met 65,56% zelfs het aller beste paar 
van de avond. Annemieke & Floor 
Hesselink werden met 60,42% keurig 
tweede. Tim Vader & Richard van den 
Bergh voerden met 57,64% de 
achtervolgers aan met Marjan & Nic 
Nyqvist 55,83% en Cora de Vor & 
Anneke Houtkamp met 55,28% als 
vijfde. Onder de indruk geraakt van 
deze wapenfeiten, kom dan kaarten 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
het Buurtnest, Arthur van Schendel-
laan 59 te Uithoorn. Voor meer inlich-
tingen het secretariaat: e-mail gerda-
schavemaker@live.nl.

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Donderdag 30 september 
was weer de eerste bridgeronde na 
bijna twee jaar. Het was een hartelijk 
weerzien met vele vaste leden en ook 
een aantal nieuwe leden, die hartelijk 
welkom werden geheten, gelukkig 
hoefde ze zich niet opnieuw voor te 
stellen, men kende elkaar nog. Na de 
nodige mededelingen, zoals het voor 
stellen van een nieuwe voorzitster, Els 
werd bedankt voor de inzet waar-
mede zij zich van haar taak gekweten 
had, niets dan lof, zoals het rond-
brengen van chocola etc. Wij wensen 
Wil van harte succes met deze toch 
wel zware taak, maar wij hebben er 
alle vertrouwen in. Ook was er een 
mededeling van de wedstrijdleiding, 
dat er een nieuwe computer was aan 
geschaft en de kastjes gerenoveerd 
waren, dat was ook duidelijk te 
merken. De wedstrijdleiding had uit 
voorzorg een open ronde ingevoerd, 

zodat een ieder weer in zijn of haar 
ritme kon komen en dat was voor 
vele wel nodig, maar ook om de 
nieuwe computer en de kastjes in de 
praktijk te testen. Vandaar geen 
uitslagen. Er werd wel op acht tafels 
gebridged, helaas een stilzit deze 
keer in de B-lijn. Het begin was zeer 
hoopgevend, al begreep ik wel dat er 
een aantal verrassende uitslagen bij 
waren, ik weet niet of dat kwam 
omdat men wist dar er een vrije 
ronde was of dat men toch nog war 
moeite had om in zijn of haar spel te 
komen. Volgende week gaan zij o�-
cieel van start. Als U interesse heeft in 
bridge, kom dan eens langs in Het 
Buurtnest om kennis te maken met 
het zo edele maar moeilijke spel. Zij 
spelen elke donderdag van 9.00 tot 
12.30 uur, dus U heeft de hele 
middag nog om voor U zelf in te 
vullen.

Bridgeclub ABC

Uithoorn/De Kwakel - Het was 
gezellig aan de Vuurlijn 24, een mooie 
avond met goed weer Er waren van 
beide verenigingen, veertien leden 
die mee speelden. Net zoals voor-
gaande jaren speelde een lid van de 
Boule Union Thamen en een lid van 
het Wilgenho�e samen. Op dit prach-
tige complex waar de terreinen om te 
boulen soms ongelijk van ondergrond 
zijn, maar prachtig waren om op te 
spelen. Een beetje het Frankrijk aan 
de Vuurlijn zei een speelster, (Caroline 
Grange uit Frankrijk).We speelden 

twee ronden. Er waren drie equipes, 
die beide ronden wisten te winnen 
1 Annie de Jong - Ruud Vaessen 2+12 
2 Joke vd Wal - Ria van Beek 2+11
3 Andre de Jong - 
Caroline Grange 2+8
De poedelprijs ging naar de equipe 
Thera Winter - Marja de Ru. 0-9. Voor 
de geweldige samenwerking en 
gezelligheid kreeg Henk van Rekum 
de GOUDEN BAL uitgereikt, we 
kunnen weer terug kijken op een zeer 
geslaagde avond, en hopelijk volgend 
jaar weer.

Boule Union Thamen het Wilgenhofje

Regio - De wandelafdeling van AV 
De Veenlopers zit niet stil. Naast de 
wekelijkse trainingsavonden nu dus 
ook in het programma van de 
Zilveren Tur�oop. Voor iedereen die 
wandelen leuk vindt, wij gaan 
“Wandelen door de Venen”. 
De deelname aan deze eerste 
wandeltocht is gratis. 
Het kon niet uitblijven. De afgelopen 
2 jaar zagen wij steeds meer wande-
laars op de wandel-/�etspaden 
verschijnen in onze mooie gemeente. 
Bij de Veenlopers kwamen vragen 
binnen of er tijdens de Zilveren 

Turfoop ook een wandelparcours kan 
worden uitgezet. De wandelafdeling 
heeft dit enthousiast opgepakt en op 
zondag 7 november kunnen wande-
laars aan een prachtig parcours 
beginnen. Zelf voor beginners een 
uitdaging. 8.5 km wandelen op 
mooie paden tussen Mijdrecht en 
Wilnis wordt voor iedereen een 
ontspannen activiteit. De organisatie 
zorgt voor een duidelijke routebe-
schrijving / startbewijs. De inschrij-
ving is gratis en op vertoon van het 
startbewijs wacht er een leuke 
verrassing voor u na het passeren 

Wandelen tijdens de 30e 
il eren ur p

De Ronde Venen - Badminton wordt 
bij Sportvereniging Veenland door 
ongeveer 35 spelers op een recrea-
tieve manier beoefend, het gaat bij 
sportvereniging Veenland vooral om 

het speelplezier bij het ontspannen 
partijtje. Er wordt gespeeld op 7 
badmintonbanen in Sporthal Willis-
stee op de maandagavond van 20.30 
tot 23.00 uur en de leeftijd van de 

li k er i e  r p
S.V. Veenland!

spelers varieert van 16 tot meer dan 
70 jaar. Kom gerust eens kijken, het is 
altijd mogelijk om een paar avonden 
vrijblijvend mee te doen.
Veenland tafeltennis.
Op campings en schoolpleinen zie je 
vaak enthousiast getafeltennist 
worden. Datzelfde plezier vind je ook 
bij ons. Het blijft een uitdaging in je 
eentje het balletje je wil op te 
leggen, met gebruik making van 
dropshots, spinnen, e�ectballen, enz. 
We leggen het je graag uit in een 
gezellige sfeer, waar iedereen op zijn 
eigen niveau speelt. Op vrijdag 
middagen spelen onze veteranen 
van 16 tot 17 uur. Via de aanschaf van 
een knipkaart kan daar ook 10 keer 
mee gespeeld worden. ’s Avonds 
vanaf 19 tot 20 uur de jeugd, onder 
begeleiding van professionele trai-
ners. Na 20 uur starten de senioren: 
competitiespelers ( spelen 6e t/m 2e 
klasse) en recreanten. Vaak is er na 
het spelen een gezellig samenzijn in 
de Stee-Inn. Maak eens kennis met 
tafeltennis! Doe eens mee in 
Willisstee.
Info via www.veenland.nl en sport@
veenland.nl

 De Vinkenaanval wacht in spanning op de 14-11.

Vinkeveen - Na drie wedstrijden in 
de veldcompetitie trekken de teams 
in de tweede klasse F steeds meer 
naar elkaar toe. Waar De Vinken het 
bezoekende Danaïden uit Leiden op 
het laatste moment een punt zag 
wegsnoepen, moesten ook de koplo-
pers in de poule punten afstaan. 
IJsselvogels gaf Luno een eerste punt 
en Atlantis moest twee punten aan 
Reeuwijk laten.

Finn Kroon
Een hardnekkige liesblessure bij 
Rutger Woud bracht trainer-coach 
Sabrina Kooijman bij Finn Kroon als 

vervanging. Kroon begon naast 
aanvoerder Jerom Stokhof, Zoë van 
Dasler en Emese Kroon in de Vinke-
veense verdediging. 
De Vinkenaanval bestond uit Eva 
Hemelaar, Mariska Meulstee, Levi 
Kroon en Jelle Mul. 
Na een wervelende start, Levi Kroon 
scoorde uit zijn eerste doelpoging, 
namen de bezoekers het initiatief 
over. 
Weliswaar bleef het Kindermodehuis-
team in het spoor, maar na 3-3 
(scores van Levi Kroon en Eva Heme-
laar) en 6-6 (scores van Eva Hemelaar, 
Jerom Stokhof en Finn Kroon) kwam 

e inken deel  de pun en

De Danaïden opnieuw drie punten 
voor: 9-6 tien minuten voor rust. 
Op dat moment moest de eveneens 
met een blessure kwakkelende 
Emese Kroon de wedstrijd staken. 
Voor haar kwam Dorien Verbruggen 
in het veld. De aan deze wissel 
gekoppelde time-out leverde de 
thuisploeg nieuw elan. Aanvoerder 
Jerom Stokhof frommelde 7-9 door 
het gele plastic en de ongrijpbare 
Levi Kroon bracht De Vinken met 
twee fraaie scores weer naast de 
bezoekers: 9-9. Jerom Stokhof en Zoë 
van Dasler leverden het Suiteteam de 
eerste voorsprong: 11-9. Nog voor 
rust mocht Leiden vanaf de straf-
worpstip 11-10 maken.

Halve helft
Na rust denderde de Vinkentrein 
lustig voort. De derde tre�er van Eva 
Hemelaar, de vierde van Jerom 
Stokhof en de vijfde van Levi Kroon 
werden gevolgd door een door-
loopbal van Mariska Meulstee: 15-11. 
Er leek iets moois te gebeuren voor 
het Vinkeveense thuispubliek. Echter 
halverwege de tweede helft herpakte 
De Danaïden zich. Vijf minuten voor 
tijd stond het opnieuw gelijk 15-15. 
De net in het veld gekomen Mark de 
Haan leek de wedstrijd te beslissen: 
16-15, maar in de laatste minuut 
mocht Leiden de�nitief de stand 
gelijktrekken. Volgende week wacht 
De Vinken de opdracht om koploper 
IJsselvogels in Moordrecht de punten 
af te troggelen.

van de �nish op de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Met dank aan de 
gemeente de Ronde Venen is het 
wandelevenement tot stand 
gekomen. Inschrijven kunt u op 
www.inschrijven.nl. 
Op 7 november kunt u vanaf 09.00 
uur uw startbewijs ophalen in 
sporthal De Phoenix, Hoofdweg 85, 
Mijdrecht. Tot uiterlijk 10.30 uur kunt 
u starten.
AV De Veenlopers heet u welkom op 
dit eerste wandelevenement als 
onderdeel van de Zilveren Tur�oop. 
Heeft u plezier in het wandelen en 
wilt u ervaren wat de vereniging op 
wandelgebied voor u kan bete-
kenen? Kom eens langs op een van 
de trainingsavonden. 
Voor info: www.veenlopers.nl

Enthousiaste E-bikers gezocht
Regio - Geen zin om alleen op je E-bike te toeren en zoek je gezelschap 
voor je �etstocht? Een enthousiast groepje E-bikers zoekt uitbreiding. Ze 
�etsen overdag. Ben je 55+ en wil je, samen met anderen, �etsen voor je 
plezier dan ben je van harte welkom. De ritten hebben een lengte en 50 
tot 70 kilometer met een snelheid van rond de 20 kilometer per uur. 
Bijvoorbeeld een rondje Ringvaart Haarlemmermeer of langs het Braase-
mermeer of naar Oudewater en terug. Omdat het sociale aspect van 
belang is, stoppen Ze onderweg voor een kop ko�e of zo. Zij gaan het 
clubgebouw van de Uithoornse Wieler Trainings Club, UWTC, op sport-
park Randhoorn, als vertrekpunt gebruiken. Belangstelling? Stuur een 
mailtj naar robiekop@gmail.com.
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Uithoorn - Op zaterdag 25 
september vond bij atletiekvereni-
ging Startbaan in Amstelveen de 
jaarlijkse �nale van de pupillenkam-
pioenschappen meerkamp plaats. Via 
twee voorwedstrijden die op 
verschillende locaties in Noord-
Holland plaatsvonden konden 
verenigingsploegen van atleten 
geboren in 2010 of later zich 
plaatsen. AKU was daar dit jaar 
uitzonderlijk goed in geslaagd: in 
liefst zes van de tien categorieen 
waren AKU atleten vertegenwoor-
digd. Met vijf atleten per ploeg resul-
teerde dat in 30 jonge talentjes aan 
de start in Amstelveen. Daarmee was, 
nog voordat er een meter gerend, 
gesprongen of gegooid was, het 
eerste clubrecord al een feit!
De dag begon met een de�lé, 
waarbij alle atleten met de vlag van 
hun vereniging, een ere-ronde over 
de 400 meter baan mochten lopen. 
Het was nog maar de vraag wie 
hierbij het meest aan het glunderen 
waren, de ruim 400 jonge atleten, of 
hun trotse vaders, moeders, opa’s, 
oma’s en andere fans langs de kant. 
Aan het einde van de dag bleek niet 
alleen de kwantiteit van het aantal 
atleten van AKU dik in orde, ook met 
de kwaliteit zit het wel goed. Siem 
Verlaan (Jmini) en Jip Hofmijster 
(JPC) wisten beiden de hoogste trede 
van het podium te bereiken, en bij de 
meiden stond Emmanuella Amani op 
het podium op plek drie. Succes voor 
de ploegen was er ook. De jongens 
pupillen mini wisten beslag te 
leggen op een tweede plek in hun 
categorie. De jongens pupillen C 
werden overall derde, en dat gold 
ook voor de meisjes pupillen A2 
ploeg. 

Naast deze aansprekende resultaten 
waren er echter nog veel meer 
successen te vieren.

Jongens pupillen Mini
Alhoewel klein van stuk, leek Siem 
Verlaan een maatje te groot voor de 
rest van het veld. Met ruime overwin-
ningen bij het balwerpen (met ruim 
26 meter ver een clubrecord), 
verspringen en sprinten dacht hij dat 
hij “misschien wel het klassement 
gewonnen had”. Dat was natuurlijk 
het geval. Dat ook het puntentotaal 
een clubrecord was, was helemaal 
mooi natuurlijk. Ty Ansano wist zich-
zelf te overtre�en door drie PR’s neer 
te zetten, en vond zichzelf aan het 
einde van de dag ruim in de 
bovenste helft van de einduitslag 
terug, op plek 12. Ook Joeri Stolwijk 
oversteeg zichzelf met drie mooie 
persoonlijke records. Zowel Mathies 
de Wildt als Finn de Kuijer wisten PR’s 
neer te zetten op de 40m sprint en 
bij het verspringen. Als estafetteteam 
deden de jongens ook goede zaken 
door bij de estafette als derde te 
eindigen.

Meisjes pupillen Mini
Mooie prestaties ook bij de jongste 
categorie meiden. Jill Verhoef wist 
zichzelf te verbeteren bij het 
verspringen en het sprinten. Het 
zelfde gold voor Mishika Khare. Jelka 
Schuit wist zelfs op alle drie de 
onderdelen een PR neer te zetten. 
Voor Anna van Diemen was er een 
nieuwe snelste tijd op de sprint. 
Geen PR’s dit keer voor Roos van 
Oudenallen, al kwam ze een aantal 
keer dicht in de buurt. Bij de estafette 
eindigden de meiden op een achtste 
en laatste plek. Dat kan in de 

Veel successen voor AKU tijdens 
de pupillen meerkampfinale

toekomst dus alleen maar beter 
gaan!

Jongens pupillen C
Net als Siem had Jip Hofmijster na de 
voorrondes een favorietenstatus 
waar te maken, maar in dit geval was 
het een stuk spannender. Met slechts 
4 puntjes verschil wist hij de over-
winning voor zich op te eisen. De 
overwinning was voornamelijk te 
danken aan zijn verspringprestatie. 
De 3m67 die hij sprong betekende 
niet alleen een ruime overwinning 
op dat onderdeel, maar tevens een 
nieuw clubrecord. Ook de 7 secondes 
die hij nodig had voor de 40m sprint 
konden als clubrecord in de boeken 
opgenomen worden. Ook Joes Bar 
vond zichzelf met een 9e plek terug 
in de top tien van de einduitslag, 
onder ander dankzij mooie PR’s bij 
het sprinten en verspringen. Bram 
van der Lee wist zichzelf zelfs op alle 
drie de onderdelen te verbeteren. 
Voor Stijn Heemskerk betekende 
deze �naledag een nieuwe verste 
worp met balwerpen, en Thijs van 
Putten sprong verder, en sprintte 
harder, dan hij ooit eerder had 
gedaan. Dat dit team ook in de 
breedte erg sterk is bleek wel bij de 
estafette, die zij knap wisten te 
winnen.

Meisjes pupillen C
Ghurbani Bhugra wist in haar cate-
gorie bij haar eerste �nale meteen in 
de top tien van het eindklassement 
te komen, onder andere dankzij 
mooie PR’s bij het sprinten en 
verspringen. Nieuwe persoonlijke 
records waren er ook voor Rowan 
van Kempen, namelijk bij de sprint 
en het balwerpen. Zowel Kayley van 

Mook als Feline Verlaan sprongen 
verder dan ze ooit eerder hadden 
gedaan. Voor Déliz Honing geen 
nieuw PR tijdens deze �nale, al kwam 
ze met het balwerpen wel in de 
buurt. Tijdens de estafette eindigden 
de meiden op een zesde plek.

Jongens pupillen B
Ook Roel Verlaan wist met een 
achtste plek een top tien positie te 
behalen in zijn categorie. Over de 
hele linie presteerde Roel sterk, met 
het kogelstoten als uitschieter. De 
bijna 7 meter die hij de kogel ver wist 
te stoten betekende een clubrecord. 
Ook het totaal aantal punten dat hij 
wist te behalen was een nieuw 
record voor de AKU. Finn Bakker 
zette een nieuw PR neer bij het 
verspringen. Zowel Mike van Ettinger 
als Ruben Raadschelders wisten zich-
zelf te verbeteren bij de 40m sprint. 
Geen PR’s dit keer voor Thijs van 
Diemen, al scheelde dat vaak niet 
veel. De jongens liepen een goede 
estafette en eindigden daarmee net 
naast de top drie, op plek vier.

Meisjes pupillen A2
In de oudste pupillencategorie 

behaalde Emmanuella Amani een 
zwaarbevochten derde plek op het 
podium. Haar sprint was als vanouds 
sterk, maar vooral bij het hoog-
springen wist zij te imponeren. Door 
over 1m45 heen te springen (haar 
eigen lichaamslengte!) won zij niet 
alleen ruimschoots dit onderdeel, ze 
tekende tevens een nieuw clubre-
cord op. Amara Blondeau overtrof 
zichzelf door op alle drie de onder-
delen een persoonlijk beste prestatie 
neer te zetten. Nynke Veen behaalde 
een PR bij het kogelstoten, en zowel 
Noami Keteku als Arantxa Ligtvoet 
wisten zichzelf te verbeteren bij het 
hoogspringen. De meiden liepen een 
hele gedegen estafette, waarmee ze 
op een zesde plek wisten te eindigen. 
Dat de meiden op het juiste moment 
wisten te pieken blijkt wel uit feit dat 
ze de �nale, die ze met de hakken 
over de sloot wisten te behalen, nu 
als ploeg op de derde podiumplek 
wisten te beëindigen.
Al met al was het een hele succes-
volle dag voor de Atletiek Klub 
Uithoorn, met vele mooie prestaties. 
De vereniging kan trots zijn op haar 
atleten, en op de trainers die week-
in, week-uit zorgen voor optimale 
begeleiding. Maar het grootste 
succes van de dag was misschien 
nog wel om, na een door Corona 
wedstrijdluw jaar, alle atleetjes weer 
met elkaar en met zichzelf op een 
gezonde, sportieve manier de strijd 
aan te kunnen zien gaan, aangemoe-
digd door vele trotse en enthousiaste 
toeschouwers.

Voor wie alle uitslagen in alle detail 
wil bekijken; deze zijn te vinden via: 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/
vereniging/35958/44/ of door de QR 
code bij dit artikel te scannen met 
een smartphone.





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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Goed voorbeeld
De betre�ende inwoner die zich bij 
Inwoners Voor Inwoners (IV) heeft 
gemeld gaf aan het zich aan te 
trekken dat zoveel starters en jonge 
inwoners geen woning kunnen 
krijgen. Zonder enige vorm van eigen 
belang kwam hij met een mooi plan 
om 3 langgerekte appartementen-
blokken te kunnen bouwen bij het 
Sportpark aan de Hoofdweg. Hij had 
rekening gehouden met alle facetten 
en belangen van de sportclubs. Het 
zou zomaar eens een win-win voor 
iedereen kunnen worden. 

Luisterend oor bij gemeente 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft 
goede contacten op het gemeentehuis 
als het gaat om woningbouw. We 
hebben al diverse plannen van grondei-
genaren en inwoners, die willen 
meedenken en werken om woning-
bouw te realiseren, bij de gemeente op 
het bureau gelegd en besproken. We 
vinden dan ook zeker een luisterend 
oor. We moeten concluderen dat het 
toch niet vaak komt tot een gewenst 
resultaat. Toch is het geen onwil van de 
lokale overheid en ambtenaren om mee 
te werken, maar het is vaak onmacht.

Veel wet en regelgeving
Het is gewoon niet eenvoudig om 
zomaar te gaan bouwen op een stuk 
grond wat beschikbaar wordt 
gesteld. Men moet in dit land met de 
nodige wet en regelgeving wel aan 
heel veel zaken voldoen om uiteinde-
lijk te mogen bouwen. We zitten 
soms een beetje gevangen in onze 
eigen regeltjes die we eerder 
bedacht hebben met vaak een ander 
doel. Dat levert nu bij de woning-
bouw behoorlijk wat beperkingen op 
om te bouwen. Ook speelt geld vaak 
een rol en denkt niet iedereen 
humaan, maar denken veel partijen 
in de woningmarkt graag in euro’s. 

Meedenken wordt op prijs gesteld
Het is zeker niet zo dat de ambte-
naren de bemoeienis van inwoners 
vervelend en ongewenst vinden. In 

Denk als inwoner mee over 
mogelijke woonoplossingen

Inspraak voor inwoners 
Woningbouw Meijert-park

nenden en ze betrekken bij het 
uitwerken van de plannen.

Klankbordgroep
Er wordt een klankbordgroep samen-
gesteld die betrokken wordt bij de 
uitwerking van de voorstellen. Het 
was voor de omwonenden mogelijk 
om t/m 5 oktober aan te melden 
voor de klankbordgroep.  We hopen 
dan ook dat er genoeg aanmel-
dingen zijn gekomen en deze klank-
bordgroep binnenkort bekend wordt 
gemaakt en hoe men ze kan 
bereiken. Uiteraard staat het ook 
anderen vrij om te reageren op de 
plannen. De presentatie, toelichting 
en een reactieformulier zijn te vinden 
op www.derondevenen.nl/demeijert 

Belangrijk om u te laten horen
Het is natuurlijk wel belangrijk dat 
inwoners zich nu tijdig laten horen 

als zij iets te melden hebben. Nu kan 
men daar namelijk nog rekening mee 
houden met het verder uitwerken 
van de plannen. De gemeente 
gebruikt de reacties - waar mogelijk 
- om de varianten aan te scherpen en 
te komen tot een ruimtelijk kader. 
Daarna legt het college het ruimtelijk 
kader ter besluitvorming voor aan de 
raad. 

Alvast een reactie van een inwoner
De inwoner die vorige week al een 
mooi idee had voor een bouwlocatie 
bij het sportpark in Mijdrecht heeft 
ook zijn optie voor dit plan op de 
Meijert-locatie al in zijn hoofd zitten 
en wil dit graag meegeven ter over-
denking schreef hij aan ons. Volgens 
hem kan dat beter, dan alleen TVM 
verhuizen en een klein deel van het 
park op te o�eren. 

Beide tennisverenigingen 
verhuizen
Hij opperde om beide tennisvereni-
gingen te verhuizen en de tennishal 
naar de ander kant van het Wickel-
hofpark te verplaatsen, zo dicht 
mogelijk tegen de Kerkvaart aan, 
tegen dat kleine puntje van het park 
aan. Trek tevens het �etspad door 
Wickelhofpark door naar de Tuinder-
slaan, zodat het tennispark met de 
�ets of lopend bereikt kan worden. 
Via de Tuinderslaan en/of de Kerk-
vaart/Ringdijk Derde Bedijking kan 
het park ook met de auto bereikt 
worden. Hierdoor hoeft het Park De 
Meijert niet verkleind te worden 

omdat dan beide tennisparken 
bebouwd worden. Er moet wel grond 
aangekocht worden van de eigenaar 
van deze weilanden. Er zijn niet al 
teveel omwonenden, in ieder geval 
minder dan de omwonenden van de 
huidige tennisparken. 

Ook oplossing voor bibliotheek
Eventueel kan de bibliotheek ook 
een nieuwbouw krijgen bij het 
zwembad. Dan kan het meteen een 
energiezuinig gebouw worden en 
kan het eventueel ook samenge-
voegd worden met de bibliotheek 
van Wilnis, wat een bezuiniging op 
termijn oplevert. De ruimte van de 
huidige bibliotheek kan bij het 
woningbouwplan betrokken worden. 
Aldus de inwoner die we inmiddels 
zo langzamerhand als “bouw-
meester” kunnen bestempelen! 

Waar kunnen we ons melden? 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil dit 
plan graag ook meegeven aan de 
klankbordgroep. Ook andere inwo-
ners hebben wellicht mooie plannen, 
wensen, bezwaren  en/of vragen 
over deze mogelijke bouwlocatie.  
Echter het is dan wel belangrijk dat 
we weten waar we deze naar toe 
kunnen sturen. We horen dit graag. 
Tot zolang dit nog niet bekend is 
kunnen inwoners zich altijd wenden 
tot Inwoners Voor Inwoners (IVI) door 
een email naar ons te sturen: 
info@inwonersvoorinwoners.nl. 
Wij zorgen dan dat het op de juiste 
plek terecht komt. 

Eindelijk een bestemming
Voor veel inwoners was het een 
doorn in het oog dat na de brand bij 
het vroegere zalencomplex ‘De 
Meijert’ deze locatie al weer jarenlang 
als braakliggend terrein niets lag te 
doen, terwijl er juist veel behoefte is 
aan bouwgrond. Eindelijk lijkt er nu 
een bestemming te komen en nog 
mooier voor veel starters en senioren 
is om te horen dat hier gebouwd mag 
worden voor hen. De gemeente ziet 
kansen voor betaalbare woningbouw 
voor starters en senioren, zowel 
koop- als huurwoningen.

Tennisverenigingen werken mee 
Voor het zover is moet er natuurlijk 
gesproken worden met allerlei 
belanghebbende partijen. Zo heeft 
de gemeente met de twee tennisver-
enigingen bij de locatie een intentie-
overeenkomst gesloten over de 

samenvoeging van de verenigingen. 
Zo ontstaat 1 tennislocatie tot 
genoegen van beide verenigingen. 
Door de samenvoeging van de 
tennisverenigingen ontstaat nog 
meer ruimte voor woningbouw. 

Inwoners betrekken
Tijdens de informatieavond zijn 3 
varianten gepresenteerd. Naast het 
creëren van woonruimte heeft een 
groene uitstraling daarin een belang-
rijke plek, net als ruimte voor �etsers 
en wandelaars. Ook werd duidelijk 
dat de inbreng van inwoners wordt 
gewaardeerd en men wil luisteren 
naar hun wensen. Wethouder Rein 
Kroon is natuurlijk blij met de moge-
lijkheid om woningen te bouwen 
voor starters en senioren, maar 
begrijpt de bezorgdheid van omwo-
nenden. Hij wil dan ook rekening 
houden met de belangen van omwo-

tegendeel zelfs. Men gaf ons recent 
nog aan dat de geluiden uit de 
samenleving wel degelijk een 
bepaalde druk kunnen geven om 
zaken op te pakken door de (lokale) 
overheid. Het kan wel eens een 
steuntje in de rug zijn voor de 
ambtenaren. Bijvoorbeeld naar de 
provincie toe. Wat zeker niet helpt is 
als inwoners achterover gaan hangen 
en alleen maar gaan klagen. Dus 
weet dat meedenken wordt gewaar-
deerd op het gemeentehuis. 

Gemeente positief over idee 
Sportpark-Hoofdweg 
Wij hebben het plan wat bij ons door 
een inwoner is ingediend nabij het 
Sportpark aan de Hoofdweg ook 
doorgespeeld naar de verantwoorde-
lijke ambtenaren. We kregen hierop 
een positieve reactie en men vond 
het een interessant woningbouwidee 
in Mijdrecht. Mede omdat deze 
locatie binnen bestaand stedelijk 
gebied en buiten de Stelling van 
Amsterdam ligt zijn er kansen. 
Misschien dat we de betre�ende 
inwoner aan tafel kunnen krijgen op 
het gemeentehuis en dat er nog 
andere stakeholders willen 
meedenken over dit plan. 

Van onderaf oplossingen vinden 
Dit is precies wat Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) voor ogen heeft als we 
het hebben over inwonerspartici-
patie. Als inwoners moeten wij van 
onderaf oplossingen aandragen waar 
de lokale overheid iets mee kan. Zij 
kunnen het dan wellicht verder 
brengen en daadwerkelijk gaan 
uitvoeren. Het grote voordeel 
hiervan is dat er dan vaak al een 
breed draagvlak is onder de inwo-
ners. Als de gemeente nu met een 
plan komt is er juist vaak weerstand 
omdat men zich niet genoeg 
gehoord voelt. 

Hebt u ook een woonoplossing?
We hopen dat we met dit artikel u 
het gevoel hebben kunnen geven 
dat meedenken zeker zin kan 
hebben en wordt gewaardeerd. Hebt 
u dus ook een mooi idee en/of oplos-
sing voor de woningnood laat het 
ons dan weten, Wij geven u graag 
een podium en/of spelen u plannen 
door naar de juiste personen op het 
gemeentehuis. Hebt u ook een idee 
of vraag stuur gerust een e-mail naar 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Niet geschoten is altijd mis! 

Vorige week berichten wij op onze IVI-pagina dat een inwoner spontaan 
een idee had om de woningnood in De Ronde Venen een handje te 
helpen. Hij had een heel uitgewerkt plan hoe er ca 120 appartementen 
gebouwd zouden kunnen worden in Mijdrecht. We hebben het plan ook 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke gemeenteambtenaren woning-
bouw. Zij vonden het een interessant woningbouwidee en zij hebben ons 
al eerder aangegeven het goed te vinden dat inwoners meedenken. We 
roepen inwoners en grondeigenaren in De Ronde Venen dan ook op als u 
een idee heeft over mogelijke woningbouw dit bij Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) te melden. Wij maken dit graag openbaar en bespreekbaar. Je 
weet maar nooit hoe een koe een haas vangt? Of beter hoe inwoners 
kunnen helpen om de woningnood in De Ronde Venen op te lossen. 

Eind september werden de eerste plannen voor herontwikkeling van de 
Meijert-locatie in Mijdrecht door gemeente De Ronde Venen gepresen-
teerd. In 3 bijeenkomsten gaven ruim 100 belangstellenden hun mening 
over de modellen. Deze inbreng wordt meegenomen in de uitwerking 
van de plannen. Vanwege de coronabeperkingen, waren bij de informa-
tieavond alleen omwonenden uitgenodigd en aanwezig. Er wordt nu een 
klankbordgroep samengesteld die betrokken wordt bij de uitwerking 
van de voorstellen. Inwoners mogen dus meedenken over de invulling en 
uitwerking van dit woonplan. Het lijkt Inwoners Voor Inwoners (IVI) dan 
ook belangrijk dat inwoners die kans grijpen en hun wensen laten weten 
aan de klankbordgroep. Nu is er namelijk nog de mogelijkheid om te 
laten weten wat inwoners belangrijk vinden. 




