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Het perk is beplant met tientallen 
witte anjers, het symbool voor waar-
dering aan de veteranen. In het perk 
staat een plaquette waarop vete-
ranen worden geëerd en herdacht. 
De ingebruikname vormde de start 
van de lokale Veteranendag. Vorig 
jaar nam de gemeenteraad, op initia-
tief van het CDA en de VVD, een 
motie aan om samen met lokale 
veteranen te komen tot een invulling 
van Veteranendag en een plaats aan 
te wijzen voor het perkje met witte 
anjers. Die plek is gevonden langs de 
Stationsweg, ter hoogte van de 
rotonde met de Rondweg. Woensdag 
24 mei heeft een aantal veteranen uit 
de gemeente samen met medewer-
kers van de Groenvoorziening een 
kleine honderd anjers geplant.

Plaquette
In het perk staat een plaquette 
(ontworpen door veteraan Ron 
Kuipers) met daarop een tekst 
waarmee alle veteranen die zich 

hebben ingezet voor vrede en veilig-
heid worden geëerd en de militairen 
die het hoogste o�er brachten 
worden herdacht. Ruud van den 
Heuvel, vanaf de start betrokken bij 
het perk en andere zaken omtrent 
veteranen in De Ronde Venen: ,,Ik 
ben blij dat de gemeente haar mede-
werking heeft verleend aan de 
totstandkoming en de aankleding 
van dit perk. Samen kunnen wij 
ervoor zorgen dat de veteraan de 
erkenning krijgt die hij of zij verdient. 
Het doel is om jaarlijks een lokale 
Veteranendag te organiseren, voor-
uitlopend op de jaarlijkse Vetera-
nendag in Den Haag. Ik nodig alle 
veteranen van De Ronde Venen uit 
om hieraan deel te nemen.’’

Waardering en erkenning geven
Bij veteranen wordt vaak gedacht 
aan militairen die zijn ingezet in de 
Tweede Wereldoorlog en Nederlands 
Indië, zegt burgemeester Maarten 
Divendal. ,,Maar sindsdien is Neder-

land betrokken geweest bij meer dan 
100 vredesoperaties in het buiten-
land. Denk daarbij aan de vredes-
missie in Libanon, eind jaren zeventig 
en begin jaren tachtig. En meer 
recent aan de missies in Irak, Mali en 
Afghanistan. Met deze plek willen we 
ook nadrukkelijk waardering en 
erkenning hebben voor de jongere 
veteranen die zijn ingezet.’’ 
Divendal vindt het mooi dat, na de 
motie in de gemeenteraad, geza-
menlijk met een vertegenwoordiging 
van lokale veteranen tot invulling 
van het perk is gekomen. Na de inge-
bruikname werden de veteranen 
uitgenodigd voor een gezamenlijke 
maaltijd in het gemeentehuis. Wat 
Divendal betreft is daarmee een 
lokale traditie gestart om jaarlijks een 
bijeenkomst samen met veteranen te 
organiseren. ,,Ik hoop van harte dat 
alle veteranen uit De Ronde Venen 
zich daarbij willen aansluiten.’’

Veteranen uit De Ronde Venen die 
zich willen aansluiten bij de 
bestaande initiatiefgroep kunnen 
daarvoor een –mail sturen naar vete-
ranen.derondevenen@gmail.com.

Mijdrecht - Een plek om veteranen te eren en te waarderen. Dinsdag 31 
mei werd daarvoor een speciaal ingericht perk, tussen de Stationsweg en 
de Ringvaart bij het Wilhelminabankje, in gebruik genomen.

Anjerperk voor waardering en 
erkenning van veteranen 

Binnenkort de winkels langer 
en vaker open
De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen wil winkeliers de vrij-
heid gaan geven om open te gaan 
wanneer zij dat willen. Deze maat-
regel is onderdeel van het coalitieak-
koord en één van de eerste punten 
die het nieuwe college in gang zet. 
Winkels kunnen eerder open op 
zondag en ook vaker op zon- en 
feestdagen als zij dit willen. Afge-
lopen weekend kon hier tijdens het 
Pinksterweekend gelijk gebruik van 
worden gemaakt. Wethouder Anja 
Vijselaar (Economie): “Dit college 
heeft hart voor ondernemers. Met 
deze maatregel willen we winkeliers 
meer ruimte en mogelijkheden 
geven om te ondernemen. Het 
streven is een algemene vrijstelling 
voor alle openingstijden. Winkeliers 
hebben dan de vrijheid om in te 
spelen op de wensen van de consu-
ment en voor bijvoorbeeld creatieve 
acties. Wij vinden het niet aan de 

gemeente om inwoners of toeristen 
bijvoorbeeld een warm broodje van 
de bakker op zondagochtend te 
onthouden.’’ Het college van burge-
meester en wethouders gaat de 
ruimere openingstijden na de zomer 
in een nieuwe verordening voor-
leggen aan de gemeenteraad. De 
komende tijd gaan we in gesprek 
met inwoners en belanghebbenden 
om de verordening samen met hen 
vorm te geven”, aldus de wethouder.

Nu al ruimer open
De nieuwe openingstijden gaan dus 
niet per direct in, maar de gemeente 
geeft winkeliers de komende 
maanden ook al meer ruimte. 
Aanvragen voor andere openings-
tijden worden ruimhartig beoor-
deeld, binnen de huidige verorde-
ning. Winkeliers kunnen verzoeken 
hiervoor indienen via www.deronde-
venen.nl/koopzondagen. 

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) samen met supermarktondernemer Sander 
Koot van de Plus in Abcoude.

Mijdrecht - Handjehelpen koppelt 
mensen uit De Ronde Venen die hulp 
nodig hebben aan precies de juiste 
vrijwilliger. Ze zoeken een maatje die 
de passie van Remon (24) deelt: 
voetbal. Remon (24) is een lieve, 
gezellige jongen met autisme en een 
verstandelijke beperking. Daarnaast 
heeft hij diabetes en gebruikt hij 
medicatie tegen epilepsie. Zijn 
moeder en zusje zorgen goed voor 
hem, maar soms zouden zij het ook 
leuk vinden om een meidenavondje 

of iets met elkaar te hebben. Heel �jn 
zou het zijn als er iemand is die soms 
wat tijd met Remon door kan 
brengen, zodat moeder en dochter 
iets leuks met elkaar kunnen doen. 
Remon is helemaal gek van voetbal, 
trapt graag zelf een balletje of kijkt 
het op tv. Hij is heel makkelijk in de 
omgang, kan lekker kletsen en vindt 
naast voetbal nog heel veel andere 
dingen leuk om te doen. Lezen en 
schrijven dat lukt niet waardoor het 
prikken voor de diabetes ook niet 

Maatje gezocht voor Remon zelfstandig kan. We zoeken daarom 
bij voorkeur een vrijwilliger die kan 
prikken of bereid is om dit te leren 
van Remon zijn moeder. Breng jij een 
leuke tijd door met de gezellige 
Remon? Hij en zijn familie 
ontmoeten je heel graag!  
Neem vrijblijvend contact op met 
regiocoördinator Jessy van Wijn-
gaarden van Handjehelpen om te 
kijken of er een match is met Remon 
of een van de vele andere buurtge-
noten die jouw hulp kunnen 
gebruiken. Jessy: 06-82094607 of 
jvanwijngaarden@handjehelpen.nl

Autodief gepakt
Mijdrecht – in de nacht van 
maandag op dinsdag jl. heeft de 
politie na een zoekactie met de poli-
tiehelikopter een autodief kunnen 
aanhouden. Zo rond het nachtelijk 
uur kreeg de politie de melding dat 

er vanaf de Bozenhoven in Mijdrecht 
een auto was gestolen. Na een zoek-
actie werd de voortvluchtige gesig-
naleerd en gaf de politie het bekende 
stopteken. De bestuurder voelde 
daar niets voor en gaf gas, maar reed 
zichzelf klem in een doodlopende 
straat met garageboxen.
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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

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Bingo bij Present
Mijdrecht – Dinsdag 14 juni a.s. is er 
weer de buurtbingo. Deze wordt 
gehouden in wijkgebouw Present 
aan de Johan van Renessestraat 16 in 
Mijdrecht (ingang schoolplein).
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, 
waaronder een airfryer. De zaal gaat 
open om 13.30 uur en de bingo start 
om 14.00 uur. De bingokaartjes 
kosten 50 eurocent per stuk en de 
ko�e en thee is gratis.

Wilnis - Donderdag hebben de 
kinderen van groep 4 van de Koningin 
Julianaschool in Wilnis een gastles 
gekregen van de brandweer. De 
gastles werd speciaal voor groep 4 
aangeboden door de VRU regio 
Utrecht. De brandweerman vertelde 
de kinderen over zijn speciale brand-
weerjas en waar deze allemaal tegen 
bestand is. In de speciale brandweer-
kist waren allerlei voorwerpen waar 
hij een leerzaam verhaal bij vertelde. 
De kinderen leerden hoe een waxine-
lichtje uit gemaakt kan worden èn 
hoe je een vlam in de pan uit moet 

krijgen. Nooit water, maar de deksel 
op de pan doen! De kinderen hebben 
nog een ontruimingsoefening gedaan 
en ze leerden hoe brandweermannen 
de weg terug kunnen vinden uit een 
huis vol rook. In de kist zat een schat-
tige knu�elbeer, de leerlingen leerden 
waarom sommige kinderen een beer 
krijgen van de brandweer. Dit is om 
kinderen te troosten die een traumati-
sche ervaring hebben gehad. De 
kinderen hebben veel geleerd over 
wat de brandweer allemaal doet èn 
wat praktische tips om volwassenen 
te kunnen helpen.

Brandweer geeft gastles bij 
Julianaschool

Mijdrecht - Woensdag 1 juni hebben 
wethouder Cees van Uden van 
gemeente De Ronde Venen, Karl 
Heinz van der Made en Edwin Schu-
rink van DELTA Netwerk en Addy 
Versluis van aannemer BAM Telecom 
samen de eerste schop in de grond 
gezet in Mijdrecht. Hiermee is het 
o�ciële startsein gegeven voor de 
aanleg van het glasvezelnetwerk in 
het dorp. Wethouder van Uden is 
verheugd dat de aanleg van het glas-
vezelnetwerk nu echt gaat beginnen: 
“We hebben de afgelopen 2 jaar 
ervaren hoe belangrijk een stabiele 
en snelle internetverbinding is. We 
doen nu en in de toekomst steeds 
meer online. Het is mooi dat de inwo-
ners van Mijdrecht nu de keuze 
hebben voor glasvezel”. Karl Heinz 
van der Made, directeur netwerken 
van DELTA Netwerk spreekt zijn dank 
uit naar de gemeente voor de samen-
werking en het gestelde vertrouwen. 
Karl Heinz benadrukt: “Jaren geleden 
begonnen we met de aanleg van 
glasvezel van buitengebied tot 
binnenstad en leggen we glasvezel 
aan in de kleine dorpen en steden 
van Nederland. Inmiddels hebben we 
1 miljoen adressen in Nederland 
aangesloten op ons netwerk. En 
binnenkort kan Mijdrecht genieten 
van snel internet. We verwachten 
eerdaags ook in een deel van Wilnis 
Veenzijde te kunnen starten. Glas-
vezel kent alleen maar voordelen 
voor inwoners. Het vergroot de leef-
baarheid, voegt waarde toe aan 
woningen en maakt allerlei nieuwe 
digitale toepassingen mogelijk.”

Verwachte oplevering eind 2022
De aanleg van het glasvezelnetwerk 
wordt uitgevoerd door aannemer 

BAM Telecom, waarbij zij ervoor 
zorgen dat inwoners zo min mogelijk 
last van de werkzaamheden onder-
vinden. Projectmanager Addy Versluis 
van aannemer BAM Telecom: ”We zijn 
onlangs begonnen met het 
schouwen van de huizen, waarbij de 
plaatsing van de aansluiting in huis 
wordt bepaald. Vandaag starten de 
graafwerkzaamheden in Mijdrecht. In 
totaal is het 55 kilometer aan graaf-
werk. Als het volgens planning 
verloopt worden zoveel mogelijk 
adressen in het najaar aangesloten 
op het glasvezelnetwerk.”

Alle woningen glasvezelaansluiting
Iedere woning in Mijdrecht kan een 
glasvezelaansluiting laten plaatsen. 
Ook bewoners die nog niet hebben 
gekozen voor een abonnement op 
glasvezel. Hiermee worden alle 
woningen voorbereid op het 
netwerk van de toekomst. Door 
zoveel mogelijk adressen tegelijk op 
glasvezel aan te sluiten, blijft de over-
last beperkt. De straat hoeft dan 
maar één keer ‘open’. Inwoners die 
belangstelling hebben voor een glas-
vezelabonnement, kunnen zich 
aanmelden via www.deltanetwerk.nl.

Communicatie over de aanleg
Samen met DELTA Netwerk commu-
niceert aannemer BAM Telecom met 
de inwoners over de werkzaamheden 
en het plaatsen van de aansluiting in 
de huizen. Zodra zij gaan graven of 
huisaansluitingen maken, ontvangen 
de inwoners een brief met meer 
informatie. Via de postcodecheck op 
www.deltanetwerk.nl kunnen de 
inwoners met een abonnement de 
status en de verwachte oplever-
maand voor hun adres bekijken.

Aanleg glasvezelnetwerk
van start in Mijdrecht

Van links naar rechts: Edwin Schurink (projectmanager DELTA Netwerk), Karl Heinz 
van der Made (directeur netwerken van DELTA Netwerk), Cees van Uden (wethouder 
gemeente De Ronde Venen) en Addy Versluis (projectmanager BAM Telecom).

De Ronde Venen - Mensen met een 
lichamelijke beperking zijn vaker 
alleen dan ze zouden willen. Voor hen 
zijn persoonlijk contact en eropuit 
gaan niet altijd vanzelfsprekend. 
Zonnebloemvrijwilligers creëren 
momenten om naar uit te kijken en 
herinneringen om te koesteren. Ze 
gaan op bezoek, samen eropuit en 
organiseren vakanties en activiteiten. 
Doordat de nadruk steeds meer op 
kleinschalige en 1-op-1 activiteiten 
komt te liggen, zijn er steeds meer 
vrijwilligers nodig. Bestuursleden 
ondersteunen en begeleiden hen 
hierbij. De Zonnebloem in de regio 
Veen en Vechtstreek zoekt mensen 
die vanuit hun beroep of achtergrond 
speci�eke kennis en/of vaardigheden 
hebben voor bestuurswerk en deze 
capaciteiten vrijwillig in willen zetten 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Tot de taken van bestuurs-
leden behoren o.a. het organiseren 
van activiteiten, het creëren van 

zichtbaarheid voor de Zonnebloem, 
het toekomstbestendig maken van 
de afdeling en het zoeken naar 
nieuwe manieren om in contact te 
komen en blijven met mensen met 
een lichamelijke beperking in het 
eigen werkgebied (Loenen aan de 
Vecht, Abcoude/Baambrugge, Vinke-
veen/Waverveen, Mijdrecht, Vleuten, 
de Meern, Haarzuilens, Harmelen, 
Breukelen, Maarssen, Wilnis/de Hoef ).
Is je interesse voor de Zonnebloem 
gewekt en wil je meer weten? Kom 
kennismaken. Want bestuurswerk bij 
de Zonnebloem is niet alleen leuk om 
te doen, het geeft ook een goed 
gevoel om iets voor een ander te 
kunnen betekenen. Meld je aan voor 
een kennismaking bij: Hans Bantjes, 
0297 241472 of hbantjes.zbloem@
gmail.com. We zijn ook te vinden op 
internet: https://www.zonnebloem.
nl/veen-en-vechtstreek. Op www.
zonnebloem.nl kun je algemene 
informatie vinden.

De Zonnebloem zoekt
nieuwe bestuursleden 

Regio - Op zaterdag 28 mei vierde 
Autobedrijf Vossestein haar 40-jarig 
jubileum en nam directeur Jan 

Vossestein afscheid. Het bedrijf 
verwelkomde zo’n 1800 bezoekers. 
Een dag eerder vond de symbolische 

bedrijfsoverdracht plaats. Roelof 
Lagerweij nam het bedrijf over en 
werkt al 12 jaar bij Vossestein. Op de 
vraag wat hij gaat veranderen: ‘Ons 
doel is voorop te blijven lopen in de 
marktonwikkelingen. En met ons 
enthousiaste team streven we ernaar 
klanten te blijven verrassen.’ Klant-
relatie Van Bladeren reageert: ‘Ze zijn 
gewoon begaan met de klanten. Ik 
voel me echt thuis hier.’  De bedrijfs-
naam Vossestein blijft ongewijzigd.
Vrijdag vond op originele wijze de 
bedrijfsoverdracht plaats. Jan 
Vossestein stelde dat de klanten, 
medewerkers en leveranciers de 
kroonjuwelen van het bedrijf zijn. Als 
cli�hanger werd een �lmpje afge-
speeld waarop een waardetransport 
van kroonjuwelen te zien was. Vervol-
gens stopte deze wagen daadwerke-

lijk voor de showroom waarna de 
chau�eur een ko�er met de kroon-
juwelen van Autobedrijf Vossestein 
overhandigde. De overdracht hiervan 
werd ondertekend door Roelof 
Lagerweij. Op ludieke wijze arri-
veerde daarna burgemeester Ap 
Reinders met een bergingswagen van 
Collewijn. Hij verraste Jan Vossestein 
met uitreiking van de Kernenspeld. 
Vossestein ontving deze erkenning 
vanwege zijn inzet voor de gemeen-
schap. Zo diende hij onder andere 
jarenlang bij de vrijwillige brandweer. 
Roelof ontving uit handen van Jan 
een afbeelding van het bedrijf met 
daarop een Bijbeltekst met de bede 
of God het werk wil zegenen. Jan 
Vossestein: ‘God heeft het werk geze-
gend. Dat is ook wat we het bedrijf 
voor de toekomst toewensen.’

Feestelijke overdracht 
Autobedrijf Vossestein









6 inderegio.nl • 8 juni 2022UITHOORN

RICK FM
Zondag 12 juni 11.00-13.00 uur; 
Sport & Co met o.a. Danny Wagenhuis 
over de Mentelity Foundation. De eerste 
ronde van de voetbalnacompetitie in 
het Tussendoortje Live 14.00-17.00 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

Uithoorn - Gemeentebelangen, DUS! 
en VVD hebben deze week het coali-
tieakkoord met de titel ‘Blijven(d) 
verbinden’ ondertekend. Het is een 
akkoord op hoofdlijnen, waardoor er 
ruimte is om de details later in te 
vullen. Ze gaan het beleid van de 
afgelopen vier jaar voortzetten. 
Belangrijke thema’s zijn het sociale 
domein waarbij de decentralisatie 
wordt doorontwikkeld, de invoering 
de Omgevingswet, het integreren 
van duurzaamheid in het beleid en 
� nancieel gezond blijven. Tijdens de 

gemeenteraadsvergadering donder-
dagavond kon er over het akkoord 
worden gedebatteerd. De oppositie 
stipte hier en daar wat punten aan, 
maar een stevige debat bleef uit. De 
PvdA zou de accenten iets meer 
willen leggen op zorg, duurzaam-
heid, betaalbare woningen en een 
meer proactieve communicatie. 
Volgens Judith Beuse (DUS!) staan 
veel sociale zaken al in het Koersplan 
genoemd en moeten er vooral 
wettelijke taken worden uitgevoerd, 
verdedigd zijn het akkoord. Nick 

Bergman (VVD) geeft aan dat veel 
grond in handen is van derden en 
dat daardoor het bouwen van betaal-
bare woningen niet meer zo makke-
lijk is. Jeroen Albers (Groen Uithoorn) 
wilde weten welke erkende groenge-
bieden bedoeld worden die niet 
volgebouwd mogen worden, maar 
daar kwam geen duidelijk antwoord 
op. André Jansen (CDA) vroeg zich af 
waarom er geen vierde wethouder is 
aangesteld aangezien er veel op het 
college afkomt. Maar dat bleek een 
kwestie van � nanciën. Daarmee gaat 
het coalitieakkoord naar het college 
en zij komt met een uitvoeringspro-
gramma om de genoemde ambities 
te verwezenlijken.

Uithoorn - Jongeren die 18 jaar 
worden, kunnen zich voortaan met 
een gratis app voorbereiden op hun 
nieuwe rechten en plichten. De 
gemeente zet hierin alle belangrijke 
zaken voor hen op een rij, zoals het 
regelen van een eigen zorgverzeke-
ring. Wethouder José de Robles 
(Jeugd): “Met de ‘Kwikstart’-app 
willen wij jongeren een helpende 
hand bieden in deze fase van hun 
leven, waarin veel op hun bordje 
komt. De keuzes die zij maken als 
achttienjarige kunnen bepalend zijn 
voor de komende jaren. Daarom 
hebben ze betrouwbare informatie 
nodig.” Voorheen stuurde de 
gemeente alle nieuwe volwassenen 

het Nibudboekje ‘Voor boven de 18’. 
“Maar dat boekje was meer gericht 
op de landelijke regels. Deze gratis 
Kwikstart-app biedt dus veel meer 
informatie over hoe het hier in 
Uithoorn en De Kwakel geregeld is. 
Bovendien gebruiken jongeren 
steeds vaker alleen hun telefoon; 
boekjes zijn wellicht wat achter-
haald,” glimlacht De Robles. Op de 
Kwikstart-app kunnen jongeren alles 
vinden over zaken als DigiD, zorg-
verzekering en studie� nanciering. 
De Robles: ,,Maar ook hebben we 
onze eigen Uithoornse partners 
gevraagd om lokaal hun informatie 
speci� ek voor jongeren te 
beschrijven in de app. Zoals bijvoor-

beeld Welzijn op recept of het 
spreekuur bij het Financieel café. 
Hier kunnen jongeren terecht met al 
hun vragen over geld en � nanciën. 
Wij hopen dat door deze app 
jongeren makkelijk de weg te 
vinden naar voorzieningen in onze 
gemeente.” Kwikstart is een initiatief 
van Stichting Kinderperspectief. 
Iedere gemeente in Nederland kan 
lokale informatie aan de app 
toevoegen. De Robles: “Toen we 
hiervan hoorden, zijn we direct aan 
boord gestapt. De komende weken 
starten we een campagne om de 
gratis app onder jongeren te 
promoten. Iedereen die 18 wordt, 
krijgt ook een kaart in de bus met 
daarop een QR-code naar de Kwik-
start-app.” De Kwikstart-app is uiter-
aard ook te downloaden via de 
Appstore op de mobiele telefoon.

Uithoorn - In een recent bericht in 
deze krant is helaas een misverstand 
ontstaan over wat welkom is in de 
textielcontainers van Sympany. In
de textielcontainers van Sympany is 
namelijk zowel herdraagbaar als niet-

herdraagbaar textiel welkom. Deze 
herdraagbare kleding is zelfs heel 
hard nodig om een circulaire textiel-
keten mogelijk te maken. Niet-
herdraagbaar textiel omzetten naar 
nieuwe grondsto� en vraagt namelijk 
om een grote investering van tijd en 
geld. Denk dan aan onderzoek naar 
mogelijke oplossingen, testen met 
pilots, andere manieren van sorteren, 
nieuwe machines, kortom er komt 
veel bij kijken. Hoe wij dit stapje voor 
stapje realiseren? Bij ons blijft her-
draagbare kleding ook daadwerkelijk 
herdraagbaar. Dit wordt verkocht in 
binnen- en buitenland en de 
opbrengsten investeren wij in circu-
laire textielinnovaties voor het niet-
herdraagbare deel. Zo wordt er nieuw 

garen (SaXcell) van gemaakt, maar 
ook akoestisch en isolatiemateriaal 
(VRK), dat wordt verkocht bij Gamma 
en Karwei. Verder wordt met Sympact 
gewerkt aan oplossingen van textiel 
in combinatie met de inzamelzakken, 
hiervan worden producten voor de 
bouwsector en in de publieke 
(buiten)ruimtes gemaakt. Ook zijn wij 
sinds vorig jaar in samenwerking met 
onze partner Ducky Dons, in staat 
donzen dekbedden te recyclen. Hier-
voor staat sinds enkele maanden een 
aparte inzamelcontainer op de 
gemeentewerf in Uithoorn. Zo vinden 
we steeds meer oplossingen voor het 
niet-herdraagbare textiel en 
verdwijnt het niet bij het afval.
Kortom, veel voorbeelden van circu-
laire textielprojecten die niet moge-
lijk zouden zijn zonder het herdraag-
bare textiel dat wij in onze textielcon-
tainers krijgen.

De Kwakel - Op zaterdag 18 juni 
organiseert Tavenu voor de 21ste 
keer het midzomeravondfestival in 
het centrum van De Kwakel. Het 

thema is ‘Herinnert u zich deze nog’. 
Veel bekende muziek uit de Top 40 
van weleer, muziek uit � lms en televi-
sieseries komt langs. Zowel orkest als 

steelband hebben een leuk repertoire 
voor u samengesteld. Hoogtepunt 
van de avond wordt de première van 
de Kwakelse versie van ‘Het Dorp’. Op 
verzoek van Cor Onderwater heeft 
Daan Bartels hier een passende tekst 
over De Kwakel voor geschreven. Op 
het midzomeravondfestival zal dit 
lied, met begeleiding van het orkest 
van Tavenu, voor het eerst gezongen 
worden. Speciale gast op het midzo-
meravondfestival is het Amstel 
Gospel Choir. Deze groep enthousi-
aste zangers en zangeressen zal twee 
swingende optredens verzorgen, 
waarbij je niet stil kan blijven zitten. 
Zet 18 juni dus in de agenda en kom 
genieten op het plein voor Dorpshuis 
De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. 
Het programma begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis.

Midzomeravondfestival TAVENU

Herdraagbaar en niet 
herdraagbaar textiel welkom

Raad akkoord met het 
coalitieakkoord

Kwikstart-app helpt 18-jarige 
zaken zelf te regelen
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Regio - Het zat niet mee met de 43e 
Dorpentocht. Eerst moest hij twee 
jaar worden uitgesteld vanwege 
Corona maatregelen en als hij dan 
eindelijk verreden kan worden waren 
de weersvoorspellingen niet goed. 
Onweer wilden de metrologen over 
de 43e Dorpentocht uitgooien. Veel 
mensen lieten zich begrijpelijk 
afschrikken door de weersvoorspel-
lingen, waar uiteindelijk helemaal 
niets van klopte. Zoals vaak zijn de 
voorspellingen heftiger dan de 
werkelijkheid en is de regen veel 
minder als je buiten bent dan 
wanneer je binnen zit. De Dorpen-
tocht staat vanouds bekend om zijn 
eigen prachtige route en gezellig-
heid. We zagen alleen maar blijde 
gezichten. Ruim 450 deelnemers 
hebben genoten van wederom een 
prachtige Dorpentocht. De meesten 
starten op tijd voor 10 uur en hebben 
een groot deel van de hele route in 
het zonnetje ge�etst. Na 14.00 begon 
het wat te druppelen en toen het na 
16.00 wat harder begon te regenen 
waren nog maar enkelen onderweg. 
Goed voorbereid was ook hier de 

pret niet te drukken. Even voor vijf 
uur werd het laatste lintje uitgereikt.
Opbrengst matig
De tocht ging dit keer door Uithoorn, 
Aalsmeer, Kudelstaart, Burgerveen, 
Nieuw-Vennep, Hoofddorp en 
Amstelveen. Over prachtige �ets-
paden die velen nog niet hadden 
ontdekt. Afwisselend door de dorpen 
en door prachtige natuur die deze 
streek rijk is. De deelnemers genoten 
van de tocht, de gezelligheid en het 
feit dat ze een goed doel steunen. 
Een goede besteding van de pink-
sterzondag. Langs de route waren 
acht stempelposten. De stempels 
waren letters die voor de 35 km 
‘Gezin’ en voor de 55 km ‘Blij gezin’ 
vormden. De opbrengst van de tocht 
ging dit keer naar de Stichting 
Opkikker. Een stichting die zich ten 
doel stelt om een gezin met een 
langdurig ziek kind een dag ontspan-
ning te bezorgen. De opbrengst voor 
de stichting is door het lagere deel-
nemersaantal minder hoog dan 
andere jaren. Na aftrek van de kosten 
is er slechts € 472 opgehaald voor dit 
hele goede doel. Maar de Stichting 

Het zit niet mee met de 
Dorpentocht

Regio - Op vrijdag 10 en zaterdag 11 
juni zijn het Slootjesdagen bij IVN De 
Ronde Venen & Uithoorn. Een leuke 
waterexcursie bij de sloot. De excursie 
wordt gehouden in Uithoorn op 10 
juni 2022 van 15.30 tot 17.30 uur aan 
het eind van de Gooimeer, in Wilnis 
op 11 juni 2022 van 10.00 tot 12.00 
uur bij NME centrum de Woudreus en 
in Mij-drecht op 11 juni 2022 van 
14.00 tot 16.00 uur in het Wickelhof-
park.Tijdens de Slootjesdagen organi-
seren IVN-afdelingen in het hele land 
activiteiten in en om slootjes. Je bent 
welkom om zelf te ontdekken wat er 
allemaal leeft in de sloot. Vissen en 
kikkers? Natuurlijk! Maar wat dacht je 
van kokerju�ers, bootsmannetjes en 
libellenlarven? Laat je dus verrassen 
door wat je tegenkomt aan waterdier-
tjes én planten. Met schepnetjes en 

teiltjes ga je op zoek en ontdek je met 
een deskundige IVN-natuurgids de 
slootbewoners. Met een loep en zoek-
kaart ga je uitzoeken wat je hebt 
gevangen. En de gids vertelt bijvoor-
beeld ook over wat die vangst nu 
eigenlijk zegt over de kwaliteit van 
het water. Zo word je Slootjesexpert!
Nieuwsgierig geworden naar deze 
spannende en leuke activiteit voor 
(klein)kinderen (4-12 jaar) en (groot)
ouders? Doe dan mee aan deze gratis 
waterexcursie, noteer deze in je 
agenda en geef je op. Op de dag zelf 
doe je je laarzen aan en als je zelf een 
schepnet hebt, neem die dan mee. 
Doe ook mee en meld je aan. Dit kan 
via e-mail slootjesdagen@ivn-drvu.nl. 
Geef dan het totaal aantal personen 
door, hoeveel kinderen daarbij zijn, je 
naam en je telefoonnummer.

IVN Slootjesdagen op 10 en 11 juni 2022

Open tuinen weekend 2022
Regio – Op zaterdag 18 en zondag 19 
juni zijn …. privé tuinen open voor 
een bezoek tijdens de open tuinen 
dagen van Groei & Bloei Aalsmeer e.o. 
Het open tuinen weekend is gelijk 
met het Flower Festival in Aalsmeer. 
Op twee start adressen zijn boekjes 
aanwezig a € 2,00 met een overzicht 
van alle deelnemende tuinen, infor-
matie over de tuinen en hun bijzon-
derheden. De eigenaren zijn 
aanwezig en willen op verzoek graag 
vertellen over hun hobby. De open 
tuinen dagen bieden een gevarieerd 
aanbod van verschillende tuinen. Er 
zijn grote haast parkachtige tuinen 
met een grote verzameling planten 
en soms met een vijver. Volgroeide 
tuinen en nieuwe tuinen en ook is in 
verschillende tuinen een moestuin te 

bezoeken. De start-adressen zijn 
Historische tuin Aalsmeer, Praamplein 
in Aalsmeer De historische tuin in 
Aalsmeer laat zien hoe de tuinders 
vroeger in Aalsmeer te werk gingen. 
Vele planten collecties zijn te zien, 
o.a. rozen,  heesters, seringen, 
bomen. Ook het museum is open.
Vuurlijn 36, zorgboerderij in De 
Kwakel De grote tuin heeft een opval-
lende bloemenpracht. Rozen, Horten-
sia’s, Lavendel en kruiden. De snip-
perpaden lopen kronkelig tussen de 
heester- en vaste planten groepen. 
De voortuin is een formele tuin met 
gazon en witte rozenrand en zonne-
wijzer. Ook de grote groentetuin is te 
bezichtigen. Het advies van Groei & 
Bloei Aalsmeer e.o.: “Ga er op uit en 
ervaar dat er in Aalsmeer en De 

Kwakel en omgeving heel veel moois 
te zien is!” De open tuinen zijn open 
zaterdag 18 tussen 11.00 en 17.00 uur 
en zondag 19 juni tussen 11.00 en 
16.00 uur. Het weekend van 18 en 19 
juni is nationale open tuinen 
weekend. Groei & Bloei heeft een 
jubileumjaar en bestaat 150 jaar. 
Meer dan duizend tuinen door heel 
Nederland zijn open. Dit weekend is 
ook het Aalsmeer Flower Festival. Met 
tal van activiteiten bij de historische 
tuin, het Flower Art Museum, Boerma 
Instituut. Met Westeinder rondvaart 
zijn ook tuinen op een eiland in de 
Westeinder te bezoeken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.
groei.nl en aalsmeer�owerfestival.nl. 
Informatie voor de redactie: Voor 
informatie m.kerstens@hotmail.com , 
Marika Kerstens 0630427074 of Wim 
van Vliet

Uithoorn - Negen inwoners van de 
gemeente Uithoorn hebben afge-
lopen donderdagavond de cursus 
Politiek Actief afgerond. Na een 
gezamenlijk diner in het gemeente-
huis kregen ze tijdens de gemeente-
raadvergadering een certi�caat 
uitgereikt door burgemeester Heil-
liegers. Vanaf de publieke tribune 
bleven ze de rest van de vergadering 
volgen om wat ze in theorie geleerd 
hadden in de praktijk mee te maken. 
Er waren deze avond twee inspre-
kers. De heer Ton van den Haak had 
wederom inspreektijd aangevraagd 
om zijn ongenoegen te uiten over 
de vergunning van de horecagele-
genheid in De Kwakel. Hij beschul-
digde wethouder Jan Hazen van 

liegen en sjoemelen en sprak de 
raad aan op hun stilzwijgen en het 
unaniem herbenoemen van de 
wethouder. Burgemeester Heiliegers 
moest meermaals ingrijpen en 
wijzen op de te volgen procedures 
in de gemeenteraad. Misschien dat 
een cursus Politiek Actief voor deze 
inspreker niet verkeerd zou zijn. Bij 
monde van Herman Bezuijen 
reageerde de raad op de 
aanklachten en schaarde zich 
daarmee achter de wethouder. Ze 
vonden dat het college geen onwet-
tige dingen heeft gedaan en dat de 
raad geen scheidsrechter is. Moppe-
rend dat hij door zal blijven gaan 
verliet Van den Haak het toneel. Na 
a�oop van de vergadering heeft 

Zij hebben cursus Politiek Actief 
afgerond

LEZERSPOST

Ik wil even iets kwijt over de thuiszorg Careyn. Er woont hier in een senio-
rencomplex. Dit complex is voor bewoners die nog zelfstandig kunnen 
wonen, maar indien hulp nodig is, het er ook hoort te zijn. Deze dame is 
echter bedlegerig en heeft zorg nodig. Deze moet ze krijgen van thuiszorg 
Careyn. Maar tegen deze dame is gezegd dat ze niet meer mag bellen met 
Careyn, omdat ze te vaak zou bellen. Dit kan toch niet? Zo ga je toch niet 
met je cliënten om? Het gebeurt ook regelmatig dat Careyn haar gewoon 
vergeten te verzorgen en dan moet ze zo de nacht in. Ik ben haar buur-
vrouw en heb haar gewassen en verschoond en ga elke dag maar bij haar 
kijken en een praatje maken Deze dame is 84 jaar en zo verschrikkelijk 
mager. Het is mensonterend om haar zo te zien behandelen. Zo ga je toch 
niet met oudere om en zeker geen instantie als Careyn.
Mevrouw Dingemans uit Mijdrecht

Ik wil even iets kwijt over thuiszorg Careyn

burgemeester Heiliegers nog 
persoonlijk met hem gesproken. 

Behoud van bomen
De tweede inspreker was Conan de 
Bruin. Hij pleitte voor het behoud van 
de 123 bomen die op de lijst staan 
om verwijderd te worden. Om zijn 
betoog kracht bij te zetten zijn er 
twee petities gestart die inmiddels 
door meer dan tweehonderd mensen 
zijn getekend. Hij vroeg de raad om 
de kap te heroverwegen, omdat de 
bomen op basis van één meting zijn 
afgeschreven, terwijl de bomen een 
zelfherstellend vermogen hebben en 
een tweede kans verdienen. “Het is 
een onomkeerbare beslissing.” De 
raadsleden stonden open voor zijn 
pleidooi en het onderwerp is op de 
agenda gezet om over door te praten, 
ook omdat het Bomenbeleidsplan in 
december 2021 is afgelopen.

Vorige week dinsdagavond weer even gezellig een biefstukje eten bij Jettiez in 
Mijdrecht. Mijn zus en ik zijn er vaste klant en zijn meer dan tevreden over het 
eten en de vriendelijke bediening. Dinsdagavond zaten we er dus weer. Wij waren 
vroeg, maar de zaak zat al aardig vol en de tafeltjes die er nog waren, waren gere-
serveerd. Na een klein half uurtje komen er een man en een vrouw binnen. Zij had 
duidelijk al wat alcoholische versnaperingen genuttigd, maar goed dat kan. Maar 
om je dan als een onbeschofte, ongemaniert viswijf te ontpoppen, dat verwacht 
je toch niet. Ze zag eruit als een keurige dame, had zelfs zoals wij dat dan zeggen, 
wat kak, maar ze ontpopte zich werkelijk tot een asociaal mens. Het was vreselijk. 
Ik zal het kort en bondig vertellen. Het begon met een glaasje prosecco. “Belache-
lijk zeg, dat hoort niet in zo’n glas. Lekkere tent dit”, en dat zei ze niet tegen de 
ober, nee dat brulde ze luidkeels door de zaak. Verkeerd glas, nou geef dan maar 
een witte wijn: zelfde laken en pak. Verkeerd glas, was niet te zuipen, maar het 
verdween wel in haar keelgat. Dan maar een rosé, “dat schenk je toch niet in zo’n 
borrelglaasje. Wat en klote tent hier zeg”. Maar ze dronk wel alles op en haar 
snerkstem werd steeds luider en in ging mij duidelijk zichtbaar ergeren aan deze 
‘dame’. Wat wilde ze eten, na van alles op de kaart totaal te hebben afgekeurd met 
woorden werd het uiteindelijk de biefstuk. ‘Hoe wilt u hem’, vroeg de nog steeds 
vriendelijk blijvende ober, die echter wel wat rodere wangen kreeg. “Medium 
graag”. Die werd gebracht. Ze snijdt hem aan en ik zag dat hij er echt prima uitzag. 
Nou toen ging ze los. Zelfs dat kunnen ze hier niet. Wat kunnen ze hier wel, wat 
een ballentent”. Op dat moment komen er vier nieuwe klanten binnen en zij 
roept: “Ik zou hier niet gaan eten hoor in deze ballentent. Ze kunnen er hier niets 
van”. Op dat moment ziet ze waarschijnlijk mijn gezicht die vol afschuw naar haar 
kijkt en ze begint tegen mij: “Zeg oudwijf, heb je wat”. ‘Jazeker’ zeg ik heel rustig; ‘ik 
vind dat u zich eens fatsoenlijk moet gaan gedragen. U gedraagt zich respectloos 
naar de bediening, hindert de overige gasten en als u het zo slecht vindt, stap dan 
op’. “O, vind je dat oud tering wijf. Weet je wel hoe oud je bent, 90? ‘Nee mevrouw’ 
zeg ik 104, maar ik weet wel hoe ik mij moet gedragen’. Op dat moment komt de 
eigenaar van het restaurant en die vraagt haar of zij zijn klanten met rust wil laten. 
Maar nee, natuurlijk deed zij niks fout, dat deed dat ouwe tering wijf, ik dus. Het is 
maar goed dat ik niet de eigenaar ben, want ik had ze eruit gezet. Maar goed ik 
verschoof mijn stoel, zodat ik haar niet meer zag en ze at gewoon die smerige 
doorbakken baklap (haar woorden) op. Ze dronk nu bier en dat zat duidelijk in het 
juiste glas. Ze kreeg er geen genoeg van. Een toetje. Er staan er zo’n vijf op de 
kaart. De ober zegt keurig buiten de kaart hebben we ook een dame-blanche. 
“Nee zeg dat is ouderwets, dat verkoop je toch niet meer”. Ze wil dat de ober haar 
alle toetjes haar�jn uitlegt wat, hoe en waar en kiest… de dame-blanche. Beste 
mensen, wat moet je met dit soort mensen. Ze bleef ook maar roepen: “ik mag 
toch wel feedback geven. Van dat ouwe wijf mag dat niet”. Uiteindelijk stapte ze 
op en kwam er rust in de tent. Mijn zus en ik weten het beiden zeker, we blijven 
daar heerlijk en gezellig eten, maar als we haar zien zitten en/of  zien binnen-
komen stappen wij op.
Nicolien Bouwmeester uit Mijdrecht

Wat heb je toch een onbeschofte harken 
op deze wereld

Dorpentocht heeft de toezegging 
gedaan ook de volgende keer voor 
hetzelfde goede doel te �etsen. Voor 
de organisatie was de opbrengst een 
tegenvaller maar men is zich bewust 
van het feit dat het een weersafhan-
kelijk succes is. In de geschiedenis 
was dit de tweede keer dat de 
opkomst laag was. Dat besef maakt 
dat het bestuur van de Stichting 
Dorpentocht volgend jaar met veel 
enthousiasme de 44e zal orga-
niseren. De 43e Dorpentocht was na 
een moeilijke bevalling niet wat het 
verdiende. Volgend jaar weer een 
kans. Schrijf het alvast in uw agenda 
de eerste zondag van juni. Zondag 4 
juni 2023 zal de 44e Dorpentocht 
worden gehouden.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw organisatie 
mee armoede in 

Nederland te bestrijden!
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Nieuw college heeft heel veel plannen 
en wensen maar...

Dit nieuwe college heeft hele 
plannen de vraag is alleen of dit alle-
maal lukt. Op papier staat het 
prachtig maar veelal zijn het wensen 
en soms zelfs dromen, die nooit of 
misschien over tien jaar eens verwe-
zenlijkt gaan woorden. Een paar 
punten: Er wordt een lokaal refe-
rendum ingevoerd. Onze inwoners 
mogen straks bijvoorbeeld meebe-
slissen over de toekomst van ons 
gemeentehuis. Wordt het renovatie 
of wordt het nieuwbouw? Ze gaan de 
woonkansen voor eigen inwoners 
vergroten. Voor een deel gaan wij 
ontwikkelaars verplichten om te 
bouwen voor Rondeveners. Ze willen 
meer woningen. Hiervoor moeten 
we bouwen buiten de rode contour 
mogelijk maken. Hier gaan wij ons 
vol voor inzetten bij de provincie. 
Een gemeente zijn die goed bereik-
baar is. Er komen geen windturbines 
in deze gemeente. Diftar wordt de�-
nitief niet ingevoerd. Inwoners gaan 
niet betalen per leging of per kilo van 
restafval. De hondenbelasting wordt 
afgeschaft. Maarten van der Greft: 
“Dit is zomaar een greep uit het coali-

tieakkoord. Het akkoord staat vol 
met ambities. De komende jaren 
gaat er vast wel eens iets fout. Wees 
dan kritisch, vertrouw op de intenties 
en vertel ons waar het beter kan. 
Alleen op deze manier blijft De 
Ronde Venen een gemeente waar we 
met zijn alle trots op kunnen zijn”. 
Natuurlijk waren de fracties van RVB, 
VVD en D66 voor deze plannen. Het 
is uiteindelijk hun coalitieakkoord. 
Maar toch niet de hele raad ging 
akkoord. Vijf stemmen tegen, maar 
ze kunnen aan de slag en de Ronde-
veners kunnen over een paar jaar 
zien wat ervan terechtkomt. 

Er zit geen beleid in
De fractievoorzitter van CU/SGP Wim 
Stam: “We behandelen een kader-
nota zonder veel inhoud. Het is een 
document van een college dat op de 
winkel past en alleen nog iets zegt 
over ontwikkelingen die toch al vast-
staan. Er zit geen beleid in. Op zich 
begrijpend voor een vertrekkend 
college, maar daarmee wordt de 
behandeling van de kadernota feite-
lijk een overbodige zaak. We hadden 

er ook een hamerstuk van kunnen 
maken. Op onze vragen om nog 
enige duiding te geven over 
lopende zaken die vrijwel zeker niet 
binnen de nu beschikbare 
budgetten gerealiseerd kunnen 
worden (we hebben bv het groot 
onderhoud aan wegen en de het 
opknappen van het woonwagen-
kamp genoemd) wordt verwezen 
naar het nieuwe college. Terwijl we 
weten dat we die plannen niet 
zomaar af kunnen blazen.

Nu al te kort
Ernstiger is, dat nergens in die 
beantwoording, of via het raads-
voorstel, ook maar is aangegeven 
welke lijken er op dat moment al in 
de kast lagen. Ik doel dan op de 1e 
bestuur rapportage  die we vorige 
week toegezonden kregen met nota 
bene 1,8 miljoen tekort, nu al, over 
2022. En daar zit die afboeking van 
450k voor het Kindcentrum Ho�and 
nog niet bij inbegrepen. Maar er is 
(met uitzondering van enkele posten 
onder “autonome ontwikkelingen”) 
met geen woord over gerept. In de 
kadernota wordt een rooskleurig 
beeld voor de toekomst geschetst, 
onze vragen over ontwikkelingen 
worden in de beantwoording afge-
daan met “vraagt u het maar bij de 
behandeling van de programmare-
kening” en ondertussen hult het 
college zich in stilzwijgen over het 
�nancieel debacle dat ons nu is 
gepresenteerd. Je kunt je ook 
afvragen of het derde beslispunt 
nog serieus te nemen is, nu de start-
positie feitelijk ruim 2 miljoen 
minder gunstig is”, aldus Stam, die 

het coalitieakkoord ‘voor kennisge-
ving aannam’

Geen ambities
Fractievoorzitter Pieter Kroon van 
PvdA-GL was ook zeker niet tevreden 
met wat er in het coalitieakkoord 
staat. “Er zijn goede punten, maar we 
missen ook nog het nodige in dit 
coalitieakkoord. Zo zijn er geen 
ambities op het gebied van jeugd-
zorg en Wmo anders dan het 
wegwerken van de wachtlijsten, dat 
is toch wel het minste zou je zeggen. 
We hadden een stevigere inzet op 
preventie verwacht. Ook is de nieuwe 
weg door Vinkeveen nog niet van de 
baan, wordt er ingezet op maximale 
legalisering van huisjes op de Vinke-
veense Plassen, waarmee de balans 
tussen natuur en recreatie volledig 
zoekraakt, is er geen enkele ambitie 
tot het beter scheiden van afval, en 
dus het behoud van grondsto�en en 
daarmee ook het besparen van 
kosten. En als we geld tekortkomen, 
wordt eerst in voorzieningen 
gesneden alvorens een belastingver-
hoging aan de orde is. Belasting als 
doel, in plaats van als middel dus, 
voorzitter. Waarbij inwoners het in dit 
geval blijkbaar niet mogen zeggen 
wat ze willen! Een gemiste kans, 
voorzitter.

Wonen en klimaat
Onze grootste teleurstellingen in dit 
coalitieakkoord liggen echter op het 
gebied van betaalbaar wonen en van 
klimaat. De klimaatambitie gaat met 
10 jaar achteruit! Van 2040 naar 2050. 
Waar de urgentie voor de aanpak van 
de klimaatcrisis elk jaar groter wordt 
en alle zeilen moeten worden 
bijgezet, verlagen Ronde Venen 
Belang, VVD en D66 de ambities en 
gaan rustig achteroverleunen. 
En ook als het gaat om betaalbaar 
wonen zijn de ambities niet 
verhoogd. Het uitgangspunt blijft 
30% sociale woningbouw en 15% 
midden huur of goedkope koop per 
project. Terwijl er in het akkoord 
tegelijkertijd gesteld wordt dat reke-
ning gehouden wordt met de 
behoefte van inwoners. Dan moet er 
dus meer sociaal gebouwd worden. 
Als we op deze basis 4.800 nieuwe 
woningen gebouwd hebben in 2040, 
hebben we in totaal 25% sociale 
woningbouw. 1% !!! meer dan de 
24% die we nu hebben in De Ronde 
Venen, terwijl 37% van onze inwo-
ners er nu al voor in aanmerking 
komt: kortom, dat is te weinig. 
Er is gemiddeld 50% sociaal nodig, 
om in 2040 uit te komen op 30%. Het 
bereiken van dat aandeel van 30% is 
inmiddels ook het doel van minister 
de Jonge. De noodzaak wordt dan 
ook breed gezien, ook landelijk, maar 
niet in dit akkoord. We zijn dan ook 
teleurgesteld dat de ambities voor 
betaalbaar wonen hetzelfde zijn 
gebleven, terwijl de woningnood 
ondertussen toeneemt. Zoals 
gezegd, er staan positieve punten in 

De Ronde Venen – Woensdag en donderdagavond jl. werd in de totaal 
vernieuwde Rondeveense gemeenteraad het coalitieakkoord (alle 
plannen en ideeën die dit nieuwe college graag de komende vier jaar 
willen en/of hopen te verwezenlijken, besproken en ter goedkeuring 
ingebracht door Ronde Venen Belang, de VVD en D66. De grote winnaar 
van deze laatste verkiezingen en fractievoorzitter van deze partij 
Maarten van der Greft: “In het coalitieakkoord staan veel ambities en 
goede intenties. De samenleving en de gemeenteraad worden uitgeno-
digd om deze ambities gezamenlijk waar te maken. Bij de totstandko-
ming van dit akkoord zijn de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepar-
tijen als leidraad gebruikt. Hiernaast zijn alle politieke partijen gevraagd 
om hun ideeën over belangrijke onderwerpen die ze graag zouden willen 
terugzien te delen”. 

Wim Stam ( CU/SGP): ‘Er zit geen 
beleid in dit coalitieakkoord

Pieter Kroon (PvdA/GL): Veel ambities 
niet verhoogd, maar eerder verlaagt

Oud-fractievoorzitter RVB (nu 
wethouder) Maarten van der Greft

Fractievoorzitter CDA, Rein Kroon

dit coalitieakkoord. Maar op de echt 
grote uitdagingen, de wooncrisis en 
de klimaatcrisis biedt dit akkoord 
geen antwoord. Ambities blijven 
gelijk, of gaan omlaag, waar ze juist 
omhoog moeten”. De fractie stemde 
tegen. De fractievoorzitter van het 
CDA, Rein Kroon verwoorden het als 
volgt: “Het doet het CDA goed om te 
lezen dat de nieuwe coalitie vorm 
blijft geven aan een lokale overheid 
die luistert, communiceert en de 
samenleving betrekt bij de uitwer-
king van plannen. De uitnodiging om 
goede intenties waar te maken én 
om te vertellen waar het beter kan, 
neemt het CDA graag aan. Het CDA 
zal zich constructief kritisch opstellen 
de komende periode.

Wonen
Voor het CDA is het “uit het hart 
gegrepen” dat de nieuwe coalitie, het 
onderdeel ‘wonen’ als één van de 
grootste opgaves ziet! Het CDA leest 
niet dat er meer grip op de woning-
markt wordt genomen om te zorgen 
voor meer betaalbare koop- of huur-
woningen voor starters, senioren of 
gezinnen. Graag verneemt het CDA 
of de nieuwe coalitie, deze harten-
kreet zou willen heroverwegen bij de 
begroting? Door bijvoorbeeld een 
hoger percentage te hanteren bij de 
30% sociale huurwoningen of bij de 
15% betaalbare koopwoningen. 
Daarnaast zijn we benieuwd welke 
instrumenten er extra gebruikt gaan 
worden om de belangen van onze 
eigen woningzoekenden veilig te 
stellen in regionaal en provinciaal 
verband?

Industrieterrein
Wij zijn hartstikke blij met het over-
nemen van 1 van de vijf speerpunten 
die we hebben ingebracht tijdens de 
coalitiebesprekingen. Namelijk het 
proactief doorzetten van de plannen 
voor de o�ciële toekenning van 13 
hectare nieuw bedrijventerrein. Kan 
de coalitie ons proactief blijven Infor-
meren over de voortgang?
 De beschreven ambities van de 
nieuwe coalitie zorgen voor een 
“Hartenkreet” en vallen het CDA 
tegen. De klimaat neutrale doelstel-
ling wordt verschoven naar 2050.
We zijn benieuwd naar de reactie van 
het nieuwe college, nu er een steeds 
groter bewustzijn ontstaat, dat er 
meer urgentie nodig is in de uitvoe-
ring van milieubeleidsplannen!

Afscha�en diftar
Er wordt geen diftar ingevoerd: inwo-
ners gaan niet betalen per gewicht of 
leging. Deze aanpassing zou “hart-
zeer” op kunnen leveren als duidelijk 
wordt welke �nanciële consequen-
ties dit voor de inwoner heeft!  Gaat 
het door de afscha�ng van diftar 
goedkoper worden? Wij horen van 
inwoners dat er sprake is van strope-
righeid om snel tot adequate oplos-
singen van problemen te komen. Dat 
geldt in de jeugdzorg én de maat-
schappelijke ondersteuning. Wij zien 
graag dat daar sturende aandacht 
voor is!” aldus Rein Kroon.

Aangenomen
Ook de nieuwe fractie, bestaande uit 
de twee uit het CDA opgestapte 
dames, stemde tegen het coalitieak-
koord. De overige fracties waren 
kritisch, maar toch ook opbouwend 
en afwachtend en gingen akkoord, 
zodat het coalitieakkoord met grote 
meerderheid werd aanvaard door de 
raad en kan het nieuwe college aan 
de gang om hun ambities waar te 
maken. 

Vl.n.r.: Wethouder Huib Zevenhuizen , wethouder Anja Vijselaar, wethouder Cees van Uden, gemeentesecretaris Ruud Kleijnen, 
wethouder Maarten van der Greft en vooraan burgemeester Maarten Divendal



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.

Het coalitieakkoord klopt

Bijzondere Rondeveense Inwoner met een mooi verhaal

Niels en de Kerstbomen van 
Amstelhoek

Op 25 mei werd in de raadzaal van het gemeentehuis het coalitieakkoord 
bekend gemaakt dat geldt voor de komende 4 jaar. Het heeft de titel “In 
het hart” gekregen. Maarten van de Greft onze nieuwe wethouder, die 
o.a. inwonersparticipatie in zijn portefuille heeft, gaf aan dat deze titel 
niet zomaar gekozen is maar een belangrijke boodschap uitdraagt van 
de coalitiepartners. Namelijk dat zij hart hebben voor alle inwoners en 
ondernemers en gaan werken vanuit die gedachte. Zij willen dit samen 
doen met de gehele gemeenteraad. Er zijn afspraken gemaakt om te 
komen tot een sterke lokale overheid die luistert, communiceert en die 
de samenleving betrekt bij het uitwerken van plannen. B&W en de 
gemeenteraad zijn het hart van de gemeenschap en volgens ons zit het 
hart op de goede plek. Na het lezen van het coalitieakkoord kunnen we 
niets anders concluderen dat het klopt. Nu moeten we het samen klop-
pend houden!

Het lijkt de titel van een sprookje, maar dat is het zeker niet. Dit is het 
verhaal van Niels Eigenhuis (11 jaar) uit de Amstelhoek. Op de IVI-pagina 
zetten wij zo nu en dan een inwoner in de schijnwerpers. Dit zijn niet 
zomaar inwoners maar bijzondere Rondeveense inwoners. Meestal zijn 
dat wat oudere inwoners die hun verdienstelijk hebben gemaakt, maar 
deze week hebben we gekozen voor het verhaal van een jonge Ronde-
vener die in Amstelhoek inmiddels een bekende inwoner is geworden. 

Het kloppend hart van de 
gemeenschap
We vonden de vergelijking van het 
functioneren van een gemeenschap 
en het menselijk lichaam eigenlijk wel 
heel toepasselijk. Het menselijk 
lichaam is namelijk ook tot heel veel 
in staat als alles klopt en het bloed 
goed door de aderen stroomt. Het 
hart is daarbij een essentieel onder-
deel wat er voor zorgt dat alles in 
beweging blijft. Vervolgens moet alles 
in het het lichaam goed samenwerken 
om naar behoren te kunnen functio-
neren. Met een gemeenschap is het 
eigenlijk niet anders en kunnen we de 

lokale overheid als het kloppend hart 
zien. Waarbij B&W gezien kan worden 
als de aorta en de raad kan je verge-
lijken met de hartkamers (er is een 
linker en rechter hartkamer) daar-
naast zijn er nog allerlei ondersteun-
dende functies die te vergelijken zijn 
met het gemeentelijk apparaat. Wat 
echter van levensbelang is dat het 
één kloppend hart is wat goed 
samenwerkt. 

De gemeenschap is het lichaam
Maar alleen met een kloppend hart 
komen we er natuurlijk niet want in 
het lichaam moet alles goed functio-

Niels en de kerstbomen
Niels is bekend geworden van het 
ophalen van kerstbomen. Ieder jaar 
haalt Niels in januari kerstbomen op 

in de buurt. Veel buurtbewoners 
gunnen het Niels om op deze manier 
een zakcentje te verdienen. Want 
elke ingeleverde boom levert bij de 
gemeente €0,50 op. Hij had er dit jaar 
totaal 150 opgehaald. Tel uit zijn 
winst. Daarnaast is hij ook nog eens 
oud ijzer gaan inzamelen wat tegen-
woordig ook een aardig zakcentje 
oplevert. Dus Niels had aardig wat 
centen verdiend. 

Geld goed besteed
Naar aanleiding van een bericht op 
de buurtapp in Amstehoek werd 
onze redactie getipt waaraan Niels 
het geld had besteed. Natuurlijk is 
Niels vrij om het te besteden 
waaraan hij wil. Dus als hij hiervan 
een computergame had gekocht en 
lekker was gaan gamen ook prima! 
Het tegendeel is echter waar want 
Niels had een heel ander doel. We 
vroegen Niels of hij zelf aan de inwo-

ners wil vertellen hoe zij hun steentje 
hebben bijgedragen om zijn wens in 

vervulling te laten gaan. Dat deed hij 
graag en hier zijn mooie verhaal.

neren en samenwerken. De gemeen-
schap is te vergelijken met de rest van 
het lichaam. Iedereen en alles doet er 
toe en heeft een functie. Als iedereen 
zijn steentje bijdraagt dan komen we 
samen verder, maken we stappen 
vooruit en zijn we tot veel in staat. Als 
gemeenschap moeten we ons dus 
realiseren dat we de komende 4 jaar 
wel moeten meewerken en het hart 
kloppend moeten houden om samen 
een gezonde gemeente te blijven. 

Beeldspraak en realiteit
Een mooie beeldspraak wat ons 
betreft, maar nu even terug naar de 
realiteit. Er ligt een coalitieakkoord op 
tafel met wat ons betreft hele mooie 
zaken benoemd die aansluiten bij de 
doelstelling van IVI. Hoe mooi is het 
om te lezen dat de ambitie en intentie 
is dat inwoners, ondernemers, maat-
schappelijke organisaties en de 
gemeente samen gaan werken om 
onze gemeente aantrekkelijk te 
houden voor jong en oud. De coalitie 
nodigt de samenleving en de raad uit 
deze intenties gezamenlijk waar te 
maken. Daar werken wij graag aan 
mee.

Meepraten en lokaal referendum 
 Het betrekken van de gemeenschap, 
ofwel participatie, krijgt prioriteit. 

Men wil eind 2022 komen met een 
vooruitstrevend en ambitieus Partici-
patiebeleid. Daarbij geeft men aan 
dat zij stimuleren om mee te doen en 
dat zij kijken naar mogelijkheden om 
in woners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties mee te laten 
praten over onderwerpen die daar 
geschikt voor zijn. Met als ultiem 
middel de mogelijk voor een lokaal 
referendum.

Gemeenschap aan zet
Dit coalitieakkoord vinden wij als 
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
hartverwarmend. We hopen dan ook 
op een samenwerking en hopen dat 
we hierin een rol mogen spelen. De 
lokale overheid heeft nu laten zien 
wat zij willen en wat ons betreft is de 
gemeenschap aan zet. Als gemeen-
schap moeten we mee gaan doen. IVI 
wil dit graag stimuleren en met de 
participatietool ‘Gemeenschap aan 
zet’ en het inwonerspanel ‘tipronde-
venen.nl’ denken we daar een mooie 
bijdrage aan te kunnen leveren en is 
dat wellicht een mooie invulling van 
een lokaal referendum. We hebben al 
een uitnodiging voor een gesprek 
ontvangen dus niet alleen woorden 
maar ook daden! Ons hart is er wel 
wat sneller van gaan kloppen en zijn 
vol verwachting. 
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Mooi verhaal
Wij vonden dit een mooi verhaal en 
ook een mooi voorbeeld voor andere 
jonge inwoners om te laten zien dat 
er namelijk meer is dan een spelcom-
puter. Als jezelf dingen onderneemt 
kun je dromen verwezenlijken. Met 
dit verhaal hebben we ook laten zien 
dat de inwoners van Amstelhoek 
hebben meegewerkt aan dit mooie 
verhaal van Niels. En niet te vergeten 
de gemeente die jongeren stimuleert 
door het belonen van het opruimen 
van de kerstbomen. Een mooi stukje 
samenwerking in onze gemeente. 
Samen kom je verder!

Niels schreef ons het volgende: 

Hallo allemaal,

Ik ben Niels en woon in de Amstelhoek.
Zoals veel inwoners in de Amstelhoek wel weten, heb ik afgelopen jaar 
kerstbomen en oud ijzer verzameld, en hiermee heb ik een aardig 
zakcentje verdient. Ik zit op Scouting bij de Admiralengroep en vind het 
heel leuk om met een to�e groep, leuke activiteiten in de natuur te doen. 
Ik had een heel gaaf kamp gezien in Duitsland en wilde daar graag heen 
maar ook wil ik graag naar Nawaka (Nationaal Waterkamp) in de 
zomervakantie. Beide kampen kosten best wat geld dus moest ik zelf ook 
wat bijbetalen. Ik had zeker 150 bomen en heel veel oud ijzer maar ook 
nog een donatie gekregen en dus genoeg geld om op trapperskamp te 
gaan. In de meivakantie ben ik naar Monschau geweest en het was echt 
super gaaf. We moesten met onze eigen rugzak 10 km door de bergen 
lopen. Dat was best zwaar want je slaapzak, luchtbed alle spullen voor 
de hele week maar ook een groot stuk landbouwzeil moest mee daar 
maakten we onze eigen tent mee. We hebben echt hele gave dingen 
gedaan, de rivier oversteken, een nachtspel, op het kampvuur eigen eten 
maken, hiken maar het allerleukste vond ik wel het abseilen. 
Na 6 dagen moesten we helaas naar huis. Ik heb een nieuwe insigne 
gehaald voor houtbewerking en vuurstoken en nog een badge gekocht 
als aandenken aan het kamp. Het liefst ga ik volgend jaar weer dus ben 
ik alweer druk begonnen met oud ijzer inzamelen en ga ik na de kerst 
ook weer kerstbomen inzamelen.

Mvg Niels
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Creëren 
In het voorjaar van 2014, na de 
verkiezingen, werd ik wethouder 
voor de partij Gemeentebelangen. 
“Eigenlijk best apart, want ik had 
totaal geen politieke ervaring. 
Gelukkig had ik in mijn vorige func-
ties wel ervaring als bestuurder en 
dat is ook zeker van pas gekomen. Ik 
kom uit de bouwwereld. Ik heb daar 
veel a�niteit mee en ik hou van 
creëren,” aldus Bouma. Dat creëren 
kwam niet alleen van pas als direc-
teur bij een ontwikkelende 
aannemer én eigenaar van een 
bouwadviesbureau, maar ook in de 
rol als wethouder. “Samen met de 

collega’s van de vak-afdelingen ben 
je constant bezig om het huidige 
beleid te verbeteren en nieuwe 
beleid te maken én dus te creëren.” 

Frisse blik 
Doordat de wereld van een 
wethouder en alles wat er zich 
afspeelde binnen en buiten het 
gemeentehuis nieuw was voor Hans 
Bouma, keek hij altijd met een frisse 
blik naar onderwerpen. 
Fractievoorzitter Herman Bezuijen 
noemde dit ook tijdens zijn afscheid. 
Hij sprak er mooie woorden over: 
“Het is beste bijzonder om als partij 
iemand voor te dragen als 

Wethouder Hans Bouma neemt afscheid 
met een glimlach en mooie woorden! 
Uithoorn - Tijdens de bijzondere raadsvergadering op maandag 30 mei jl. 
was het o�ciële afscheid van de inmiddels voormalig wethouder Hans 
Bouma. Op woensdag 1 juni was zijn afscheidsreceptie in GERRIT. Hans 
Bouma: “Het was een bijzondere week om op terug te kijken. De afge-
lopen 8 jaar zijn omgevlogen en waren intensief, boeiend, soms 
vermoeiend, maar vooral heel leuk! Ik kijk uit naar een volgende fase in 
mijn leven, maar ik ga het ook zeker missen. Ik had deze periode niet 
willen overslaan!” 

wethouder die geen enkele politieke 
ervaring heeft, maar dat heeft heel 
goed uitgepakt. Het leek aanvanke-
lijk een achterstand, maar jij wist dat 
juist in het voordeel voor jou en de 
ambtelijke organisatie om te buigen. 
Je bracht frisse ideeën en andere 
werkwijzen in.” Deze nuchtere kijk 
werd door meerdere aanwezigen 
tijdens de avond van 30 mei 
benoemd. Daarnaast kwamen ook 
woorden als �jne collega, snelle leer-
ling in de politiek, altijd gericht op de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
en een prettige samenwerking 
voorbij. Zelf is Bouma daar ook uitge-
sproken over: “Mijn doel was en is om 
op zoek te gaan naar nieuwe wegen 
en dingen anders te doen. Iets moet 
geen automatisme worden. Je moet 
voor alles open staan en soms ook 
tot de conclusie komen dat de 
huidige werkwijze uiteindelijk de 
beste is. Onlangs is er tegen mij 
gezegd dat ik een echte bestuurder 
was en goed in mijn rol bleef door 
niet op iemand anders zijn stoel ging 
zitten. Dat zie ik als een compliment. 
Ik kom graag met ideeën en geef 
mensen met vakkennis graag de 
ruimte. Dat zijn de beste processen 
en daar komen de mooiste ideeën 
uit!” 

Clichébeelden 
Ook de blik van Hans Bouma op de 
gemeente is door de jaren als 
wethouder veranderd. “Ik vind dat er 
bij de gemeente Uithoorn zeer 
bekwame mensen werken. Voordat 
ik wethouder werd had ik daar geen 
beeld bij, nu wel! Ook ik hoor de 

clichébeelden van de overheid, maar 
die kloppen echt niet. Er wordt heel 
hard gewerkt, al denk ik ook, dat 
sommige processen sneller kunnen. 
Als overheid zijn wij gewend om alles 
dubbel te checken. Dat kan sneller, 
maar dan moeten we ook accepteren 
dat niet alles vlekkeloos gaat. Dat is 
misschien wel de uitdaging voor de 
komende jaren en hierdoor kan ook 
mogelijk de kloof tussen overheid en 
inwoners kleiner worden. Zo kan je 
als overheid op zoek gaan naar wat 
er wel kan in plaats van wat er niet 
mag.” 

Veel gebeurd! 
Bouma kijkt met trots terug op zijn 
portefeuilles. “De afgelopen jaren is 
er veel gebeurd. We staan er als 
gemeente �nancieel gezond voor. 
Daarnaast staan we als gemeente 
Uithoorn op de kaart als het gaat 
over Schiphol. We zijn er nog lang 
niet, maar in Den Haag weten ze wat 
er zich afspeelt in de lucht boven 
onze gemeente. Op het dossier 
wonen is er veel bereikt. Het is een 
hele prestatie dat er in deze tijd veel 
woningen zijn toegevoegd en we 
hebben een mooie mix van vrije-
sector-woningen, starterswoningen, 
seniorenwoningen en sociale huur. 
En op het gebied van duurzaamheid 
worden goede stappen gezet. Het is 
nu aan mijn opvolger Ferry Hoekstra. 
Ik wens hem veel succes en ik heb 
daar alle vertrouwen in.” 
Bouma was in zijn periode als 
wethouder ook verantwoordelijk 
voor participatie en communicatie. 
Bij de portefeuille participatie lijkt 

het alsof iedereen expert is en veel 
mensen hebben er ook een mening 
over. In de tijd als wethouder heeft 
hij vooral geprobeerd het platter te 
krijgen. “We zijn goed op weg, maar 
het kan altijd beter. Ik hoop dat we 
als organisatie, maar ook de gemeen-
teraad, steeds meer gaan samen-
werken met bewoners. Daar zit winst 
in!” Dit geldt ook voor communicatie, 
al was dat de afgelopen jaren wel 
lastiger door Covid. “We kunnen heel 
veel digitaal doen, maar als je echt 
wil communiceren heeft fysiek toch 
wel mijn voorkeur.” Door de jaren 
heen was de voormalige wethouder 
wel te vinden op social media, maar 
niet actief. “Ik ben zeker niet tegen 
social media, maar mijn hart ligt er 
niet. Ik zie het als een handig instru-
ment, dat zeker door de gemeente 
heel goed ingezet kan worden.” 

Emmer vol water 
Naast dat Hans Bouma mooie 
worden heeft ontvangen, heeft zijn 
op 30 mei ook mooie woorden uitge-
sproken tegen de gemeenteraad en 
alle aanwezigen. Het was een visie 
met bijpassende cadeau dat hele-
maal past bij deze tijd. Het creëren 
was terug te zien, want er werd een 
mooi zelfgemaakt cadeau aange-
boden aan de raad. Bouma: “In deze 
tijd willen we steeds meer, maar kan 
dat wel? Ik vergelijk het met een 
emmer vol water. Een emmer vol met 
water, daar kan niets meer bij. Of de 
emmer moet groter, of er moet eerst 
water uit, voordat er iets nieuws bij 
kan. Deze metafoor geldt ook voor 
onze ambities richting de samenle-
ving. We willen tegenwoordig van 
alles en niet alles kan. Daarbij is het 
ook belangrijk om voor ogen te 
houden waar we het voor doen. Dat 
zijn onze mensen, de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel!” 

Nieuwe fase 
Inmiddels breekt de tijd aan voor een 
nieuwe fase en Bouma heeft genoeg 
te doen. Zo heeft hij een hele verza-
meling oude platen en cd’s, houdt hij 
van tekenen en schilderen, sleutelen 
aan zijn oldtimer, interieur 
ontwerpen en veel lezen. “Ik hoef mij 
niet te vervelen en ga de komende 
tijd hier veel tijd aan besteden. Ik 
kom waarschijnlijk tijd te kort!” 





Nederlands Kampioenschap BMX
Uithoorn - Zondag 3 juli a.s. vindt in Uithoorn het Nederlands Kampi-
oenschap BMX plaats. De wedstrijd wordt georganiseerd op de prach-
tige BMX-baan van de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC). Op 
deze dag strijden de beste Nederlandse bmx-ers, in verschillende leef-
tijdsklassen, om de Nederlandse titel. Om 10.45 uur vindt de o�ciële 
opening plaats waarna om 11.00 uur de eerste race van start zal gaan. 
Lijkt het jou leuk om deze spannende races van dichtbij mee te maken? 
Dan is dit jouw kans. Toegangskaarten voor dit evenement zijn verkrijg-
baar bij de ingang van het complex. Kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder bedraagt de 
toegang zes euro. Je vindt de BMX baan aan de Randhoornweg 90 in 
Uithoorn. Parkeren is mogelijk.
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Wilnis - De laatste competitiewed-
strijd van het seizoen heeft CSW 
afgesloten met een klinkende 9-0 
overwinning op het reeds gedegra-
deerde JSV uit Nieuwegein en dat 
daardoor de gehele competitie punt-
loos bleef. Reeds na 36 seconden 
kwam CSW al op voorsprong toen 
Berry Kramer de bal met het hoofd 
tegen de touwen wist te werken. Nog 
voor rust wist CSW nog driemaal te 
scoren. Via doelpunten van opnieuw 
Kramer, Matt Veerhuis en Kevin Blom, 
die zijn laatste competitiewedstijd 
voor CSW afwerkte, werd een 4-0 
ruststand bereikt. Na rust bleef CSW 
er lustig op los scoren. Dennis Prange 
maakte er 5-0 van en Jordy de Groot 
knikte de 6-0 tegen de touwen. De 
mooiste van de middag kwam van 
de voet van Dennis Prange die de bal 
van een meter of 20 in de kruising 
pegelde. Justin Blok pakte ook zijn 
doelpuntje nog mee en daarmee de 
8-0 binnenschoot en de 9-0 eind-
stand werd uiteindelijk bepaald door 
Matt Veerhuis. Een prima opwarmer 

voor de ploeg van trainer Strating 
voor de nacompetitie. CSW speelt in 
die nacompetitie op zaterdag 11 juni 
uit bij Waterwijk asc in Almere en 
hoopt wederom op een �ink aantal 
toeschouwers om de ploeg aan te 
moedigen.

CSW warmt zich op voor de 
nacompetitie

Mijdrecht - In de laatste competitie-
wedstrijd van dit seizoen is Argon er 
niet in geslaagd de punten uit Voor-
burg mee naar Mijdrecht te nemen. 
Wel vielen er maar liefst acht doel-
punten te noteren. Argon trof drie 
maal het net en de thuisclub Forum 
Sport zag kans om de Argon 
doelman vijf maal te laten vissen 
waardoor er na negentig minuten 
een 5-3 score op het bord stond. 
Vooraf moest coach Ludo Pistorius 
behoorlijk improviseren, er waren 
een handvol geblesseerde/
geschorste spelers en ook de bank 
was niet helemaal fris. Bij de 
warming-up bleek ook dat de derde 
keeper Kris van Rijn niet helemaal �t 
was zodat Sam de Haan vlak voor de 
wedstrijd vernam dat hij onder de lat 
moest plaats nemen. Het debuut van 
de 19-jarige doelman in het eerste 
was verdienstelijk. Argon kwam 
verrassend al na acht minuten op 

een 0-1 voorsprong. Tygo Limburg 
passte op Siep Keulemans en die liet 
Keeper Justin van Look van Forum 
Sport kansloos. Bijna kon een minuut 
later weer door Argon gescoord 
worden maar Tygo Limburg schoot 
op aangeven van Sven Beek rakelings 
naast. Forum Sport kwam een paar 
minuten later toch weer langszij, een 
voorzet vanaf links werd door Sven 
Koppenol binnen geschoten, 1-1. In 
minuut dertien kwam Argon 
wederom op voorsprong, na een 
actie van Dylan Bergkamp leverde hij 
een perfecte voorzet af, Sven Beek 
schatte deze kans op waarde en 
kopte snoeihard in langs keeper Van 
Look die kansloos was, 1-2. Argon 
verzuimde vervolgens verder door te 
drukken, Mika Keizers schoot van 
dichtbij naast en Robin Voorend 
knalde voorlangs het doel. Forum 
Sport deed meerdere pogingen maar 
schoten van El Marit en ook 

Koppenol werden door Argon 
doelman Sam de Haan knap gepa-
reerd. Een vrije trap van de thuisclub 
bleef steken in de ‘muur’ maar even 
later speelde Mike de Graaf zich vrij 
en had de hoek voor het uitzoeken: 
2-2. Voor rust zagen we nog twee 
pogingen van Dylan Bergkamp de 
eerste was iets te hoog en zijn 
tweede poging werd door keeper 
Van Look met enig geluk met de voet 
gekeerd. Een inschattingsfout van de 
Argon keeper, hij taste mis bij een 
uitloop poging, leverde een 
cadeautje op dat door Edoardo Saur-
walt werd verzilverd 3-2. Na rust twee 
wissels, Sven Beek en Tygo Limburg 
werden ingewisseld voor Erkelly de 
Sa en Max Oliemans. Toch was het 
Forum Sport dat weer scoorde, 
Haitam el Marid pro�teerde van slap 
uitverdedigen en vuurde een schot 
af dat onhoudbaar laag in hoek 
tegen het net sloeg 4-2. Nadat Tim 
Waning de toch weer geblesseerd 
geraakte Max Oliemans al na zeven 
minuten na de hervatting verving 
bracht Koppenol Forum Sport zelfs 
op 5-2. Even daarna moest ook Dylan 
Bergkamp geblesseerd afhaken, Adil 
Lechkar nam zijn plaats in. Met nog 
een half uur op de klok kon Argon 
iets terug doen, Tim Waning 
verkleinde de achterstand met een 
fraaie boogbal tot 5-3. Vervolgens 
werd Bart van der Voort afgelost 
door Jordy Zwaneveld. Sam de Haan 
moest nog een keer gestrekt naar de 
hoek bij een pegel van Orlando 
Agues Ribeiro en een schot van Jordy 
Zwaneveld ging naast en ook 
inzetten van Siep Keulemans en Tim 
Waning werden gepareerd door 
keeper Van Look. Veel doelpunten in 
Voorburg, maar geen winst in deze 
laatste wedstrijd voor Argon.

Doelpuntrijk duel in Voorburg

   Foto: Hans van Gelderen.

Wilnis - CSW moest dinsdagavond 
nog even richting Wijk bij Duurstede 
om de competitiewedstrijd tegen 
CDW af te werken. Na een leuke 
wedstrijd met veel kansen ging CSW 
met een 1-2 overwinning weer rich-
ting Wilnis. Beide ploegen wensten 
er een leuke pot voetbal van te 
maken en zo ontstonden er aan 
beide kanten nogal wat kansen en 
het was vooral aan doelman Thijs 
Imming te danken dat CSW niet op 
achterstand kwam in deze eerste 
helft. Met een paar katachtige 
re�exen wist hij zijn doel schoon te 
houden. Aan de andere kant was 
een inzet van Justin Blok net iets te 
zacht waardoor de bal net voor de 
doellijn kon worden weggewerkt. 
Vervolgens kreeg CSW nog enkele 
mogelijkheden maar de ploeg was 
erg slordig in de afwerking.

Na rust begon CSW steeds meer 
aan te dringen maar de mooiste 
kansen werden om zeep geholpen. 
Pas aan het einde van de wedstrijd 
kon CSW orde op zaken stellen. 
Maar het was wel eerst CDW dat in 
minuut 85 op voorsprong kwam. 
De bal kwam na een goed opge-
zette aanval bij de spits die zich 
vervolgens knap vrij kapte en heel 
beheerst de 1-0 liet aantekenen. 
Nog geen minuut later was de 
stand alweer gelijk. Matt Veerhuis 
kon alleen op de doelman afgaan 
om vervolgens het leer in de verste 
hoek te deponeren. In de laatste 
minuut van de o�ciële speeltijd 
ging CSW zelfs nog met de over-
winning aan de haal. Matt Veerhuis 
gaf de bal voor aan de geheel vrij-
staande Bram Korver die met het 
hoofd CSW de 1-2 zege bezorgde.

CSW in slotfase langs CDW

Uithoorn - Op zondag 5 juni is er een 
jeugdwedstrijd verreden in Amstel-
veen. DE UWTC leden Tristan, Joël, 
Twan, Mirthe, Sven, Kars en Jytte zijn 
daar gestart. Tristan Planken is in 
categorie 3 gestart i.p.v. zijn eigen 
categorie 2. Vanaf de start werd er 
redelijk doorgereden maar niet echt 
superhard. Na wat aanvallen 
ontstond er een kopgroep van drie 
renners waaronder Tristan. De 
kopgroep is hard door blijven rijden 
en stoomde met z’n drieën op de 
�nish af. Een hele mooie derde prijs 
voor Tristan in de derde categorie! 
Mirthe Mons deed eerst mee aan 
haar ‘eigen’ categorie 6. Mirthe reed 
een prima wedstrijd, maar het was 
vrijwel onmogelijk om weg te 
komen. Ze probeerde dat nog twee 
rondjes voor het einde maar ook zij 
werd weer teruggepakt. In de massa-
sprint werd Mirthe gehinderd door 

een nare valpartij en kwam ze uitein-
delijk als derde meisje over de �nish. 
Omdat ze niet echt moe was en nog 
hard wilde trainen voor het NK 
besloot ze meteen daarna ook aan 
de wedstrijd van categorie 7 mee te 
doen, samen met clubgenoten Jytte 
en Sven. Dat was een klein groepje 
van zes renners. Mirthe, Jytte en Sven 
zaten de hele wedstrijd bij elkaar in 
de achtervolging en werkten goed 
samen. In de sprint werd Jytte derde. 
Voor Kars van Hattem was het zijn 
tweede wedstrijd van het jaar. Hij 
kon de groep nieuwelingen goed 
volgen en reed alert mee. Helaas zat 
hij net achterin toen er drie 
wegreden. Het gat was geslagen en 
een podiumplaats was niet meer 
mogelijk. De overgebleven renners 
reden afwachtend en hielden elkaar 
goed in de gaten. Kars probeerde 
nog een keer weg te rijden, wat even 

lukte, maar helaas kwam er niemand 
mee. Tot het einde bleef de groep bij 
elkaar, waarna Kars de sprint met 
overmacht wist te winnen. Met de 
vierde plaats bij de nieuwelingen als 
prima resultaat. Op eerste pink-
sterdag namen de UWTC wielrenners 
John Tromp, Gerard de Veer, René 
Wiebes en Guus Zantingh deel aan 
veteranenwedstrijden in Maassluis. 
Bij de 60+ was in begin van de 
wedstrijd Kees van Prooien actief 
maar hij kreeg niet de vrijheid. 
Uiteindelijk draaide het uit op een 
massaspurt en die werd gewonnen 
door Henry Kes uit Volendam, 
tweede werd Frank Nijssen uit 
Haarlem en derde werd Cor Gerritsen 
uit Maarheeze. In de wedstrijd bij de 
70+ probeerde Arie Blomberg uit 
Kedichem al vroeg uit het peloton te 
demarreren, maar het duurde tot 
halverwege de wedstrijd eer hij uit 
het peloton kon ont-snappen. Arie 
won met een ruime voorsprong. 
Guus spurtte naar een mooie podi-
umplaats door tweede te worden. De 
UWTC leden hebben op verschil-
lende plaatsen in het land meege-
daan aan het DK op tweede Pink-
sterdag. Afhankelijk van je woon-
plaats moest er in District 
Noord-Holland of Midden gestart 
worden. In Tiel (district Midden) zijn 
er mooie uitslagen gereden door 
Jasper Mons en Bart de Veer. Bart 
mocht zich opmaken voor ongeveer 
90 km’s koers bij de elite renners. Na 
ongeveer 1/3 van de wedstrijd 
ontstond er een kopgroep van zes 
renners en Bart zat erbij. In een hele 
spannende eindsprint werd Bart nipt 
geklopt en mocht hij de zilveren 
medaille in ontvangst nemen.

UWTC leden rijden mooie 
uitslagen met Pinksteren
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Uithoorn - De Kwakel - Wat hebben 
we het Kwakelse Polderfeest en de 
Kooyman Polderloop de afgelopen 2 
jaar gemist. Maar dit jaar gaat het 
weer gebeuren van woensdag 3 t/m 
zondag 7 augustus. Dat betekent 
dat op donderdag 4 augustus 
alweer de 34e Kooyman Polderloop 
wordt gehouden. De organisatie van 
de loop is in gezamenlijke handen 
van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) 

en het Feestcomité de Kwakel.
Programma: 18.30 uur: 1,6 km 
Specials G-run. 19.00 uur: 1 km 
kidsrun. 19.15 uur: 4 km. 20.00 uur: 
10 km. Na a�oop muziek in de tent. 
Alle deelnemers lopen met een start-
nummer met een chip daarin 
verwerkt. Dat betekent dat de tijd 
van iedereen direkt wordt geregis-
treerd. De organisatie vraagt de deel-
nemers, zowel voor de G-run, de 

kidsrun en de langere afstanden, om 
zich zoveel mogelijk van te voren in 
te schrijven via www.inschrijven.nl, 
na-inschrijving is op de dag van de 
loop wel mogelijk. Inschrijfgeld:
1 km:   € 1,- (bij na-inschrijving € 2,-). 
1,6 km G-run: € 2,50 (bij na-inschrij-
ving € 3,-). 4 km:   € 5,- (bij na-inschrij-
ving € 6,-). 10 km: € 6,- (bij na-in-
schrijving € 7,-). Naast de individuele 
deelname aan de Kooyman Polder-
loop is er de mogelijkheid om als lid 
van een team bij de afstand van 10 
km deel te nemen aan de zgn. ‘Team-
battle’. Een team bestaat uit minimaal 
vier en maximaal zes personen. De 
tijden van de vier eerstaankomenden 
van een team worden opgeteld. Voor 
de drie snelste teams ligt er een 
mooie prijs in de vorm van een 
barbecuepakket van de plaatselijke 
slager klaar. Als lid van een team 
meld je je individueel aan via www.
inschrijven.nl, het team meldt zich 
aan bij de organisatie via kooyman-
polderloop@gmail.com. Wie kunnen 
meedoen aan de Teambattle: een 
groep vrienden/vriendinnen/buren, 
een sportteam van een vereniging, 
een bedrijfsteam, ouders en leer-
krachten van een school, etc. Je kunt 
je nu al aanmelden. Voor inlichtingen 
kunt u contact opnemen met Jos 
Lakerveld (AKU), 06 5703 6868,
jostineke8@gmail.com.

Meld je aan voor Teambattle 
Polderloop

De Kwakel - Na een uitstekend 
seizoen voor het eerste van KDO, 
waarin o.a. negen wedstrijden op rij 
gewonnen werden, kunnen de 
Kwakelaars zich gaan opmaken voor 
de nacompetitie voor promotie. Door 
de terechte 0-2 nederlaag tegen 
Pancratius, is KDO als vierde geëin-
digd in de tweede klasse C. Dit bete-
kent dat ze, met acht andere teams, 
mogen gaan strijden voor één plaats 
in de eerste klasse. Om dit voor elkaar 
te krijgen dient KDO drie wedstrijden 
achter elkaar winnend af te sluiten. 
De eerste horde die genomen mag 
worden is a.s. zondag in Den Haag 
tegen HVV. De Koninklijke Haagse 
Voetbal Vereniging kwam, op de 
laatste speeldag, twee punten tekort 
om het Delftse Wippolder in de 
tweede klasse D van het kampioen-
schap af te houden. HVV is een oude 
bekende van KDO, want in het 
seizoen 2018-2019 speelde beide 
teams allebei in de tweede klasse C. 
Thuis wist het Kwakelse team destijds 
met 3-1 te winnen en in het uitduel 
later dat seizoen werd het 1-1. Met 
name Thomas Stevens zal beide 
wedstrijden nog scherp op zijn 
netvlies hebben, want zowel in De 
Kwakel als in Den Haag was hij tref-
zeker. Jim Klijn en Jesse Stange 
maakten de overige twee doelpunten 
op 28 oktober 2018 jl. De meest 
spraakmakende naam bij HVV was 
toen en is nog steeds hoofdtrainer 
André Wetzel. De 70-jarige Wetzel is 
als sinds 1983 trainer en wist o.a. in 
2001 kampioen te worden met ASWH 
in de Hoofdklasse B. Daarnaast 

promoveerde hij in 2007 met VVV in 
de play-o�s naar de Eredivisie met 
o.a. Willem Janssen en topscorer Dirk-
Jan Derksen. HVV werd maar liefst 
tien keer Nederlands landskampioen 
in de jaren 1891 en 1914 en mag dan 
ook een ster op het shirt dragen. KDO 
zal in Den Haag vooral moeten 
oppassen voor de 21-jarige Joppe 
Dekker (11 doelpunten dit seizoen) 
en de ervaren Tommie Steens, die 10 
keer het net wist te vinden dit 
seizoen. Bovendien kent HVV een 
zeer solide verdediging, want dit 
seizoen kregen zij slechts 19 tegen-
doelpunten in 24 wedstrijden. KDO-
trainer Mark Wietsma zal zijn afscheid 
in De Kwakel graag willen opluisteren 
met een goed resultaat in de nacom-
petitie. Mark kan terugkijken op een 
prima seizoen als trainer van KDO, 
vooral naar de winterstop werden de 
punten aaneengeregen. Zodra KDO 
in Den Haag wint, dan kan het zich 
op gaan maken voor een uitwedstrijd 
tegen de winnaar van de Rotter-
damse derby Hillegersberg - Antibar-
bari. Vanuit De Kwakel zal er a.s. 
zondag een supporters bus naar Den 
Haag afreizen om onze jongens maxi-
maal te ondersteunen in hun strijd. 
Naar verwachting zal de wedstrijd om 
14.00 uur starten en vertrekt de bus 
om 12.15 uur bij KDO vandaan. 
Aanmelden is mogelijk bij Jean-Paul 
Verbruggen via 06 - 4613 3267 en de 
kosten bedragen € 10,- per persoon 
incl. onbeperkt drank. Ga vooral mee, 
zodat we er met z’n allen hopelijk een 
sfeervolle en succesvolle middag van 
kunnen maken in Den Haag.

KDO 1 vierde en start de 
nacompetitie

Uithoorn - Op zaterdag 4 juni deden 
negen leden van de sportschool 
Chung-do Kwan (Uithoorn) in Aals-
meer examen voor de hogere banden. 
Deelnemers kwamen uit De Kwakel, 
Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer, 
Amstelveen en Amsterdam. Oorspron-
kelijk zouden er tien examens zijn, 
maar één kandidate trok zich voor het 
examen terug. Examen werd gedaan 
in kennis van de sport, vormen (‘tuls’), 
planken breken en sparring. Getest 

werd ook ho�elijkheid (‘ye-ui’), inte-
griteit (‘yom-chi’), doorzettingsver-
mogen (‘in-nae’), zelfbeheersing (‘guk-
gi’) en ontembare geest (‘baekjool 
boolgool’). Alle negen kandidaten zijn 
geslaagd. Het examen werd afge-
nomen door master David (IV-dan) 
onder toeziend oog uit Zuid-Korea 
van grootmeester Kim Hoon (VIII-dan 
ITF en VII-dan WTF). Vier kandidaten 
behaalden de rode band: Rose, 
Deekshita, Kayleigh en Koen. De 

negenjarige Ilmar behaalde de junior 
rode band. Een rood/zwarte band, de 
laatste stap voor de zwarte band, 
was er voor Vera, Shaurya en Rishab. 
En de negende nieuwe graad was er 
voor de tienjarige Donny, die (waar-
schijnlijk) als jongste Nederlander de 
zwarte band mag gaan dragen. Nog 
wel een junior zwarte band met een 
gekleurde streep in het midden, daar 
zijn handjes nog niet sterk genoeg 
zijn om bakstenen te doorklieven. 
Maar plankjes breken kan hij als de 
beste.

Taekwondo-examens

De negen geslaagden, ge�ankeerd door meester Jip aan de linkerkant en meester David aan de rechterkant.

IVN-zomeravondfietstochten Regio - We hebben het twee jaar 
moeten missen maar het kan weer; 
de zomeravond�etstochten! Deze 
�etstochten worden georganiseerd 
door IVN-afdeling De Ronde Venen 
en Uithoorn. We �etsen een route 
van circa 25 kilometer in de omge-
ving van ons mooie veenweidege-
bied. Halverwege is een pauze waar 
een van de natuurgidsen een natuur-
praatje zal houden. Neem zelf iets te 
drinken mee. De eerste �etsavond is 
op dinsdag 14 juni. We vertrekken 
om 19.15 uur vanaf het Raadhuis-
plein in Mijdrecht. Al �etsend 
genieten we van de prachtige natuur. 
De volgende avonden zullen zijn op 
12 juli en 9 augustus. Opgave niet 
nodig. Info: Gerda Veth 06-13205061.

Uithoorn - Na twee jaar coronastagnatie kon de jarenlange traditie weer 
opgepakt worden. Dit seizoen nog in het Buurtnest, maar de nieuwe 
locatie in de bijna afgebouwde sporthal lonkt als stralende toekomst. 32 
paren vormden de aftrap en werden verdeeld over twee lijnen. In de 
A-lijn waren het Joke van Koert & Ineke van der Lee die met 59,58% de 
eerste plaats opeisten. Cora de Vroom & Hans Slagboom kwamen daar als 
tweede net achter met 58,75%, waarna Elisabeth van den Berg & Jan 
Bronkhorst derde werden met 53,33%. Delia & Paul Kenter werden vierde 
met 52,50% en daarmee ook het laatste paar dat aan de goede kant van 
de procenten bleef. Dat haalden Heleen & Mees van der Roest net niet 
met hun 49,58%, maar ze voegden zich zo wel bij de vijf besten van de 
lijn. In de B-lijn waren het Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg 
die met hun eerste plek van 59,38% glashelder aantoonden dat je goed 
bridgen heel lang kunt volhouden. Op twee eindigden An Greven & Gijs 
de Ruiter die inmiddels ook hun sporen verdiend hebben met 58,33% en 
Bep de Jong & Herman van Beek tekenden met 57,29% voor nummer 
drie. Tim Vader & Richard van den Bergh werden vierde met 53,65% en 
ook de vijfde plaats van Hans Elias & Wim Röling bleef met 52,08% binnen 
de perken van de groene score. Wilt u de stap naar het Zomerbridge ook 
eens wagen, dan kunt u tot en met 31 augustus spelen op de woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in het Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Inschrijven kan per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
06 - 8337 1540 of tot 19.30 uur in de zaal. De kosten bedragen zes euro 
per paar per keer en wanneer u erg succesvol bent houdt u er ook nog 
iets aan over.

Start Zomerbridge 
De Legmeer
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Uithoorn - Op zaterdag 28 mei zijn 
de meiden van de mo13-1 van 
Legmeervogels kampioen van de 
tweede klasse geworden, waar het in 
de voorjaarscompetitie net niet was 
gelukt zijn de meiden in de najaars-
competitie ongeslagen kampioen 
geworden. Dit is een fantastische 
prestatie. In de laatste wedstrijd van 
het seizoen zou dan eindelijk de 
beslissing vallen, Legmeervogels 
stond in punten gelijk met FC 
Abcoude, een gelijk spel was dus 
genoeg. Zoals het hele seizoen 

waren de meiden gebrand om te 
winnen. Er stond een uitwedstrijd 
tegen VVC uit Nieuw-Vennep op het 
programma. Maar helaas kwam in 
het begin de van de week het bericht 
binnen dat VVC niet genoeg meiden 
op de been kon krijgen. Vanuit beide 
kanten is geprobeerd om de 
wedstrijd naar een doordeweekse 
avond te verplaatsen. Ook dit lukte 
helaas niet. Hierdoor kreeg Legmeer-
vogels de winst automatisch en was 
zodoende Kampioen van de tweede 
klasse.

Meiden MO13-1 Legmeervogels 
kampioen tweede klasse

Uithoorn - Legmeervogels hebben 
het beoogde doel, de nacompetitie 
halen, bereikt. Maar dit heeft men 
niet aan zichzelf te danken. 
Legmeervogels verliezen in een 
dramatisch gespeelde wedstrijd met 
5-0 van Kolping Boys. Dus zelf heeft 
Legmeervogels er niets, helemaal 
niets aangedaan. Nee, de dank is aan 
sv Hoofddorp dat ROAC verslaat met 
1-0. Toen na a�oop bekend werd dan 
Legmeervogels de na competitie 
heeft gehaald waren er toch spelers 
bij die een diepe zucht lieten 
klinken; nog een wedstrijd? In de 
wedstrijd tegen Kolping Boys 
hebben de toeschouwers zeer zeker 
niet de indruk gekregen dat 
Legmeervogels voor de laatste kans 
gaat om de na competitie te halen. 
Als je ook ziet hoe de doelpunten 
van Kolping Boys tot stand zijn 
gekomen, is echt lachwekkend. Tel 
daarbij op de blunders gemaakt 
door de scheidsrechter in het nadeel 
van Legmeervogels dan komt deze 
nederlaag snel tot stand. De neder-
laag kan niet op de naam van de 

scheidsrechter geschreven worden. 
Nee, schuld van deze schandalige 
nederlaag moet geheel gezocht 
worden bij Legmeervogels. Tom 
Tiekstra loopt in dit duel tegen een 
directe rode kaart aan. Legmeervo-
gelsspeler kreeg dus wel een directe 
rode kaart. De doelman van Kolping 
Boys doet op een moment hetzelfde 
en dit wordt weggewuifd.
Dan de na competitie. Aanstaande 
zondag 12 juni 2022 om 14.00 uur 
(kan ook 14.30 uur worden) speelt 
Legmeervogels in Uithoorn de eerste 
nacompetitie thuis tegen Theole 
afkomstig uit Tiel. Theole is de 
competitie geëindigd op een derde 
plaats met 24 wedstrijden gespeeld. 
13 gewonnen. 7 gelijk en 4 verloren 
met een doelsaldo van 47 voor en 34 
tegen, goed voor 46 punten. Als 
Legmeervogels het duel tegen 
Theole winnend weet af te sluiten 
dan speelt het op donderdag 16 juni 
2022 thuis tegen de winnaar van het 
duel IVV tegen Den Helder. Ook dit 
duel wordt dan in Uithoorn 
gespeeld. Aanvang 20.00 uur?

Legmeervogels heeft het doel 
bereikt

De Kwakel - Het lijkt een mooie 
traditie te worden dat dit ‘talenten-
team’ blijft grossieren in kampioen-
schappen. Ook dit seizoen is het 
weer raak. Het team wat wordt 
getraind door Jesse Stange, Jim Klijn 
en leider Paul ten Brink was 
wederom superieur. Tegenstanders 
hebben moeite om het positiespel in 
een hoog tempo van dit goed inge-
speelde team bij te kunnen houden. 
In combinatie met de individuele 
kwaliteiten en tactisch inzicht van 
een aantal spelers, was het vaak 

genieten van de technische hoog-
standjes en prachtige doelpunten! In 
de (laatste) thuiswedstrijd tegen 
Sporting Martinus was het KDO wat 
eigenlijk de hele wedstrijd een 
geweldig overwicht had. De tegen-
stander kwam er gewoonweg niet 
aan te pas. Uitslag 4-1. Dat is ook wel 
het beeld van het hele seizoen.
Na de wedstrijd ging het dak eraf en 
werd het kampioenschap gevierd. 
Het hele team op de platte kar door 
het dorp en feesten maar! Het team 
bestaande uit Mika Olij, Thierry van 

den Berg, Esli Meijer, Axel Romme, 
Lars Velgersdijk, Bjorn van der Knaap, 
Olof de Roij, Sander Schaefers, Ticho 
Vermeulen, Cain van Kessel, Bruno 
Nieuwkoop Rodriquez, Roger 
Bartels, Milan Oudendijk, Fabian 
Hofmeester, Stan van der Laan, Job 
Bleekemolen en Jari Olij gaan samen 
een mooie toekomst bij KDO tege-
moet. Een mooi stel en de meesten 
vanaf de jongste jeugd al bij elkaar! 
Verder bedanken de spelers van het 
team de invallers Roy en Finn, (groot)
ouders, familie, vrienden en vrien-
dinnen als trouwe supporters. Deze 
prestatie is mede mogelijk gemaakt 
door Albert Heijn Jos van den Berg. 
Bedankt Jos en tot volgend seizoen!

KDO JO19-1 opnieuw kampioen 
eerste klasse

Uithoorn - De op één na laatste 
klaverjasavond bij Legmeervogels 
heeft gezorgd voor een volle zaal. 
Tafels zijn bijgeschoven zodat alle 
klaverjassers een zit kregen aange-
boden. Trouwens, de laatste klaver-
jasavond bij Legmeervogels seizoen 
2021-2022 is op vrijdagavond 17 juni 
2022. Aanvang is dan ook 20.00 uur. 
En ook op deze vrijdag mag u weer 
met uw vervoermiddel doorrijden 
tot aan het clubhuis van Legmeervo-
gels. Randhoornweg 100. Dan is het 
dus volle bak geweest voor de orga-
nisatie om ook deze avond goed te 
laten verlopen. Maar gelukkig waren 
er vele handen aanwezig om de 
organisatie te helpen daar waar 
nodig. Daarvoor dan ook hartelijk 
bedankt. Zoals gebruikelijk wordt 
aan het eind van de avond de rang-

lijst opgemaakt. Dan is op de laatste 
en 56ste plaats geëindigd Jaap de 
Butter met 4368 punten. Gemiddeld 
per ronde, er zijn er vier gespeeld, 
slechts 1092 punten. Dan door naar 
de top drie. Met 7333 punten is op 
een fraaie derde plaats geëindigd Wil 
Hogervorst. Met iets meer punten 
7479 punten is Dré Verhoef keurig 
tweede geworden. Maar de glori-
euze winnaar van deze op één na 
laatste klaverjasavond bij Legmeer-
vogels is geworden met 8080 
punten en met gemiddeld het 
dubbele van Jaap den Butter, per 
ronde van 2020 punten: Herman de 
Jong. Ten slotte: de laatste klaverjas-
avond bij Legmeervogels van het 
seizoen 2021-2022 wordt gespeeld 
op vrijdagavond 17 juni 2022, 
aanvang 20.00 uur.

Jaap den Butter valt in de prijzen

Uithoorn - Dinsdag 31 mei was de 
laatste training voor de volleyballers 
van SAS’70. Traditiegetrouw wordt op 
de laatste training altijd een gezamen-
lijk toernooi gespeeld. De oudere 
jeugd, recreanten en competitiespe-
lers worden gemixt en spelen nog een 

paar gezellige potjes. Ook was het de 
laatste keer dat er in de tijdelijke 
luchthal werd gespeeld. De volleybal-
lers zien enorm uit naar de gloed-
nieuwe sporthal De Scheg waar ze na 
de zomervakantie weer volop kunnen 
trainen en wedstrijden spelen.

Jubileum 50 jarig bestaan
Op zaterdag 2 juli zal het uitgestelde 
50-jarig bestaan worden gevierd. 
Ben je (oud)lid van volleybalvereni-
gingen van SAS’70 of van Roda’23, 
geef je dan op voor het mooie activi-
teitenprogramma zoals een zes-
kamp, een borrel/reünie, eten en 
feest.Meer informatie en het 
inschrij�ormulier kun je vinden op 
www.sas70.nl/wp/jubileum.

SAS’70 neemt afscheid van 
tijdelijke luchthal

Uithoorn - Op zaterdag 2 juli 2022 
viert Volleybalvereniging SAS’70 haar 
50-jarig jubileum! Dit jubileum zal 
bestaan uit een dag vol activiteiten 
met sport en spel, een reünie en een 
feest. Uiteraard wordt dit begeleid 
met lekker eten en drinken. Er zullen 
herinneringen worden opgehaald en 
er zal een kijkje in de toekomst 
worden gegeven. De Uithoornse 
Volleybalvereniging SAS’70 bestaat 
sinds 1970. In dat jaar fuseerden VDO 

Volleybal en Smash’59. Medio 2012 
zijn de toenmalige leden van de 
Volleybalvereniging RODA’23 uit 
Amstelveen ingestroomd bij SAS’70. 
Vandaag de dag telt de vereniging 
ongeveer 150 leden; jongens en 
meisjes, mannen en vrouwen in de 
leeftijd tussen de 8 en 75 jaar. Wij 
doen hierbij een oproep aan alle 
(oud-)leden van de Volleybalvereni-
gingen RODA’23 en SAS’70 om je aan 
te melden voor de reünie en de 

andere jubileum-festiviteiten op 
zaterdag 2 juli 2022 op feestlocatie 
Gasterij De Kwakel aan de Vuurlijn 78 
in De Kwakel. Voor meer informatie 
en inschrijven, zie website http://
www.sas70.nl/jubileum. Ken je oud-
leden en zou je het leuk vinden die 
op deze dag weer te ontmoeten? 
Deel dit dan s.v.p. op social media 
met de verwijzing naar bovenge-
noemde jubileum-pagina op de 
website van SAS’70.

Reünie bij volleybalvereniging SAS 70








