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De fractie van VVD De Ronde Venen 
heeft ook een landelijke VVD motie 
ondertekend die oproept tot een 
ander stikstofbeleid. Die motie is 
tijdens de afgelopen landelijke VVD 
ledenvergadering aan de orde 
geweest. Tijdens de vergadering is er 
uitgebreid gesproken over het voor-
genomen stikstofbeleid waarbij de 
meerderheid van de VVD leden 
hebben opgeroepen dit op een 

andere manier vorm te geven.
Onterecht
Bart Richter, fractievoorzitter VVD De 
Ronde Venen geeft aan: “Landelijk 
lijkt de aanpak van de stikstofproble-
matiek zich voornamelijk te richten 
op het terugdringen van het aantal 
agrariërs. Onterecht naar onze 
mening. Al in ons verkiezingspro-
gramma hebben we juist aandacht 
gevraagd voor agrariërs, niet door 

terug te dringen maar door ruimte te 
geven om te innoveren en het 
gesprek aan te gaan”. 
Met het ondertekenen van de lande-
lijke motie geeft VVD De Ronde 
Venen aan dat er wat hen betreft 
beter en breder gekeken moet 
worden naar het stikstofbeleid. Zij 
wijzen onder andere op het belang 
van agrariërs voor voedselvoorzie-
ning, werkgelegenheid en ook voor 
het behoud van het karakter van het 
landschap. Het geven van ruimte aan 
agrariërs om te kunnen innoveren en 
te betrekken bij natuurontwikke-
lingen zorgt volgens de VVD voor 
een mogelijkheid tot gezonde 
bedrijfsvoering en vermindering van 
negatieve e�ecten zoals uitstoot. 

De Ronde Venen - VVD De Ronde Venen heeft het college van burge-
meester en wethouders opgeroepen om de belangen van de agrariërs in 
De Ronde Venen ook in de overleggen op regionaal en provinciaal niveau 
te bewaken. Een belangrijke rol voor de uitvoering van de plannen lijkt 
straks bij de provincie te liggen maar dat kan wat de lokale VVD betreft 
alleen in samenspraak en met echte betrokkenheid van agrariërs en de 
gemeente.

VVD De Ronde Venen roept op 
tot zorgvuldig stikstofbeleid

race komt ten goede aan de stich-
ting Jongeren Actief https://www.
stichtingjongerenactief.nl/ . Het 
startschot werd om 13.00 uur 
gegeven door burgemeester 
Divendal. Door het stralende weer, 
voelden de 2000 badeendjes zich al 
snel op hun gemak in de Ringvaart 
bij het Haitsmaplein. Echter ze 
genoten zo zeer van de hervonden 
vrijheid dat de eendje in alle rich-
tingen gingen zwemmen. Dankzij de 
brandweer en een 6-tal spontane 
zwemmers werden de eendjes in de 
goede richting gestuurd. Onder 
luide aanmoediging van het publiek, 
moesten de eendjes een afstand van 
ongeveer 50 meter a�eggen. Na een 
half uur werd de eindspurt ingezet 
waarbij badeendje 419 omstreeks 
14.00 uur als eerste over de �nish 
ging. De lijst van winnende 
nummers staat op www.lionsclub-
mijdrechtwilnis.nl en op Facebook. 
De eigenaars van de winnende 
lootjes krijgen persoonlijk bericht. Er 

waren diverse fraaie prijzen te 
winnen die beschikbaar zijn beschik-
baar gesteld door de volgende 
lokale sponsoren: Van Bergen Sports 
Int. BV, Juwelier Koek, De Loods 
Fashion, Brasserie Jetties, Prinselijk 
Proeven, Het Chocoladehuisje, Smit 
Fietsen Wilnis en Vlaggenclub. Daar-
naast wil de Lionsclub alle deelne-
mers, donateurs en onze logistiek 
ondersteunende sponsoren Gebr. 
Van Walraven, De Rooij Zand en 
Grind handel, Drukkerij Hazet en 
Gromax Verhuur, hartelijk bedanken. 
Dankzij de verkochte lootjes en de 
sponsoren kon de positieve 
opbrengst van € 3000,- overhandigd 
worden aan de heer Raymond van 
Bergen, die namens de Stichting 
Jongeren Actief aanwezig was. 

Voor meer details en de prijswinnaars 
kijk op www.lionsclubmijdrecht-
wilnis.nl/evenementen/duck-race/ en 
ook op Facebook 
Lions-Mijdrecht-Wilnis. 

Badeendje 419 wint Badeendenrace
Mijdrecht - Op zaterdag 18 juni 
tijdens het straattheaterfestival vond 

voor de eerste keer in Mijdrecht een 
Badeendenrace plaats die werd geor-

VERMIST

Mijdrecht – Sinds vorige week 
dinsdag deze kater, Bram 
vermist. Hij woont in de buurt 
van de Kroon en de Albertijn in 
Mijdrecht en zijn naam is Bram. 
Heeft u Bram gezien of 
misschien zit hij opgesloten in 
uw schuur of garage? 

Neem a.j.b. contact op met: 
06-51356208. 
Hij wordt enorm gemist.

Kater Bram

ganiseerd door de Lionsclub Mijd-
recht-Wilnis. De opbrengst van de 
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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 
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Privacy
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meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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Mijdrecht - Woensdagavond 15 juni 
tegen 20.00 uur is een boerenprotest 
gestart aan het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. Meerdere boeren kwamen 
met tractoren naar het plein bij het 
stadhuis. De boeren demonstreren 
tegen de stikstof maatregelen. Ze zijn 
boos over de door het kabinet aange-
kondigde stikstofplannen. Deze 
plannen houden in dat diverse 

boeren zouden moeten stoppen met 
hun bedrijf. De demonstranten 
hadden diverse trekkers bij zich 
waarop duidelijk aangegeven was 
wat zij vinden van deze plannen en 
wat de gevolgen zouden kunnen zijn 
(zie bijgaande foto’s). De politie hielt 
de boel goed in de gaten en de 
demonstratie verliep rustig en 
ordelijk.

Boze boeren demonstreren bij 
gemeentehuis in Mijdrecht

Foto’s:  AS Media.

Mijdrecht - Op zaterdag 25 juni 
houdt Scouting Jan van Speyk hun 
jaarlijkse open dag! Deze keer doen 
ze het ietsje anders dan voorgaande 
edities. Ze hebben twee rondes met 
activiteiten en elke ronde lijkt meer 
op een scouting opkomst. De eerste 
ronde is van 11 tot 13 uur en de 
tweede ronde is van 14 tot 16 uur. De 
open dag vind plaats op Oosterland-
weg 2B, waar het clubgebouw staat. 
Hiermee bieden ze voor iedereen 
een moment aan om met hen mee te 
doen. Tijdens de open dag laten zij 
zien wat scouting in zich heeft voor 

alle kinderen van De Ronde Venen. 
Kinderen vanaf 4,5 jaar kunnen lid 
worden van de Bevers, onze jongste 
groep, en zijn dus ook van harte 
welkom tijdens de open dag. Wat kan 
je allemaal doen tijdens de open 
dag? Ze verdelen de activiteiten dit 
jaar in twee delen, een deel is buiten, 
waar je een groot spel doet. Het 
andere deel is binnen, waar in de 
verschillende lokalen van ons 
gebouw kleinere spellen wordt 
gespeeld. Hierdoor hopen we een 
goed beeld te geven van wat we 
doen bij Scouting Jan van Speyk.

Kom je kijken bij Scouting
Jan van Speyk?

Regio - Als je een klein waterratje 
bent moet je dit zeker lezen. Op 
zaterdag 2 juli organiseert het IVN 
onder begeleiding van twee natuur-
gidsen een roeitocht op de Botshol. 
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en ben 
je graag in de natuur, kom dan 
gezellig roeien. Ze roeien tussen de 
rietkragen door naar de Grote Wijhe. 
Als ze de Grote Wijhe hebben overge-
stoken komen ze bij een spannend 
eiland. Hier meren ze aan. Op het 
eiland doen ze allemaal natuur-spel-
letjes maar hier kun je ook heerlijk 
zwemmen. Hup, zo van de roeiboot 

in het water. Ben je van het roeien 
hongerig geworden, prima, tot slot 
gaan ze picknicken. De tijd vliegt om 
en je zult merken, ze moeten al veel 
te snel terug roeien omdat jullie 
ouders al staan te wachten. Wil je 
komen geef je dan op bij Lia (lia.rade-
maker@gmail.com) of Anja (anjade-
kruijf@outlook.com). Ze vertrekken 
om 13.30 uur bij Botshol 14, Abcoude 
en zijn daar om circa 16.00 uur terug. 
De kosten bedragen € 5,- wat ze 
af-rekenen met een tikkie. Ze zien je 
graag op 2 juli. Tot dan! En vergeet 
niet je zwemkleding mee te nemen.

Roeitocht Botshol voor kinderen

Mijdrecht - Aanstaande zondag
26 juni wordt de eerste Oldtimer-

middag in Mijdrecht georganiseerd. 
Bij het zwembad (Optisport/Veen-
weidebad) verzamelen zich ca. 200 
voorbeelden van het historisch 
erfgoed op de weg. Deze parkeer-
plaatsmeeting is zeer goed ont-
vangen door de deelnemers en de 
types oldtimer die aanwezig zullen 
zijn bieden een zeer gevarieerd 
schouwspel. De oudste inschrijving 
is op dit moment 107 jaar oud (een 
beroemde T-Ford). De jongste is een 
Peugeot van 26 jaar oud. Aan deel-
nemers geen gebrek, maar nu de 
toeschouwers nog! U komt toch 
ook kijken? De toegang is gratis. 
Het evenement duurt van 15.00 tot 
19.00 uur en u kunt lekker uit eten 
op het rijkelijk gevulde food-court. 
Dus neem uw hele gezin mee want 
er hoeft niet gekookt te worden. 
Kijk voor een impressie en om te 

zien welk moois zich al heeft aange-
meld op www.oldtimermiddag-
mijdrecht.nl. Kom indien mogelijk 
op de �ets want parkeren bij het 
zwembad kan natuurlijk niet. Dat 
terrein is die middag gereserveerd 
voor oldtimers. Bezoekers die wél 
met de auto komen worden door 
onze verkeersregelaars verwezen 
naar een parkeergelegenheid op 
slechts één minuutje lopen! Dus; 
heb je een droomauto in je 
gedachten? Grote kans dat die 
ertussen staat! En als je nog niet 
hebt uitgemaakt of je zelf ook een 
oldtimer zou willen hebben, hier 
vind je inspiratie genoeg! En 
natuurlijk zijn de organisatoren, 
Thomas en Laura uit Mijdrecht, zelf 
ook aanwezig met hun unieke 
Zimmer Golden Spirit. Voor infor-
matie, bezoek de al genoemde 
website, of email naar:
info@oldtimermiddagmijdrecht.nl.

Gratis oldtimers kijken
Wilnis - In samenwerking met het 
Ronde Venen Fonds was er weer 
een gezellige middag georgani-
seerd in Dorpshuis de Willisstee in 
Wilnis, met als thema ‘Oer 
Hollandse Middag’. Vanaf 13.30 uur 
werd iedereen ontvangen door 
Venen Muzikaal, onder het genot 

van een kopje ko�e of thee en een 
petit fourtje. Daarna was er een 
optreden van Barry van Vliet en het 
werd een groot feest! Vervolgens 
kreeg iedereen nog een borreltje én 
een bitterbal en rond 16.00 uur 
ging iedereen weer tevreden naar 
huis.

Geslaagde Seniorenmiddag
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De Kwakel – Afgelopen zaterdag 18 
juni was, sinds 3 jaar, weer hetTavenu 
midzomeravondfestival. De leden van 
de 95-jarige muziekvereniging Tavenu 
hadden het plein voor het dorpshuis 
weer omgetoverd in een gezellig festi-
valterrein. Met optredens van “het 
orkest van De Kwakel” en de 20-jarige 
steelband van Tavenu zat de stemming 
er goed in. Het Amstel Gospel Choir 
wist ook het veelkoppige publiek aan 
het swingen te krijgen. De Kwakelse 

solisten van het koor, Iris de Waal en 
Marieke Kok brachten een prachtige 
versie van Fix You van Coldplay. Wat 
hun een grandioos applaus opleverde 
van het publiek. Waar veel mensen 
benieuwd naar waren, was de 
Kwakelse versie van Wim Sonneveld’s 
“Het Dorp”. Op verzoek van Dirk Plas-
meijer en Cor Onderwater heeft Daan 
Bartels er een mooie tekst op gemaakt, 
dat het wel en wee aangeeft van het 
Kwakelse Dorp. Dirk van stichting De 

Kwakel Toen en Nu had daar mooie 
beelden bij gezocht. Menig Kwakelaar 
en oud-Kwakelaar zal bij deze uitvoe-
ring gezongen door Cor en Daan en 
muziek van Tavenu “kippenvel” 
gekregen hebben. Het was een avond 
om met plezier en een goed gevoel op 
terug te kijken. De Kwakelse versie met 
zang en beeld van “Het Dorp”, kan over 
circa een week gevonden worden via 
een link naar You Tube via de website 
www.dekwakel.com

Tavenue verzorgt prachtig 
Midzomeravondfestival

Foto’s Dirk Plasmeijer
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UITZENDSCHEMA

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

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen:  (onder voorbehoud): Strekken of 
verbreden van N201? - Straattheater Mijdrecht - Badeendenrace - Inloop-
avond ontwikkeling Maricken II Wilnis - Tentoonstelling 1672 rampzalig

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur : Eiland van 
Suos praatprogramma van Kim Suos met als gast actrice en model Sietske 
van der Bijl – Van Peursem
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

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

RADIO
105.6 FM en internetstream

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

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

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
 14.00-16.00 UpstairsAtErics

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

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

Mijdrecht – Al jaren is het voor veel 
bewoners van De Ronde Venen 
onbegrijpelijk dat een prachtige 
monumentale boerderij in Mijdrecht 
aan de Industrieweg totaal naar zijn 
grootje gaat. Al jaren wordt er over 
gesproken, wordt er over geklaagd 
bij de gemeente, maar iets 
gebeuren? Ja toch, toen enkele jaren 
geleden het dak er zo goed als af lag 
en er nog steeds gastarbeiders 
woonden, greep de gemeente in.

De huurders moesten eruit en op 
dwang van een � ks geldbedrag 
kreeg de eigenaar de opdracht het 
dak te dichten. Dat gebeurde, niet 
direct, maar toch. Helaas duidelijk 
met de Franse slag, want bij eerste de 
beste windvlaag lag het dak weer 
open en na elke storm verder en 
verder. En zie afgelopen week viel 
onze mond open… Ze zijn het dak 
aan het dichten en niet zomaar nu 
echt, hopen we.

Wordt Monumentale boerderij 
eindelijk gerestaureerd?

Mijdrecht - Voor de reparatie en 
verkoop van smartphones, tablets, 
laptops en PC’s is Multimedia het 
juiste adres. En dat niet alleen, ook 
voor de installatie van internet, tele-
fonie, TV, camera, alarmsystemen (en 
meer!) kan op de jarenlange techni-
sche ervaring van Baggy en Jamal 
worden gerekend. Aan de Dorpsstraat 
61 te Mijdrecht leveren de broers en 
compagnons speci� eke service en 
adviezen van de hoogste kwaliteit.
“We staan er bekend om dat mensen 
voor alles hier terecht kunnen, van 
nieuwe kabeltjes of een computer 
kopen of een refurbished telefoon. 
Vooral klanten die op leeftijd zijn, 
komen vaak hier vanwege onze 
adviezen en uitgebreide service. Men 
kan altijd met een gerust hart deze 
winkel verlaten. Wij zorgen er dan 
bijvoorbeeld voor dat de gegevens 
van de oude telefoon netjes wordt 
overgezet op een nieuwe telefoon. Zo 
kan daar gelijk gebruik van worden 
gemaakt zonder verdere zorgen. Dat 
zie je nog vaak gebeuren bij vergelijk-
bare winkels. Wij gaan nog dat stapje 
verder waar anderen stoppen,” 
vertellen Baggy en Jamal over hun 
zaak. Vanuit de ervaringen die zij in 
bijna 20 jaar IT werk hebben opge-
daan werd de winkel in Mij-drecht 
opgericht. Voor diverse providers 
zoals KPN en Ziggo kwamen zij vaak 

bij klanten aan huis. Tijdens zo’n 
bezoek viel het op dat bij aanschaf 
van hardware en software toch vaak 
kennis ontbrak, zeker bij oudere 
klanten. Hoe iets precies geïnstalleerd 
moet worden en of daar nog 
bepaalde aansluitingen voor nodig 
zijn werd geen advies over 
ontvangen. Een gebied dat overbrugd 
moet worden en dat is precies wat de 
winkel van Baggy en Jamal doet.

Tevreden
“Afhankelijk van het budget van de 
klant zoek je dan uit wat de beste 
optie is. Luisteren naar wat de klant 
van je vraagt. De klant mag pas echt 
weg als men helemaal tevreden is.” 
Dat geldt eveneens voor de reparaties 
die in de winkel worden uitgevoerd. 
Defecte onderdelen worden 
vervangen door onderdelen van hoge 
kwaliteit. Dat kan door OEM onder-
delen, die door de originele fabrikant 
zijn gemaakt voor de aftersales/repa-
raties. AAA+ onderdelen, goedkopere 
onderdelen die zijn geproduceerd 
door een secundaire fabrikant. Dan 
kunnen de kleuren van het beeld-
scherm bijvoorbeeld ietsjes lichter 
zijn. Een derde optie is gebruik maken 
van refurbished onderdelen. Dit zijn 
onderdelen die zijn gerecycled met 
originele componenten. Dit draagt 
ook een steentje bij aan de milieu-

vriendelijkheid. Bij een refurbished 
onderdeel zal er geen tot een mini-
maal verschil te zien zijn na de repa-
ratie. Als een klant problemen met 
zijn of haar apparatuur ervaart, wordt 
bij het onderzoek naar het defect 
door de winkel geen kosten 
berekend.

Certi� caten
“We werken daarnaast voor verschil-
lende bedrijven en hebben overal 
certi� caten van. Denk bijvoorbeeld 
aan T-Mobile of Nokia. Het beschikken 
over een groot netwerk maakt mede 
dat deze winkel zo goed werkt. 
Bovendien beschikken wij over een 
DHL servicepunt. Met de grote 
nieuwe parkeerplaats pal naast onze 
winkel is het extra handig om 
pakketjes af te leveren of op te halen.” 
Multimedia is gevestigd aan de 
Dorpsstraat 61 in Mijdrecht. Voor 
meer informatie bel 0297-778695, 
mail info@multimediamijdrecht.nl of 
kijk op www.multimediamijdrecht.nl. 
Op de website kan online een 
afspraak worden ingepland bij het 
doorlopen van de wizard. Daarbij kan 
voor reparaties worden gekozen, een 
defect apparaat op te sturen of zelf 
langs Multimedia te gaan. In de 
meeste gevallen is de reparatie 
binnen 30 minuten klaar en kan men 
binnen wachten.

Multimedia Mijdrecht: specifi eke service en 
advies van de hoogste kwaliteit





10 inderegio.nl • 22 juni 2022UITHOORN

RICK FM
Lokaal nieuws, ma t/m za op het 
halve uur van 9:30 t/m 17:30 uur.
Lokaal weerbericht, ma t/m za, 
ieder uur van 9:45 t/m 17:45 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regio - Kwekerij Morning Glory uit 
Aalsmeer is in de afgelopen jaren 
� ink uitgebreid. De plantenlief-
hebber vindt er niet alleen een nog 
groter assortiment bijzondere tuin-
planten, ook de kwekerij zelf is 
vergroot met extra teelt- en plant-
verkoopruimte en extra parkeerge-
legenheid. “We kunnen nu een 
ruimer en groter assortiment 
planten aan onze bezoekers presen-
teren en hebben zelf ook meer 
mogelijkheden voor overwintering 

en teelt van onze planten,” vertellen 
eigenaren Chris en Caroline Tilanus. 
Bij Kwekerij Morning Glory vinden 
de bezoekers een groot assortiment 
bijzondere tuinplanten. Dit varieert 
van eenjarige zomerbloeiers tot een 
groot assortiment vaste planten 
voor zowel de zon als de schaduw, 
meerjarig vorstgevoelige planten, 
Salvia’s, kruiden en grassen. In het 
najaar is er ruime keuze aan winter-
groene en winterbloeiende planten 
om voor het winterseizoen potten, 

bakken en baskets mee te vullen. 
Chris Tilanus: “Onze klanten komen 
vanuit heel Nederland en België 
vanwege ons bijzondere assorti-
ment en zeer grote variëteit aan 
tuinplanten. Er is voor ieder wat 
wils.” Kwekerij Morning Glory is ook 
bekend vanwege haar hanging 
baskets. Caroline Tilanus: “De 
baskets maken wij volgens eigen 
ontwerpen. In het voorjaar hebben 
wij zomerbaskets met eenjarige 
zomerbloeiers hangen in verschil-
lende kleurthema’s. In het najaar 
hebben wij onze winter hanging 
baskets. Per basket verwerken wij 
zo’n 20 verschillende planten.”

Plantenparadijs Kwekerij 
Morning Glory

Uithoorn- Amstelhoek - De Zonne-
bloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek 
kon eindelijk weer een activiteit met 
de vrijwilligers organiseren. De vrijwil-
ligers zijn de belangrijke schakel met 
de gasten. Zij komen bij de gasten 

thuis, brengen attenties rond en gaan 
met uitjes mee. Elk jaar organiseert 
onze afdeling ook een uitje met deze 
vrijwilligers. Deze keer was er 
gekozen voor een high-tea bij De 
Sfeerstal. Nadat voorzitster Andrea 

iedereen welkom had geheten 
konden de vrijwilligers heerlijk 
genieten van de smakelijke high-tea. 
Daarnaast was er ook nog gelegen-
heid om in de bloementuin een 
boeketje te plukken. Aan het eind van 
de dag ging iedereen weer voldaan 
huiswaarts. De Zonnebloem afdeling 
Uithoorn/Amstelhoek zoekt nog een 
aantal bezoekersvrijwilligers. Deze 
vrijwilligers gaan regelmatig langs bij 
mensen die als gevolg van ziekte, 
handicap of leeftijd weinig onder de 
mensen komen. Zij hebben vaak 
behoefte aan een gezellig praatje of 
een goed gesprek. Maar ook samen 
een spelletje doen, een wandeling 
maken of een boodschap doen 
behoort tot de mogelijkheden. U vult 
dit samen in, evenals de frequentie en 
de tijdstippen van het bezoek. Indien 
dit u leuk lijkt en u denkt te voldoen 
aan de hier beschreven voorwaarden, 
dan kunt u zich aanmelden bij zonne-
bloem.uithoorn@gmail.com Dan 
nemen ze contact op!

De Zonnebloem bedankt haar 
vrijwilligers

Uithoorn - Op een feestelijke bijeen-
komst waarin onderwijs, onderne-
mers en lokale overheden vertegen-
woordigd waren, is de MakerSpace 
Amstel & Venen o�  cieel geopend. 
Met behulp van een robotwagen 
onthulden initiatiefnemers Jan van 
Walraven en Henk Ligthart samen 
een plaquette. Dit was het startsein 
voor een mooie programmering in 
activiteiten in techniek en techno-
logie voor basisschoolleerlingen, 
leerlingen van het voortgezet onder-
wijs én ieder ander die hier meer 
over wil weten. De MakerSpace 
Amstel & Venen is een hypermo-
derne ruimte voor techniek en tech-
nologie op het terrein van het Veen-
Landen College in Mijdrecht. TechNet 
Amstel & Venen en het VeenLanden 
College vullen samen het rooster. 
Middelbare scholieren krijgen hier 

les in het vak NLT, bouwen drones, 
leren lasersnijden en programmeren. 
Basisschoolleerlingen ontvangen 
hier technische workshops. Daar-
naast zijn er maandelijks master-
classes en start begin 2023 de Tech-
niekclub op deze locatie. Kersverse 
wethouder Maarten van der Greft 
(Onderwijs) is vol lof over deze plek. 
“In deze ruimte is aandacht voor 
techniekonderwijs op alle niveaus”, 
stelt hij. “Dus niet alleen voor leer-
lingen van het vmbo, maar ook voor 
leerlingen die havo of vwo-onderwijs 
volgen.

Zij-instromers
Daarnaast zijn ook zij-instromers en 
buurtgenoten van harte welkom. 
Met andere woorden: hier worden 
zoveel mogelijk mensen enthousiast 
gemaakt voor de techniek. En dat is 

ook nodig; we staan met elkaar voor 
een grote opgave voor wat betreft de 
zoektocht naar technische 
vakmensen. Hier kan iedereen 
ontdekken wat bij hem of haar past.”
Ook Henk Ligthart, rector van het 
VeenLanden College, is trots. “De 
mogelijkheden van de MakerSpace 
gaan verder dan de openingstijden 
van de school alleen”, stelt hij. “Hier is 
ruimte voor het geven van gast-
lessen, masterclasses en workshops 
in de avonduren of de weekenden. 
We halen zoveel mogelijk bedrijven 
de school in; technici vertellen over 
hun werkzaamheden en enthousias-
meren anderen over hun beroep. 
Niet alleen voor leerlingen, maar ook 
voor ouders, zij-instromers of tech-
nici uit de buurt. Wie ideeën heeft, 
kan zich melden. Deze plek is een 
verrijking van ons onderwijs. Met 
ander woorden: de MakerSpace is 
een plek waar iedereen zich kan 
ontwikkelen. En daar kan dus ook 
iedereen een bijdrage aan leveren.”

MakerSpace Amstel & Venen 
feestelijk geopend
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Mijdrecht - Afgelopen zondag 
waren de langverwachte eindshows 
van Enjoy’s Dance. Deze werden 
gehouden in Theater de Meerse in 
Hoofddorp, aangezien zij maar liefst 
500 zitplaatsen per show aan 
konden bieden. Wegens enorm veel 
belangstelling en het groeiend 
aantal leden is besloten om er maar 

liefst drie dansshows van te maken. 
Van jong tot volwassenen, iedereen 
zag je voorbijkomen. Iedereen heeft 
genoten van de waanzinnige 
dansen, uitstraling en energie tijdens 
deze gehele dag. Zo zag je verschil-
lende dansstijlen voorbij komen van 
de mini’s tot ballet, streetdance, 
girly-hiphop, specials, demoteams, 

voorselectie’s, clipdance, musical en 
gaan we er aankomend seizoen nog 
meer stijlen aan toevoegen. Enjoys 
Dance houdt audities voor alle 
demo-teams en voorselecties op 
zaterdag 2 juli. Ben jij een echt dans-
talent? Dan zijn zij op zoek naar jou! 
In de zomer staan ze niet stil en 
organiseren ze voor leden, maar ook 
niet-leden de Summer Dance dagen: 
13 en 14 juli en 18 en 19 augustus. 
Opgeven kan via info@enjoysdance.nl 
van 6 tot 13 jaar.

Mijdrecht - Zaterdag 11 juni zijn de 
hockeymeiden van HVM-M8E2 
kampioen geworden! Het was een 
spannende dag voor de meiden, want 
er mocht niet verloren worden van 
tegenstander Haarlem. Na een span-
nend begin, waarbij de meiden 0-1 

achter kwamen, werd dit vlak voor 
rust rechtgezet door twee prachtige 
goals. 2-1 was dan ook de ruststand. 
In de tweede helft was er geen vuiltje 
meer aan de lucht en liepen de 
meiden uit naar een mooie overwin-
ning met duidelijke cijfers, 6-1.

Hockeymeiden HVM-M8E2 
kampioen

Prachtige eindshows van 
Enjoy’s dance

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
mocht korfbalvereniging De Vinken 
twee kampioenen huldigen. Medailles 
waren er voor De Vinken E3 en De 
Vinken B2, beide teams sloten het 
seizoen ongeslagen af. De E3 mocht 
het feest in de ochtenduurtjes 
aftrappen. Heel spannend was het 
niet meer, het kampioenschap was 
eigenlijk al binnen. Ondanks dat, 
wilde de ploeg de laatste thuiswed-
strijd natuurlijk ook winnend afsluiten. 
Tegenstander van de dag was SDO uit 
Kamerik. Trainer/coach Finn moest de 
wedstrijd missen. Met een uitstekende 
wedstrijd en een 7-4 overwinning kon 
er een mooie strik om het seizoen van 
Indy, Lara, Tim, Noa en Bram. ’s 
Middags was het de beurt aan de B2, 

een team dat een �inke groei heeft 
doorgemaakt afgelopen seizoen. In de 
zaal was de ploeg, gesponsord door 
SMC De Bron, al heel dichtbij de eind-
overwinning. Op slechts één puntje 
werd het kampioenschap toen 
gemist. Op het veld heeft de B2 de 
stijgende lijn uitstekend doorge-
trokken en werden er geen punten 
verloren. In de laatste wedstrijd van 
het seizoen trad de B2 aan tegen HKC, 
de hekkensluiter in de competitie. De 
ploeg was niet helemaal compleet, 
speelster Kate was ziek en ook trainer/
coach Robin miste de wedstrijd. 
Ondank dat gaf De Vinken een mooie 
show weg en werd het een gemakke-
lijke 21-7 overwinning. Een prachtige 
afsluiting van het seizoen!

De Vinken huldigt kampioenen 
E3 en B2

De Vinken B2

De Vinken E3

Mijdrecht - Op 18 juni 2022 werd dan 
eindelijk het seizoen afgesloten met 
een mooi a�che tegen de Vinken. 
Het is een lang en slopend seizoen 
geweest waarin voor beide ploegen 
successen zijn behaald met de 
promoties naar een klasse hoger. En 
waar er misschien van tevoren meer 
van verwacht werd voor Atlantis in de 
tweede klasse veld, viel het daar 
uiteindelijk toch een beetje tegen 
qua resultaten. Uiteindelijk kon de 
hoop om mee te doen om het kampi-
oenschap niet ingelost worden, maar 
dat was wel al een paar weken 
bekend. Ach ja, een mooie pot dus als 
laatste wedstrijd, want de derby is 
toch altijd wel wat! De door van 
Walraven B.V. gesponsorde ploeg 
speelde deze zaterdag in een iets wat 
gewijzigde opstelling. Door een al 
wat langer meeslepende blessure van 
Lars Kuylenburg was de mogelijkheid 
er nu om Niels van Oudenallen op te 
kunnen stellen in het eerste. Een lang 
gekoesterde droom ging daarbij voor 
hem in vervulling want op zijn (rela-
tief ) oude dag werd dit zijn eerste 
basisdebuut voor het vlaggenschip 
van Atlantis. De wedstrijd begon 
vanaf beide kanten vrij moeizaam. 
Het eerste aanval vak kon namelijk 
niet makkelijk de ruimtes vinden om 
de goals te kunnen maken en ook De 
Vinken hadden in het begin hun 

vizier nog niet helemaal op scherp. 
Maar uiteindelijk was het wel de 
Vinken die het initiatief nam en ook al 
snel een serieuze voorsprong kreeg; 
2-6. Daarna kwam Atlantis wat beter 
in de wedstrijd door gelijk twee goals 
te scoren. Echter counterde de 
uitploeg gelijk weer terug en was het 
gaatje weer 4. Maar vervolgens was 
er een hele sterke fase van de Mij-
drechtenaren die in drie minuten vijf 
keer scoorde waardoor er uiteindelijk 
met een 9-8 voorsprong gerust werd.
Trainer/Coach Wim Schaap zag dat 
het her en der gestaagd ging, maar 
dat er ook zeker positieve punten in 
het spel waren. Maar in de 2de helft 
gebeurde eigenlijk weer hetzelfde als 
wat er in het begin gebeurde; De 
Vinken toonde zich sterk en namen 
de overhand. Atlantis bleef in de 
score achter de feiten aan lopen en 
kwam af en toe nog wel op gelijke 
hoogte, maar kreeg nooit de ruimte 
om door te drukken richting de posi-
tieve kant van de score. Maar uitein-
delijk kan ik nog wel veel zeggen over 
de wedstrijd. Het ging om de laatste 
vijf minuten. Onze vriend, strijder, 
kameraad en voornamelijk 
volwaardig lid van de selectie, 
Maarten Helsloot, had in de week van 
te voren aangegeven dat hij gaat 
stoppen met korfballen omdat het 
helaas fysiek niet meer mogelijk voor 

hem is. Na meerdere jaren met een 
meeslepende knie blessure te 
hebben moeten strijden om zich 
weer terug te knokken in de selectie 
was het voor zijn gevoel nu wel 
genoeg geweest. Het boek kon dicht, 
maar toch ook net weer niet hele-
maal. Namelijk zonder dat hij het wist 
was er geregeld dat zijn tenue mee 
was gekomen naar de wedstrijd en 
hij 20 minuten voor het einde dat 
mocht gaan aantrekken en gaan 
warmlopen om nog één laatste keer 
zijn minuten in het eerste te kunnen 
maken. Met een mee gekregen vrije 
bal kwam hij zichtbaar geraakt het 
veld in en kreeg hij gelijk zijn kans om 
misschien wel de mooiste goal van 
zijn leven te maken. En nu denkt u 
wordt het zo mooi?! Helaas.. hij miste 
hem. Maar hij kreeg nog een kans! 
Maarten mocht een strafworp 
nemen. Nog één laatste keer ging hij 
ervoor staan en zoals een echte 
vedette het zou doen �ikte hij het om 
die bal erin te gooien onder een door 
hem waarschijnlijk zelf opgelegde 
druk. Een mooier afscheid kan je niet 
bedenken na de ellende die hij heeft 
gehad, maar nogmaals wensen wij je 
al het beste toe Maarten, en we gaan 
je natuurlijk nog heel vaak langs de 
kant zien! De wedstrijd eindigde 
uiteindelijk in een 18-21 overwinning 
voor De Vinken, maar het was er 
eentje voor in de boeken. We hopen 
ook iedereen weer te zien in het 
seizoen 2022/2023 en we wensen 
iedereen een hele �jne vakantie toe!

Afscheid van een topper en
een mooi seizoen

Mijdrecht - Afgelopen week speelde 
Atlantis 5 (gesponsord door M.K. 

Gortenmulder Transport BV) hun 
laatste wedstrijd van het seizoen. 

Winnen was van essentieel belang 
voor het kampioenschap. De 
wedstrijd werd gespeeld tegen KZ 
Danaïden in Leiden. Vrij snel 
ontstond er een achterstand van 2-0, 
maar omdat Atlantis door bleef 
zetten gingen ze de rust in met een 
stand van 7-7. Atlantis speelde een 
sterke tweede helft. Hierdoor 
eindigden de wedstrijd met een 
stand van 12-16 winst voor Atlantis 5! 
Wat betekend dat ze zijn geëindigd 
op een gedeelde eerste plaats. Door 
het sterk gespeelde seizoen mogen 
Gerben Veenhof, Luuk Gortenmulder, 
Menno de Graa�, Miquel Jacob, 
Thimo Burggraaf, Trevor de Waal, 
Demi Klijn, Ilse van Kempen, Leonie 
Kruiswijk, Marinda van der Waay, 
Nina van Schaick en Sam van den 
Beitel zich nu kampioen noemen!

Atlantis 5 kampioen
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Mijdrecht - Wat al ruim van tevoren 
werd aangekondigd als een dag vol 
spektakel wérd op zaterdag 18 juni 
een dag vol spektakel. Het weer was 
fantastisch met heerlijk veel zon. Een 
dag om te genieten van alles wat het 
straattheaterfestival te bieden had. Er 
kwamen dan ook weer duizenden 
bezoekers genieten van de vele 
optredens, gezellige kraampjes en 
weer een dag vol gezelligheid waar 
zo veel mensen weer naar uit 
gekeken hadden. Om 11 uur werd 
door burgemeester Divendal en de 
twee kinderburgemeesters van De 
Ronde Venen op o�ciële wijze het 
festival geopend door middel van 
het doorknippen van een lint, 
waarna door de diverse dansgroepen 
de dag werd gestart. Er was dit jaar 
weer een grote diversiteit aan profes-
sionele en lokale artiesten. Zo kon 
men op de speelplek op het Raad-
huisplein genieten van het hilarische 
optreden van Babok met de act 
PolderCoaster. De act geïnspireerd 

op achtbanen was spannend, 
grappig en verrassend tegelijk. Twee 
mensen werden uit het publiek 
gekozen om plaats te nemen in de 
twee stoelen van de achtbaan. Dát 
werd een heel avontuur met wind, 
water, takken en popcorn. Er werd 
gegild en vooral heel veel gelachten 
om deze act.

Vijf meter
Op het Raadhuisplein viel de vijf 
meter grote metalen constructie van 
het duo Fabuloka al snel op. Men kon 
daar kijken naar de act Staal die het 
publiek deed verwonderen met 
knappe acrobatiek, mime en zelfge-
maakte live muziek. Het was ontzet-
tend knap hoe deze twee artiesten 
het publiek een half uur konden 
boeien en verwonderen. Het was een 
drukte van belang, de terrassen zaten 
vol en jong en oud genoot van een 
dag vol gezelligheid en vermaak. Er 
werd gekeken naar de living sculp-
tures met hun mooie kostuums en 

naar de kunsten van de jonge voge-
laar. De koren brachten hun reper-
toire vol enthousiasme ten gehore en 
de schaamtelose en vrolijke steltlo-
pers van Stiltlife Streettheatre deed 
menig publiekganger toch wel even 
omkijken... Ook was het oppassen 
voor een levensgrote gecko die zich 
opeens tussen het publiek begaf. Het 
LucyDijkmanTrio sloot de festivaldag 
af met een swingend optreden met 
pop-, rock- en bluesmuziek. Het 28ste 
Straattheaterfestival was een dag 
waar door de organisatie en het vele 
publiek met veel trots en enthousi-
asme aan terug wordt gedacht. 
Zonder de donaties van gemeente De 
Ronde Venen, bedrijven en particu-
lieren is een dergelijk festival niet 
mogelijk. Daarom willen wij hierbij 
alle sponsoren nogmaals hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage. Het is 
mogelijk om vriend van het straatthe-
ater te worden en kunt u het festival 
jaarlijks �nancieel steunen. Kijkt u 
hiervoor op de website.

Straattheaterfestival in 
Mijdrecht was weer fantastisch
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RUBRIEK

In het najaar van 2021 is een projectgroep van de historische vereniging De 
Proosdijlanden gestart met de voorbereiding van een uitgebreide herden-
king van hetgeen er 350 jaar geleden in onze regio heeft plaatsgevonden. 
Het resultaat hiervan is dat van zaterdag 2 juli t/m 30 oktober a.s. in de R.K.-
kerk aan de Kerklaan te Vinkeveen de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ te 
bezichtigen is. De grote stimulators achter deze tentoonstelling zijn de 
Vinkeveense Greet en Marjolein Stappers. Zij werden
geattendeerd op het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie. 
Bij hen ontstond het idee van een grote tentoonstelling met als doel te 
laten zien wat er in onze gemeente in het Rampjaar is gebeurd. 
In Vinkeveen geeft de R.K.-kerk aan de Kerklaan een prachtige locatie. Het 
interieur van de kerk levert een schitterende achtergrond voor de vele attri-
buten, kaarten, boeken, prenten en objecten uit de zeventiende eeuw, die 
de projectgroep met hulp van diverse inwoners heeft verzameld. De link 
met de inundaties is in de kerk terug te vinden; men kan onder de kerk 
varen… Het fraaie, rijke interieur was ook de inspiratie voor de naam van de 
tentoonstelling ‘1672 RampZalig’. De expositie, bedoeld voor inwoners en 
recreanten van jong tot oud, is elke woensdag-, zaterdag- en zondag-
middag tussen 13.00 en 16.00 uur te bezoeken; de entree is gratis.

Het verhaal van de tentoonstelling richt zich op een twaalftal ‘posten’, verde-
digingsplekken in de directe omgeving, waar in 1672 tegen de Franse 
aanvallers is gevochten. Met name in Waverveen, bij de Demmerikse 
Schans, de Voetangel en het slot Abcoude hebben diverse wreedheden en 
oorlogshandelingen plaatsgehad.

Gedurende de periode dat de tentoonstelling deze zomer te bezoeken is 
geeft een zevental regionale historici een reeks van lezingen over de diverse 
deelonderwerpen uit het Rampjaar. Op zaterdag 2 juli vertelt Paul Hoogers 
over de ‘Politiek, economie en objecten uit 1672’. De lezing begint om 13.30 
uur. Aansluitend aan de lezingen leiden Marc van Vugt en Eltjo Verweij 
vanaf 14.30 uur een aantal ‘wargames’ over de Franse aanval op Waverveen. 
Speciaal voor de tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is een miniversie van het 
spel bedacht. Maximaal zes spelers vanaf 12 jaar kunnen meedoen. De spel-
regels worden ter plekke uitgelegd.

Naast de unieke expositie en de aanvullende lezingen zijn er enkele wissel-
tentoonstellingen. Een drietal �etstochten is in de omgeving uitgezet, langs 
de ‘posten’ in onze dorpen, aangeduid met speciaal hiervoor ontworpen 
borden. Ook zijn er suggesties voor wandelroutes en een speciale vaarroute. 
Tevens is een tweetal labcaches (voor geocaching) in de maak. Er is in 
samenwerking met Cultuurhuis Abcoude een educatief project voor de 
groepen 7 van de lokale basisscholen opgezet. Er komen speciale expositie-
bezoeken door verschillende doelgroepen. En er is een speciale editie van 
het kwartaalblad De Proosdijkroniek met 88 pagina’s aanvullende infor-
matie over het project. Meer nieuws over al deze onderdelen volgt later.

De projectroep, die de organisatie van dit alles heeft uitgewerkt, kreeg veel 
ondersteuning van de eigen werkgroepen archeologie, genealogie en 
documentatie, maar ook uit de plaatselijke bevolking. Nogal wat verzame-
laars-eigenaren hebben hun objecten, kaarten of spullen beschikbaar 
gesteld. Naast een aantal belangrijke subsidiegevers steunen diverse lokale 
ondernemers de organisatie �nancieel, hetgeen aangeeft dat het idee 
breed gedragen is.

Voor meer informatie zie ook www.proosdijlanden.nl (1672RampZalig).

Beleef de
geschiedenis van 1672

Stoof, gebruiksvoorwerp 
zeventiende eeuw
(lezing Paul Hoogers).

Veldhuis, boerderij uit
zeventiende eeuw
(lezing Paul Hoogers).

Wilnis - Het Speelwoud Wilnis staat 
nog lang niet stil in de ontwikkeling. 
Deze maand is een fraaie waterpomp 
geplaats met een goot. Met jong en 
oud uit De Ronde Venen willen we 
deze pomp feestelijk openen. 
Zaterdag 2 juli van 10.30 tot 13.00 uur 
in Het Speelwoud Wilnis.
Programma: 10.30 uur - Iedereen van 
harte welkom. 11.00 uur - Opening 
door Wethouder Maarten van der 
Greft. 11.30 uur - Workshops voor 
jong en oud. 12.30 uur - Afsluiting 
met een heerlijke soep.

Workshops voor Jong & Oud

Avontuurlijk buitenspelen en 
ontdekken in de natuur – t/m 8 jaar
Elk kind wil avontuurlijk buitenspelen 
en speuren en ontdekken in de 
natuur. De begeleiders van het 
‘Natuur en Milieu Educatiecentrum 
De Woudreus’ nemen de kinderen 
mee op ontdekkingsreis. Een gat in 
de lucht springen, kruipen door de 

buis, hutten bouwen, rennen, klau-
teren en verstoppen. Beestjes 
ontdekken, verven met bloemen, 
rietbootjes maken en nog veel meer. 
De begeleiders houden toezicht op 
de kinderen.

Freerunnen door het Speelwoud – 
vanaf 9 jaar 
We hebben Fast Forward Academy 
gevraagd om een stoer en sportief 
parcours uit te zetten door het speel-
woud. De trainer neemt je mee op 
parcours met vol uitdagende obsta-
kels die je kunt trotseren. Door te 
klimmen, klauteren, springen, rollen 
en natuurlijk rennen! Het is natuurlijk 
belangrijk veilig bezig te zijn. Daarom 
wordt er gestart met een korte uitleg 
en een goede warming-up.

De Risicowandeling – voor ouders, 
verzorgers en opa’s en oma’s
Martin van Rooijen van ‘De Blauwe 
Ton’ neemt je mee op risicowande-
ling. Tijdens deze wandeling wordt 

de buitenspeelruimte bekeken. 
Uitdaging in het spel van kinderen 
zien de meeste volwassenen als 
natuurlijk en vanzelfsprekend. Maar 
in de praktijk zien we ouders die ‘Pas 
op, kijk uit!’ roepen, want stel, er 
gebeurt iets met je kind. We gaan zelf 
aan de slag om te ervaren hoe het is 
om risico’s aan te gaan.

Aanmelden kan via QR of e-mail 
opbouwwerk@stdb.nl. Geef daarbij 
aan welke workshop je wilt volgen en 
of je een soepje mee-eet.

Dit initiatief is een samenwerking van 
Natuurspeelplekken De Ronde Venen 
en bewoners, Tympaan-De Baat, 
Gemeente De Ronde Venen en NME-
centrum De Woudreus.

Feestelijke opening
waterpomp voor kinderen

De Hoef - Vrijdag 24 juni bestaat de 
RK basisschool in De Hoef, de Anto-
niusschool, 100 jaar! Dit heugelijke 
feit vieren we met een spetterend 
eeuwfeest voor de leerlingen van de 
basisschool. De Antonius in De Hoef 
is een heus begrip in de kleine 
dorpsgemeenschap. Vele inwoners 
van het dorp gingen hier naar 
school. De sociale cohesie is binnen 
en buiten de school belangrijk. We 
gaan prettig met elkaar om en zien 
om naar de ander. Het onderwijs is 
gestoeld op de inspirerende Reggio 
Emmilia. Kinderen ontdekken hun 
talenten door naast de geijkte 
vakken als taal en rekenen in 
projecten rondom een bepaald 
thema samen te werken, zowel 

binnen de groep als school breed. Zo 
ontstaat er klimaat waarin iedereen 
gewaardeerd wordt.
De school bestaat dit jaar al 100 jaar. 
De leerlingen hebben een feestelijk 
jaarprogramma. Zo is de honderdste 
verjaardag geopend met de 
Koningsspelen, geheel in de sfeer 
van 100 jaar geleden. Alle kinderen 
en docenten genoten in oud 
Hollandse kleding van oud 
Hollandse spellen. Ook ging de hele 
school op excursie naar het Zuider-
zeemuseum waar de kinderen van 
groep 3 tot en met 8 een heuse les 
kregen zoals het er 100 jaar geleden 
aan toe ging. Dit was een behoorlijke 
cultuurshock. Ook in het nieuwe 
schooljaar staat er al weer een activi-

teit voor het 100-jarige bestaan 
gepland. Een reünie voor alle 
huidige en oud basisschoolleer-
lingen van de Antoniusschool. Deze 
wordt op 23 september gehouden. 
Zo is en blijft Antonius een dijk van 
een school! Eind juni is dus het spet-
terende zomerfeest! Vanaf 16.30 
worden de kinderen verwacht en 
beginnen we met een muziek-
medley van 100 jaar muziek, gevolgd 
door de opening door de burge-
meester Divendal en wethouder van 
der Greft (onderwijs) van de 
gemeente Ronde Venen. Dit unieke 
evenement kon natuurlijk niet aan 
hen voorbij gaan. De middag en 
avond worden gevuld met spelletjes, 
een hapje en een drankje en vooral 
veel plezier. Rond 19.15 zal het rad 
van fortuin het slot van de feestelijke 
bijeenkomst inluiden, zodat rond 
19.30 uur het feest afgelopen zal zijn.

Antoniusschool viert
100-jarig bestaan       

Maquette Wargames; de aanval op Waverveen.

De Ronde Venen - Even iets 
opzoeken op internet: voor jongeren 
is dit heel normaal. Jongeren 

noemen dit ‘Googelen’. Iets kunnen 
opzoeken op internet kan heel 
handig zijn. Je kunt bijvoorbeeld 

opzoeken waar �les staan, of het 
droog blijft vandaag, wanneer je 
AOW betaald wordt, wat het nieuws 
van de gemeente is. Veel mensen 
willen dit wel kunnen, maar vinden 
het lastig. Of ze hebben geen 
computer. De Bibliotheek helpt 
hierbij. Inwoners kunnen computers 
gebruiken en hulp krijgen bij het 
zoeken op internet. Voor inwoners 
die helemaal geen ervaring hebben 
met computers, is er een gezellige 
cursus. Hier leer je op je eigen tempo 
wat je wilt leren, samen met inwo-
ners die met het-zelfde oefenen. 
Vraag er eens naar in de Bibliotheek. 
Of kijk op www.bibliotheekavv.nl/
oefenen-met-computer.

Alles vinden op Internet

Deze 
Jonge Held 
heeft je nodig.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met een nierziekte eist 
onge loo� ijk veel van kinderen. Ze hebben weinig energie, mogen niet 
eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en 
soms zelfs dialyseren. Dat is slopend.

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen deze doorzetters het 
uiterste van zichzelf om gewoon te léven. Jonge helden zijn het. 
Voor hén willen wij er zijn. Nu en later.

Geef daarom voor een toekomst waarin we nierziekten kunnen 
genezen. Ga naar nierstichting.nl

Scan de 
code met uw 
smart phone 

en doneer
eenvoudig 

online.





16 inderegio.nl • 22 juni 2022UITHOORN

Uithoorn - Dagelijks verschijnen in 
de media berichten over forse prijs-
stijgingen en onzekerheid rond de 
beschikbaarheid van goederen en 
grondsto�en. Ook de Uithoornlijn 
heeft ermee te maken. Ondanks alle 
pogingen om de vertraagde levering 
van spoorstaven op te vangen zorgt 

dit toch voor verschuiving van de 
eerder gecommuniceerde planning. 
De datum van ingebruikname van 
de tramlijn, voor de zomer van 2024, 
blijft wél overeind.

Grondsto�enkrapte
De staalmarkt is één van de sectoren 

die geraakt wordt door het con�ict 
tussen Rusland en Oekraïne. Als 
gevolg daarvan zijn meerdere grote 
staalfabrieken in Oost-Europa inmid-
dels gesloten. Voor het staal dat de 
enkele nog wel geopende fabrieken 
in Europa produceren, geldt een 
duidelijke prioritering in noodzaak 

Nieuwe planning Uithoornlijn 
door trage levering spoorstaven

en hoeveelheid. Dit heeft als direct 
gevolg dat de spoorstaven voor de 
nieuwe bus-/trambaan met vertra-
ging worden geleverd. Projectma-
nager Marieke Hietbrink: “Tot nu toe 
loste Dura Vermeer leveringspro-
blemen binnen het project op 
zonder gevolgen voor de planning. 
De al geleverde spoorstaven zijn niet 
voldoende om het eerste deel van 
de busbaan af te ronden. Daarom is 
het helaas nodig om de busbaan 
twee maanden langer af te sluiten.”

Huidige fase
Omdat de spoorstaven later gele-
verd worden, kan Dura Vermeer de 
huidige werkzaamheden aan de bus-
trambaan tussen de Boerlagelaan en 
halte Uithoorn Centrum niet 
afronden voor de zomer. Marieke 
Hietbrink: “De werkzaamheden op 
de busbaan - en daarmee de huidige 
afsluiting - duren daarom volgens de 
huidige levertijd tot september. Ook 
de omleidingsroute voor bussen via 
de Amsterdamseweg, de Wieger-
bruinlaan en Alfons Ariënslaan duurt 
tot eind september. Vanaf maandag 
3 oktober rijden de bussen tussen de 
Boerlagelaan en halte Uithoorn 
Centrum over de gecombineerde 
bus- en trambaan.” Extra hinder voor 
omwonenden en weggebruikers 
willen we voorkomen. Daarom 
verschuiven de geplande werkzaam-
heden om de kruising busbaan-
Boerlagelaan geschikt te maken voor 

tramverkeer mee naar achteren. Ze 
vinden daarmee gelijktijdig plaats 
met de montage van de spoor-
staven. Tijdens de werkzaamheden 
blijft de kruising met een om-en-om 
regeling open (de verschillende 
rijrichtingen rijden om de beurt over 
dezelfde rijbaan) voor al het verkeer. 
We informeren u hier in augustus 
uitgebreid over.

Nieuwe fase
Maandag 3 oktober start een nieuwe 
fase in het project. Vanaf die datum 
tot juli 2023 leggen we de trambaan 
aan op de busbaan tussen de Fauna-
laan en het busstation. Bussen rijden 
in deze periode om via de Faunalaan, 
de Koningin Maximalaan, de Zijdel-
weg en de Prinses Christinalaan.
“Op dit moment werken we samen 
met Dura Vermeer de verschoven 
planning verder uit,” vertelt Marieke 
Hietbrink. “Zodra alle details duide-
lijk zijn, communiceren we hierover 
met omwonenden via brieven en 
natuurlijk deze website.”

Tramlijn 25 in gebruik
Deze vertraagde levering van de 
spoorstaven heeft op dit moment 
geen gevolgen voor het daadwerke-
lijk in gebruik nemen van de tramlijn. 
Vanaf de zomer van 2024 reist u 
vanuit Uithoorn met tramlijn 25 
rechtstreeks naar station Amsterdam 
Zuid. Meer informatie: uithoornlijn.
nl.

Zomerbridge De Legmeer
Regio - Na een wat voorzichtige start 
begint het aantal deelnemers toe te 
nemen. Deze derde avond trokken er 
26 paren ten strijde, verdeeld over 
twee lijnen. In de A-lijn herstelden de 
vaste clubleden zich van een in het 
algemeen pover begin, door nu op 
de meeste ere-plaatsen beslag te 
leggen. Aangevoerd door Elisabeth 
van den Berg & Jan Bronkhorst die 
met 58,68% het hoogst scoorden, 
volgden Johan Le Febre & Janny 
Streng met 57,99% als tweede. Ook 
Ruud Lesmeister liet zich weer eens 
van voren zien, daarbij goed 
geholpen door Cora de Vroom waar-
door ze met 55,56% als derde paar 
door kwamen. Heleen & Mees van 
der Roest lieten met 55,21% als 
vierde oude tijden herleven en Hans 
Slagboom & Wim Sinnige sloten met 
54,51% de best of �ve af. In de B-lijn 
viel het hoogste percentage te 
bewonderen, 65,42%, behaald door 
An Greven & Gijs de Ruiter. Bep de 

Jong & Herman van Beek moesten 
het met wat minder doen, maar hun 
58,33% was toch goed voor plek 
twee. Wim Röling had zich verzekerd 
van de expertise van Adrie Voorn en 
dat betaalde zich uit als derde met 
57,92%. Ria Verkerk & Anneke Karlas 
deden ook weer van zich spreken 
door vierde te worden met 55,83%. 
Corry Twaalfhoven & Truus Groot 
haalden de vijftig procent net niet, 
maar 49,58% was toch voldoende 
om zich bij de vijf besten van deze 
lijn te scharen. Volgende keer weer 
de verse krachten van buiten aan 
zet? Zou zo maar kunnen, dus 
schroom niet en stort u in het zomer-
bridge. Elke woensdagavond tot en 
met 31 augustus vanaf 19.45 uur in 
het Buurtnest Arthur van Schendel-
laan 59 in Uithoorn voor de prijs van 
zes euro per paar. Inschrijven kan per 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540 of tot 19.30 
uur in de zaal.

Uithoorn - Na de oplevering van 
MFA De Scheg in juli is nu de ruimte 
rondom het gebouw aan de beurt. 
Een eerste stap is een ‘kunstmarkeer-
punt’: een kunstwerk dat het begin 
van het park aangeeft. De gemeente 
werkt hiervoor graag samen met een 
beeldend kunstenaar. En met 
meedenkers uit de wijk. In het 
ontwerp van de buitenruimte is de 
locatie voor een kunstwerk aange-
geven. Dit kunstwerk hoort echt bij 
De Scheg en bij alles wat er te doen 
is. Maar het markeert ook het begin 
van het park. Een kunstmarkeerpunt, 
dus. Thema van het kunstwerk wordt 
‘Samen & Ontmoeten’. Dit thema 
kwam in maart als winnaar uit de 

stemming op uithoorndenktmee.nl 
en wordt meegegeven aan de 
kunstenaars om ideeën voor het 
kunstwerk in te zenden. De 
gemeente werkt voor dit 3D-kunst-
markeerpunt graag samen met een 
beeldend kunstenaar met een maat-
schappelijk hart. Jong of lokaal 
kunstenaarstalent heeft daarbij een 
streepje voor. Ben je geïnteresseerd 
en wil je meedoen? Meld je voor 15 
juli aan met een mail aan vastgoed@
uithoorn.nl, onder vermelding van 
“Kunstwerk De Scheg”. Ook de wijk-
bewoners en gebruikers van De 
Scheg worden meegenomen in de 
totstandkoming van het kunstwerk. 
Daarom stelt de gemeente een 

kleine kunstcommissie samen. In de 
kunstcommissie zit een aantal leden 
van de bewonersklankbordgroep 
Kunst. Er is nog plek voor twee wijk-
bewoners, waar-van het liefst 1 
jongere (12+). Je hoeft zelf geen 
kennis van kunst te hebben. Het is 
genoeg als je in de buurt van De 
Scheg woont en het leuk vindt om 
mee te denken over wat er in jouw 
wijk komt te staan. Interesse? Stuur 
snel een mail naar vastgoed@
uithoorn.nl, met in de titel ‘Kunst-
commissie De Scheg’. Wees er snel 
bij, want de commissie wil direct aan 
de slag! Meer informatie over het 
kunstwerk en De Scheg is te lezen op 
uithoorndenktmee.nl/scheg.

Het kunstmarkeerpunt komt van hieraf gezien rechts van De Scheg te staan.

Ontwerpen en meedenkers 
gezocht voor kunstwerk De Scheg

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Onze dochter woont op de Croonstadtlaan in
Mijdrecht. Zij huurt het huis van GroenWest. 
Sinds een paar maanden is daar muggenover-
last. En niet een paar muggen maar een hele-
boel. Elke dag nadat er een antimuggenstekker 
is geplaatst in het stopcontact, 200 à 300 
muggen opruimen die dan onwel op de grond 
belanden. Die muggen zitten op je eten, in je 
kasten, als je op de wc zit prikken ze in je kont, 
enz. Visite wil niet meer komen i.v.m. muggen-
allergie. Mijn dochter heeft astma en die 
muggenstekker is niet gezond voor mensen 
met astma. Dit speelt nu al maanden! Ze heeft 
gebeld, gemaild enz. naar de woningbouw-
vereniging. Die hebben wel iets gedaan: iets 
aan de stoep naast haar huis, er is iemand 
komen kijken, er is een vloertje in de meterkast 
gelegd en gif onder de vloer opgehangen. 
Maar er staat een plas water onder haar huis, 
eigenlijk meer een meer, en een ieder die er iets 
komt repareren of aanbrengen zegt gelijk dit 
gaat niet werken. Die mensen mailen ook naar 
GroenWest maar nog steeds geen oplossing. 
Het advies van deze mensen is schelpen onder 
het huis spuiten. 
Wij hebben als ouders het nu overgenomen.
Ze trekt het niet meer. Ze slaapt vaak bij een 
vriend of haar broer want slapen lukt niet, je 
wordt lek gestoken. Via via hoorde wij ‘je moet 
bouw- en woningtoezicht van de gemeente 
mailen. Gedaan, maar die kunnen ons er ook 
niet bij helpen. Weer gebeld, gemaild naar de 
woningbouw, maar geen gehoor of ‘iemand 
ziek, u wordt teruggebeld’, maar niets meer. De 
buren bellen ook want die hebben ook last van 
die muggen. Wat een vreselijk woningbouw 
bedrijf is dit. Ze laten hun mensen stikken 
terwijl het hun plicht is dat je veilig en met 
plezier moet kunnen wonen.
Marco en Arineke Dormaar uit Utrecht 

De dochter stuurde een samenvatting van de 
communicatie met GroenWest van de afgelopen 
maanden:

Hier de tekst van mijn Facebookpagina.
Voor de duidelijkheid, een samenvatting van
de communicatie met GroenWest van de
afgelopen maanden:
December: de eerste muggen komen in mijn 
huis. Januari: ongeveer 10 muggen per dag. 
Februari: ongeveer 40 muggen per dag. Half 
februari: na de storm werd het aantal muggen 
minder. 14 maart: riolering wat om het huis 
loopt wordt vervangen, omdat meerdere buren 
geklaagd hadden over de muggen. April: de 
muggen komen weer terug, maar in kleine hoeveel-
heden. Mei: in de loop van de maand gaat het 
aantal muggen drastisch omhoog naar de 100 
muggen per dag. 8 mei: ik stuur GroenWest een 
mail met de vraag hoe dit op te lossen. 9 mei: 
mail ontvangen dat rioleringsbeheer contact 
met me op zal nemen.12 mei: ik word gebeld 
door een ongediertebedrijf (terwijl ik eigenlijk 
een telefoontje van rioolbeheer verwachtte, 
maar oké). Zij kunnen niks voor me doen, 
omdat er water in de kruipruimte staat. De 
muggen komen zo weer terug als dat niet 
aangepakt wordt. Ik bel GroenWest, ze geven 
aan me niet verder te kunnen helpen. Het is 
mijn probleem. Ik geef aan het er niet mee eens 
te zijn en dat de woning onbewoonbaar is. In 
de avond voor de zekerheid extra gemaild met 
nog wat foto’s van de situatie. 13 mei: ik krijg 
mail van GroenWest dat ze gaan overleggen 
met collega’s hoe en wat. Ik word gebeld, een 
medewerker van GroenWest zal komen kijken 
in mijn huis. 16 mei: Een medewerker van 
GroenWest komt kijken. Na in de kruipruimte 
gekeken te hebben is de situatie duidelijk. 
Binnen twee weken moet dit opgelost zijn. Er 
zal een rioleringsbedrijf komen om o.a. te gaan 
onderzoeken met camera’s waar het water 
vandaan komt en het verhelpen. En het vloertje 
in de meterkast moet dicht. 20 mei: gebeld met 
GroenWest of ze al weten wanneer het riole-
ringsbedrijf komt. Ik word nog teruggebeld

hierover na het weekend. 25 mei: ik bel zelf. 
Waar blijft het rioleringsbedrijf? Ik sta boven 
aan het lijstje. Waarschijnlijk word ik in de 
middag nog gebeld voor een afspraak. 27 mei: 
ik bel zelf. Waar blijft mijn afspraak met het 
rioleringsbedrijf? Want de twee weken zijn 
bijna om. Helaas gesloten, want dag na Hemel-
vaart. 30 mei: ik bel zelf naar het riolerings-
bedrijf. Zij zeggen dat ze al twee keer contact 
hebben gehad met GroenWest dat ze het 
grondwaterprobleem niet kunnen verhelpen. 
Misschien ongedierte bedrijf proberen? Ik bel 
GroenWest met deze mededeling. Wat is nu het 
plan? Ik word van het kastje naar de muur 
gestuurd. Ze geven aan dat ik teruggebeld 
word door een aannemer, waarschijnlijk 
dezelfde dag nog. Ik vraag naar het nummer, 
dan bel ik zelf wel. Het nummer krijg ik niet.
31 mei: in de middag bel ik zelf naar Groen-
West. Waarom heeft de aannemer nog niet 
gebeld? Het was druk en hij had geen tijd 
gehad. Ook zal ik gebeld worden door een 
ongediertebedrijf (een ander bedrijf dan een 
paar weken geleden) voor een afspraak. Mijn 
geduld raakt op en ik geef aan geen huur meer 
te betalen totdat deze muggenplaag is 
verholpen. Juni: de hoeveelheid muggen loopt 
naar de 200-300 muggen per dag.
Later in de middag word ik gebeld door de 
aannemer. Er komt 3 juni een monteur om het 
vloertje in de meterkast te dichten, want o.a. 
daar komen muggen uit. Over riolering en 
water in de kruipruimte wordt niet gesproken. 
2 juni: ik stuur mail naar het ongedierte 
bedrijf met foto’s en de vraag of ze me willen 
bellen voor een afspraak. GroenWest zet ik in 
de CC. 3 juni: ik krijg mail van het ongedierte 
bedrijf met een 06-nummer. Ik heb meteen 
gebeld en een afspraak op 8 juni gemaakt.
8 juni: het ongedierte bedrijf hangt motten-
cassettes op in de kruipruimte. Hij geeft aan dat 
het een tijdelijke oplossing is. Het water in de 
kruipruimte moet weg en er moet een laag 
schelpen of piepschuim chips in de ruimte 
komen zodat de muggen geen eitjes meer 
kunnen leggen daar. Hij stuurt foto’s en mailt 
dit ook naar GroenWest. 9 juni: ik mail naar 
GroenWest dat er verschillende bedrijven 
gespecialiseerd zijn in het behandelen van 
water in kruipruimtes. En stuur een paar links 
van die bedrijven. Ook weer met foto’s van de 
muggen. Ook meld ik weer dat ik geen huur 
meer betaal voor een huis waarin niet valt te 
wonen. Ook mail gestuurd via We Transfer met 
een paar muggen�lmpjes. Mijn ouders kunnen 
er ook niet meer tegen. Mijn moeder stuurt ook 
een mail naar GroenWest. 10 juni: ik krijg een 
herinneringsmail van GroenWest. Of ik mijn 
huur wil betalen. Ik mail terug dat ze mijn 
vorige mails even moeten lezen. Mijn vader belt 
met GroenWest of ze alsjeblieft voor een oplos-
sing willen zorgen. Hij zal na het weekend 
teruggebeld worden. 13 juni: mijn vader belt 
zelf, weer krijgt hij te horen dat hij teruggebeld 
zal worden. Ik zet een �lmpje op Facebook van 
de muggen. Mijn vader stuurt een mail naar de 
gemeente met mijn muggenfoto’s. Kunnen zij 
niets doen met GroenWest? 14 juni: mijn vader 
belt zelf naar GroenWest, hij krijgt weer te 
horen teruggebeld te worden. De gemeente 
belt mijn vader en geeft aan niks te kunnen 
doen voor mij. Ik moet maar horren gaan 
gebruiken. Mijn ouders sturen een brief naar de 
Nieuwe Meerbode. Ik zet weer een �lmpje op 
Facebook. 15 juni (vandaag): ik krijg via mijn 
Facebookpost een reactie van GroenWest dat 
de aannemer contact met mij gaat opnemen. 
Verder geen reactie op mijn mail van 9 juni. 
Mijn vader is ook nog steeds niet teruggebeld 
door GroenWest.

Uche, uche, uche, uche,
het stikt hier van de muggen Op zich is een wethouder natuurlijk vogelvrij 

om te oreren over zaken, maar niet als dat 
schadelijk is voor de belangen van anderen. 
Dat ik afgelopen week wethouder Maarten 
van der Greft online een droeftoeter en een 
snotneus noemde was niet netjes van me, 
maar had redenen, die ik hier graag uitleg. In 
de regel bemoei ik me zo min mogelijk met 
onze gemeentepolitiek omdat dat zeer slecht 
voor mijn bloeddruk is, maar afgelopen week 
werd ik zo overvallen door kwalijke sugges-
tieve uitspraken van deze wethouder, dat ik 
daaraan graag een paar woorden wil wijden. 
Laat ik me even voorstellen; mijn naam is 
Jenneke van Wijngaarden, ik ben beeldend 
kunstenaar en sinds 2008 directeur van 
Dorpsacademie Mus & Muzen te Wilnis. Als 
beeldend kunstenaar houd ik mij o.a. bezig 
met cultuureducatie, buurtkunst en jongeren. 
In 2018 werd Stichting Dorpsacademie opge-
richt om mij speci�ek te ondersteunen. Een 
stichting, met een serieus bestuur, dat zich 
bekommert om hulp aan thuiszittende 
jongeren, pubers die door pesten, een slechte 
gezondheid, autisme, depressie of wat voor 
ellendige omstandigheid dan ook thuis 
komen te zitten, wat over het algemeen 
daarna nog meer problemen geeft, ook voor 
het hele gezin. De thuiszitters problematiek 
was iets, zoals zoveel kwesties omtrent jeugd, 
waar deze gemeente geen raad mee wist. 
Stichting Dorpsacademie wist dat wel.

Innovatiefonds
We kregen tot onze grote vreugde het inno-
vatiefonds om dit uit te werken en zo 
geschiedde. Ik kwam erachter dat onder de 
thuiszitters de LHBTIQ+ jeugd oververtegen-
woordigd was en daar wij op de Dorpsaca-
demie al van oudsher een safe place waren 
voor deze groep, ben ik dat ook actiever naar 
buiten gaan zenden, me nog harder in gaan 
zetten voor deze helemaal niet geziene doel-
groep. Deze week vroeg de Combinatie om 
geld voor deze LHBTIQ+-activiteiten van de 
Dorpsacademie, dat deden zij op eigen initia-
tief, ik wist er pas van toen ik ineens van alle 
kanten appjes kreeg. Ik was zo geroerd dat 
gezien was hoe hard ik onbezoldigd voor 
deze groep werk, dat de tranen in mijn ogen 
sprongen. Helaas was deze vreugde en 
ontroering van korte duur en verdween 
meteen toen wethouder van der Greft zijn 
leugens begon te verkondigen. Stichting 
Dorpsacademie had al geld voor deze doel-
groep gekregen aldus onze beëdigde 
Pinokkio en de pilot van Stichting Dorpsaca-
demie was mislukt. Dit was het moment dat ik 
begon te schelden. Want Stichting Dorpsaca-
demie had dan wel geld gekregen, maar dat 
was voor de thuiszitters, dat wijzelf zo gek 
waren om onbezoldigd dingen voor de 
LHBTIQ+ groep te organiseren was toch echt 
wat anders. Een serieuze verdraaiing van de 
feiten dus.

Mislukt
Komen we nu bij het punt dat de pilot met 
Stichting Dorpsacademie mislukt was, dat is 
niet alleen gelogen, dat is zelfs volstrekt 
stupide en kwalijk te noemen en wel hierom: 
door ons werk met thuiszitters kwam ik 
ineens in de wondere wereld van de Jeugd-
zorgbedrij�es, betaalde mensen die kinderen 
“hoofdpijndossiers” noemden, maling hadden 
aan de privacywetgeving en schrikbarend 
weinig kennis hadden van de thuiszitters-
problematiek. Die lekker doorbetaald en al 
dossiers schrijvend doodleuk alsnog die 
kinderen thuis lieten zitten en geen moer aan 
de situatie veranderden tot wij ingrepen en 
die kinderen naar ons toetrokken. En nee ze 
zijn gelukkig niet allemaal zo, maar het zijn er 
wel veel te veel. Nog vreemder werd het dat 
hetzelfde gemeentehuis, wat ons het Innova-
tiefonds had toegekend, al vrij snel zelf de 
boel begon te saboteren door ons steeds 
opnieuw eisen op te leggen waarvan wij in 
beginsel al hadden gezegd dat wij daar niet 
aan gingen doen, namelijk het dossiers 
schrijven en doelen opleggen. Wij zijn geen 

jeugdzorg, wij zijn een oplaadstation voor 
kinderen die volkomen stuk zijn gelopen. De 
kracht zit hem juist om ze eens even niet te 
behandelen als dossiernummer, maar 
gewoon weer als puber. Steeds hulpelozer 
werden de Rondeveense ambtenaren over 
welk vakje ze ons nou zouden moeten 
instoppen.

Faam
Ondertussen steeg de faam van de Dorpsaca-
demie buiten de gemeentegrenzen hard, 
kinderen kwamen uit Gouda, uit Woerden en 
toen ze ons in Utrecht hadden ontdekt werd 
dat de grootste leverancier van thuiszitters. 
Nog altijd komen elke woensdag en vrijdags 
pubers per taxi naar ons toe. Hoewel de 
ambtenaren daar ook even moesten zoeken, 
worden die jongeren gewoon betaald. Alleen 
de Ronde Venen weigerde nog langer PGB te 
betalen voor de opvang van Rondeveense 
pubers, iets wat wij allen als verbijsterend 
ervoeren. Schenk je eerst het Innovatiefonds 
om vervolgens je eigen gezinnen, je eigen 
jongeren in de steek te laten. Wij besloten 
alsnog ook deze kwetsbare jongeren toe te 
laten, om hen te stra�en voor incompetentie 
op het gemeentehuis kon niemand van ons 
over zijn hart verkrijgen. Ook de leerplicht-
ambtenaar bleef ons kinderen toesturen 
omdat zij ons geweldig vindt. Wij namen de 
belangen van de Rondeveense jeugd dus wel 
serieus. Dat ik daardoor deze zomer voor het 
twaalfde jaar niet op vakantie kan, wat ik als 
moeder van een serieus ziek kind toch best 
had kunnen gebruiken, is daar dan wel het 
gevolg van. Vanuit bezieling en een roeping 
werking zet in je portemonnee geen zoden 
aan de dijk.

Groot succes
De Dorpsacademie is een groot succes, wij 
hebben de afgelopen jaren hoopjes ellende 
zien opbloeien die weer opleidingen doen, 
aan het werk gaan; die geen suïcidepogingen 
meer doen, die weer kunnen lachen. Die eind-
examen doen en ondanks hun soms al pittige 
verleden zich een weg banen in de samen-
leving. Veel blije ouders zagen we ook trou-
wens. De Dorpsacademie wordt gezien als 
interessant experiment door bijvoorbeeld het 
Samenwerkingsverband, wordt met interesse 
gevolgd door parlementariërs en ik word uit 
het hele land gebeld met de vraag om mijn 
kennis te delen. Zelfs het hoogste ministerie 
was onder de indruk en plaatste een interview 
met ons op hun site voor de hoogste ambte-
naren, evenals de landelijke aandacht van 
radio en een aantal tijdschriften. De Dorpsaca-
demie is erkend stagebedrijf voor het MBO en 
HBO en wij werken samen met het Werkcen-
trum als daarom gevraagd wordt. Wij zijn de 
hele coronaperiode jongeren blijven bege-
leiden en opvangen. Omdat ik de enige ben 
die nog enigszins betaald wordt, waar de rest 
inclusief bestuur, zich voor niks de tandjes 
werkt, werd er door sympathisanten in het 
hele land en zelfs daarbuiten ondertussen al in 
totaal zo’n dertigduizend euro ingezameld.

Kortom Stichting Dorpsacademie is een groot 
succes, de enige mislukte component in het 
hele verhaal zijn precies de hulpeloze incom-
petente ambtenaren waar wethouder Maarten 
van der Greft zelf verantwoordelijk voor is. 
Nieuwe bezems vegen schoon zeggen ze, 
maar wethouder Maarten van der Greft laat nu 
al stinkende remsporen op mijn levenswerk, 
de Dorpsacademie, achter.

Ik eis excuses voor al onze hardwerkende vrij-
willigers, onbetaalde krachten, ons keihard 
werkende bestuur, onze sympathisanten, onze 
donateurs, maar vooral voor onze geweldige, 
prachtige, stoere, beschadigde pubers die elke 
dag weer een gevecht moeten leveren om 
vooruit te komen in een falend systeem. Zij 
zijn mijn helden, altijd weer, en kom je aan 
hen, dan ga ik schelden. Zij zijn het namelijk 
waard om verdedigd te worden.

Jenneke van Wijngaarden
Stichtingdorpsacademie.nl

Stank voor dank





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-
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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.
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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.

Natuurlijk Wonen

“Wij dromen over wonen 
in een Voedselbos”
Wonen in een voedselbos? Dat speelt in de kruinen van een groep van 
zo’n twaalf inwoners van de Ronde Venen. Regelmatig komen zij samen 
om hun ideeën hierover vorm te geven. Om dit plan van de grond te 
krijgen, wil de groep andere mensen uitnodigen om mee te 
brainstormen. 

Ultieme droom 
De deelnemers van het initiatief 
hebben elkaar gevonden in hun 
wens te wonen in de natuur, met 
ruimte en groen om hen heen. In een 
huis dat past in deze omgeving, 
waarin je woont in harmonie met de 
natuur. Geen grote, luxe huizen, maar 
kleine duurzame woningen, bijvoor-
beeld gebouwd van hout, en volledig 
energieneutraal. Een bestaande 
boerderij kan opnieuw gebruikt als 
gezamenlijke ruimte. Zij dromen over 
voeding van eigen land. Nu al eten ze 
biologisch, lokaal en met de 
seizoenen mee. Maar de deur 
uitlopen om in je eigen tuin te 
oogsten en vervolgens direct te 
koken is de ultieme droom. 

Stadslandbouw
Een voedselbos geeft daar de moge-
lijkheid toe. Elanor Merrill: “In een 
voedselbos groeien allemaal eetbare 
kruiden, bodembedekkers, struiken 
en klimplanten. In het begin moeten 
voedselbosbewoners op de kwets-
bare, jonge aanplant letten maar er is 
weinig onderhoud bij permacultuur 
en later oogsten we het hele jaar 
dóór bruikbare producten. Een 
nieuwe gewascode ‘voedselbos’ kan 
worden toegepast op agrarisch land, 
en daarop mag gewoond worden, 
net als een boer op zijn land woont. 
Voedselbosontwerpers moeten mini-
maal de helft van de grond aan 
stadslandbouw besteden en maxi-
maal een achtste deel aan bebou-
wing.” De prijs is lager dan bouwka-
vels. Ook hier wordt informatie over 
het CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) onderzocht. 

Toekomstbeeld
De ideeën vertakken zich vanuit een 
gewortelde basis nadat is besproken 
hoe ieder de ideale woonvorm voor 
zich ziet. Theo Coolen: “Het toekomst-
beeld voor dit initiatief omvat een 
kleine (zelfbouw)woning gecombi-
neerd met een voedselbos. Samen 
met andere woningen in een collec-
tief van mensen die ook een soortge-
lijke, duurzame woonvorm nastreven. 
In dat collectief bepalen we geza-
menlijk, zoveel mogelijk vooraf, de 
mate waarin we samenwerken en de 
plaats en verhoudingen van – 
gemeenschappelijk - groen, zoals een 
voedselbos en collectieve moestuin, 
en de individuele woningen en even-
tuele overige gemeenschappelijke 
voorzieningen.”

Tiny house
“Mijn droom is een voedselbos in 
combinatie met een tiny house,” 
vertelt Jannet Heerma. “Ik heb al jaren 
die wens, met name vanwege de vrij-
heid, het wonen in de natuur en de 
wens eenvoudiger, duurzamer en 
milieubewuster te leven. De bewo-
ners zijn nauw betrokken bij het 

ontwerp en de bouw van hun huis. 
Klein, maar volwaardig en duurzaam, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke materialen. We delen 
gezamenlijke bezittingen, denk aan 
gereedschappen of een moestuin. De 
opbrengst van de voedselbossen 
wordt verkocht bv tijdens een weke-
lijkse markt. Er is diversiteit in leeftijd 
waardoor jongeren ouderen kunnen 
ondersteunen en ouderen jonge 
gezinnen helpen met bijvoorbeeld 
oppassen.”

Gelijkgestemden
In de bijeenkomsten zoekt niemand 
een commune met allerlei regels, 
maar wel een gemeenschap waarin 
iedereen zijn eigen privacy heeft. 
“Wij willen graag in de buurt wonen 
met gelijkgestemden,” zeggen 
Deborah Megens en Joep Baaij. “In 
een omgeving waarin ‘groen’ een 
grote rol speelt. Met respect voor 
elkaar en dat we elkaar helpen waar 
nodig. Een combinatie van een voed-
selbos, gemeenschappelijke tuin(en), 
duurzame woonvorm(en) lijkt ons 
ideaal. Voor ons is zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend wonen in een 
bescheiden, eventueel zelfge-
bouwde, woning een optie.”

‘Natuurlijk samenleven’ noemt 
Wester Regelink het. “Dromen over 
een eigen plek. Dat betekent dat een 
eigen kavel ook belangrijk is. Deze 
hoeft niet afgeschermd te worden 
met een schutting, maar wel dat er 
een eigen ruimte is. Ik ben niet op 
zoek naar een woongroep. Maar wel 
naar een gemixte groep �jne buren, 
met wie we samen het voedselbos 
bijhouden en contact kunnen 
opzoeken.”

Inbreng
De initiatiefnemers wonen nu in 
eengezinswoningen of hebben nabij 
een recreatiewoning. “De biologische 
groenten uit mijn tuin en ook de 
eieren vinden nu al wekelijks hun 
weg naar een kleine klantenkring.” 
Theo vertelt rustig en kijkt vooruit: 
“Als het voedselbos er komt, is het de 
bedoeling dat alle bewoners een 
bijdrage leveren. In een dergelijk 
plan bestaat mijn inbreng uit het 
delen van de ervaring die ik heb met 
collectieve (zelf )bouwwoning-
concepten en mijn kennis, passie en 
vaardigheden op het gebied van 

biologische moestuinen en (klein)
veehouderij, gecombineerd met dito 
voedselbossen en groenbeheer.” 
Deborah glimlacht naar Joep en hij 
knikt gemoedelijk. “Wij zouden graag 
onze ervaring delen met tuinieren en 
de aanleg van diverse tuinen. Wij 
steken beiden graag de handen uit 
de mouwen.” Joep is de ‘stille kracht’ 
in de tuin en werkt daarnaast ook 
graag samen met anderen aan aller-
hande klussen. Deborah is herborist/
kruidenkundige en chef en deelt met 
plezier haar kennis over kruiden en 
koken. Zij heeft een ‘groen’ netwerk. 
Mariëtte is werkzaam in de gehandi-
captenzorg en als verpleegkundige 
opgeleid. “Wellicht kan ik hiermee 
iets betekenen als ik in een buurtje 
woon waarin het ook een doel is om 
naar elkaar om te kijken.” Wester wil 
als adviseur duurzaam bouwen met 
praktische ervaring als timmerman 
(houtbouw) ook zijn kennis 
inbrengen. Iedereen heeft wel een 
boompje, en een steentje bij te 
dragen. 

Nieuwe deelnemers gezocht
De groep bestaat uit enthousiaste 
deelnemers. “Toen ik het krantenar-
tikel over het voedselbos in eigen 
omgeving las, werd ik meteen 
ontzettend blij,” vertelt Marleen van 
de Kraats. “Om hieraan te kunnen 
bijdragen leek een verre droom voor 
mij. Maar niet schieten is altijd mis, 
dus ik heb meteen gereageerd op de 
oproep. Ik ben zeer gemotiveerd om 
één, maar liever nog veel meer, 
voedselbos(sen) in De Ronde Venen 
te krijgen. Ik had niet bedacht er zelf 
te kunnen wonen, maar dat klinkt 
natuurlijk helemaal ideaal. Een voed-
selbos lijkt me dè manier om met de 
aarde en voedselvoorziening om te 
gaan. Niet alleen voor de toekomst, 
maar liefst meteen. Het is voor mij 
niet de vraag of er meer voedsel-
bossen komen, maar hoe snel!” De 
huidige groep is op zoek naar meer 
mensen die kennis en vaardigheden 
willen delen over wonen in een voed-
selbos. Op zaterdag 10 juli vindt de 
volgende brainstorm plaats bij Eiland 
van Hein in Wilnis van 10 tot 
12.30uur. Een consumptie kopen en 
zelf betalen alsjeblieft. Inschrijven: 
egmguard-voedselwoonbos@
yahoo.com

Wees welkom!
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Neemkast
Er zijn wat hobbels genomen, 
maar afgelopen woensdag-
avond was het eindelijk zover: 
de eerste Geef en Neemkast 
werd in de entree van het appar-
tementen-complex aan de 
Croonstadtlaan te Mijdrecht 
geplaatst. De kast was gevuld 
met allerhande natuurlijke 
voeding en lichaamsverzor-
gingsproducten. Twee bewoners 
van het complex houden het 
aangezicht van de kast netjes en 
zullen mensen aanspreken die 
de goede bedoelingen van de 
gevers misbruiken.

Samen oplossen en delen
De stichting is tot dit initiatief 
gekomen vanwege de toene-
mende armoede - ook in onze 
gemeente – vanuit de gedachte 
dat we het samen moet 
oplossen. Gevers kunnen op een 
eenvoudige wijze datgene wat 
ze willen delen, plaatsen in de 
kast. Alles wat je in de super-
markt kan kopen, is welkom met 
uitzondering van alcoholische 
dranken, vlees en vis. Hoe 
eenvoudig is dat! Voor wat 
bederfelijke producten wordt er 
een beroep gedaan op het 
gezond boeren verstand. De 
gever kan rekening houden met 
een gemiddelde doorlooptijd 
van enkele uren tot 1 dag. Dit 
geeft nog eens aan hoe nijpend 
het probleem is. Ook in Mijd-
recht en Vinkeveen Over enkele 
weken zullen er ook Geef en 
Neem kasten worden geplaatst 
in de Buurtkamer te Mijdrecht 
en bij de Boei in Vinkeveen. De 
stichting is nog op zoek naar een 
plek en beheerder in Wilnis en 
doet bij deze een oproep. Ook 
spreekt zij namens de Nemers 
dank uit voor de gaven, die in 
sommige gevallen levensred-
dend zijn! Wilt u meer weten 
over het werk en de doelstelling 
stichting? Kijk dan op www.just-
behomes.org
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Vinkeveen - In de laatste veldcompe-
titiewedstrijd van het seizoen 
behaalde de Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht een keurige overwin-
ning in Mijdrecht op buur Atlantis: 
18-21. Door dit resultaat eindigt De 
Vinken op een derde plek in de rang-
lijst. Het was een wedstrijd om ‘des 
keizers baard’. Zowel Atlantis als De 
Vinken hadden zich weken geleden al 
veilig gespeeld en ook promotie was 
voor beide teams niet meer mogelijk. 
Toch heeft het tre�en tussen beide 
gemeentegenoten altijd een extra 
dimensie. En spannend werd het 
deze laatste wedstrijd ook zeker nog. 
Vinken’s’ coach Sabrina Kooijman kon 
beschikken over een complete, �tte 

selectie: Zoë van Dasler, Mariska 
Meulstee, Jerom Stokhof en Rutger 
Woud begonnen in de aanval. Eva 
Hemelaar, Dorien Verbruggen, Levi 
Kroon en Jelle Mul stonden in de 
defensie van het Suiteteam. ‘Good 
old’ Mariska Meulstee opende met 
haar eerste schot de score: 0-1. 
Vinken’s topschutster aller tijden 
speelde deze zaterdag haar laatste 
wedstrijd voor De Vinken. Het was 
haar 822ste tre�er voor De Vinken 1, 
sinds zij in 2002 haar debuut in het 
eerste maakte. Aanvoerder Jerom 
Stokhof maakte 0-2 en langzaam 
maar zeker liepen de bezoekers door 
doelpunten van Eva Hemelaar, Zoë 
van Dasler, en vier tre�ers van Levi 

Kroon uit via 2-6 naar 4-8. Vijf 
minuten voor rust herpakte de thuis-
ploeg zich echter heel sterk. Binnen 
zes minuten scoorde Atlantis vijf 
maal, waardoor de Mijdrechtenaren 
met een 9-8 voorsprong de rust 
ingingen. Na de pauze nam Rutger 
Woud het initiatief, hij maakte 9-9. En 
tot 12-12 gingen de Rondeveners 
gelijk op. (strafworp Eva Hemelaar, 
afstandsschoten Rutger Woud en 
Dorien Verbruggen). Daarna kon het 
Kindermodehuisteam opnieuw het 
voortouw nemen. Er kwam weer een 
vierpuntenvoorsprong op het wat 
haperende scorebord. De losgeslagen 
Rutger Woud scoorde drie maal en 
seizoenstopscorer Levi Kroon maakte 
zijn vijfde van de middag. Zoë van 
Dasler hield de marge nog even op 
vier (13-17), maar een sterk terugko-
mend Atlantis kwam opnieuw heel 
dichtbij: 16-17. Toch trokken de 
bezoekers aan het langste eind. Zoë 
van Dasler maakte 16-18. En na een 
nieuwe aansluitingstre�er van Mijd-
recht antwoordde Levi Kroon met 
17-19 en Mariska Meulstee 
bekroonde haar laatste optreden met 
een benutte vrije bal van de attente 
Zoë van Dasler. Een ‘laatste’ strafworp 
voor Atlantis werd door Levi Kroon 
teniet gedaan, waardoor De Vinken 
met 18-21 beide punten mee naar 
Vinkeveen mocht nemen.

De Vinken sluit af met winst

Wilnis - Een heel mooi seizoen voor 
de meiden van CSW. Eindelijk konden 
ze weer een heel seizoen voetballen. 
Tot aan de één na laatste speelronde 
was het spannend voor beide teams. 
De MO19-1 stond gelijk in punten met 
Hercules-Zaandam. En moest de 
laatste speeldag dus winnen om 
kampioen te worden. CSW MO19-1 
won maar liefs met 8-0 en werd dus 
glansrijk kampioen. De MO17-1 stond 
(met nog 1 wedstrijd in te halen) 1 

punt achter op de nummer 1 Houten. 
De spannende inhaal wedstrijd werd 
met 1-0 gewonnen waardoor de 
meiden van de MO17-1 feest konden 
vieren. Aan het begin van het seizoen 
dachten ze allemaal dat de eerste 
klasse voor beide teams erg moeilijk 
zou worden. Als ze dan allebei tot aan 
het eind meestrijden voor de bovenste 
plek is dat een hele goede prestatie. 
Door de strijdlust van beide teams zijn 
ze zeer verdiend kampioen geworden.

CSW MO19-1 en CSW MO17-1 
kampioen in de eerste klasse

Mijdrecht - HVM werd in 1977 opge-
richt. Drie jaar later konden ze met 
wedstrijden meedoen. In eerste 
instantie waren er nog geen velden 
en moest elke wedstrijd twee keer 
uitgespeeld worden. Inmiddels heeft 
de club een mooi clubhuis en twee 
kunstgrasvelden. Afgelopen zaterdag 
werd in de ochtend een ‘Jongste 
Jeugd toernooi’ gehouden. 15 teams 
van diverse hockeyclubs uit Noord 
Holland hebben met ontzettend veel 
plezier vele spelletjes en wedstrijdjes 
gespeeld. Natuurlijk was er ook voor 
gezorgd dat er een aantal zwem-
badjes waren zodat de kinderen weer 
konden afkoelen. Om 16.00 uur werd 
er een wedstrijd gespeeld tussen het 
huidige Heren 1 team en een tegen 
van oud-Heren 1 spelers. De oud-
Heren 1 spelers hebben het drie 
kwarten heel goed bij kunnen 
houden, maar door de warmte was 

het vierde kwart net iets te veel. De 
uitslag? Er werden meerdere 
uitslagen genoemd, maar is verder 
niet zo belangrijk. Wel was het hart-
stikke leuk om vele oud-spelers weer 
op het HVM veld te zien spelen.
Intussen was de DJ gestart met het 
draaien. Vanaf ca.18.30 uur nam DJ 
Rick Romijn het voor ongeveer twee 
uur over. Rick was één van de side-
kicks van Edwin Evers bij radio 538. 
En het bleef ontzettend mooi weer.
Vanaf 18.00 uur stond een voortref-
felijke BBQ klaar met naast o.a. heer-
lijke worstjes en spiesjes, ook een 
broodje pulled pork. Door leden/
ouders van HVM zelf gebraden en 
‘gepulled’. Maar natuurlijk ook een 
lekkere salade met tomaten en 
mozzarella en een heerlijke fruit-
salade. De IJssalon heeft als toetje 
diverse smaken ijs gebracht. Al met 
al een ontzettend gezellige dag.

HVM viert 45 jaar bestaan

De Kwakel - Afgelopen week was 
een week vol afsluitingen op hockey-
club Qui Vive. Nadat in de week van 
10 juni alle kinderen voor de laatste 
keer dit seizoen getraind hadden, 
had Qui Vive afgelopen week nog 
een aantal gezellige momenten voor 
de Jongste Jeugd op de planning 
staan. Afgelopen woensdag was er 
voor de Jongste Jeugd een feeste-
lijke afsluiting van de trainingen 
georganiseerd. In circuitvorm 
konden de kinderen zich op deze 
dag met allerlei verschillende aktivi-
teiten heerlijk vermaken. Met dank 
aan Kidspower genoten de kinderen 
van een stormbaan, een bungee run 
en konden ze via de snelheidsmeter 
kijken hoe hard ze konden slaan. 
Daarnaast werd er ook nog een 

partijtje knotshockey gespeeld. 
Gezien de hoge temperaturen 
tijdens deze dag konden de 
kinderen aan het einde nog even 
lekker afkoelen onder de sproeiers 
en ging iedereen met een ijsje weer 
naar huis. Afgelopen zaterdag sloot 
de Jongste Jeugd de competitie af 
met de jaarlijkse Jongste Jeugddag. 
Op verschillende clubs in Nederland 
spelen teams per leeftijdscategorie 
een afsluitend toernooi. Op Qui Vive 
kwamen vijftien 8E jongens- en 
meidenteams (groep 6 leeftijd), 
waaronder de drie eigen Qui Vive 
teams, zich tussen 9.00 - 15.00 uur 
vermaken tijdens een “Happy 
Holiday” toernooidag. Elk team 
speelde deze dag 4 à 5 wedstrijden 
met poulewedstrijden, een kruis-
�nale en uiteindelijk DE �nale. Bij 1 
meisjespoule was zelfs de �nale nog 
niet bepalend waardoor er afge-
sloten werd met shoot-outs. Zowel 
bij de jongens als bij de meisjes was 
er een prijs voor het team met de 
meest originele out�t. Bijna alle 
teams hadden wel iets door middel 
van kleding en/of accessoires met 
het thema van deze dag gedaan en 
dat zag er bij elkaar allemaal hart-
stikke gezellig en zomers uit. Naast 
de wedstrijdjes was er voor alle 
kinderen een lekkere lunch en 
konden de kinderen ook deze dag 
gebruik maken van de snelheids-
meter, de bungee run en gingen ook 
nu weer de sproeiers meerdere 
keren aan waardoor veel kinderen 
dit moment benutte om even lekker 

Afsluitende jeugdactiviteiten
bij Qui Vive

af te koelen. Ook werden er tussen-
door de nodige watergevechtjes 
gehouden wat er allemaal voor 
zorgde dat ook dit een hele 
geslaagde dag werd. Afgelopen 
zondag was er nog een momentje 
voor alle stokstaartjes (de jongste 
hockeyers van de club). Na-
dat ze eerst weer lekker een uurtje 
getraind hadden was het hun beurt 
om in het zonnetje gezet te worden. 
Na weer een blok van acht trai-
ningen, waarbij alle stokstaartjes 
iedere zondagochtend ontzettend 
hun best hebben gedaan, was het 
tijd voor hen om aan het einde van 
deze training hun diploma in 
ontvangst te nemen. Per team 
werden zij met hun jeugdtrainer 
onder luid applaus naar voren 
gehaald om één voor één hun 
diploma te krijgen. Er was een foto 
momentje voor de ouders en daarna 
gingen alle kinderen per team nog 
even met de mascotte van de Stok-
staartjes op de foto. Deze mascotte 
zorgde tijdens alle trainingen altijd 
even voor een gezellig momentje. 
Ook de Stokstaartjes gingen met een 
lekker ijsje en een bidon naar huis. 
Na a�oop werden ook de (jeugd)trai-
ners nog volop bedankt voor hun 
inzet. Het trainingsseizoen zit er nu 
dus op maar de komende weken 
staan er nog een aantal gezellige 
activiteiten bij Qui Vive op de plan-
ning. Met een C- en D-toernooi, een 
Kick o� dag (waarbij de kinderen 
alvast een wedstrijdje gaan spelen 
met hun nieuwe team van aanko-
mend seizoen) en het Boet (familie)
toernooi zal het de komende week-
enden nog gezellig druk zijn op de 
velden langs de Noorddammerweg.

Vinkeveen - Op vrijdag 24 juni 2022 
is er prijsklaverjassen voor iedereen 
in Café de Merel in Vinkeveen. Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 

winnaar of winnares bekend. Afge-
lopen vrijdag was Frans Bierstekers 
de beste kaarter met maar liefst 7505 
punten. Tweede werd An Pothuizen 
met 7046 punten en derde Gerrit 
Vink met 7007 punten. De poedel 

was voor Peter van Kerkwijk 4728 
punten. De volgende prijsklaverjas-
avond is vrijdag 24 juni. Aanvang 
20.00 uur, dus wees op tijd. Aanwezig 
zijn voor de inschrijving: 19.45 uur. 
Telefoonnummer van Café de Merel 
is 0297-263562. Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen. E-mail: thcw@xs4all.nl.

Klaverjassen in De Merel



Uithoorn - Van 23 t/m 25 juni is Opti-
mist on Tour bij Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter in Uithoorn op 
initiatief van Stichting promotie 
Uithoorn en de Kwakel. Op donder-

dag en vrijdag worden tijdens school-
tijd schoolklassen uitgenodigd en 
buiten schooltijd (ook op zaterdag) 
kunnen kinderen zich vrij inschrijven. 
Op zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur 

biedt Roei- en Kano vereniging Michiel 
de Ruyter ouders de kans het goede 
voorbeeld van hun kinderen te volgen 
en ook in een kano of een roeiboot te 
stappen. Zo kunnen ouders samen 
met hun kinderen kennis maken met 
deze fantastische watersporten. En dat 
alles is geheel gratis. Kinderen kunnen 
zich inschrijven via www.optimiston-
tour.nl. Ouders hoeven zich niet aan te 
melden, dat kan ter plekke als ze met 
hun kind meekomen. Ze worden dan 
begeleid door ervaren instructeurs 
van MdR. Kanoën en roeien zijn water-
sporten, je kan dus nat worden.Het is 
verstandig om kleding te dragen die 
nat mag worden en eventueel droge 
kleding mee te nemen. Bent U 
zaterdag 25 juni niet in de gelegen-
heid maar bent U wel geïnteresseerd 
(na de enthousiaste verhalen van uw 
kind), maak dat kenbaar door een 
mailtje te sturen naar info@mdr.nu, 
dan maken ze een afspraak.

Optimist on Tour: Michiel de 
Ruyter biedt ook ouders de kans

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
knalden de meiden D-jeugd van KDO 
handbal zomaar naar de eerste plaats 
in de veldcompetitie. Winst op Havas 
was voldoende voor een kampioen-
schap en dat hebben ze deze dag 
uitbundig gevierd! De veldcompe-
titie kon dit seizoen niet anders dan 
spannend worden, aangezien er 
maar vijf competitieweekenden 
waren. KDO moest eenmaal – om 
reglementaire redenen – haar meer-
dere kennen in Vriendschap/TOB, 
maar eindigde verder ongeslagen in 
hun poule! De kampioenswedstrijd 
was niet zo spannend (5-26), maar 
het feest daarna was des te groter. Ze 
ontvingen allemaal een medaille en 
kregen inloopshirts met hun naam 
erop, gesponsord door Kwekerij 
Amstelkant. Zo kunnen ze ook 

volgend seizoen goed voor de dag 
komen! Dan spelen zij in de C-jeugd. 
De kampioensdag vervolgde zich ‘op 
het dorp’ in De Kwakel, waar zij een 
o�cieel momentje kregen op het 
balkon van het dorpshuis! De dag 
werd afgesloten met een etentje bij 
de gele M. Een kampioensdag om 
nooit te vergeten. Wil je net als deze 
kampioenen ook komen handballen 
bij KDO? Je bent welkom vanaf 5 tot 
… jaar! Onze teams spelen op recrea-
tief niveau en in de wedstrijdsport, 
dus er is altijd wel een team waar je 
bij past. Er wordt getraind en er 
worden wedstrijden gespeeld in de 
zaal en op het veld. Vanaf deze zomer 
speelt KDO handbal ook Beach 
Handbal, de zomerse variant van 
handbal. Kijk op www.kdo.nl/
handbal voor meer informatie. 

D-jeugd KDO handbal
ki-ka-kampioen

Uithoorn - Acht individuele podium-
plaatsen, drie team podiumplaatsen 
en maar liefst 47 nieuwe persoonlijke 
records voor AKU-atleten bij wederom 
een warme zomerse competitiewed-
strijd in Amsterdam. De Atletiek Klub 
Uithoorn (AKU) CD junioren mochten 
zaterdag 11 juni afreizen naar AV Atos 
in Amsterdam. Hier stond de laatste 
reguliere competitiewedstrijd op de 
agenda waarbij de atleten zich konden 
meten met o.a. AV 1923, AV Atos, AV 
Rijnsoever, AV Startbaan, AV Zaanland 
en Voorschoten 97. De wedstrijd vond 
wederom plaats onder zeer zomerse 
omstandigheden waarbij de zon (en 

het gebrek aan schaduw op het 
complex) zeker later op de dag zijn 
stempel begon te drukken op de pres-
taties. Des temeer mag iedere atleet 
trots zijn op de prestaties die zij zowel 
individueel en als team hebben neer-
gezet. Want ondanks de warme 
omstandigheden presteerde de AKU 
junioren uitermate goed en stelden 
maar liefst acht individuele podium-
plaatsen, drie team podiumplaatsen 
en maar liefst 47 nieuwe persoonlijke 
records veilig! Maar AKU was niet 
alleen goed bezig qua prestaties, ook 
qua sportiviteit en teamspirit lieten de 
atleten (en ouders) zich wederom van 

hun beste kant zien! Het eerste AKU 
Meisjes Junioren D team moest het dit 
keer helaas doen zonder Nynke Veen 
ivm ziekte. Absoluut een aderlating 
voor het team! Gelukkig kon Aranxta 
Ligtvoet de plaats van Nynke in het 
estafette team overnemen om zo toch 
te scoren op dit onderdeel. Met een 
kleine volgordewijziging en een korte 
‘wisseltraining’ liep dit team in 36,13 
naar de derde plaats op dit onderdeel. 
Op de overige onderdelen die Nynke 
zou doen had het team gelukkig een 
dubbele bezetting. Hierdoor vielen er 
geen gaten in het schema en kon het 
maximaal aantal punten veiliggesteld 
worden hetgeen leidde tot een nette 
achtste plaats in de wedstrijd met 
3,598 punten. Ook Team 1 van de AKU 
Jongens Junioren D had te kampen 
met blessureleed. Hier moest Robin 
van Montfoort na de estafette 
uitstappen vanwege een opspelende 
langlopende blessure. Door de 
breedte van het team kon het team dit 
gelukkig ook goed opvangen en 
onder de luide aanmoedigingen van 
Robin stelden zijn teamgenoten de 
vijfde plaats in de wedstrijd veilig met 
4,901 punten. De vereniging en trai-
ners kijken met trots terug op een 
mooie meerkamp competitie en zijn 
ze trots op de inzet, sportiviteit, team-
spirit en natuurlijk de prestaties van 
alle atleten!

Veel podiumplaatsen en PR’s 
voor AKU-atleten

Uithoorn - Een aantal jonge atleten 
van AKU heeft in het afgelopen 
weekend geweldige prestaties
geleverd bij de Nederlandse kampi-
oenschappen. De 17-jarige B-junior, 
Ethan Hartsink heeft bij de categorie 
onder 18 jaar een geweldige pres-
tatie geleverd door op de derde 
plaats te eindigen op de 400 meter 
bij wedstrijden bij AAC in 
Amsterdam. De series kwam hij 
zaterdag makkelijk door en in de 
halve �nale liep hij een tactisch 
sterke race en met de tweede plaats 
bereikte hij de �nale op zaterdag. De 
�nale op zaterdag was sterk bezet en 
de nrs. 1 en 2 waren voor hem na 300 
meter te ver weg. Met zijn concurrent 
voor de derde plaats kwam hij gelijk 
op de �nish af. Met een duik liet hij 
zich door de �nish vallen en daarmee 
bereikte hij de bronzen medaille, een 
mooie beloning voor vele zware trai-
ningen. Hij had er graag een paar 
lichte schaafwonden voor over.

Bij de nationale A-games waren meer 
AKU-atleten actief en zij behaalden 
allen ereplaatsen, zowel bij de eerste 
jaars als de tweede jaars pupillen.
Brechtje Veerhuis, A2e jaars, 
behaalde een fantastische eerste 
plaats op de 1000 meter, met een PR 
van 3.33 min. Daarnaast werd ze 
vijfde bij verspringen met een sprong 
van 3,88 meter, zesde bij hoog-
springen met 1,20 meter en vijfde bij 
de 60 meter sprint. Mike Ettinger, 
A1e jaars, liep lange tijd op een 
derde plaats maar werd op de laatste 
meters ingehaald en werd vierde met 
een heel mooi PR in 3.30 min. Roel 
Verlaan, A1e jaars, behaalde twee 
derde plaatsen, een bronzen 
medaille met kogelstoten met een 
worp van 7,12 meter en een bronzen 
medaille met een geweldige sprong 
met verspringen van 3,98 meter, een 
mooi PR. Daarnaast werd hij zesde bij 
het werpen met de Fortexspeer en 
vijfde op de 60 meter horden.

Successen voor jonge
AKU-atleten bij NK

Uithoorn - Woensdag was het dan 
eindelijk zover. UBA Sport 3 kon 
eindelijk de schaal in ontvangst 
nemen. Een extra lang seizoen met 
halverwege een verplichte ‘Corona-
break’. Het seizoen begon wat stroef 
met een directe uitschakeling in het 
bekertoernooi. Iedereen kwam net 
terug van zomervakantie dus de 

scherpte was er nog niet. Achteraf 
gezien bleek dit meteen een goede 
‘wake up call’. Alle wedstrijden in de 
competitie tot de winterstop werden 
uiteindelijk gewonnen. De één met 
nog grotere cijfers dan de ander. 
Soms zwaarbevochte zeges (een 
keeper die alle ballen pakt is altijd 
prettig) met 1 doelpunt verschil, maar 

uiteindelijk werd de titel ‘winterkam-
pioen’ met een hoop gejuich 
ontvangen. Na een extra lange 
onderbreking van ongeveer twee 
maanden ging men, dacht men, weer 
vrolijk verder. Helaas. De eerste 
wedstrijd tegen de laatste plaats 
eindigde in 1-1. Achteraf bleek dat dit 
team stiekem het eerste elftal had 
opgesteld. Dit mag volgens de regels, 
maar goed, toch was de teleurstelling 
daar. Dit bleek uiteindelijk het enige 
puntverlies te zijn over de hele 
competitie. De cijfers: 23 wedstrijden, 
198 doelpunten voor, 45 doelpunten 
tegen, doet vermoeden dat het alle-
maal makkelijk ging. Er is erg hard 
voor gewerkt. De laatste wedstrijd 
tegen nummer 2 werd uiteindelijk 
gewonnen met 3-1. Na de wedstrijd 
werden we door de sponsor UBA 
Bouw (speciale dank voor de Familie 
Eek, coördinator UBA Sport) gefelici-
teerd in de vorm van een kampioens-
schaal en bloemen. Dank daarvoor. 
Dit kampioenschap betekent komend 
seizoen promotie naar de zesde 
klasse. We hebben er veel zin in.

UBA Sport 3 kampioen
7e klasse zaalvoetbal
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