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Overal, waar je ook kwam, Wilnis, 
Vinkeveen, Mijdrecht, Abcoude, overal 
was het druk, druk, druk, gezellig en 
sfeervol. Het begon in Mijdrecht al de 

avond voor Koningsdag met muziek 
door het dorp, lampioenenoptocht en 
rond 22.00 uur opende de burge-
meester de festiviteiten met een 

prachtig vuurwerk. In Wilnis opende 
wethouder Rein Kroon het feest met 
een korte toespraak en het uitreiken 
van de medailles aan de winnaars van 
de versierde �etsen. 
Voor een beeld verhaal 
zie elders in deze krant.

De Ronde Venen – Koningsdag, eindelijk na twee jaar kunnen ze weer. Op 
de kleedjes je spulletjes verkopen was werkelijk geweldig.

Koningsdag in De Ronde Venen 
gezellig en sfeervol

Sport- en Spelgroep Ex-
Hartpatiënten DRV opgeheven
De Ronde Venen - De Sport- en 
Spelgroep Ex-Hartpatiënten is opge-
richt in 1987 om hartpatiënten aan 
het sporten te krijgen na een 
operatie, met als doel de conditie op 
te bouwen door intensief te 
bewegen. Jarenlang was er bij de les 
ook een verpleegkundige aanwezig 
en dat gaf een vertrouwd gevoel. 
 De sportles was, met een half uur 
oefeningen en daarna volleyballen 
met aangepaste regels, een ideale 
combinatie: sporten met plezier op 
ieders niveau. De tijden veranderen 
en het aanbod van speci�eke groeps-
lessen werd steeds groter door bijv. 
fysiotherapeuten, sportscholen en 
Stichting Senior Sportief Actief. 

Natuurlijk is stoppen niet leuk, maar 
trots overheerst: Sport- en Spelgroep 
Ex-Hartpatiënten De Ronde Venen 
heeft de aanzet gegeven en het doel 
bereikt dat iedereen, ongeacht leef-
tijd of lichamelijke beperking met 
aangepaste lessen kon sporten. 
Bij het afscheid van de sportgroep is 
unaniem besloten het saldo dat nog 
in kas was, te bestemmen voor het 
Johannes Hospitium. Zo kon het (ex)
bestuur, bestaande uit de voorzitter 
Hugo Mulders, Ton Vis, al 23 jaar 
penningmeester en secretaris Joke 
Dekker, € 412,50 overhandigen aan 
Jolanda Doornbos, coördinator vrij-
willigers, die dit bedrag in dank 
aanvaardde. 

De Ronde Venen - Op 12 mei a.s. 
organiseert de Stichting Tjitze Hesse-
lius een Bevrijdingsfeest voor alleen-
staande ouderen uit De Ronde 
Venen. Deze keer zijn ze tussen 14.00 
en 16.15 uur te gast bij het Restau-
rant van de Bowling, Ontspan-
ningsweg 1 in Mijdrecht. Komende 
week is het 76 jaar geleden dat 
Nederland werd bevrijd na de 2e 
wereldoorlog. Velen herinneren zich 
deze tijd nog. Vooral de muziek 
brengt deze herinneringen ongetwij-
feld terug, daarom is er een spette-
rend optreden van de D-Day revival 
Band of 4 Brothers. Alle alleen-
staande ouderen uit De Ronde Venen 

zijn van harte welkom om onder het 
genot van een High Tea te luisteren 
en mee te zingen. De muziek van 
Vera Lynn, Glenn Millers Orchestra en 
de Andrew Sisters nodigen misschien 
zelfs uit om een dansje te wagen. 
Volgens Simone Borgstede, die de 
activiteit namens de St. Tjitze Hesse-
lius organiseert, is de behoefte voor 
het organiseren van activiteiten 
onverminderd groot. “Juist nu 
kunnen mensen elkaar weer 
ontmoeten en nieuwe contacten 
opbouwen. Samen iets doen is altijd 
leuker dan alleen. Hieraan hoop de 
stichting bij te dragen, komende 
zomer staan er weer een aantal 

Stichting Tjitze Hesselius viert 
Bevrijdingsfeest

feestjes en activiteiten op de agenda. 
Komende weken volgt via de 
website, social media en uiteraard de 
lokale media meer informatie over 
het programma.”

Aanmelden
De activiteiten zijn gratis maar 
aanmelden is verplicht. Vol = vol. Dit 
kan via info@tjitzehesselius.nl of via 
een van de Servicepunten in de 
gemeente, u kunt langsgaan of even 
bellen via 0297 - 587600. Het is 
mogelijk om thuis opgehaald te 
worden als u niet op de �ets of 
lopend bij de Bowling kunt komen. 
Vergeet dan niet om uw adres en 
telefoonnummer door te geven bij 
het aanmelden. U ontvangt dan van 
ons bericht hoe laat u wordt opge-
haald. Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op de website 
www.tjitzehesselius.nl De stichting 
Tjitze Hesselius is sinds 2015 actief 
om activiteiten te organiseren. De 
naamgever van de Stichting, Tjitze 
Jelle Hesselius, is op 30 november 
2014 overleden. Tjitze is zijn gehele 
leven vrijgezel gebleven. Naarmate 
hij ouder werd besefte hij dat alleen 
zijn ook mindere kanten had. Hij zag 
dat ook bij andere alleenstaanden en 
vooral ook bij ouderen. Dat heeft 
hem doen besluiten om zijn nalaten-
schap in te zetten voor het bestrijden 
van eenzaamheid bij ouderen in De 
Ronde Venen.

Muziekkorps Triviant 
De Ronde Venen - Op 14 mei geeft 
Muziek korps Triviant meerdere 
optredens in Vinkeveen en Wilnis. Dit 
om iedereen te laten horen dat ze er 
weer zijn. Om 11:00 uur wordt 
gestart bij Winkelcentrum Zuider-
waard in Vinkeveen. Daarna wordt 
om 13:00 uur opgetreden in het 
oude dorp in Wilnis en om 14:00 uur 
wordt gestart bij de Jumbo in Wilnis. 
Lijkt het u of jou nou ook leuk om je 
aan te sluiten bij dit gezellige Muziek 
korps? Spreek ons dan gerust aan na 
een van onze optredens op 14 mei of 
kom op donderdag avond rond 19:00 
uur eens bij hen kijken tijdens de 
oefenavond. Op deze oefenavonden 
kunt u hen vinden in het scouting 

gebouw in Vinkeveen aan de 
Bonkestekersweg.
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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

Mijdrecht - Als je van je overtollige 
kilo’s af wilt of op zoek bent naar een 
gezondere leefstijl, dan ben je bij 
Slimness aan het juiste adres. De 
zomer staat voor de deur en velen van 
jullie beginnen alvast na te denken 
over die heerlijke (strand)vakantie die 
in het verschiet ligt. Maar dan bedenk 
je plotseling dat de kilootjes er de 
laatste tijd wel heel snel bijgekomen 
zijn en dat deze nog steeds aan je 
heupen, buik en billen hangen. Hoe 
ga je dat oplossen? Begrijp me goed, 
je hoeft er echt niet uit te zien als het 
eerste en het beste fotomodel, maar 
streven naar wat kilootjes minder of 
een gezond BMI en middelomtrek is 

nooit verkeerd! En als je nu niet start, 
wanneer dan? De nieuwe start 
datums afvallen in groepsverband zijn 
dinsdag 10 mei van 19:30 tot 21:00. 
Woensdag 11 mei speciaal voor oud 
deelnemers van 19:00 tot 20:30 en 
donderdag 12 mei om 20:30 tot 22:00. 
Dit keer zijn het acht bijeenkomsten. 
Wil je meer informatie over afvallen in 
groepsverband, je opgeven of ben je 
benieuwd of jouw zorgverzekeraar 
alles of gedeeltelijk vergoed? Bezoek 
dan de website slimness.nl. De groep 
bestaat uit maximaal 10 personen. Er 
zijn op nog enkele plekjes beschik-
baar! Slimness, Bozenhoven 19a Mijd-
recht, 06-10903050, info@slimness.nl

Afvallen in groepsverband

De Ronde Venen - Flory Oerlemans 
Pels en Alex Stempels zullen van 5 
tot en met 28 mei exposeren in de 
galerie van kunstenaarsvereniging 
KunstRondeVenen, in winkelcentrum 
de Lindeboom 7. Flory laat je 
genieten van haar impressionistische 
schilderijen en aquarellen en van 
haar expressionistische juwelen en 
Alex toont zijn (sur-)realistische schil-
derijen en portretten. De kunstenaars 
zullen zelf in de galerie aanwezig zijn, 
die ook deze maand zal zijn geopend 
op donderdag, vrijdag en zaterdag, 
van 12 tot 16 uur. Flory Oerlemans 
Pels is een bekende Amsterdamse 
beeldend kunstenaar, die inmiddels 
al twintig jaar woont en werkt in 
Abcoude. Haar tuinhuis is haar 
atelier. Toen ze nog een klein meisje 
was bepaalden tekenen en schrijven 
haar leven. Dat is nog zo en daar zijn 
schilderen en sieraden maken bij 
gekomen. Binnen De Ronde Venen 
kent men Alex Stempels vooral als 
schilder van portretten van bekende 
Nederlanders, zoals Johan Cruy�, 
Joop van de Ende, Rutger Hauer, 
Jeroen Krabbé en Rijk de Gooyer. 

Daarnaast maakt hij werken die 
vooral een verbeelding zijn van zijn 
creatieve geest. Alex Stempels woont 
in Wilnis. Hij vertelt: ‘Ik maak graag 
foto’s of zoek mooie beelden op het 
internet. Die vormen de basis van 
ideeën die ik dan uitwerk op de 
computer, door beelden samen te 
voegen. Vervolgens maak ik een 
schets met potlood of gra�etstift en 
ga daarna pas schilderen. Acryl heeft 
mijn voorkeur, omdat ik daarmee 
snel kan doorwerken door de korte 
droogtijd.Voor meer informatie over 
de expositie, de kunstenaarsvereni-
ging en de kunstenaars kun je 
terecht op www.kunstrondevenen.nl 
en op de Facebookpagina van de 
vereniging.

Duo-expositie bij 
KunstRondeVenen

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.

Een rondedans 
voor de koning 

Door Bert Verweij

Als je eropuit trekt om naar 
vogels te kijken zie je soms veel, 
soms weinig, maar je komt altijd 
terug met een verhaal. Zo liep ik 
dit voorjaar een rondje Waver-
hoek, een van de beste vogelge-
bieden in de regio, grenzend aan 
Botshol. In dit plasdrasgebied kan je in de loop van het jaar heel verschil-
lende vogelpopulaties aantre�en. In zijn 15-jarig bestaan zijn er 237 
soorten waargenomen, soms in enorme aantallen. Maar nu werd de 
rimpelloze waterspiegel slechts verstoord door een klein groepje grutto’s, 
wat kemphaantjes en tureluurs, de eerste lepelaars en opvallend weinig 
watervogels. Vanuit het riet klonk een eenzame rietgors en een aarze-
lende blauwborst. Voor community singing was het nog te vroeg in het 
jaar. Zonder grote verwachtingen stelde ik mijn telescoop op. Terwijl ik 
geconcentreerd de rietkragen afspeurde, werd ik plotseling aange-
sproken door een man. Hij was met zijn vrouw op pad en vertelde 
uitvoerig welke bijzondere vogels hij ooit had gezien en welke hij graag 
nog eens wilde zien. Bovenaan zijn verlanglijstje stond de krooneend. 
Deze prachtige eendensoort met een koninklijke uitstraling had jaren 
geleden grote indruk op hem gemaakt en daarom wilde hij hem dolgraag 
nog eens zien. “Nou kijk maar” zei ik, terwijl ik een stap opzij deed om 
hem door mijn telescoop te laten kijken. Want wat was er gebeurd? 
Terwijl hij het woord ‘krooneind’ uitsprak zwom een paartje krooneenden 
het telescoopbeeld binnen. Een bizar toeval? Krooneenden waren ooit 
erg zeldzaam, maar zitten in een opgaande lijn. In heel Nederland 
broeden nu jaarlijks enkele honderden paartjes. Ze stellen hoge eisen aan 
het water. Dat moet kraakhelder zijn met veel zuurstof producerende 
planten, vooral kranswieren. En laat Botshol daar nou net beroemd om 
zijn! Je moet dus echt weten waar je deze eenden kan verwachten en 
met wat geluk zie je ze dan soms. In dit geval was ik daar totaal niet mee 
bezig. Het was dus een onverwachte waarneming, maar het e�ect op de 
man was zo mogelijk nog verrassender. Hij maakte een rondedansje, 
omhelsde zijn vrouw en ik kreeg de indruk dat ik hem de mooiste dag 
van zijn leven had bezorgd. Er zijn mensen die denken dat toeval niet 
bestaat en dat alles een betekenis heeft of door een onzichtbare hand 
wordt aangestuurd. Ik geloof daar niets van maar deze ervaring deed wel 
een groot beroep op mijn gevoel voor kansberekening!

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Regio - Een brede coalitie van burgers 
organiseert op zaterdag 14 mei a.s. 
manifestaties op de vliegvelden 
Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, 
Maastricht en Groningen. Zij protes-
teren tegen de groeiende overlast en 
vervuiling van het vliegverkeer. Het 
vliegverkeer boven ons land neemt 
sinds enkele maanden weer toe na 
een relatief rustige periode tijdens de 
corona-pandemie. Nu de overlast 
groeit, bese�en bewoners hoe groot 
de impact van het overmatige vlieg-
verkeer is op hun leefomgeving. De 
Nederlandse overheid heeft het vlieg-
verkeer decennialang gestimuleerd, 
onder meer met goedkope luchtha-
ventarieven, btw- en accijnsvrijstel-
lingen en het stimuleren van het 
mainport-model waarmee veel 
buitenlandse reizigers met lage 
tarieven worden verleid een overstap 
op Schiphol te maken.

Overlast is politieke keuze
Het resultaat van deze politieke keuze 
is dat de bewoners in de omgeving 
van vliegvelden geconfronteerd 
worden met veel meer overlast en 
vervuiling dan nodig is voor een 
gezonde bijdrage van de luchtvaart 
aan de Nederlandse economie. Het 
aantrekken van overstappers die niets 
besteden in ons land staat gelijk aan 
de import van veel overbodige 
geluidsoverlast en vervuiling. Bewo-
ners laten daarom op 14 mei massaal 

hun stem horen op de commerciële 
vliegvelden. Zij protesteren tegen de 
groei, de oneerlijke vrijstellingen voor 
de luchtvaartbranche en tegen het 
gebrek aan bescherming van mens en 
milieu tegen de overlast en vervuiling. 
Burgers worden door gebrekkige of 
zelfs afwezige wet- en regelgeving 
nagenoeg niet beschermd tegen de 
negatieve gevolgen van het overma-
tige vliegverkeer. Vliegvelden 
opereren in ons land zonder verplichte 
luchthavenbesluiten, zonder 
verplichte natuurwetvergunningen en 
zonder rekening te houden met de 
mensen onder de aanvliegroutes.

Achterhaald
Het optimaal faciliteren van het over-
matige vliegverkeer door de overheid 
heeft slechts één doel: ondersteuning 
van het achterhaalde business model 
van KLM om zoveel mogelijk overstap-
pers via Schiphol te laten vliegen. Een 
model dat bijna anderhalf miljoen 
Nederlandse burgers de dupe maakt 
van méér vliegoverlast dan gezond is 
volgens de World Health Organization. 
De acties op 14 mei starten ‘s 
ochtends om 11 uur. Op ieder van de 
vliegvelden zullen sprekers uit politiek 
en maatschappelijke organisaties 
aantreden, afgewisseld met muziek en 
entertainment. De acties zijn vreed-
zaam en hebben nadrukkelijk niet tot 
doel de toegang tot de vliegvelden te 
beperken.

Burgers in actie tegen overlast 
vliegverkeer

LEZERSPOST

Het is een schande
Uithoorn - De burgervader van 
Uithoorn zou wat meer begaan 
moeten zijn met het lot van zijn 
ondernemers, die dit dorp een 
naam geven en zich niet 
verschuilen achter een uitspraak 
van anderen en ondertussen 
mooi weer lopen te spelen met 
zijn neven functies op Facebook. 
Dat Bonaire dicht moet blijven is 
een gemis voor velen die 
uitkeken naar de puzzelrit en de 
live optredens, die Ester en Rob 
voor ons organiseerden. Het een 
schande, dat is het.

F.D. v. d. Berghe
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RICK FM
Lokaal nieuws, ma t/m za op het 
halve uur van 09:30 t/m 17:30 uur. 
Lokaal weerbericht, ma t/m za, 
ieder uur van 9:45 t/m 17:45 uur.   

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

DIK VAN DER PLAS 
(benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau). De heer Van der Plas 
kreeg een lintje vanwege zijn jaren-
lange vrijwilligerswerk bij het toen-
malige ‘Tunnelhoekje’, een ontmoe-
tingsplaats voor ouderen.  Als Nieuw 
Guinea-veteraan is de heer Van der 
Plas zeer begaan met allerlei vetera-
nenactiviteiten, zoals kranslegger in 
het Broersepark in Amstelveen en op 
de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Hij 
is ondanks zijn hoge leeftijd een nog 
altijd actief en onvermoeibaar vrijwil-
liger: in 2019 heeft hij een nieuwe 
taak bij sportvereniging De Legmeer-
vogels aangenomen waar hij de admi-
nistratie verzorgt van de uitgifte van 
kleedkamersleutels voor gastspelers. 
De vrijwilligerscarrière van de heer 
Van der Plas omvat zeker 35 jaar en 5 
organisaties. Hij is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau)

RON FERWERDA 
De heer Ferwerda is dinsdag konink-
lijk onderscheiden vanwege zijn 
jarenlange vrijwillige inzet bij de 
volleybaltak van KDO. Zijn passie uit 
zich als speler van de sport, in zijn vrij-
willigerswerk, maar zeker ook als 
bestuurslid voor verschillende regio-
nale verenigingen. Maar ook in zijn 
functie als nationaal scheidsrechter 
voor (1e divisie) wedstrijden.  Al 54 
jaar is de heer Ferwerda actief als 
scheidsrechter en hiervoor heeft hij 
als waardering voor jarenlange, belan-
geloze inzet voor de sport de Gouden 
O�  cialspeld van de Nederlandse 
Volleybalbond ontvangen. Hij is bij 
KDO één van de onmisbare aanjagers 
van de volleybal-afdeling. Hij is 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau

GERARD VAN LENT 
De heer Van Lent is sinds 1997 
verbonden aan de Uithoornse Toneel-
groep Maskerade. Als het om techniek 
en decor gaat, is de heer Van Lent de 
steun en toeverlaat van de toneel-
groep. Bovendien is hij onmisbaar 
tijdens repetities en uitvoeringen. En 
sinds een paar jaar draagt de heer Van 
Lent zijn kennis over aan de jongere 
garde van de toneelgroep. Zo rond 
zijn pensioen is hij ook voor andere 
organisaties een betrokken en actieve 
vrijwilliger geworden. Voor het 
Comité 4 mei is hij sinds 2016 een 
allround vrijwilliger die graag zijn 
steentje bijdraagt aan de 4 mei 

Herdenking. Voor organisatie Amstel-
land Senioren Computer Club is de 
heer Van Lent sinds 2018 penning-
meester en verzorgt hij de ledenadmi-
nistratie. Ook hier is hij een graag 
geziene vrijwilliger die niet alleen 
meedenkt, maar ook het drukwerk 
voor de club regelt, hand-en-span-
diensten verricht en initiatieven 
ontplooit. In september 2020 is de 
heer Van Lent gestart als penning-
meester van Buurtbeheer De 
Legmeer, een belangenbehartigings-
organisatie voor bewoners van de 
buurt De Legmeer. Hij is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

HENK VAN REKUM
De heer Van Rekum is dinsdag 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau vanwege zijn jaren-
lange inzet bij Boule Union Thamen. 
Hij is oprichter en bestuurslid van de 
jeu de boules vereniging. Vanaf 2009 
heeft hij jarenlang zitting gehad in 
het bestuur van de Nationale Bond 
Jeu de Boules, de landelijke 
petanque-organisatie. Al 35 jaar is de 
heer Van Rekum één van de drijvende 
krachten achter de nationale sport jeu 
de boules. Van 2009-2018 is de heer 
Van Rekum toegetreden tot het 
bestuur van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond. In die rol heeft hij bijge-
dragen aan de basis van de nieuwe 
koers die de bond is gaan varen om 
de sport naar een hoger niveau te 
tillen. Zijn bijdrage voor de sport 
wordt regionaal en landelijk enorm 
gewaardeerd. Hij is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

JAN SPRINGINTVELD 
De heer Springintveld is sinds juli 
1991 betrokken bij Stichting CRASH 
Research in Avation Society Holland. 
De stichting heeft een museum in 
Aalsmeerderbrug in het Fort bij Aals-
meer -CRASH Luchtoorlog en Verzets-
museum ’40-’45 waar bezoekers 
kunnen kijken en luisteren naar 
verhalen over vliegtuigwrakken en 
verzet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De heer Springintveld heeft 
recent een actieve rol gespeeld bij het 
behoud van de locatie van het 
museum in het Fort bij Aalsmeer. 
Hij geeft al jarenlang leiding aan het 
historisch onderzoeksteam en heeft 
daarbij contacten met veteraren en 
nabestaanden in zowel binnen-als 
buitenland. Daarnaast is de heer 
Springintveld medeorganisator van 

de jaarlijkse regionale toertocht van 
Tweede Wereldoorlog en voertuigen, 
de zogenoemde Red Ball Express 
waarmee men de soldaten herdenkt 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
materialen en voorraden vanaf het 
Franse Arromanches naar het front 
brachten. Hij werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau

WIM WIJFJE 
De heer Wij� e is tijdens de Lintjes-
regen koninklijk onderscheiden 
vanwege zijn verbondenheid aan 
sportvereniging KDO in De Kwakel. Hij 
� uit als scheidsrechter ieder weekend 
een voetbalwedstrijd en doet dit dus 
al onvermoeibaar 51 jaar lang. In 1973 
is meneer Wij� e lid geworden van de 
plaatselijke postduivenvereniging, de 
Postduivenvereniging De Telegraaf. 
Momenteel is hij secretaris van de 
vereniging. Hij zorgt ervoor dat de 
vergaderingen goed voorbereid en 
afgehandeld worden. Verder stelt hij 
wekelijks de roosters op voor het 
voeren van de postduiven en heeft 
menig postduif medisch verzorgd. 
Meneer Wij� e vervult al jaren diverse 
bestuursfuncties binnen de regionale 
afdeling 6 Noord-Holland, dat onder-
deel is van de nationale Duivensport-
bond. Zo kan hij ook op regionaal 
niveau de belangen behartigen van 
de vereniging. Ook zet hij zich in voor 
stichting Ons Tweede Thuis. Hij brengt 
bewoners naar afspraken en regelt 
zaken voor hen. Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

KEES VERKERK 
De vrijwilligersgeschiedenis van de 
heer Verkerk startte ruim 23 jaar 
geleden. In 1982 is hij begonnen bij de 
Alarmcentrale Brandweer in Amstel-
veen.  Hij was verantwoordelijk dat er 
op alle inkomende meldingen van 
brand adequaat werd gereageerd. 
Vanaf 1972 tot 1995 was Kees Verkerk 
aangesloten bij de vrijwillige brand-
weer in Uithoorn en omgeving. In de 
loop der jaren is hij van brand-
weerman opgeklommen van de 2e 
klas naar de 1e klas als bevelvoerder. 
Hij heeft moeilijk en gevaarlijk werk 
met volle inzet gedaan. Hij was altijd 
direct inzetbaar bij een brandoproep 
en heeft bij het blussen van veel 
branden een actieve rol gespeeld. 
Vanaf 2006 tot 2021 heeft meneer 
Verkerk zich ingezet als vrijwilliger bij 
de Atletiekvereniging AKU. Hij was 
gediplomeerd trainer van pupillen en 
junioren van de atletiekvereniging en 
later trainer van de midden-en lange 
afstandsatleten. En daarnaast 
verzorgde hij regelmatig atletiekclinics 
op scholen en kennismakingsclinics 
met betrekking tot de atletieksport 
voor de jeugd. Ook hij werd  benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zeven personen Koninklijk 
onderscheiden in Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn – Tijdens de traditionele lintjesregen op dinsdag 26 april zijn 
zeven Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van 
Uithoorn/De Kwakel. Vijf inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau en twee zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij hen – onder toeziend 
oog van familie en vrienden – de bijbehorende versierselen op tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis. 





8 inderegio.nl • 4 mei 2022DE RONDE VENEN

Koningsdag 2022 in De Ronde 
Venen: sfeervol en gezellig
Vervolg van de voorpagina.

Wilnis - Zaterdag 23 april jongst-
leden was het eindelijk weer zover: 
na twee jaar en twee lockdowns, 
weer een modeshow van Groot 
Gelijk by M & M in Wilnis. Het was wel 
snel duidelijk, zowel de modellen als 
de vaste en nieuwe klanten hadden 
er zin in. Bij binnenkomst werden zij 
welkom geheten onder andere met 
prachtige handgemaakte sjaals van 
Miek’s Atelier uit Vinkeveen. Tijdens 
de show werd het publiek verrast 
met een uitgebreide high tea, 

verzorgt door de cateringcrew van 
PKN ‘De Morgenster’ onder leiding 
van Wim Nicolaas. Naast de stan-
daard merken zoals Ascari, Chalou, 
Magna, Sempre Piu, Studio, Stark, 
Yesta, Zhenzi, Ze-Ze, Zoey en de 
collectie van Orientique met uitbun-
dige kleurenpaletten en de exclu-
sieve collectie van Just For You, 
konden we voor de eerste keer ook 
de curvy mode van Mart Visser 
presenteren. Het was een groot 
succes.

Modeshow met high tea
bij Groot Gelijk

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
30 april was de Lentemarkt in Vinke-
veen. In deze eerste editie waren
35 enthousiaste kraamhouders 
aanwezig in de straat en plein 
rondom dorpshuis De Boei.
De organisatie kijkt, ondanks het 
frisse weer, terug op deze eerste 
Vinkeveense Lentemarkt. Naast 
kraampjes met soep en bier, ook 
bloemen, snoep, thee, lampen, 

woonaccessoires, haarstrikken, 
sieraden, taart, koek en wijnen.

Ook was Scouting de Eliboe 
aanwezig met perkgoed. Een goed 
geslaagde markt met een diversiteit 
aan Moederdag cadeautjes. Dit alles 
met het doel om lokale ondernemers 
op de kaart te zetten! Zaterdag 6 mei 
2023 zal daarom de tweede editie 
plaatsvinden.

Geslaagde eerste lentemarkt

Repair Café Vinkeveen
Vinkeveen - Het Repair Café Vinke-
veen is er weer op maandagochtend 
16 mei in Sociaal Cultureel Centrum 
de Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen 
van 09.30 tot 12.30 uur. Bij het 
Repair Café zijn vrijwilligers 
aanwezig die de door u meege-
brachte kapotte spullen of kleding 
gratis voor u repareren. Het Repair 
Café  wil  laten zien dat repareren 
leuk is en vaak heel makkelijk. En 
weggooien is niet altijd de enige 
oplossing! Repareren kan in veel 
gevallen en het is natuurlijk ook veel 
beter voor het milieu! Bij het Repair 
Café kunt u terecht voor allerlei 
reparaties zoals kleding, kleine elek-
trische apparaten, computerappara-
tuur, (niet al te grote) stoelen en 
krukjes, houten speelgoed, porse-
lein, aardewerk of wat u verder thuis 
tegenkomt dat kapot is en u eigen-
lijk nog graag gerepareerd zou 
willen hebben. We helpen u graag 

op maandagochtend 16 mei a.s.
met uw kapotte spullen, u bent van 
harte welkom.
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Koningsdag 2022 in Uithoorn en 
De Kwakel weer volop gezelligheid
Vervolg van de voorpagina.

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Het gezinnetje
Uithoorn - Op een heerlijke zonnige dag in Uithoorn. Pa en ma zwaan 
met hun kroost.
Foto van Putzfeld, Uithoorn

LEZERSPOST

Joey en wij laten de lezers en de Meerbode weten dat we jullie heel dank-
baar zijn voor alle moeite en hulp met plaatsen van de oproep in jullie 
krant! De �ets is namelijk terecht zo. Een super�jn bericht! Ik heb vinder 
Paul gebeld en afgesproken dat we om 16.00 uur de �ets kwamen halen. 
Ik heb Joey meegenomen zonder dat hij wist waar we heen gingen. Vlakbij 
de Legmeervogels vroeg hij wat gaan we hier doen? Ik zei we moeten een 
formulier invullen waarop staat waar jij je �ets voor het laatst had neer-
gezet. Toen kwam Paul van Legmeervogels en die speelde het verhaal 
mooi met me mee. De deur van het materiaalhok ging open en... Joey kon 
zijn ogen niet geloven toen hij zijn dierbare �ets weer zag en was gelijk 
helemaal gelukkig! Paul van de Legmeervogels heeft hem achter een 
reclame bord bij een van de velden gevonden. Hij hem gelukkig voor ons 
bewaard in het materiaalhok en we zijn hem ook erg dankbaar voor het 
doorgeven aan jullie zodat we hem konden ophalen vandaag! Joey gaat 
ervoor zorgen dat hem dit niet nogmaals overkomt, want lopend naar 
school is erg vermoeiend! Iedereen van de Meerbode en die zijn ogen de 
afgelopen dagen openhield voor als ze de �ets zagen hartstikke bedankt!

De et  i  teru

Literaire avond over klimaatroman
Uithoorn - Heb je een klimaatroman gelezen en wil je daarover praten 
met onze gespreksleider en andere tafelgasten? Op deze literaire avond 
op 10 mei van 20.00-22.00 uur over de ‘invloed van de klimaatroman’ zijn 
nog plaatsen vrij (gratis entree). Drankjes in de pauze zijn verkrijgbaar 
aan de bar. Kom ook aanschuiven aan de forumtafel met andere geïnte-
resseerden en discussieer mee! Of kom heerlijk luisteren in het publiek, 
waar je uiteraard ook je stem kunt laten horen. Wat vind je van klimaatro-
mans? Heb je een mening over het klimaat? Zie je de toekomst van onze 
aardbol net zoals auteurs die zien? Graag even aanmelden bij Paul Snij-
ders, pachinco05@hotmail.com. Zie voor alle informatie de website BSPU.
nl en kijk bij de Forumtafels.
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LEZERSPOST

Ja beste lezers, ik heb het (en niet voor de eerste keer) 
over het in deplorabele, maar misschien nog net niet 
desastreuze toestand verkerende NS-toiletgebouwtje 
welke al sinds járen door een afschuwelijk lelijk groen 
golfplaten omhulsel aan het oog onttrokken wordt. 
Even een stapje terug in de tijd: we verplaatsen ons 
naar begin 2003 toen wij het “ongezonde Westen” 
(Rotterdam en omstreken) inruilden voor het toen nog 
landelijke en groene Mijdrecht. Een keuze waar wij tot 
op heden, ruim19 jaar later, geen moment spijt van 
gehad hebben. Omdat ik geïnteresseerd was in de 
geschiedenis van het niet meer bestaande spoorlijntje 
waarvan het Mijdrechtse stationsgebouw nog getuige 
is, kwam ik tot de ontdekking dat het toiletgebouwtje 
naast het stationnetje nog maar één van de drie over-
gebleven exemplaren in heel Nederland was. Omdat 
het duidelijk was dat dit stukje erfgoed op den duur 
niet op die plek kon blijven staan en om het te 
behouden stelde ik het toen zetelende College van 
Burgemeester en Wethouders voor om het toiletge-
bouwtje door een enthousiast groepje aspirant (leer-
ling) bouwvakkers o.l.v. een leermeester steen voor 
steen af te laten breken om het dan later op een 
andere, dan aan te wijzen, locatie weer op te bouwen. 
De originele bouwtekeningen van dit gebouwtje 
zouden namelijk nog steeds beschikbaar zijn. 
NEE, was het antwoord van de Gemeente. Het 
gebouwtje moest één zijn en blijven met het in steeds 
slechtere staat gerakende stationsgebouw. Beide 
objecten raakten verder in verval en met de komst van 
de verderfelijke ko�eshop voor de niet te stuiten 
stroom drugsgebruikers uit de regio werd het er zéker 
niet beter op. De ambtsperiode van burgemeester 
Marianne Brugmans eindigde en burgemeester 
Maarten Divendal trad aan. Omdat we weer een paar 
jaar verder waren en het steeds slechter gesteld was 
met het museale toiletgebouwtje probeerde ik het 
college van B&W andermaal enthousiast te krijgen voor 
eerherstel van het object.
Ik stelde voor om het aan het Spoorwegmuseum in 
Utrecht of aan het Openluchtmuseum in Arnhem te 
schenken. Als die laatste een compleet origineel 
Amsterdamse grachtenpanden-blok steen voor steen 
weten af te breken en op het museumterrein in 
Arnhem weer konden opbouwen zou een simpel 
toiletgebouwtje een makkie zijn en bovendien prima 
passen in de NS spoorgeschiedenis van beide musea. 
Weer werd mijn voorstel afgewezen. ‘Deskundigen’ 
hadden de staat van het gebouwtje inmiddels in kaart 
gebracht en geconstateerd dat het houtwerk behoor-
lijk verrot was en de specie tussen de bakstenen eigen-
lijk in de meest schandalige situatie verkeerde. 
Kortom... het gebouwtje stond op instorten maar was 
inmiddels door een afschuwelijk golfplaten constructie 
voor kritische blikken afgeschermd.

En nu???
Wat is de situatie nu, april 2022 en dik 19 jaar na mijn 
eerste reddingspoging? Het terrein om het gebouwtje 
wordt al enige tijd door diverse bedrijven bouwrijp 
gemaakt voor toekomstige woningbouw. Al maanden 
lang worden vele tonnen aarde, zand, klei, stenen en 
andere rotzooi aan- en afgevoerd. Gigantisch zware 
machines en voertuigen denderen langs het groene 
golfplaten omhulsel van het toiletgebouwtje. Geen 
hond die zich druk maakt of zich realiseert wat al deze 
grondbewegingen en grondverschuivingen aan 
schade aan dit uiterst fragiele gebouwtje veroorzaakt. 
Van grondmechanica heeft men ook nog nooit 
gehoord. Volgens afspraak zou men RUIM AFSTAND 
houden van de ‘groene cocon’. Op de door mij 
gemaakte foto (zie onder) ziet U wat anders. Op slechts 
enkele CENTIMETERS afstand staat een grote zeecon-
tainer, gigantisch zware machines en ander bouw- en 
grondmateriaal nagenoeg tegen het groene omhulsel. 
Wat te denken als er straks geheid gaat worden?

Stop…
Geachte Burgemeester en (verantwoordelijke) 
Wethouder(s). Stop met de schijn op te houden dat 
jullie het museale toiletgebouwtje voor het dorp Mijd-
recht echt willen behouden. U bent met z’n allen TE 
LAAT en in ieder geval op dit punt volkomen onbe-
trouwbaar gebleken. Wanneer is er door u voor het 
laatst een inspectie gepleegd en gekeken of de 
afspraken met de op het terrein werkende �rma’s 
worden nageleefd? Volgens mij bent u er gewoon op 
uit om aan het einde van de rit te constateren dat het 
gebouwtje tóch te veel geleden heeft van o.a. grond-
verschuivingen en trillingen en de tand des tijds niet 
heeft kunnen doorstaan. Schaamt u.
Nu rest mij slechts één advies. Het NS toiletgebouwtje 
staat de uitvoerders van het bouwproject alleen maar 
in de weg. Sloop en verwijder het maar en maak de 
weg vrij voor de bouwvakkers voor wie het nu alleen 
maar een obstakel is. Bijkomstigheid is dat u dan 
bereikt hebt wat u altijd al voor ogen had. Maar in mijn 
ogen hebt u gewoon gefaald.

Ik eindig met een advies aan de twee ondernemers die 
van het stationsgebouw een restaurant/bistro/café 
willen maken. “Beste ondernemers. Ik had al eerder 
contact met u beiden. Let op uw project voor het te 
laat is. Ik meen al meer scheuren in uw gebouw te 
constateren sinds de bouw-activiteiten zijn. Op z’n ‘oud 
Nederlands’ gezegd... ” Let op uwen zaek!!“ 
Deze Gemeente doet het niet.

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Waar blijven de verantwoordelijken van de Gemeente nou?

Mijdrecht - Dinsdag 10 mei vindt weer de gezellige maande-
lijkse bingo in Present plaats. Deze start om 14.00 uur. De 
kaartjes kosten 50 eurocent per stuk. De ko�e en de thee zijn 
gratis. De bingo in Present is er elke tweede dinsdag van de 
maand. Er zijn weer mooie en leuke prijzen te winnen. Wij hopen 
u dan ook weer te mogen begroeten in lokaal Present aan de 
Johan van Renessestraat 16 in Mijdrecht (ingang schoolplein).

Bingo Present

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.

‘Die glimlach is 
hartverwarmend’

Ik hoop dat u een �jne Koningsdag heeft gehad. Mijn José en ik hebben 
genoten. Mooi om te zien hoe de kinderen genieten van het verkopen 
van hun oude spulletjes voor de ‘beste’ prijs. Maar ook vele muziek- en 
dansuitvoeringen waren op straat. Ze hebben een “�nanciële steun” van 
ons gekregen. De glimlach op hun gezicht is hartverwarmend. Fijn dat we 
weer van alles kunnen organiseren in Uithoorn en De Kwakel. Zelf 
verrichtte ik de opening in De Kwakel met het hijsen van de vlag en het 
zingen van Het Wilhelmus couplet 1 en 6. Een mooie traditie.

Lintjesregen
Een dag voor Koningsdag was ook een speciale. De jaarlijkse Lintjes-
regen. Maar liefst zeven inwoners hebben bij ons een Koninklijke onder-
scheiding gekregen. Het is geweldig om te zien hoe verrast de mensen 
zijn. Ze worden namelijk altijd met een smoes naar het gemeentehuis 
gelokt. En soms duurt het best een poosje voordat ze in de gaten hebben 
waarom ze daadwerkelijk in het gemeentehuis zijn.
Iets anders. Onlangs zag ik zowel in de krant als op Facebook nogal wat 
vooringenomenheid inzake vergunningverlening vanuit de gemeente 
Uithoorn, zeker na Bibob-advies. Graag leg ik een en ander uit. Voorop 
gesteld: De overheid is er voor ons. De wet Bibob is bedoeld om te voor-
komen dat de overheid ongewild criminele activiteiten ondersteunt door 
vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken die gebruikt 
worden voor illegale praktijken. Een vergunning weigering gebeurt dus 
echt niet zomaar. En in het kader van de privacy van betrokkenen mogen 
we daar ook niet breeduit over communiceren. Dat is soms wel spijtig. We 
gaan ermee om zoals we dat in Nederland hebben afgesproken.

Herdenken
Vandaag (4 mei) herdenken we alle Nederlandse oorlogsslachto�ers die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties zijn omgekomen. Dat doen we hier in Uithoorn bij de 
Thamerkerk en in de loop hier naar toe bij het Spoorhuis. Dat doen we 
ook in het dorp De Kwakel bij een nazaat van de Anne Frank-boom in het 
Egeltjesbos en natuurlijk op de Dam en elders in het land.
Ik houd een toespraak bij het prachtige Stiltemonument bij de Thamer-
kerk in Uithoorn. Het is heel belangrijk dat we blijven herdenken. Dat we 
blijven stilstaan bij het feit dat onschuldige mensen zijn omgekomen die 
gevochten hebben voor onze vrijheid. U weet, in vrijheid leven is nog 
steeds niet vanzelfsprekend.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Wilnis - CSW kreeg zaterdag 
wederom een nederlaag te slikken. 
Het eerste half uur leek er geen 
vuiltje aan de lucht maar daarna 
ging er heel veel mis met als gevolg 
een ruime 4-1 nederlaag.
Zoals gezegd een goed begin van 
CSW met direct al een grote kans 
voor Matt Veerhuis maar vrij voor
het doel tikte hij de bal naast de 
verkeerde kant van de paal. Even 
later wederom een kans voor Veer-
huis maar ook nu wist hij de bal niet 
binnen de palen te tikken. CSW was 
in die beginfase duidelijk de betere 
ploeg met veel balbezit en Delta 
Sports kon daar vooralsnog weinig 
tegenoverstellen. De verdiende 
voorsprong voor de ploeg uit Wilnis 
kwam na 25 minuten spelen. Sven 
v.d. Horst slingerde de bal voor het 
doel en nu was Veerhuis wel tref-
zeker voor het doel door de bal 
prima in te knikken. Na deze fase 
werd CSW gemakzuchtig en slordig 
en werd het op felheid afgetroefd 
door de ploeg uit Houten. Delta 
Sports werd steeds dreigender en 
kreeg vlak voor rust loon naar 
werken. Een bekeken schot in de 
benedenhoek betekende de 1-1 en 
het werd nog erger voor CSW toen 
onoplettendheid resoluut werd 
afgestraft en zo de ruststand op 2-1 
werd bepaald.

Baltempo
Na de pauze probeerde CSW het tij 
snel te doen keren maar de ploeg 
was nauwelijks bij machte om 
kansen te creëren. Het baltempo 
was veel te laag en veelal werden 
verkeerde keuzes gemaakt om 
Delta Sports echt in de problemen 
te brengen. Delta Sports was ook 
veel feller in de duels en ook alle 
tweede ballen waren voor de thuis-
ploeg. De kansjes die er kwamen 
voor Jordy de Groot en Veerhuis 
werden met kunst en vliegwerk 
geblokt.
Naarmate de wedstrijd vorderde 
begon CSW meer risico’s te nemen 
en werd Delta Sports steeds drei-
gender via de counter. Het leverde 
nog geen doelpunten op en 
zodoende kon CSW nog hoop 
houden op een gelijkspel. Maar 
vlak voor tijd was het toch echt 
over voor CSW toen Delta Sports 
pro�teerde van de geboden ruimte 
en ditmaal wel trefzeker was. De 
nederlaag werd zelfs nog groter 
voor CSW na een prima uitge-
speelde aanval van Delta Sports 
wat tevens de 4-1 eindstand bete-
kende. Een hele dure nederlaag 
voor CSW aangezien alle ploegen 
bovenin ook niet in staat waren om 
hun wedstrijd winnend af te 
sluiten.

CSW geeft niet thuis

Mijdrecht - Op 6 mei is er weer een bingo bij de 
Lijnkijkers in de Argon kantine. De hoofdprijs 
deze maand is  een diner voor vier personen 
naar keuze bij Het Rechthuis, Kokido of de 
Strooppot. De zaal gaat open om 19.30 uur en 
de eerste ko�e of thee is gratis.

Bingo bij Argon
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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 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.

rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- 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 evene-
menten, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementenkalen-
der via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uithoorn en 
De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organi-
seren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

Activiteiten en bijeenkomsten mei / juni

09-05-2022 Verzetsmuseum op Wielen voor de Brede School

14-05-2022 Braderie Amstelplein

09-05-2022  Verzetsmuseum op Wielen voor de Brede School

10-05-2022 Online informatieavond Energie besparen voor VvE’s 

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022 Rommelroute Uithoorn

03-06-2022 Internationaal Scootertreffen De Kwakel

08-06-2022 Buitenspeeldag

11-06-2022 Kwakel Open Air Festival

11-06-2022 Amsterdam Open Canoepolo Tournament

11-06-2022 Kunstroute Zijdelveld

18-06-2022  Midzomeravondfestival Tavenu

25-06-2022 Cultuurmarkt

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

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

Dodenherdenking 
Uithoorn 2022
Bericht namens Het comité 4 mei Uithoorn en De Kwakel
Op 4 mei 2022 herdenken we de oorlogsslachtoffers herdacht. We 
herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinnerin-
gen en gedachten. Het comité 4 mei Uithoorn 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 Thamer-
kerk. De stille tocht wordt begeleid door slagwerk met omfl oerste trom. 
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Verder roepen 
we op één bloem mee te nemen. Voorafgaand ontvangen alle deelne-
mers de vrijheidsfakkelpin* van het comité (*op=op).

De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan naar de Prins Bernhardlaan, Stati-
onsstraat langs de herdenkingsplaquette van de slachtoffers die via 
het Spoorhuis naar interneringskampen gingen. Daar is een heel kort 
moment waar wordt stilgehouden. Daarna vervolgen we onze weg on-
der het Piet de Kruijffviaduct door de Wilhelminakade op naar het Stil-
temonument bij de Thamerkerk. Uiteraard kunt u onderweg gewoon 
aansluiten.

Bij het stiltemonument blaast een trompettist de Last Post en om 19.58 
uur precies is het twee minuten stil. Om 20.00 uur volgt het Wilhelmus 
en geeft Burgemeester P. Heiliegers een toespraak. Daarna zal dorps-
dichter Peter Borghaerts een speciaal gedicht voordragen. Na het ge-
dicht zal de krans worden geplaatst op het monument. Daarna kan ie-
dereen de meegebrachte bloem plaatsen in de rood, wit blauwe bloe-
menband. Afsluitend vindt er een herdenkingsconcert plaats door het 
vriendenkoor in de Thamerkerk waar u van harte voor wordt uitgeno-
digd. (De toegang is gratis!). 

Programma
• Stille tocht: Vertrek om 19.40 uur vanaf het Oranjepark naar het Stil-

te Monument, begeleid door slagwerker met omfl oerste trom; 
• Overweging door dorpsdichter Peter Borghaerts;
• Last Post om 19.58 uur;
• Twee minuten stilte; 
• Het Wilhelmus (couplet 1 en 6);
• Toespraak door dhr. P. Heiliegers, burgemeester;
• Gedicht door dorpsdichter Peter Borghaerts;
• Kranslegging door de gemeente Uithoorn. Aansluitend diverse le-

den van maatschappelijk organisaties. Gevolgd door de overige 
aanwezigen die hun meegebrachte bloem kunnen steken in de 
bloemenbanden aan de bomen;

• Programma in de Thamerkerk: Toegang gratis.

4 mei herdenking 
De Kwakel

Lopers AKU brengen 
Bevrijdingsvuur 

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

Dit jaar luidt het thema ‘vrijheid in verbondenheid’. 
Even voor 20.00 uur zal door de trompettist de taptoe worden inge-
zet, hierna volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal 
er een kranslegging plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegen-
heid krijgen om via het stiltemonument de herdenkingsplaats te ver-
laten.

De lopers van de AKU nemen in 
de nacht van 4 op 5 mei het Bevrij-
dingsvuur mee vanuit Wagenin-
gen naar Uithoorn. Zij worden op 5 
mei rond 10 uur verwacht voor het 
gemeentehuis waar burgemees-
ter Pieter Heiliegers hen ontvangt. 
De burgemeester neemt dan de 
fakkel in ontvangst van de atle-
ten en vervolgens zal hij het be-
vrijdingsvuur ontsteken voor het 

gemeentehuis. Na een kort wel-
komstwoord staat er in het ge-
meentehuis een ontbijt klaar voor 
alle deelnemers. Dit ontbijt wordt 
hen gratis aangeboden door de 
gemeente Uithoorn. Naast de at-
leten zijn ook inwoners welkom 
om van dit ontbijt te genieten. Het 
ontbijt vangt rond 10.15 uur aan. 
Adres gemeentehuis: Laan van 
Meerwijk 16, Uithoorn.

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
rn

Uithoorn Helpt
Op uithoornhelpt.nl kunt u als inwoner 
van Uithoorn terecht met al uw vragen 
over verschillende onderwerpen. Veel 
organisaties werken samen op het ge-
bied van welzijn, al dan niet in combinatie met hulp of ondersteu-
ning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel de juiste ondersteu-
ning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op www.Uithoornhelpt.nl 
vindt u onderwerpen over zorg en ondersteuning, wonen en huis-
houden, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vrijwilligers-
werk, vervoer, mantelzorg, opleiding en inburgering, activiteiten en 
meedoen, gezond blijven en hulp voor Oekraïne.

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering
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HERMAN ARENDS 
(MI D EC , 194 ) 

verricht sinds 1983 vrijwilligerswerk 
voor de Hervormde Gemeente Mijd-
recht en na de fusie voor de Protes-
tantse Gemeente van Mijdrecht. Hij 
vervulde verschillende functies 
binnen de kerkelijke gemeente. Van 
1983 tot 1987 was hij wijkouderling en 
maakte hij deel uit van de kerkenraad. 
Van 1997 tot 2005 vervulde hij de 
functie van ouderling-kerkvoogd 
penningmeester. Als penningmeester 
stelde hij met grote zorgvuldigheid 
�nanciële stukken op. Als ouderling 
dacht hij mee over het beleid en 
onderhield hij vele contacten. Na de 
fusie verzorgde Herman Arends 12 
jaar het beheer en de administratie 
van het Janskerkhof. Vanaf 2019 tot 
heden is hij administrateur van het 
College van Diakenen van de Protes-
tantse Gemeente van Mijdrecht, zorgt 
hij voor de administratie en onder-
steunt hij de huidige penningmeester. 
Naast zijn inzet voor de kerk is Herman 
Arends actief bij de Christelijke Orato-
riumvereniging Amicitia. Sinds 2013 is 
hij penningmeester van het bestuur, 
stelt hij �nanciële documenten op en 
vraagt hij subsidies aan bij gemeente-
lijke of regionale instellingen.

O O AN ASSELEN 
( IN E EEN, 194 ) 

is al vele jaren actief als vrijwilliger bij 
natuurorganisaties en de katholieke 
kerk in Vinkeveen. Vanaf 1976 verricht 
hij werkzaamheden bij het instituut 
voor Natuureducatie De Ronde 
Venen-Uithoorn (IVN DRVU). Aanvan-
kelijk als lid van de Kascommissie, 
later als penningmeester en tussen 
1980 en 1985 als voorzitter. In 1989 
trad hij toe tot het bestuur van de 
stichting De Bovenlanden met als 
doel om meer kennis van de natuur in 
het bestuur te brengen. Als snel na 
zijn toetreding werd hij vicevoorzitter 
en sinds 2011 is hij voorzitter. 
Vanwege zijn kennis op het gebied 
van natuur en waterbeheer kreeg hij 
gemakkelijk toegang tot verschillende 
provinciale en landelijke subsidiever-
strekkers. Hier heeft de stichting 
verschillende keren van gepro�teerd. 

Otto van Asselen is ook al ruim 30 jaar 
actief voor de rooms-katholieke paro-
chie Johannes de Doper in Vinkeveen. 
Hij is voorzitter van de werkgroep 
Liturgie, maakt roosters voor lectoren 
en is zelf ook lector. Daarnaast doet 
hij de voorbereiding van avondwakes 
en uitvaarten en gaat hij daarin voor. 

A NES BLO E  
(WA E EEN, 1948) 

zet zich als vrijwilliger in voor verschil-
lende organisaties. Sinds 2000 voor de 
parochievergadering van de Urbanus-
parochie in Nes aan de Amstel. Ze 
richt zich daarbij in het bijzonder op 
de website en de communicatie. Ook 
het parochieblad ‘De Urbanusklanken’ 
is haar ding. Sinds 2009 is ze als secre-
taris actief binnen het bestuur van de 
stichting Cursusproject De Ronde 
Venen. Daarnaast begeleidt ze 
verschillende cursussen en onder-
houdt ze contacten met docenten en 
cursisten. Mede door haar kennis van 
automatisering is ze betrokken bij het 
opzetten van programmatuur voor de 
inschrijving van cursisten en het 
onderhoud van de website. Ook was 
ze betrokken bij diverse bijzondere 
projecten, zoals de samenstelling van 
het boekje waarin de geschiedenis 
van 40 jaar Cursusproject werd vast-
gelegd. In 2009 trad Agnes Blokker 
toe als penningmeester van de stich-
ting Dorpshuis Nes aan de Amstel. Zij 
stuurt de vrijwillige beheerders aan 
en regelt met vele clubs en vereni-
gingen de huurcontracten en int de 
huurgelden. Daarnaast is zij als vrijwil-
liger actief in het dorpshuis en speelt 
ze een belangrijke rol bij de planning 
van grote verbouwingen en de daar-
voor benodigde subsidieaanvragen. 
In 2014 nam ze het initiatief voor de 
maandelijkse dorpsmaaltijd en 
behoort ze tot de kookploeg. Vanaf 
2011 is Agnes Blokker actief voor 
Ghana via de stichting Barbarugo. Zij 
was nauw betrokken bij de oprichting 
van de stichting en verzorgt als 
penningmeester/secretaris de boek-
houding en het jaarverslag. De stich-
ting stelt werklozen in Noord-Ghana 
in staat hun eigen boterham te 
verdienen zodat hun kinderen naar 

school kunnen en de vicieuze cirkel 
van armoede wordt doorbroken. Ook 
is Agnes Blokker verbonden aan de 
Amstelland Senioren Computerclub. 
Zij is cursuscoördinator en geeft Ipad-
cursussen. Tot slot is ze sinds 2018 
bestuurslid van het vrouwennetwerk 
NVVH en doet ze alle redactionele 
werkzaamheden. Haar grote 
verdienste bij de vereniging is dat ze 
een geheel nieuw maandblad heeft 
ontworpen. Haar koninklijke onder-
scheiding werd tijdens een bijeen-
komst in Amstelveen uitgereikt door 
burgemeester Tjapko Poppens. 

UIB DE AAN 
(WILNIS, 194 ) 

is van grote betekenis voor de kerke-
lijke gemeente PKN Ontmoetingskerk 
in Wilnis en verricht sinds 1975 in 
verschillende functies vrijwilligers-
werk. Huib de Haan is een periode 
scriba geweest en lid van de Diaconie. 
Als ouderling maakte hij deel uit van 
de Kerkenraad, onder andere een 
periode als voorzitter. Ook activiteiten 
over de grenzen van zijn kerk hebben 
de aandacht. Hij is sinds jaren lid van 
het Interkerkelijk Overleg De Ronde 
Venen (het IKO). In het IKO vervult hij 
de rol van penningmeester. Namens 
PKN Ontmoetingskerk Wilnis was hij 
afgevaardigde naar de Classis, een 
onderdeel in de organisatiestructuur 
van PKN Nederland. Daarnaast is Huib 
de Haan sinds 1995 lid van het dage-
lijks bestuur van het Christelijk 
Mannenkoor Immanuel uit Wilnis/
Mijdrecht. Eerst in de functie van 
Algemeen Adjunct en vanaf 2008 als 
penningmeester. Sinds 1970 speelt hij 
graag de rol van Sinterklaas op de 
Koningin Julianaschool. Na 50 jaar 
weet hij deze rol nog steeds mooi te 
in te vullen en geeft hij kinderen 
daarmee een mooi Sinterklaasfeest. 

WIM ULS O  OL 
(ABCOUDE, 19 ) 

is al bijna 30 jaar de drijvende kracht 
achter het Viscentrum Gehandicapten 
Abcoude. In 1994 trad hij als 64-jarige 
als secretaris toe tot het bestuur. 
Daarvoor was hij al een aantal jaren 
vrijwilliger. Vorig jaar maart heeft hij 
zijn bestuursfunctie neergelegd. Als 
secretaris was hij ook verantwoorde-
lijk voor de �nanciën en was hij het 
gezicht van het Viscentrum. Hij 
maakte het contactblad en verzorgde 
de verzending. Er vond geen viswed-
strijd plaats zonder zijn aanwezigheid. 
Vanaf 1998 fungeerde Wim Hulsho� 
Pol als penningmeester/secretaris van 
de Sociëteit Wielerclub Het Gein. Elke 
donderdag komen dorpsgenoten 
bijeen om onder het genot van een 

Koninklijke onderscheiding 
voor 12 inwoners

natje en een droogje de gebeurte-
nissen in het dorp en in de wereld te 
bespreken. Als verbindende schakel 
was Wim van onschatbare waarde 
voor deze dorpsactiviteit.

ANS AN ESSEL 
(ABCOUDE, 19 ) 

is al vele jaren politiek en maatschap-
pelijk actief in Abcoude en in de 
andere dorpen van De Ronde Venen. 
In 2005 richtte hij samen met twee 
andere inwoners een afdeling van 
GroenLinks op en werd in 2006 lijst-
trekker namens deze partij. Vanaf 
2006 tot 2014 was hij lid van de 
gemeenteraad, eerst van Abcoude en 
later van De Ronde Venen. Ook 
daarna bleef hij politiek betrokken als 
lid van de steunfractie. Hans van 
Kessel is initiator en actief bestuurslid 
van het Platform Energieke Rondeve-
ners. Het platform zet zich vrijwillig in 
voor een duurzame gemeente. Hans 
is op vele terreinen van duurzame 
initiatieven actief in De Ronde Venen 
en kan als geen ander optreden als 
verbinder van vele initiatieven. Een 
daarvan is de Beheergroep Hugo de 
Vries park Abcoude. Sinds 2012 is hij 
vrijwilliger bij deze groep en zet hij 
zich in voor onderhoud van het 
groen, het groenbehoud en groen-
ontwikkeling in Abcoude. Een ander 
initiatief waaraan hij deelneemt is de 
Stichting Spaar het Gein, waarvan hij 
sinds 2016 tot dit jaar bestuurslid was. 
Ook is hij sinds 2010 bestuurslid van 
de Wereldwinkel Abcoude en 
betrokken bij de besluitvorming van 
de gemeente voor het krijgen van de 
status van Fairtrade Gemeente. Hij is 
een verbinder die in zijn eigen huis 
een huiskamerrestaurant opzette 
waar hij voor een groep dorpsge-
noten en bekenden culinaire maal-
tijden op tafel tovert met ingredi-
enten uit eigen tuin.

COBIEN AN OE E DEN B OUWE
SC UI L (MI D EC , 19 ) 

is al 37 jaar onafgebroken vrijwilliger 
voor de Protestantse Gemeente Mijd-
recht. Haar inzet voor de kerk begon 
in 1984 als voorzitter van de diaconie 
van de Gereformeerde Kerk in Mijd-
recht. Tien jaar later werd zij voorzitter 
van de kerkenraad en daarop volgend 
was zij scriba. Van 2004 tot 2006 was 
zij als scriba betrokken bij de lande-
lijke fusie van de Hervormde en Gere-
formeerde kerk en droeg zij bij aan 
het op een goede manier bij elkaar 
brengen van verschillende generaties 
en tradities. Daarnaast was zij actief 
bij Vluchtelingenwerk De Ronde 
Venen. Ze was onder andere voor-
zitter, begeleider van vluchtelingen, 
verzorgde de publiciteit en de 
nieuwsbrief. Van 1998 tot 2008 was 
Cobien twee dagen per week hoofd-
redacteur van de nieuwsbrief Raak-
vlak (over mensenrechten en levens-
beschouwelijke onderwerpen) bij 
Amnesty International. Kwaliteit van 
haar werk stond hoog in het vaandel 
en haar inzet voor Amnesty was zeer 
waardevol. Ook is Cobien al bijna tien 
jaar een actief bestuurslid van Sport 
en Spel De Ronde Venen. Zij doet 
public relations, helpt bij het organi-
seren van activiteiten, maakte teksten 
voor �yers en posters, schrijft arti-
kelen en was betrokken bij het 
opstellen van een eigentijdse website.

EA LA EWAA D MOUS 
(ABCOUDE, 194 ) 

is al vanaf 1985 actief als vrijwilliger 
bij het Rode Kruis in de taakvelden 
Noodhulp en Sociale Hulp. In deze 
functies is zij de eerste hulpverlener 
bij evenementen en calamiteiten. 

Naast deze taken coördineert zij ook 
de indeling van andere hulpverleners 
bij evenementen. Op een aantal basis-
scholen in Abcoude coördineert en 
geeft zij EHBO-lessen aan leerlingen 
van groep 8 en was zij actief bij de 
aangepaste vakanties van het Rode 
Kruis voor gehandicapten en chro-
nisch zieken op onder andere het 
schip Henri Dunant en de huizen De 
IJsselvliet en De Valkenberg. Hier 
werkte zij als verzorgende en 
bezorgde zij de gasten op deze 
manier een onvergetelijke vakantie. 
Vanaf de oprichting van de vroegere 
Parochiële Caritas instelling van de 
H.H. Cosmas en Damianusparochie 
maakt Thea deel uit van de daaruit 
voortgekomen RK parochie St. Jan de 
Doper. Zij is actief voor kwetsbare 
groepen in de gemeenschap en scha-
kelt haar netwerk in om hen te 
helpen. Daarnaast is zij actief bij de 
organisatie van het ‘Praatcafé’. Hier 
komen inwoners van Abcoude maan-
delijks bij elkaar om te praten over 
een bepaald thema.

IEN LEEMANS 
(ABCOUDE, 19 ) 

zet zich al jaren in voor de vereniging 
Spaar het Gein. De vereniging is 
formeel opgericht in 1992, maar al 
sinds 1970 actief. Rien Leemans trad 
in 1993 toe tot het bestuur als 
penningmeester en is sinds 2015 
voorzitter. Met name zijn juridische 
kennis gekoppeld aan zijn doorzet-
tingsvermogen zijn zeer waardevol 
voor de vereniging. Dat bleek onder 
andere bij de verdubbeling van het 
spoor via een aquaduct in plaats van 
op het niveau van het maaiveld, het 
tegenhouden van het doortrekken 
van de A6-A9 door het Geingebied, 
de kap van bomen voor dijkverzwa-
ring, het verbod voor het uitvoeren 
van helikoptervluchten vanuit het 
gebied en het verzet tegen de plaat-
sing van windturbines. Al deze 
dossiers hadden baat bij zijn inzet, 
juridische kennis en doorzettingsver-
mogen. Nagenoeg alle zienswijzen 
die de vereniging indiende bij 
verschillende overheden zijn door 
hem opgesteld en leidden tot succes. 
Rien hield altijd het belang van het 
Geingebied scherp voor ogen en 
kwam daar voor op. Een ander voor-
beeld hiervan is de �etsbrug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal waarbij hij zich 
inzette voor een goede landschappe-
lijke inpassing. Andere voorbeelden 
zijn: de vernieuwde brug over het 
Gein bij Driemond en de versterking 
van de dijken in het Gein. Naast deze 
activiteiten verzette hij ook intern 
veel werk voor de vereniging, zoals 
het opzetten en uitbouwen van de 
website, het leveren van bijdragen 
aan de nieuwsbrief en het onder-
houden van contacten binnen en 
buiten de vereniging.

E DA LELI ELD 
( IN E EEN, 194 ) 

is al ruim 30 jaar, buiten de schijn-
werpers en traditionele organisaties 
om, actief als mantelzorger. Ze 
begon als mantelzorger toen zij nog 
werkzaam was bij verzorgingshuis 
Maria-Oord en de zorg op zich nam 
van een oud-collega. Op dit moment 
verzorgt zij nog steeds een aantal 
inwoners van Vinkeveen en rijdt zij 
regelmatig mensen van en naar het 
ziekenhuis. Binnen haar eigen familie 
is ze onmisbaar. Ze nam van 1982 tot 
1999 de zorg van haar moeder op 
zich en ving ook haar broer op die 
steun nodig had. 

Staand v.l.n.r.: Ton Pepping, Martin Molenaar, Wim Hulsho� Pol, Otto van Asselen, Maarten Divendal, Huib de Haan, Rien Leemans, 
Hans van Kessel. Onderste rij v.l.n.r.: Cobien van Koeverden Brouwer-Schuijl, Thea Lagewaard-Mous, Gerda Leliveld, Herman Arends

De Ronde Venen - 12 inwoners van De Ronde Venen zijn dinsdag 26 april 
verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 11 van hen ontvingen de onderschei-
ding uit handen van burgemeester Maarten Divendal tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst in het gemeentehuis. 1 inwoner kreeg het lintje opge-
speld door de burgemeester van Amstelveen. 

Vervolg op volgenze blz.
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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): Koningsdag 
in Mijdrecht en Vinkeveen, Eindelijk weer kermis en 4 mei herdenking.

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur (m.u.v. 4 en 5 mei) 
herhaling op ieder oneven uur:
Fashion programma ‘Uit je kast’ deel 1. Een serie van Fashionprogramma’s met 
veel aandacht voor vintage kleding met deze week o.a. Parels van Femke, 
Sieraden ontwerpster Marianne Moerman, Erica van Doorn over nieuwe 
bestemming Textiel en de vaste rubriek ‘Donna het rode doorgeef jurkje’ 
Woensdag 4 en donderdag 5 mei vanaf 01.00 uur 
herhaling op ieder oneven uur:
Om nooit te vergeten 4 verhalen van inwoners van Abcoude en Baam-
brugge in de Tweede Wereldoorlog.
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:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
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) 

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

Haar nicht van 96 jaar kan nog steeds 
op haar steun rekenen. Sinds 1991 is 
Gerda één van de mensen die een 
vluchtelingengezin hielp integreren 
in onze samenleving. Na een periode 
van integreren kwam het gezin in 
moeilijker vaarwater terecht en hielp 
Gerda het gezin opnieuw. Naast haar 
werk als mantelzorger is zij ook actief 
voor de Pinksterkerk De Weg in Mijd-
recht. Sinds de oprichting in 2007 is 
ze actief betrokken en schenkt ze 
ieder zondag ko�  e, staat ze bij de 
deur om mensen te verwelkomen, 
past ze op de kleintjes tijdens de 
samenkomsten en neemt ze brood 
mee voor de avondmaaltijd. Ook 
wandelt ze met mensen die herstel-
lende zijn, haalt ze mensen op voor 
de wekelijkse vrouwengroep, kookt 
ze maaltijden bij introductieavonden 
en helpt ze mee met de schoonmaak.

MARTIN MOLENAAR 
(WILNIS, 1949) 

is maatschappelijk op verschillende 
fronten actief. Hij vervult al ruim 30 
jaar bestuursfuncties bij Sportvereni-
ging Veenland. Van 1987 tot 2000 
zette hij zich in voor de afdeling Judo 
bij Veenland. Van 1999 tot 2007 was 
hij voorzitter van Veenland en daarna 
penningmeester. Sinds 2017 beheert 
hij de administratie en sinds 2010 
leidt hij de trainingen van de recrean-
tengroep op speelse en ontspannen 
wijze. Daarnaast is hij actief bij de 
Vereniging van Reumapatiënten 
Amsterdam e.o. Hij verzorgt de boek-
houding, zorgt voor de automatische 
begroting, geeft de toelichting 
tijdens de Algemene Leden Vergade-
ring en geeft � nancieel advies aan 
het dagelijks bestuur. Sinds 2015 
organiseert hij de collecteweek voor 
Reuma Nederland in Wilnis: hij schrijft 
de routes uit, verdeelt de collecte-
bussen, telt de opbrengst en stort het 
geld bij de bank. Zo nodig springt hij 
bij als wijkhoofd en collectant. Martin 
Molenaar is ook al langere tijd poli-
tiek actief. Zo zat hij in de jaren ’80 in 
de gemeenteraad van Wilnis voor 
Progressief Wilnis en is hij ook 
geruime tijd fractie assistent geweest 
van de PvdA in de gemeente De 
Ronde Venen. Ook helpt hij bij het 
voeren van campagne en stond hij bij 
de voorlaatste gemeenteraadsverkie-
zingen op de kandidatenlijst.

TON PEPPING 
(ABCOUDE, 1948) 

is een enthousiast volger van de 
lokale geschiedenis in met name 
Abcoude en Baambrugge. Als archief-
beheerder is hij al zeker 20 jaar dage-
lijks bezig de oude foto’s van de 
Historische Kring Abcoude en Baam-
brugge te digitaliseren. Dat is veel 
uitzoekwerk omdat hij ook met tekst 
onder de foto weergeeft wat er op de 
foto te zien is. Van 2013 tot 2021 (de 
datum waarop de Historische Kring 
Abcoude en Baambrugge fuseerde 
met de Historische Kring Proosdij-
landen in Mijdrecht), was hij actief als 
bestuurslid. In de aanloop naar de 
fusie heeft Ton zijn sporen verdiend. 
Op historisch vlak is hij de vraagbaak 
voor iedereen die iets wil weten over 
de geschiedenis van Abcoude en 
Baambrugge. Via zijn facebookpagina 
over Oud-Abcoude en Baambrugge 
laat hij met grote regelmaat mooie, 
nostalgische foto’s zien. Recent heeft 
hij voor het project “75 jaar 
herdenken’ prachtige foto’s van 
Abcoude en Baambrugge aangele-
verd van de bezetting en de 
bevrijding.

Vervolg van vorige blz.

De Ronde Venen - Drie belangrijke 
gebeurtenissen waren aanleiding om 
met de hele Vlinderbos-gemeen-
schap eens goed uit te pakken: Het 
30-jarig bestaan van de school, de 
start van de nieuwe huisstijl inclusief 
een prachtige nieuwe website, vlag 
en gevelsigning én de o�  ciële afron-
ding van de plaatsing van 90 zonne-
panelen. De hele dag bruiste de 
school van vrolijke activiteiten, zo 
werd het Koningsspelen lied en dans 
door alle groepen ingestudeerd, in 
de voetbalkooi klonk de muziek van 
de workshops van ‘Drumtastic’, een 
ouderwetse buttonmachine ging de 
school rond en alle kinderen kregen 
een gebakje met daarop het nieuwe 
logo. Rond 14.00u startte buiten de 

formele bijeenkomst waarvoor 
ouders, opa’s, oma’s, buren en relaties 
waren uitgenodigd. De koningsdans 
werd door alle kinderen samen 
uitgevoerd op het plein, de nieuwe 
vlag ging in top en de gevelborden 
werden onthuld.
Daarop deze 3 uitspraken : ‘Leren 
ontstaat in liefde’, ‘Leren ontstaat 
vanuit verwondering’ en Leren 
ontstaat in verbinding’, dit is de basis 
van ons jenaplan-onderwijsconcept. 
Met het zingen van het Vlinderbos-
lied en een ijsje in het oranje, rood, 
wit en blauw werd het feest afge-
rond. Onze missie ‘samen leren, 
samen leven’ is nog even actueel als 
30 jaar geleden, dat bleek wel op 
deze levendige gezamenlijke viering!

Groot feest bij Jenaplan 
basisschool Vlinderbos

De Ronde Venen - In het kader van 
haar 50-jarig jubileum heeft Natuur- 
en Milieuvereniging De Groene 
Venen op 22 april j.l. een workshop 
georganiseerd voor professionals in 
het weidevogelbeheer. Zoals bekend 
loopt het aantal weidevogels in 
Nederland alarmerend terug. Dit 
heeft landelijk veel aandacht 
gekregen door de presentatie van het 
Aanvalsplan Grutto, dat onder leiding 
van voormalig minister Winsemius tot 
stand is gekomen. Ook in onze omge-
ving is deze neergaande trend te 
zien. Doel van de workshop was om 
meer inzicht te krijgen in de oorzaken 
van de daling in onder anderen 
weidevogelreservaat Polder 
Demmerik. 

Sprekers
Tijdens de workshop hebben promi-
nente sprekers met speci� eke exper-
tise de problematiek vanuit verschil-
lende invalshoeken belicht. Waar-
onder ook kenners van gebieden die 
succesvol zijn in het beheer van 
weidevogels, zoals Eemland en de 
Eilandspolder. Duidelijk is in ieder 
geval geworden dat elk gebied een 
speci� eke aanpak vraagt, en dat 

focus (op weidevogels) belangrijk is. 
De workshop vond plaats in Het 
Spoorhuis, een ideale uitvalsbasis om 
over Polder Demmerik van gedachten 
te wisselen. Tijdens de lunchpauze 
was er ruimte voor een korte excursie 
in Polder Demmerik (Bellopad).

Verrassing
Een leuke verrassing was dat De 
Groene Venen uit handen van burge-
meester Maarten Divendal van De 
Ronde Venen een passend cadeau 
voor haar 50-jarig jubileum mocht 
ontvangen; een waardebon voor het 
planten van een ‘De Groene Venen 
linde’ in het Zwanenpark in Vinke-
veen. De workshop heeft het bestuur 
van De Groene Venen veel inzichten 
en ideeën opgeleverd hoe de neer-
gaande lijn in Polder Demmerik om 
te buigen naar een plek waar de 
weidevogels weer graag willen 
broeden. Een aanbeveling over dit 
onderwerp zullen wij binnenkort 
presenteren aan alle belangheb-
bende partijen. Ons streven is dat 
deze aanbeveling aanzet tot 
adequaat beheer zodat de weidevo-
gels toekomst hebben in onze 
polders. 

Workshop Weidevogels 
succesvol

Mijdrecht - Tijdens de Mei Meet 
Maand van de Hartstichting kunnen 
mensen zelf hun bloeddruk komen 
meten in de Bibliotheek Mijdrecht. 
Een medewerker van de Hartstichting 
begeleidt het bloeddrukmeten. Het is 
belangrijk om je bloeddruk te kennen. 
Een hoge bloeddruk voel je namelijk 
niet, maar verhoogt wel de kans op 
een hartinfarct of beroerte. Vanaf je 
40ste stijgt het risico op een hoge 
bloeddruk. Voel je je gezond, ook dan 
kan je een hoge bloeddruk hebben. 
Daarom roept de Hartstichting 
mensen op om vanaf hun 40ste elk 
jaar de bloeddruk te meten. Ook als 
die nu goed is. Als het nodig is, kun je 
zelf met leefstijl tijdig maatregelen 
nemen om de bloeddruk weer op een 
gezond niveau te brengen. Vanaf 
vrijdag 6 mei kunnen mensen op 
donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 
17.00 en zaterdag tussen 11.00 en 
16.00 uur hun bloeddruk meten in de 

Bibliotheek Mijdrecht. Het meten is 
gratis. U hoeft geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. De gemeten bloeddruk is 
persoonlijk en wordt met niemand 
gedeeld. Mensen krijgen ook concrete 
tips en adviezen over wat zij zelf 
kunnen doen om de bloeddruk op 
een gezond niveau te brengen of te 
houden.
Veel Nederlanders weten niet dat ze 
een hoge bloeddruk hebben, en 
daarmee een verhoogde kans hebben 
op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek 
van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 
3 Nederlanders van 30 tot 70 jaar met 
een hoge bloeddruk rondloopt. Van 
hen weet 40% niet dat zij een hoge 
bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 
miljoen Nederlanders. Meten is 
daarom belangrijk. Om het meten van 
de bloeddruk voor iedereen toegan-
kelijk te maken, richt de Hartstichting 
in de maand mei openbare meet-
punten in door het hele land. 

Bloeddrukmeetpunt in Bibliotheek Mijdrecht



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.

Resultaten peiling en volgende stap naar meer 
inspraak van gemeenschap in De Ronde Venen
Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen is de gemeenschap in De 
Ronde Venen uitgenodigd om mee te doen aan een peiling. Dit was een 
peiling om te kijken of men wil meedenken, meebesluiten en wellicht 
mee wil doen als het gaat om belangrijke zaken dingen die spelen in onze 
gemeente. 

Natuurlijk is het aan de gemeenteraad 
om uiteindelijk de besluiten te nemen. 
Maar hoe mooi zou het zijn als de 
gemeenschap input geeft aan de 
gemeenteraad hoe men over 
bepaalde zaken denkt. Met de uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen is 
wel duidelijk geworden dat de kiezer 
heeft gekozen voor een politieke stro-
ming en bezetting van de raad die 
altijd wil luisteren naar de mening van 
de inwoners, ondernemers en alle 
andere betrokkenen in De Ronde 
Venen. Met de Gemeenschap aan zet 
(GAZ) willen wij deze informatie graag 
op onafhankelijke wijze ophalen in de 
gemeenschap en doorspelen aan de 
raad. De raad kan met deze onafhan-

kelijk opgehaalde informatie dan zijn 
voordeel doen om besluiten te 
nemen. Het lijkt er ook op dat de 
coalitie die er waarschijnlijk gaat 
komen ook open staat voor meer 
inspraak vanuit de gemeenschap. In 
de eerste peiling hebben wij een 
eerste inventarisatie opgehaald waar-
over men graag wat wil zeggen. In dit 
artikel de resultaten van die peiling en 
de volgende stap in het proces(de 
raadpleging) om de gemeenschap 
meer te betrekken bij belangrijke 
besluiten in De Ronde Venen. De 
gemeenschap is aan zet! 

Jongeren inspraak geven
Vorige week lieten wij u al weten dat 

een student van de Hogeschool in 
opdracht van Ronde Venen Belang 
(RVB) een enquête heeft uitgezet om 
jongeren meer inspraak te geven. 
Hiervoor heeft hij samen met de partij 
een enquête gemaakt om te kijken 
hoe dit verbetert kan worden. Dat 
past natuurlijk heel goed in het 
gedachtengoed van ons. We hebben 
binnen het netwerk van Stichting 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) waar veel 
jongeren zijn aangesloten dan ook 
aangespoord om de enquête van hem 
in te vullen. 

Samenwerking Lokale politiek en 
gemeenschap
We hebben afgelopen week dan ook 
samen om tafel gezeten en gebrain-
stormt hoe we dit samen kunnen 
vormgeven. Wij hebben hiervoor 
immers de participatietool Gemeen-
schap aan zet uitgerold in De Ronde 
Venen. De student was positief over 
onze participatietool en denkt dat het 
goed past bij de nieuwe beleidsvisie 
van de nieuwe politieke wind die er 
waait in De Ronde Venen. Hij zal een 
advies uitbrengen en wij denken dat 
er een mooi samenwerking kan 
ontstaan tussen de lokale politiek en 
de gemeenschap. 

Resultaten peiling
Op de website van www.inwoners-
voorinwoners.nl zijn de resultaten van 
de peiling die door Gemeenschap aan 
zet in maart zijn gehouden te lezen. 
Op deze pagina geven wij een korte 
uiteenzetting van de resultaten. 

Veel mensen meegedaan
Er was voor de eerste peiling die wij in 
De Ronde Venen hebben uitgezet een 
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goede response. Ruim 750 personen 
hebben meegedaan aan de peiling. 
Doordat we gebruik gemaakt hebben 
van swipocratie, waardoor je met 
swipen op de telefoon eenvouudig 
kon meedoen, heeft ook een groot 
aantal jongeren megedaan. Men kon 
simpel antwoorden met een NEE (zie 
rood balkje) of een JA (zie groen 
balkje) en ook was de mogelijkheid 
om GEEN MENING te geven. 

Men wil meer gehoord worden
Van de mensen die meegedaan 
hebben aan de peiling vinden zou 
60% meer gehoord willen worden. 
Slechts 20% vindt dat er voldoende 
naar hun mening geluister wordt en 
20% had geen mening. 

Men wil graag meedenken
Op de vraag of men in de toekomst 
graag wil meedenken over belangrijke 
zaken die spelen in de eigen leefom-
geving gaf 58% een positief antwoord. 
Bijna 44% wil ook wel meebesluiten 
en 38% wil zelfs meedoen als er iets 
van hun gevraagd wordt. Het is dus 
duidelijk dat niet iedereen achterover 
wil leunen en wil afwachten of het van 
bovenaf allemaal goed geregeld gaat 
worden. Men is best bereid om actief 
mee te denken en doen.

Eigen dorp en wonen is belangrijk
Op de vraag waar men graag over wil 
meepraten waren een aantal onder-
werpen voor de respondenten 
belangrijk. Zo vindt men natuur en 
milieu, verkeer en vervoer en zorg en 
welzijn belangrijke thema’s en ook 
sport, kunst en cultuur scoren hoog. 
Maar zoals misschien wel verwacht 
vindt bijna 75% het thema wonen 

belangrijk. Wat ook opviel is dat ruim 
80% graag wil meepraten over 
gebeurtenissen in het eigen dorp. 

We gaan verder met raadplegingen
We zijn natuurlijk tevreden met deze 
resultaten van de peiling, maar hier 
stopt het niet voor wat betreft de 
‘Gemeenschap aan zet” want de 
volgende stap in het proces is dat we 
een verdiepend onderzoek gaan 
uitvoeren, de zogenaamde raadple-
ging. In de raadpleging gaan we het 
thema wonen verder uitdiepen en 
komen we met vervolg vragen over dit 
thema. We hopen dan ook weer dat 
men weer zal meewerken en dat de 
gemeenschap zijn mening laat gelden. 

Dialoog laatste stap in het proces
Als we de raadpleging hebben gehad 
en de resultaten zijn bekend gaan we 
dialoogbijeenkomsten organiseren 
waar men met elkaar in gesprek kan 
omsamen oplossingen te vinden. Bij 
de dialoogbijeenkomsten betrekken 
we ook graag de lokale overheid en 
beleidsmedewerkers. Uiteindelijk 
zullen we de opgehaalde resultaten 
aan de raad overdragen die daar hun 
voordeel mee kunnen doen en wellich 
beleid op kunnen afstemmen. Wat ons 
betreft een mooi samenspel en demo-
cratisch proces, waar de inwoner het 
heeft mogen zeggen en de raadsleden 
mee aan de slag kunnen.
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Uithoorn - Maar liefst 50 atleten en 
loopmaatjes stonden aan de start 
van de SpecialRun (1 km) van 
Uithoorns Mooiste, onderdeel van 
het Zorg en Zekerheid circuit. Alle 
lopers werden, voorzien van de 
welbekende oranje Ons Tweede 
Thuis shirt en startnummer.
Iedereen had er ontzettend veel zin. 
Sinds lange tijd kon er weer eens een 
o�ciële loop gelopen worden en dat 
het dan ook nog eens Uithoorns 
Mooiste mocht zijn was natuurlijk 
top!

Het weer was prachtig, de tempera-
tuur prima en de burgemeester van 
Uithoorn, de heer Heiliegers, gaf het 
startschot voor de lopers, framerun-
ners en hun loopmaatjes van de 
SpecialRun.

Al snel kwamen de eerste lopers 
weer over de �nish en iedereen 
ontving uit handen van de burge-
meester of zijn assistente Tess een 
medaille.
Het ‘oranje feest’ werd om 11 uur 
voortgezet door bijna 40 lopers, 
framerunners en hun begeleiders die 
de 5 km gingen lopen. Het mooie 
parcours werd door alle deelnemers 
van de loopgroep met succes afge-
legd en dit werd beloond met een 
lekker stukje sinaasappel, banaan, 
appel én een mooie plant!
Loopgroep Ons Tweede Thuis 
bedankt de AKU, Zorg en Zekerheid 
en alle vrijwilligers voor de goede 
organisatie. Vrijwilliger zijn bij of 
meedoen met de Loopgroep bete-
kent in zeer goed gezelschap met 
elkaar bewegen.

Loopgroep Ons Tweede Thuis 
loopt Uithoorns Mooiste run

Mijdrecht - Maandag 25 april was 
weer zo’n speelavond waar de 
diverse spellen tot grote verschillen 
in scores leiden. Of zoals sommigen 
als commentaar gaven: wie heeft die 
verdelingen gemaakt, er is geen 
touw aan vast te knopen. Toch waren 
het door de spelers geschudde 
spellen, dus niet gestoken.
In de A-lijn wisten Nel & Hans Leeu-
werik de goede keuzes te maken en 
scoorden 60,94%. Karla Schmidt & 
Carla Euwe werden tweede met 
56,77% en derde werden Gerard & 
Janny Telling, ook met 56,77%. Soms 
zijn er minimalistische spellen. Zo 
ook in een spel waar de biedingen 
varieerden van 1SA tot 1 schoppen. 
Een paar ging toch nog down.
In een ander spel deed oost #SA wat 
een paar keer down ging en ook met 
3- en 4upslgen werd gemaakt. Zuid 
dacht te ontsnappen en bood 
3schoppen, werd gedoubleerd en 
ging 5down. In een ander spel was 
4harten met een upslag prima, de 
4schoppen bieders verloren 3 of 4 
slagen. Ook spelen de paren soms 
alle dezelfde score zoals een 4 
schoppencontract dat met 2 
upslagen door iedereen werd 
gemaakt.
In de B-lijn was er een “All time high” 
score van75% door Paul & Delia 
kenter. Henny van Nieuwkerk & 
Richard van Heese volgden op 
gepaste afstand met 56,25%. Jopie 
de Jong & Lenie Koevermans 
scoorden 53,47%. Toni van Alen & 
Barbara Baron speelden in een spel 
als enigen #SA met 2 upslagen. De 
overige paren speelden 2SA of iets 
anders. Sommigen zijn dapper en 
bieden 6schoppen maar haalden het 
niet (5 was de grens). Soms is er een 
twee kleuren spel met voor ieder 
paar een bieding: oost 2schoppen 
en noord 2 harten. Nienke Hesselink 
& Trudy Morssink speelden een mooi 
2SAcontract met 2upslagen. Jopie 
de Jong & Lenie Koevermans 

sleepten een 4hartencontract 
binnen. Paul & Delia Kenter deden 
het in een ander spel heel goed met 
een 4hartencontract en 2upslagen. 
En soms zit het tegen. In een spel 
was 4harten met een upslag het 
beste, maar een paar dacht 6harten 
te kunnen halen maar ging 3 down.
Donderdag 28 april was weer een 
dag met veel doubletten. Men had 
er zin in. Al met al leidde dit tot de 
volgende uitslag. In de A-lijn sloegen 
Ben Ockhuizen & Ton Verlaan hun 
slag met 62,58%. Ans Bruggeman & 
Marion van Nieuwkerk deden hun 
best met 57,17%. En Richard van 
Heese & Hans Leeuwerik consoli-
deerden een plaats met 56,09%. Het 
kan in een spel gek lopen. #SAcon-
tracten gingen ten minste 3down in 
O/W, terwijl 5klaveren met 1down-
slag in N/Z spekkoer was. Ook 
speelde O/W in een spel 5kalveren 
gedoubleerd 2down, terwijl het 
contract met 4klaveren gered kon 
worden. In minieme spellen is het 
leuk te zien wie de beste oplossing 
vindt. !SA met 1upslag was beste, de 
1schoppen net niet goed genoeg.
In de B-lijn waren Gerda van Duren & 
Tiny Zwebe, en Anita Berrevoets & 
Henk de Vries elkaars gelijken met 
60,42%. Anneke Wortel & Jan Broeck-
mans sloten goed aan met 59,38%. 
Paar Lenny van Diemen trok aan het 
langste eind in een ruiten contract. 
5ruiten van andere paren ging down 
en 3ruiten met 2upslagen was top. 
Paar Anneke Wortel maakten als 
enigen een 4harten contract met 
een upslag. Paar Henk de Vries 
scoorde een ooi 2klaverencontract 
waar andere paren down gingen in 
SAcontracten. Soms levert een spel 
een diverse score op variërend van 
3AA met 2upslagen tot 3SA met 
2dowslagen en alles er tussenin. Paar 
Annemarie pierrot deed in een spel 
met 3ruiten goede zaken en hield 
daarmee het tegenpaar af vaneen 
3SAbod.

Bridgevereniging Mijdrecht KORT
B.V.U NIEUWS

Uithoorn - Op maandag 2 mei 
2022 werd in het Buurtnest de 
tweede zitting van de tweede 
ronde gespeeld. Vooraf werd 
Greet Rahn in het zonnetje 
gezet wegens het behalen van 
de titel clubmeester. In de A-lijn 
was het paar Jan Broeckmans & 
Kees Visser oppermachtig met 
64,72%. Op de tweede plaats 
werd beslag gelegd door 
Monique Verberkmoes & Jan v 
Beurden met 57,50%. Op de 
derde plaats eindigden Carla 
Dijkman & Gerard v/d Meer 
met 52,78%. In de B-lijn waren 
Nel Bakker & Ellen Hengeveld 
in grootse vorm met de 
hoogste score van de avond: 
66,15%. Anneke & Wim Braam 
pakten met een mooie score 
van 61,98% de tweede plaats. 
De derde plaats werd bezet 
door Gijs Boerrigter & Martien 
Nieuwenhuizen met 55,73%.  In 
de C-lijn waren Anja Baars & 
Marja Calis weer eens ouder-
wets op dreef met 62,85%. Cor 
de Bok & Tom v Meijgaarden 
pakten met 57,78% de tweede 
plaats, gevolgd door Desiree 
v/d Voet & Tom Woerde met 
54,93 %.

AVOND4DAAGSE UITHOORN
GAAT OOK DIT JAAR NIET DOOR

Uithoorn - Na twee jaar zonder 
Avond4daagse moeten we het 
helaas nòg 1 jaartje zonder 
doen. Door de onzekere situatie 
met de wegen en verbouwingen 
op eventuele startlocaties is het 
momenteel heel lastig om leuke, 
gevarieerde en veilige routes te 
maken. Daarom is er voor 
gekozen om ook de avond-
4daagse, nog 1 jaartje uit te 
stellen.Regio - Het is toch fantastisch als ons 

eten in onze eigen omgeving wordt 
geproduceerd? En wat is er leuker 
dan een boerderij te hebben waar je 
van eet? Dat is precies waar Heren-
boeren Groene Hart op uit is. Heren-
boeren Groene Hart is een initiatief 
van een groep inwoners uit het 
Groene Hart van Holland. Zij willen 
grip op ons eten, gezond eten, weten 
waar het vandaan komt en hoe het 
geproduceerd wordt. Ze willen erop 
kunnen vertrouwen dat ons eten 
eerlijk is geproduceerd, met respect 
voor de boer, de dieren en de natuur. 
Daarom verkenden ze de mogelijk-
heid om in het Groene Hart te komen 
tot een kleinschalig gemengd 
boerenbedrijf, een zogenoemde 
‘Herenboerderij’. En het lijkt ze te 

lukken! Op 10 mei vertellen ze alles 
over hun initiatief, wat ze gedaan 
hebben om tot een ‘Herenboerderij’ 
te komen en over de eerste ‘Heren-
boerderij’ die inmiddels bij 
Leimuiden gerealiseerd is. En hoe ze 
werken aan een tweede, derde, en 
vierde ‘Herenboerderij’ in de buurt, 
naar gelang er vraag blijkt te zijn in 
onze regio.

Locatie: NME centrum, Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. Datum: 
Dinsdag 10 mei 2022 van 20.00 tot 
max 22.00 uur, zaal open om 19.45 
uur. Informatie: Tinok van Hattum, 
0297-534562. Vrijwillige bijdrage: 
2,50 euro. Aanmelden verplicht: Op 
de website van IVN www.ivn.nl/afde-
ling/de-ronde-venen-uithoorn.

IVN Lezing: ‘Samen duurzaam 
voedsel produceren’

Uithoorn - We zullen er niet aan 
ontkomen dat een patatje duurder 
gaat worden. Snackbars en cafetaria’s 
hebben te maken met schaarste van 
bijvoorbeeld zonnebloemolie, stij-
gende kosten van onder andere 
aardappelen en een energierekening 
die ongekend hoog is. De verwach-
ting van Profri, de vereniging Profes-
sionele Frituurders is dat zo’n 
zeventig procent van de bijna zes-
duizend frituurzaken in de knel komt. 
Een rondvraag in Uithoorn laat zien 
dat de ondernemers het moeilijk 
hebben, maar hun hoofd zeker niet 
laten hangen. Van een tekort in 
zonnebloemolie door de oorlog in 
Oekraïne merken de snackbars nog 
weinig. Bij de ketens wordt het via 
het hoofdkantoor geregeld en er 
blijkt nog voldoende voorraad voor 
een paar maanden. Alternatieven om 
de patat in te bakken zijn dus nog 
niet nodig. De prijs van zonnebloem-
olie is door de schaarste wel behoor-
lijk gestegen. “Maar ook de aardap-
pelprijzen gaan door het dak”, vertelt 
Joop Vet, eigenaar van Kwalitaria 
Zijdelwaard. “We zijn corona goed 
doorgekomen. Qua omzet groeien 
we nog steeds, maar we moeten met 
minder marge genoegen nemen. Het 
zijn onzekere tijden, maar we over-

leven het wel.”  Per week komen er 
nieuwe prijsverhogingen en de klant 
ontkomt er niet aan dat dit moet 
worden doorberekend. Bij Kwalitaria 
Amstelplein is de patat vijftig cent 
duurder geworden. “Mijn gas- en 
stroomrekening is verdubbeld”, zegt 
franchiser Hans Fontijn. “Dat kan ik 
niet één op één doorberekenen.” Een 
snelle oplossing ziet hij niet. “Ik kan 
moeilijk mijn milkshakemachine 
uitzetten, dan krijg je warme choco-
lademelk. Het is dat ik weinig perso-
neel heb, anders had ik het niet 
gered. Het zijn geen glorietijden.” Ben 
van Lienen is net weer aan het 
opbouwen na zijn ziekte. “Deze week 
ga ik weer volledig open, maar ik kan 
het niet winnen van de energie-
kosten,” bekent de eigenaar van 
Friends. “De prijzen moeten omhoog.”

Prijsstijging
Bij De Bokkesprong ziet Hans Hooge-
veen nog geen noodzaak voor een 
extra prijsstijging. “Ik verhoog mijn 
prijzen elk jaar op een vast tijdstip.” 
Hoewel ook zijn gas- en energiereke-
ning en andere kosten �ink gestegen 
zijn. Wordt een patatje op een 
gegeven moment niet te duur voor 
de klant? “Er zit een grens aan de 
prijs”, erkent hij, “maar op dit moment 

geeft men het nog uit. We weten niet 
wanneer dat omslagpunt komt. Het 
zijn rare tijden, maar ik ben nog 
tevreden.” Marvin Meeuwis van 
Family wil die grens niet opzoeken. 
“Alleen de prijs online is iets 
verhoogd, maar als iemand in de 
cafetaria bestelt niet en dat willen we 
zo houden.” Hij probeert in oplos-
singen te denken en zoekt naar 
manieren om kosten te besparen. 
“Als mensen via onze eigen Family 
app bestellen in plaats van via Thuis-
bezorgd, dan scheelt dat dertien 
procent die wij anders moeten 
afdragen.” De meeste snackbareige-
naren zijn de coronacrisis goed door-
gekomen. Hopelijk zullen ze ook 
deze periode weer te boven komen 
en zullen de klanten de snackbar 
komende tijd nog weten te vinden. 

Patatje wordt flink duurder
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Uithoorn - Onder heerlijke weersom-
standigheden kon na bijna 2 ½ jaar 
Uithoorns Mooiste weer doorgang 
vinden: een aangenaam zonnetje en 
een fris windje zorgden voor �jne 
loopomstandigheden. Maar niet 
alleen de lopers pro�teerden 
daarvan, ook de vele vrijwilligers op 
het parcours en de start/�nish en de 
vele toeschouwers bij de start waren 
blij met het mooie voorjaarsweer.
Het aantal deelnemers viel zeker in 
vergelijking met de laatste editie wel 
tegen maar de organisatie had daar 
wel rekening mee gehouden. De 
verplaatsing naar een andere datum, 
de start van de meivakantie en de 
concurrentie van andere loopevene-
menten waren factoren die een grote 
rol speelden bij het kleinere aantal 
deelnemers.
Van de andere kant, er stonden nog 
altijd meer dan 800 lopers aan de 
start van alle afstanden en program-

maonderdelen. Zij zorgden voor een 
gezellige drukte bij de starts die 
mede door het mooie weer met 
grote belangstelling van de 
toeschouwers werden gevolgd.
Precies om 10.15 uur werd het eerste 
startschot gelost door burgemeester 
Heiligers. De spits werd afgebeten 
door de Specials die in hun oranje 
shirts voor een kleurrijk spektakel 
zorgden. Een groep van 60 lopers 
had zich op de dinsdagavond bij AKU 
goed voorbereid op deze loop over 
ruim 1 kilometer door Legmeer-West. 
Met ondersteuning en aanmoedi-
ging van familie, bekenden en tijdens 
de loop van een aantal vrijwilligers 
kwamen zij allemaal vermoeid maar 
met een brede glimlach over de 
eindstreep.
Uitslag G-run: 1. Peter Bek; 2. Bart 
van Rooijen; 3. Richard Velerius.
Aan de start van de GeZZinsloop 
over dezelfde afstand stonden ruim 

80 kinderen aan de start, maar met 
meelopende ouders, opa’s etc. 
bestond de groep uit 125 mensen 
die zorgden voor een vrolijk lint door 
de wijk. Bij de jongens werd het een 
spannende strijd tussen 3 AKU-
jongens en ook bij de meisjes kwam 
een AKU-pupil als eerste over de 
streep.
Uitslag GeZZinsloop
Jongens: 1. Jay van Kempen   ;
2. Roel Verlaan; 3. Mika Bakker    .
Meisjes: 1. Suus Hogenboom; 
  2. Lauren van Schie; 3. Marieke van 
de Rotten.
Aan de start van de 5 kilometer 
stonden meer dan 200 lopers aan de 
start en zij liepen dit jaar over een 
nieuw parcours waar iedereen na 
a�oop heel enthousiast over was.
Uitslag 5 kilometer
Heren     : 1. Floyd van Klink   ; 2. Norbert 
Vis    ; 3. Boris ter Bals    . 1e AKU-loper: 
Wouter Voorn.
Dames: 1. Lindsey Faken; 2. Merel 
van Gaalen-van Loon; 3. Judith van 
der Pluijm. 1e AKU loopster: Fleur 
Hofmeister.
De grootste groep deelnemers stond 
aan de start van de 10 kilometer, 
meer dan 350. Het tempo lag bij de 
heren al snel heel hoog en dat resul-
teerde uiteindelijk in een prachtig 
parcoursrecord van AKU-er Wouter 
Heinrich.
Uitslag 10 kilometer
Heren      : 1. Wouter Heinrich 30.46  .
2. David Trampert   ; 3. Stefan Wolkers;
4. Martijn de Groot AKU.
Dames: 1. Carmen Ooosterkamp;
2. Nathalie Klaassen; 3. Claudia Honig 
AKU.
De laatste en langste afstand, de 10 
Engelse Mijlen trok ruim 150 enthou-
siaste lopers. Zij liepen via de Kwakel 
naar de Vrouwenakker en vervolgens 
langs het mooiste deel van het 
parcours langs de Amstel waar wel 
een stevige wind stond.
Uitslag 10 Engelse Mijlen
Heren: 1. Brent Pieterse; 2. Wilfred 
Verhagen   ; 3. René Wiering; 1e 
AKU-loper: Glenn Plieger  .
Dames 1. Leone de Voogd; 2. Aniek 
Honsbeek; 3. Simone Rodewijk;
1e AKU-loopster: Karin Versteeg.
AKU kreeg weer veel complimenten 
voor de organisatie, de goede verzor-
ging onderweg en kan weer terug-
zien op een geslaagd loopevene-
ment. Volgend jaar gaan we er weer 
vanuit dat we weer terug gaan naar 
de laatste zondag in januari en dat 
betekent voor 2023: 29 januari.

Uithoorns Mooiste:
een prachtig loopevenement

De Kwakel - Op de dag van de 
arbeid werd er veel werk verzet door 
de spelers en speelster van Boule 
Union Thamen. Op het programma 
stond het clubkampioenschap tête-
à-tête, Het tête-à-tête is de moei-
lijkste spelvorm van het petanque. 
Immers je speelt het geheel alleen, 
dus je kan niet overleggen over de te 
volgen tactiek. Schieten of plaatsen 
is de grote vraag. Daarbij moet je een 
goede zelfkennis hebben met 
betrekking tot het beheersen van het 
schot en plaatsen. Een keer missen 
bij het schieten geeft de tegen-
stander direct een overwicht in 
boules en een gat in de eventuele 
verdediging. Toch is het een mooie 
spelvorm, die je een goede ervaring 
verschaft in keuze wet de volgende 
actie wordt. De kampioen van 2021, 
Maria van Beek, moest helaas verstek 
laten gaan wegens een blessure. 
Maar er waren voldoende ex-kampi-
oenen (vier) om het ‘gat’ te vullen. 
Door een redelijk aantal gebles-
seerden bleef het aantal deelnemers 
beperkt tot tien. De deelnemers 
speelden een voorronde van drie 
partijen, waarna een tussenstand 
werd opgemaakt op basis van aantal 
winstpartijen en gescoorde punten-
saldo. Drie deelnemers kwamen 
ongeschonden door de voorronde, 
terwijl drie spelers tot tweemaal 
winst kwamen en drie tot eenmaal 
winst. De top vier speelden vervol-
gens de halve �nales. De overige 
deelnemers speelden nog een partij 
om de volgorde vijf tot tien de 
bepalen. In de halve �nales versloeg 
Ruud Vaessen Jos de Zwart en werd 
Nel Bertoen naar de gedeelde derde 
plaats verzen door Ina Hoekstra.
Daarmee stond de �nale vast Ruud 
tegen Ina. Voor Ruud een eerste keer 
in een �nale en voor Ina een bekend 

fenomeen. De �nale had meer 
gezichten. Het eerste kunt werd 
gescoord door Ruud, maar daarna 
legde Ina haar wil op de boules op en 
liep naar een stand 8-1. Ruud kwam 
vervolgens sterk terug. Met nog twee 
boules te spelen en het achtste punt 
al liggend bij het butje had hij 
behoorlijk veel ruimte om een voor-
sprong van twee punten op te 
bouwen. Helaas luisterden deze twee 
boule niet en werd het een 8-8 stand. 
Nu was het weer de beurt van Ina om 
te scoren. In twee werpronden 
maakte ze de partij uit en pakte ze 
haar vijfde tête-à-tête titel. De klas-
sering van de deelnemers was:
1.  Ina Hoekstra; 2. Ruud Vaessen;
3.  Jos de Zwart en Nel Bloemers. 
Het volgende toernooi voor de leden 
van Boule Union Thamen is al op 
zaterdag 7 mei. Dan zal het Moeder-
dagtoernooi gespeeld worden op de 
banen aan de Vuurlijn bij de honk-
balvereniging. Er wordt volgens het 
mêleesysteem gespeeld. Dat bete-
kent dat de deelnemers elke partij 
met en tegen andere clubgenoten 
spelen. Het toernooi bestaat uit drie 
speelronden en begint om 11.00 uur.

Vijfde clubtitel tête-à-tête 
voor Ina Hoekstra

De Kwakel - Vrijdagavond werd als 
afsluiting van het seizoen de jaar-
vergadering van damclub Kunst en 
Genoegen gehouden. Deze werd 
onderbroken door de heer Kruijs-
wijk van de KNDB die hulde wilde 
brengen aan een uniek lustrum. Jos 
en Kees Harte zijn ieder 50 jaar lid 
van de dambond en van hun 
geliefde clubje K&G. Naast de 
warme woorden, kregen zij een 
fraai ingelijste oorkonde overhan-
digd namens de dambond en 
werden van een ruiker voorzien 
namens K&G. Samen hebben Jos en 
Kees ieder een half jaar van hun 
leven achter het dambord gezeten 
en dat doen ze nog met veel plezier. 

Hun onderlinge resultaat werd 
geschat op 50%, vaak remise, maar 
als de een won dan won de ander al 
snel de andere partij. Mede door 
hun inbreng is de club op de been 
gebleven, tijdens de vergadering 
werd uitgesproken om minimaal 
het 100 jarig bestaan van K&G te 
gaan halen. Na de vergadering 
sloten ook de ega’s van de 
dammers aan, samen met nestor 
Leo Hoogervorst, 73 jaar lid, 
stonden zij garant voor een gezel-
lige a�uiting van het seizoen. De 
damschijven werden vervangen 
door bingoballetjes en het bleef 
nog lang onrustig in het clublokaal 
van ‘t Fort De Kwakel.

Gebroeders Harte dammen 
honderd jaar !

Uithoorn - Dinsdag 26 april, de 
laatste bridgemiddag van seizoen 
2021-2022 en de laatste bridge-
middag in ’t Buurtnest. Reden voor 
nostalgie? Helemaal niet! Omdat 
Sporthal De Scheg onder de sloop-
hamer kwam waren de aldaar 
spelende bridgeverenigingen waar-
onder Hartenvrouw/heer maar al te 
blij dat de gemeente deze alterna-
tieve locatie beschikbaar had. Sven 
achter de bar voorzag iedereen 
wekelijks op professionele en vrien-
delijke wijze van een drankje, 
kortom…niets te klagen. Maar wat 
er nu schuin aan de overkant 

verrezen is, de nieuwe Scheg, dat is 
van een andere orde. Een prachtig 
gebouw en van binnen is het 
natuurlijk ook allemaal op en top. 
Daar gaat het bridgen vanaf de 
eerste dinsdag in september weer 
van start. Bij het slottoernooi deze 
middag van dit seizoen speelde de 
A-lijn tegen de B-lijn. Een goed idee 
wat ervoor zorgde dat mensen die 
elkaar soms alleen van een praatje 
kennen nu eens een half uur tegen-
over elkaar aan tafel zitten. Voor de 
beste zeven paren was er een prijsje 
en voor alle aanwezigen tijdens het 
bridgen lekkere snacks en aan het 

eind van de middag een drankje van 
de club. Volgend bridgejaar is om 
nog een reden een bijzonder jaar 
voor de club: het 40-jarig bestaan 
zal worden gevierd! U bent van 
harte welkom om dit jubileum mee 
te vieren als lid van Bridgeclub 
Hartenvrouw/heer. Er is dankzij de 
verhuizing weer plaats voor nieuwe 
leden! Natuurlijk is er uitgebreid 
gelegenheid om een paar keer vrij-
blijvend te komen proefspelen.
Meld u uiterlijk een week vóór
6 september aan door een mail te 
sturen aan hartenvrouw2015@
gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer





22 inderegio.nl • 4 mei 2022SPORT

Mijdrecht - De thuiswedstrijd tegen 
Velo uit Wateringen leverde een 
amusant kijkspel op, waarbij Argon 
tot diep in de tweede helft als 
winnaar tevoorschijn leek te komen, 
maar in het laatste kwartier werd dit 
beeld volledig omgedraaid en werd 
mede door twee strafschoppen een 
2-4 nederlaag geleden. Vanaf het 
begin bleek het een wedstrijd, 
waarin beide ploegen vol de aanval 
wilden zoeken en dat leverde voor 
de toeschouwers een amusant kijk-
spel op. Nadat de eerste kans voor 
Velo door Lars de Jong in minuut 5 
wild over werd geschoten, kwam 
Argon in de volgende minuten tot 
mogelijkheden. Dylan Bergkamp 
schoot in minuut 7 nog voorlangs, 
maar twee minuten later rondde hij 
een combinatie met Younes Ouaali af 
met een schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied waarop doelman 
Pamuk van de gasten het antwoord 
schuldig moest blijven, 1-0. Helaas 
bleef deze stand maar kort op het 
scorebord staan, want twee minuten 
later verspeelde Bart van der Voort 
knullig de bal terwijl de hele ploeg in 
voorwaartse richting ging, de moge-
lijkheid die dit opleverde werd door 
van Mierlo omgezet in de gelijk-
maker, 1-1.

Gedreven
De gasten bleken bedreven in het 
pro�teren van de omschakeling, het 
leverde hen in minuut 19 (na een 
corner voor Argon!) weer een moge-
lijkheid op die doelman Marijn van 
Wandelen maar ternauwernood tot 
hoekschop wist te verwerken. Na 25 
enerverende minuten kwam de 
hernieuwde voorsprong voor Argon 
toen Giliano Eijken vanaf de stip raak 

mocht schieten. De bal belandde op 
die stip omdat doelman Pamuk de 
doorgebroken Erkelly de Sa bijna op 
de rand van het strafschopgebied 
aantikte, gezien de plek van de over-
treding niet echt een slimme actie, 
2-1. In het laatste kwartier voor rust 
kwamen beide ploegen nog tot één 
gevaarlijk moment, eerst knalde 
doelman Marijn van Wandelen de bal 
in een scrimmage tegen van Mierlo 
aan en zag tot zijn geluk dat de bal 
over zijn eigen doellat ging, vlak voor 
rust kwam er een mogelijkheid voor 
Max Oliemans wiens inzet werd 
geblokt en de daarop volgende inzet 
van Giliano Eijken kon worden 
weggewerkt.

Gevaar
In de eerste fase na rust kwam het 
gevaar uitsluitend van de kant van 
Argon. Een vrije trap vanaf 20 meter 
werd door Younes Ouaali goed inge-
schoten, maar de doelman wist de 
inzet tot corner te verwerken. En na 
52 minuten had de sluitpost alle 
geluk van de wereld dat de bal, die 
door Younes Ouaali uit een voorzet 
van Dylan Bergkamp werd inge-
schoten op niet na te vertellen 
manier niet over de doellijn 
verdween. Rond minuut 70 werd de 
derde tre�er bijna weer genoteerd, 
nu mikte Sven Beek (die in de spits 
de plek in had genomen van de 
geblesseerd uitgevallen Max Olie-
mans) de bal spijkerhard net over de 
dwarsligger. Terwijl velen dus zaten 
te wachten op de de�nitieve genade-
klap viel het muntje in minuut 77 
plotseling de geheel andere kant op. 
Een schot vanaf de rand van het 
strafschopgebied kon door Marijn 
van Wandelen niet klemvast verwerkt 

worden en de scrimmage die daar-
door ontstond leverde een �uitsig-
naal met verstrekkende gevolgen op: 
de bal ging op de stip, Jordy Zwane-
veld zag de rode kaart en Marijn van 
Wandelen de gele. De kalktrap werd 
door van Rossum knalhard via onder-
kant lat langs de kansloze doelman 
gejaagd voor de 2-2.

Omzettingen
De noodzakelijk omzettingen 
hadden uiteraard gevolgen, bij een 
corner stond 5 minuten later de Jong 
vrij voorbij de tweede paal, met een 
fraaie volley verdween de bal ten 
derde male in het Argon doel en 
stonden de gasten voor het eerst 
voor, 2-3. Met de moed der wanhoop 
probeerde het tiental nog een punt 
uit het vuur te slepen en bij een vrije 
trap in blessuretijd ging alles in het 
blauw richting het Velo strafschop-
gebied. De te laag ingebracht bal 
leidde echter tot een uitbraak van
de gasten, waarbij de meeverdedi-
gende Dylan Bergkamp de bal van 
dichtbij tegen de arm kreeg 
geschoten. Wederom klonk het 
�uitje en besloot de leidsman tot 
een strafschop inclusief gele kaart. 
De verontwaardiging over deze 
beslissing leidde tot veel emotie met 
een tweede geel voor Dylan Berg-
kamp en ook nog een prent voor 
Younes Ouaali tot gevolg. Dat de 
penalty door Roeleveld werd benut 
was eigenlijk alleen nog van belang 
voor de statistieken, het direct 
daarna volgende eindsignaal maakte 
een einde aan een wedstrijd waarbij 
de toeschouwers zich geen moment 
verveelden maar velen toch met een 
wat nare smaak in de mond de 
uitgang opzochten.

Argon in slotfase onderuit

De Kwakel - Atletiekvereniging AKU 
organiseert in samenwerking met 
het Feestcomité de Kwakel op 
donderdag 4 augustus weer de jaar-
lijkse Kooijman Polderloop als vast 
onderdeel van het Polderfeest. Dit 
geweldige dorpsfeest moest twee 
keer worden afgelast i.v.m. de corona-
pandemie en ze zijn uiteraard heel 
blij dat de Polderloop als onderdeel 
van het Polderfeest weer door kan 
gaan. Als voorbereiding op deze loop 
start op woensdag 11 mei een loop-
clinic van 12 weken op de atletiek-
baan van AKU als voorbereiding op 
de 4 of 10 kilometer.

Clinic hardlopen
Wandelen heb je van jongs af aan 
geleerd. Bij AKU leren ze jou hard-
lopen. Op woensdag 11 mei start op 
de atletiekbaan van AKU een clinic 
voor met name beginnende lopers. 
Iedereen is welkom, ongeacht je leef-

tijd of ervaring. Gediplomeerde trai-
ners zullen je helpen om sterker te 
worden en een betere conditie te 
krijgen. Na een periode van 12 
weken ben je zeker in staat om 
tijdens Kooijman Polderloop de 
afstand van 4 kilometer te over-
bruggen en voor een aantal is de 
afstand van 10 kilometer haalbaar.
Gevorderde en meer ervaren lopers 
zijn uiteraard ook van harte welkom, 
zij kunnen direct of na enige tijd 
direct aansluiten op de dinsdag of 
donderdag bij de reeds bestaande 
groepen. Naast de training op 
woensdag kun je in overleg met de 
trainers de mogelijkheid bespreken 
om op dinsdag- of donderdagavond 
bij AKU te trainen. Daarnaast krijg je 
‘huiswerk’ mee voor een tweede trai-
ning in het weekend. Aanvang van 
de trainingen is 19.30u.
Hardlopen is meer dan een stukje 
hollen. Bij AKU vinden het belangrijk 

dat het hele bewegingsapparaat 
aandacht krijgt. Een uitgebreide 
warming-up, loopscholing en een 
gevarieerde looptraining zijn vaste 
bestanddelen van de trainingen. 
Maar je krijgt ook voorlichting over 
lenigheid, spierkrachtontwikkeling, 
looptechniek, coördinatie, gezonde 
voeding en goed schoeisel. Een 
goede geïnformeerde hardloper blijft 
het blessurespook de baas. Dat is het 
uitgangspunt. Sportfysiotherapeuten 
van Plexus staan klaar om begin-
nende blessures te behandelen.

Kooijman Polderloop
Op een prestatie volgt een beloning. 
Dat is naast de voldoening, het 
aandenken dat je krijgt aan de �nish 
van de loop die plaatsvindt op 
donderdag 4 augustus. Naar deze 
loop werken we met zijn allen toe. 
Maar de allergrootste beloning krijg 
je in de vorm van een gezond en 
sterk lijf, meer energie en zelfver-
trouwen. De kosten voor deelname 
aan de clinic van 12 weken bedragen 
€ 50,-, dat is inclusief een startbewijs 
voor de Kooijman Polderloop op de
4 of 10 kilometer en een mooie 
herinnering. Informatie over de 
Kooijman Polderloop is te vinden op 
de website van AKU www.aku-
uithoorn.nl en je kunt voor infor-
matie kontakt opnemen met René 
Noorbergen, rene.noorbergen@
gmail.com, 06-558 5858.

Hardloopclinic bij AKU van start

De Kwakel - Onder toeziend oog van 
een bomvolle tribune is onze dames 1
zondag 24 april kampioen geworden! 
In de tweede klasse van de zaalcom-
petitie versloegen zij met duidelijke 
cijfers (26-22) de dames van SDS ‘99. 
Daarna was het feest, groot feest in 
de kantine van KDO. Tijdens dit 
rommelige ‘coronajaar’ lukte het de 
dames, al enkele seizoenen getraind 
door Kees Jan Jongkind, om tot het 
moment van stilleggen van de zaal-
competitie ongeslagen te blijven. 
Het vertrouwen in een kampioen-
schap groeide toen ook de eerste 
wedstrijden na de hervatting in 
januari werden gewonnen. Door een 
gelijkspel van directe concurrent 
Nieuwegein enkele speelweekenden 
geleden waren de kampioenskansen 
aanzienlijk. Tijdens het doorde-
weekse tre�en met de dames van US 
konden de dames al de kroon op hun 
werk zetten, maar de spanning 

zorgde voor een slordige wedstrijd 
die zij uiteindelijk ook uit handen 
moesten geven (14-15). Alle druk 
kwam te liggen op de wedstrijd van 
afgelopen zondag. Het begin van de 
wedstrijd verliep stroef, maar in de 
tweede helft toonde KDO haar ware 
klasse. Met een prachtig eindresul-
taat! De speelsters werden getrak-
teerd op een medaille, bloemen, een 
onthaal in de kantine door alle fans 
en een mooi aandenken aan dit 
kampioenschap in de vorm van een 
glas. De glazen werden goed gevuld 
tijdens een meer dan gezellige 
kampioensmiddag. Volgend seizoen 
komen de dames, gesponsord door 
Flynth adviseurs en accountants 
Aalsmeer, uit in de eerste klasse en 
daar zijn zij meer dan trots op! Tot die 
tijd zijn zij de komende maanden 
actief in de tweede helft van het 
veldcompetitie, waarin zij eveneens 
spelen in de 1e klasse.

Dames 1 KDO handbal 
kampioen

Uithoorn - Op dinsdagavond 10 
mei gaat Walter Busse van Groen-
groep Uithoorn weer met u door 
een Uithoornse wijk wandelen. Dit 
keer gaat de wandeling door de 
Legmeer. Walter vertelt over het 
groen in uw wijk. Dit kunnen 
bomen of struiken zijn maar ook 
gewoon het onkruid tussen de 
tegels op de straat. Vaak gaat hij ook 
in op het onderhoud van het groen 
in de wijk en de problemen die daar 
gepaard mee gaan. Er ontstaat dan 
een interactie tussen bewoners en 
het blijkt dat er vaak nog best veel 
over de wijk te leren valt. Er is veel 

meer te bleven als wat de meeste 
mensen denken of ervaren in hun 
eigen wijk. Een keertje door uw 
eigen wijk heen slenteren met een 
andere bril op is best leuk en blijkt 
voor veel bewoners inspirerend om 
dit vooral vaker te gaan doen! Laat u 
dus verrassen door de natuur en de 
medebewoners van uw wijk. We 
verzamelen op dinsdag 10 mei om 
19.00 uur op de parkeerplaats bij de 
Vomar supermarkt. De wandeling 
duurt anderhalf tot twee uur,
afhankelijk van uw enthousiasme. 
Aanmelden is niet nodig en 
meelopen is gratis.

Met Walter Busse wandelend 
het groen in uw wijk ontdekken
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KORT
MIDDAGBRIDGE

Wilnis - In deze maand spelen 
ze de laatste ronde van de lente-
competitie. Terugkijkend zie je, 
dat ook deze competitie helaas 
is onderbroken door de ons wel 
bekende redenen. Gelukkig 
heeft de gezelligheid en de
spelvreugde daar niet onder 
geleden. Ze hopen dan ook voor 
het komende seizoen op een 
vlekkeloze competitie. Zeker nu 
ze hebben besloten deze te 
gaan spelen op woensdag-
middag in de Paraplu. Spelen in 
de Paraplu is toch wel bijzonder. 
De Stichting is opgericht in 1980 
met als doelstelling om eenieder 
in de gelegenheid te stellen de 
nodige kennis en/of sociaal-
maatschappelijke vaardigheden 
aan te leren. Vanuit die gedachte 
is ook de bridgeclub ontstaan. 
Omdat zij spelen bij een stich-
ting zonder winstoogmerk, zijn 
de kosten voor contributie en de 
consumpties aantrekkelijk.
Heeft u interesse om aan deze 
middagbridge deel te nemen 
neem dan contact op Theo Bos, 
te bereiken op 06 47 645671 of 
mail naar thpbos@gmail.com.

B.V.U NIEUWS
Uithoorn - Op maandag 25 
april 2022 werd in het Buurt-
nest de eerste zitting van de 
tweede ronde gespeeld. In de 
A-lijn presenteerde de twee 
gepromoveerde paren hun
visitekaartje door 1 en 2 te 
eindigen resp. met 64,69% voor 
Carla Dijkman & Gerard v/d 
Meer en 59,17% voor Marijke & 
Ger v Praag. Op de derde plaats 
eindigde Hans Wagenvoort & 
Nico v/d Meer met 56,88%. In 
de B-lijn was de eerste plaats 
voor Rineke van Pesch & Hans 
Geels met een knappe 60,14%. 
Op de tweede plaats eindigden 
Ludy Bonhof & Anneke Busker-
molen met 56,94% en op de 
derde plaats eindigden Rob 
Fasten & Theo Vermeij met 
53,89%. In de C-lijn was de 
eerste plaats met de hoogste 
dag score voor Corry van Tol & 
Kees Geerlings met 68,06%, 
een zeer knappe prestatie, op 
zeer ruime afstand gevolgd 
door Cees Harte & Jos van 
Leeuwen met 54,65% en op de 
derde plaats eindigden Ria 
Berk & Kitty Rijnders met 
53,96%.
Het is de BVU er veel aan 
gelegen om nieuwe leden te 
krijgen, zowel beginnende als 
ervaren bridgers Zo geven we 
regelmatig bridgelessen. Bent 
u een beginnend bridgepaar of 
individueel thuisbridger, die 
ook graag het verenigingsleven 
wil leren kennen, of speelt u al 
langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een 
paar keer op de maandag-
avond mee te spelen en de 
sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden 
van de B.V.U. kunt u contact 
opnemen met onze secretaris 
de heer Kees Visser: tel. 
06-53175165 of via de mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl

Uithoorn - Op 5 mei 2022 zwemmen 
de leden van de Uithoornse Reddings-
brigade voor de allerlaatste keer in 
zwembad de Otter. 9 mei sluit het 
bad en kan de URB er niet langer 
lesgeven in het zwemmend redden.
De leden (vaak al vele jaren lid) 
worden lid bij de ZDRV (zwemvereni-
ging De Ronde Venen in Mijdrecht) of 
bij de Reddingsbrigade Amstelveen. 
Ook zijn veel leden genoodzaakt te 
stoppen. De instructeurs voelen zich 
ontheemd. Vanwege hun baan en de 
beschikbare zwemlestijden bij de 
omliggende baden is het lastig 
kiezen waar en of zij hun vrijwilligers-
werk voort kunnen zetten. Op 12 mei 
a.s. houdt de URB haar ophe�ngs-
vergadering. Oprichter Cor van 

Haaren weet nog goed hoe het 
begon in 1962: “Mijn vrouw Meta en 
ik werkten in Vinkeveen in het 
zwembad. In Uithoorn werd ook een 
zwembad gebouwd, alleen was er 
geen personeel. Dat was middels één 
telefoontje en één gesprek op het 
gemeentehuis zeer snel geregeld: het 
burgemeester Kootbad werd ons 
toevertrouwd. We hebben toen ook 
meteen de Uithoornse Reddings 
Brigade opgericht. Dat was in april 
1965.”  Tot op heden is Cor van Haaren 
(en tot haar overlijden Meta van 
Haaren) erelid van de URB. In samen-
werking met Mawi-borduren aan de 
Joost van den Vondellaan in 
Uithoorn, kon het bestuur de leden 
een afscheidscadeau geven; een 
knaloranje handdoek met het logo 
van de URB erin geborduurd. De URB 
bedankt Remko Smit van zwembad 
De Otter voor alle jaren gastvrijheid 
in zijn zwembad en de goede relatie 
met het bestuur.

Uithoorn - In het bijna uitverkochte 
LMV stadion en met een door het 
jeugdteam JO13 beschikbaar 
gestelde wedstrijdbal heeft 
Legmeervogels de strijd aange-
bonden met het op de laatste
plaats staande ROAC afkomstig
uit Rijpwetering. Na een spectacu-
laire wedstrijd is de eindstand 2-2 
geworden waardoor de afstand 
tussen ROAC en Legmeervogels drie 
punten blijft. De laatste plaats in de 
eerste klasse A betekent recht-
streekse degradatie naar de tweede 
klasse aan het eind van de compe-
titie. De nummers 13 en 12 gaan voor 
de nacompetitie. Het verschil met de 
nummer 11 in deze competitie 
bedraagt slechts 10 punten. 
Hillegom heeft nu 20 gespeeld en 23 
punten. Legmeer-vogels heeft nu 20 
gespeeld en 13 punten. Met nog zes 
wedstrijden te gaan zijn er dus nog 
18 punten te behalen. Het is daarom 
voor Legmeervogels nog steeds 
mogelijk om �ink te stijgen op de 
ranglijst en Hillegom te passeren op 
de ranglijst. Zodat niet Legmeervo-
gels maar Hillegom moet gaan 
strijden om ook volgens seizoen uit 

te komen in de eerste klasse. 
Aanstaande zondag 8 mei 2022 zou 
de zege reeks zomaar kunnen 
beginnen als Legmeervogels op 
bezoek gaat bij Fortuna Wormerveer. 
De resultaten in het verleden 
behaald tegen Fortuna Wormerveer 
stemmen tot hoge verwachtingen. 
Dan wordt er op donderdag 12 mei 
een volledige competitie ronde 
gespeeld. Legmeervogels gaan dan 
deze donderdagavond op bezoek bij 
DSOV in Vijfhuizen. Aanvang DSOV 
– Legmeervogels staat vooralsnog 
gepland om 20.30 uur.

Verloren
Veertien dagen geleden heeft 
Legmeervogels het opgenomen in 
Amsterdam tegen titelkandidaat 
AGB. Legmeervogels trokken in dit 
duel aan het kortste eind en verloor 
daar met 4-0.
Dan het duel van afgelopen zondag. 
De eerste 15 minuten van het duel 
Legmeervogels tegen ROAC zijn voor 
het zeer verdienstelijk spelend 
Legmeervogels. Zo is Sven van Beek 
na een goed genomen corner door 
Jasper Burgers dicht bij de openings-

tre�er maar zijn gerichte kopbal 
wordt zeer fraai gestopt door de 
ROAC doelman. Dan uit het niets 
komen de bezoekers uit Rijpwetering 
op een 0-1 voorsprong. Een afstand-
schot van Thijs van Seggelen van 
ROAC stuiter net voor de raaiende 
handen van Folke Maenhout is het 
doel en zijn het de bezoekers die op 
een 0-1 voorsprong komen. Toch 
komt Legmeervogels nog voor de 
rust op gelijke hoogte. Het is 
Kenneth van der Nolk is die er weer 
de counter van ROACvan Gogh die 
de bal, na een corner wederom van 
jasper Burgers in het doel weet te 
werken. 1-1.
Na de rust een nog feller Legmeer-
vogels. ROAC heeft duidelijk moeite 
met de spelwijze van Legmeervogels. 
Met veel kunst en vliegwerk weet 
ROAC te voorkomen dat Legmeer-
vogels op voorsprong weet te 
komen. Dan is er weer de zo 
gevreesde counter. Legmeer heeft 
daar, ook in het verleden toch wel 
moeite mee. Uit deze counter en niet 
al te sterk verdedigen komen de 
bezoekers voor de tweede keer
deze wedstrijd op voorsprong: 1-2.

Ondanks deze tweede achterstand 
gaat Legmeervogels op zoek naar
op zijn minst de gelijkmaker of 
misschien zelfs voor de overwinning. 
Zo ontstaan er voor Jamil Held,
Nick Verschut, Mike de Jeer, Jasper 
Burgers en Ogan de Graaf kansen 
om de tweede Legmeervogels-
tre�er te produceren. Maar helaas 
hun inzet gaat net over of naast het 
ROAC doel. Anderzijds zijn er ook 
een aantal fraaie reddingen te 
noteren van de ROAC doelman. Dan 
in de 64ste minuut een aanval van 
ROAC. De aanvaller loopt dan tegen 
Mitchell Verschut aan en in deze 
actie ziet de scheidsrechter een straf-
schop. Onbegrijpelijk. Ondanks de 
felle protesten van de spelers van 
Legmeervogels blijft de scheids-
rechter bij zijn beslissing. Het is dan 
Thijs van Seggelen die de strafschop 
mag nemen. Dan is het woord aan 
Folke Maenhout die met een fantas-
tische redding de bal uit zijn doel 
weet te houden. Voor dit duel heeft 
de KNVB op het laatste moment een 
tweetal assistent-scheidsrechters 
toegevoegd. Een van deze twee 
assistenten staat op de achterlijn en 
steekt dan vol energie zijn vlag in de 
hoogte. Reden is dat Folke Maen-
hout te vroeg van de doellijn zou zijn 
gestapt. In de ere divisie is er vaak de 
VAR voor nodig om dit te consta-
teren maar deze man zag het direct. 
Dan wordt de strafschop alsnog 
overgenomen en … het is weer 
Folke Maenhout die de inzet weet
te keren. Deze reddingen geeft 
Legmeervogels zoveel energie dat er 
nog meer de aanval wordt gezocht. 
ROAC met ook nu weer alle zeilen 
bijzetten,met de nodige overtre-
dingen, om de gelijkmaker te voor-
komen. Ook nu weer heeft Legmeer-
vogels niet het geluk aan zijn zijde. 
Paal en lat komen de doelman van 
ROAC diverse te hulp en ook nu weer 
heeft deze doelman ook een paar 
fraaie reddingen in huist. Toch komt 
de 2-2 op het score bord. Een corner 
genomen door Jasper Burgers wordt 
door Kennth van der Nolk van Gogh 
doorgekopt naar Nick Verschut en de 
topscoorder van Legmeervogels 
weet de bal in het ROAC doel te 
werken en is Legmeervogels voor de 
tweede keer terug gekomen van een 
achterstand. 
In de slot minuten zijn er nog diverse 
mogelijkheden voor Legmeervogels 
om de winnende tre�er te score. 
Helaas het geluk zit ook nu niet mee. 
Het is en het blijft 2-2.

Legmeervogels vecht zich naar 
belangrijk punt

Allerlaatste les Uithoornse
Reddingsbrigade in zwembad De Otter












