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Donderdagavond tijdens de gemeen-
teraadsvergadering blikten alle spre-
kers even terug op de bewogen 
geschiedenis van de Sint-Jan de Doper. 
Benno van Dam (DUS!) noemt de 
Schanskerk beeldbepalend voor het 
dorpsgezicht. “Het geeft Uithoorn een 
eigen identiteit.” Zijn partij is kritisch 
over de kosten van 1,3 miljoen, maar 
heeft het wel voor de ontwikkelingen 
over. Van Dam ziet graag dat de 
kruizen die in 2012 zijn weggehaald 
vanwege de veiligheid, weer terugge-
plaatst worden en hij hoopt dat de 
kerk nog een keer opengesteld kan 
worden voor publiek voordat de werk-
zaamheden van start gaan. Wethouder 
Jan Hazen reageert daarop dat ze hun 
best gaan doen de torens in oude 
glorie te herstellen, maar hij kan geen 
garanties geven. Ook het openstellen 
van de kerk voor bijvoorbeeld oud-

parochianen kan alleen als dat verant-
woord is. Verder stelt Van Dam voor 
om een boek te laten maken met foto’s 
van de hele geschiedenis van de kerk. 
Pieter Heiliegers portefeuillehouder 
Kunst vindt dat een goed idee, maar 
ziet dat niet als primaire taak van de 
gemeente. Hij hoopt dat andere 
partijen dit initiatief oppakken. 

Problemen
Toch wil Van Dam de dag niet prijzen 
voordat het avond is, want al eerder 
werd een koopovereenkomst opge-
zegd. Hij wijst op mogelijke 
problemen met de fundering en 
bezwaren van omwonenden. Ook 
Jeroen Albers (GU) wijst op een oud 
document dat de mogelijke woning-
bouw in de weg zou kunnen staan. 
Daarin wordt een aantal bedingen 
genoemd zoals dat er geen horeca 

mocht komen in de buurt van de kerk 
en parkeerplekken die in stand 
moesten blijven. Wethouder Hazen 
legt uit dat het document waarnaar 
Albers verwijst door een notaris is 
aangepast en dat de beperkende voor-
waarden zijn geschrapt. De heer 
Verhoef is geen belangenbehartiger 
meer en de parochie zal geen juridi-
sche stappen nemen tegen de 
gemeente. Martine Cranendonk is blij 
dat dit troosteloze deel van het 
centrum nu in ere hersteld kan 
worden. Veiligheid en wonen zijn 
speerpunten voor de VVD. De partij is 
dan ook blij dat de netten om de kerk 
kunnen worden weggehaald en dat er 
woningen beschikbaar gaan komen. 
De verwachting is echter niet dat er op 
korte termijn gebouwd gaat worden. 
Er moeten nog veel voorbereidingen 
getro�en worden en een bestem-
mingsplanprocedure doorlopen 
worden, maar de wethouder hoopt 
wel dat de ontwikkelingen nog binnen 
zijn collegetermijn afgerond zullen 
zijn.

Uithoorn – De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de heront-
wikkelingsplannen voor de Schanskerk en de pastorie. Alle politieke 
partijen waren blij met de bereikte overeenkomst met de ontwikkelaar 
en het bisdom.

Raad unaniem voor 
herontwikkeling Schanskerk

Uithoorm - De werkzaamheden in en 
om het centrum van Uithoorn hebben 
de laatste jaren een grote impact gehad 
op omwonenden, ondernemers en 
bezoekers van het centrum. Toch is de 
gemeente nu trots op het eindresultaat. 
Het centrum kis enorm opgeknapt. 
Daarom wil de gemeente het nieuwe 
centrum én het kunstwerk Uithoorn 200 
jaar dat daar onderdeel van uitmaakt 
feestelijk onthullen. Dat gebeurt op 
zaterdag 4 februari a.s. met verschil-
lende activiteiten voor jong en oud. 

Het programma
Van 9.30-18.00 uur kan op het 

Zaterdag feestelijke onthulling rotonde
uur start de spectaculaire onthulling 
van de rotonde en het kunstwerk 
Uithoorn 200 jaar. Komt dat zien!

De werkzaamheden
Met het plaatsen van het eerste 
bouw-hek door wethouder Jan 
Hazen gingen in april 2021 de werk-

zaamheden van het Verkeersplan 
centrum Uithoorn van start. Sinds-
dien is er zowel onder de grond, als 
boven de grond hard gewerkt. En dat 
ging niet altijd zonder slag of stoot. 
Wethouder Hazen: “We hebben ons 
best gedaan om overlast van de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te 
voorkomen. Helaas is dat bij grote 
bouwprojecten zoals dit project niet 
altijd mogelijk. Ook stuiten we bij 
grote projecten, zoals het Verkeers-
plan, soms op onvoorziene omstan-
digheden. Zoals bijvoorbeeld bij de 
aansluiting van het riool op het 
Zijdelmeer. Hierdoor heeft het 
project op sommige plekken vertra-
ging opgelopen. Het was, en is een 

zure appel waar we doorheen 
moeten bijten. We werken nu hard 
aan de laatste loodjes, zodat we 
vanaf het voorjaar, als de midden-
bermen kleuren, kunnen genieten 
van een opgeknapt centrum”. 

Ondernemers
De ondernemers van Amstelplein 
zijn nog steeds niet blij. Zij voelen 
zich nog steeds in de steek gelaten 
door de gemeente de laatste jaren: 
“Wij van Amstelplein bestonden 
gewoon niet. Nooit is er enige 
aandacht voor ons geweest. Het 
heeft ons miljoenen omzet gekost en 
dan nu een feest vieren? Er is voor 
ons nog niet veel te vieren”

Valentijnsactie 
Zeeverkenners
Uithoorn - Om geld op te halen voor 
zomerkamp verkopen we zondag 12 
februari Nederlandse kwaliteitsrozen. 
De rozen kosten 2 euro per stuk (9+1 
gratis) en zijn op te halen tussen 
10.00 en 17.00 op ons clubhuis: J.A. 
van Seumerenlaan 3, 1422 XS 
Uithoorn. De bestemming van het 
zomerkamp is dit jaar het Alkmaar-
dermeer. We gaan hier heen met ons 
wachtschip de Olympus en lelie-
vletten. ‘s Avonds kunnen we hier 
ook op overnachten. Het is mogelijk 
alvast een bestelling door te geven 
via rozen@admiralengroep.nl. U kunt 
ook ter plekke langskomen.

Amstelplein geschaatst worden op 
een schaatsbaan. Voor de kleine 
kinderen is er een draaimolen. Daar-
naast kan op het plein ook een wat 
lekkers worden gegeten en 
gedronken. Om 16.30 uur is er een 
optocht van hele nieuwe, moderne 
auto’s tot oude oldtimers. Vanaf 17.00 

11.00 - 15.30 uur

FEESTELIJKE OPENING
ROTONDE EN KUNSTWERK

200 JAAR UITHOORN

4 feb

De werkzaamheden in het centrum hebben een grote impact op omwonenden, ondernemers en 
bezoekers van het centrum. Toch mogen we ook trots zijn op het eindresultaat. Het centrum knapt er 
wel van op. Het kunstwerk Uithoorn 200 jaar - onderdeel van het nieuwe centrum - en het nieuwe 
centrum willen we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschillende 
activiteiten op zaterdag 4 februari 2023.

ONTHULLING: 

11.00 - 15.30 UUR

DJ Stijn & zanger

Edo Barends

09.30 - 18.00 UUR

Schaatsen op het 

Amstelplein

16.30 UUR

Optocht

09.30 - 18.00 UUR

Draaimolen op het 

Amstelplein

17.00 - 18.00 uur
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Regio - Ben je benieuwd hoe het is 
om te zingen in koorverband? Of 
ben je juist op zoek naar een koor 
om (weer) te gaan zingen? Wil je 
nader kennismaken met het ROM-
koor? Dan is er nu een mooie ge-
legenheid: het Koningsdagproject.
Dit project geeft je de kans om mee 

te repeteren met het ROM-koor en 
vervolgens mee te zingen met het 
Koningsdagsconcert. Het concert zal 
plaatsvinden op 27 april om 12.00 
uur in de Janskerk in Mijdrecht. Zoals 
altijd zal James Pollard plaatsnemen 
aan de piano en dit jaar is Mirjam Vos 
erbij op viool. Bijzonder zal zijn dat 

er enkele nummers begeleid gaan 
worden door een draaiorgel.
Vanaf 2 februari wordt er in twaalf 
repetities aan diverse meerstemmige 
nummers gewerkt. Er wordt iedere 
donderdag gerepeteerd van 20.00 - 
22.30 uur, onder immer enthousiaste 
leiding van dirigent Ferdinand 
Beuse, in de Veenhartkerk te 
Mijdrecht.

Stemtest
Er vindt voor de projectleden geen 
stemtest plaats. Iedereen kan aan dit 
project meedoen. Als je meedoet 
wordt je aan een ‘Buddy’ gekoppeld. 
Zeker als je nog niet eerder in een 
koor hebt gezongen kan dit je lekker 
op weg helpen om mee te kunnen 
zingen.
De nummers worden tijdens het 
concert uit het hoofd gezongen, er 
zijn ingezongen partijen beschik-
baar om het instuderen te verge-
makkelijken. Er is een divers 
programma samengesteld, met 
onder andere de volgende nummers 
‘Singing with Gershwin’ (medley), 
‘Imagine’ (John Lennon), ‘Andrew 
Sisters Medley’ en ‘From Now On’ 
(uit ‘The Greatest Showman’).
Daarnaast worden er ook diverse 
meezingers voorbereid.
Donderdag 26 januari is er een open 
repetitie, je kunt dan vrijblijvend 
mee repeteren alvorens je je de�ni-
tief opgeeft voor het project. De 
kosten voor het Koningsdagproject 
zijn € 75,– per persoon.
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Zing mee het ROM-koor

LEZING

Invasieve Exoten,
er komen er steeds meer
Bijna iedereen heeft wel eens een 
Amerikaanse rivierkreeft gezien. 
En de eerste keer is dat schrikken: 
Wat is dat voor een beest? Wat een 
griezelige scharen! Hoe komt hij 
hier?  En ja, die Amerikaanse rivier-
kreeft is een invasieve exoot. Een 
dier dat hier vroeger niet was, dat 
hier ook niet ‘hoort’. En dat andere 
dieren, zoals onze ‘eigen’ rivier-
kreeften, verdringt.
Al sinds 2006 vraagt Wilfred Rein-
hold zich af waar invasieve exoten 
vandaan komen, wat ze aanrichten 
en hoe met ze om te gaan. Op
dinsdag 7 februari vertelt hij over 
zijn onderzoek.
Er zijn vele exoten, van de Japanse duizendknoop tot de halsbandparkiet 
of de mandarijneend. Waar komen deze exoten vandaan? Waarom heten 
ze invasief? Komen er inderdaad steeds meer? Zijn ze ook een verrijking 
voor onze natuur? Welke risico’s brengen ze mee? Wat kunnen we doen 
om ze binnen de perken te houden?
Deze en andere vragen bespreekt Wilfred van het Platform stop invasieve 
exoten. Wilfred is milieujurist.

IVN-lezing ‘Invasieve exoten’ - dinsdag 7 februari - 20.00 - 22.00 uur.
Locatie: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis.
Zaal open om 19.45 uur. Aanmelden niet nodig.
Informatie: Catherine van de Graaf, 0297 - 286 895.

Uithoorn - Twee jaar lang was het 
i.v.m. corona niet mogelijk om in het 
gemeentehuis te exposeren; maar nu 
kan het weer! De stichting Crea (Fort 
aan de Drecht) zal de komende tijd 
maandelijkse exposities verzorgen in 
de hal van het gemeentehuis. Iedere 
maand zullen twee docenten werk 
laten zien dat in de cursussen 
gemaakt is. Als eerste werk van 
cursisten van Piet Reekers, en kera-
miek van cursisten van Boudewijn 
Creuzburg. Een cursus is voor 
iedereen, jong en oud. De bedoeling 
is om kennis bij te brengen en de 
cursist uiteindelijk zichzelf versteld 
doet staan over de mogelijkheden 
die men in zich heeft en eruit te laten 
komen. Of dat nou klei, steen, 

tekenen of welke techniek dan ook is, 
dat is het middel om de talenten die 
iedereen heeft naar boven te halen.
Belangrijk is, om vooral ook drempels 
bij mensen weg te halen waar door 
ze opbloeien en hun eigen mogelijk-
heden ontplooien, en geloof in eigen 
kunnen groeit. Bovendien leer je van 
elkaar en maak je zo elkaar beter.
Ze helpen met de technieken (zoals 
olieverf en acrylverf ) en via 
opdrachten leiden we je door het 
creatieve landschap. Iets maken is 
elke keer een avontuur. Je weet van 
te voren nooit precies wat het resul-
taat zal zijn. In deze tentoonstelling 
zie je de resultaten.
Het schilderij is van Willy van Loon, 
de Cindu in Uithoorn.

Expositie Crea
in gemeentehuis Uithoorn

De Ronde Venen - Wat doet u als uw 
buurman ineens op straat in elkaar 
zakt? Wat doet u als uw kind haar 
kleine teen stoot, veel pijn heeft en 
haar teen niet kan bewegen? Wat 
doet u als uw collega zich verslikt en 
benauwd wordt? En zo kunnen we 
nog wel oneindig doorgaan met
situaties die kunnen gebeuren bij
u thuis, werk of onderweg.

Niet hulpeloos
Wat is er mooier dan dat u kan 
helpen in al deze situaties? Dat u er 
niet hulpeloos bij staat of toch maar 
ongemerkt doorloopt en daar later 
toch niet zo’n prettig gevoel bij hebt. 
Een reanimatie diploma is al heel 

mooi, maar het betreft niet altijd 
hartfalen, dus een EHBO-diploma 
maakt u veelzijdiger.

Eerste minuten cruciaal
De eerste minuten na een ongeval 
zijn vaak cruciaal om levens te 
redden en schade te beperken. En als 
u nu weet dat de meeste ongevallen 
thuis plaatsvinden, dan is het toch 
heel handig en mooi als u meteen 
hulp kunt verlenen.
Tijdens de EHBO-opleidingscursus 
leert u hoe u in elke situatie hulp 
kunt verlenen, van geruststellen, 
wondverzorging, handelen bij kleine 
ongevallen, waarschuwen van de 
professionele hulpdiensten, tot 

stabiele zijligging en reanimeren.
Hierbij krijgt u theoretische scholing, 
maar ook observeren, communi-
ceren en vaardigheden.

Vier zaterdagen
De opleiding, inclusief het examen, 
zal worden gegeven op vier zater-
dagen t.w. 18 februari, 25 februari,
4 maart en 11 maart 2023. Het EHBO- 
diploma is inclusief (kinder) reani-
matie en AED. De opleidingscursus 
zal gegeven worden in ons EHBO 
gebouw op Pijlstaartlaan 1a te
Vinkeveen. In het gebouw is een 
ventilatiesysteem aanwezig.
Wilt u meer informatie of u 
aanmelden? Dan kunt u bellen
0297 - 564 192, mailen naar:
ehbolucasvinkeveen@gmail.com
of ga naar onze website
www.ehbolucasvinkeveen.nl.

EHBO  Lucas opleidingscursus
in Vinkeveen Wilnis - De Hoef - Dinsdag 24 

januari was er in de voetbalkantine 
van HSV in De Hoef een gezellige 
middag met de Zonnebloem-
afdeling Wilnis-De Hoef. Dit keer 
geen spelletjes of een koor, maar 
een middag met twee diapresenta-
ties. De eerste was een beetje tech-
nisch en informatief verhaal over 
plaats- en locatiebepaling via GPS. 

De heer Pouwels, die de presentatie 
deed, had deze in het bijzonder 
afgestemd op de locatie van HSV. 
Tijdens het tweede deel werden
er mooie dia’s van oud Amsterdam 
getoond. En natuurlijk was er in de 
pauze en na a�oop volop tijd om 
gezellig met elkaar bij te kletsen 
onder het genot van een drankje
en een lekker hapje.

Zonnebloem Wilnis-De Hoef
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De Ronde Venen - Eens in de vijf jaar 
maakt de gemeente een plan om de 
verschillende, veranderende water-
stromen zo goed mogelijk te regelen. 
Goede riolering is nodig voor de 
bescherming van de volksgezond-
heid, het milieu en het tegengaan 
van wateroverlast. De gemeenteraad 
vergaderde afgelopen donderdag 
over het water- en rioleringsplan 
(WRP) voor de periode 2023-2027. 
Dit WRP geeft aan hoe de gemeente 
deze gemeentelijke watertaken 
uitvoert.
De lokale overheid heeft de wette-
lijke taak om zorg te dragen voor
de riolering en zorgplicht voor afval-
water, afvloeiend hemelwater en 
grondwater. De gemeente zorgt 
ervoor dat de leefomgeving beter 
bestand is tegen een veranderend 
klimaat met meer hevige neerslag, 
langere periodes van droogte en 
intensere hittegolven. Ook klimaat-
adaptatie valt deels onder de water-
taken. Deze opgaven vereisen een 
realistische doorkijk over meerdere 
jaren en inzicht om juiste keuzes te 
kunnen maken.

Jaarlijkse kosten
De riolering en watertaken vergen 
forse investeringen. Voor de uitvoe-
ring van werkzaamheden en investe-
ringen wordt jaarlijks een bedrag van 
ruim vijf miljoen euro uitgetrokken. 
In het raadsvoorstel zijn de kosten 
voor het beheer en aangekondigde 
maatregelen per rioolaansluiting 
doorgerekend. Om weer op een 
kostendekkend niveau uit te komen, 
gaat de gemeente vanaf 2024 een 

rioolhe�ngstarief van 226 euro 
invoeren, exclusief in�atiecorrectie.

Betegelde tuinen
Namens PvdA-GroenLinks meldde 
Wim Verbree het water- en riolerings-
plan te steunen. Wel uitte hij kritiek 
op het college vanwege de beant-
woording van eerder gestelde raads-
vragen. Verbree vroeg in hoeverre 
het redelijk is om hemelwater vanuit 
betegelde tuinen af te voeren via
het gemeentelijk riool. Hij vond dat 
er veel te weinig voortgang werd 
gemaakt met het vergroenen van 
tuinen. Het college zou al in juni 
2017 aan de raad hebben toegezegd 
dat de gemeente deel zou nemen 
aan de stichting Steenbreek, maar 
dat vervolgens bewust hebben 
nagelaten.

Motie ‘Steenbreek’
Op de website van Steenbreek is
te lezen dat deze stichting in 2015 
werd opgericht vanwege de zorg
om de afname in biodiversiteit én
de toenemende trend om tuinen te
betegelen. Inmiddels is Steenbreek 
uitgegroeid tot een landelijke kennis- 
en netwerkorganisatie die onder-
steuning biedt bij het duurzaam 
vergroenen van de leefomgeving.
Dit doet de stichting Steenbreek met 
aangesloten gemeenten, provincies, 
waterschappen, projectontwikke-
laars, woningbouwcorporaties, 
kennis- en onderwijsinstellingen en 
andere maatschappelijke organisa-
ties. Gemeente de Ronde Venen doet 
niet mee aan die samenwerking. De 
fracties van PvdA-GroenLinks en het 
CDA dienden een motie in om alsnog 
deel te nemen aan Steenbreek om 
verder te vergroenen. Deelname
zou 2.500 euro moeten kosten.

Tegels wippen
Volgens Verbree had de gemeente-
lijke deelname aan de landelijke
actie ‘Tegelwippen’ in 2022 geen 
noemenswaardig resultaat opge-
leverd. Verbree was allesbehalve 
onder de indruk van het resultaat: 
“De Ronde Venen haalde een 51e 
plaats van de 80 deelnemende
kleine gemeenten. In De Ronde 
Venen werden 1.758 tegels gewipt. 
Dat is ongeveer twee kleine achter-
tuinen. Daar gaan we de klimaat-
adoptatie niet mee redden.”

“Is het voldoende?”
Wim Stam (CU-SGP): “Een helder 
rapport, maar is het voldoende?” 
Stam typeerde de houding van het 
college als ‘afwachten en bekijken’. 
“We snappen niet dat de pilots in het 
water- en rioleringsplan niet apart 
worden geëvalueerd.” Melissa Bloem 
(Inwonerscollectief ) wilde meer 
gebruik van grasbetontegels en het 
op de juiste manier laten weglopen 
van water. “We hopen geen last te 
krijgen van natte voeten.” 
Voor het CDA gaf Coos Brouwer aan 
het water- en rioleringsplan te zullen 
steunen, maar wel mede-indiener te 
zijn van de motie om als gemeente 
deel te nemen aan stichting Steen-
breek. Brouwer vroeg aandacht voor 
het onderhoud van de riolen. Hij 
miste een speci�eke uitwerking van 
de klimaatadoptatie, zoals de water-
berging om na hoosbuien overtollig 
water op te vangen. “Waarom is dit 
niet meer uitgewerkt?” Brouwer 
meldde in het debat dat in Vinkeveen 
schade is ontstaan door waterover-
last en daar schriftelijke vragen over 
te gaan stellen “om u scherp te 
houden”.

Klimaatadoptatie
Ria de Korte (LeF): “We vragen blij-
vende aandacht voor gebouwen in 
de gemeente die na hoosbuien 
onbereikbaar zijn.” Ze noemde de 
onbereikbaarheid van Mariaoord na 
hevige regen en vroeg waarom de 
eerder aangenomen motie Steen-
breek niet werd uitgevoerd. LeF
had geen behoefte aan uitgebreide 
evaluaties.

Namens de RVB-fractie zei Walter 
Koornneef: “Klimaatadoptatie is een 
uitdaging voor onze toekomst. We 
zullen onze gemeente zeker moeten 
voorzien van voldoende bu�ers om 
eventueel extra watercapaciteit te 
kunnen opslaan.”
De fracties van zowel VVD als D66 
hadden geen inhoudelijke opmer-
kingen over het raadsvoorstel en 
beperkten hun inbreng tot enkele 
vragen, die vooral gericht waren
op de inbreng van Wim Verbree
en tegen de motie Steenbreek.

Verbrede doelstelling
Wethouder Maarten van der Greft 
stelde dat deelname aan de stichting 
Steenbreek niet zou bijdragen aan 
het extra vergroenen van tuinen.
Hij meldde dat die stichting de 
oorspronkelijke doelstelling zou 
hebben verbreed. “Toen onze organi-
satie daar achter kwam, is er voor 
gekozen om niet met Steenbreek in 
zee te gaan. Nu lid worden kan. Dat 
kost dan 2.500 euro, maar zonder 
extra capaciteit en extra middelen 
draagt de motie niet bij aan extra 
vergroening van tuinen.” Daarmee 
wist Van der Greft de achterliggende 
bedoeling van de ingediende ‘motie 
Steenbreek’ politiek om zeep te 
helpen.
Van der Greft zei het enthousias-
meren van vergroening belangrijk te 
vinden. Daarbij legde hij nadruk op 
het praktische resultaat van de actie 
‘Tegelwippen’, met de daaraan 
gekoppelde ‘tegeltaxi’. Hij vond het 
‘wippen’ van zo’n 1.800 tegels uit 
particuliere tuinen in De Ronde 
Venen gedurende het afgelopen jaar 
wel een mooi resultaat. Van der Greft 
ging bewust volledig voorbij aan het 
belang van de stichting Steenbreek 
als kennisinstituut. Hij probeerde het 

nut van Steenbreek voor de uitvoe-
ring van gemeentelijk water en rio-
leringsbeleid als iets onbeduidends 
en vooral duur voor te stellen.

Ergernis geuit
Wim Verbree (PvdA-GroenLinks) in 
zijn reactie op de wethouder: “U wijst 
steeds naar ‘Tegelwippen’. Ik heb 
toch al duidelijk gemaakt hoe weinig 
resultaat er was. Nog geen twee 
kleine achtertuinen zijn ‘gewipt’ en 
de gemeente heeft er niet in mee-
gedaan. Steenbreek heeft zich 
vernieuwd, verbeterd en is een 
kenniscentrum voor gemeenten. 
Meer dan half Nederland is er onder-
tussen lid van en dat doen ze niet 
voor de show.”
“Dat doen ze omdat daar alle kennis 
van klimaatadoptatie verzameld is 
die gedeeld kan worden. Je hebt 
daar wat aan. Het verbaast mij en het 
verbijstert me bijna dat u daar totaal 
niet op ingaat en u geen gebruik 
wenst te maken van een organisatie 
waar alle kennis aanwezig is. Kijkt u 
nog eens goed naar de mogelijk-
heden. Er zijn daar tal van voor-
beelden om je maatregelen e�ec-
tiever in te voeren. Nu stop ik er mee. 
Ik heb mijn ergernis hier geuit.”

Zes fracties steunen motie
De fracties van PvdA-GroenLinks, 
CDA, Lef, Seniorenpartij, Inwoners-
collectief en CU-SGP steunden de 
motie voor deelname aan Steen-
breek. De genoemde zes fracties 
hebben in de raad geen meerder-
heid. Omdat de gehele coalitie
van RVB, VVD en D66 in de besluit-
nemende raadsvergadering tegen de 
motie Steenbreek stemde, werd de 
motie Steenbreek niet aangenomen.
Wel is het water- en rioleringsplan 
door de gehele raad aangenomen.

Wethouder Van der Greft (RVB) tegen
deelname aan de stichting Steenbreek

Wethouder Maarten van der Greft 
(RVB).

Wim Verbree (PvdA/GL) Koos Brouwer (CDA) Ria de Korte (LEF)

Vinkeveen - De VVD in de provincie 
Utrecht heeft de lijst met kandidaten 
vastgesteld. De leden hebben Edgar 
Peer uit Vinkeveen op plaats 7 gezet. 
De liberalen hebben momenteel 
acht zetels en daarmee is hij direct 

verkiesbaar. Peer is 23 jaar onder-
nemer en is in het verleden ook 
wethouder en locoburgemeester in 
Amsterdam geweest. Daarmee heeft 
de VVD voor een ervaren kandidaat 
gekozen. Peer sprak op de leden-
vergadering van de VVD over zijn 
motivatie om lid van de Provinciale 
Staten te worden:  “Er is teveel
politiek in de politiek gekomen, het 
wordt tijd dat de inwoners en onder-
nemers op de eerste plek komen te 
staan”.
Edgar Peer wil zich graag sterk 
maken om de buitengebieden in de 
Provincie Utrecht beter bereikbaar
te maken. Dat hij zelf reeds 20 jaar in 
het buitengebied tussen Abcoude 
en Vinkeveen woont geeft hem de 
ervaring die dit onderwerp verdient.

Met belangrijke onderwerpen zoals 
woningbouw, stikstof, energie, 
verkeer en werkgelegenheid zijn de 
verkiezingen op 15 maart belangrijker 
dan ooit. Ook kiezen de leden van de 
Provinciale Staten de leden van de 
Eerste Kamer. De lijsttrekker van de 
VVD voor die verkiezingen is de uit 
Baarn afkomstige voormalig minister 
van volksgezondheid Edith Schippers. 
Naast Edgar Peer staan ook Pepijn 
Schae�er uit Mijdrecht (nummer 12), 
Timo Brockho� uit Vinkeveen 
(nummer 16) en Michel van Dijkman 
uit Wilnis (nummer 19) op de lijst van 
de liberalen. Op 15 maart worden 
tegelijkertijd de Waterschapsverkie-
zingen gehouden: belangrijke verkie-
zingen want het waterschap zorgt 
voor voldoende en schoon water, 
veilige dijken en droge voeten. De 
lijsttrekker van de VVD bij de water-
schapsverkiezingen is de uit de Ronde 
Venen afkomstige Bas Groenendijk.

VVD Provincie Utrecht zet 
Vinkevener direct verkiesbaar De Ronde Venen - OVM Vinkeveen, 

Zelfstandig Adviseur RegioBank en
de GezinsBuddy willen alle donateurs 
bedanken voor hun bijdrage aan het 
project ‘Steunend sociaal netwerk 
eenoudergezinnen’ in De Ronde 
Venen. Omdat veel donateurs 
anoniem hebben gedoneerd is het 

voor ons helaas niet mogelijk om 
iedereen persoonlijk te bedanken.
In de voorjaarsvakantie 2023 organi-
seert de GezinsBuddy ‘Struinen in de 
Duinen’ om de eenoudergezinnen met 
elkaar te verbinden. Zij hopen dat dit 
leidt tot nieuwe vriendschappen voor 
de ouders en de kinderen.

Sponsoren heel hartelijk dank
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De Ronde Venen – Afgelopen week 
werd het Hospitium in Wilnis verrast 
met een mooie cheque van de Her-
vormde Kerk uit Vinkeveen. Vorig 
jaar hield de Hervormde kerk te 
Vinkeveen weer de stroopwafelactie. 
Het goede doel dit jaar was het 
Johannes Hospitium te Wilnis. Op 
zaterdagochtend stroomde Gebouw 
Maranatha vol met enthousiaste vrij-
willigers om te helpen.
Intussen werden de verkooppunten 
bij Poelier de Haan en bij Winkel-
centrum Zuiderwaard ook ingericht 
en klaargemaakt voor de verkoop-
dag. De verkoop ging bij beide 
punten zo goed dat ze beide voor 
de middag al uitverkocht waren!
Aan het eind van de ochtend waren 
alle wijken klaar met het verkopen 
van de stroopwafels. Er werden maar 
liefst 26 dozen stroopwafels nog 
nabesteld. We hebben in totaal met 
elkaar 217 dozen verkocht! We 
hebben een bedrag van 4.500 euro 
opgehaald voor het Johannes 
Hospitium te Wilnis. Wat een gewel-
dige opbrengst is dat! Van dit geld 
hoopt het hospitium nieuwe kasten 
voor op de kamers van de bewoners 
te kopen. We zijn de vrijwilligers erg 
dankbaar voor hun hulp.

Afgelopen week ging men naar het 
Hospitium om het geld d.m.v. een 
cheque aan hen te overhandigen. 
Tijdens een gesprekje hoorden we 
dat het Hospitium moet rondkomen 
van giften en dat het dit jaar ook 
weer kijken is of dat lukt.
Heeft u iets over voor het Hospi-
tium? Iedere gift, groot of klein is 
welkom! Want het werk wat daar 
gedaan wordt kan niet gemist 
worden in onze gemeente!

Rommelmarkt
Daarnaast worden de voorberei-
dingen voor de rommelmarkt te 
Vinkeveen ook getro�en. Wilt u de 
datum hiervan, 13 mei 2023, alvast 
in uw agenda zetten?

Wilnis - We schrijven 1962... Finan-
cieel moeilijke tijden, ook voor het 
gezin Pauw (toen nog bestaande uit 

vader Pieter, moeder Els en de 
3-jarige dochter Caroline) waar 
gezinsuitbreiding werd verwacht. 

Moeder wilde een verzekering voor 
meerlingen maar vader vond dit 
overbodig aangezien er geen reden 
was een meerling te verwachten en 
bovendien was zo’n verzekering een 
behoorlijke uitgave. Maar moeder 
stond erop, zodoende werd de meer-
lingenverzekering toch afgesloten.
Moeder ging naar het ziekenhuis 
omdat die buik toch erg groot werd. 
De artsen maakten een röntgen-
foto dwars door de dikke buik met 
inhoud... Vader moest even gaan 
zitten toen de arts meedeelde dat er 
niet één, niet twee, maar drie baby-
tjes onderweg waren! Een drieling...
Moeder had dit intuïtief dus toch 
goed aangevoeld. 

Elfstedetocht
Op 18 januari 1963 werd met een 
temperatuur van -12 graden begon-
nen aan de 12e Elfstedentocht.
Het zou de meest legendarische
ooit worden. Maar deze dag zou
nog meer brengen... Het was zou 
koud dat de ambulances niet reden.
Dus werd de vrouw, die op het punt 
stond te bevallen, in een politieauto 
naar het ziekenhuis gebracht.

Zeven maanden
Na een zwangerschap van zeven 
maanden werden de drie baby’tjes 
geboren; te weten Vera, en de 

eeneiige tweeling Evert en Wouter. 
De baby’tjes moesten helaas alle
drie voor langere tijd de couveuse in, 
respectievelijk twee, drie en 1 maand. 
De ouders waren onzeker over de 
toekomst van deze drie erg kleine 
baby’tjes. De kleintjes bleken vech-
tertjes en groeiden boven verwach-
ting! Alles verliep voorspoedig tot 
Wouter op 6-jarige leeftijd helaas een 
vreselijk auto-ongeluk overkwam. Hij 
overleefde dit wonder boven wonder 
en gelukkig is hij hier helemaal 
bovenop gekomen. 
Doordat Vera opgroeide met de twee 

broers was het gebruikelijk de gehele 
dag op straat te spelen. Het (straat-)
voetbal was voor de drieling een 
grote passie. Mede hierdoor heeft 
Vera de nationale als internationale 
top gehaald in het vrouwenvoetbal! 
Zowel als speelster en later ook als 
(bonds-)coach! 
Dat het drietal heel sterk is, bewijst 
het heugelijke feit dat zij woensdag 
18 januari jl. alle drie in goede 
gezondheid, de 60-jarige leeftijd 
hebben bereikt! Afgelopen zondag
is dit samen met zus Caroline gevierd. 
Hoera! Hoera! Hoera!

Wilnisse drieling uit 1963
viert 60-jarige leeftijd

Opbrengst stroopwafelactie 
naar HospitiumVinkeveen - Op vrijdag 10 februari 

2023 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart 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. 
Vrijdag 20 januari was de beste 
kaarter Ronald van Langen met maar-

liefst 7056 punten. De verdere uitslag 
van deze avond was: tweede - Harry 
van Schaik met 6790 punten, derde - 
Dora vd Steen met 6759 punten.
De poedel was voor Herman de Jong 
met 4907 punten. 
De volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 10 februari 2023. 
We starten om 20.00 uur dus wees op 

tijd. Aanwezig zijn voor de inschrij-
ving: 19.45 uur. Telefoonnummer
van Café De Merel is 0297 - 263 562. 
Arkenpark Mur 43, 3645 EH  Vinke-
veen. E-mail: demereldorus3@gmail.
com. Voor in de agenda: de eerstvol-
gende prijsklaverjasavonden zijn op 
vrijdag 10 en 24 februari, 24 maart en 
7 april. Alle data onder voorbehoud. 

Klaverjassen in De Merel

Regio - Opmerkelijk, een herhaling 
van zetten in de A-lijn. Joop van 
Delft & Ruud Lesmeister werden 
weer eerste en met zelfs exact het 
zelfde percentage van een week 
ervoor: 59,03%! Op twee en drie 
deze keer Francis Terra & Jaap 
Ludwig met 58,33% en Marcel 
Dekker & Ben ten Brink met 56,60%. 
Maar de vierde plek werd een week 
eerder ook al door Arnold Heuzen & 
Theo Klijn veroverd, nu met 55,21%. 
Het gelegenheidskoppel Agnes 
Kroes & Marja Hartmann lieten met 
53,13% als vijfde paar van de veer-
tien zien dat ze zonder hun vaste 
partners zelfs beter scoren.
In de B-lijn bleken Annemieke & 
Floor Hesselink waardevast door nu 
met 65,05% eerste te worden.

Joyce Udema & Ria Verkerk her-
stelden zich knap als tweede met 
57,60% en ook Hans Elias & Rob 
Fasten konden blij naar huis als 
derde met 53,59%. Richard van
den Bergh & Tim Vader opereren de 
laatste tijd in de middenmoot, maar 
nu als vierde met 52,76%. Jan Wille & 
Wim Röling werden wederom vijfde 
en eindigden nu met 52,19%.

Wilt u deze bridgers eens �ink 
opschudden? Kom dan spelen bij
De Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in sporthal De Scheg 
aan de Arthur van Schendellaan 
100a in Uithoorn. Voor alle inlich-
tingen het secretariaat: e-mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
06 - 8337 1540.

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Op maandagavond
30 januari 2023 werd in de Scheg 
de vijfde zitting van de derde 
parencompetitie gespeeld. In de 
A-lijn ging de eerste plaats naar 
de in goede vorm verkerende 
Reina Slijkoord & Lia Guijt met 
58,66%, gevolgd door Marijke & 
Ger v Praag met 57,76%. Op de 
derde plaats Henk Stolwijk & 
Tineke v/d Sluijs met 55,77%. In 
de B-lijn was de eerste plaats voor 
Joke v/d Berg & Bep de Voijs met 
de hoogste dagscore van 61,18%, 
nipt gevolgd door Richard Linting 
& Tom Woerde met 60,83%. Op de 
derde plaats Tom v Meijgaarden & 
Cor de Bok met 57,92% .

BVL
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RICK FM
Maandag t/m zaterdag
Lokaal nieuws:
op het halve uur van 09.30 t/m 17.30 uur.
Lokaal weerbericht:
ieder uur van 09.45 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
18:00 - Uur van Puur, Muziek & Info 
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
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
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
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 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, 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
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

Uithoorn – Van 25 januari tot en met 
4 februari zijn er weer De Nationale 
Voorleesdagen, het grootste boeken-
feest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
Voor wethouder José de Robles 
(Onderwijs) en burgemeester Pieter 
Heiliegers aanleiding om tijd vrij te 

maken om aan kleintjes voor te 
lezen. Woensdag 25 januari trapte de 
wethouder af in de bibliotheek van 
Uithoorn. Ademloos luisterden de 
kinderen hoe hij vol overgave voorlas 
uit “Maximiliaan geeft een feestje” 
van Joukje Akveld en Jan Jutte, het 

Burgemeester en wethouder 
lezen voor

prentenboek van het jaar. Burge-
meester Heiliegers was (uiteraard 
mét ambtsketen) te gast bij twee 
groepen 2 van de basisschool de 
Kwikstaart en twee groepen 1-2 van 
De Toermalijn. Hij las voor uit even-
eens het prentenboekje en uit het 
kinderboekje “Kom uit die kraan!!” 
van Tjibbe Veldkamp en Alice Hoog-
stad. Na het voorlezen werd de 
burgemeester overspoeld met 
vragen. Die hadden echter niet alle-
maal betrekking op het voorlezen. Zo 
vertelde een leerling ook burge-
meester te willen worden, “van 
Amsterdam én Rotterdam”. “Mooi om 
zulke stevige ambities te hebben,” 
lacht ‘burgemeester Pieter’ zoals de 
burgervader zichzelf voorstelde aan 
de kinderen. 

Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen hebben 
als doel het voorlezen aan baby’s, 
peuters en kleuters te bevorderen. 
Volgens onderwijswethouder De 
Robles is voorlezen belangrijker dan 
veel mensen denken. “En hoe eerder 
je begint, hoe beter. Daar is veel 
onderzoek naar gedaan. Hoe meer 
taal je hoort in die jonge fase, des te 
groter is de woordenschat op latere 
leeftijd. En tussen de grootte van de 
woordenschat en studiesucces is ook 
weer een sterke samenhang. Daar-
naast is het gewoon heerlijk om aan 
kinderen voor te lezen. Ik raad het 
iedereen aan!” Ook de burgemeester 
kijkt met veel enthousiasme terug op 
zijn bezoek aan de basisscholen. 
“Heel leuk, die interactie met de 
kinderen. Wat mij betreft houden we 
de traditie in stand.”

Uithoorn - Buiten is het koud, maar 
niet iedereen zal de thermostaat in 
de huiskamer hoger kunnen zetten 
vanwege de gasprijzen. Daarom is 
het Leger des Heils het initiatief 
‘warme kamers’ gestart. Inmiddels 
zijn er al meer dan duizend van zulke 
verwarmde toevluchtsoorden en ook 
in Uithoorn zijn locaties waar 
mensen er warmpjes bij kunnen 
zitten. Elke woensdagochtend van 
8.30 uur tot 14.00 uur staan de 
deuren van buurtkamer De Kuyper 
en wijkcentrum Bilderdijkhof uitnodi-

gend open. “Iedereen is welkom”, 
benadrukt Tamara Kwint van 
Uithoorn voor Elkaar. “De warme 
kamer heeft meerdere functies. 
Mensen kunnen thuis de verwarming 
lager zetten, maar ze kunnen ook op 
een laagdrempelige manier in 
contact komen met anderen en even 
hun verhaal kwijt.” Zo’n drie weken 
geleden is het project in Uithoorn 
gestart en steeds meer mensen 
weten het te vinden. “De inloop bij 
de Bilderdijkhof is wat groter dan bij 
De Kuyper.” Vrijwilligers bieden een 

Warme kamers steeds 
populairder

luisterend oor en schenken ko�  e, 
thee of een kopje vers gemaakte 
soep tegen een gereduceerd tarief. 
“Mensen hoeven niets. Ze mogen er 
gewoon zijn. Ze kunnen achter hun 
laptop werken, een boek lezen of een 
spelletje spelen.” Met Primera De 
Jong zijn afspraken gemaakt dat 
oude kranten en tijdschriften opge-
haald mogen worden om neer te 
leggen. “Voel je vrij en wees welkom.” 
Ook bij de Evangelische Christen 
Gemeenschap willen ze een plaats 
bieden aan mensen die daar 
behoefte aan hebben. Vanaf 
donderdag 9 februari zal het gebouw 
aan de Herman Gorterhof van 13.00 
tot 17.00 uur geopend zijn. 
Wie op andere tijden behoefte heeft 
aan een warme plek kan terecht in de 
bibliotheek. Ook deze is aangesloten 
bij het initiatief van het Leger des 
Heils. De gezellige zitjes hebben een 
grote aantrekkingskracht en zijn 
grotendeels bezet door leerlingen 
die huiswerk maken of bezoekers die 
een tijdschrift komen lezen. Toch 
weten de vrijwilliger en medewerker 
niets af van de warme kamer en is er 
ook geen gereduceerd tarief voor 
een kopje ko�  e. “Er is altijd al veel 
aanloop. Ook mensen die geen lid 
zijn van de bibliotheek zijn tijdens 
openingstijden van harte welkom.” 

Schrijfcoach Door de Flines in Schrijverscafé
Uithoorn - Dinsdagavond 7 februari zal schrijfcoach, ghostwriter en schrijfster 
Door de Flines aanschuiven bij het Schrijverscafé van het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn om daar te vertellen over haar werk en wat er zoal bij komt 
kijken voordat een boek klaar is voor publicatie. Door heeft vele jaren voor 
uitgeverijen gewerkt en aan talloze boeken meegewerkt. Locatie: bibliotheek 
Uithoorn, Marktplein 65. Tijd: 19.30 uur. Toegang is gratis. Wel even 
aanmelden bij schrijverscafeuithoorn@hotmail.com
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Amstelhoek - Het fort bij Uithoorn
is al vele jaren de locatie en achter-
grond geweest van het populaire 
Vogelvrij Festival. Dit jaar zal de 
locatie niet meer beschikbaar zijn 
voor het evenement. Het fort krijgt 
een nieuwe bestemming en de 
nieuwe beheerders hebben laten 
weten dat er geen ruimte meer is 
voor het festival op het terrein.
“Het is met pijn in ons hart dat we 

moeten aankondigen dat het fort dit 
jaar niet beschikbaar zal zijn voor het 
Vogelvrij Festival”, aldus Dave Akker-
mans van de organisatie. “Het fort
is een unieke plek en heeft zich 
bewezen als mooiste festivallocatie 
van de regio.” Hoewel het festival dit 
jaar niet op het fortterrein zal plaats-
vinden, is de organisatie afgelopen 
weken druk bezig geweest met het 
zoeken naar een geschikte alterna-

tieve locatie. “We zijn vastbesloten 
dat het festival een nieuw nestje zal 
vinden in de toekomst, maar in welke 
vorm en hoe het eruit komt te zien,
is nog onduidelijk. Wij doen ons 
uiterste best om een geschikt alter-
natief te vinden waar we ons de 
komende jaren weer kunnen 
nestelen”, aldus de organisatie.

Duizenden bezoekers
Het Vogelvrij Festival is het grootste 
festival in de regio en trekt jaarlijks 
duizenden bezoekers naar het Fort
bij Uithoorn. Een nieuwe plek vinden 
voor een evenement met deze om-
vang is een enorme uitdaging. Het
is onduidelijk of en wanneer een 
nieuwe locatie bekendgemaakt zal 
worden, de organisatie laat weten
dat het Vogelvrij festival deze zomer 
waarschijnlijk niet doorgaat.
Tijdens de eerstvolgende vrijwilli-
gersbijeenkomst zal Dave Akkermans 
de vrijwilligers meenemen in zijn 
vogelvrije plannen voor de toekomst. 
Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en sociale media kanalen 
van @VogelvrijFestival voor het
laatste nieuws.

Fort bij Uithoorn niet beschikbaar 
voor Vogelvrij Festival

De Ronde Venen - In de vooravond 
van de Nationale Voorleesdagen is in 
Mijdrecht het contract getekend voor 
meer samenwerking tussen de Biblio-
theek AVV en zeven peuteropvang 
locaties in De Ronde Venen. De 
gemeente zet zich sterk in om laag-
geletterdheid te voorkomen. Daar 
moet je vroeg mee beginnen. 
Daarom is de Bibliotheek in oktober 
2022, met subsidie van de gemeente, 
een pilot gestart onder de naam 
BoekStart in de kinderopvang.
Met BoekStart in de kinderopvang 

worden kinderen in de leeftijd van 
0-4, hun ouders en pedagogisch 
medewerkers via de kinderopvang 
intensief met boeken in aanraking 
gebracht door middel van een struc-
turele samenwerking met de Biblio-
theek.
Dankzij de subsidie kon vorig jaar 
gestart worden met de pilot die tot 
eind december 2023 loopt. Inmiddels 
zijn acht pedagogisch medewerkers 
getraind tot voorleescoördinator. 
Samen met de voorleesconsulent 
van Bibliotheek zullen zij het lezen 

meer op de kaart zetten. Er wordt 
geïnvesteerd in de collectie boeken 
en er zal een leesplan komen. Ook 
doen de locaties mee met de lande-
lijke monitor om de resultaten te 
monitoren. Binnenkort zullen alle 
pedagogisch medewerkers getraind 
worden in het interactief voorlezen.
In aanwezigheid van wethouder 
Maarten van der Greft werd het o�-
ciële contract getekend door Marieke 
van Otterloo namens KMN Kind en 
Co, Anna Kisman namens Kool en 
Bosch en Eric de Haan namens de 
Bibliotheek AVV. Dit vond plaats op 
de nieuwe locatie van Pino & Dribbel 
in de Johan van Renessestraat in 
Mijdrecht.

Contract getekend voor 
BoekStart in de kinderopvang

Wethouder Maarten van der Greft (midden) omringd door (links) medewerkers van Bibliotheek AVV en (rechts) medewerkers van 
Kool en Bosch en Kind en Co.

De Ronde Venen - Dankzij �ink 
adverteren en een inmiddels aardig 
opgebouwde reputatie had de band 
veel bekijks afgelopen zondag
29 januari. Het Oude Parochiehuis
in Mijdrecht had zijn grote zaal met 
podium niet voor niets beschikbaar 
gesteld. De zaal stroomde vóór
15.00 uur al vol en tot 18.00 uur 
speelde de band aanstekelijke 
nummers waar iedereen zich in 
herkende. Schoonheidsfoutjes en 
technische probleempjes werden met 
de mantel der popmuziek bedekt. Een 
bekroning op het spel voor elke band 
is altijd het moment dat er spontaan 
gedanst wordt. Dat gebeurde ook
die middag: er werd �ink ge-jiv’d en 
ge-rock & roll’d op de vlotte nummers. 
Bij het laatste nummer kreeg de band 
vocale steun uit het publiek. Marie-
José uit Wilnis zong als een ware 

Gloria Gaynor het nummer ‘I will 
survive’ mee. De zeven-koppige band 
24/Seven kan terugkijken op een heel 
geslaagd en �jn optreden. Dat geeft 
ze de inspiratie om door te gaan met 
repeteren. Nieuwe nummers uit-
proberen en �ne-tuning van het 
bestaande repertoire.
De naam 24/Seven is zeer toepasse-
lijk. Vierentwintig uur per dag met 
muziek bezig, de band bestaat uit 
zeven personen en een dag (24 uur) 
geen muziek is een dag...
Alle apparatuur die voor een goede 
versterking van het geluid zorgen 
waren uit het eigen arsenaal van de 
bassist Hemmo. Tijdens het spelen 
regelden Yvonne en Freek het geluid 
vanuit de zaal en maakte fotograaf 
Pieter opnames. De Ronde Venen is 
op cultureel gebied weer een live-
band rijker.

Rondeveense Coverband
24/Seven trekt volle zalen

De Ronde Venen - Half februari start 
het voorjaarsblok en kan er bij Atelier 
de Kromme Mijdrecht door jong en 
oud weer getekend en geschilderd 
worden. Een blok van tien lessen 
waarin je lekker creatief aan de slag 
gaat onder leiding van een ervaren 
docent. Het is mogelijk om een gratis 
proe�es te volgen, om te ervaren of 
het iets voor jou is. 
Dit seizoen staan er geen thema’s 
meer op het programma. Daardoor 
zijn nieuwe deelnemers niet beperkt 
tot één bepaald dagdeel, als ze 
bijvoorbeeld speci�ek portret willen 
leren tekenen, landschappen schil-
deren of een aquarel maken, etc. 
Voor de vaste leden is er ook meer 
uitdaging om te werken aan een 
breder scala van onderwerpen, al 
dan niet geïnspireerd door de 
docent. Op de website vind je infor-
matie over de speci�eke vaardig-
heden en creatieve voorkeuren van 
de docenten. Op die manier kun je 
vooraf zien waarbij hij of zij jou goed 
kan begeleiden. In les 1 vraagt de 
docent aan alle deelnemers wat zij 
graag willen leren en wordt het 
onderwerp van de komende lessen 
voor de groep met elkaar besproken. 
Natuurlijk kan je ook je eigen onder-
werp kiezen. De docent zal je in 
beide gevallen zo goed mogelijk 
begeleiden. Er zijn nog enkele dag-
delen beschikbaar, schrijf je in via de 
website of vraag een proe�es aan! 

Tip: vrijdagmiddag lessen van 
Jennifer Hutter (13.30-15.45 uur)
Jennifer is een zeer ervaren docent, 
die beginnende maar ook ervaren 
cursisten en leden begeleidt. Elke 
twee weken behandelt zij ter inlei-

ding van de les het werk van een 
bekende schilder ter inspiratie. Ze 
vertelt over de achtergrond van de 
kunstenaar en laat foto’s zien van zijn 
of haar werk. Ze neemt hiervoor vaak 
een thema dat momenteel wordt 
geëxposeerd in een van de musea.
Is er een kunstenaar waar je iets meer 
van wil weten? Geef het aan in de 
eerste les, dan komt Jennifer er vast 
in een van de komende lessen op 
terug! Natuurlijk is er altijd de ruimte 
om je eigen creativiteit te ontwik-
kelen. Qua materiaal keuze ben je 
vrij: Vaak werken onze cursisten met 
acrylverf maar Jennifer kan je ook 
begeleiden met aquarel of andere 
materialen. 

Ook voor de jeugd
Ben je gek op tekenen en/of schil-
deren? Dan kun je bij AKM terecht 
voor het volgen van lessen op de 
woensdagmiddag (basisschooljeugd 
vanaf 8 jaar) of vrijdagmiddag (vanaf
12 jaar). Locatie: Atelier de Kromme 
Mijdrecht, Gebouw Trekvogel,
Karekiet 49, Mijdrecht). Inschrijven 
en informatie: www.atelier
dekrommemijdrecht.nl. E-mail: 
leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

Kom dit voorjaar
Tekenen en Schilderen 

De Ronde Venen - Een dag waarop 
mensen elkaar laten zien dat ze een 
hart voor elkaar hebben. Stichting 
Venen Muzikaal wil dan ook 
iedereen in de gelegenheid stellen 
om een ‘Muzikale Hartewens’ te 
doen, voor uzelf of voor een ander.

Hartje in de Wensboom
Als u dat wilt: kom dan op dinsdag 
14 februari (Valentijnsdag) naar
De Willisstee en schrijf uw ‘Muzikale 
Hartewens’ op in een ‘Hartje’ en 
hang het in de Wensboom. Zij 
zullen dan bekijken of zij uw
‘Muzikale Hartewens’ in 2023 
kunnen vervullen. Zij hopen u graag 
te zien op dinsdag 14 februari van 
10.00 uur - 12.00 uur in De Willis-
stee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.

Doe een ‘Muzikale Hartewens’
op Valentijnsdag
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Begrip ‘overheid’ moeten 
we veel breder zien

Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuw college geïnstalleerd. 
Bij een nieuw college hoort ook een nieuw ‘CUP’. CUP staat voor College-
uitvoeringsprogramma. In dit programma staan onze ambities en doelen 
voor de komende vier jaar en met welke acties we dat willen bereiken. 

In verbinding blijven
De rode draad in ons CUP is in verbinding blijven met onze inwoners en 
ondernemers. Dat betekent dat we niet alleen maar informatie ‘zenden’. 
Maar juist met zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan. Om te horen 
waar de behoeftes liggen. We leven niet meer in een maatschappij waar 
‘de overheid’ bepaalt. Het begrip ‘overheid’ moeten we veel breder zien; 
we zijn állemaal de ‘overheid’. Wij als college, de gemeenteraad, maar
ook u als inwoner: wij maken met z’n allen de samenleving. Dat kan
niet alleen vanuit de overheid komen.

Denk met ons mee
Denk daarom mee met grote projecten en initiatieven in Uithoorn en De 
Kwakel. Wist u dat veel van onze lopende projecten staan op de website 
www.uithoorndenktmee.nl? Op deze site krijgt u alle informatie over 
inspraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen binnen de 
projecten. U krijgt de ruimte om uw mening, vragen en wensen te laten 
horen. Aan de gemeente en aan andere inwoners. Zelf heb ik onlangs
die inbreng van inwoners gemerkt bij het toekomstige kunstwerk bij
de sporthal De Scheg. Door input te geven bepaalt u mede het eind-
resultaat.

Een acht
We gaan de komende jaren ook hard aan de slag om onze dienstver-
lening te verbeteren. In de zogenoemde ‘Dienstverleningsvisie’ hebben 
we een stevige ambitie uitgesproken. We gaan voor rapportcijfer 8. 
Betere en duidelijkere communicatie onderling met inwoners en onder-
nemers hoort daar natuurlijk bij.

Realistisch blijven
We moeten wel realistisch blijven met elkaar. We leven namelijk in een 
tijd waar crisissen elkaar snel opvolgen. De verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne bijvoorbeeld. Ook in andere delen van de wereld heersen 
con�icten en oorlogen. Met als gevolg een gigantische toestroom aan 
vluchtelingen, een hoge in�atie en torenhoge energieprijzen. We zien dat 
steeds meer inwoners en ondernemers de eindjes niet meer aan elkaar 
kunnen vastknopen. Daarom bieden we hulp en ondersteuning. Dit doen 
we ook aan vluchtelingen, door ze op te vangen. We zien dit als onze 
(morele) plicht. Het hoofd bieden aan diverse crisissen vraagt om lef.
Aan ons als college de taak om wendbaar te zijn en blijven en keuzes te 
maken. Tegelijkertijd doen we er alles aan om het rapportcijfer 8 voor 
onze dienstverlening te behalen. Bent u nieuwsgierig naar alle ambities 
die we in het CUP hebben opgeschreven? Kijk dan op de website
www.uithoorn.nl/cup of op www.uithoorndenktmee.nl.
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Op vrijdag 3 februari gaat 
Abram Rutgers, voormalig huisarts
in Uithoorn, in gesprek met Joep 
Dubbink over de kunst van het ouder 
worden. Nederlanders worden steeds 
ouder en dat is natuurlijk een gewel-
dige vooruitgang. Maar tegelijkertijd 
brengt dit een groot aantal nieuwe 
uitdagingen met zich mee! Op 
persoonlijk vlak, maar ook op het 
gebied van (medische) zorg en 
wonen. Uitdagingen op persoonlijk 
vlak: hoe doe je dat, gezond ouder 
worden? Kun je dat leren? Wat moet 
je loslaten en wat moet je over je 
heen laten komen? Maar er zijn ook 
maatschappelijke vragen: hoe zorgen 
we voor geschikte plekken om te 
wonen als we steeds ouder worden? 
Is er voldoende zorg? Hoe kan 
toekomstbestendig ouderenbeleid 
eruit zien? Ook in Uithoorn zijn er 
nieuwe initiatieven zoals het ontwik-

kelen van ‘een Knarrenhof’. Belangrijk 
natuurlijk, want een groot deel van 
de Uithoornse bevolking is 65+ ! 
Worden we anders oud dan 50 jaar 
geleden? Andere verwachtingen? 
Andere wensen en mogelijkheden?

Huisarts
Abram Rutgers, bij velen bekend als 
initiatiefnemer van het Gezondheids-
centrum de Waterlinie of misschien 
als eigen huisarts, is eind december 
2022 met pensioen gegaan. Hij is in 
1987 gestart als huisarts in Uithoorn 
en is sinds die tijd bekend met de 
problemen van het ouder worden. 
We zijn heel blij dat hij op deze 
avond met ons in gesprek wil gaan 
over bovenstaande vragen en (soms) 
dilemma’s. In het eerste deel van de 
avond gaat Abram Rutgers in 
gesprek met Joep Dubbink, daarna 
kunnen alle aanwezigen aan het 

KerkCafé: ‘De kunst
van het ouder worden

gesprek deelnemen. We hopen veel 
Uithoornaars welkom te mogen 
heten, ook jongere mensen! Want dit 
thema is zeker ook van belang voor 
iedereen jonger dan 65! Misschien 
ben je mantelzorger, misschien heb 
je zorgen over de nabije jaren van 
ouders of heb je hele goede ideeën 
over wat er op dit gebied in de 
komende jaren zou moeten 
gebeuren. Welkom! KerkCafé 
Uithoorn over ‘De kunst van het 
ouder worden’. Wanneer: vrijdag-
avond 23 september. Tijd: 20.00 uur, 
inloop vanaf 19.45 uur. Waar: De 
Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn.

Uithoorn - Vorige week hebben een 
drietal werknemers van UBA Bouw 
een bezoek gebracht aan de Kwik-
staart in Uithoorn. Het waren namelijk 
dé techniekdagen op de Kwikstaart; 
genoeg redenen om de acht groepen 

kleuters iets te vertellen over het werk 
in de bouw! De hoofdvraag van de 
dag luidde: Wat is er allemaal nodig 
om een woning te bouwen? Deze 
vraag werd door UBA geïntroduceerd 
met een grappig �lmpje dat op de 

UBA op bezoek bij de Kwikstaart

bouwplaats was opgenomen. In het 
�lmpje was een warrige uitvoerder te 
zien met muziek van ‘Bob de Bouwer’ 
en een bouwtekening die niet klopte. 
Gelukkig kreeg de warrige uitvoerder 
tijdens het �lmpje hulp van de kleu-
ters en is het met de bouw van het 
huis uiteindelijk helemaal goed 
gekomen! Verder had UBA gereed-
schap, afvoerbuizen, bakstenen en 
dakpannen meegenomen om te
laten zien waar een huis allemaal uit 
bestaat. En ondertussen hoorden
de kleuters een gezoem op de achter-
grond. Dat was de 3D-printer die 
gedurende de gehele dag bouw-
steentjes aan het printen was. Deze 
steentjes kwamen goed van pas toen 
de kleuters zelf de handen uit de 
mouwen mochten steken. Met de 
geprinte bouwstenen konden ze zelf 
de huizen in elkaar zetten voorzien 
van afvoerbuizen en een heel leiding-
tracé. Knappe prestatie!

De IPC wandeling
van groep 3 en 4
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
hebben de kinderen van groep 3 en 
4 van OBS De Kajuit een wandeling 
gemaakt naar het Amstelplein. Dit 
deden zij in het kader van het IPC 
thema ‘Beroepen’. De kinderen 
gingen in kleine groepen �itsbe-
zoeken brengen aan het gemeente-

huis, Modehuis Blok, de apotheek, 
AH Jos van den Berg en Makelaar 
Ohlenbusch. Hier kregen de kinderen 
uitleg over verschillende beroepen 
binnen een bedrijf. Het was een 
gezellige en leerzame middag. 
Bedankt voor wie dit mogelijk
heeft gemaakt!

Brandstichting in de Legmeer wordt niet uitgesloten
Uithoorn - Op het Klein Hoefblad in 
de wijk Legmeer in Uithoorn is in de 
nacht van woensdag op donderdag 
rond 01.30 uur een auto in de brand 
gevlogen. Toen de brandweer
en politie arriveerden stond de 
complete auto in lichterlaaie. Meters-
hoge vlammen waren te zien en 
volgens buurtbewoners waren er
ook knallen te horen. De auto stond 
vrij dicht tegen een schutting aan 
van een woning. Door het snelle 
ingrijpen van de brandweer bleef
de schade aan de omgeving beperkt.
De auto zelf raakte total-loss. Hoe
de brand kon ontstaan wordt door 
de politie onderzocht. Brandstichting 
wordt daarbij niet uitgesloten.

Foto: VLN Nieuws
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Inspirerende eerste
Open Voordrachtavond
Uithoorn - Het Boek- en Schrijf-
Platform Uithoorn is begonnen met 
maandelijkse Open Voordracht-
avonden voor iedereen die zich wil 
uiten in woord en geschrift. Woens-
dagavond 25 januari vond de eerste 
bijeenkomst plaats in het zaaltje van 
Geniet aan de Amstel. Het werd een 
bijzondere en inspirerende avond 
onder leiding van dorpsdichter Peter 
Borghaerts. Het is natuurlijk vreemd 
en spannend om voor een publiek te 
staan en je eigen gedicht of verhaal 
voor te dragen. De intieme sfeer
van het zaaltje evenwel maakte het 

gemakkelijk om te doen. We gingen 
van een lach naar gevoelige persoon-
lijke voordrachten in gedichten, 
‘spoken word’ en verhalen.
De volgende Open Voordrachtavond 
is op woensdag 22 februari in Geniet 
aan de Amstel, Marktplein 2a, 
Uithoorn. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. 
Entree drie euro, incl. kopje thee of 
ko�e. Gedichten, ‘spoken word’,
rap, verhalen, stand up zijn allemaal 
welkom. Wel graag eerst aanmelden 
bij schilderenmetwoorden@gmail.
com want het aantal plaatsen is 
beperkt.

Filatelisten Vereniging Uithoorn  
Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn wordt weer gehouden 
op zaterdag 4 februari 2023 en u bent 
van harte welkom. Er zijn altijd leden 
van de Filatelisten Vereniging aan-
wezig bij wie u informatie kunt 
inwinnen over het verzamelen van 
postzegels. De vertrouwde hande-

laren zijn weer aanwezig waarbij u
de benodigde postzegels kunt aan-
scha�en. Ook zijn er weer nieuwe 
stuiverboeken. Dat zijn insteekboeken 
met postzegels waar u zegels uit mag 
nemen voor 1 stuiver per stuk. De 
ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Fotowedstrijd: 175 jaar Grondwet
Uithoorn – Op 10 februari 1820 
werden de gemeente Thamen en de 
gemeente Uithoorn, waaronder de 
dorpen De Kwakel en Uithoorn, 
samengevoegd tot de huidige 
gemeente Uithoorn. Historisch 
gezien viert ‘de gemeente Uithoorn’ 
dus haar haar 203e verjaardag. Dat 
wil de gemeente niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Alle inwoners van 
de gemeente Uithoorn worden 
daarom uitgenodigd om mee te doen 
aan een fotowedstrijd. De fotowed-

strijd rond het gemeentejubileum 
heeft als thema: ‘175 jaar Grondwet’. 
Een speciale jury beoordeelt de foto’s; 
hun keuze van tien foto’s komt in
het gemeentehuis te hangen. Tot
8 februari kunt u deelnemen aan
de fotowedstrijd. De prijswinnaars 
krijgen zelf bericht en worden uitge-
nodigd om op 15 februari aanwezig 
te zijn op het gemeentehuis voor de 
prijsuitreiking. Alle informatie om 
mee te kunnen doen vindt u op 
www.uithoorn.nl/fotowedstrijd.

De Kwakel - De Hobbyclub is een 
creatieve club waar kinderen vanaf
8 jaar t/m groep 8 elke vrijdagavond 
van 19-20.30 uur kunnen timmeren, 
zagen, verven en steeds wisselende 
knutsels kunnen maken. Dit vindt 
plaats op de eerste verdieping van 
Dorpshuis De Quakel. De ingang is te 
vinden via de trap aan de achterzijde. 

De leiding is in handen van een groep 
enthousiaste vrijwilligers. Op vrijdag 
10 februari 2023 is iedereen die wil 
weten wat we doen, welkom om
op onze open avond te komen. De 
entree is deze avond gratis (normaal 
€ 2,–). Mail voor meer informatie naar 
hobbyclubdekwakel@gmail.com of 
ga naar onze Facebookpagina.

Open avond Hobbyclub De Kwakel

Uithoorn - MFA De Scheg is sinds de 
opening deze zomer volop in bedrijf. 
MFA staat voor multifunctionele 
accommodatie. Er is dan ook van alles 
mogelijk in de sporthal annex buurt-
kamer, met huurruimten voor vereni-
gingen en clubs. Er wordt gesport, 
gezongen en gedanst, vergaderd, 
gebridged en er worden cursussen 
gehouden, bijvoorbeeld voor EHBO. 
De gemeente laat u graag het 
complete aanbod zien van MFA De 
Scheg en de (sport)verenigingen die 
erin huizen. Daarom is er op zaterdag 
11 februari een open dag gepland 

voor jong en oud. De deuren van MFA 
De Scheg aan de Arthur van Schen-
dellaan 100a zijn die zaterdag open 
van 11.00 tot 15.00 uur. Er zijn onder 
meer gratis korte proe�essen om aan 
mee te doen, een rondleiding door 
de ruimtes van kinderopvang Solidoe 
en een Repaircafé. Ook het Sportcafé 
en de Buurtkamer zijn open. Wie 
ideeën of wensen heeft voor activi-
teiten in de Buurtkamer kan die
kwijt bij horecaondernemer Sven 
Russchen. De toegang voor de open 
dag is gratis en aanmelden is niet 
nodig. Loop gewoon eens binnen!

Open dag MFA De Scheg

Uithoorn - Afgelopen zaterdag
28 januari 2023, waren er jeugd 
ergometerwedstrijden in Nieuwe-
gein. De roeivereniging De Doorslag 
organiseerde daar wedstrijden op 
roeimachines voor jeugdleden van 
roeiverenigingen in Nederland.
Al eerder waren er al dezelfde 
wedstrijden in Den Haag en op
14 januari bij Roeivereniging
Michiel de Ruyter in Uithoorn.
Er deden dit keer vier roeiers van 
Michiel de Ruyter mee. Sabrina 
Roets startte in jongste categorie 
meisjes en roeide erg mooi, maar 

kwam nog wat kracht tekort om 
voor medailles in aanmerking te 
komen. Olaf Hogerwerf werd in de 
categorie jongens 16-17 jaar vierde 
en Julian Croes deed ook mee in 
deze categorie en ging naar huis 
met een zilveren medaille. Een 
absoluut toppertje was Isabelle 
Croes, want zij won met afstand en 
ging met een gouden medaille naar 
huis. Zij nam ook nog een beker 
mee naar huis, want als je aan alle 
drie de wedstrijden meedoet en je 
bent de snelste dan krijg je een 
beker mee.

Zomerseizoen
Het is februari en misschien gaan
de roeiers en roeisters nog naar 
Leerdam om daar aan een wedstrijd 
op het water mee te doen. Gaan-
deweg wordt er voorbereid op het 
zomerseizoen: lekker roeien in een 
roeiboot en vanaf april wordt er 
geroeid in ski�s, smalle éénpersoon 
roeiboten.
Jongeren vanaf 12 jaar zijn van 
harte welkom om te komen roeien 
bij Michiel de Ruyter. Heb je belang-
stelling kom dan eens langs op een 
zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur. 
Voor je ouders hebben we een kop 
ko�e of thee klaar staan, terwijl jij 
instructie krijgt. Je kan ook mailen 
naar secretaris@roeien.nu.

Roeivereniging Michiel de Ruyter 
jeugd ergometerwedstrijden

De Kwakel - Zijn jullie het beste 
koppel met de grootste voetbal-
kennis van de regio? Kom dan op 
vrijdag 3 februari a.s. naar de kantine 
van KDO want de jaarlijkse voetbal-
quiz gaan we en mogen we (einde-
lijk) weer organiseren.

Grootste voetbalkenners
Onder leiding van de nieuwe 
enthousiaste quizmasters Timo Kas 
en Jesse Stange zal er deze avond 
worden bepaald wie zich het 
komende jaar de grootste voetbal-
kenners uit de regio mogen gaan 
noemen!
Voor € 10,– per koppel kun je samen 
met je beste voetbalvriend(-in) 
vrijdag de 3de vanaf 20.30 uur mee-

strijden om deze felbegeerde titel 
en kans maken op de leuke prijzen. 
Er zullen verschillende rondes 
gespeeld gaan worden, met uiteen-
lopende thema’s met voetbalvragen. 
Je kunt het zo gek niet bedenken, 
maar alles kan aan bod komen 
tijdens deze spraakmakende avond.

Oude knarrenprijs
Dit jaar zijn de prijzen te verdelen 
voor het beste koppel onder de
21 jaar, het beste dames koppel
en uiteraard weer de ‘oude knarren-
prijs’!
Kortom, hiermee wil de organisatie 
er alles aan doen om de voetbalquiz 
voor elke doelgroep aantrekkelijk te 
maken.

Om zeker te zijn van je deelname op 
deze avond, kun je je hiervoor vanaf 
nu als tweetal aanmelden via de 
website van KDO. Op de avond zelf 
is het ook mogelijk om je aan te 
melden. Het inschrijfgeld zal vrijdag 
3 februari ter plekke betaald dienen 
te worden.

Goed voorbereid
Wacht dus niet langer, schrijf je snel 
in en zorg ervoor dat je goed voor-
bereid in de kantine komt deze 
avond. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het wederom een fantastische 
avond gaat worden!
Vrijdagavond 3 februari 2023 in
de kantine van KDO (Vuurlijn 51, 
1424 NN  De Kwakel). Inloop vanaf 
20.00 uur, de quiz begint om 20.30 
uur. Kosten: 10 euro per koppel.
Meer informatie via de website van 
KDO: www.kdo.nl.

Schrijf je nu in
voor de voetbalquiz
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Vinkeveen - Zaterdag 28 januari 
mocht de door Paans Koek gespon-
sorde Atlantis A2 thuis de wedstrijd 
tegen Vinken A1 spelen. Een 
wedstrijd tussen Atlantis en De 
Vinken zorgt altijd voor veel publiek, 

ook nu zat de tribune gezellig vol! 
Vinken A1 staat op dit moment 
derde in de poule en Atlantis vierde. 
Het beloofde een spannende 
wedstrijd in Mijdrecht te worden. 
Beide teams gingen fanatiek van 

start. Na een snelle score van De 
Vinken wist ook Atlantis te scoren. 
De Vinken wisten daarna uit te 
lopen tot een voorsprong van 1-4. 
Atlantis wist door mooie aanvallen 
van beide vakken terug te komen 
tot 3-4. De Vinken gooide er toen 
een tandje bovenop en dat was 
voor Atlantis moeilijk om bij te 
houden. Met een 4-7 gingen de 
teams de rust in. In de tweede helft 
hadden de dames van Atlantis het 
moeilijk. Er waren mooie aanvallen 
met goede passes en kansen maar 
helaas kwam het team niet meer tot 
scoren terwijl de teller bij De Vinken 
bleef lopen. Met een eindstand
van 4-15 voor De Vinken waren
de verhoudingen vandaag helaas 
duidelijk. De Vinken schuiven door 
in de poule naar boven en de dames 
van Atlantis A2 staan in het midden 
van de poule en kijken uit naar de 
volgende wedstrijd.

De Ronde Venen - Na maanden van 
wachten en overwinningen was het 
afgelopen vrijdag eindelijk zo ver. 
Atalante Dames 3 pakte, dankzij een 
4-0 overwinning op Move D6, de 
koppositie in de tweede klasse. Een 
geweldige prestatie, want Dames 3 
doet alleen aan lusten en niet aan 
lasten, wat inhoudt dat het team
niet traint, maar alleen wedstrijden 
speelt. Het team bewijst week in 
week uit dat teamgevoel en ervaring 
belangrijke componenten zijn voor 
een overwinning.
Dames 3 begon bijna compleet aan 
de wedstrijd. Alleen Nancy was niet 
inzetbaar vanwege een blessure 
maar was uiteraard aanwezig als 
assistent-coach / supporter. 
De eerste set kwam het team, zoals 
wel vaker het geval, moeizaam uit
de startblokken. Het jonge Move D6 
nam brutaal een voorsprong maar 

Atalante vertrouwde volledig op
de dieselmotor en raakte nimmer in 
paniek. Dankzij een mooie service-
serie van Silvia werd de achterstand 
omgezet in een lichte voorsprong. 
Daarna ging de side-out om en om 
tot Carin het heft in eigen hand nam; 
haar eigen pass sloeg ze vanaf de 
3-meterlijn hard binnen bij Move. 
Silvia liet vervolgens zien over uit-
stekende verdedigende kwaliteiten 
te beschikken en pakte drie ballen op 
rij in een rally, waarna Natalie de bal 
lekker in een van de hoeken legde. 
Mirjam besliste, dankzij een gewel-
dige serviceserie, het lot in het voor-
deel van Atalante (25-15).

Tweede en derde set
De tweede set was Atalante vanaf 
het begin beter bij de les. Annemarie 
wist haar aanvalsters goed te vinden, 
op een enkel scherp balletje na. Zus 

Inge sloeg rechtdoor lekker langs de 
lijn en daarna was het middenspeel-
ster Joke die met haar service ook 
een �inke duit in het puntenzakje 
deed. Slechts een enkele keer kon 
Move de Vinkeveense equipe 
verrassen. Een ace van Annemarie 
zorgde voor een 17-12 voorsprong. 
Monique scoorde twee keer achter 
elkaar met een link prikballetje en 
wederom ging de winst naar de 
thuisploeg (25-15).
De derde set begon Inge met 
serveren en stopte pas bij een 6-0 
voorsprong. Helaas liet Atalante zich 
daarna een beetje verrassen door 
Move. Een diepe Edamse service 
zorgde voor wat moeite in de 
passing. Op 10-10 vluchtte coach 
Hettie in een time-out om de boel 
even op scherp te zetten. Tot 14-13 
had Atalante nodig om orde op 
zaken te stellen. Carin kwam aan 
service en ging door tot 19-13. In het 
slot van deze set vermaakte Atalante 
het in grote getale toegestroomde 
publiek met zeer mooi volleybal.
Een sprongset-up van Mirjam,
een prachtig samenspel van Joke, 
wederom Mirjam en Inge en tot slot 
een ace van Carin. De overwinning in 
deze set en wedstrijd was een feit 
(25-16).
Het team nam geen genoegen met 
vier punten en ging voortvarend
van start in set nummer 4. Natalie liet 
haar kwaliteiten als passer/loper nog 
maar eens zien en de wedstrijd werd 
in stijl afgesloten met twee aces van 
Carin. (25-14). Dankzij deze overwin-
ning werd dus de felbegeerde 
koppositie gepakt.

V.V. Atalante Dames 3
pakt koppositie

Atlantis A2 verliest van Vinken A1

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het Vlaggenschip van De 
Vinken weer eens een thuiswedstrijd. 
De Vinken draait mooi bovenin mee 
dit zaalseizoen. Na verlies van Apollo 
werd vorige week wel de koppositie 
uit handen gegeven. De achterstand 
is slechts één punt, dus alles is nog 
mogelijk.
Tegenstander van de dag was DTS
uit Enkhuizen. Het werd geen 
grootse wedstrijd maar dat bleek 
tegen de hekkensluiter van de rang-
lijst ook niet nodig. Met een ruime 
23-13 overwinning bleven de punten 
relatief eenvoudig in Vinkeveen.

De Vinken 2 
De Vinken 2, gesponsord door Party-
centrum De Vink, zorgde voor een 
mooi voorprogramma met een uiter-
mate spannende wedstrijd tegen 
SDO uit Kamerik. In een volgepakte 
Boei wist De Vinken in de slotfase 
met 18-17 te winnen.

De Vinken 1
Daarna was het de beurt aan het
de hoofdmacht dat deze week werd 
vergezeld door de jongste spelertjes 
uit de F1 en de F2. Coach Sabrina 
Kooijman moest �ink improviseren 
deze week, maarliefst drie van de
vier basisheren konden om uiteen-
lopende reden niet ingezet worden. 
De eerste aanval, gevormd door
Mark de Haan, Robin Troost, Deena 
Dankelman en Eva Hemelaar startte 
zeer voortvarend. Binnen 20 
seconden scoorde Eva Hemelaar
van afstand, twee minuten later
deed Deena Dankelman hetzelfde. 
Het tweede aanvalsvak, met Zoë van 
Dasler, Jerom Stokhof, Iris den Boer 
en Finn Kroon volgde het voorbeeld. 
Na een lange aanval verzilverde 
Jerom Stokhof een strafworp en 

scoorde vervolgens uit een wegtrek-
bal. DTS kwam nauwelijks tot lange 
aanvallen in deze fase. De ploeg 
deed wel iets terug maar De Vinken 
liep via afstandsschoten van Mark de 
Haan, Iris den Boer en Robin Troost 
uit tot 7-2.
Daarna werd het Vinkenspel slordi-
ger, met wat foutjes en miscommuni-
catie. Dat gaf DTS de gelegenheid 
terug te komen tot 7-5. De Vinken 
had wel lang balbezit, maar kwam 
een fase moeilijk tot scoren. Mark
de Haan beloonde het harde werken 
uiteindelijk door de 8-5 erin te 
schieten. Voor rust maakte Eva 
Hemelaar 9-5 via een strafworp. Het 
laatste punt voor rust kwam van DTS. 
Met een 9-6 ruststand was er nog 
werk aan de winkel voor De Vinken.

De Vinken loopt uit
Na rust kwam De Vinken wederom 
goed uit de startblokken. Jerom 
Stokhof scoorde binnen 30 
seconden de 10-6, snel gevolgd
door een afstandsschot van Mark
de Haan. Grootst werd de wedstrijd 
niet, DTS had niet genoeg in huis
om het echt spannend te maken.
Via een strafworp van Robin Troost, 
een afstandsschot van Iris den Boer 
(na uitstekend samenspel tussen de 
Vinkendames) en een doorloopbal 
van Jerom Stokhof liep de thuis-
ploeg snel uit naar 14-6. DTS wist
de tweede helft vooral te scoren uit 
strafworpen, maar kwam niet meer 
in de buurt. Met de eindstand van 
23-13 houdt De Vinken niet alleen
de punten in Vinkeveen, maar ook 
aansluiting met de kop van de rang-
lijst. “Het was een zakelijke overwin-
ning,” concludeerde Sabrina Kooij-
man, “we hadden drie topinvallers 
vandaag en maken nog altijd kans 
op promotie, dat telt.”

De Vinken haalt dubbelslag

De Ronde Venen - Zaterdag 28 
januari was de eerste voorronde 
bovenbouw turnsters van het 
seizoen. Dit jaar voor het eerst team-
wedstrijden. Voor Veenland turnde 
Jasmijn, Demi en Kimberly samen 
met turnsters Britt, Danique en Anna 
van Nilo en Maaike van Beo in één 
team. Naast een uitslag van de team 
kwam er ook een individuele uitslag.
Ze begonnen op balk. Helaas werden 
de handstanden niet lang genoeg 
aangehouden en dat kostte een paar 
puntjes maar het waren nette oefe-
ningen. Op naar vloer. Hier ontstond 
verwarring over de score. Na een 
protest werd Kimberly haar cijfer 
verhoogd. Jasmijn liet een super vrije 
oefening zien en werd eerste op dit 

toestel. Ook Demi draaide een prima 
oefening met een mooie salto voor-
over. Op naar sprong. Kimberly en 
Demi sprongen een mooie overslag 
en Jasmijn deed haar half in half uit, 
deze heeft een hogere uitgangs-
waarde en dat resulteerde in een 
mooie eerste plaats op sprong.
Op naar brug. Hier had Demi pech, 
met de buikdraai ging ze te hard en 
moest eraf en de brug was super 
glad en na het zwaaien hing Demi 
nog aan haar vingertoppen en ze 
besloot heel wijs om geen salto te 
doen. Veiligheid voor alles. Jasmijn 
mist een eis maar door de netheid 
haalde ze een mooie derde plaats. 
Kimberly draaide een super mooie 
oefening en werd op dit toestel dan 

ook eerste. Bij de uitslag bleek het 
team een mooie gouden medaille in 
ontvangst te mogen nemen en in de 
tussenstand stond Kimberly tweede 
en Jasmijn derde.

Veenland turnsters winnen 
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. en Café 
‘De Merel’ uit Vinkeveen, organiseren 
wederom het bekende Driebanden-
toernooi. De opzet van het toernooi 
is ongewijzigd. De nummers 1 en 2 
van elke pool (van 4) plaatsen zich 
direct voor de kwart�nale, de eerste 
twee van elke kwart�nale-pool 
plaatsen zich voor de halve �nale
en uiteindelijk wordt er met acht 
�nalisten over twee dagen gespeeld 
voor de eindoverwinning.
De bedoeling is om de kampioen van 
vorig jaar Ad Wolf te verslaan, wat 
echt niet mee zal vallen. Dit toernooi 
zal medegesponsord worden door 
Restaurant ‘De Haven’ uit Vinkeveen.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde 
data, maak dit dan telefonisch of per 
mail kenbaar.
Voorronden: zaterdagen 4, 11, 18 en 
25 februari en zondagen 5, 12, 19 en 

26 februari. Aanvang 14.00 uur.
Zaterdag 4 en 18 maart en zondag
5 en 19 maart. Aanvang 14.00 uur.

Finale
Indien u bij de eerste twee van de 
pool eindigt dan dient u er rekening 
mee te houden dat de kwart�nales 
worden gespeeld op zaterdag 25 
maart, zondag 26 maart, zaterdag
1 april en zondag 2 april. De aanvang 
is om 14.00 uur.
De halve �nales worden gespeeld op 
zaterdag 15 april en zondag 16 april. 
Aanvang 14.00 uur.
De �nale vindt plaats op zaterdag
22 april en zondag 23 april. Aanvang 
14.00 uur, direct gevolgd door de 
prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen
€ 15,– per persoon. Daarvoor speelt u 
minimaal drie partijen in elke ronde.

Wie verslaat kampioen Ad Wolf 
tijdens Driebandentoernooi 2023
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Uithoorn - Er gebeuren mooie 
dingen in Uithoorn en ‘Uithoorns 
Mooiste - de Loop’ is er daar één van. 
Daar zie je namelijk hét voorbeeld 
van ‘iedereen doet mee en jij hoort 
er ook bij’. De loopgroep SamenFit!, 
(hard)lopers, framerunners en hun 
loopmaatjes, doet al een aantal jaren 
mee met dit evenement en deze 

alsmaar groter wordende groep
laat zien dat er veel behoefte is om 
samen sporten.
De special atleten en hun loop-
maatjes hebben zich bijzonder goed 
kunnen voorbereiden op deze loop 
doordat er extra loopmaatjes 
beschikbaar waren vanuit het Alkwin 
Kollege. De leerlingen van deze 

school hebben hun maatschappe-
lijke stage-uren letterlijk gelopen 
door iedere week met een atleet
van de loopgroep te trainen, top!
Afgelopen zondag was het weer zo 
ver: ‘Uithoorns Mooiste - de Loop’. 
Het startschot werd gelost door 
wethouder Jan Hazen en spreker 
Teun de Reede praatte het evene-
ment weer prachtig aan elkaar. 
Sommige lopers en framerunners 
gebruikten deze loop als warming 
up voor de 5 kilometer waar het 
voor anderen een uitdaging was
om de 1 kilometer loop binnen
een mooie tijd te volbrengen. 
Kroon op de dag was dat Rinus 
Zuidervaart op een splinternieuwe 
Whisp (framerun�ets) deel kon 
nemen aan ‘Uithoorns Mooiste’.
Deze Whisp kon worden aange-
schaft door o.a. sponsoring van 
Pro-act, Stok b.v., ING, Architect 
Rappagne en Mevrouw Tine 
Barentsen en is een belangrijk 
middel voor mensen met een
Niet Aangeboren Hersenletsel
om te kunnen sporten. Heel
hartelijk dank!

Uithoorn - De Kwakel - Afgelopen 
zondag vond in Uithoorn/De Kwakel 
weer ‘Uithoorns Mooiste – de loop’ 
op de traditionele laatste zondag in 
januari plaats, de derde loop in het 
Zorg en Zekerheidcircuit.
De eerste start was om 10.30 uur en 
een prachtig oranje lint van de vele 
lopers met begeleiders van Ons 
Tweede Thuis werd weggeschoten 
voor hun 1,2 kilometer. Het aantal 
was wel minder dan vorig jaar maar 
dat kwam vooral omdat steeds meer 
lopers van deze specials zo veel 
trainen en vorderingen maken dat
ze aan de 5 kilometer meedoen.
Speciale aandacht was er ook voor 
de lopers die met hun racerunner 
een hoog tempo ontwikkelen en zo 
van hun sport kunnen genieten.

AH Jos van den Berg GeZZinshulp
Een kwartier later startte een groep 
van 125 kinderen in de leeftijd t/m 11 
jaar voor hun 1 kilometer. Sommigen 
echt nog heel jong, de jongste was 
zelfs 2 ½ jaar en veel van deze 
talenten werden begeleid door hun 
vader, moeder of ander familielid.
De strijd om de eerste plaatsen was 
hevig maar het ging er uiteindelijk 
om dat iedereen plezier had en aan 
de �nish werd beloond met een 
mooie medaille en een goodybag 
gevuld met leuke gadgets van
Cafetaria Familie, Bakkerij Westerbos, 
Bloemenexporteur Hilverda/de Boer, 
Kwekerij Takii, OTT en AKU.
Uitslagen Jongens   : 1. Jip Hofmeister, 

2. Roel Verlaan  , 3. Mikan Bakker.
Uitslagen Meisjes   : 1. Fiene Gootjes,
2. Isabel van Alderwegen, 3. Jasmine 
van Alderwegen.

Van Schie 5 kilometer
De derde groep die stond te trap-
pelen (ook van de kou) om weg te 
lopen waren de deelnemers aan
de 5 kilometer. Meer dan 320 deel-
nemers gingen weg om 11.00 uur
en het tempo lag direkt heel hoog.
Er ontspon bij de heren en de dames 
een felle strijd en de eerste loper was 
binnen 15 minuten al binnen.
Uitslagen Heren: 1. Dirk van Sijsveld,
2. Thomas Simeman, 3. Floyd van 
Klink. Uitslagen Dames: 1. Lisa 
Houwe, 2. Lisanne Stevens, 3. Josien 
Schepens  .

AA Sloopwerken 10 kilometer en 
Takii 10 Engelse mijlen
Omdat de deelnemers aan de 10 
kilometer en de 10 Engelse Mijlen 
gelijktijdig aan de start verschijnen,
is dit van oudsher een enorme groep 
die aan de startstreep staat. Dit jaar 
vertrok om 11.05 uur een groep van 
650 enthousiaste lopers vanaf het 
plein op Sportpark de Randhoorn, 
een plein dat feestelijk en kleurrijk 
was ingericht met opblaasbogen, 
banners, borden en vlaggen van 
sponsors en andere versieringen. 
Hoofdsponsor van het circuit, Zorg 
en Zekerheid, was ook weer goed 
vertegenwoordigd op deze dag.
Na drie kilometer passeerde de 

groep voor de eerste keer in al die 
jaren de busbaan en kon daarom 
makkelijk de Maximalaan oversteken 
richting de Kwakel. Bij de splitsing 
van de Poelweg en de Iepenlaan ging 
de 10 kilometergroep richting de 
Kwakel en de 10 Engelse mijlen boog 
af richting de Hoofdweg naar de 
Vrouwenakker en langs de Amstel 
naar Uithoorn.
De eerste lopers van de 10 kilometer 
gingen ook dit jaar weer erg hard en 
zij haalden de laatsten van de 5 kilo-
meter zonder problemen in. Na
31 minuten kwam de eerste over de 
streep. Na ruim 20 minuten kwamen 
de eersten van de 10 Engelse mijlen 
over de �nish.
Voor elke honderdste loper die bij de 
drie lange afstanden over de �nish 
kwam lag er een heerlijke slagroom-
taart van Brood- en banketbakkerij 
Westerbos/Mens klaar.
Alle lopers konden als aandenken 
kiezen uit een armband met licht of 
een T-shirt.
Uitslagen 10 kilometer Heren:
1. Ingmar Kloek  , 2. David Trampert,
3. Nick Jacobs  . Uitslagen 10 kilometer     
Dames: 1. Carmen Oosterkamp,
2. Saskia Heijnen, 3. Leonie de Voogd.
Uitslagen 10 Engelse mijlen Heren    :
1. Brent Pieterse  , 2. Martijn de Groot,
3. Joey Hendriks  . Uitslagen 10 
Engelse mijlen Dames: 1. Aniek Hons-
beek, 2. Thecla de Jong, 3. Amanda 
Koemans.
De organisatie kan terugkijken op 
een geslaagd en goed bezocht loop-
evenement en wil vooral alle vrijwil-
ligers die voor een goed verloop 
hebben gezorgd, bedanken voor
hun tijd en inzet.

Uithoorn - Het eerste seniorenteam 
van tafeltennisvereniging V.D.O. 
Uithoorn is het seizoen uitstekend 
begonnen. Het gepromoveerde
ASSV 1 uit Duivendrecht werd met 
10-0 verslagen. V.D.O. greep afgelopen 
najaar op twee punten naast promotie 
naar de hoofdklasse ondanks een 
sterke eindsprint. De lijn werd deson-
danks vrijdagavond doorgetrokken. 
Sterkhouder Martijn van Dijk wist
al zijn drie wedstrijden met 3-0 te 
winnen. Kersvers clubkampioen Dion 
Slegt verloor zijn openingsgame maar 
bleef daarna foutloos (3-1, 3-0, 3-0). 

Leon Braacx won zijn wedstrijden met 
3-1, 3-1 en 3-0. Het dubbelspel werd 
gewonnen voor het tiende punt.
V.D.O. speelt aanstaande vrijdag uit 
tegen D.O.V. 4 uit Heerhugowaard.
Het gepromoveerde V.D.O. 2 begon 
het seizoen met een sterke 6-4 over-
winning tegen Victory ‘55 uit Volen-
dam. V.D.O. 3 won 6-4 dankzij een 
sterk optreden van Dion Indrakusuma 
die zijn drie wedstrijden won na een 
achterstand en dat terwijl hij liefst 
twee klassen hoger is gaan spelen. 
V.D.O. 4 verloor 3-7 van de Meer-
tre�ers.

V.D.O. 1 begint voorjaarsseizoen 
met perfecte zege

De Kwakel - De Jeu de Boules vereni-
ging Het Wilgenho�e organiseerde 
donderdag 19 januari het zesde toer-
nooi dat meetelt voor het Club Kampi-
oenschap. Er deden deze middag 15 
leden mee die streden om de prijzen. 
Hoofdprijs: een vispakket en waarde-
bonnen van Klaas Bos Fish. Het was 
weer een gezellige drukte, wel koud 
maar het was droog. Ze speelden drie 
ronden van 50 minuten. Er was er 
maar één die deze middag drie 
partijen wist te winnen. De hoofdprijs 
werd gewonnen door Annie de Jong 
3+24. Tweede werd Ineke van de Jagt 
2+12. Derde Huibert Bakker 2+11.

Het volgende Jeu de Boules Toernooi 
is donderdag 16 februari.

Klaas Bos Fish sponsor
Jeu de Boules Toernooi

Uithoorns Mooiste
weer geweldig loopfeest

Uithoorn - In Leiderdorp, tegen RCL, 
is Legmeervogels er in geslaagd om 
op een ‘‘echt’’ grasveld het thuis nog 
ongeslagen RCL, vier maal thuis 
gewonnen en twee keer gelijk, de 
eerste nederlaag van dit seizoen
toe te brengen. Van de 18 behaalde 
punten haalde RCL en 14 in de thuis-
duels. Op de overwinning van Leg-
meervogels op RCL valt helemaal 
niets af te dingen. Het enige min-
puntje is dat het ingaan van de rust 
nog steeds 0-0 staat. Gelet op vele 
mogelijkheden die Legmeervogels
in de eerste 45 minuten weet te 
creëren, door goed combinatie 
voetbal moet het bij de rust geen
0-0 staan maar zeker 0-3 of 0-4 in
het voordeel van de ploeg van
trainer Alain Hijman.
Direct na het eerste �uitsignaal van 
scheidsrechter Mats Blaak neemt 
Legmeervogels het initiatief. Met veel 
strijd en inzet zet Legmeervogels de 
verdediging van RCL direct onder 
grote druk. Binnen 10 minuten zijn
er kansen van Camiel Schouten en 
Dylan Nieuwendijk om Legmeer-
vogels op voorsprong te brengen. 
Helaas is het vizier nog niet goed 
afgesteld en gaan deze kansen 
verloren. Zelden valt er een aanval 
van de thuisclub te noteren. RCL 
heeft zichtbaar moeite met de spel-
wijze van Legmeervogels. De 
grootste kans voor Legmeervogels
is op slag van rust. Het is dan Dylan 
Nieuwendijk die Ruben Kalkman vrij 
voor het doel van RCL weet te zetten. 
Dit was een prachtige gelegenheid 
om met een 0-1 voorsprong de rust 
in te gaan. Helaas voor Legmeer-
vogels weet Ruben Kalkman deze 
100% kans niet te verzilveren en gaat 

de rust, tegen de verhouding in,
voor Legmeervogels in met 0-0.
Het begin van de tweede helft is 
Legmeervogels wat te voorzichtig 
waardoor RCL een licht veld over-
wicht weet te creëren. In deze fase
is er onder ander een vrije kopkans 
voor Jake van Heusden van de thuis-
club. Met een fraaie reactie weet 
Anthony Acda de gelijkmaker te 
voorkomen. Deze mogelijkheid 
schudt Legmeervogels wakker en 
neemt weer zelf het initiatief en zet 
RCL weer vast op eigen helft. Dan 
krijgt Legmeervogels weer kans op 
kans en dan voornamelijk in de een 
op situaties met de doelman van 
RCL. Of men is te gehaast of men wil 
het misschien te mooi doen? Als het 
dan een op een niet lukt, is het Jordy 
Nieuwendijk die het maar eens van 
afstand probeert en met succes. Hij 
maakt dan eindelijk de verdiende 
tre�er voor Legmeervogels in de 
70ste minuut. Na deze tre�er gaat 
Legmeervogels op jacht naar de zo 
verdiende tweede tre�er. Verdedi-
gend staat het bij Legmeervogels
als een huis. Er worden geen of bijna 
geen kansen meer weggegeven.
En als de een keertje voor het oog 
gevaarlijk wordt is het Anthony Acda 
die de rust weet te bewaren. In de 
70ste minuut valt dan de beslissing. 
Het is weer een afstandschot en deze 
keer van de voeten van Camiel 
Schouten. De doelman van RCL
heeft geen verweer op de inzet van 
Schouten en de stand is, helemaal 
verdiend, 0-2.
De volgende wedstrijd voor 
Legmeervogels is op zaterdag 4 
februari thuis tegen het altijd zeer 
lastige TAVV. Aanvang is  15.00 uur.

Legmeervogels naar
fraaie overwinning

Loopgroep SamenFit ook tijdens 
Uithoorns Mooiste actief





School De Waterlelie
Spieringweg 801  |  2142 ED Cruquius 
Telefoon: 023-5483333

De Waterlelie nodigt u uit voor een
rondleiding tijdens onze open schooldagen.

Maandag 6 februari
t/m vrijdag 17 februari.

Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Regio - Op 27 en 28 januari 
werden de nationale indoor-
wedstrijden atletiek gehou-
den voor C- en D-junioren 
(atleten geboren tussen 
respectievelijk 2008 en 2011). 
Omdat de atletiek-unie pas 
vanaf de U18 categorieën 
Nederlands kampioenen 
aanwijst, geldt deze wedstrijd 
als het o�cieus Nederlands 
Kampioenschap. AKU atlete 
Fleur Hofmijster stond als
één van de kanshebbers voor 
eremetaal aan de start voor de 
800 m. Na goede prestaties op 
eerdere nationale wedstrijden 
cross en outdoor in de afge-
lopen maanden gold zij 
namelijk als één van de favo-
rieten. In de beslissende serie 
in Apeldoorn nam grote 
concurrente Britt Molenaar 
(Lycurgus) echter direct na
de start de koppositie, terwijl 
Fleur na wat gedrang vanuit 
de start als vierde de eerste 
bocht doorkwam. Anderhalve 
ronde voor het einde wist 
Molenaar een gaatje te slaan. 

Fleur kon vanuit haar positie 
niet direct reageren, maar 
plaatste alsnog een ronde
voor de eindstreep een 
versnelling die haar directe 
concurrentes niet konden 
volgen. Molenaar was echter 
al te ver weg, waardoor Fleur 
als tweede over de streep 
kwam.

Mark Westra
Allrounder Mark Westra was 
niet direct favoriet voor een 
medaille voor zijn 800 m, 

maar zou op een goede
dag nog wel eens kunnen 
verrassen. Hij is immers een 
sterke loper en was op basis 
van zijn persoonlijk record 
ingedeeld in de theoretisch 
beste serie. Direct na de start 
vond Mark zichzelf terug op 
een vijfde plek in wat een 
tactische race bleek te gaan 
worden. Met nog één ronde 
te gaan plaatste hij een alles 
of niets aanval en liep kort-
stondig na het passeren van 
Henry Nicolaas (Altis) zelfs 
even op een bronzen positie. 
Dit bleek voor Nicolaas, met 
de beste seizoenstijd favoriet 
voor deze afstand, een 
wake-up call. Met een weinig 
subtiele elleboogbeweging, 
gevolgd door een machtige 
versnelling, passeerde hij 
eerst Mark weer, en daarna 
de rest van het veld, om 
vervolgens overtuigend te 
winnen. Mark streed voor 
wat hij waard was en kwam 
als vijfde over de �nish in
een prachtig PR van 2:17.26.

AKU atleten Westra, Veerhuis en Veen 
laten van zich spreken

Regio - Het was Wies Gloude-
mans en Henk Stolwijk die 
met de eerste plaats en de 
hoogste dagscore van 
63,89% gingen strijken. Op 
geringe afstand maar daar-
door niet minder mooi was 
de tweede plaats met 61,46% 
voor het paar Addie de Zwart 

en Jeannet Vermey met de 
eervolle vermelding dat
zij zes sans uit boden en 
maakten.
Goed om te noemen is
dat het paar Madelon van 
Vessem en Arnold van Dijk
de derde plaats met een 
mooie score van 60,42 mee 
naar huis konden nemen.
Leny van Noort en Greet van 

Zelst deelden de vierde 
plaats samen met de Greet 
Rahn en Dieny Verhoe� en 
een score van 53,47%.
De competitiestand ziet u 
hier: 1. Wies Gloudemans & 
Henk Stolwijk met 61,34%.
2. Madelon van Vessem & 
Arnold van Dijk met 51,32%.
3. Corry Boomsma & Greet 
van Diemen met 51,23%.

ABC bridge




