
De Ronde Venen e.o.

REGIO MEDIA GROEP

15 maart 2023

8
Nieuwste trends bij 
Barbershop Mijdrecht

12
Kanovereniging 
De Ronde Venen start 
het zomerseizoen

2
12½ jarig jubileum 
op de Julianaschool

Fractievoorzitter van het CDA Jan 
Rouwenhorst is hier heel duidelijk 
over: “Ik snap niet dat bij de provincie 
Utrecht de gedachte opkomt om er 
een vaste brug van te maken. Dat 
zou betekenen dat de Vinkeveense 
Plassen nagenoeg onbereikbaar 
worden voor veel recreatieschepen, 
maar ook voor beroepsvaart. “ In 
2029 moet de nieuwe brug er liggen. 
De provincie houdt informatie-
avonden maar wat Jan Rouwenhorst 
betreft is zo’n informatiebijeenkomst 
overbodig. “We hebben als 
gemeente heel veel geld vrij 
gemaakt om de doorvaart ‘De Heul‘ 
in Vinkeveen te gaan verbeteren. 
Daar wordt al jaren over gepraat en 
we naderen het beslissingsmoment. 
De water-recreatie zou hierdoor de 
broodnodige oppepper moeten 
krijgen. Ook de provincie is 

betrokken bij het verbeteren van die 
doorvaart. Wat voor gekkigheid haalt 
de provincie dan uit om de Zuidplas 
voor veel recreanten een dood-
lopende weg te maken. 

Weer een proefballon
Voor mij is dit hele plan van de 
provincie nieuw. Is dit de zoveelste 
proefballon rond het tracé van de 
N201? Een vaste brug met een 
fatsoenlijke mogelijkheid tot door-
vaart zou minstens diverse meters 
hoger in het landschap moeten 
komen dan nu. Ik hoorde zelfs dat 
het om wel vier meter zou kunnen 
gaan. Is dat echt noodzakelijk en is 
een soortgelijke, beweegbare brug 
als nu echt zo’n groot probleem? 
Over een ophoging van de N201 
voor het auto- en �etsverkeer heb ik 
nog niets vernomen. Wat mij betreft 

heeft een verhoging van het viaduct 
in Vinkeveen zelf een veel hogere 
prioriteit. Het lijkt of er allerlei 
plannen naast of door elkaar lopen.”
Rouwenhorst heeft al diverse onder-
nemers gesproken die niet alleen 
verrast maar ook geschrokken 
reageerden. “De algehele lijn van
die gesprekken was dat een vaste 
brug de doodsteek voor de recreatie 
betekent. En ik vind dat die onder-
nemers tot op zekere hoogte ook 
gelijk hebben.” 

De Ronde Venen - De Provincie Utrecht wil duidelijkheid verscha�en over 
de brug in de N201 die de Zuidplas van de Vinkeveense Plassen verbindt 
met de rest van het Plassengebied. De Provincie is er nog niet uit of het 
een beweegbare brug moet worden of een vaste brug. In 2029 moet er 
een nieuwe brug zijn geplaatst.

CDA: Echte discussie over vaste 
of beweegbare brug in de N201?

Jan Rouwenhorst

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag werd 
in De Rank de veiling ‘Houd de kerk 
in het dorp’ gehouden met als doel 
de verbinding tussen kerk en dorp
te versterken. Deze verbinding werd 
die avond duidelijk gevoeld want 
onder de aanwezigen waren er velen 
zonder een directe binding met de 
plaatselijke Protestantse gemeente. 
Onder de enthousiaste en bezielende 
leiding van veilingmeester Forsthövel 
kwamen zo’n 175 kavels onder de 
hamer. Er was een grote verscheiden-
heid aan kunstwerken, gebak, maal-
tijden, huur van vakantiewoningen
in Duitsland, Spanje en Noorwegen, 
dagtochten, zeiltochten, bloemen, 
hulp bij het klussen, en nog veel 
meer, waarop geboden kon worden. 
Verder kon men zich inschrijven voor 

het wassen van de auto en een
Paasontbijt, verzorgd door jongeren. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje werd het een gezellige 
en enthousiaste avond. ’s Middags 
was er in gebouw Irene een gezellig 
energiefeest voor de kinderen. 
Zondagmorgen werd in de kerk-
dienst in de Janskerk het eindresul-
taat van de veiling gemeld. Kerk-
rentmeester Piet Voorwinden deelde 
mee dat de veiling € 35.000,– heeft 
opgebracht! Een geweldig resultaat 
dat met applaus door de kerkgangers 
werd ontvangen. De Protestantse 
gemeente Mijdrecht kijkt met veel 
plezier en dankbaarheid terug op 
deze geslaagde avond en dankt 
iedereen die aan dit succes heeft 
bijgedragen.

Veiling in De Rank
een groot succes!

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 17 maart is er weer 
de maandelijkse bingo van de lijn-
kijkers in de kantine van Argon. 

De zaal gaat open om 19.30 uur
en de eerste ko�e of thee is gratis. 
De hoofdprijs deze maand is een 
envelop trekken met daarin 100, 
125, 150 of 175 euro.

De Ronde Venen - Op zaterdag 18 maart 2023 vindt de 
21e editie van de Landelijke Opschoondag plaats. Steek 
samen met je kinderen, buren, collega’s of clubgenoten 
die dag een paar uurtjes de handen uit de mouwen en 
geef je straat, club, park, de plassen een schoonmaak-
beurt. Maak het verschil en doe mee met een georgani-
seerde opschoonactie in De Ronde Venen of organiseer 
er zelf een. Ga bijvoorbeeld op 18 maart tussen 10.00 en 
13.00 uur meehelpen met de opruimactie van de Werk-
groep Groen Twistvlied-Wickelhof. Start bij de Karekiet. 
Vroege vogels kunnen vanaf 09.00 uur verzamelen bij 
Koraal 46 en samen de wijk Ho�and onder handen 

nemen. Ook wordt er van 10.00 tot 12.00 uur weer opge-
ruimd bij Vinkeveen Haven. Verzamelen bij het strandje, 
Herenweg 144. Bij de Wereldwinkel in Abcoude kun je 
van 10.00 tot 12.00 uur opruimspullen ophalen. Alle 
opruimlocaties in de gemeente vind je op https://www.
nederlandschoon.nl/supporter-van-schoon/kaart. Wil je 
zelf een opruimactie organiseren en wil je weten hoe je 
dat aanpakt? Stuur dan vòòr 8 maart een mail naar NME-
Centrum De Woudreus: nmederondevenen@odru.nl. De 
Gemeente ondersteunt de opschoonacties met materi-
alen zoals afvalgrijpers, werkhandschoenen en hesjes en 
zorgt voor de afvoer van het verzamelde afval in kliko’s.

Doe mee met de Landelijke Opschoondag
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De Ronde Venen - Ollie Trollie wil dat 
zijn opa Bollie Trol met hem speelt. 
Maar opa is druk met zijn grote lief-
hebberij; kijken naar de sterren en
de maan. Ollie loopt mopperend 
weg. Dan ontdekt hij tot zijn grote 
schrik dat zijn opa er niet meer is. 
Waar is opa Bollie Trol? In de ruimte? 
Tussen de sterren? Op de maan?
Lukt het Ollie om zijn opa te bereiken 
en het weer goed te maken?
In haar derde voorstelling presen-
teert CultuurHuis Mijdrecht op 
zondagmiddag 2 april poppen-
theater voor kinderen vanaf 4 jaar.
De voorstelling vindt plaats in ’t 
Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 

in Mijdrecht en begint om 14.30 uur. 
Kaartjes á 10 euro (plus 75 cent 
servicekosten) zijn te koop op
www.cultuurhuismijdrecht.nl.
De voorstelling ‘Ollie Trollie reist
naar de sterren’ wordt gespeeld door 
poppentheater ‘De vliegende ko�er’. 
Zij brengen sfeervol en humoristisch 
poppentheater met mooie vilten 
poppen, die voor herkenning en
een vleugje ontroering zorgen. We 
verklappen alvast dat Ollie Trollie een 
spannende reis gaat maken, natuur-
lijk samen met zijn maatje Vleermuis 
Vlerk én met nieuwe vrienden die ze 
onderweg ontmoeten. Kom vooral 
kijken op 2 april!

Poppentheater ‘Ollie Trollie 
reist naar de sterren’

Mijdrecht – Van 16 maart tot en met 
1 april is er een nieuwe expositie 
ingericht in de galerie van kunste-
naarsvereniging KunstRondeVenen 
in winkelcentrum De Lindeboom 3
in Mijdrecht. Het is een veelzijdige 
expositie waarin je kunt genieten van 
de schilderijen van Homi Koedam, 
sieraden van Marianne van de Rest 
en beelden van Jenny Zonneveld. 
De expositie is geopend van 
donderdag tot en met zaterdag, van 
12.00 tot 16.00 uur. De kunstenaars 
zullen meestal zelf aanwezig zijn om 
desgewenst hun werk toe te lichten.

Homi Koedam
Homi Koedam-Aslani, is van Perzi-
sche afkomst. In 1974 is zij uit Iran 
vertrokken om in Engeland Industrial 
Design te gaan studeren. Deze studie 
heeft zij in 1979 afgerond. Vervol-
gens is Homi naar Nederland 
gekomen en heeft zij gra�sche
vormgeving en architectuur
gestudeerd aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. Na haar 
afstuderen heeft zij jarenlang als 
binnenhuisarchitect gewerkt in haar 
eigen onderneming. Zij is altijd een 
kunstliefhebber geweest en heeft 
zich in de laatste tien jaar in de
schilderkunst verdiept. Homi heeft 
diverse cursussen gevolgd om de 
technische kant van de schilderkunst 
onder de knie te krijgen. In kunst ben 
je nooit uitgeleerd. Het is een levens-
lange leerschool waar Homi veel 
plezier aan beleeft en intens van
geniet.

Marianne van de Rest
Marianne van de Rest ontwerpt en 
maakt sieraden en woont sinds vier 
jaar in Mijdrecht. Zij werkte bijna
30 jaar in de �nanciële sector en 
gedurende aan aantal jaren als 
interim (project-)manager bij de 
overheid en in de bouwsector. Sinds 
een paar jaar verzamelt zij vintage 
kralen en sluitingen uit de periode 
1920-1980. Inmiddels beschikt zij 
over een grote collectie glaskralen, 
Swarovski kralen, Lucite kralen, Cloi-
sonné kralen en kleine collectie semi-
edelstenen uit diverse Europese en 
Afrikaanse landen. Met deze kralen 
maakt zij oorbellen, kettingen en 
sinds kort ook ringen met vintage 
glaskralen, in zeer kleine oplages. 
Unieke sieraden, geen exemplaar is 
hetzelfde. Hiervoor maakt zij gebruik 
van vintage en/of handgemaakte 

fournituren en sluitingen. Daarnaast 
maakt zij sieraden van natuurlijke 
materialen zoals cinnabar, roggen-
leer, hoorn, been, Afrikaanse (gerecy-
clede) kralen, hout, Tagua noot, 
papier – o.a. van de Oegandese
Mzuri stam – en rubber.

Jenny Zonneveld
Jenny Zonneveld is copywriter en 
vertaler, daarnaast is zij beeldhouwer. 
Zij maakte haar eerste beeld in spek-
steen tijdens een middagworkshop 
in 2014. Ze volgde nog een paar 
workshops en kreeg al snel de smaak 
te pakken. Daarna volgde ze lessen
in Utrecht en heeft ook een twee-
weekse marmerworkshop in Carrara 
gevolgd. Inmiddels werkt Jenny thuis 
en bij een atelier in Den Haag en 
heeft haar eigen stijl ontwikkeld. Ze 
werkt vaak met albast en serpentijn 
maar experimenteert graag met 
andere materialen en technieken. 
Haar beelden zijn meestal abstract
of geïnspireerd door mathematische 
vormen. Dit is haar eerste expositie.

Voor meer informatie over de
kunstenaars en KunstRondeVenen 
verwijzen wij naar www.kunstronde
venen.nl of naar de Facebook-pagina 
van de kunstenaarsvereniging. 

Veelzijdige expositie
bij KunstRondeVenen

Homi Koedam

Jenny Zonneveld

Wilnis - Juf Lianne van de Koningin 
Julianaschool in Wilnis vierde de 
afgelopen week haar 12½ jarig jubi-
leum op school. Ze werd verrast met 
een heerlijke taart waarop haar eigen 
schoolfoto te zien was. Ook kreeg ze 
de nodige felicitaties van collega’s, 
ouders en kinderen. Juf Lianne is 12½ 
jaar geleden als leerkracht begonnen 

op de Julianaschool. Inmiddels heeft 
ze alle leerjaren al eens les gegeven 
en is ze sinds een aantal jaren als 
intern begeleidster aan de school 
verbonden. Ze is een �jne en 
betrokken juf, die veel liefde voor
de kinderen heeft. We hopen dat 
deze topjuf nog lang verbonden 
blijft aan de school.

12½ jarig jubileum
op de Julianaschool

Regio - In Uithoorn en De Kwakel kennen 
velen Daan Bartels als leerkracht op de basis-
school of als schrijver van het lied over De 
Kwakel. Maar deze geboren Kwakelaar is ook 
gids van de Ramses Sha�y-wandelingen in 
Amsterdam.
Daan is altijd actief geweest in de wereld van 
theater en muziek. Door zijn werk kwam hij
in contact met Liesbeth List en zo leerde hij 
zijdelings ook Ramses Sha�y kennen. Uit
interesse voor deze artiesten las hij vele inter-
views en de biogra�eën. Door alle woon- en 
werkplekken van Ramses en Liesbeth in kaart 
te brengen ontstond een wandeling.
Omdat het deze zomer 90 jaar geleden is dat 
Ramses Sha�y werd geboren, trekt Daan zijn 
wandelschoenen weer aan. De wandeling is 
ongeveer zes kilometer lang en het a�eggen 
van de route duurt zo’n 2,5 uur. Dit is inclusief 
een korte pauze in een Amsterdams café. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 
de website www.hetlied.nl. De eerst geplande 
wandeling is op zondagmiddag 16 april.

Kwakelaar Daan Bartels gids 
Ramses Shaffy-wandeling De Ronde Venen - In het voorjaar 

van 2022 kwam vanuit Het Gilde
De Ronde Venen het verzoek om in 
Abcoude cultuurhistorische wande-
lingen te organiseren. Dat bleek een 
makkelijke opgave. In het mooie 
Abcoude zijn veel personen met een 
actieve interesse in de historie en al 
snel hadden we een team van zeven 
gidsen. Deze groep heeft zich met 
veel enthousiasme verdiept in het 
ontstaan en in de bijzondere 
geschiedenis van Abcoude, en heeft 
een prachtige route uitgezet. Een 
wandeling met gids van circa twee 
uur en drie kilometer die start bij
de Dorpskerk en langs allerlei 
gebouwen en mooie plekken voert. 
Aan (Rijks)monumenten en boei-
ende verhalen geen gebrek in 
Abcoude!

Tastbare historie
In mei vorig jaar waren de eerste 
wandelingen en daarna vulde de 
agenda zich vlot. Dankzij de grootte 
van het team konden we altijd 
maatwerk bieden en voor zowel de 
wandelaars als de gidsen waren het 
plezierige rondjes door het dorp. 
Ze kijken terug op een seizoen met 
ruim dertig wandelingen en meer 
dan 220 gasten, die allemaal verrast 
waren door wat er in Abcoude nog 
aan tastbare historie te zien is, en 
door de verhalen die er bij horen! 
Heeft u ook interessen in een gids-
wandeling? Team Abcoude is er 
klaar voor en ziet u graag!
Voor info kijk op gildedrv.nl/
wandelen of vraag een gids-
wandeling aan via een e-mail
naar wandelen@gildedrv.nl.

Gidswandelingen Abcoude
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Gemeente Uithoo
rn

Interview wethouder
Ferry Hoekstra 

Gratis compost

“De lente komt er weer aan. Dat betekent 
voor mij dat ik weer aan de slag ga 
in de tuin. Schoonmaken en nieuwe 
planten erin. Daarom ben ik zo blij met 
de zak compost die de gemeente gratis 
uitdeelt op 25 maart op de werf naast 
het scheidingsdepot. Ik kan dan de 
aarde verrijken met deze compost. En 
hoe leuk is het om te weten dat deze 
compost door uw inzet om GFT in te 
zamelen tot stand is gekomen. Over 
tuinen gesproken; in De Legmeer zijn we 
bezig om containertuintjes te plaatsen 
rondom twee ondergrondse containers 
om bijplaatsingen te verminderen. Die 
tuintjes zorgen gelijk voor een vrolijk 
straatbeeld. Als iedereen daarnaast 
ervoor zorgt dat we geen zwerfafval in 
onze straten hebben, dan ziet Uithoorn 
en De Kwakel er meteen beter uit. Ik 
help daarom mee op 18 maart bij de 
Uithoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter. Doet u ook mee?”

Tijdens Landelijke Compostdag op 25 maart 
deelt gemeente Uithoorn gratis een zak 
compost aan u uit.

Inwoners bedankt
Met deze compostactie bedanken we inwoners 
voor de inspanningen om GFT (Groente-, Fruit- 
en Tuinafval) te scheiden. Het verwerken van 
GFT tot compost is goedkoper dan verbranden, 
zorgt voor minder luchtvervuiling en bespaart 
grondsto� en. Hoe schoner het GFT wordt 
aangeleverd, hoe beter de kwaliteit van de 
compost is die het afvalverwerkingsbedrijf 
ervan maakt. Het is dus belangrijk dat het afval 
thuis al zo goed mogelijk wordt gescheiden. 
Vooral plastic en glas geven problemen bij het 
composteren. 

De lente komt er aan
Tijd om weer lekker buiten in de tuin of op het 
balkon te werken. Verwen uw tuin of potten 
met planten en bloemen op het balkon extra 
door de aarde te verrijken met een bijzondere 
grondstof: compost! Deze grondstof maken wij 
van uw ingeleverde GFT. Uw inspanning om 
goed afval te scheiden, ziet u weer terug in uw 
tuin of op uw balkon.

Waar?
Gemeentewerf, naast het scheidingsdepot, volg 
de borden, kijk op onze website voor de actuele 

openingstijden. Op zaterdag is het altijd druk 
bij het scheidingsdepot, houd rekening met 
een eventuele wachttijd bij de ingang en met 
het verkeer.

Uithoorn doet duurzaam
Voorjaarsschoonmaak

In een schone omgeving is het � jn wonen, 
werken en leven. Steekt u 18 maart ook de 
handen uit de mouwen voor een schoon 
Uithoorn en De Kwakel op de Landelijke 
Opschoondag?
Nederland Schoon organiseert elk jaar 
een Landelijke Opschoondag. Een schoon 
Nederland: het kán. Voor de dieren, het 
milieu en de toekomst. Maar óók voor 
onszelf! Voor inwoners, de bedrijven en 
overheden in heel Nederland. Wat pakt u 
18 maart op? Kijk voor meer informatie op 
www.nederlandschoon.nl. 

Containertuintjes
Containertuintjes zijn plantenbakken 
gevuld met planten die op ondergrondse 
afvalcontainers geplaatst kunnen 
worden. De containertuintjes staan op de 
traanplaat van de container, en omsluiten 
de stortkoker van de container. Wanneer 
de containers bij het legen opgehesen 
worden, gaan de tuintjes mee de lucht 
in. De containertuintjes zijn gemaakt van 
gerecycled plastic dat uit de 3D-printer 
komt. In De Legmeer zijn inwoners 
die graag willen meehelpen met het 
onderhouden van containertuintjes. Op 
dit moment is de gemeente Uithoorn in 
gesprek met deze inwoners. Het plan is 
om twee containertuintjes te plaatsen.

Statiegeld op blikjes
Vanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld 
op blikjes drinken. Lever lege blikjes samen 
met uw lege statiegeld� essen in. Hiermee 
wordt zwerfafval verder teruggedrongen en 

waardevol materiaal teruggewonnen voor 
hergebruik. Zodat geen enkele verpakking 
meer verloren gaat als grondstof. Hoe meer 
blikjes u inlevert, hoe meer er kan worden 
gerecycled. En uw omgeving blijft hierdoor 
schoner.

Circulaire economie
Geef uw oude � ets een nieuwe 
bestemming
Heeft u een � ets over, in redelijke staat? 
Breng deze naar Recyclo in ‘t Buurtnest. 
Geopend: ma t/m do 09.00-15.30, vr 
09.00-12.00 uur. Recyclo is een duurzaam 
en sociaal project van Zideris, Videt, 
VluchtenlingenWerk, het Repair Café en 
gemeente Uithoorn. 

Hoge energieprijzen

Bent u nog op zoek naar energiebesparende tips? Kijk op www.milieucentraal.nl of www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn/energiebesparen. 

Stel de CV-ketel goed af: 
Het is vaak niet nodig om de CV-pomp op 
hoge snelheid te laten werken. Ontdek wat de 
laagste stand is waarbij de verwarming nog 
voldoende goed werkt om energie te besparen.

Sluipverbruik: Sommige apparaten die op stand-
by of uit staan gebruiken toch energie, denk 
bijvoorbeeld aan je desktop computer of game 
console. Trek de stekker uit het stopcontact 
of zet je apparaten UIT. Is je apparaat volledig 
opgeladen? Haal de oplader uit het stopcontact!

Geef radiatoren de ruimte: Hou ruimte vrij 
rondom de radiatoren zodat deze goed hun 
warmte kwijt kunnen. Dus plaats geen banken, 
lange gordijnen of andere voorwerpen tegen 
de radiatoren.

Radiatorfolie: Door radiatorfolie op de muur 
achter de radiator te plakken ontsnapt er minder 
warmte via de muur naar buiten. Hierdoor wordt 
de woning sneller warm, blijft deze langer op 
temperatuur en bespaar je energie.

Minder warm wassen: 
Door te wassen op 30 graden 
in plaats van 40, bespaart je 
veel energie. Bovendien wordt 
de was even schoon. Klaar met 
wassen? Zet de wasmachine 
helemaal uit.

Energiedisplay: 
Plaats een display die je 
stroom- en gasverbruik laat 
zien. Spoor snel en makkelijk 
op wat veel energie verbruikt. 
De energiedisplay staat in 
verbinding met je slimme meter 
waardoor de display direct laat 
zien als er iets verandert in je 
energieverbruik.

Tochtstrips: 
Via naden en kieren komt koude 
lucht naar binnen en ontsnapt 
warme lucht. Veelvoorkomende 
tochtplekken zijn ramen, deuren, 
kozijnen en de brievenbus. 
Plaats op deze plekken 
tochtstrips, tochtbanden en 
tochtborstels te plaatsen om te 
besparen op je stookkosten.

LED verlichting: Vervang al je gloei-, spaar-, en hallogeenlampen lampen door 
ledlampen. Ledlampen verbruiken minder energie dan andere lampen én ze gaan 
veel langer mee. De lampen verdienen zichzelf terug!

De groep inwoners die moeite heeft om de vaste 
lasten te betalen, wordt door de in� atie en hoge 
energieprijzen steeds groter. Gemeente Uithoorn is 
daarom de samenwerking aangegaan met ‘Geld� t’ en 
heeft als doel om mensen grip op hun geld te geven. 
Inwoners kunnen vanaf nu gebruikmaken 
van de website geld� t.nl/uithoorn 
voor gratis advies en tips. 

Op deze dag, zaterdag 25 maart, staan ook 
medewerkers van Dagelijks Onderhoud klaar om onder 
het genot van een kop ko�  e u te vertellen hoe leuk hun 
werk is en dat er leuke vacatures open staan.
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Uithoorn - Dinsdagochtend in alle 
vroegte werd de brandweer opge-
roepen voor opnieuw een autobrand 

op de Klein Hoefblad. Ter plaatse trof 
de Brandweer een felle autobrand 
waarbij ook twee er naast staande 

scooters in lichterlaaie stonden.
Brandweer Uithoorn die snel met 
twee wagens ter plaatse was riep 
vervolgens de hulp in van Brandweer 
Aalsmeer omdat het vuur inmiddels 
ook naar de drive-in woning was 
overgeslagen. Hier kon de begin-
nende brand gelukkig snel worden 
bedwongen, maar doordat veel ruiten 
door de hitte waren gesprongen is 
binnen ook forse schade. De politie 
doet onderzoek. Brandstichting kan 
niet worden uitgesloten, recent was 
op nog geen 10 meter afstand ook
al een autobrand.
Foto:  Jan Uithol.

Uithoorn - Het Hoge Heem, Woon-
zorgcentrum in Uithoorn zoekt 
enthousiaste, energieke vrijwilligers 
om te assisteren tijdens onze restau-
rantavonden (gemaksavonden) voor 
de oudere buurtbewoners, op 
maandag-, woensdag- of vrijdag-

avond van 16.15 uur tot ongeveer 
19.30 uur, om te assisteren bij de 
lunch (warme maaltijd) voor de 
bewoners in het restaurant op 
woensdag-, zaterdag- of zondag-
middag van ongeveer 11.00 tot 
ongeveer 14.00 uur, of individueel 

wandelen met een bewoner die in
de rolstoel zit, tijden in overleg.
Bent u 1x per week beschikbaar 
neem dan contact op met: Het
Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29
in Uithoorn. Yvonne Scholtz, 
vrijwilligerscoördinator:
yscholtz@amstelring.nl,
telefoon: 0297 - 519 520.

Uithoorn - Van vrijdagavond 24 
maart 19.00 uur tot en met maandag-
ochtend 27 maart 2023 05.00 uur is 
de Randweg afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer tussen Langs de 
Baan en het �ets/voetpad langs de 
Faunalaan. In dit weekend wordt de 
spoorovergang voor de Uithoornlijn 
in één keer aangelegd. De Randweg 
is ter hoogte van de spoordijk over
de hele breedte afgesloten, verkeer 
wordt omgeleid. De werkzaamheden 
kunnen hinder veroorzaken in de 
directe omgeving zoals licht, geluid 
en trillingen.

Werkzaamheden
Tijdens het weekend van 24-27 maart 
wordt de spoorovergang op de
kruising van de spoordijk met de 
Randweg aangelegd. Eerst wordt
het bestaande asfalt verwijderd. 
Vervolgens wordt de overweg (een 
betonnen plaat met de rails hier al op 
aangebracht) in één keer op zijn plek 
gelegd met hijskranen. Daarna wordt 
de spoorovergang op de overige rails 
aangesloten, ballast gestort rond
de kruising en geasfalteerd. Om de 
werkzaamheden in één weekend af 
te kunnen ronden, wordt er 24 uur 
per dag gewerkt. 

Hinder voor omwonenden
Tijdens de werkzaamheden komt
er een stopmachine. Deze machine 
brengt het spoor op de juiste hoogte 
door de spoorstaven op te tillen en er 
ballast onder te trillen. Zo ligt het 
spoor stabiel op zijn plek. De stop-
machine veroorzaakt overdag tussen 
07.00 en 19.00 uur geluidshinder. 

Hinder voor weggebruikers
Vanaf vrijdagavond 20.00 uur is

de kruising Randweg-spoordijk
afgesloten. Fietsers en voetgangers 
kunnen via Langs de Baan of het
�ets/voetpad langs de Faunalaan naar
de tijdelijk opengestelde Bieslook-
bruggen en daar oversteken naar de 
andere kant. Gemotoriseerd verkeer 
wordt omgeleid via de Zijdelweg-
Prinses Maximalaan – Noorddammer-
weg of Faunalaan. Vanaf maandag-
ochtend 05.00 uur is de Randweg 
weer open voor verkeer.

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Uw stem is belangrijk.
En niet alleen vandaag!

Op de dag dat deze column uitkomt, woensdag 15 maart, is het verkie-
zingsdag voor de Provinciale Staten en ons Waterschap. Ik hoop echt
dat u uw stem uitbrengt. Dat kan in onze gemeente op 14 locaties, tot 
vanavond 21.00 uur. Uiteraard ga ik zelf ook stemmen en ik breng bij 
verschillende stemlocaties een bezoek. Onder andere om onze stem-
bureauleden én de stemmentellers te bedanken voor hun inzet deze dag.
Door vandaag te stemmen bepaalt u met uw medestemmers wie de 
komende jaren de beslissingen neemt in uw Provincie. Denk aan infra-
structuur: het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, �ets-
paden, bruggen en sluizen. Maar denk ook aan de natuur, het milieu en 
het openbaar vervoer. Om maar wat voorbeelden te noemen. De Water-
schappen in Nederland zorgen voor onze waterhuishouding. Zo zorgen 
zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor 
zuivering van afvalwater. En voor gezond drinkwater.

Denk mee
Verkiezingsdag is een uitgelezen kans om uw stem te laten horen.
Maar dat kan natuurlijk ook op iedere andere dag. U kunt meedenken
of meebeslissen bij veel gemeenteprojecten en -initiatieven. Participatie 
noemen we dat. Neem eens een kijkje op de website www.uithoorn
denktmee.nl; daar ziet u wat er allemaal speelt in Uithoorn en De Kwakel. 
Eventueel kunt u uw stem laten horen.
Als overheid horen we geregeld dat we het niet goed doen. Dat mag, in 
Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Gelukkig 
maar, het is niet overal vanzelfsprekend. Maar als u het ergens mee 
oneens bent, probeer daar dan zelf ook iets aan te doen. Bijvoorbeeld 
door (vaker) mee te doen aan participatietrajecten.

Kom langs
Ga in gesprek met de gemeenteraad of met het college van burge-
meester en wethouders. Daar zijn we voor. En het helpt ons ook.
Het is goed en nodig om te horen wat er speelt. Op onze website
www.uithoorn.nl staan alle contactgegevens en hoe u een afspraak
kunt maken. Zie ik u binnenkort op het gemeentehuis? De ko�e of thee 
wordt geregeld!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Randweg afgesloten voor van 24 tot 27 maart 
vanwege aanleg Uithoornlijn

Uithoorn – Op 10 en 11 maart was 
het NLdoet, de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Twee dagen 
waarin vrijwilligerswerk in de spot-
lights staat en mensen worden uitge-
daagd om het verschil te maken. 
“Genoeg reden om de handen uit de 
mouwen te steken,” vond wethouder 
José de Robles. Als vrijwilliger 
maakte hij borden op en schonk hij 
drankjes in voor de ruim 40 gasten 
van de tweede editie van ‘Aan tafel 
met Friends’ in wijkcentrum Bilderdijk-
hof. De wethouder genoot van zijn 
avond bij ‘Aan tafel met Friends’.
“Het is nieuw en bedoeld om de 
saamhorigheid in de buurt te 
vergroten. Je kan eten met dorpsge-
noten, elkaar ontmoeten, een praatje 

maken en verhalen uitwisselen. Een 
mooie samenwerking tussen onder-
nemers en Uithoorn voor Elkaar. De 
opkomst is groot, dus de behoefte is 
er. Ik vond het erg leuk om mee te 
helpen en een gesprekje aan te 
knopen met de gasten.” Ook Wijk-
coach Tamara Kwint was blij met de 
hulp van de wethouder. “Vrijwilligers 
staan niet in de rij. Het zou zonde zijn 
als we dit initiatief moeten stoppen 
vanwege gebrek aan hulp, maar het 
is altijd de vraag of er genoeg vrijwil-
ligers komen opdagen.” Dus heeft u 
interesse? Meld u aan, ook als u maar 
één avond kunt helpen. Ook onder-
nemers die de maaltijd willen 
bereiden, zijn welkom. Stuur een 
mail aan: bilderdijkhof@participe.nu.

Wethouder De Robles helpt bij 
‘Aan tafel met Friends’

Uithoorn - De Roeiers van Michiel de 
Ruyter hadden afgelopen zaterdag een 
feestje. Er stonden twee gloednieuwe 
ski�s, smalle éénpersoonsboten, klaar 
om gedoopt te worden. Bij Michiel de 
Ruyter is het een traditie dat degenen, 
die een nieuwe boot mogen dopen 

erg verdienstelijk zijn voor de vereni-
ging. Hiermee toont de vereniging 
haar waardering voor de inzet van de 
leden. Rob van Veen en Paul Helsloot 
mochten de twee nieuwe ski�s dopen. 
Zij zorgen met veel inzet en toewijding 
voor het onderhoud van de roeiboten 
van Michiel de Ruyter. Daardoor 
kunnen de leden van Michiel de Ruyter 
trots zijn op hun vloot, want veel roei-
verenigingen in Nederland hebben 
niet zo’n mooie.
Nadat Rob van Veen en Paul Helsloot 
de boten gedoopt hadden werd er 
meteen proef gevaren. Isabelle Croes 
ging varen in de Waterju�er 2, een ski� 
voor roeiers, die minder dan 65 kg 
wegen. Zij is erg blij met deze boot en 
zij roeit heel erg goed, zodat het 

terecht is dat ze voortaan in deze 
mooie nieuwe boot gaat roeien. De 
tweede boot, gewichtsklasse 75 tot
85 kg werd ingewijd door Olaf Hoger-
werf. Onder luid applaus roeiden 
Isabelle en Olaf langs het vlot. De ski� 
met de gewichtsklasse tot 65 kg kon 
gekocht worden dankzij een royale 
bijdrage van het Schipholfonds.
Met de zomer inzicht zijn de roeileden 
blij met deze mooie nieuwe boten.
Er wordt al driftig nagedacht over de 
aanschaf van weer een nieuwe boot. 
Sommige leden willen een nieuwe 
acht-persoons boot kopen. Er kunnen 
in een dergelijke boot dus acht 
mensen roeien. Michiel de Ruyter zou 
dan beschikken over twee achten.
Op 30 maart is er een ledenvergade-
ring en dan presenteert de penning-
meester de cijfers en dan zal ook 
blijken of het �nancieel verantwoord
is om zo’n boot te  kopen.

Nieuw materiaal bij Roei-
vereniging Michiel de Ruyter

Vrijwilligers gezocht

Weer autobrand op Klein Hoefblad
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Mijdrecht - Steeds meer mannen 
bezoeken een barbershop. In 2014 
telde Nederland 216 barbershops;
nu zijn er meer dan duizend van
deze herenspeciaalzaken. Vorige 
week opende Barbershop Mijdrecht 
de deuren op Bozenhoven 16. 
De twintigjarige eigenaar Jumaa 
hanteert het vlijmscherpe scheer-
mesje met zekere hand om strakke 
contouren te maken. De behandeling 
rondt hij af met een spray verfris-
sende aftershave. Zijn klant komt 
speciaal voor hem. Een afspraak is 
hier geen gewone knipbeurt. “Ik kan 
niet binnen vijftien minuten klaar 
zijn. Ik zie een klant niet als een 

bedrag. Van binnen moet ik tevreden 
zijn met het resultaat.” Voor Jumaa 
heeft knippen te maken met gevoel. 
“Ik kijk naar een kapsel en zie hoe het 
moet worden.” Als de klant het wil, 
geeft hij advies. “Maar uiteindelijk is 
de klant koning en bepaalt hij.” 

Barbier in Syrië
Jumaa leerde het vak bij een oude 
barbier in Syrië. Vierenhalf jaar 
geleden kwam hij naar Nederland. “Ik 
heb hier de taal geleerd en een zorg-
opleiding gevolgd. Daarnaast ben ik 
blijven werken als kapper.” Zijn zorg-
diploma ziet hij als een verzekering 
voor later. “Kappers stoppen meestal 

op hun veertigste, vijftigste, dan 
krijgen ze last van hun schouders en 
knieën.” Jumaa werkte eerst als ZZP’er 
bij kapsalons voordat hij voor zichzelf 
begon. De voormalige fotowinkel 
moest eerst grondig verbouwd 
worden, maar heeft nu een stoere
en luxe uitstraling in zwart en goud. 
“Ik ben nog jong en daarom begrijp 
ik de jongeren goed. Ik volg de 
nieuwste trends.” Toen hij iemand had 
geknipt in de nieuwste haarstijl ‘taper 
fade’ werd dat al snel via sociale 
media bekend en wilde iedereen
dat kapsel. Maar hij kan ook oudere 
mannen met een klassiek kapsel 
knippen. “Alle nationaliteiten zijn 
welkom van blond haar tot kroes-
haar.” Op ongewenste haargroei van 
de oren en neus wordt ook gelet
en mannelijke klanten kunnen een 
gezichtsbehandeling krijgen. 
Voor de verzorging van de baard 
heeft Barbershop Mijdrecht verschil-
lende producten in stoere verpak-
kingen die op drank�essen lijken
van het merk Bandido. Wax, olie, 
shampoo en aftershave in allerlei 
kleuren en geuren. “Een baard is 
belangrijk en die moet goed onder-
houden worden”, vindt Jumaa. 
Mannen, stap dus gerust binnen bij 
Barbershop Mijdrecht, Bozenhoven 
16 voor een frisse nieuwe look, een 
trendy snit of een perfecte trim. 
Klanten kunnen voor de deur 
parkeren. 

Nieuwste trends bij
Barbershop Mijdrecht

LEZERSPOST

Geachte heer Schipper.
Met veel interesse en plezier heb ik uw artikel met bovenstaande titel in 
De Nieuwe Meerbode van 8 maart gelezen. Inderdaad leven wij blijkbaar 
in een schijn democratie waarin slechts één regel geldt: “Er wordt vóór u, 
óver u maar wel zónder u beslist”.
In mijn Lezerspost-bijdrage welke hopelijk deze week gepubliceerd wordt 
haal ik het onderwerp ‘Geheimhouding binnen het Gemeentelijke appa-
raat’ aan. Dit is een zeer zwaarwegende regel binnen de ambtenarij 
waarbij in gevallen van overtreding sancties opgelegd kunnen worden 
waarbij ontslag ook tot de mogelijkheden kan behoren. Waarom haal ik 
dit aan? Wel, u schrijft in uw artikel iets waar ik, eerlijk gezegd, nog niet 
eerder over gehoord of gelezen heb. Het is natuurlijk mogelijk dat het me 
ontgaan is of dat ik er overheen gelezen heb. U schrijft en ik citeer: “Er is 
nog een derde optie: renovatie van het gehele gemeentehuis waarbij het 
gedeelte aan het Raadhuisplein niet wordt gesloopt. Helaas heeft een 
meerderheid in de gemeenteraad besloten om dit niet in de overwe-
gingen mee te nemen”. Einde citaat.
Als deze beslissing nooit eerder naar buiten gebracht werd, dan riekt dit 
naar ‘lekken van informatie over intern genomen besluitvorming’.
Nogmaals, het kán aan mijn aandacht ontsnapt zijn maar omdat het hele 
onderwerp ‘wel of geen nieuwbouw c/q renovatie‘ mijn interesse heeft 
lijkt het redelijk onwaarschijnlijk...
Misschien dat u er in een ander artikel nog eens op terug komt om uit te 
leggen hoe u aan deze informatie kwam.
C.N.H. van Dijck.

Het referendum, toppunt van democratie? 

Mijdrecht - Afgelopen weekend was 
het eindelijk zo ver, het terrein van 
Hockey Vereniging Mijdrecht was 
omgetoverd tot een gaaf lasergame 
terrein! Zowel de jeugd als de
senioren hebben het tegen elkaar 
opgenomen.
Op donderdag en vrijdag was het de 
beurt aan de jeugd O18 en O16 om 
hun lasergame kwaliteiten te laten 
zien en wat zag dit er goed en leuk uit!
Op zaterdag was ook de aftrap van de 

competitiewedstrijden na het zaal-
seizoen. De teams hebben het dus 
niet alleen op het hockeyveld tegen 
elkaar opgenomen, maar ook op het 
oefenveldje werd gelasergamed!
Het was spannend, maar vooral erg 
leuk! De teams hebben het zichtbaar 
naar hun zin gehad en zelfs onze
trimmers hebben genoten van een 
leuk potje lasergamen!
Al met al was het een groot succes
op HVM en hopelijk tot volgend jaar.

Lasergamen op HVM

Vinkeveen - Onlangs kreeg het 
VeenLanden College Vinkeveen het 
predicaat Kunskapsskolan Partner-
school. Daarmee is de school toege-
treden tot de groep van Nederlandse 
scholen die niet alleen het van oor-
sprong Zweedse Kunskapsskolan 
gepersonaliseerd onderwijs aan-
bieden, maar ook in alle opzichten 
voldoen aan de Kunskapsskolan 
kwaliteitseisen, die niet gering zijn. 
Deze vorm van gepersonaliseerd 
onderwijs is echter niet alleen te 
vinden in Nederland, Kunskapsskolan 
is actief over de hele wereld. Zo zijn 
er ook KED (Kunskapsskolan Educa-
tion) scholen in Zweden, Engeland, 
India, de Verenigde Staten en het 
Midden-Oosten. Vandaag 15 maart 
vindt er op het VeenLanden College 
Vinkeveen een internationale confe-
rentie plaats voor de schoolleiders 
van Kunskapsskolan scholen vanuit 
de hele wereld.
Het doel van de Kunskapsskolan 
scholen is samenwerken, samen 
leren en samen delen, om zo de 
vormgeving van gepersonaliseerd 
onderwijs op de betrokken scholen 
te verbreden, te verdiepen en te 
verankeren.

Het doel van deze conferentie is niet 
alleen om te leren van elkaar, maar 
ook om kennis te nemen van recent 
wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot gepersonaliseerd 
onderwijs. Hiervoor zijn inspi-
rerende (internationale) sprekers 
uitgenodigd. 
Er worden zo’n 80 deelnemers 
verwacht en de school is er trots op 
om haar deuren te kunnen openen 
voor dit indrukwekkende gezel-
schap van onderwijskundigen en 
schoolleiders uit de hele wereld.

Sprekers
Zo ontvangt de school Dr. Petri 
Partane, specialist in school- en 
onderwijspsychologie. Hij is inter-
nationaal onderzoeker (onder andere 
bij Mid Sweden University en UCL 
Engeland) en tevens lid van het 
bestuur van Kunskapsskolan. Hij 
heeft veel onderzoek gedaan naar 
cognitieve functies, metacognitie en 
leren. Hij zal onder meer belangrijke 
factoren belichten waar schoolleiders 
bij het ontwikkelen van een optimale 
leeromgeving hun voordeel mee 
kunnen doen. Daarbij ligt zijn focus 
vooral op de leerling.

Verder zal Nicolette van Halem,
Assistent Professor ‘Educational Inno-
vation and Lifelong Learning’ van de 
Universiteit van Amsterdam één van 
de sprekers zijn. Zij richt zich vooral 
op de voorwaarden die schoolleiders 
kunnen scheppen voor een school-
cultuur die open staat voor innovatie, 
zodat gepersonaliseerd leren opti-
maal geïmplementeerd kan worden.

Vertrouwen
Wat blijkt is dat de sleutel in het 
bouwen en onderhouden van 
systemen waarin leerlingen 
succesvol zijn vooral vertrouwen is. 
Vertrouwen en wederkerige respect-
volle relaties tussen alle leden van de 
onderwijsgemeenschap: docent, 
leerling, ouders. 

Professor Anantha K. Duraiappah 
speelt als directeur een belangrijke 
rol in het positioneren van het 
UNESCO Mahatma Ghandi Institute 
of Education als toonaangevend 
wereldwijd onderzoeksinstituut op 
het gebied van onderwijs voor vrede, 
duurzame ontwikkeling en wereld-
burgerschap. Hij zal ingaan op de 
toekomst van het onderwijs wereld-
wijd en hoe schoolleiders zich hier-
voor sterk kunnen maken. 
De aanwezigen worden welkom 
geheten door de CEO van Kunskapss-
kolan Cecilia Carnefeldt en gespreks-
leider Koos Woltjens van Kunskapss-
kolan Nederland leidt de conferentie 
in goede banen.

Inspirerende dag
VeenLanden College Vinkeveen 
maakt zich op voor een inspirerende 
dag waarbij het onderwijs op het 
VeenLanden College kan pro�teren 
van de ervaring en visie van de uitge-
nodigde internationale schoolleiders 
en de deskundige sprekers op deze 
conferentie.

Internationale onderwijsconferentie
op VeenLanden College Vinkeveen

De Ronde Venen - Coach4you
De Ronde Venen helpt en coacht 
kinderen die bij de overgang van
de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs extra hulp kunnen 
gebruiken. De vrijwillige coaches 
staan kinderen bij in het eerste 
schooljaar na de basisschool. Ze 
maken de kinderen wegwijs bij de 
overstap, helpen ze als het op school 
even niet goed gaat, leren ze hoe
ze het beste hun huiswerk kunnen 
plannen en maken. Ook helpen ze 
waar nodig de ouder(s)/verzorger(s) 
in de contacten met de mentor en de 
school. Dit alles met als doel het kind 
goed door het eerste schooljaar heen 
te helpen en schooluitval te voor-
komen. Vaak heeft de leerkracht
van de basisschool goed in de gaten 
wanneer de overgang van de basis-
school naar het voortgezet onderwijs 
lastig gaat worden. Dit kan uiteenlo-
pende redenen hebben. In zo’n geval 

kan begeleiding door een coach
van Coach4you uitkomst bieden.
Het succes van Coach4you is mede
te danken aan de vrijwilligers die als 
coach en vertrouwenspersoon leer-
lingen (coachkinderen) begeleiden. 
Onze coaches motiveren de kinderen, 
leren hen zelfstandig te werken en 
bieden een luisterend oor.
De basisscholen hebben onlangs
de aanmeldformulieren voor school-
jaar 2023-2024 van Coach4you ont-
vangen. De leerkrachten zijn nu aan 
het inventariseren en melden leer-
lingen aan bij Coach4you. Wil je als 
ouder je kind voor Coach4you 
aanmelden, neem dan contact
op met de leerkracht of intern
begeleider/ster.
Wil je meer weten over de coaches 
van Coach4you of wil je je aanmelden 
als coach? Kijk dan op de website: 
https://gildedrv.nl/coach4you of 
stuur een mail naar info@gildedrv.nl.

Coach4you doet ertoe!

De Ronde Venen - Kledingbank De 
Ronde Venen is een onderdeel van 
Voedselbank De Ronde Venen en is 
gevestigd Karekiet 49 in Mijdrecht. De 
Kledingbank opent zaterdag 18 maart 
van 10.00 tot 13.00 uur weer haar 
deuren voor een grote opruiming van 
de winterkleding. Zij verwelkomen 
graag iedereen die verbonden is aan 
onze Voedselbank, maar óók iedereen 
die het in deze tijd �nancieel wat 
moeilijk heeft, is van harte welkom. 

Ze zijn tussen 10.00 en 13.00 uur 
geopend. Kom gezellig langs om
even rond te kijken en wie weet
vindt u tussen al onze nette, leuke, 
gedoneerde kleding nog wel een paar 
heel mooie kledingstukken. U mag 
per persoon zeven kledingstukken 
meenemen, voor uzelf, maar ook voor 
uw partner of uw kinderen. Hiervoor 
hoeft u niets te betalen! Heeft u 
vragen? Stuur een mail naar kleding@
voedselbankderondevenen.nl.

Winteropruiming Kledingbank
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Regio - Dinsdag 4 april gaat de rode 
loper weer uit voor de vmbo-leer-
lingen van Vakcollege Thamen, Panta 
Rhei, Praktijkschool Uithoorn, Veen-
Landen College en Yuverta mavo en 
vmbo Aalsmeer. Tijdens het Beroe-
penfeest maken de leerlingen kennis 
met vele beroepsbeoefenaren en 
bedrijven uit de regio. Klikt het? Dan 
maken ze een afspraak voor de ‘Doe 
Dag’ op 18 april. De leerlingen gaan 
dan een halve dag op werkbezoek
bij de bedrijven om kennis te maken 
met het beroep en bedrijf. 
Dit wordt de vijfde editie van ‘Veen 
en Amstelland On Stage’. Na twee 
jaren met de nodige aanpassingen 
door de beperkende regels, vindt
het Beroepenfeest weer als vanouds 
plaats. Deze keer in Sporthal de 
Waterlelie in Aalsmeer. De zaal wordt 
omgetoverd tot een feest voor de 
leerlingen en beroepsbeoefenaren. 
Compleet met rode loper om de leer-
lingen onder luid applaus welkom te 
heten. Een cruciaal onderdeel van 

het Beroepenfeest. Hoewel het 
grootste deel van de Nederlandse 
beroepsbevolking uit vmbo’ers 
bestaat, wordt er nog steeds op neer-
gekeken. Havo is bijvoorbeeld meer 
geaccepteerd. ‘On Stage’ biedt vmbo-
leerlingen juist daarom een positief 
podium. 
Ter voorbereiding van het Beroepen-
feest en de Doe Dag voeren de
leerlingen op school al diverse 
opdrachten uit; ze oriënteren zich
op de deelnemende bedrijven, 
verkennen hun interesses, maken 
een persoonlijk visitekaartje en 
worden getraind in netwerken. Zo 
leren ze hoe ze zichzelf het beste 
kunnen presenteren. 

Succes
Het belangrijkste doel van ‘Veen en 
Amstelland On Stage’, is vmbo-leer-
lingen laten zien en ervaren hoeveel 
mogelijke beroepen er voor hen zijn. 
De slogan van ‘On Stage’ is niet voor 
niets: “Alles mag je worden, behalve 

ongelukkig. Beloofd?’’ Uit ervaring is 
gebleken dat het e�ect van ‘Veen en 
Amstelland On Stage’ veel groter is 
dan die oriëntatie alleen; veel leer-
lingen houden contact met de 
bedrijven die ze ontmoeten. Voor 
velen resulteert dat in een stage of 
een (vakantie)baan. 
Om ook de vijfde editie van ‘Veen en 
Amstelland On Stage’ tot een succes 
te maken, is de organisatie op zoek 
naar beroepsbeoefenaren en 
bedrijven die jongeren willen laten 
zien en ervaren hoe leuk hun werk is! 
Dus, heb je een leuke baan? Of ben je 
ondernemer en wil je de mogelijk-
heden binnen jouw bedrijf 
toelichten? Neem dan contact op. 
Dat kan via mail@veenenamstelland
onstage.nl. Aanmelden kan recht-
streeks via de website veenenamstel
landonstage.nl.
‘Veen en Amstelland On Stage’ biedt 
plek aan alle beroepen. Van auto-
monteur tot kapper, boswachter, arts, 
apothekersassistente of notaris en 
alles daartussenin. Je hoeft geen 
erkend leerbedrijf te hebben. 
Enthousiasme om iets te vertellen 
over je beroep wel. 

Vijfde editie ‘Veen en 
Amstelland On Stage’

Uithoorn - Het college van burge-
meester en wethouders stellen de 
raad voor om de geldende regels
bij het spreekrecht van burgers
voor commissiebijeenkomsten en 
commissievergaderingen, via het 
Regelement van Orde aan te passen. 
In het voorstel is te lezen: “In ons
fractievoorzittersoverleg hebben
wij enkele malen gesproken over
de regels omtrent het inspreken bij 
commissie- en raadsvergaderingen. 
Wij zijn van mening dat het zinvol is 
deze regels aan te passen. Hieronder 
lichten wij toe waarom.

Overwegingen
Volgens de huidige regels kan in een 
commissievergadering worden inge-
sproken over alle onderwerpen die 
tot het aandachtsgebied van de 
commissie behoren, ook als onder-
werpen niet expliciet op de agenda 
van een vergadering staan. Voor het 
inspreken geldt geen tijdslimiet. Wij 
zijn van mening dat het ontbreken 
van een tijdslimiet tot onduidelijk-
heid leidt voor de insprekers én
de voorzitter en de leden van een 
commissie. Weliswaar wordt altijd 
aan insprekers meegegeven dat zij 
hun betoog ‘kort en bondig’ moeten 
houden, maar dat is een naar zijn 
aard subjectieve aanwijzing. In de 
praktijk blijkt ook dat insprekers 
daarmee verschillend omgaan. Waar 
de ene inspreker zich in zijn betoog 
beperkt, geeft een ander juist een 
bijzonder ruime interpretatie van
het begrip ‘kort en bondig’. Voor een 
voorzitter is dit lastig omdat in het 
laatste geval een duidelijke richtlijn 
ontbreekt. De voorzitter moet
dan op zijn gevoel afgaan om te 
bedenken of het inspreken lang 
genoeg heeft geduurd. Om deze 
onduidelijkheid te voorkomen, 
stellen wij voor de inspreektijd in 

een commissievergadering te maxi-
meren tot vijf minuten. Daarmee 
wordt een duidelijke richtlijn 
gegeven en heeft de voorzitter een 
referentiekader in handen om een 
inspreker die te lang aan het woord 
is, opdracht te geven zijn betoog
af te ronden. Volledigheidshalve 
merken wij hierbij op dat deze vijf 
minuten het primaire betoog van de 
inspreker betre�en. Het naar aanlei-
ding van de inspraak stellen én 
beantwoorden van vragen, valt niet 
onder deze vijf minuten. Naar onze 
mening is het niet noodzakelijk het 
inspreken in een commissievergade-
ring te beperken tot de agendeerde 
onderwerpen.

Inspreken tijdens 
raadsvergaderingen
Volgens de huidige regels kan in
een raadsvergadering worden in-
gesproken over alle onderwerpen, 
ook als onderwerpen niet expliciet 
op de agenda van een vergadering 
staan. Voor het inspreken geldt
een tijdslimiet van vijf minuten.
Wij zijn van mening dat het zinvol is 
het inspreken tijdens de raadsverga-
deringen te beperken tot de onder-
werpen die expliciet voor het Politiek 
Debat staan geagendeerd. Over niet-
geagendeerde onderwerpen kan 
immers al bij commissievergade-
ringen worden ingesproken. Daar-
naast leert de ervaring dat het bij
de raad inspreken over een niet-
geagendeerd onderwerp weinig 
toegevoegde waarde heeft. Immers, 
de raad wordt als het ware ‘over-
vallen’ door het onderwerp en kan
er daardoor per de�nitie op dat 
moment niet veel mee doen. 
Daarmee is het teleurstellend voor 
de inspreker en een niet zinvolle 
toevoeging aan het verloop van
de raadsvergadering.

College vraagt de raad regels 
over inspreken te wijzigen

Uithoorn - Het regende hard op de 
eerste dag van NLdoet, maar binnen 
in de grote zaal van Wijksteunpunt 

Bilderdijkhof van ‘Uithoorn voor 
Elkaar’ was het behaaglijk en werden 
deelnemers met dementie en hun 
mantelzorgers in de watten gelegd 
met liedjes, dans en spelletjes. Dit 
alles met een Duits thema. Vijf eerste-
jaarsstudenten van het Novacollege 
in Hoofddorp assisteerden de vaste 
vrijwilligers en professionals met
het inschenken van ko�e en thee, 
het voorbereiden van de lunch en 
het maken van een praatje met de 
bezoekers. Op zorgboerderij Inner-
Art stond op dag twee van NLdoet 
een team vrijwilligers klaar om de 

tafels te schilderen. Penny en Sabine 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van ‘Uithoorn voor Elkaar’ (www.
steunpuntvrijwilligerswerkuithoorn.
nl) brachten hen een bezoekje en 
vroegen hen naar de reden van hun 
inzet.

Studenten
Caro is één van de eerstejaars-
studenten die meedoet in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof: “Wij konden 
vanuit school kiezen uit diverse 
NLdoet klussen en deze sprak ons 
het meeste aan. Ik vind deze doel-
groep heel erg leuk. Ik vind het �jn 
om iets te kunnen betekenen. Ik ben 
erg druk, maar ik wil dit vrijwilligers-
werk graag voortzetten.”
Herman doet al jaren mee met 
NLdoet bij Inner-Art: “Het is een soort 
traditie geworden. Gera en Rein 
zorgen elk jaar weer voor een andere 
klus. Wilgen knotten, een schoeiing 
aanbrengen of de tafels schilderen. 
Het is ook gewoon erg gezellig. Gera 
zorgt altijd voor ko�e en appeltaart 
en een uitgebreide lunch.” Wim en 
Stephanie doen voor de eerste keer 
mee en meldden zich aan na het 
lezen van de advertentie in de krant. 
Stephanie gebruikt deze NLdoet klus 
ook als kans om wat kennis op te 
doen. “Ik wil thuis een kast schil-
deren, maar begin er steeds niet aan. 
Nu ik hier aan het schilderen ben, zal 
ik er thuis sneller aan beginnen!” 
Dit najaar organiseert het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk van Uithoorn voor 
Elkaar een vrijwilligersmarkt, waarbij 
je kunt oriënteren op vrijwilligers-
werk in de regio. Hou deze krant en 
onze website in de gaten voor de 
datum en locatie!

Vrijwilligers doen mee
met NLdoet

Uithoorn - Alle kinderen van
de Kajuit hebben zich voor de 
vakantie enorm ingezet bij de 
sponsorloop voor Giro 555.

In totaal hebben zij hiermee maar 
liefst € 4772,– opgehaald voor 
Turkije en Syrië! Iedereen bedankt 
voor de bijdrage!

OBS de Kajuit zet zich in
voor Giro 555

Uithoorn - Donderdagmiddag is de 
laatste keer dat de ko�eruimte van 
de Evangelische Christen Gemeen-
schap geopend is als Warme kamer. 
Vanaf 13.00 uur tot ongeveer 17.00 
uur kunnen mensen langskomen 
voor een kopje ko�e of thee, 
warmte en gezelligheid. Nu de 
temperaturen gaan stijgen is de 

noodzaak voor een warme plek 
minder noodzakelijk geworden.
Het Leger des Heils is al per 1 maart 
gestopt met het initiatief. De ECG is 
nog een paar weken extra doorge-
gaan. Wie wil kan komende donder-
dagmiddag nog een laatste keer 
langskomen. Van harte welkom in 
de Herman Gorterhof 3.

Warme kamer bij ECG stopt
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Mijdrecht - Argon is er niet in 
geslaagd om het De Zuidvogels echt 
lastig te maken, een gedecimeerde 
aanval (schorsing en blessures) was 
er de oorzaak van dat er aanvallend 
opzicht weinig te beleven viel. In de 
eerste helft beperkte Argon zich tot 
‘tegenhouden’ en bleef het score-
bord blanco. Al snel in de tweede 
helft werd het 1-0 voor de thuisploeg 
en met nog een half uur te gaan 
stond het 2-0. De resterende tijd 
knokte Argon wel maar meer zat
er deze middag niet in.

Weinig actie
De eerste helft kon Argon in aanval-
lend op zicht geen vuist maken, De 
Zuidvogels had een licht overwicht 
en kreeg wel enkele mogelijkheden, 
in de beginfase schoot Martijn Koele-

wijn vanaf de achterlijn op het 
Argondoel maar Juran Doezeman 
lette goed op en kon de bal over de 
doellat tikken. Even daarna weer een 
aanval over rechts maar de voorzet 
kon net niet door Younes Akhiat 
worden verzilverd. Bij het verdedigen 
van die voorzet moest Bart van der 
Voort geblesseerd afhaken, Tygo 
Limburg was zijn vervanger. Na een 
half uur zag het er gevaarlijk uit, weer 
bij een vrije trap vanaf de achterlijn 
maar de bal schoot voorlangs het 
Argondoel. Daarna zagen we een 
aantal hoekschoppen voor de thuis-
ploeg maar Nigel van Zelst mikte
te hoog en andere mogelijkheden 
werden door de Argon defensie 
weggewerkt. Vlak voor het rust-
signaal van scheidsrechter Benlam-
kaddem twee kansen voor De Zuid-

vogels, een voorzet kwam op de lat 
en in de rebound schoot Jorni Camps 
weer op doel maar Juran Doezeman 
greep goed in. Een hoekschop werd 
door de lange verdediger Tim Hors-
meier voorlangs gekopt.

Snel op achterstand
Bij het begin van het vervolg kwam 
Argon al snel op achterstand, een 
vrije trap kwam bij de tweede paal 
terecht en daar stond opnieuw Tim 
Horsmeijer klaar, hij kopte nu wel 
raak, 1-0. Nadat Ricardo Tat hoog 
over schoot leverde een overtreding 
op Cas Jansen een vrije trap op, Tim 
Waning mikte laag bij de eerste paal 
maar keeper Danny Versteegt kon 
redden ten koste van een hoekschop. 
Daarna zette De Zuidvogels de 
puntjes op de i, een voorzet van 
rechts werd door Imar Kort 
(ex-Argon) verzilverd, 2-0. Een actie 
daarna van Max Oliemans had bijna 
succes maar keeper Versteegt greep 
in. Daarna werden Tim Waning en 
Marwin Samseer vervangen door 
Mika Keizers en Rida Ziani. In aanval-
lend opzicht zagen we nog een actie 
van Bas Boelhouwer die de bal voor 
gaf, Erkelly de Sa kopte goed in maar 
de bal schoot voorlangs. Een vrij trap 
van Huib van Eijnsbergen verraste 
keeper Doezeman, echter de doellat 
bracht redding. In de slotfase bracht 
Ludo Pistorius nog een dubbele 
wissel toe, Joseph Akutei en Achraf 
Merroun kwamen in het veld voor
De Sa en Siep Keulemans. Doel-
punten vielen er in de slotfase niet 
meer en moest een gehavend Argon 
met lege handen de bus weer in. 
Zaterdag weer een belangrijke 
wedstrijd: thuis tegen FC De Bilt.

Argon laat de punten in Huizen
Foto’s:  Hans van Gelderen. De Ronde Venen - Afgelopen 

zaterdag speelde Atlantis 6,
gesponsord door M.K. Gortenmulder 
transport BV, tegen Rapid 5. Atlantis 6 
was sowieso al gedeeld kampioen, 
maar winnen was noodzakelijk om 
alleen kampioen te worden. 
Atlantis 6 begon de wedstrijd met 
veel mooie kansen. Helaas gingen 
deze mooie kansen er niet allemaal 
in. De punten gingen gelijk op en het 
stond ineens 3-3. Aan het einde van 

de eerste helft wist Atlantis 6 zich te 
herpakken en gingen ze de rust in 
met een tussenstand van 3-6. 
Gedurende de tweede helft trok 
Atlantis 6 deze stijgende lijn door. 
Rapid kwam in de buurt, maar het 
mocht niet baten. Met mooie kansen 
van beide kanten, eindigde de wed-
strijd met een overwinning voor 
Atlantis 6. Eindstand was 9-13!
Door een sterk gespeeld seizoen mag 
Atlantis 6 zich kampioen noemen!

Atlantis 6 officieel kampioen

De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen start per 1 april het 
‘buiten’-seizoen en gaan alle activi-
teiten weer beginnen. Ook de
clubavonden op woensdagavond 
beginnen weer. Door de activiteiten-
commissie worden er ook voor 
komend jaar interessante tochten 
georganiseerd. Voor elk wat wils. 
Van korte tochten dichtbij huis tot 
ware marathontochten ver van huis. 
Vanaf de botenloods aan de Heren-
weg 196 in Vinkeveen kan de kajak
zo vanuit de container het water in. 
Een uitstekende locatie om te starten 
voor een prachtige tocht over de 
plassen. Elke keer is het water weer 
anders. Prachtig is het om ’s avonds 
de drukte van je af te leggen en 
geheel te ontspannen in je kajak en 
te genieten van een zonsondergang. 
Op een minder mooie dag neemt
de wind ’s avonds vaak af en valt er 
toch prima te varen. Zelden kan
er vanwege het weer niet worden 
gevaren. De Vinkeveense Plassen
zijn prachtig om vanaf het water te 
ontdekken. Elke keer ziet het er weer 
anders uit. Aan het einde van de 
zomer kan je genieten van prachtige 
zonsondergangen die het water 
kleuren.

Kajakken
Heeft u weleens een keer een kajak
of kano gehuurd, maar dat is u niet 
goed bevallen? Meestal komt dat 
door een gebrek een techniek en net 
niet voldoende conditie die nodig is 
om prettig en goed te kunnen varen. 
Of heeft u ooit een boot gekocht, 
maar ligt die in de tuin te verkom-
meren? Jammer is dat! Zij nodigen u 

uit om langs te komen en om lid te 
worden. Door vaker te varen en te 
leren van meer ervaren kajakkers zal 
uw techniek verbeteren en daarmee 
om de snelheid en de af te leggen 
afstand. Kortom u krijgt hierdoor 
meer plezier in het varen. Voor begin-
nende of opnieuw beginnende kano-
vaarders is het aan te raden om reeds 
in het voorjaar te starten met het 
opdoen van ritme, techniek en 
conditie. Later in het jaar heeft men 
daar een hoop plezier van wanneer 
de tochten wat langer worden.
Voor mensen die het kanovaren eens 
willen proberen of voor nieuwe leden 
heeft de club kajaks ter beschikking. 
Deze kunnen worden gebruikt en zo 
is het niet nodig om direct een kajak 
zelf te kopen. Eigen materiaal is hier-
door niet nodig en er is geen drempel 
om niet een keer te starten met 
kanovaren. 

Clubavond
Op de stek aan de Herenweg 196 
heeft de kanoclub veel te bieden 
voor jeugd of volwassenen. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. De club-
avond op de woensdag is om 19.00 
uur, vertrek bij de loods. Iedereen kan 
een keer vrijblijvend meevaren. 

Jeugd is ook welkom
Alle nieuwe jeugd is welkom! Het 
enige dat nodig is een zwemdiploma. 
De club kan voor kajak en peddel 
zorgen. De jeugd vaart op de zater-
dagochtend en verzamelt om 10.30 
uur. De groep is erg enthousiast en 
heeft altijd veel plezier met elkaar. Al 
spelend worden de vaartechnieken 
geleerd. 

Wilnis - Op eigen veld heeft CSW 
zaterdag de grootste moeite gehad 
om de nummer laatst Desto van zich 
af te schudden. Het werd uiteindelijk 
een 3-1 overwinning maar in het veld 
was het grote verschil op de ranglijst 
totaal niet te zien.
De wedstrijd begon heel voortvarend 
voor CSW want al in de vierde minuut 
kwam de ploeg op een 1-0 voor-
sprong. Sven v.d. Horst onderschepte 
de bal op het middenveld en drib-
belde de zestienmeter in om vervol-
gend de bal panklaar te leggen op 
Matt Veerhuis die alleen voor de 
doelman beheerst binnenschoot. Het 
publiek ging er eens goed voor zitten 
maar kwam bedrogen uit. Doordat 
Desto vrij hoog druk zette hanteerde 
CSW te vaak de lange bal waardoor
er weer heel snel balverlies werd 
geleden. Het prima voetballende 
Desto, hoe kan het dat deze ploeg 
maar zeven punten heeft, kwam er 
een aantal malen gevaarlijk uit maar 
doelman Rahim Gok was alert en 
voorkwam onheil. Desto kreeg ook 
een aantal hoekschoppen en dat 
leverde gevaarlijke situaties op.
Na wederom een hoekschop kwam 
de bal bij de tweede paal en na een 
voorzet werd er van dichtbij gescoord 

maar de tre�er werd geannuleerd 
wegens buitenspel. Desto claimde 
ook nog een strafschop in deze eerste 
helft maar de scheidsrechter zag dat 
de aanvaller wel erg gemakkelijk naar 
de grond ging. CSW stelde hier maar 
bitter weinig tegenover en wist zich 
ook nauwelijks kansen te creëren.
Het verloor bovendien elke tweede 
bal waardoor de ploeg steeds achter 
de feiten aanliep.

Herpakken
De tweede helft was nog maar 
nauwelijks begonnen of de 1-1 stond 
al op scorebord. De behendige links-
buiten van Desto liet doelman Gok 
kansloos in de korte hoek. CSW 
moest zichzelf herpakken maar
de ploeg was totaal niet in staat om 
het de tegenstander maar enigszins 
moeilijk te maken wat mede de 
verdienste was van Desto. Dat 
voetbal onvoorspelbaar blijft bleek 
wel weer uit feit dat CSW na 65 
minuten spelen onverwachts op 
voorsprong kwam. Na een goed 
lopende aanval kwam de bal op links 
bij Veerhuis die de vrijstaande Berry 
Kramer bediende. Kramer bedacht 
zich geen moment en schoot de bal 
hard tegen de touwen. Desto toonde 

karakter en ging verbeten op zoek de 
gelijkmaker. Bij een aantal hachelijk 
situaties binnen de zestienmeter 
kwam CSW een aantal malen goed 
weg. Toch leek die gelijkmaker er te 
komen toen een speler van Desto 
binnen de zestienmeter werd 
gevloerd en waar iedereen aan een 
terechte strafschop dacht zag de 
scheidsrechter hier wederom niets in. 
De gemoederen liepen hoog op en 
Desto kwam met tien man te staan na 
een tweede gele kaart voor een 
speler van Desto. Ook met tien man 
gaf Desto zich nog niet gewonnen 
maar uiteindelijk kon CSW vlak voor 
tijd de wedstrijd de�nitief beslissen. 
Wesley Dam bereikte koppend Veer-
huis die zijn tegenstander op snel-
heid de baas was en alleen op de 
doelman afging om vervolgens de 
bal in de verre hoek te schieten. Een 
tweede rode kaart volgde er nog voor 
een speler van Desto nadat Justin 
Blok wel erg hard tegen de hekken 
werd geduwd. Een mooie krul van 
Dennis Prange had meer verdiend 
maar de bal belandde op de paal en 
dat was het laatste wapenfeit van 
deze wedstrijd. Een 3-1 overwinning 
voor de ploeg uit Wilnis maar wie 
deze wedstrijd heeft gezien zal onge-
twijfeld zeggen dat Desto zeker meer 
had verdiend.

Kanovereniging De Ronde Venen 
start het zomerseizoen

CSW ontsnapt aan puntverlies
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De Kwakel - Een stunt kon K&G nog 
redden van degradatie, daar kregen 
ze maandagavond in Diemen 
verschillende kansen op. DDV kon 
geen kampioen meer worden en 
verscheen zonder de nationaal 
kampioen achter de borden. Ook K&G 
was niet op volle oorlogssterkte, 
kopman Fred Voorn moest verstek 
laten gaan. Invaller Jos Harte kreeg 
het zwaar te verduren. Jos, normaal 
altijd een hele taaie, verloor een van 
zijn snelste partijen, 0-2 achter. Adrie 
Voorn kwam na een lokzet goed te 
staan, maar hij drukte niet volledig 
door, 1-3 tussenstand. Het werd weer 
spannend toen René de Jong met een 
geniale stille zet zijn opponent voor 
onoverbrugbare problemen stelde, 
3-3. Alleen Wim Konst nog in de strijd, 
Wim kwam in tijdnood en de steeds 

groter wordende belangstelling 
verhoogde de druk alsmaar. Zo zag hij 
een minimale remise doorbraak over 
het hoofd, vlak daarna ging hij door 
zijn vlag. Wim verloor daardoor regel-
mentair omdat hij de minimale 50 
zetten binnen anderhalf uur bedenk-
tijd niet haalde, eindstand 5-3 voor 
Diemen. 

Een kans rest voor de Kwakelse dam-
club om zich in de ereklasse te hand-
haven. Dan zal het tegen SNA uit 
Heerhogowaard moeten stunten, SNA 
is inmiddels al kampioen geworden.  
Zij zullen in de watten worden gelegd 
als zij vrijdagavond de 25e maart ‘t 
Fort De Kwakel bezoeken. Misschien 
dat dat helpt of anders zullen de 
K&G-ers hun kansen beter moeten 
benutten.

Uithoorn - Afgelopen week was
het weer gezellig op de velden bij 
hockeyvereniging Qui Vive. Nadat de 
meeste teams in de zaal gehockeyd 
hadden (alleen de jeugd onder 8 en 
onder 9 speelden buiten midwinter 
competitie) was het voor alle teams 
weer tijd om het veld op te gaan.
Het weer werkte helaas niet altijd 
mee waardoor de trainingen op 
vrijdag helaas niet door konden gaan 
en ook bij de start van de competitie 
(afgelopen zaterdag) al een deel van 
de wedstrijden werd afgelast 
vanwege sneeuw op het veld.

Opbrengst Grote Clubactie
Woensdag gingen de trainingen 
gelukkig wel door en al is iedere trai-
ning op zich al een feestje, afgelopen 
woensdag was het extra feest. Aan 
het eind van de training van de jeugd 
onder 8 en de Benjamins en bij de 
start van de training van de jeugd 
onder 9 stonden er midden op het 
veld allemaal cadeaus met ballonnen 
eraan. Er werd door de kinderen druk 
gespeculeerd waarom dit op het veld 
stond. Op de vraag of veel kinderen 

voor de winterstop loten van de 
Grote Clubactie verkocht hadden, 
werd er volmonding JA geroepen. 
Van de opbrengst zijn er ondertussen 
veel leuke materialen gekocht waar 
de jeugd tijdens de trainingen 
gebruik van kunnen gaan maken: een 
groot touw dat als afscheiding tussen 
de wedstrijdveldjes geplaatst kan 
worden, een grote tas met hockey-
ballen, een tas vol nieuwe hesjes,
een mooie grote JBL speaker, knots-
hockey spullen en meerdere poppe-
tjes waar bijvoorbeeld tussen gedrib-
beld kan worden. Ook is er nog een 
snelheidsmeter onderweg.

Open Dag
Afgelopen zondag stonden er weer 
veel enthousiaste kinderen op het 
hockeyveld bij Qui Vive voor de Open 
Dag. Het was even spannend wat het 
weer ging doen maar gelukkig viel 
het mee en hield het de kinderen ook 
niet tegen zodat er rond half 11 een 
�inke groep kinderen met hun 
ouders naar Qui Vive kwamen om de 
eerste stappen op het veld te zetten.
Tijdens deze Open Dag kon iedereen 

(jong en oud) kennis komen maken 
met Qui Vive en ontdekken hoe leuk 
hockey en de verschillende speel- en 
trainingsmogelijkheden zijn. Terwijl 
de kinderen alvast met bal en stick op 
het oefenveld aan het oefenen waren 
met een jeugdtrainer, werden ouders 
ondertussen door leden uit het 
bestuur en vrijwilligers van de club te 
woord gestaan met informatie over 
hockey, Qui Vive, trainingsdagen, 
tijden, benodigdheden en dergelijke. 
Een aantal ouders probeerde ook zelf 
even een balletje te slaan of deden 
dit weer na lange tijd nadat ze in hun 
jeugd ook zelf gehockeyd hadden.
Om 11.00 uur was het tijd voor de 
hockeyclinic. Onder leiding van 
enthousiaste jeugdtrainers konden 
de kinderen met allerlei soorten 
speelse oefeningen ervaren wat voor 
sport hockey nu precies is. Ouders 
keken toe en kregen tussendoor nog 
wat informatie over de club en deze 
sport te horen van Bert Vreeken,
technisch directeur van Qui Vive. 
De clinic werd afgesloten met warme 
chocolademelk. Veel kinderen willen 
na deze eerste kennismaking de 
komende periode ook deelnemen 
aan de proe�essen (vanaf 6 jaar) of de 
stokstaartjes-trainingen (4-6 jaar) op 
Qui Vive. 

Start tweede deel 
hockeyseizoen bij Qui Vive

Uithoorn - Dit geeft trainer Alain 
Hijman aan na a�oop van de verloren 
wedstrijd tegen Foreholte door Leg-
meervogels. “Ben erg teleurgesteld
in wat er vandaag op de grasmat is 
gelegd. Was ook erg confronterend 
wat wij lieten zien. Lieten ons op alle 
fronten fysiek aftroeven. Dit is niet de 
eerste keer dit seizoen dat wij fysiek 
te kort schieten”. Ook aanvoerder 
Kennet vd Nolk van Gogh vindt het 
een behoorlijk teleurstellend resul-
taat. “Gingen naar Foreholte toe met 
hele goede bedoelingen, maar is 
weinig van te recht gekomen. De 
eerste 20 minuten ging nog wel maar 
na het wegvallen van Stan Vincken, 
zware knieblessure, lukte het ons
op een of andere manier niet meer. 
Vooral na de rust lopen wij voort-
durend achter de feiten aan. Het is
nu geen tien voor twaalf maar wat 
mij betreft twee minuten voor twaalf. 
Aanstaande zaterdag moeten wij het 
toch echt laten zien, thuis tegen 
ESTO”.
Zoals al genoemd door Hijman en 
Van Gogh begint Legmeervogels 
voortvarend. In de tweede minuut al 
een goede actie van Dylan Nieuwen-
dijk dat wordt afgerond met een 
schot van Jasper Burgers welke de 
doelman van Foreholte eenvoudig 
weet te stoppen. Even later weer een 
kans voor Legmeervogels als Sven 
van Beek, Jasper burgers weet te 
bereiken. Diens voorzet komt bij
Stan Vincken die met een omhaal
de doelman van Foreholte probeert 
te verrassen. Helaas, de omhaal 
verdwijnt naast het doel. Enkele 
minuten later zou Stan Vincken met 
een zware knieblessure het veld 
moeten verlaten. Na een felle sprint 
bleef zijn rechterbeen hangen in het 
kustgras en verdraaide toen zijn knie. 
Het is nu afwachten hoe zwaar de 
blessure eventueel is. Zijn vervanger 
is dan Mark Streefkerk. 
Pas na 20 minuten is de eerste doel-
kans te noteren voor de thuisclub. 
Schot van Thom Steendam verdwijnt 
maar net over het doel van Legmeer-
vogels. Vervolgens is er een fase 
welke merendeels op het midden-
veld afspeelt. Dan is daar plotseling 

een kans voor Legmeervogels, een 
voorzet van Derek Streefkerk komt 
bij Camiel Schouten terecht maar
zijn inzet wordt een prooi voor de 
doelman van Foreholte. Met nog zo’n 
tien minuten te spelen in het eerste 
bedrijf is het de thuisclub dat veel-
vuldig te vinden is in het 16-meter 
gebied van Legmeervogels en is
het doelman Anthony Acda die Leg-
meervogels met een paar goede 
reddingen voor een achterstand 
weet te behoeden. De rust gaat in 
met de beginstand: 0-0.
Dan is het Foreholte die met een 
enorm enthousiasme begint aan het 
tweede 45 minuten. Legmeervogels 
is eigenlijk met stomheid geslagen 
over het vele enthousiasme van de 
thuisclub en laat zich op alle fronten 
aftroeven. Er is bijna geen persoonlijk 
duel dat nog wordt gewonnen en 
ook de zogenaamde tweede bal is 
telkens voor Foreholte. Dan breken 
tussen de 51ste en de 61ste minuut 
de tien desastreuze verlopen 
minuten aan voor Legmeervogels. 
Het is dan eerste Rick Brabander van 
de thuisclub die Anthony Acda weet 
te passeren, gevolgd door een tre�er 
van Sam Lemmers en even later was 
het weer Rick Brabander die Acda 
voor de derde keer het nakijken 
geeft. Na deze drie snelle tre�ers zie 
je dat de kopjes gaan hangen bij 
Legmeervogels en is alle nog aan-
wezige energie uit het elftal. Het is 
onbegrijpelijk dat er dan niet meer 
wordt gestreden voor een beter 
resultaat. Mogelijk zijn er al spelers 
die zich bij al hebben neergelegd bij 
het slechts denkbare scenario?
In de slotminuten van dit duel is het 
Jordi Holt die de zogenaamde ere-
tre�er weet te score en de eindstand 
bepaalt op 3-1 verlies voor Legmeer-
vogels. 
Aanstaande zaterdag speelt 
Legmeervogels om 15.00 uur thuis 
tegen ESTO. Dit is niet zomaar een 
wedstrijd. Dit is een wedstrijd die 
niet verloren mag worden. Ook
een gelijkspel is geen optie voor 
Legmeervogels. Het enige dat telt,
is een overwinning voor Legmeer-
vogels. Niets meer en niets minder. 

Legmeervogels hebben
Harry Houdini act nodig

Dammers K&G schieten tekort

Regio - Afgelopen weekend was
het erg druk met roeiboten tussen 
Ouderkerk a/d Amstel en Amster-
dam. Er deden in totaal 490 ploegen 
mee in diverse categorieën qua leef-
tijd. De roeiers konden meedoen in 
8-persoonsboten of in 4-persoons-
boten. Het is een prachtig gezicht 
om zo veel boten over de Amstel te 
zien varen. De Amsterdamsche Roei-
bond is een jaar van tevoren al bezig 
om deze wedstrijd te organiseren.
Van Roeivereniging Michiel de Ruyter 
deed op zaterdag Anne Marie de 
Boer, lid van Michiel de Ruyter, mee 
in een vier samen met twee vroegere 
studiegenoten en een vroegere 
collega uit Berlijn. Ze roeiden een 
fantastische race en werden in hun 
categorie vierde van de 14 inge-
schreven ploegen. 
Op zondag roeiden acht heren van 
Michiel de Ruyter met op slag Cees 
van Dok van Ouderkerk aan de 
Amstel naar Amsterdam. Uitgeput 
bereikten ze de �nish en even later 
bleek dat zij in hun categorie zesde 
waren van de 19 ingeschreven 

ploegen. Zij waren uiteraard blij met 
deze prestatie. Een grote bijdrage 
aan deze prestatie hebben veel luid 
roepende leden van Michiel de 
Ruyter geleverd. Altijd leuk en 
gezellig als er suppoters mee rijden 
om aan te moedigen.
De komende maanden houden de 
roeiers hun conditie en techniek op 
peil door in ieder geval op zondag-
ochtend en vanaf april gaan er ook 
nog op woensdagavond te gaan 
roeien. 

Head of the River

WINTERWANDELING

Op zaterdag 18 februari organiseert 
IVN-afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn een winterwandeling in de
omgeving van Langeraar-Bilderdam. 
De wandeling voert langs het interes-
sante plassengebied van Langeraar. 
We komen langs het dorpje 
Bilderdam en door een interessant 
natuurgebied bij de Geerpolder.

De totale lengte van de wandeling is 
ongeveer 9 km. We lopen onderweg 
een klein stukje door - vermoedelijk - 
drassig weiland en we moeten over 
een hekje klimmen. Tips voor onder-
weg: kleedt u warm genoeg aan en 
trek stevige waterdichte schoenen 
aan. Neem ook iets warms te drinken 
mee voor tijdens de pauze. 

Wilt u meewandelen, meld u dan aan 
met een e-mail naar winterwandelen
@ivndrvu.nl en vermeldt met hoeveel 
deelnemers u wilt komen. U ontvangt 
dan de gegevens van het startpunt. 
Via e-mail kunt u ook verdere infor-
matie krijgen over deze wandeling.








