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LET OP
DEZE WEEK UW 
ARTIKELEN EN 
ADVERTENTIES 
EERDER STUREN!

I.v.m. KONINGSDAG wordt 
onze krant een dag eerder 
gedrukt, (drukker werkt niet) dus 
ook een dag eerder opgemaakt!

TEKSTEN EN FOTO’S graag 
op zaterag of zondag sturen naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl

ADVERTENTIES kunnen 
tot uiterlijk maandagochtend 
10.00 uur gemaild worden naar: 
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Excuus voor het ongemak.

DEZE WEEK UW 
ARTIKELEN EN 
ADVERTENTIES 

Wij zijn met op zoek 
naar algemene 

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie: 

Tel. 0251-674433

Door Roos Uithol

Een bericht dat de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden, 
Erfgoedvereniging Heemschut 
(Commissie Utrecht) en Stichting het 
Cuypersgenootschap met lede ogen 
aanzien. Opnieuw dreigt namelijk 
een historisch stukje Mijdrecht 
verloren te gaan. Zij hebben de 
gemeente De Ronde Venen formeel 
verzocht om de Graaf van 
Solmsstraat 1,3,5 en 7 te 
beschermen als gemeentelijk 
monument. 

Turf
De vier wat bouwvallige huisjes op 
een fundering van turf in de Graaf van 
Solmsstraat zijn gebouwd in 1911-
1912. Een periode die voor de toen ca. 
3.900 inwoners tellende gemeente 
Mijdrecht de opening naar de 
moderne tijd inluidde. Plannen 
worden gemaakt en uitgevoerd 
Zo wordt polder de Derde Bedijking 
verbonden met het buurtschap De 
Hoef. Binnen in Mijdrecht opent een 
ambachtstekenschool en intussen 
bereiken gas en elektra ook het plat-
teland. Verschillende maatschappijen 

proberen van de gemeente conces-
sies te krijgen voor het aanleggen van 
leidingen. Hier en daar wordt ook al 
gesproken over een centrale waterlei-
ding. Dat zou het einde betekenen 
van de vele drinkwaterputten waarin 
de inwoners eeuwenlang regenwater 
hebben verzameld om in de behoefte 
aan drinkwater te voorzien.

Armbestuur
Niet vastgelegd in enig raadsbesluit 
zijn de vierentwintig in dat jaar 
verleende bouwvergunningen. Het 
gaat om de bouw of verbouw van 
schuren, stallen, boerderijen en 
woningen. Daaronder de vier 
woningen aan de Graaf van 
Solmsstraat. De opdrachtgever is het 
R.K. armbestuur Mijdrecht - Wilnis. De 

Op de website van Makelaardij Witte staat als volgt: “Aan de Graaf van 
Solmsstraat tegen het centrum Mijdrecht staan vier sloopwoningen op 
een perceel van 1240 m2. De ideale locatie voor een 
nieuwbouwontwikkeling!”

Erfgoed Graaf van Solmsstraat 
in gevaar

De Ronde Venen - John Melkman uit 
Abcoude is graag op tijd voor zijn 
gastlessen waarin hij het verhaal 
vertelt van zijn ouders. Hij arriveert 
om half negen in groep 8 van obs De 
Eendracht om alle attributen uit te 
stallen op ‘zijn podium’. Groep 7 
brengt de stoeltjes mee naar groep 8 
en vol spanning zien de leerlingen 
hoe John plaats neemt op zijn fraaie 
stoeltje, erfstuk van zijn ouders uit 
Amsterdam. John vertelt het verhaal 
van zijn ouders. Anderhalf uur lang 
horen wij over hoe zijn Joodse ouders 
de Tweede Wereldoorlog wisten te 
overleven. Een onvoorstelbaar 
verhaal waarin John de kinderen 
meenam naar een kamp in Duitsland, 
weer terug vluchtte naar Amsterdam 
om daar snel te trouwen met zijn 

verloofde. Over de moed die zijn 
vader heeft gehad zijn vrouw op te 
halen in Amsterdam, onder te duiken 
en tegelijkertijd in het verzet te gaan. 
Het is 15 augustus 1942, midden in 
de oorlog, en de ouders van John 
Melkman treden in het huwelijk. Zijn 
vader Wim mag daarvoor Kamp 
Westerbork even verlaten. In het 
kamp laat Wim zijn moeder Sientje 
achter. Het is verre van romantisch: ze 
moeten vroeg bij het Bevolkingsre-
gister zijn en meer dan het tekenen 
van de trouwakte is het niet.

Weer terug
De volgende dag moet zijn vader 
terug naar het kamp met de trein 
vanaf het Amstelstation. De vrouw bij 
het loket weet ‘hoe laat het is’ als hij 

John Melkman vertelt kinderen 
over de oorlog

afgelopen tien jaren waren voor het 
armbestuur � nancieel erg gunstig en 
men besluit dan ook een deel van het 
opgebouwde vermogen te beleggen 
in onroerend goed en dit te verhuren. 
Dat maakt deze woningen samen met 
onder andere de Johannes de Doper-
kerk, de katholieke emancipatie in 
deze periode zichtbaar. 

Boekje
De aanpak is professioneel. Het 
bestek is niet met de hand 
geschreven zoals de andere 
bestekken, maar staat in een keurig 
gedrukt boekje ondertekend door J.H. 
Hogenkamp, architect te Doesburg. 
Ook aan bijbehorende blauwdrukken 
is door de architect de nodige 
aandacht besteed. Op het genoemde 
perceel staat een boerderij die eerst 
moet worden afgebroken. Het plan 
van uitvoer beschrijft daarentegen 
niet hoe de boerderij gesloopt moet 

worden en hoe diep de fundering 
ervan moet worden weggehaald. De 
gevolgen zullen jaren later merkbaar 
worden, waarbij huisnummer 7 het 
meest verzakt blijkt te zijn. Toch 
bewijst het feit dat het blok meer dan 
100 jaar later nog altijd bestaat, dat er 
gewerkt is met goede materialen. De 
gevels komen zelfs nog overeen met 
de bouwtekening uit 1911. Ook de 
schouw in de keuken en de versie-
ringen aan de trap naar de verdieping 
getuigen nog van de manier waarop 
men vroeger dacht over bouwen en 
ornamenten. Volgens de bezorgde 
verenigingen en stichting is de monu-
mentenstatus het beste instrument 
om sloop te voorkomen van het 
complex met grote cultuur- en archi-
tectuurhistorische waarde. In het 
dorp waar “al veel erfgoed is 
verdwenen”, hopen zij met een 
nieuwe eigenaar te werken aan een 
zorgvuldige restauratie.

zijn kaartje naar Westerbork koopt. ‘U 
ziet er helemaal niet Joods uit. Als ik u 
was, zou ik proberen onder te duiken.’ 
‘Mevrouw, dan heb ik een persoons-
bewijs nodig. Een valse, waarin geen 
J van Jood in staat. En dat kost mini-
maal 300 gulden. Ik heb maar 17 
gulden’, zegt Wim. Zijn vader wist 

ook: als ik onderduik laat ik mijn 
moeder in Westerbork achter. En als 
ik verdwijn, wordt zij gestraft met 
doorzending naar het concentratie-
kamp Auschwitz. Een groot dilemma! 
Hij moest een onmogelijke keuze 
maken. Bleef hij bij zijn moeder in het 
kamp of koos hij voor zijn bruid en 

het verzet, met mogelijk uitzicht op 
vrijheid. Ademloos luisteren de leer-
lingen van de groepen 7 en 8 van 
OBS De Eendracht. Een verdrietige, 
indrukwekkende geschiedenis, 
boeiend beschreven door John 
Melkman. Wat een prachtige 
verteller!
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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

Die nestkast is van mij
Sinds een week zijn de ring-
mussen terug. Gelukkig. De 
vrolijke ringmussen hebben 
vorig jaar voor het eerst in mijn 
tuin gebroed. Ik had een 
speciale nestkast voor ze opge-
hangen. Een vierfamilie nest-
kast. Ringmussen zijn kolonie-
broeders. Die houden ervan 
met meerdere paren dichtbij 
elkaar hun nesten te hebben. Maar in de vierfamilie kast gingen ze niet. 
Eén paartje koos een koolmezenkast, één paartje ging ouderwets in een 
holte in de wilg. De wilg waaraan ook de koolmezenkast hangt.
In totaal brachten ze 7 jongen groot. Maar aan een tweede legsel 
begonnen ze niet, tenminste niet in mijn tuin. Ik was bang dat ze voor 
goed vertrokken waren. Maar ik heb dus geluk: sinds begin april zijn ze er 
weer. Iedere middag tegen half vijf komen ze met zijn vieren eten. Ze 
doen zich uitgebreid te goed op de voedertafel. Voor de voedersilo 
maken ze een wachtrij: twee ringmussen in een boom, twee op de 
zitstokjes. En voor de vogelpindakaas zit er één te wachten op het potje, 
een andere zit er bijna helemaal in. Maar dan om een uur of vijf wordt 
het druk. Er komen ook twee koolmezen, twee pimpelmezen en een 
winterkoninkje. Het winterkoninkje heeft al een plek gekozen voor één 
van zijn nesten, een paar wilgen verderop. Maar de mezen verdelen hun 
aandacht over foerageren en nestkasten keuren. De koolmezenkast, de 
vierfamilieringmussenkast. En de pimpeltjes hebben ook wel belangstel-
ling voor een plekje in een wilg. En dan verandert alles. De vogeltjes 
maken voor de voedertafel en de voedersilo gewoon een langere 
wachtrij van ringmussen en mezen. Maar zodra een koolmees belang-
stelling toont voor de koolmezenkast komen daar direct vier ringmussen 
op af. Alsof die willen zeggen: dat gaat zomaar niet, hier hebben wij een 
optie! En in de ringmussenkast gaat het precies zo: gaat er een koolmees 
naar binnen, dan moet die toch direct weten dat de mussen daar de 
oudste rechten hebben. En ook elk holletje dat de pimpelmezen 
bekijken in één van de wilgen kan direct rekenen op warme belangstel-
ling van de ringmussen. Echt vechten kan ik het niet noemen. Het zijn 
meer ‘dreigvluchten’: de ringmussen nemen een aanloop en vliegen in 
volle vaart het nest binnen. En in vogeltaal zeggen ze: “Die kast is van 
mij’’.

Catherine

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Foto: Marian Verweij

uitvoeren. De opbrengst van het 
Vintage evenement was € 3000,00, 
waarmee ca 14 vrouwen een naai-
cursus kunnen volgen.

14 mannequins
In de kas toonden 14 mannequins 
(waarvan ruim de helft Soroptimist 
zijn) de leukste vintage en nieuwe 
kleding op de catwalk. Dit was nooit 
mogelijk geweest als onze hoofd-
sponsor Modehuis Blok de club niet 
met zoveel kleding en materiaal 
gesteund had. Tijdens en na de show 
werden de gasten voorzien van een 
drankje en vele culinaire hapjes. Dit 
met dank aan de Alexanderhoeve 

kaas & noten, Wagenaar Poelier& 
Traiteur, Volendammer visspecialiteit 
Schilder, F. van Ingen Keurslager en 
wijnhandel The Art of Wines. Na de 
show was er ruim gelegenheid om 
alle kledingrekken te bestuderen en 
kleding, tegen zeer lage prijzen, te 
kopen. Er is dan ook veel kleding 
verkocht. Restant kleding wordt, via 
het Leger des Heils, geschonken aan 
Oekraïense vluchtelingen. Soropti-
mistclub Uithoorn de Ronde Venen 
dankt al haar bezoekers en spon-
soren en wij verheugen ons op onze 
volgende activiteit: een pub-quiz, 
waar natuurlijk weer een goed doel 
aan verbonden wordt. 

Vintage modeshow 
groot succes geworden

Regio - Na steeds afstel door de 
corona-beperkingen was het afge-
lopen zondag dan toch eindelijk 
zover. Vrouwenvereniging De Schans 
kon haar 75-jarig bestaan vieren. Een 
uitje zat er door de steeds wisselende 
beperkingen niet in, dus werd dit 
gebeuren in het buurthuis Ons 
Streven in Amstelhoek gehouden, 
waar ook iedere maand de samen-
komst avonden gehouden worden. 
Het bestuur had zijn best gedaan: 
binnen en buiten hingen ballonnen, 
voor een feestelijke sfeer. Bij binnen-
komst stonden de ko�ekopjes met 
een feestelijk gebakje al klaar. Van de 
dames was gevraagd een jeugdfoto 
van zichzelf mee te nemen en onder 
veel aahs- en oohs werd gekeken of 
er dames herkend konden worden. 
Van foto’s die in de loop der jaren 
gemaakt zijn werd er een doorlo-
pende slide-show getoond, waarop 
vele oud-leden op te zien waren. 
Daarna kwam de Uithoornse enter-
tainer en zanger Harm de middag 
muzikaal omlijsten. Hij bracht prach-
tige liedjes ten gehore, maar ook de 
polaise, de rock-and-roll nummers en 
ons ‘’bootjes aan de Amstel” bracht 
de sfeer er lekker in en de dames 
gingen heerlijk uit de bol en genoten. 
Harm had zich goed voorbereid en 
ingeleefd welke muziek in de smaak 
zou vallen. Toen Harm na toegiften 
vertrok bracht Top uit Mijdrecht het 

warm- en koud bu�et binnen. Alles 
zag er mooi opgemaakt uit .

Overvloedig
En de dames lieten het zich meerdere 
keren lekker smaken. Als verrassing 
volgde nog een heerlijk dessert/
ijsbu�et. Ook nu hoefden de dames 
niet bang te zijn tekort te komen, de 
schalen waren overvloedig. Om dit 
alles tot een succes te maken, konden 
we rekenen op sponsoren uit 
Uithoorn en Amstelhoek. Wij zijn 
gestart in Uithoorn, maar moesten 
uitwijken naar Amstelhoek, 75 
stappen de brug over van onze veel-
bezongen rivier de Amstel. De vrou-
wenvereniging mag nog trots zijn op 
een sterk bestuur, en ze hopen er nog 
vele jaren aan te plakken. In deze tijd, 
waarin de buurtkamers als padden-
stoelen uit de grond schieten en het 
duidelijk in een grote behoefte voor-
ziet, doet het bestuur bese�en dat zij 
al jarenlang een sociale functie 
vervullen. Het doel is vrouwen iedere 
maand weer te verrassen met educa-
tieve, creatieve en ontspannen 
avonden. Ook gaan ze regelmatig 
met elkaar op stap voor een excursie 
en doen als afsluiting jaarlijks een 
bus-uitje. Zij vragen voor dit alles een 
jaarlijkse minimale bijdragen. Dames, 
kom vrijblijvend eens een avondje 
langs om de sfeer te proeven. Info: 
06-49838894.

Vrouwenvereniging viert 
75-jarig bestaan

Regio - Na een verplichte rust van 
bijna 2 jaar was het zondag 10 april 
eindelijk zover. De Soroptimistclub 
Uithoorn/De Ronde Venen presen-
teerde zich met de Vintage Mode-
show en de verkoop van nieuwe en 
gebruikte kleding in de kas bij van der 
Wilt Gerbera’s. in Mijdrecht. De kas 
was omgebouwd tot catwalk en de 
werkruimte was omgebouwd tot een 
heuse kledingzaak inclusief 
pashokjes. Ruim 130 dames (en een 
enkele heer) bezochten de show. De 

opening werd verzorgd door de Presi-
dent van de club, waarna Stichting de 
Mama’s een presentatie hield over het 
goede doel, namelijk het geven van 
naaicursussen aan vrouwen in Afrika. 
Hierdoor krijgen de vrouwen meer 
vertrouwen in zichzelf en leren zij 
meer zelfredzaam te zijn. Na de naai-
training kan iemand heel gemakkelijk 
voor zichzelf beginnen, omdat er 
nauwelijks tot geen startkapitaal 
nodig is. Naaiopdrachten kun je 
gemakkelijk vanuit huis aannemen en 

Helpdesk 
inloopavond 
genealogie 
De Ronde Venen - Op zoek naar 
gegevens van uw voorouders? Als u 
er prijs op stelt helpen wij een 
handje, onder het motto “twee weten 
meer dan één”. Bovendien steekt u er 
bijna altijd wel wat van op. De eerste 
Helpdeskavond van ons voorseizoen 
in 2022 staat gepland voor donder-
dagavond 28 april a.s. om 19.30 uur 
in de verenigingsruimte van de histo-
rische vereniging De Proosdijlanden 
aan de Croonstadtlaan 4a te Mijd-
recht. Deze ‘Oudheidkamer’ is open 
vanaf 19.15 uur en de toegang is 
gratis. Als u wilt aanschuiven dan 
vragen we u om u vooraf even aan te 
melden a.u.b., via het mailadres 
stef.veerhuis@outlook.com. Dit 
vanwege het beschikbare aantal 
werkgroep leden. 
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RICK FM
Nieuwe programma’s: Dinsdag, Laterrr! 
- Koen Overbeek, Zondag, Back to the 
Seventies - Nico Prins. Op Koningsdag 
zijn er speciale programma’s, kijk voor 
de laatste informatie op www.rickfm.nl  

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

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws 
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws 
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

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

Uithoorn - Donderdagavond was 
Adriaan van Dis te gast in de Thamer-
kerk in Uithoorn. Zijn bezoek was 
eerder uitgesteld vanwege corona, 
maar viel nu uitgerekend tijdens de 
Boekenweek. Hij was uitgenodigd 
door bibliotheek Amstelland, waar 
bezoekers in november zijn novelle De 
Wandelaar kregen tijdens de actie 
Nederland leest. Zo’n honderd belang-
stellenden waren gekomen om te luis-
teren naar zijn boeiende verhalen over 
zijn jaren in Parijs, zijn avonturen in 

Zuid-Afrika en zijn opvattingen over 
het leven. De schrijver werd geïnter-
viewd door Carl Nieber, oud-docent 
Nederlands van het Alkwin Kollege en 
Anton Furnée programmeur bij biblio-
theek Amstelland. Het werd een 
ontspannen en aangenaam gesprek, 
waarbij het publiek actief werd 
betrokken. Hij sprak geanimeerd over 
zijn jeugd, geopolitiek en over de 
verandering van ons taalgebruik, 
waarbij woorden als Jodenlijm nu echt 
niet meer kunnen. 

Adriaan van Dis in Thamerkerk

Paus
Adriaan van Dis heeft veel boeken op 
zijn naam staan. Zijn eerste novelle 
Nathan Sid verscheen in 1983 en zijn 
laatste boeken Kli�  en Vijf vrolijke 
verhalen kwamen uit in 2021. Ook 
Parijsboeken verscheen in datzelfde 
jaar en hierin is het verhaal De 
Wandelaar opgenomen. Van Dis 
woonde zeven jaar in Parijs. Hij 
vertelde hoe hij elke avond naar de 
bioscoop ging en openstond voor 
alles wat er op zijn pad kwam. Met 
het geloof heeft hij een haat-liefde 
verhouding. “Ik zou graag Paus willen 
zijn,” zegt hij, maar gelovig is hij niet. 
Wel ziet hij het belang van goede 
daden. Als schrijver heeft hij geen 
behoefte om een boodschap uit te 
dragen. Het gaat hem vooral om de 
mooi lopende zinnen. Toch is hij een 
geëngageerd schrijver. “Ik ben niet zo 
van het schoppen, meer van het 
prikken.”

Vragen
Tijdens de pauze konden bezoekers 
zijn boeken aanscha� en en deze 
laten signeren. Na de pauze mocht er 
vragen aan de schrijver gesteld 
worden. Sommige vragen waren 
eerder ingediend, andere werden ter 
plekke gesteld. Op de vraag of er een 
onderwerp was waar niet over 
schreef, noemde hij pedo� lie, omdat 
er dan geconcludeerd zou kunnen 
worden dat hij daarmee zou 
worstelen. Verder wilde hij culturele 
toe-eigening voorkomen. Helaas was 
er weinig tijd voor meer vragen. Tot 
slot las de auteur nog voor uit eigen 
werk. De avond was veel te snel om, 
maar de aanwezigen gingen met een 
goed gevoel naar huis. 

Uithoorn - Door een onbedoelde fout 
ziet Esther Bredius haar levenswerk 
instorten. In 2011 begon ze met Café 
Bonaire in de Koningin Julianalaan en 
dat heeft ze elf jaar met veel plezier 
gedaan, maar nu ziet ze zich genood-
zaakt de deuren te sluiten. “Het is 
emotioneel zwaar”, vertelt Esther. “Ik 
voel onmacht en frustratie. We hebben 
een zware tijd gehad door corona en 
ik was blij dat we eindelijk weer open 
mochten. Nu krijg ik geen 
vergunning.”
In 2018 kreeg Esther een boekonder-
zoek van de belastingdienst over de 
jaren 2013 tot en met 2017. Daaruit 
bleek dat er dingen niet helemaal op 
de juiste manier geboekt waren. Ze 
kreeg een nahe�  ng en een boete van 
driehonderd euro, die ze meteen 
betaalde. “Ik dacht dat het daarmee 
was afgehandeld.” Eind 2020 was het 
café gesloten door corona en 
probeerde Esther op een creatieve 
manier toch wat inkomen te gene-
reren. Ze wilde gift-sets gaan maken 
voor de feestdagen, maar daarvoor 
had ze een andere vergunning nodig, 

dus diende ze een aanvraag in voor 
een slijterijvergunning. “Je kunt maar 
één vergunning op een locatie krijgen, 
dus vroeg ik of we vergunning van 
Bonaire dan konden laten slapen. Dat 
was akkoord. Maar in die tijd bleek dat 
mijn horecavergunning was verlopen.” 
Om een nieuwe vergunning aan te 
vragen wordt er een BIBOB-toets 
uitgevoerd om te zien of er geen 
criminele activiteiten plaatsvinden. 
“Omdat onze vergissing over meer-
dere jaren ging, werd dat gezien als 
een strafbaar feit en kreeg ik een 
negatief advies, dat werd overge-
nomen door de burgemeester.” 

Regels
Esther is in de veronderstelling dat het 
wel goed zal komen en vraagt een 
gesprek aan met Bastiaan Kuijper, 
adviseur Risico en Veiligheid van de 
gemeente Uithoorn en met burge-
meester Heiliegers. “Ik ging daar met 
een goed gevoel weg, maar een paar 
dagen later lag er een brief dat we per 
1 december 2021 moesten sluiten.” 
Daarop heeft ze een kort geding 

aangespannen, maar ook daar kreeg 
ze te horen dat ze half december de 
deuren moest sluiten. “De rechter kijkt 
naar de regels en het blijkt dat de 
boete pas na vijf jaar verjaard is. Zij 
rekenen vanaf 2018, dus dan zou ik in 
2023 een nieuwe vergunning kunnen 
aanvragen.” Voor Esther is dat heel 
zuur. “Wij hadden een goedlopend 
bedrijf. Tijdens corona heb ik schulden 
opgebouwd met het vooruitzicht dat 
ik straks weer open zou gaan. Nu moet 
ik eerst mijn bedrijf ontmantelen, 
want alle kosten gaan door en ik heb 
geen inkomen, en over acht maanden 
kan ik misschien weer gaan opstarten.” 

Enige reden
Esther kan het nauwelijks bevatten en 
wil het liefst morgen weer open. “Het 
BIBOP geeft een advies, de gemeente 
kan zelf bepalen of ze er iets mee 
doen. Waarom kan de gemeente niet 
enige coulance tonen? Ik heb nooit 
overlast veroorzaakt. Dit is een 
ontmoetingsplek voor veel mensen. 
Nu word ik als een crimineel behan-
deld.” Ze wijst erop dat er nog twee 
buren met vergunningsproblemen 
worstelen en vraagt ze zich af of er 
niet iets anders speelt. “Ik het gevoel 
dat de boete niet de enige reden is, 
want dit is niet in proportie. Ik heb 
gehoord dat ze de horeca aan de 
Amstel willen centreren en dat ze hier 
woningen willen bouwen. Het is 
duurder om een goedlopend bedrijf 
uit te kopen dan een leegstaand 
pand.” Uit een tekening van Rade-
maker Vastgoed en Ontwikkeling blijkt 
dat er in de Julianalaan een complex 
met elf kleine appartementen naast 
haar etablissement gebouwd gaat 
worden. Vanwege de Paasdagen was 
de gemeente Uithoorn niet bereikbaar 
voor commentaar. 

Sluiting café Bonaire
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur 
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen:  (onder voorbehoud): Dementie-
zorg De Ronde Venen - The Passion in Mijdrecht - Eenmalige energietoe-
slag gemeente - Dennis Zeldenthuis Nederlands kampioen veldrijden en 
SterkWater in fort Abcoude.
Kunst & Kleurwerk
aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma met lokale 
kunstenaars 

Overige TV-programma’s 
Zondag 24 april 17.00: 
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Met deze week als gast Joris Kneppers
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 
17.00-18.00  Paperback Radio

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Regio – Kunstenaarsvereniging 
KunstRondeVenen stelt zich ten 
doel de inwoners van onze regio 
kennis te laten maken met het veel-
zijdige werk van haar leden. Zij doet 
dat onder meer door exposities te 
organiseren in haar pop-up galerie 
in winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht. Van 21 tot en met 30 
april is er een expositie ingericht 
met werk van Marian Blokker en 
Karin de Rooij-Leicht. Marian toont 
haar schilderijen en collages en 
Karin laat haar beelden zien. De 
expositie is op donderdag, vrijdag 
en zaterdag te bezoeken tussen 12 
en 16 uur. 

Schilderijen en collages
Marian Blokker, woonachtig in 
Abcoude, volgde al jong tekencur-
sussen en was, samen met haar 
moeder, op veel gebieden creatief 
bezig. Ze volgde later schilderlessen 
en maakte daarbij aquarellen van 
bloemen en landschappen, maar 
vervaardigde ook collages en abstract 
werk in acrylverf en gemengde tech-
nieken. Marian zegt hierover: ‘In mijn 
schilderijen en collages gebruik ik 
vaak teksten en gewone voorwerpen, 
die je normaal gesproken weggooit, 
zoals scherven van glas en aarde-
werk, stukjes stof, etiketten, onder-
delen van wekkers of computers, 

Beeldend werk bij 
KunstRondeVenen

noem maar op. Dat verzamelen is een 
hobby op zich geworden. Ik vind het 
heel ontspannen om met verschil-
lende technieken al die materialen te 
verwerken, zodat elk werk een unieke 
sfeer krijgt.’ 

Hak- en gietwerk
Karin de Rooij-Leicht woont even-
eens in Abcoude. In 1998 is zij met 
beeldhouwlessen begonnen aan de 
Volksuniversiteit in Amstelveen. Daar 
werkte ze vooral met zachte steen-
soorten, zoals speksteen en albast. 
Haar interesse in hardere steen-
soorten kwam later. Karin legt uit: 
‘Voor harde steensoorten, zoals 
marmer en serpentijn, moet je met 
machines werken. Dat kan ik doen in 
de werkplaats van Esther Velzeboer 
in Vijfhuizen. Ik maak in die materi-
alen vooral abstract werk.’ Soms 
werkt Karin � guratief, naar model, in 
klei. Als ze tevreden is met het resul-
taat laat ze het beeld gieten, zoals 
het beeld ‘Maatjes’ dat ze in opdracht 
van het Ronald McDonaldhuis in 
Amsterdam heeft gemaakt. Tijdens 
de openingsuren van de galerie zijn 
de kunstenaars zelf aanwezig om 
hun werk toe te lichten Wil je meer 
weten over deze expositie dan kun je 
nadere informatie vinden op www.
kunstrondevenen.nl en op de Face-
book-pagina van de 
kunstenaarsvereniging. 

Karin de Rooij Marian Blokker

Bewoners gezocht voor 
verkeerstelling in eigen straat
De Ronde Venen - Wil je weten hoe 
druk het is in je straat? Vanaf 30 mei 
zijn er weer nieuwe ‘Telramen’ 
beschikbaar. Met dit kleine apparaatje 
op je raam worden automatisch � et-
sers, voetgangers, auto’s en vrachtver-
keer geteld. Samen Meten Utrecht 
zoekt nog deelnemers. Informatie 
over het project is te vinden op www.
samenmetenutrecht.nl. Aanmelden 
kan tot en met 15 mei. Er zijn onge-
veer 10 Telramen per gemeente 
beschikbaar. Verkeersmetingen 
vinden meestal plaats op hoofd-
wegen. Van gewone straten in 
gewone wijken is nog maar weinig 

verkeersinformatie beschikbaar. Met 
Telraam zijn allerlei interessante meet-
momenten te bedenken. Bijvoorbeeld 
rondom de wekelijkse markt, nieuwe 
woningbouw of de opening van een 
supermarkt is het interessant om het 
verkeer in kaart te brengen. En ook 
gewone straten en gewone periodes 
zijn belangrijk, bijvoorbeeld voor de 
vergelijking tussen straten en wijken. 
Iedereen kan zich aanmelden. Er zijn 
ongeveer 10 Telramen per gemeente 
beschikbaar.

Netwerk
Op dit moment doen al 60 bewoners 

mee aan het Telraam netwerk in de 
provincie Utrecht. Vanaf 30 mei zijn 
er dus nog eens 100 Telramen 
beschikbaar. Het einddoel is een 
Telraamnetwerk in alle gemeenten 
van de provincie Utrecht. Voor-
waarde om mee te doen is een raam 
op de eerste of tweede verdieping 
met vrij uitzicht op de straat. Deelne-
mers krijgen het Telraam een jaar in 
bruikleen. Aanmelden via https://
samenmetenutrecht.nl/project/
telraam/. Eind mei krijgen geïnteres-
seerden bericht of hun raam geschikt 
is voor deelname. Telraam is een 
burgermeetproject in het kader van 
Samen Meten Utrecht, een groeiend 
netwerk van burgerwetenschappers 
die meten aan de kwaliteit van hun 
leefomgeving.

Mijdrecht - De Toyota-dealer van 
Mijdrecht heeft vol enthousiasme de 
sponsoring verlengd van de Muziek-
vereniging VIOS. Bij de onderteke-
ning liet de heer Ferry van Ekris 
weten dat het plaatselijke vereni-
gingsleven heel belangrijk is en dat 
ze met een steun in de rug dit graag 
willen promoten! Op de foto de heer 
van Ekris en VIOS-voorzitter John 
Mayenburg met één van de nieuwe 
hybride-modellen van Toyota. Na de 
moeilijke corona-tijd heeft VIOS 
inderdaad laten zien dat ze klaar 
staan voor nieuwe optredens. Zowel 
Twirlpower, dweilorkest Dorst en de 
Show- & Marchingband VIOS hebben 
een geweldige indruk gemaakt 
tijdens de Seizoenpresentatie die 
onlangs in sporthal de Phoenix te 
zien was.

Oranjeparade 2022
Niet alleen geeft Toyota-van Ekris 

een duwtje in de rug maar gaat één 
van de nieuwe modellen ons ook 
vóór tijdens de Oranjeparade. 
Natuurlijk staat de Show- & 
Marchingband op Koningsdag klaar 
om de kinderen met versierde 
� etsen, karren, of skelters vanuit het 
dorp naar het kinderspeelterrein te 
brengen. 

Toyota van Ekris gaat vóór VIOS

Gasten en vrijwilligers 
buurtkamer Vinkeveen verrast
Vinkeveen - Na 2 jaar corona waar-
door de Buurtkamer zijn deuren soms 
moesten sluiten was het een � jne 
verrassing dat Vincent en Monique 
van de Jumbo Vinkeveen de gasten 
en vrijwilligers van de Buurtkamer 
een lunch aanbood verzorgd door de 
Veensteker. Op dinsdag 12 april was 
het zover: De gasten hebben 
genoten, het eten was heerlijk, de 
sfeer was vrolijk mede door de zanger 

gitarist, de bediening was top. Het 
was allemaal fantastisch verzorgd. 
Namens het hele team en de gasten 
enorm bedankt en we hopen natuur-
lijk op een jarenlange samenwerking 
met de Jumbo. Wilt u een kopje ko�  e 
komen drinken, een gezellig praatje 
maken, een spelletje doen of komen 
sjoelen dan bent u van harte welkom 
op: Dinsdag en/of donderdag van 10 
tot 12uurin de Boei in Vinkeveen. 

Lezing vervenings-
geschiedenis
De Ronde Venen - Kees Kentrop 
vertelt op basis van foto’s en werk-
tuigen uit het voormalig Veenmuseum 
in Vinkeveen over de ontwikkeling van 
veen naar turf, over het uitbaggeren 
en de werkzaamheden die dit met zich 
meebracht. Op zijn eigen heldere en 
duidelijke wijze geeft Kees met foto’s, 
� lmpjes en authentieke attributen 
uitleg over hoe het veengereedschap 
in de praktijk werd gebruikt. De lezing 
is vrij toegankelijk voor iedere 
bezoeker en is direct aansluitend aan 
de algemene ledenvergadering van de 
historische vereniging De Proosdij-
landen. Dit alles vindt plaats in de 
verenigingsruimte aan de Croonstadt-
laan 4a te Mijdrecht op donderdag 21 
april; aanvang 20.00 uur, de lezing 
begint om ongeveer 20.30 uur. 
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Uithoorn - Het nieuwe plan voor het 
Schansgebied heeft veel stof doen 
opwaaien. Afgelopen woensdag-
avond tijdens de gezamenlijke 
commissievergadering waren veel 
omwonenden aanwezig en werden 
drie insprekers gehoord over hun 
bezwaren. Zo’n tachtig bewoners 
hadden een petitie getekend om 
daarmee de bezwaren te onder-
steunen. Volgens Schansbewoner 
Iwan Hullegie is driekwart van de 
mensen die een online enquête had 
ingevuld tevreden over de huidige 
uitstraling van het Schansgebied. 
“Dus waarom moeten deze ingrij-
pende maatregelen genomen 
worden?”, vraagt hij zich af. “Het 
draagvlak voor de plannen ontbreekt 
en de omwonenden zijn woest.” Een 
groen park voor het algemeen 
belang moet er ontstaan op de 
huidige parkeerplaats. Hiervoor heeft 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
een mooie subsidie verstrekt. Daar-
voor moet een weg worden verlegd, 
woningen gebouwd en andere 
aanpassingen gedaan worden. 

Verzakken
De heer Peter Schat spreekt namens 
de Erfgoedcommissie als hij zegt dat 
dit plan een ‘recipe for disaster’ is. De 
kwetsbare panden kunnen de belas-
ting van het zware vervoer dat 

ontstaat door de bevoorrading van 
het winkelcentrum niet aan en zullen 
verzakken. Het probleem van het 
vrachtverkeer is echter niet door dit 
plan ontstaan, maar wethouder Jan 
Hazen vindt ook dat vrachtverkeer 
niet in de Schoolstraat thuishoort en 
gaat de situatie bekijken. Ans 
Gierman (DUS!) vraagt zich daardoor 
af of het heien voor de nieuwe 
woningen geen probleem gaat 
worden. Dat zal zeker gemonitord 
moeten worden. De bedoeling is dat 
er een cluster van vijf woningen 
gebouwd gaat worden. De 
opbrengst daarvan zal deels nodig 
zijn om de renovatie van de monu-
mentale kerktorens en de pastorie te 
�nancieren. Het bisdom wil dat de 
kerk gesloopt wordt of pleit voor een 
Lidl met een parkeerdek. Dat plan 
heeft de gemeente Uithoorn afge-
wezen omdat het niet past in dat 
historische gebied.

Parkeerdruk
Jas Sparnaay blikt even terug op een 
eerder plan uit 2012 dat werd inge-
trokken. Hij maakt zich vooral 
bezorgd over het parkeerprobleem. 
De parkeerdruk zou in het eerdere 
plan namelijk opgelost worden met 
de ondergrondse parkeergarage 
onder de voormalige N201 die nu 
niet meer gerealiseerd gaat worden. 

Petitie tegen plan Schansgebied
De parkeerproblemen baren de 
gemeenteraadsleden ook zorgen. 
Van de 122 parkeerplaatsen die er nu 
zijn in het Schansgebied komen er 
89 terug. Daarnaast wordt er extra 
bebouwing toegevoegd. De 
gemeente heeft tellingen uit laten 
voeren. Op drie avonden is gebleken 
dat er 72 parkeerplaatsen bezet 
waren. Deze tellingen vonden plaats 
tijdens corona, dus Het Rechthuis 
was toen gesloten. Maar de 
gemeente voert aan dat het vooral 
inzicht wilde krijgen in de parkeer-
plekken voor de bewoners. Ook in 
de naastgelegen K-wijk was nog 
ruimte vrij voor vijftig auto’s om de 
behoefte op te vangen en de 
parkeerplekken langs het Amstel-
plein gaan van zes naar 28 plaatsen. 
Er gaat nog een nader onderzoek 
plaatsvinden en er zullen extra 
tellingen worden uitgevoerd, maar 
dat kan pas als de verkeerssituatie 
rondom het Amstelplein is verbe-
terd. Wethouder Hazen gaat zijn 
uiterste best doen om draagvlak te 
vinden bij de omwonenden door 
hen te laten participeren in werkate-
liers. “We komen bij de raad terug 
met de gemaakte aanpassingen en 
pas daarna wordt een bestemmings-
plan gemaakt.” Op 28 april wordt er 
verder besloten over het 
Schansgebied. 

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.

Er wordt weer van alles 
georganiseerd!

De lente is in volle gang. Het zonnetje komt 
vaker tevoorschijn, de vogeltjes �uiten en de 

bloemen staan in bloei. Dat merk ik in onze tuin ook. Zo was er een 
ganzenfamilie met 13 kleintjes in hun kielzog. Over kleintjes gesproken. 
Het Paasweekend was bij ons �jn. Twee van de drie kinderen en twee 
kleinkinderen waren weer op bezoek…..en natuurlijk zijn er eieren 
verstopt en werden gevonden. Erg leuk altijd om die open en verassende 
blikken van kinderen te zien. Pasen is net achter de rug en er liggen meer 
mooie feest- en herdenkingsdagen en evenementen in het verschiet. 
Denk aan Koningsdag. Na twee jaar corona kan er weer gelukkig van alles 
georganiseerd worden in onze dorpen op 27 april. Kijk op www.uithoorn.
nl onder het kopje ‘evenementen’ wat er allemaal op stapel staat. 

Uithoorns Mooiste
Maar ook de hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste kan weer doorgaan. 
Deze wordt elk jaar georganiseerd door de AKU. Altijd in januari, maar 
vanwege corona is deze verschoven naar zondag 24 april aanstaande. Dit 
jaar alweer de 38e editie! Namens de gemeente zal ik het startschot 
lossen voor de G-run. Ik kijk ernaar uit. Er hangt altijd een hele mooie en 
sportieve sfeer. Mijn complimenten voor de mensen die zich elk jaar 
inzetten hiervoor. Ik ben blij dat de tijd is aangebroken dat we elkaar 
weer meer kunnen opzoeken. Onlangs bracht ik een bezoek aan onze 
werknemers van de buitendienst. U ziet ze rijden in ‘Duo+-voertuigen’. 
Duo+ is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Uithoorn, Ouder-
Amstel en Diemen. De buitendienst onderhoudt voor onze inwoners het 
groen, de parken, plantsoenen, de bomen, bermen en de speelplekken. 
Maar ook het onderhoud van verkeersborden, bestrating, verkeerspalen, 
riolering en het reinigen van de straat. We kunnen niet zonder hen. Fijn 
was het om hen te bedanken voor hun werk.

Bevrijdingsloop en ontbijt voor inwoners
Ook de Bevrijdingsloop op 5 mei kan weer doorgaan! Maar liefst 35 
lopers van de AKU zullen in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur 
vanuit Wageningen naar Uithoorn brengen. Rond 10 uur (op 5 mei) 
ontvang ik hen voor het gemeentehuis om het vuur in ontvangst te 
nemen en de fakkel aan te steken. Het is goed dat dit gebeurt. Dat we stil 
blijven staan dat we in vrijheid leven in Nederland. U weet, in vrijheid 
leven is op de dag van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend. Nadat 
de fakkel is aangestoken worden de lopers ontvangen in het gemeente-
huis voor een ontbijt. Ook u als inwoner bent welkom voor dit ontbijt! Ik 
hoop u te zien om 5 mei!

Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Er was enige verwarring 
over het aantal ligplaatsen in de 
nieuw te ontwikkelen e-harbour 
tussen het stiltemonument en de 
spoorbusbrug. Tijdens de gezamen-
lijke commissievergadering woens-
dagavond stelden zowel Marga 
Moeijes (PvdA) als Ans Gierman (DUS!) 
daar vragen over. De haven wordt in 
twee fases opgeleverd, verklaart 
wethouder Jan Hazen het verschil. Na 
een jaar volgt een evaluatie en als 
alles goed verlopen is, kan het aantal 
ligplaatsen groeien naar negentig. 

Daan Noordanus (VVD) vraagt zich af 
of de direct omwonenden en de 
gemeenteraad dan betrokken zullen 
worden bij de evaluatie en de 
wethouder bevestigt dat iedereen 
daar actief over geïnformeerd zal 
worden. Bij de monitoring zal vooral 
gekeken worden of het aantal van 
vijftig parkeerplekken voldoende is. 
De watertoeristen moeten gaan 
parkeren op de parkeerplaats bij The 
Mix. De bedoeling is dat het clubhuis 
van de scouting gaat verhuizen. Als er 
een overlap is, kan er tijdelijk worden 

Verduidelijking over e-harbour

geparkeerd bij de UBA. Maar volgens 
de wethouder zijn er al veel inschrij-
vingen voor een ligplaats gedaan 
door mensen vanuit de wijk er tegen-
over en zal de parkeerdruk dus wel 
mee gaan vallen. 

E-harbour
De haven wordt een e-harbour. Ans 
Gierman wil weten of het afdwing-
baar is dat er alleen elektrische 
sloepen mogen aanleggen. De 
wethouder wijst erop dat het een 
groei model is. Elektrische boten 
krijgen voorrang, maar er kan geen 
verbod worden opgelegd aan andere 
boten. De haven wordt afgesloten 
met een hek. Judith Beuse (DUS!) 
maakt zich zorgen of de kade wel 
toegankelijk blijft voor andere recre-
anten. Wethouder Hazen legt uit dat 
de plek sowieso al niet bedoeld was 
als zwemwater. Ook vissers zullen 
beperkt worden door de steigers, 
maar de oever blijft wel toegankelijk 
om te vertoeven. Jeroen Brink (PvdA) 
stipt het contrast aan tussen de jacht-
haven en het stiltemonument. De 
wethouder zegt toe dat tijdens de 
herdenking op 4 mei de jachthaven 
gesloten zal zijn. Er volgt nog een 
politiek debat over de jachthaven. 

Uithoorn - Het wordt feest in Uithoorn 
voor iedereen die het leuk vindt om op 
zoek te gaan naar een koopje of over-
bodige spulletjes wil verkopen. Op 
zaterdag 21 mei 2022 van 11.00 tot 
15.00 uur organiseert Uithoorn voor 
Elkaar de ‘Rommelroute Uithoorn’. Bij 
de Rommelroute staan duurzaamheid 
en ontmoeting centraal. Bewoners 
kunnen op die dag vanuit hun voor- of 
achtertuin tweedehands spulletjes 
verkopen. Verkopers die zich vóór 1 
mei a.s. aanmelden, komen op de 
Rommelroute-kaart. Zo kan iedereen 
op 21 mei een leuke tocht langs alle 
deelnemers in Uithoorn en De Kwakel 
maken. Let op: Commerciële verkoop 
is niet toegestaan. 

Aanmelden
Hoe meer mensen meedoen, hoe 
leuker de Rommelroute wordt. Inmid-
dels zijn er al meer dan 120 (!) aanmel-
dingen. Ook inwoners van De Kwakel 
doen mee. Heb je je nog niet aange-
meld en wil je ook meedoen en op de 
Rommelroutekaart vermeld worden? 
Aanmelden kan tot 1 mei 2022 op 
www.uithoornvoorelkaar.nu/rommel-
route Hier vind je ook de spelregels en 
alle informatie.

Bezoekers
Bezoekers kunnen op zaterdag 21 
mei op pad met een kaart met de 
adressen van de verkopers. Deze is 
op 21 mei (gratis) af te halen bij Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 
1 en de Buurtkamer in De Kuyper, 
Kuyperlaan 50. Op deze locaties 
kunnen bezoekers (tegen betaling) 
ook een kopje ko�e of thee drinken 
en eventueel gebruik maken van het 
toilet. De Rommelroute is een initia-
tief van inwoners en Uithoorn voor 
Elkaar en wordt mede mogelijk 
gemaakt door een �nanciële bijdrage 
van Amstelidee. Daar zijn we natuur-
lijk erg blij mee! Houd voor nieuws 
en informatie de Facebookpagina in 
de gaten: @RommelrouteUithoorn. 
Hier kun je ook een oproepje 
plaatsen, bijvoorbeeld als je mee wilt 
doen maar geen tuin of oprit hebt. Er 
zijn namelijk ook inwoners die het 
leuk vinden om dan gezellig samen 
te verkopen en een plekje in hun tuin 
beschikbaar stellen. Wie weet leer je 
zo leuke nieuwe buurtgenoten 
kennen! Ook kun je hier vast een foto 
plaatsen met een voorproe�e van de 
schatten die je te koop gaat 
aanbieden. 

Doe je mee met de 
Rommelroute Uithoorn?
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

Openbare vergaderingen welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt 
u een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via 
(0297) 513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 
 www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702 
 (vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeper-
kingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van eve-
nementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementen-
kalender via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uit-
hoorn en De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of ac-
tiviteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat 
kunt doen.

Activiteiten april/mei

23-04-2022 Bokkentocht Uithoorn en De Kwakel

24-04-2022 AKU hardloopwedstrijd - Uithoorns Mooiste

27-04-2022 Koningsdag vrijmarkt in De Kwakel en 
Uithoorn dorpscentrum

04-05-2022 Dodenherdenking Uithoorn, Thamerkerk

04-05-2022 Dodenherdenking Egeltjesbos De Kwakel

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022  Rommelroute Uithoorn

31-05-2022  Avond4daagse Uithoorn en De Kwakel

Feestdagen en openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen 
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

Goede Vrijdag 15 april: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot 
Uithoorn open 9.00-12.30 en van 13.00-16.30 uur

Pasen 17 en 18 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

Koningsdag 27 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022: gemeentehuis en 
scheidingsdepot gesloten

Brugdag vrijdag 6 mei 2022: gemeentehuis gesloten en 
scheidingsdepot open

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis en 
scheidingdepot gesloten

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten en 
scheidingsdepot open 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022: gemeentehuis en 
scheidingsdepot gesloten

Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook informa-
tie over het aanvragen van bijzondere bijstand, hoe je een 
aanvraag kan doen voor een computer voor schoolgaande 
kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 
met een krappe beurs te on-
dersteunen? Deze regelingen 
staan op de website www.uit-
hoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld 
informatie over onze schuld-
hulpverlening. De schuldhulp-
verleners ondersteunen onder 
andere bij het maken van een 
overzicht van uw inkomsten en 

uitgaven, bij het maken van be-
taalafspraken met schuldeisers 
en bij een dreigende situatie, 
zoals huisuitzetting of afsluiting 
gas, water, licht. Denkt u dat de 
schuldhulpverlening kan hel-
pen? Maak dan een afspraak 
via het Sociaal Loket. Zij zijn te 
bereiken van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 10.30 
uur via (0297) 513111. Een e-
mail sturen kan ook: schuld-
hulpverlening@uithoorn.nl.

Dodenherdenking 
Uithoorn 2022
Bericht namens Het comité 
4 mei Uithoorn en De Kwakel
Op 4 mei 2022 herdenken we de 
oorlogsslachtoffers. We herden-
ken samen in verbondenheid, ie-
der met zijn eigen herinneringen en 
gedachten. Het comité 4 mei Uit-
hoorn en De Kwakel roepen op om 
de vlag om 18.00 uur half stok te 
hangen.

Dit jaar weer stille tocht 
vanuit het Oranjepark.
De afgelopen twee jaren was het 
niet mogelijk om een normale her-
denking te organiseren maar dit 
jaar gaat de herdenking gelukkig 
door in zijn normale vorm. Op 4 
mei om 19.30 uur verzamelen we 
in het Oranjepark en vertrekken om 
19.45 uur in de richting van de Tha-
merkerk. De stille tocht wordt be-
geleid door slagwerk met omfl oers-
te trom. U wordt van harte uitgeno-
digd om hierbij aan te sluiten. Ver-
der roepen we op één bloem mee 
te nemen.Voorafgaand ontvangen 
alle deelnemers de vrijheidsfakkel-
pin* van het comité (*op=op).

De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan 
naar de Prins Bernhardlaan, Stati-
onsstraat langs de herdenkingspla-
quette van de slachtoffers die via 
het Spoorhuis naar internerings-
kampen gingen. Daar is een heel 
kort moment waar wordt stilgehou-

den. Daarna vervolgen we onze 
weg onder het Piet de Kruijffviaduct 
door de Wilhelminakade op naar 
het Stiltemonument bij de Thamer-
kerk. Uiteraard kunt u onderweg 
gewoon aansluiten.

Bij het stiltemonument blaast een 
trompettist de Last Post en om 
20.58 uur precies is het twee minu-
ten stil. Om 20.00 uur volgt het Wil-
helmus en geeft Burgemeester P. 
Heiliegers een toespraak. Daarna 
zal dorpsdichter Peter Borghaerts 
een speciaal gedicht voordragen. 
Na het gedicht zal de krans wor-
den geplaatst op het monument. 
Daarna kan iedereen de meege-
brachte bloem plaatsen in de rood, 
wit blauwe bloemenband. Afslui-
tend vindt er een herdenkingscon-
cert plaats door het vriendenkoor 
in de Thamerkerk waar u van har-
te voor wordt uitgenodigd. (De toe-
gang is gratis!). Kijk voor het pro-
gramma op de evenementenkalen-
der via www.uithoorn.nl, of zoek op 
‘programma’. 

4 mei herdenking De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel, or-
ganiseert ook dit jaar weer de do-
denherdenking. Deze vindt plaats 
in het Egeltjesbos, achter in de 
Kuil. Vanaf 19.15 kan er verza-
meld worden, waarna even voor 
half 8 de herdenking zal beginnen. 
Tijdens deze herdenking zal er 
door middel van een overdenking, 
gedichten en muziek worden stil-
gestaan bij het landelijke thema.

Dit jaar luidt het thema 
‘vrijheid in verbondenheid’. 
Even voor 20.00 uur zal door de 
trompettist de taptoe worden in-
gezet, hierna volgen er twee mi-
nuten stilte. Na de twee minu-
ten stilte zal er een kranslegging 
plaatsvinden, waarna alle bezoe-
kers de gelegenheid krijgen om 
via het stiltemonument de her-
denkingsplaats te verlaten.

Denk mee over projecten 
op Uithoorndenktmee.nl
Denk mee bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en De 
Kwakel. Op Uithoorndenktmee krijgt u alle informatie over in-
spraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen binnen 
de projecten. Maar u krijgt vooral de ruimte om uw mening, uw 
vragen en uw wensen te laten horen. Aan de gemeente en aan 
andere inwoners. 

Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl 

Gemeente Uithoo
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Uithoorn Helpt
Op uithoornhelpt.nl kunt u als inwo-
ner van Uithoorn terecht met al uw 
vragen over verschillende onder-
werpen. Veel organisaties werken 
samen op het gebied van welzijn, al dan niet in combinatie met 
hulp of ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel 
de juiste ondersteuning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op 
www.Uithoornhelpt.nl vindt u onderwerpen over zorg en onder-
steuning, wonen en huishouden, werk, geld en uitkering, opvoe-
ding en gezin, vrijwilligerswerk, vervoer, mantelzorg, opleiding 
en inburgering, activiteiten en meedoen, gezond blijven en hulp 
voor Oekraïne.
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Mijdrecht - Het traditionele podium-
feest van OBS De Eendracht, op 
woensdag 6 april jl., voelde als één 
groot en warm feest. Wat hadden de 
leerlingen én leerkrachten hier naar 
uitgekeken! Twee jaar lang kon dit 

jaarlijkse evenement geen doorgang 
vinden vanwege de regelgeving 
rondom corona en nu mocht het feest 
eindelijk weer op de jaarkalender 
worden gezet. Wekenlang werden 
dansjes, toneelstukjes en liedjes geoe-

fend en konden de ‘buren’ in de klas 
ernaast alvast genieten van een stukje 
voorpret. Wat zou iedereen gaan 
doen? Onder deskundige leiding van 
leerkrachten en behulpzame ouders 
bouwden wat leerlingen uit de boven-

Podium feest bij OBS De Eendracht bouwgroepen een deel van de 
morgen aan het podium. Zo leerden 
ze alvast de �jne kneepjes van tech-
niek en geluid. Alle ouders werden 
uitgenodigd om op de tribune plaats 
te nemen en mochten zo’n anderhalf 
uur lang genieten van een prachtige 
show vol van speciale talenten en 
gezamenlijke optredens. Het 

programma werd enthousiast en 
vakkundig gepresenteerd door twee 
leerlingen uit groep 8. Na deze gezel-
lige morgen voelde iedereen van OBS 
De Eendracht zich stiekem een beetje 
opgelucht dat het zo goed was 
verlopen. Blijft spannend natuurlijk en 
juist dat maakt dat iedereen toch weer 
uitkijkt naar het volgende spektakel!



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.

komt belofte van verkiezingsleus al snel na

Mogen de inwoners het echt zeggen? 
Vorige week stond in onze rubriek van het theelabeltje de vraag: “Wat wil 
jij graag tegen de nieuwe gemeenteraad zeggen?” met een link naar de 
verkiezingsleus van RVB “Jij mag het zeggen”. Het vertrouwen in de poli-
tiek is de laatste jaren afgenomen omdat vaak bleek dat dit verkiezings-
leuzen in praktijk niet nagekomen werden. De kiezer was dan ook vaak 
wantrouwig en pareerde zo een verkiezingsleus dan met reacties met de 
strekking” dat gaat heus niet gebeuren, de politiek is onbetrouwbaar, 
Dat is gewoon een verkiezingstruc, etc.” Nu lijkt het toch dat veel inwo-
ners van De Ronde Venen het vertrouwen hebben gehad dat zij het 
mogen gaan zeggen en hebben massaal gekozen voor de partij die heeft 
beloofd ook daadwerkelijk te gaan luisteren naar de inwoners. 

Hoe gaan ze dat waarmaken?
RVB heeft min of meer aangegeven 
een ander soort politiek te willen 
gaan bedrijven en ook na het verkie-
zingscircus de stem van de inwoners 
serieus te willen nemen. Zij willen dat 
de raad daarin in zijn geheel mee gaat 
doen. Bij de lokale besluitvorming 
willen zij de inwoner betrekken. Dat 
zou mooi zijn als dit ook daadwerke-
lijk zou gaan gebeuren. Natuurlijk zijn 
er ook nu sceptise geluiden te horen 
en ook 2 praktische vragen kwamen 
voorbij namelijk “Hoe gaan ze dat 
waarmaken?” en “Hebben ze daar wel 
tijd voor om inwoners te bevragen en 
ze ook daadwerkelijk te betrekken? 

Enquete en HVA student
En wat betreft de laatste 2 vragen 
kregen we ook een verrassende mail 
van een HVA student die wellicht al een 
mooi antwoord geeft op deze twee 
vragen. De student schreef ons dat hij 

stage loopt en in opdracht van RVB een 
enquette uit heeft gezet in De Ronde 
Venen om de jeugd meer te betrekken 
bij de samenleving in het kader van 
participatie in de lokale omgeving. Zo 
gaan ze dat dus doen en RVB gaat niet 
alleen gemeenteambtenaren inscha-
kelen om inwoners te betrekken maar 
gaat derden inzetten om inwoners te 
bevragen en te betrekken.

Netwerk van starters op de 
woningmarkt 
In dit geval heeft een student deze taak 
op zich genomen en wil van de 
jongeren in De Ronde Venen graag 
horen wat zij te zeggen hebben? Dat 
deze student de vraag van RVB heeft 
gekregen om de jeugd te gaan 
bevragen over de woonwensen juichen 
wij van Stichting Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) natuurlijk toe. IVI heeft zich 
immers ook de afgelopen tijd ingezet 
op het woondossier in De Ronde Venen. 

Daarbij hebben wij inmiddels een 
behoorlijk netwerk opgebouwd van 
honderden zogenaamde starters op de 
lokale woningmarkt die wanhopig op 
zoek zijn naar een betaalde woning. 
Mooi dat de student IVI heeft gevonden 
en ons de vraag heeft voorgelegd of wij 
willen meewerken om de jongeren in 
De Ronde Venen te enthousiasmeren 
om mee te gaan doen. En hoe hij ze kon 
vinden? Natuurlijk is het antwoord daar 
op volmondig “JA”, want ook IVI wil dat 
de inwoners het mogen zeggen. We 
zitten dus op één lijn. Dit is ontegenzeg-
gelijk een goed en hoopvol begin en 
lijkt het of de verkiezingsbelofte dat de 
inwoner het de komende 4 jaar mag 
gaan zeggen waargemaakt gaat 
worden. een duidelijk andere 
bestuursstijl! 

Laat je stem als jongeren horen
Laten we daarom beginnen met de 
oproep te doen aan alle jongeren om 
mee te doen aan deze enquete! Via de 
volgende link kan je mee doen: 
https://www.survio.com/survey/d/
D0R9Z6R9W8G4Y8U3D
Op de IVI website www. inwoners-
voorinwoners.nl kan je ook via deze 
link inloggen naar de enquete. 
Misschien valt u als lezer niet onder de 
doelgroep dan roepen wij u op om uw 
(klein)kinderen aan te sporen om mee 
te doen en hun stem te laten horen. 

Eerste stap maar nog een lange weg
Uit ervaring weten wij dat deze nieuwe 
bestuurstijl de lokale politiek, ambte-
naren, inwoners, ondernemers en 

andere organisaties en belangheb-
bende binnen de lokale gemeenschap 
even wennen is. Deze verandering vergt 
een behoorlijke inspanning van de 
gemeenschap. En de gemeenschap dat 
zijn wij met zijn allen. IVI wil daarin zijn 
steentje graag bijdragen. IVI is daarom 
voor de verkiezingen begonnen om een 
peiling onder de inwoners te houden, 
om te peilen waar de gemeenschap 
over mee wil denken en hoe? 

Gemeenschap aan zet
IVI wil de gemeenschap betrekken en 
aan zet zetten. Onder de werktitel 
‘Gemeenschap aan zet” gaan wij 
volgende week de logische vervolgstap 
zetten met een wat inhouderlijke raad-
pleging naar aanleidng van de peiling. 
Uit de peiling kwam naar voren dat de 
gemeenschap wil meedenken over 
oplossingen in hun eigen omgeving en 
vooral wonen vindt men belangrijk. Dit 
sluit mooi aan om de enqute die de 
HVA student voor RVB heeft uitgezet. 

Samen kom je verder! 
Deze leus staat vanaf het begin op 
ons visitekaartje en dat is niet voor 
niets. Laten we als gemeenschap 
deze verschuiving in het politieke 
landschap gebruiken om het ook 
echt samen te gaan doen! We hebben 
komende week dan ook al een 
afspraak staan met de HVA student 
om samen op te gaan trekken om de 
Gemeenschap echt aan zet te krijgen. 
Wij willen zeker niet op de stoel gaan 
zitten van gemeenteambtenaren. 
Maar dragen ons steentje gewoon bij. 

Aanvulling voor raad en 
gemeentehuis
Wij denken dat dit op het gemeente-
huis als zeer welkom gezien moet 
worden, omdat de werkdruk daar erg 
hoog is en het grote personeelsver-
loop er vaak voor zorgt dat men niet 
kan voldoen aan de opdracht die 
men heeft. De raad kan er natuurlijk 
zijn voordeel mee gaan doen door 
besluiten te nemen die breed 
gedragen worden. Wij denken dan 
ook echt dat we met de participatie-
tool ‘Gemeenschap aan zet’ echt 
invulling kunnen gaan geven aan de 
wens van een nieuwe bestuursstijl 
die de lokale politiek in De Ronde 
Venen in het vooruitzicht is gesteld 
en waar de kiezer op ingezet heeft. 

Uitdaging en Kans
Alhoewel er hier een paar behoorlijke 
uitdagingen liggen, zien wij juist een 
kans. Juist door de gemeenschap te 
betrekken bij onderwerpen waar 
inwoners direct belang bij hebben 
creeer je betrokkenheid en 
vertrouwen. De zo gewenste partici-
patie zal hierdoor sneller slagen. We 
hopen dat er snel een nieuwe coali-
tieakkord is en we aan de slag 
kunnen. We gaan ervanuit dat we 
met elkaar in gesprek gaan. We 
hebben al een aantal gesprekken met 
stakeholders achter de rug en hopen 
dat de nieuwe raad de Gemeenschap 
aan zet zullen omarmen en het in 
ieder geval een kans wil geven. Wij 
willen het graag samen doen.
Samen kom je verder!

Wat een rommel maken we er van!
Is het u weleens opgevallen hoeveel 
rommel mensen maken. Ik �ets elke 
dag door het industriegebied van 
Mijdrecht naar mijn werk. Het valt mij 
dan op dat er in de berm altijd zoveel 
blikjes, �esjes en verpakkingen 
liggen. Ik ben ze uit verveling eens 
gaan tellen. Gemiddeld tel ik dan 
zo’n 25 stuks rommel wat eigenlijk in 
de prullenbak hoort. Ik vertelde het 
een collega die dezelfde ergernis had 
over de troep die onze mede inwo-
ners er van maken. 

Die man in die rolstoel 
Mijn collega vertelde dat hij tegen-
woordig een plasticzak meenam als 

hij naar het werk liep en dan de 
rommel die hij tegenkwam tijdens de 
wandeling meenam en aan het eind 
van de rit in de prullenbak gooide. 
Dat deed hij naar voorbeeld van ‘die 
man in de rolstoel’. Natuurlijk had ‘die 
man in de rolstoel’ een naam. Hij 
vertelde mij toen over Leo 
Hesselmans.

Gewoon doen!
Niet veel later ontmoette ik Leo zelf 
in het centrum van Mijdrecht en 
sprak hem aan. Ik vroeg brutaal aan 
hem wat hem had bewogen om de 
rommel van anderen op te ruimen. 
Zijn antwoord was eigenlijk kort en 
krachtig. Hij zei: “daar wordt het 

Bijzondere Rondeveense Inwoners 

Leo Hesselmans doet het gewoon! schoner van”. Zo simpel is het. Hij is 
het gewoon gaan doen vertelde hij 
en doet het nu 2x daags iedere dag. 
Je blijft in beweging en komt onder 
de mensen. Het geeft bovendien een 
goed gevoel en Mijdrecht blijft 
schoon!

Niet georganiseerd
Er is hem wel eens gevraagd of hij 
het niet bijvoorbeeld in groepsver-
band wil gaan doen of min of meer 
georganiseerd via tympaan de Baat. 
Dat vindt Leo allemaal een beetje 
over de top. Het is wat hem betreft 
gewoon een kwestie van doen en als 
meer mensen het gaan doen is dat 
helemaal prima, maar het moet geen 
therapie of praatgroepje worden. Er 
is ook niet zoveel aan te organiseren 
gaf hij aan. Je koopt een grijpertje en 
pakt als je de deur uit gaat een zak 
mee en de rest spreekt voor zich. 

Leuk gesprek
Het werd een leuk sociaal gesprek 
met Leo. Zo vertelde hij mij dat hij 
van oorsprong een Amsterdammer 
was en dat is toevallig ook mijn 
geboorteplaats. We kwamen tot de 
conclusie dat we ons inmiddels wel 
Rondeveners voelen en het hier mooi 

wonen is. Hij hield wel van de stad en 
zou nog weleens een keertje terug 
willen om te kijken hoe het daar was, 
maar de hectiek van de stad en een 
rolstoel gaan niet altijd samen. Dan is 
zo’n dorp toch wel wat anders. Maar 
Leo vertelde mij meer en ik kwam 
erachter dat Leo een sociaal 
bewogen man was. 

Lege �essen voor Oekraïne
Zo kwamen we in ons gesprek van 
Amsterdam uiteindelijk uit op 
Oekraïne. Leo vertelde dat hij tegen-
woordig Lege plastic �esjes samen 
met wat lokale ondernemers inza-
melt voor hulp aan vluchtelingen uit 
Oekraïne. 

Meer prullenbakken in Nederland
Toch ziet Leo liever dat de mensen 
het vuil zelf in de prullenbak gooien. 
Daarvoor zou hij graag zien dat er 
meer prullenbakken in het centrum 
van Mijdrecht geplaatst gaan 
worden. Dat is nog niet zo 
eenvoudig. Leo heeft al wat 
gesprekken gevoerd in het gemeen-
tehuis. Het is een �nanciële kwestie. 
Wellicht dat hiervoor sponsors 
gevonden kunnen worden die 
nieuwe prullenbakken willen spon-

Op onze IVI-pagina zetten wij zo nu en dan een inwoner in de schijnwer-
pers. Dit zijn niet zomaar inwoners maar bijzondere Rondeveense inwo-
ners. We kwamen zo een een heel bijzondere inwoner tegen in het 
centrum van Mijdrecht. Verhalen liggen soms gewoon op straaten dat is 
hier wel heel toepasselijk. Leo Hesselmans haalt immers ook het één en 
ander op van de straat. Dagelijks ruimt hij de rommel op die andere 
mensen achterlaten. Hij wil dat onze mooie gemeente schoon blijft. 
Rommel hoort in de prullenbak volgens Leo en wat Stichting Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) betreft hoort Leo in het zonnetje gezet te worden als 
Bijzondere Rondeveense Inwoner. 

soren. Leo gaf aan dat hijzelf dan wel 
de prullenbakken wil legen. 
Misschien dat Leo dit plan samen 
met IVI kan oppakken? 

Bijzondere Rondeveense Inwoner
Maar voor nu leek het IVI meer dan 
terecht om Leo te onderscheiden 
met de eretitel “Bijzondere Ronde-
veense Inwoner” in onze speciale 
rubriek op onze IVI pagina. Een 
inwoner waar we trots op moeten 
zijn en die de handen uit de mouwen 
steekt om de lokale omgeving en 
samenleving een stukje mooier en 
socialer te maken. Leo bedankt!
Weet u ook zo een Bijzondere Ronde-
veense Inwoner laat het ons weten 
via info@inwonersvoorinwoners.nl
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Mijdrecht - We hebben nog even te 
gaan, maar zet het al vast in je 
agenda: Oldtimer Middag Mijdrecht! 
Op zondag 26 juni (2022) organiseren 
wij een leuke middag op de parkeer-
plaats bij Optisport/Veenweidebad 
aan de Ontspanningsweg. er zijn 250 
oldtimer eigenaren uitgenodigd om 
hun trots te komen showen en een 
goed gevuld food-court maakt het af! 
Heb je zelf géén oldtimer, maar was je 
vroeger (of zelfs nu) verliefd op een 

bepaalde auto? Grote kans dat die 
ertussen staat. Maar kom gerust met 
de hele familie op bezoek. En 
moeders (of vaders) hoeven niet 
tussendoor terug naar huis om te 
koken, want het food-court is rijkelijk 
voorzien, door uitbaters die hoofdza-
kelijk uit de gemeente zelf komen, 
dus de kwaliteit is bekend. En dat is 
handig, want het feestje loopt van 
15:00 tot 19:00 uur. Een lekkere hap is 
dan ter plaatse geen probleem. Maar, 

Zet vast in de agenda: 
Oldtimers in Mijdrecht

De organisatie (Thomas en Laura) bij hun Zimmer Golden Spirit.

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Een traditie kon na enige 
jaren weer opgepakt worden, de 
extra aangeklede bridgeavond voor 
de feestdagen, in dit geval de Paas-
drive. In de A- lijn waren Ben 
Remmers & Cobie Bruine de Bruin 
hierdoor zo gemotiveerd dat ze met 
een prima score van 62,08% alle 
anderen achter zich lieten. Jan Bronk-
horst combineerde zijn talenten nu 
met die van Ger Quelle en dat resul-
teerde in een tweede plek met 
61,73%. Janny Streng & Johan Le 
Febre continueerden hun goede 
optreden sinds de herstart van het 
seizoen met 59,79% als derde, 
gevolgd door Elisabeth van den Berg, 
die nu met bridgepartner Jan Bunnik 
met 58,15% als vierde alweer deel 
uitmaakte van de top van de lijn. 
Arnold Heuzen & Theo Klein bewezen 
met 54,94% het spelletje nog niet 
verleerd te hebben en haalden zo de 

vijfde plaats binnen. In de B- lijn 
vielen een paar bijzondere uitslagen 
op. De plaatsen één en twee werden 
gedeeld door Adrie & Ko Bijlsma en 
Stenny & Herman Limburg met voor 
beide paren 59,38%. Opvallend werd 
het echter bij de vijfde uitslag, die 
opnieuw werd gedeeld. Hans Elias & 
Rob Fasten en An Greven & Gijs de 
Ruiter hielden elkaar hier in even-
wicht met 55,90% voor beide paren. 
Daar tussen werden Richard van den 
Bergh & Tim Vader derde met 58,68% 
en Marijke & Ger van Praag waren als 
vierde met 56,94% ook weer eens op 
dreef. Volgende keer weer gewoon 
de parencompetitie en wilt u daar 
instromen, meld u dan bij het secre-
tariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl . Bridgeclub De Legmeer 
speelt elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in het Buurtnest Arthur van 
Schendellaan 59 in Uithoorn.

Uithoorn - Het leek erg veel op een 
echt feessie, de klaverjasavond bij 
Legmeervogels op vrijdag 8 april 
2022. Vele tientallen personen zijn op 
deze klaverjasavond afgekomen. Het 
bleef tot in de kleine uurtjes uiterst 
gezellig in de kantine van Legmeer-
vogels. Aan het eind van dit klaver-
jasfeessie worden dan de prijzen 
uitgereikt. De prijs van de grootste 
pechvogel deze avond is gegaan 
naar Douwe Douwstra. Hij behaalde 
4814 punten. Is niet veel maar wel 
goed voor een prijsje. Verder zijn 
deze avond in de prijzen gevallen, 
Willem Boer. Hij kreeg op het 

winnaars podium de derde prijs 
overhandigd. Zijn punten totaal deze 
avond bedraagt 6856 punten. De 
tweede prijs is gegaan naar de 
winnaar van vier weekjes geleden 
Wim Tjasma. Zijn puntentotaal is 
deze avond 7055 hele punten. De 
man, deze keer was het een man, die 
iedereen een poepie liet ruiken zoals 
hij zelf na a�oop verklaarde is Egbert 
Verkerk. Hij behaalde in de 4 rondjes 
klaverjassen 7185 puntjes. Wilt u ook 
eens komen klaverjassen bij 
Legmeervogels? dit kan weer op 
vrijdag 22 april 2022. De aanvang is 
ook deze avond 20.00 uur. 

Klaverjasfeesje bij Legmeervogels

Bridgen om poen in de Quakel
De Kwakel - Afgelopen donderdag 
had de jubileum commissie eens wat 
anders verzonnen ter ere van ons 35 
jarig bestaan. Spelen om poen in een 
Monopoly drive waarbij elk contract 
direct afgerekend moest worden na 
het bieden en spelen. Allemaal 
speelden we dezelfde spellen zodat 
er ook nog een top-integrale score 
beschikbaar was en vele, maar soms 
verrassende, prijswinnaars ople-
verden. Voor iedereen was er natuur-
lijk een snoepprijsje maar ook werden 
enkele “geld”prijzen verdiend. En ja 
geheel omlijst met allerlei lekkernijen 
vooraf en tussendoor. Een top avond 
voor alle leden en genodigden, 
(prima georganiseerd door de jubile-

umcommissie) en keurig verzorgd 
door de crew van het dorpshuis. En ja 
tot in de late uurtjes was het nog 
onrustig in de bij ons bekende 7e en 
8e ronde. Bridgen en gezelligheid 
gaan bij BVK namelijk hand in hand. 
En ja over 4 jaar kunnen we alweer 
een nieuw feest verwachten. Ik zeg 
niet dat de voorbereidingen al in 
volle gang zijn. Maar we zijn wel weer 
bezig met het slotstuk van ons, door 
corona gebroken, bridgeseizoen. Wil 
je ook wel eens de sfeer komen 
proeven (of wil je ook eens een 
speciale bridge drive organiseren) 
meld je dan bij afmelden.bvde-
kwakel@gmail.com dan bekijken we 
de mogelijkheden hiertoe.

ben je wél een oldtimer bezitter en 
lijkt het je leuk om met gelijkge-
stemden op te scheppen over je 
bolide, of onder elkaars motorkap te 
gluren? Dan is de 1e Oldtimer Middag 
Mijdrecht echt ook iets voor jou! 
Schrijf je dan gratis in op de evene-
ment site www.oldtimermiddagmijd-
recht.nl (Vooraf inschrijven is voor 
deelnemende oldtimers nodig om 
veilig het maximum van 250 auto’s te 
kunnen garanderen.) 

Eten drinken
Oldtimer Middag Mijdrecht is een 
feestje volgens het Cars & Co�ee 
concept. Het is geen rondrit, maar 
een parkeerplaatsmeeting zoals in de 
oldtimerwereld ook gebruikelijk is. 
Auto’s, bezoekers, eten, drinken en 
gezelligheid! De eerste auto’s 
verschijnen deze zondag zo tegen 
15:00 uur, en het feestje duurt tot 
19:00 uur. En ze kunnen nu al 
verklappen dat de voorinschrijvingen 
al teruggaan tot auto’s uit 1929. Nog 
een paar iets oudere erbij en we 
zitten 2 eeuwen terug. Hoe mooi wil 
je het hebben? Tip: woon je in de 
buurt, kom dan met de �ets. Deelne-
mers met oldtimers mogen op het 
terrein parkeren, maar bezoekers 
worden voor parkeergelegenheid 
met hun auto verwezen naar parkeer-
plaatsen elders, op ca. één minuutje 
wandelen. Informatie: info@oldtimer-
middagmijdrecht.nl. Inschrijven: 
inschrijven@
oldtimermiddagmijdrecht.nl

Mijdrecht – Het gemis van een 
dorpshuis in Mijdrecht ga je steeds 
meer en meer voelen.
Hoewel Mijdrecht de grootste kern is 
van De Ronde Venen, is zij de enigste 
die geen dorpshuis heeft. Zelfs de 
Hoef en de Amstelhoek hebben een 
dorpshuis. En waarom wordt het 
steeds meer gemist? Er is geen plaats 
meer voor vaste clubjes die willen 
klaverjassen, bridgen, bingo spelen, 
knutselmiddagen. De laatste jaren 
lukte het de buurtcomites het nog 

om een schoollokaal te huren, maar 
helaas ook dit is in juni voorbij. De 
school heeft de lokalen nodig en een 
kaartclub, die al ruim 20 jaar bestaat, 
de bingo, de knutselclub… ze staan 
vermoedelijk op straat. Mochten ze 
eindelijk weer en dan krijg je te 
horen: “Jammer maar in juni is het op. 
We moeten er hieruit en zoek maar 
eens iets nieuws. Je gaat denken, 
waar dan heen waar het ook nog 
betaalbaar is en makkelijk bereikbaar, 
want de meeste deelnemers zijn 

Nog minder plaats voor 
gezelligheid voor ouderen

dikke 55- plussers. Het Oude paro-
chiehuis? Het Irene gebouw naast de 
kerk? De Schakel ook een gebouwtje 
naast een kerk. Bij Argon in de 
kantine? Is wel een hoge trap, 
hetzelfde bij korfbalvereniging 
Atlantis, een moeilijk hoge trap. De 
kaartclub heeft zo tussen de 40-50 
deelnemers, de bingo 30 tot 40 en de 
knutselclub tussen de 10 en 20. Dus 
heel wat mensen die hun gezellige 
avondje of middagje gaan missen. Er 
wordt – zo wordt verteld – naarstig 
gezocht, maar of het lukt??? 
Misschien kan de gemeente iets 
regelen? Wie iets weet laat het 
weten. 

Vorige week ontvingen de bewoners van Uithoorn en 
De Kwakel een prachtige uitgave van SPUK (Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel) in de brievenbus ; 
met als thema ‘ Uithoorn en De Kwakel in beweging’. In 
de kleurrijke brochure gaat het bladzijden vol over hoe 
mooi Uithoorn en De Kwakel in een waterrijke omge-
ving liggen en wat dat voor recreatieve mogelijkheden 
biedt. Met bootjes kan je tochten maken naar De Hoef 
of naar de Tolhuissluis. Schitterend zijn de wandelingen 
door de vele weilanden die door bruggetjes met elkaar 
verbonden zijn. De talrijke slootjes zitten vol vis in dit o 
zo waterrijke gebied. Voor velen is hier volop te 
genieten. Maar kunnen onze (klein)kinderen in de 
toekomst ook in veiligheid genieten van het vele wat 
het water in de gemeente onze te bieden heeft? Zeker 
nu per 9 mei de sluiting van het zwembad De Otter is 
aangekondigd is dit een prangende vraag. Dicht bij 
huis konden vorige generaties kinderen in korte tijd 
onder zeer deskundige leiding hun zwemvaardigheid 
aangeleerd krijgen. 

Zwembad
Uithoorn met meer dan 30.000 inwoners zou trots 
moeten zijn op de aanwezigheid van een zwembad. 
Dat kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen in ons 
waterrijk landje is van het grootste belang. Er wordt 
naar andere gemeenten verwezen om daar zwemles te 

gaan halen. Het is wel erg gratuit om in de buurtge-
meenten de oplossing voor dit probleem te zoeken. 
Wetende dat ook daar enorme wachtlijsten zijn, kan en 
mag dat niet de oplossing zijn. Naast het probleem van 
de wachtlijsten is het vervoer natuurlijk ook een 
belangrijk punt. Nu het nieuwe college gestalte krijgt 
lijkt me het bieden van zwemonderwijs een van de 
belangrijkste zaken waar men zich over moet buigen 
en waar op kort termijn een adequate oplossing voor 
moet komen. Sport stond hoog genoteerd bij verschil-
lende politieke partijen tijdens de laatste verkiezingen. 
Uithoorn scoort hoog als het gaat om zijn sportfacili-
teiten over een breed scala aan sporten. Echter, voor 
zwemmen heeft men tot nu toe in deze gemeente een 
minder warm gevoel getoond. Dat is moeilijk uit te 
leggen, omdat elk gezin hier mee te maken heeft. Een 
boerengezegde luidt: het land van je buurman is 1 keer 
in de 20 tot 30 jaar te koop. Ik denk dat deze wijsheid 
ook opgaat voor het zwembad. Als De Otter verdwijnt 
duurt het zeker evenzoveel jaren dat er een nieuw 
zwembad in Uithoorn komt. Laten we niet parasiteren 
op de zwembaden in onze omgeving, maar neem 
eigen verantwoordelijkheid. Bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen heb ik op een partij gestemd die de 
sport een bijzonder warm hart zou toedragen. Steek 
juist nu je nek uit en zorg dat het zwembad de Otter 
behouden blijft voor onze gemeenschap of kom met 
een aanvaardbare oplossing. 
Ruud van der Peet 

Sluiting zwembad De Otter
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Al jaren werk ik bij een plaatselijke supermarkt die met de blauwe 
mandjes. Elke keer ben ik weer verbaasd dat deze mandjes op de één of 
andere manier zijn verdwenen. En dat vind ik nou zo jammer. Een paar 
maanden geleden, zijn er weer nieuwe mandjes besteld, dus iedereen 
weer tevreden. De klanten konden weer een mandje pakken en hun 
boodschappen doen. Helaas zie ik de stapel steeds kleiner worden. Dat is 
niet alleen vervelend voor de klant, maar ook voor ons als personeel. Wij 
moeten steeds heen en weer lopen, om de mandjes die er nog zijn, te 
verzamelen, om de klant tevreden te stellen. Waar blijven die mandjes 
dan? Dat is iets wat wij ons ook afvragen. Ik snap heus wel, dat ze erg 
handig zijn voor in de schuur of voor op de camping. Maar u “ leent “ iets 
wat niet van u is. Misschien denkt u: “ Die grootgrutter merkt er toch niets 
van “ Maar daar gaat het niet om. U “ leent “ iets van iemand en brengt het 
vervolgens niet terug. En dat valt me nu zo tegen. Ik had niet gedacht dat 
dit zou gebeuren. Dus heeft u een mandje staan in de schuur of in de 
camper of zomaar gewoon thuis, wilt u die a.u.b. terugbrengen? Wij zijn 
er heel erg mee geholpen.
Toos Bauhaus 
Werkzaam bij het bedrijf met de blauwe mandjes

Blauwe mandjes
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Programma’s Koningsdag in de regio
Eindelijk, na twee jaar kan er weer 
Koningsdag worden gevierd. Via Facebook 
op een enkele site zie je nog iets, maar 
verder... moeilijk contact met de organisa-
ties te krijgen. Alleen Vinkeveen, die stuurde 
hun complete programma

VINKEVEEN
Vrijmarkt, kinderattracties en muziek
Woensdag 27 april zal Vinkeveen weer oranje 
kleuren. Door samenwerking met De Vink en 
het Oranje Comité Vinkeveen, zal de Herenweg, 
van de Kerklaan t/m Lutz én het parkeerterrein 
achter de Vink in het teken staan van een Oran-
jefeest met vrijmarkt, diverse kinderattracties, 
65+ brunch en muziek. De activiteiten van 
Koningsdag, dit jaar, vinden hoofdzakelijk 
plaats op de Herenweg en het parkeerterrein 
achter de Vink bij het MariaOord. Door de korte 
voorbereidingstijd zal dit jaar niet een Totaal 
Oranje Programma worden georganiseerd.

Kinderpuzzeltocht
Voor de kinderen op de lagere scholen in 
Vinkeveen is er een puzzeltocht, waarmee ze 
diverse prijsjes kunnen winnen. De puzzeltocht 
is een ‘zoektocht’ naar letters die bij onze lokale 
ondernemers in de etalages staan. Deze letters 
vormen een zin. Alle kinderen op de basis-
scholen in Vinkeveen hebben inmiddels een 
formulier gekregen en kunnen ‘op zoek’ gaan 
naar de letters . Het ingevulde formulier lever je 
uiterlijk 26 april in bij drogisterij De Bree of 
Jumbo Vinkeveen 

Koningsnacht 19.30-02.00
Zowel bij café de Heertjes als bij Partycentrum 
de Vink zal een Koningsnacht plaatsvinden. Bij 
Café de Heertjes een avond met live optredens 
van Dion van Ark, Mark Fledderman en DJ 
Deenus. In Partycentrum De Vink zal DJ Rutger 
Koninklijke deuntjes laten horen. In beide loka-
liteiten is de entree gratis.

Vrijmarkt met kramen voor kinderen
Vanaf 07.00 uur, Koningsdag, zal er de (kinder)
vrijmarkt worden gehouden op de Herenweg 
(tussen de Kerklaan t/m Modehuis Lutz). In 
samenwerking met Makelaardij Witte zullen er 
ook dit jaar weer 40 kramen worden neergezet, 
speciaal bedoeld voor de (Vinkeveense) 
kinderen. Deze actie loopt al even maar 
mochten er nog kramen over zijn, meldt je dan 
snel aan door een mail te sturen naar info@
oranjecomitevinkeveen.nl. Verder kunnen alle 
deelnemer(tje)s aan deze vrijmarkt, tussen de 
kramen en op het trottoir plaatsnemen op de 
welbekende kleedjes, dit wel op aanwijzingen 
van de organisatie. Het Comité zal ervoor 
zorgen dat iedereen een mooie en bovenal 
veilige plek krijgt toegewezen.

65 Plus brunch
Vanaf 11 uur zal, in samenwerking met AH 
Vinkeveen weer een 65+ brunch worden geor-

ganiseerd. In de recreatiezaal van het Mari-
aOord worden 65 plussers uitgenodigd om hier 
(gratis) aan deel te nemen. Zorg wel dat u zich 
tijdig aanmeld bij de Albert Heijn in Vinkeveen,
 aangezien het aantal zitplaatsen beperkt is. 
Om half 12 uur zal Brassband Concordia een 
aubade in de grote zaal ten gehore geven.

Kinderattracties 
Er zal voor de jeugdigen Bungee-Jump’s 
worden opgebouwd, een draaimolen en 
natuurlijk ponyrijden. Ook dit jaar zijn weer 4 
Pony’s beschikbaar zijn om rondjes te rijden, 
houd wel rekening met wachttijden vanwege 
de noodzakelijke rustmomenten van deze 
kleine paardjes.

Shantykoor en Dansschool Enjo’s Dance
Natuurlijk mag ook het Shantykoor De Turf-
schippers niet ontbreken tijdens Koningsdag. 
Ook zij zullen, vanaf 12.00 uur weer hun 
opwachting maken met hun bekende meezing- 
en zeemansliederen. Ook vanwege het over-
weldigend succes zal de dansschool wederom 
haar medewerking weer verlenen. De kinderen 
van de dansschool zullen om 13.00 uur die 
middag diverse pasjes en uitvoeringen aan het 
grote publiek tonen.

Muzikale afsluiting
Koningsdag 2022 in Vinkeveen zal muzikaal 
worden afgesloten met een optredens van DJ 
Rutger, Quincy Smolders, Dave Miller, Mark 
Fledderman en Het Feestteam op het parkeer-
terrein achter de Vink

Programma Koningsdag
07.00-13.00 uur: Vrijmarkt op de Herenweg (vanaf 

de Kerklaan t/m Modehuis Lutz)
10.00-15.00 uur: Diverse kinderattracties
11.00-12.30 uur: 65+ brunch in recreatieruimte 

van het MariaOord
11.30-12.00 uur: Aubade Concordia in het 

MariaOord
12.00-12.45 uur: Optreden Shantykoor
13.00-13.45 uur: Optreden dansschool Enjoy’s 

dance
14.00-20.00 uur: Optredens van DJ Rutger, Quincy 

Smolders, Dave Miller, Mark Fled-
derman en Het Feestteam op parkeer-
terrein achter de Vink

Algemene informatie
Houd er rekening mee dat de Herenweg, tussen 
de Kerklaan en Modehuis Lutz, van 06.00-20.00 
uur afgesloten is voor doorgaand verkeer. 
Gelieve ook (geparkeerde) auto’s tijdens dit 
tijdstip tijdelijk uit het gebied verplaatsen.

DE KWAKEL
We mogen weer!: kort samengevat is dit de 
conclusie na twee jaar zonder Kwakelse 
feesten. Voor 2020 en 2021 was het credo: “We 
gaan kijken wat er allemaal mogelijk is binnen 
de beperkingen van dat moment”. Het is 
gebleven bij twee aangepaste Koningsdagen. 
Voor het Polderfeest en de Kermis zijn in beide 
jaren alternatieve mogelijkheden gezocht, 
maar zoals bekend mocht dat helaas geen baat 
hebben. We zijn van plan om dit jaar eens �ink 
uit te pakken. Uiteraard me Koningsdag als 
aftrap. We gaan gewoon weer verder waar we 
in 2019 mee zijn geëindigd. Een bijzondere dag 
voor jong en oud in een bijzonder dorp! Het 
programma voor Koningsdag kunt u vinden 
onder het kopje Koningsdag. Polderfeest en de 
Kermis zullen volgen zoals we gewend zijn. Het 
is mooi om te zien dat alle partijen die een 
steentje bijdragen aan de viering van 
Koningsdag, nog net zo enthousiast zijn als een 
paar jaar geleden. Ik denk dat iedereen weer 
toe is aan een leuk Kwakels evenement en zij 
hopen daarom jullie allemaal terug te zien op 
27 april.

Woensdag, 27 april
Het programma voor Koningsdag vindt u hier-
onder. Traditiegetrouw worden op Koningsdag 
de Nederlandse vlaggen gehezen, doet u ook 
mee? Dan maakt u kans op een taart! Voor 
meer informatie zie www.polderfeest.nl.
09.30 uur: De kleuters versieren hun �ets thuis 

of bij het Dorpshuis
10.00 uur: De kleuters rijden een rondje door 

het dorp
10.45 uur: O�ciele opening
11.00 uur: Prinsen en Prinsessen-Spelletjes 

(Groep 1 & 2)
11.00 uur: Aanvang kinderspelen 

(Groep 3 t/m 5)
11.00 uur: Aanvang Zeskamp 

(Groep 6 t/m 8 en Klas 1 & 2)
12.12 uur: Inschrijving klaverjassen in het 

Dorpshuis
12.15 uur: Einde kinderspelen, telling en de 

prijsuitreiking
12.45 uurvAanvang klaverjassen in het 

Dorpshuis
13.00 uur: Start vrijmarkt (tot 15.00 uur)
13.30-14.00 uur:Whatsapp Speurtocht
15.15 uur: Start Panna Voetbal
15.30 uur: Tonnetje knuppelen
15.30 uur: Live muziek op het plein voor het 

Dorpshuis
17.30 uur: Sluiting attracties
18.30 uur: Einde buitenprogramma
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud.

WILNIS
Maar dit hebben we vast achterhaald: Op face-
book zagen we in ieder geval dit van Wilnis: 
08.00 uur: Luiden van de klokken
08.30 uur: de vlaggen uit, muzikale rondgang 

door het dorp en versierde �etsen 
optocht

09.15 uur: O�ciele opening op pleintje bij het 
oude raadhuis

10.00-12.00 uur: vrijmarkt in de Dorpsstraat en 
een seniorenborrel in de Schakel

12.00-20.00 uur: groot feest in het Speelwoud 
met vermaak voor jong en oud

14.00-19.00 uur: is er ook Koningsfeest in de 
Willisstee. Iedereen is welkom voor 
een hapje of een drankje

MIJDRECHT
In Mijdrecht is er wel wat veranderd. Het is dit 
jaar niet gelukt om het grote Koningsfeest op 
het Raadhuisplein weer van de grond te 
krijgen. Daardoor komt er geen podium, geen 
muziek en zal de horeca geen taps bouwen. 
Helaas wordt vrijdag 22 april pas het totale 
programma met tijden en plaatsen bekend 
gemaakt. Wat we nu weten is: 
- Er is weer de bekende Kermis op het Argon 

parkeerterrein.
- Op 26 april ’s avonds is er de Lampionnen-

optocht en daarna vuurwerk 
- Op 27 april kleedjesmarkt in de Dorpsstraat
- Er is penaltyschieten bij Argon.
- Kinderspelen op het Windmolen terrein.
- Concert van het ROM koor in de Janskerk.



LEZERSPOST

Nederland is een �etsland waar kinderen met zijwiel-
tjes worden geboren. Toch gaat het niet best met ons 
meest iconische vervoersmiddel. De habitatkwaliteit 
gaat hard achteruit, er verschijnen nieuwe predatoren 
zoals de elektrische �ets en ook mensen begeven zich 
in een verstoord ecosysteem met ongeschikte bestra-
ting of gevaarlijke bochten. Ook meldt de Nederlandse 
Fietsersbond dat het aantal �etsslachto�ers met 
ernstige verwondingen met ruim 18 procent is 
gestegen en een normale stads�ets kost tegenwoordig 
zo rond de tweeduizend euro, waarmee het standaard 
rijwiel zelfs voor de middenklasse geen aantrekkelijke 
deal meer is. Er zijn dus voldoende redenen om de leef-
omgeving van de �ets eens nader te bekijken.

Zwer�ets
In de Nieuwe Meerbode verscheen onlangs een 
passende inzending over dit onderwerp. Voor iedereen 
die al wat langer in gemeente Uithoorn woont, is de 
zwer�ets een veel getro�en plaag. Deze �etssoort 
nestelt zich vaak langdurig in bosjes, overnacht in 
donkere tunnels en wordt ook aangetro�en bij de 
lokale �etsenboer. Naast verloedering van de openbare 
ruimte moeten er ook gespecialiseerde schroothande-
laren worden ingeschakeld voor de verwijdering. Dat 
komt neer op een dure onderneming. Voor straatjutters 
ontstaat hier juist een kans. Het wegplukken van zwerf-
�etsen is volgens de wet namelijk niet verboden en 
met enige kennis van gereedschap is een zwer�ets 
weer goed op te knappen. Zodra de �ets een verwijde-
ringssticker bezit, doet de eigenaar in principe een 
kennisname van afstand . Ook als de �ets niet direct 
berijdbaar is, kan er op juridische gronden niet worden 
opgetreden tegen publieke recycling.

Positief
Bewoners zijn niet zo positief over deze tussenoplossing 
omdat het de buurt juist verder kan doen verpauperen. Zij 
zien liever dat er passende actie wordt ondernomen. “Juri-
disch is het misschien wel in orde, maar ook de straatjut-
ters laten de restanten van het �etswrak gewoon liggen. 
Je schiet er dus niks mee op.” In Uithoorn bieden Social 
Impact Bonds misschien een kans om de zwer�etsen aan 
te pakken. Binnen dit programma werken sociaal onder-
nemers aan maatschappelijke vraagstukken. Er wordt 
daarbij sterk ingezet op het te behalen resultaat en er is 
vaak sprake van een wetenschappelijke basis. Voor lezers 
met wat meer persoonlijke historie zal deze aanpak 
misschien nog doen herinneren aan het witte�etsenplan.

Gemiste kansen
Toch ziet Sander Bauer, van GreenLeap Consultancy, nog 
een aantal gemiste kansen. “Er zijn veel initiatieven die 
�nanciële ademruimte vragen en er is vanuit het Rijk nu 
geld beschikbaar via de CityDeal Circulaire Stad. Het zou 
mooi zijn als Uithoorn hier gebruik van maakt en het vraag-
stuk ook integraal aanpakt.” Voor de zwer�etsen welke zich 
aan de burgemeester Kootlaan hebben gevestigd, lijkt een 
juridisch getouwtrek de oplossingen nog in de weg te 
staan. Wanneer een CityDeal meer �nanciële middelen 
beschikbaar stelt dan komt de integrale aanpak binnen 
handbereik. Fietsrecycling wordt dan verder gestimuleerd 
en het begrotingsoverschot kan worden geïnvesteerd in de 
kwaliteit van �etsverbindingen tussen steden. Als deze 
�etsverbindingen ook worden verrijkt met Hollands stru-
weel trekken bewoners er waarschijnlijk zelfs vaker op uit. 
Vooral de Zijdelweg/Bovenkerkerweg biedt een kans om 
deze �etsroute weer aantrekkelijk te maken via Groene 
Gemeentegrenzen. Aan het College van Bestuur en 
Wethouders dus de oproep om hier werk van te maken.
S. Bauer, GreenLeap Consultancy

Reactie op ‘zwerffietsen’

“Toen ik zojuist het artikel las, herkende ik het probleem dat 
niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. De oplossing 
is wellicht zoals Asterix het oploste. Zie You Tube Asterix: 

Vrijgeleide A38. Wellicht kunt u mevr Janssen informeren 
opdat zij dit voor kan leggen aan de verantwoordelijken. 
Deze reactie plaatsen in de volgende editie zal veel support 
geven voor Mevr Jansen en wellicht tot een oplossing leiden.
Rob Bruggeman, Wilnis

Fietswrakken Burg. Kootlaan

Mijn vrouw en ik voelen ons genegeerd en diep beledigd door de ambte-
naren die verantwoordelijk zijn voor de binnenkomende mail en degene die 
verantwoordelijk is voor de Algemene begraafplaats aan de 
Noordammerweg. 

Brief 1
Hier het volledige relaas: Op 9 februari 2022 schreef ik het volgende aan de 
Gemeente Uithoorn. (de originele tekst)
Tussen zaterdag 5 en woensdag 9 februari 2022 is van het graf van onze 
zoon een luxe plantenbak gestolen. Afgelopen zaterdag hebben mijn vrouw 
en ik, voor de nagedachtenis aan het overlijden van onze zoon op 8 februari, 
een luxe plantenbak op zijn graf geplaatst. Wij bezochten vandaag weer het 
graf en tot onze ontsteltenis was de plantenbak verdwenen. We hebben nog 
gezocht maar niets meer gevonden. Dit is al de 3e keer ( laatste keer met 
Kerst) dat we dit mee moeten maken. We vragen ons af of dit bij meer 
graven gebeurt. Ik kan mij voorstellen dat de beheerder dit onmogelijk kan 
controleren. Toch vaag ik hier uw aandacht voor omdat dit valt onder graf-
schennis en dit soort gebeurtenissen ernstige psychische problemen kan 
veroorzaken bij nabestaanden. Ik verwacht van u te horen of wij de enigen 
zijn, zo niet hoe vaak dit voorkomt en wat u hieraan gaat doen om dit soort 
ernstige gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
Met vriendelijke groeten, Familie Retera 

Tweede brief
Tot op heden geen bericht gehad. Wel na 1 week een herhaal mail gestuurd 
met een kopie aan de Politie Amstelland (de originele tekst)
Geachte gemeente Uithoorn, Meer dan een week geleden heb ik bijge-
voegde mail aan u gestuurd en nog steeds niets gehoord. Ik vind dit onge-
hoord en niet van enige empathie getuigen. Als ik hieruit moet a�eiden dat 
het gemeentebestuur zo met zijn bewoners omgaat dan weet ik hoe ik met 
de gemeente moet omgaan. Inmiddels heb ik melding van het voorval 
gemaakt bij de politie. Ik overweeg om aangifte te doen maar ik wacht nog 
even. De politie heeft binnen het uur gereageerd, u niet. Teleurstellend. Ik 
verwacht dan ook niets van de zijde van de gemeente Uithoorn daar ik niet 
weer teleurgesteld wil worden. Na nog eens wachten voor de verkiezingen 
naar “DUS” Uithoorn een kopie gezonden. Daar kreeg ik een mail terug dat 
het waarschijnlijk een niet bedoelde mail was. Vandaag heb ik besloten om 
te proberen wat meer aandacht te krijgen via de Meerbode, in de hoop dat 
het geplaatst wordt en er misschien toch enige reactie komt van mede 
slachto�ers en/of de Gemeente Uithoorn. Ik blijf positief, verwachten is 
uitgestelde teleurstelling in deze. 
Jos en Ton Retera 

Desinteresse gemeente Uithoorn
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De Ronde Venen - Bewegen is goed 
voor iedereen, en dat kan op veel 
manieren. Je kunt naar een sport-
school, je kunt met een app zelf 
dagelijks trainen, maar je kunt ook 
kiezen om in groepsverband wat aan 
je �theid te doen. Senior Sportief 
Actief biedt daar nu ook in Abcoude 
een goede mogelijkheid voor: In 
Sporthuis Abcoude kun je elke week 
een uurtje meedoen met aan een 
conditieles. Deze lessen bestaan uit 
een warming up, allerlei oefeningen 
voor alle spiergroepen met diverse 
materialen en ze worden afgesloten 
met een vrolijk spel. Geen les is 
hetzelfde, de deskundige docenten 
van Senior Sportief Actief zorgen 
voor veel variatie in de opbouw van 

het sportieve uur! Door regelmatig 
op een verantwoorde manier te 
bewegen werk je niet alleen aan je 
conditie, maar train je ook je 
geheugen. De groep in Abcoude is 
nog klein en op zoek naar nieuwe 
deelnemers. Wilt u �t blijven of �tter 
worden, dan bent u van harte 
welkom om mee te doen met deze 
groep. Kom kennismaken met deze 
groep en de conditielessen van 
Senior Sportief Actief en stap �t de 
zomer in! De les is op donderdag-
middag van 16 tot 17 uur in Sport-
huis Abcoude. Wilt u het eens 
proberen, mail dan naar info@senior-
sportiefactiefdrv.nl, bel met 06 21 91 
83 53 of kom gewoon eens een keer 
langs, u bent van harte welkom!

Walter van Kouwen wint prijsbiljarten 
Richards Waterwerken/De Merel
De Ronde Venen - Walter van Kouwen 
is afgelopen week winnaar geworden 
van het prijs-biljarten van biljartclub 
Richards Waterwerken/De Merel , met 
overmacht was hij de allerbeste in de 
voorronden om in de �nale meedo-
genloos af te rekenen met Gerard 
Redegeld die dus kansloos 2de werd 
,de strijd om plaats 3 werd gewonnen 

door Bert Fokker , deze avond prima 
op dreef die Gerard Roling versloeg en 
Gerard dus 4de werd, als 5 de Jeroen 
van Rijn en als 6de Wim Berkelaar 
,biljartclub de Merel kan nog nieuwe 
leden gebruiken zowel voor de interne 
competitie op de dinsdag-avond als 
voor de Ronde Venen competitie , 
komt de dinsdag u niet gelegen dan 

kunt u zich op geven voor de 
donderdag avond vereniging D.I.O. 
(Door Inspanning Ontspanning ) wij 
spelen op 2 biljarts, opgeven en infor-
matie kan bij Cafè Biljart de Merel 
Arkenpark Mur 43 3645 EH Vinkeveen 
of per telefoon 0297-263562 of 0297-
264159 of per mail ; de merel thcw@
xs4all.nl.

De Ronde Venen - Het mocht einde-
lijk weer! Clubexamens met publiek 
erbij. Na een periode waar de lock-
downs, buiten trainingen en trai-
ningen met beperkingen elkaar 
afwisselden, zijn er alweer een tijdje 
gewone trainingen. Hierdoor hebben 
de leerlingen van Horangi 
Taekwondo er lang op moeten 
wachten, maar maandag waren er 
eindelijk weer examens. In sporthal 
de Willisstee hadden de ouders en 
fans zich verzameld op de tribune en 
stonden de examenkandidaten met 
een gezonde spanning klaar in de 
sporthal. De trainers Bas Bokkes en 
Remko van Gerven werden geholpen 
door Gaelle Sakes en Sebastiaan 

Haverhoek voor het afnemen van de 
examens.

Onderdelen
Het taekwondo examen bestaat uit 
verschillende onderdelen. Het eerste 
examenonderdeel is poomse, dit is een 
stijlvorm waarbij verschillende tech-
nieken in een vaste volgorde worden 
gedaan. Tijdens de stapsparring valt 
een persoon aan en de ander maakt 
een verdediging en tegenaanval. De 
examenkandidaten lieten zien dat zij 
hun technieken ook in relatie tot een 
tegenstander prima beheersen. Bij het 
onderdeel sparren hebben de 
examenkandidaten de examinatoren 
ervan overtuigd dat ze veel variatie in 

Sportief Actief in Abcoude

Succesvolle examens bij 
Horangi Taekwondo Mijdrecht

huis hebben. Zowel aanvallend door 
zelfverzekerd en doelgericht te zijn als 
verdedigend waarbij het gaat om snel 
en doordacht te reageren op een 
aanval. De sparringsvormen zijn van 
non-contact tot en met full-contact 
met beschermers, dit is afhankelijk van 
de graduatie. De trainers kijken terug 
op een geslaagd examen, waarbij 
iedereen geslaagd is. De trainers felici-
teren alle geslaagden en bedanken de 
andere examinatoren! Voor meer infor-
matie over taekwondo of Horangi kunt 
u www.horangi.nl of de facebookpa-
gina bezoeken.

Hieronder een overzicht van de 
geslaagden:
Gele slip: Dominik Suljak, Gerwin Kool, 
Maxim van Dam, Gijs van Dijk, Molhm 
Alhusin. Gele band: Simon Fronik. 
Groene band: Yasmine Naipal

Uithoorn - Na twee jaar eindelijk 
weer een Paastoernooi en dan ook 
nog met mooi weer. Door vier bles-
sure gevallen, vakantie en andere 
bezigheden bleef het aantal inschrij-
vingen steken op veertien. Dit aantal 
deelnemers zorgde per speelronde 
voor twee doubletten- en een triplet-
tenpartij. De samenstelling van de 
equipes werd in elke speelronde 
door loting vastgesteld. Bij inschrij-
ving trekken de deelnemers en aan 
de hand van een computerpro-
gramma worden de equipes samen-
gesteld en aan een tegenstander 
gekoppeld. De partij gaat tot dertien 
punten. Zodra een equipe dertien 
punten heeft gescoord en alle boules 
gespeeld zijn, is de partij afgelopen. 
Na de drie speelronden wordt een 
eindklassement opgesteld op basis 
van gewonnen partijen en het 
gescoorde puntensaldo. Bij een 
gelijke eindstand geldt het resultaat 
van de eerste partij en eventueel de 
tweede partij. Het is altijd een beetje 

spannend hoe de lotingen uitvallen. 
Krijgen de minder ervaren deelne-
mers een sterke maat of loten ze een 
eveneens minder ervaren maat? Het 
lot was de minder ervaren spelers 
best gunstig gezind. Maar toch 
komen de ervaren rotten boven 
drijven, maar niet helemaal 
bovenaan. De top acht vielen in e 
prijzen, die uiteraard in Passsfeer 
waren. De winnaar en de nummer 
zes waren toch verrassingen. Na vier 
uurtjes boulen met voldoende rust-
momenten tussen de partijen 
konden de deelnemers met een 
goed gevoel nog even napraten over 
de goede en minder goede spelmo-
menten om daarna onder het voor-
jaarszonnetje huiswaard te keren.

Eindstand
1. Ans Bouwmeester 3-24; 2. Hans v/d 
Wal 2-15; 3. Joan van Rekum 2-11; 4. 
Ina Hoekstra 2-8; 5. Henk van Rekum 
2-5; 6. Rinus Romeijn 2-2; 7. Jannie 
van Kooten 2-0; 8. Nel Bloemers 1-6.

Een zonnig Paastoernooi 
petanque

Bridgeclub Hartenvrouw/heer
Uithoorn - De achtergrond van de 
speelmiddag van 12 april was twee-
ledig. Het was natuurlijk de week 
voor Pasen en dan wordt traditiege-
trouw de paasdrive gespeeld. Het 
bridgeseizoen van deze dinsdagmid-
dagclub loopt echter eind april af en 
de competitieronde dient als het kan 
ook uitgespeeld te worden. Dus een 
aangepaste paasdrive: deze keer 
zonder prijzentafel maar met voor 
alle deelnemers (en ook zoveel 
mogelijk thuisbezorgd bij hen die er 
niet konden zijn) een schitterende 
orchideeëntak. Er was natuurlijk wel 
een uitslag en de hoogste score viel 
in de B-lijn. Daar behaalden Sonja 
Selman & Marja Slinger 63,02%. Op 
twee Jeanet Vermeij & Lenie Pfei�er 

met 55,21% en de derde plaats was 
voor Matty Overwater & Rineke van 
Pesch met 54,17%. Op vier en vijf 
tenslotte respectievelijk Willie 
Woerden & Ellen Boeringa met 
53,65% en Tina Wagenaar & Cora de 
Vor met 51,04%. In de A-lijn moest de 
eerste plaats gedeeld worden door 
Corry Smit & Bep de Voijs en Janny 
Streng & Sonja Reeders met 61,46%. 
Cobie Bruine de Bruin & Ria Verkerk 
eindigden op drie met 57,50%; de 
vierde plaats was voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
56,25% en de top-vijf werd volge-
maakt door Corry van der Veer & 
Renske Visser met 53,13%. Voor infor-
matie over de club graag een mail 
naar hartenvrouw2015@gmail.com

De Kwakel - Op 13 augustus 1986 
werd de Bridge Vereniging de Kwakel 
opgericht. Na een aantal jaren op 
diverse locaties gespeeld te hebben 
werd in 1992 het nieuwe Dorpshuis 
De Quakel de vaste ‘speelplaats’ waar 
we elke donderdagavond in een 
veelal gemoedelijke sfeer op verschil-
lende niveaus de bridgedegens 
kruisen. In 2021 bestond de club dus 
35 jaar. O.a. door corona kon dat 
destijds niet gevierd worden, maar op 
donderdag 14 april 2022 werd dat 
goed gemaakt middels een feeste-
lijke drive. Naast de huidige leden 
waren ook een aantal oud leden en 
vaste invallers uitgenodigd die 
werden getrakteerd op ko�e of thee 
met een jubileumgebakje en nog wat 
lekkernijen in de loop van de avond. 
Waar de ‘normale’ wedstrijdavonden 
in de bekwame handen zijn van 
wedstrijdleider Hans Selman stond 
deze jubileumdrive onder leiding van 
Fred Wegman , die met voorzitter 
Nico Koning, Corrie van der Peet en 
Hans Wagenvoort het feestcomité 
vormden. Alle leden werden bij 
binnenkomst verblijd met een jubile-
umportemonnee met daarin 

consumptiebonnen en een bedrag 
van ca € 4000 ‘speelgeld’. Dat geld 
speelde een rol tijdens de spellen. De 
paren die op een spel de + score 
noteerden kregen van de tegen-
stander van dat spel die score uitbe-
taald. 4 Harten contract bijvoorbeeld 
leverde niet kwetsbaar dus € 420 op. 
Een geslaagd slem leverde �ink op 
voor het ene paar en kostte een 
vermogen aan de tegenstander. Aan 
het eind van de avond werd gekeken 
welk paar het hoogste bedrag bij 
elkaar gespeeld had en welk paar het 
laagste en dat leverde dan een prijs 
op. Niemand keek er vreemd van op 
dat een van de huidige ‘topparen’ het 
hoogste bedrag kon overleggen. Rita 
Ritzen en Nelly Vork hadden meer 
dan € 8000 overgehouden.
Het paar met de laagste geldscore gaf 
wel de nodige hilariteit, want dat 
waren Jaap en André Verhoef die met 
veel pijn en moeite een bedrag van € 
560 overhielden en dus de poedelo-
rijs mochte ophalen via de ‘walk of 
Shame’( Zij werden daarmee overi-
gens geen laatste in de A lijn in de 
reguliere bridgetelling). In de A, B en 
C lijn werden dezelfde vooraf 

Geslaagde jubileumdrive B.V.K. geschudde spellen gespeeld en dat 
leidde tot een verrassende totaaluit-
slag. 1e met een prachtige score van 
72,79% werden Elly van Nieuwkoop 
met ‘invalster’ Marianne Kamp, die in 
de B lijn uitkwamen. Daarin zaten ook 
de runners-up Agnes de Kuijer en Ans 
Nieuwendijk die met 65,88% 2e 
werden. Nelly en Rita uit de A lijn 
werden gedeeld 3e met Paula Kniep 
en An van der Poel, ook uit die A lijn 
met 64,09%. Op 5 vinden we de 
winnaars van de C lijn, te weten Ria 
Wezenberg en Huib van Ge�en met 
60,54%. 1 man dus slechts te midden 
van 9 vrouwen, dat geeft wel te 
denken heren. Rond kwart over 11 
kon de geslaagde avond afgerond 
worden, waarbij de dames achter de 
bar, die elke week weer voor ons klaar 
staan en dat op een heel prettige 
wijze doen, niet vergeten werden. 
Gewapend met de jubileumporte-
monnee en de onvermijdelijke zak 
paaseitjes togen de meeste leden 
vervolgens huiswaarts. Ik denk dat ik 
namens alle leden spreek als ik de 
organisatoren van deze avond vanaf 
deze plaats nogmaals wil bedanken 
voor alles wat zij hebben gedaan om 
deze jubileumavond tot een succes te 
maken. 
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Mijdrecht - Maandag 11 april werd de 
Paasdrive gespeeld. In de A-lijn-NZ 
speelden Dies Bouterse & Ans Brug-
geman het beste met 58,98%. Team 
Gerda Ruijgrok deed het ook goed 
met 55,60%, gevolgd door Hans & Nel 
Leeuwerik met 50,63%. In de A-lijn-
OW waren de onderlinge verschillen 
geringer. Aan kop gingen Henny van 
Nieuwkerk & Richard van Heese met 
56,64%, op kleine afstand gevolgd 
door Greet Vermeij & Ada Groene-
wegen 54,32%, met miniem verschil 
daarna Carla Navest & Frans Leeuwerik 
54,06%. In een spel boden en 
speelden alle paren 6schoppen, maar 
het merendeel ging 1slag down. In 
een ander spel was het juiste bod 
2schoppen, maar sommige paren 
boden 3schoppen en gingen dus 
down. Jopie de Jong & Lenie Koever-
mans boden 3SA en maakten het, de 
andere paren boden lager en maakten 
ook 9slagen en sommigen gingen 
down. Dus een lastig te bieden en te 
spelen spel. De diverse Paasprijzen 
werden aan het einde onder de 
winnaars en verliezers verdeeld, inclu-
sief enkele prikprijzen.

Super hoog
Donderdag 14 april werd een dag met 
super hoge scores in beide lijnen. In 
de A-lijn deden Otto Hoogendijk & 
Ton Verlaan goede zaken met 65,63% 
en bleven Nan & Elisabeth van den 

Berg die 54,17% scoorden ruim voor. 
Drie paren scoorden 51,74%, Rene de 
Jong & Tineke Schreurs, Gerard & Riet 
van der Meer, Ted Koene & Maria Baas. 
In een spel waar schoppen de juist 
keur was dwaalden enkele paren af 
naar 6 SA en 7SA. Zij kwamen teleur-
gesteld uit de slag want het ging ruim 
down, bij gebrek aan een aas en het 
lastige zitsel. Soms vindt een paar een 
briljante oplossing zoals Dick Licht & 
Xandra Visee, die een 5klaverencon-
tract met een upslag speelden waar 
de overige teams in 3SA of 3 harten 
terecht kwamen.

B lijn
In de B-lijn troonden Carla de Goede & 
Tineke Venhuizen boven iedereen uit 
met 65,10%. Greet Lodder & Bart 
Groenevelt deden er niet voor onder 
met 62,50% en Paula Kooijman & Koos 
Wieling volgden op gepaste afstand 
met 52,60%. Het soms boeiend te zien 
dat ieder paar 4harten biedt maar dat 
de score varieert van precies contract 
tot 2upslagen.In een spel maakten 
paar Koos Wieling een 1ruitencontract 
met 4 upslagen. Anderen speelden 
minder of in een andere kleur. Paar 
Bart Groenvelt speelde een 3harten-
contract met een upslag en een ander 
team bood 4 harten en ging 1down. In 
een spel werd zowel 1klaveren met 4 
upslagen gemaakt en ook 4harten 
met 1upslag.

Bridgevereniging Mijdrecht

Regio - Ga je meest/al alleen op pad 
op de �ets om een toertocht te rijden 
en wil je ervaren hoe het is om in 
groepsverband te rijden? Noteer dan 
zondag 15 mei in je agenda. Op deze 
dag organiseert Toer Trim Club De 
Merel een ‘Open Dag’ waaraan 
iedereen, lid of geen lid van de club, 
kan deelnemen. TTC De Merel is een 
�etsclub waar op recreatief niveau 
wordt ge�etst. Het rijden in groeps-
verband biedt een aantal voordelen. 
Het is gezellig, het kost minder 
energie en ons motto is ‘Samen Uit, 
Samen Thuis’. Bij pech of ander 
oponthoud word je niet alleen 
gelaten. Tijdens de Open Dag wordt 
er gereden in groepen met verschil-

lende snelheid. Zo is er voor ieder 
wat wils. De afstand van de rit is 
tussen de 50 en 70 kilometer. Elke 
groep heeft een voorrijder en wegka-
pitein die de route bepaalt. 
Aanmelden om deel te nemen aan de 
open dag is niet nodig. Het dragen 
van een valhelm is verplicht. Belang-
stelling om mee te rijden? De startlo-
catie is Tennishal de Ronde Venen, 
Dokter J. van der Haarlaan 3, in Mijd-
recht. Verzamelen om 08.30 uur, dan 
staat er ko�e voor je klaar. Vertrek 
van de rit is om 09.00 uur. Na a�oop 
van de rit is er gelegenheid om nog 
een drankje te doen. Meer informatie 
kun je vinden op www.ttcdemerel.nl 
onder Evenementen Open Dag.

Open Dag TTC De Merel op 
zondag 15 mei

Mijdrecht - Zaterdag 16 april kon een 
historische dag worden voor 
iedereen die Atlantis een warm hart 
toe draagt. Na het winnen van de 
eerste Play-O� wedstrijd vorige week 
tegen Apollo uit Heerhugowaard, 
werd deze keer de return gespeeld 
waarbij Atlantis een verschil van +4 
doelpunten moest proberen te 
verdedigen. Als dat zou lukken, hield 
dat in dat de ploeg uit Mijdrecht voor 
het eerst sinds 1987 weer zou mogen 
gaan acteren in de 1e klasse.
Het was fantastisch om te zien hoe 
deze Play-O�s bij beide ploegen 
leefde. Apollo had veel thuis publiek 
opgetrommeld, maar de “harde kern” 
van Atlantis ging daar nog even over-
heen. Naast het publiek dat op eigen 
gelegenheid kwam, reisde er nog 
eens 50 man met een speciaal gere-
gelde touringcar mee naar Apollo. 
Janneke van Ginkel, die de bus had 
geregeld en de sponsoren Smit 
Schoenen, Korver Makelaars, Kees en 
Janny van der Zijden en Serge 
Kraaikamp ontzettend bedankt voor 
het mede mogelijk maken hiervan.

Kabaal
Voordat de wedstrijd begon, stond 
het niet in plaats van die denkbeel-
dige 0-4, nee al echter 0-5 voor 
Atlantis door het ongelofelijke kabaal 
waarmee de supporters de sporthal 
van Apollo overnamen. Toeters, trom-
mels, megafoons, sirenes, alles werd 
ingezet om Atlantis 1 naar de 1e 
klasse te krijgen. En zo begon de 
wedstrijd wederom net zoals vorige 
week zeer gespannen tussen beide 
teams. Alleen waar toen het eerste 
schot van Jeroen Korver gelijk het ijs 
brak na 4 seconden, duurde het deze 
keer wat langer voordat een team de 
score opende. Maar het was opnieuw 
Jeroen Korver die na 4 minuten de 
0-1 liet aantekenen waardoor de 
wedstrijd echt begonnen was. En een 
minuut later vergrootte Tessa Verweij 
zelfs de marge naar 2 doelpunten, 
Apollo moest echt reageren wilden zij 
nog wel wat van hun 1e klasse ambi-
ties maken. Beide ploegen hadden 
het scorend gezien heel moeilijk. Er 

vielen maar weinig goals door niet 
heel goed uitgespeelde aanvallen en 
ook overal werd er in de passing wel 
een foutje gemaakt door een uitste-
kend handje hier en daar. Maar het 
door Van Walraven B.V. gesponsorde 
team leek zich hier minder snel door 
uit het ritme te laten halen en bleef 
zorgen dat de marge van 2 intact 
bleef. Apollo scoorde regelmatig 
weer terug naar 1 verschil, maar 
Sander van der Sluijs, Lynn Loman, 
Amy Loman, Jelmer Steen en Rick 
Kuylenburg lieten het met hun doel-
punten niet gebeuren dat Apollo 
weer terug op gelijke hoogte kwam. 
Met nog een 2de goal van Lynn 
Loman gingen beide ploegen de 
kleedkamers op zoeken met een 6-8 
voorsprong voor Atlantis.

Concentreren
Coach Wim Schaap en zijn assistenten 
van vandaag Peter van der Wel en 
Maarten Helsloot benadrukten bij de 
ploeg om geconcentreerd deze 
wedstrijd uit te gaan spelen en geen 
gekke dingen te gaan doen. Er werd 
ook gewisseld aan de kant van de 
Rood-Wit-Blauwen, Fay Trompert 
kwam erin voor aanvoerder Joyce 
Rodenburg en Lars Kuylenburg ging 
naast zijn broertje spelen op de plek 
van Sander van der Sluijs. Dit had in 
de eerste aanval na rust gelijk e�ect 
waarbij Fay Trompert werd gehinderd 
in haar doorbraak en de gegeven 
strafworp ook verzilverde.
Apollo deed uiteraard gelijk weer wat 
terug maar toen kwam de scherpe 
precisie van Lynn Loman die met 2 
afstandsschoten het geloof bij de 
thuisploeg weer een beetje verder de 
grond in schoot. Even later maakte 
haar zus Amy Loman de 8-12 waarna 
Apollo een alles of niets poging deed 
om er nog wat van te maken en terug 
kwam tot 10-12. En hier brak er een 
fase aan met nog 20 minuten te 
spelen waarin beide ploegen eigen-
lijk niet bij machte waren om een 
goal te maken door de verdedigende 
druk die geleverd werd, maar ook de 
eigenlijk slechte afronding. Lars 
Kuylenburg maakte dan wel de 10-13, 

Atlantis 1 boekt historische Play-Offs winst en 
gaat naar de 1e klasse

maar daarna werd er gewoon 10 
minuten lang niet gescoord.

Wissels
Beide coaches wisselden nog wel wat 
spelers om deze droogte te door-
breken, maar pas na een lange tijd 
maakte uiteindelijk Fay Trompert met 
een doorloopbal de 10-14. Good old 
Jelmer Steen wist vervolgens zijn 2de 
van de middag te maken en speelster 
van de wedstrijd Lynn Loman gooide 
de boel helemaal in het slot. Het was 
nog een mooi moment om nog een 
wissel toe te passen waarbij de 
aanvoerder van dit seizoen Sander 
van Diemen in het veld kwam die 
helaas deze wedstrijd door een opge-
lopen blessure vorige week “half” aan 
zich voorbij moest laten gaan. Hij 
kreeg nog een uitstekende kans op 
een goal, maar helaas miste hij deze. 
Apollo scoorde nog de 11-16, maar 
dat was het moment dat de wedstrijd 
voorbij was en de ploeg uit Mijdrecht 
in extase bij elkaar in de armen 
sprong om dit fantastische resultaat 
te vieren.

Eerste klasse
Atlantis 1 gaat komend zaalseizoen 
gewoon 1e klasse spelen en zoals ik 
dat eerder aangaf, dat is dus helemaal 
niet gewoon! Er gaat getraind 
moeten worden met schotklok, er 
moeten nieuwe shirts komen en er 
komt nog zoveel meer bij kijken. 
Maar voornamelijk is het een gewel-
dige prestatie van deze groep spelers 
en staf die het voor elkaar hebben 
gekregen om zich binnen 8 jaar van 
de 4e naar de 1e klasse op te werken. 
En misschien ligt er nog wel meer in 
het verschiet, maar eerst wordt er 
hier nog even �ink van nagenoten 
door de toppers van Atlantis.
De selectie wil de supporters, de 
sponsoren, de personen van de 
livestream en verder iedereen die er 
nog meer mee te maken heeft gehad 
ontzettend bedanken voor de steun 
en zij hopen jullie natuurlijk op het 
veld weer te zien, maar ook zeker 
volgend jaar in de zaal wanneer we 
pas echt los gaan! 

Mijdrecht - Het is gelukt! Het B2 korf-
balteam van Atlantis is kampioen 
geworden in de zaal. Dit ging niet 
zonder slag of stoot, elke wedstrijd 
die er gespeeld kon worden waren er 
invallers nodig uit andere teams van 
de vereniging. Gelukkig heeft de 
vereniging hier een goed wedstrijd 
secretariaat voor, Karin bedankt! Door 

corona waren de meeste wedstrijden 
zonder publiek en zijn er ook een 
aantal wedstrijden niet gespeeld. 
Maar met al deze invallers en de inzet 
van alle dames en heren uit dit gezel-
lige team is het gelukt om de meeste 
punten van de poule te behalen. 
Superknap gedaan. Ook de trainers 
mogen wij niet vergeten, dank voor 

Atlantis B2 zaal kampioen 2021-2022
jullie inzet. Na alweer een week 
buiten te hebben getraind werd toch 
afgelopen zaterdag 9 april de B2 in 
het zonnetje gezet. Een mooie bos 
bloemen, een persoonlijk dankwoord 
voor ieder lid, een medaille, taart. De 
huldiging van de dit team is groots 
gevierd in de kantine aan de 
Hoofdweg van Mijdrecht. 
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Uithoorn - Nadat de wedstrijden 
tegen alle 5 tegenstanders in de 
poule verloren waren gegaan, begon 
zaterdag 16 april de terugronde. Met 
frisse moed trad LMV aan tegen 
Pancratius. De temperatuur tikte de 
15 graden aan, genoeg aanleiding om 
bij de scheidsrechter 2 extra drink-
pauzes aan te vragen. LMV liet uit 
niets blijken de mindere te zijn, en 
trok meteen ten aanval. Jens, deze 
keer op het middenveld acterend, gaf 
een korte pass op Ogan, die de bal 
prachtig in de verre hoek krulde. Lang 
duurde de luxe van een voorsprong 
niet. 4 minuten later zag Milo zich 
gedwongen aan de noodrem te 
trekken, helaas in het eigen straf-
schop-gebied. De penalty werd feil-
loos benut door Pancratius. In de 
eerste drinkpauze riep coach Hennie 
zijn mannen bij elkaar en spoorde ze 
aan zo door te gaan. Al even later had 
dit resultaat. Ogan soleerde langs 3 
tegenstanders en wist ook nog de 
keeper te verschalken voor een 
nieuwe voorsprong. Het team ging op 
dezelfde voet verder en bleef drukken 
op de Badhoevedorpse verdediging. 

In minuut 43 schoot Camiel voor-
langs, maar 1 minuut later wist hij wel 
te scoren. Uit een prachtig opgezette 
aanval over 3 schijven mocht hij 
afronden. Welk een luxe, 3-1 bij rust.

Lastiger
Zoals verwacht kreeg LMV het de 
tweede helft wel lastiger en werd 
teruggedrongen op eigen helft. Echt 
gevaarlijk werd Pancratius niet en 
LMV kon af en toe counteren. 
Pogingen van Jens, Jules en Bram 
mislukten, maar de klok kroop naar 
het einde. De scheidsrechter dacht 
daar anders over en liet maar door-
spelen. Toen uiteindelijk de dorstige 
grensrechter zijn vlag neerlegde en 
richting kantine trok, vond hij het ook 
mooi geweest en �oot af. Een welver-
diende overwinning voor LMV, het 
geduld van de supporters werd 
beloond. Het team vertrok juichend 
richting het terras voor een ongetwij-
feld langdurige derde helft met 
gerstenat en bruin fruit. Man of the 
match Mike, die zijn verdediging sterk 
leidde en strooide met fraaie passes 
richting voorhoede.

Legmeervogels -23 
breekt de baan

Uithoorn - De lopers van de AKU 
nemen in de nacht van 4 op 5 mei 
het Bevrijdingsvuur mee vanuit 
Wageningen naar Uithoorn. Zij 
worden op 5 mei rond 10 uur 
verwacht voor het gemeentehuis 
waar burgemeester Pieter Heiliegers 

hen ontvangt. Aansluitend is er een 
ontbijt geregeld door de gemeente 
voor alle deelnemers én de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel. Traditie-
getrouw vindt in de nacht van 4 op 
5 mei de Bevrijdingsvuurceremonie 
en de nationale Bevrijdingsestafette 

Lopers AKU brengen 
Bevrijdingsvuur naar Uithoorn

plaats in Wageningen. Wegens 
corona kon dit de afgelopen twee 
jaar niet doorgaan maar dit jaar mag 
het weer. Op 4 mei, exact om 24.00 
uur, wordt het Bevrijdingsvuur 
tijdens een ceremonie ontstoken en 
aansluitend nemen circa 2000 
atleten het vuur tijdens de nachte-
lijke Nationale Bevrijdingsvuuresta-
fette mee terug naar hun eigen 
gemeente. Zo’n 35 atleten van 
sportvereniging AKU nemen nu 
voor het vierde jaar het vuur mee 
vanuit Wageningen naar Uithoorn. 

Ontbijt
De lopers van de AKU komen op 5 
mei rond 9.45 uur aan in Uithoorn. 
De burgemeester zal de fakkel in 
ontvangst nemen van de atleten en 
vervolgens het bevrijdingsvuur 
ontsteken voor het gemeentehuis. 
Na een kort welkomstwoord staat er 
in het gemeentehuis een ontbijt 
klaar voor alle deelnemers. Dit 
ontbijt wordt hen gratis aange-
boden door de gemeente Uithoorn. 
Naast de atleten zijn ook inwoners 
welkom om van dit ontbijt te 
genieten.

De Kwakel - Medio december jl. 
werd bekend dat Edwin Reder 
volgend seizoen de opvolger gaat 
worden van Mark Wietsma als trainer 
bij KDO 1. Hierdoor was er een vaca-
ture ontstaan voor het trainerschap 
van KDO 2. Eind februari is er in De 
Kwakel adequaat gehandeld en 
kreeg de technische staf een goede 
eerste indruk van Eddy van Leeuwen 
tijdens een kennismakingsgesprek. 
Nadat een paar weken later diverse 
spelers van het tweede ook positief 
waren over Eddy, was de functie snel 
en naar wens vervuld. Het is een 
opmerkelijke overstap van Eddy 
geworden, omdat hij dit seizoen 
trainer is van RKDES 2. Op 13 april jl. 
belde ik (Paul Hogerwerf ) Eddy op 
voor een interview.

Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe 
baan Eddy. Vanwaar jouw overstap 
van RKDES 2 naar KDO 2? In de compe-
titie staat RKDES 2 op dit moment 5e 
en KDO 2 10e.
Ach, soms moet je door de stand 
heen kijken. RKDES heeft nu een 
krappe selectie, waarbij een aantal 
ouderen noodgedwongen terugge-
haald zijn alsnog genoeg spelers op 
de been te krijgen. In de afgelopen 
maanden heb ik hier veel over 
gesproken binnen RKDES. Voor mij 
was het te onzeker of we volgend 
seizoen een brede selectie op de 
been konden brengen. Uiteindelijk 
heb ik de moeilijke beslissing 
genomen om toch verder te gaan 
kijken.

Heb je ook aanbiedingen van 
andere clubs ontvangen?
Ja, ik heb wel met andere clubs 
gebeld, maar ik ben alleen bij KDO 
op gesprek geweest. Maurice Bartels 
van KDO heeft mij benaderd, 
waarna ik twee positieve 
gesprekken heb gehad in De 
Kwakel. Bijzonder vond ik in mijn 
tweede gesprek dat er ook spelers 
van het team onderdeel hiervan 
uitmaakte.

Hoe ziet jouw team er volgend 
seizoen uit? 
Naar aanleiding van mijn 
gesprekken heb ik een goed beeld 
gekregen van mijn team van 
volgend seizoen. De verwachting is 
nu dat er een nieuwe lichting van 
J019 gaat doorstromen naar de 
selectie. Toevallig heb ik ze afge-
lopen zondag aan het werk gezien, 
toen zij in Kudelstaart tegen RKDES 
J019 speelde. Er zitten in KDO J019-1 
een aantal talenten die ik graag wil 
gaan laten wennen aan het senio-
renvoetbal. Daarnaast heb ik dit 
seizoen met RKDES 2 al 2x in compe-
titieverband gelijk gespeeld tegen 
KDO 2. Van dit huidige team hoop ik 
volgend seizoen ook met velen te 
gaan samenwerken.

Kunnen we versterkingen van 
RKDES verwachten? 
Haha, nee ik ga niet actief spelers 
benaderen om de overstap naar De 
Kwakel te maken. Dit vind ik ook niet 
chique richting RKDES.

Eddy van Leeuwen, de nieuwe 
trainer van KDO 2

Kun je al iets zeggen over je doelstel-
lingen voor KDO 2 voor volgend seizoen?
De grootste uitdaging zal liggen in het 
onder de knie krijgen van het senio-
renvoetbal van de talentvolle spelers 
in de jeugd. Zeker fysiek zal dit voor 
een aantal een mooi gevecht gaan 
worden. Tevens wil ik mijn beste 
spelers klaarstomen voor het eerste 
elftal van KDO. Mijn spelersgroep is 
nog niet volledig bekend, maar buiten 
kijf staat dat ik zo hoog mogelijk wil 
eindigen in de reserve tweede klasse. 

Met Raymond de Jong heb je twee jaar 
goed kunnen samenwerken. Wat vond jij 
hiervan?
Met Raymond heb ik een sterke band 
opgebouwd, ook omdat wij op het 
Alkwin Kollege met elkaar in de klas 
hebben gezeten. Onze 4-3-3 speelstijl 
komt in hoofdlijnen met elkaar 
overeen, waarbij er wel onderlinge 
verschillen zijn in de manier van druk 
zetten op de tegenstander.

Hoe is jouw trainerscarriere tot nu toe 
verlopen?
Nadat ik jarenlang bij RKAV gevoetbald 
had, heb ik bij deze club ook mijn trai-
nerspapieren gehaald (waaronder 
TC3). In Aalsmeer heb ik diverse jeug-
delftallen onder mijn leiding gehad. 
Daarna heb ik de overstap naar RKDES 
gemaakt, waar ik begonnen ben als 
trainer van J016 en nu voor het twee 
seizoen trainer ben van het tweede 
elftal. Tussentijds lees ik diverse 
vakbladen om mijn kennis bij te 
houden / te vergroten.

Wil je nog wat over je leven naast het 
voetbal vertellen?
Ja zeker, ik ben 54 jaar oud en geboren 
in Aalsmeer. Ik woon nu in Kudelstaart 
samen met mijn vrouw Suzanne en 
zoon Jesse van 17 jaar. Zelf doe ik af en 
toe aan wielrennen en bezoek ik regel-
matig een sportschool. In het dage-
lijkse leven ben ik inkoper bij de Tech-
nische Unie in Amstelveen.

Tot slot, hoe komt de organisatie van 
KDO op jouw over?
Ik vind dat het bij KDO heel goed 
georganiseerd is allemaal. De 
gesprekken met mij waren prima 
voorbereid en ze zijn eerlijk en 
oprecht over mijn uitgangspunten 
en verwachtingen.

Paasdrive bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op deze witte donder-
dagochtend stond alles bij Bridge-
club ABC in het kader van Pasen. En 
daar was door het bestuur en de 
feestcommissie veel werk van 
gemaakt. Uiteraard werd er ook nog 
gebridged en dat was op het 
scherpst van de snede, waarbij vooral 
het paar Henny en Lucas van de Meer 
van zich deden spreken door met de 
hoogste score in de B lijn te eindigen 
wat tevens de hoogste dagscore was. 
In de A lijn ging de 1e plaats naar het 
sterk spelende damesteam Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey met 56,25 
%, de 2e plaats (Ex aequo, om er 
maar wat Latijns in te gooien) het 
paar Alice Oostendorp & Els van Wijk 
en het gelegenheidspaar Tina Wage-
naar en Henk Stolwijk met 52,78 &. C 
lijn: In de C lijn, ze zijn al even 
genoemd, ging de 1e plaats met 
57,50 % naar het paar Henny en 
Lucas van de Meer. De 2e plaats ging 

met 52,50 % naar het goed spelende 
paar Co Beunder en Crace Halim. En 
plaats 3 was met 51,25 % voor de 
wedstrijdleider Gerard Prager en 
Lotte Minderhoud. De wedstrijd-
leider was buiten het bridge toch 
goed op dreef, vooral omdat hij op 
magische wijze weer licht wist te 
brengen in enkele kastjes die het af 
lieten weten. Als u het niet erg vind, 
of zelfs leuk om al vroeg in de 
ochtend een gezellig spelletje bridge 
te spelen dan bent u van harte 
welkom op donderdagmorgen vanaf 
9.00 uur in het Buurtnest Uithoorn. 
Natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend 
komen kijken en eventueel mee 
spelen om de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van Bridgeclub ABC kunt u contact 
opnemen via de mail met onze voor-
zitter mevr. Willy Schoemaker 
w.schoemaker@live.nl, 
w.schoemaker@live.nl

HR2day volleybal-toernooi bij KDO
De Kwakel - Op zaterdag 9 april 
heeft het HR2day recreanten 
volleybal-toernooi weer plaatsge-
vonden. Na een afwezigheid van 
twee jaar waren de ingeschreven 
teams zeer blij dat er weer gespeeld 
kon worden. Met minder opgaven 
dan gehoopt, kon er toch met zeven 
teams een toernooi gedraaid worden 
in de KDO sporthal aan de vuurlijn. 
Van zeven tot tien uur hebben de 
spelers en speelsters hun kunnen 
getoond en op een fanatieke, maar 
gezellige manier de wedstrijden 
afgewerkt.

Minder teams
Door de aanwezigheid van minder 
teams dan vorige edities, was het 
mogelijk om bijna elk team tegen 
elkaar te laten spelen en op die 
manier een reële rangschikking te 
maken. Dat de teams aan elkaar 
gewaagd waren is wel te zien aan de 
uiteindelijke ranglijst. Naast de 
hoofdsponsor HR2DAY, waarvan het 

sponsorbedrag is overgemaakt aan 
de Actie voor Oekraïne, heeft ook 
Poldersport uit De Kwakel weer twee 
waardebonnen gesponsord voor een 
rondje door de weilanden. Na a�oop 
van het toernooi hebben de deelne-
mers nog even nagezeten met een 
hapje en een drankje in de gezellige 
KDO kantine en werden de prijzen, 
voor elk team een tas met versnape-
ringen en een bon voor wat warme 
snacks, in ontvangst genomen. De 
eindstand is geworden : 1 De Diesel-
tjes. 2 De Jagerboms. 3 en 4 De 
Hobbyclub en De Broekkies. 5 en 6 
De 3e helft en De Sasjes. 7 Zamida. 
De poldersport arrangementen 
werden gewonnen door De Diesel-
tjes en De Hobbyclub. Er kan terug-
gekeken worden op een gezellig 
toernooi, wat volgend jaar in begin 
april weer gepland staat, met hope-
lijk meer teams. Op dinsdag van 
20.00 tot 21.30 u. trainen de dames 
van KDO, dus heb je zin om te volley-
ballen, dan ben je van harte welkom.



2320 april 2022 • inderegio.nl SPORT

Mijdrecht - Er heerste een feeste-
lijke stemming na a�oop van de 
wedstrijd Argon tegen Nootdorp, 
maar liefst acht doelpunten vielen 
er te noteren, bij rust was de stand 
4-1 en de uiteindelijke eindstand 
werd 5-3. Toch weer een paar 
onnodige tegendoelpunten maar 
de winst was dik verdiend, mede 
omdat Nootdorp achterin een paar 
steken liet vallen waarvan Argon 
nu goed van pro�teerde. Het 
herstel dat een paar wedstrijden 
terug intrad zette zich voort. 
Younes Ouaali zag zijn werklust nu 
wel beloond en scoorde drie maal, 
Max Oliemans trof twee maal het 
net.

Startblokken
Argon kwam goed uit de start-
blokken, al na drie minuten zagen we 
een aanvallende actie van Argon die 
een hoekschop opleverde en twee 
minuten later ging een schot van 
Max Oliemans via keeper De Leeuw 
opnieuw tot hoekschop, er was een 
protest voor vermeend hands maar 
scheidsrechter Julio Barrales, die 
prima �oot, zag geen aanleiding om 
de bal op de stip te deponeren. Een 
minuut later was het wel raak toen 
Oliemans het keeper De Leeuw zo 
lastig maakte dat deze de bal inle-
verde bij Dylan Bergkamp die voort-
zette op Younes Ouaali en die vervol-
gens afrondde, 1-0. In minuut 12 

werd het al 2-0, Max Oliemans passte 
op Ouaali en die lanceerde een 
onhoudbaar schot. Daarna brak 
Nootdorp een paar keer gevaarlijk 
door, een kopbal werd door Marijn 
van Wandelen uit de hoek gehaald 
en bij een hoekschop daarna was 
uiteindelijk de Argon doelman die 
aan het langste eind trok. Daarna 
kwam de sleurende Max Oliemans 
goed in beeld, eerste werd zijn schot 
tot hoekschop verwerkt, twee 
minuten later werd zijn doelpunt 
afgekeurd vanwege hands, maar een 
minuut later nam hij toch revanche 
en tekende na een fraaie actie voor 
de 3-0. Toch kon Nootdorp nog iets 
terugdoen, Rodney Ebing kon bij de 
tweede paal inkoppen, 3-1. Op slag 
van rust perste Max Oliemans er nog 
een prachtige solo uit die hij even 
mooi afsloot voor de 4-1 
tussenstand.

Redelijk
De twee helft gaf het eerste kwartier 
nog redelijk voetbal, Oliemans 
lanceerde een hard schot maar de bal 
scheerde over de kruising, keeper 
Michel de Leeuw onderschepte net 
op tijd een actie van Dylan Bergkamp. 
Het vijfde doelpunt dat Argon daarna 
maakte kwam voort uit een fraaie 
combinatie waarin men elkaar de bal 
gunde, Younes Ouaali kwam als 
laatste aan de bal en maakte de 5-1. 
Met nog een half uur te spelen kreeg 
Argon een strafschop tegen, er werd 
iemand aan zijn shirtje getrokken. 
Mitchel Abdoel verzilverde dit buiten-
kansje 5-2. Dan kwam het wisselen, 
eerst moest Yannick van Doorn 
geblesseerd uitvallen, Erkelly de Sa 
verving hem. Vervolgens werden 
Robin Voorend en Mika Keizers 
ingezet, en met nog tien minuten te 
gaan ook Tim Waning en Sven Beek. 
In die fase veel blessurebehande-
lingen, Nootdorp scoorde nog via 
Mercera 5-3 en de laatste actie was 
van Adil Lechkar namens Argon maar 
keeper Michael de Leeuw vond vijf 
keer vissen genoeg. Argon kan weer 
een beetje omhoog kijken, stijgt naar 
plaats vijf en gaat Zaterdag naar AFC, 
aanvang 12.30 uur Amsterdamse tijd.

Doelpunten festival op 
sportpark Argon

Foto’s: :Hans van Gelderen)

Vinkeveen - Terwijl het veldseizoen 
al is opgestart, moesten De Vinken 1 
en De Vinken 2 nog een laatste 
wedstrijd in de zaal spelen om 
promotie veilig te stellen. En dat is 
gelukt. De Vinken 1 won afgelopen 
zaterdag met overtuiging van ESDO 
1 uit Kockengen en promoveerde 
naar de tweede klasse. In een volle 
Boei in Vinkeveen won het eerste 
team van korfbalvereniging De 
Vinken met 18-10. De Vinken 2 won 
met 21-19 van Animo 3 en promo-
veert hiermee naar de reserve 
tweede klasse. De sfeer zat er goed in 
bij De Vinken. De jeugdteams 
hadden voor prachtige spandoeken 
gezorgd om de selectieteams extra 
aan te moedigen. De tribunes in de 
blauw en wit versierde Boei zaten 
gezellig vol. De Vinken 2, gesponsord 
door Partycentrum De Vink, zorgde 
voor een boeiend voorprogramma in 
de return tegen Animo 3. Het score-
verloop ging redelijk gelijk op. 
Halverwege de tweede helft kwam 
De Vinken op een stabiele voor-
sprong die niet meer uit handen 
werd gegeven. Daarmee stelde De 
Vinken 2 de promotie veilig en kon 
het publiek zich opmaken voor de 
hoofdmacht. De eerste promotie-
wedstrijd van het vlaggenschip 
tegen ESDO werd in Kockengen nipt 
gewonnen met 1 doelpunt verschil. 
Dit keer wilde De Vinken met meer 
overtuiging winnen. De allerjongste 
leden van de club, “de Kangoeroes” 
mochten met de spelers van het 
eerste team het veld oplopen en 
tijdens de wedstrijd vanaf de eerste 
rang aanmoedigen. 

Ruime afstand in de eerste helft
Levi Kroon scoorde in de eerste 
minuut van de wedstrijd al direct de 
1-0. Hij begon samen met Jelle Mul, 
Mariska Meulstee en Eva Hemelaar in 
de aanval. De eerste verdediging 

bestond uit Rutger Woud, Jerom 
Stokhof, Emese Kroon en Zoë van 
Dasler. De tegenpartij reageerde vrij 
snel op de 1-0 met een eerste tegen-
doelpunt. Rutger Woud zorgde voor 
de 2-1 en vervolgens scoorde De 
Vinken de 3-1 en de 4-1 door de 
dames Zoë van Dasler en Eva Heme-
laar. ESDO gaf De Vinken weinig 
ruimte, maar miste zelf heel veel 
kansen, waardoor De Vinken toch 
verder kon uitlopen naar 5-1 via een 
strafworp van Mariska Meulstee. 
ESDO kwam wel wat terug, raakte 
meer kansen, maar De Vinken kwam 
niet echt in gevaar. Overtuigend 
bleef De Vinken scoren en kwam de 
ruststand uit op 12-5. Doelpunten 
kwamen van Eva (3x), Rutger (2x), 
Mariska en Zoë. 

Minder doelpunten in de 
tweede helft
In de tweede helft opende Levi 
Kroon opnieuw de score door de 
13-5 te maken. Dat was niet zijn 
enige doelpunt in de tweede helft, 
maar liefst vier van de zes doel-
punten kwamen van hem af. Zoë 
scoorde de 14-5. Er vonden vervol-
gens wat wissels plaats en Emese 
Kroon moest helaas geblesseerd het 
veld verlaten. ESDO bleef proberen 
dichterbij te komen en zat er vooral 
in de verdediging bij de dames 
bovenop, maar het lukte ze niet om 
het verschil goed te maken. De 
Vinken bleef rustig en het eigen spel 
spelen. De einduitslag kwam uit op 
een overtuigende 18-10. 

Tot slot
De Vinken, gesponsord door de Suite 
uit Mijdrecht, promoveert met dit 
verdiende kampioenschap naar de 
tweede klasse in de zaal. Een mooi 
resultaat van het team met trainer/
coach Sabrina Kooijman. Nu op naar 
een net zo succesvol veldseizoen! 

Promotie voor De Vinken 1 en 
De Vinken 2

Wilnis - CSW speelde zaterdag een 
cruciaal duel in Bussum. Tegen 
koploper BFC dat gelijk stond in 
punten met De Meern was het een 
kwestie van aanhaken of afhaken in de 
strijd om de titel. Het gat was 4 punten 
maar na zaterdag nog slechts 1 want 
CSW stapte na 90 enerverende 
minuten als winnaar van het veld. 
Reeds na 2 minuten spelen kwam CSW 
al op voorsprong. Bij een voorzet van 
Bram Korver schatte de doelman de 
situatie verkeerd in, de bal belandde 
op de lat waarna de terugspringende 
bal door Berry Kramer in het lege doel 
werd gekopt. In die beginfase was 
CSW voetballend duidelijk de betere 
ploeg met goed combinatiespel. Maar 
na een kwartier spelen kwam BFC 
bijna op gelijke hoogte. Bij een voorzet 
vanaf links werd de bal in de zestien 
uit de lucht op de schoen genomen 
maar de lat bracht redding voor CSW. 
Niet veel later leek CSW een unieke 

kans te krijgen op de 0-2 toen Matt 
Veerhuis de diepte werd ingestuurd en 
alleen op de doelman kon afgaan maar 
Veerhuis die duidelijk achter zijn man 
vandaan kwam werd ten onrechte 
terugge�oten voor buitenspel. CSW 
kreeg in deze eerste helft ook een 
aantal hoekschoppen wat ook wel 
gevaar opleverde maar de kopballen 
tro�en net geen doel. Verdedigend 
gezien had CSW de zaakjes prima op 
orde en BFC was zoekende naar de 
juiste opening. Weinig moeilijk werk 
dus voor de rust voor doelman Rahim 
Gok wat in de tweede helft wel anders 
zou worden.

Slordigheidje
Na rust kreeg BFC direct al een grote 
kans op de gelijkmaker na een slordig-
heidje aan de kant van CSW maar de 
bal werd uit een moeilijke hoek naast 
het doel geschoten. CSW pakte de 
draad weer op en kreeg in het eerste 

kwartier na rust veel ruimte om gevaar 
te stichten alleen de juiste precisie 
ontbrak bij de laatste bal. BFC begon 
steeds meer aan te dringen en kreeg 
ook wel mogelijkheden maar doelman 
Gok bleek voor de ploeg uit Bussum 
een niet te nemen horde deze middag. 
Bij elke voorzet was de doelman de 
baas in de lucht en ook bij inzetten 
vanaf de grond kwam hij als winnaar 
tevoorschijn. BFC kreeg ook diverse 
hoekschoppen te nemen maar dit 
leverde geen gevaar op. Aan de 
andere kant was het Stefan Tichelaar 
die vlak voor tijd bijna doeltre�end 
was maar zijn schot in de korte hoek 
werd prima gestopt door de doelman. 
BFC perste er nog een laatste inspan-
ning uit maar CSW wenste niet te capi-
tuleren en wist zodoende de achter-
stand op BFC te verkleinen tot op 1 
punt. Het gat met koploper De Meern, 
dat zijn wedstrijd wel won, blijft 4 
punten maar met nog 8 wedstrijden 
voor de boeg is er nog van alles 
mogelijk. 

CSW verslaat koploper BFC

De Hoef - Even voorstellen: wij zijn de 
veteranen vrouwen 30+ van HSV’69 uit 

de Hoef. Elke woensdagavond vanaf 
20.15 trainen wij met elkaar op het 

kunstgrasveld in de Hoef. In het voor- 
en najaar, doen wij mee met de 
30+competitie en spelen op vrijdag-
avond om de week met meestal 5 
verschillende teams uit de omgeving, 

4 wedstrijden op een avond. Wij 
zoeken enthousiaste vrouwen, die het 
leuk vinden om in teamverband, elke 
week een balletje met ons te komen 
trappen en ook vooral van gezellig-

heid houden. De 3e helft is namelijk 
ook erg belangrijk. Kom gezellig een 
keer kijken en/of meedoen? Voor infor-
matie kun je bellen met Joke Blokland 
06-48020266. Tot op het veld.

Voetbalvrouwen gezocht
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