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Valerie (10) vraagt
burgemeester Heiliegers
hemd van het lijf

Gemeentebelangen grote
winnaar in Uithoorn en
De Kwakel

Toneelvereniging Genesius
gaat weer op de planken

REGIO MEDIA GROEP

Vriendengroepje helpt Oekraïne
De Kwakel - “Na het zien op het nieuws
over de oorlog in Oekraïne waren wij
op het idee gekomen om geld op te
halen voor de slachtoffers in de
Oekraïne. Wij hebben ons idee gedeeld
om lege statiegeld flessen op te halen
aan onze vrienden. Totaal waren er 10
vrienden van ons die hier graag ook bij
wilde helpen. Op Facebook hadden we
van tevoren laten weten over onze
actie dat de mensen in De Kwakel
wisten dat we langs zouden komen.
Boodschappentassen vol met lege
flessen, krattenbier en zelfs een
klikobak vol zijn we meerdere keren bij
de supermarkt Quakel in De Kwakel
geweest om alles weg te brengen. Zelfs
kwam er iemand bij ons thuis aan de

deur om contant geld te brengen, ze
had net zelf haar flessen ingeleverd.
Ook kregen we contant geld omdat ze
maar een paar lege flessen hadden en
dit zo’n goede actie vonden. Via Facebook lieten mensen hun adres achter
waar lege flessen voor ons klaar
stonden. Wij Flinn, Sem, Boaz, Britt, Tim,
Chesa, Cas, Saara, Morris, Yfke, Siep en
Dex. Hebben met elkaar een heel mooi
bedrag opgehaald van €172,75. Dit
hebben wij gedoneerd aan giro 555.
Het was super leuk om dit met elkaar
te doen. En alle mensen uit De Kwakel
bedankt voor de lege flessen.En hopelijk kunnen de kinderen in de Oekraïne
snel weer net als ons veilig buiten
spelen”.

Op de foto beide GB leden in gesprek met de heer Roosendaal (rechts)

Coalitievorming is gestart!
Uithoorn - Direct na de vaststelling van de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is maandag ochtend 21 maart jl. is het proces om te
komen tot een nieuwe coalitie begonnen. Hiertoe is de heer Nick Roosendaal (in de politiek geen onbekende) begonnen om een informatieve
ronde langs de partijleiders te maken om mede naar aanleiding van de
uitslag te polsen hoe de diverse fracties de uitslag willen uitleggen.
Na rapportage van de heer Roosendaal zal Gemeentebelangen (met 8
zetels de grootste fractie) het voortouw nemen om mogelijke coalitievormen te bespreken. Voor
Gemeentebelangen werd dit
gesprek gevoerd door Herman
Bezuijen en Petra van Leeuwen de
nummers 1 en 2 van de lijst.
Nieuwe raadsleden bekend
Maandag is ook de definitieve
uitslag van de gemeenteraadsverkiezing vastgesteld. Aan de zetelverdeling verandert niets ten opzichte

van de voorlopige uitslag die
woensdagavond al bekend gemaakt
was. Een paar mensen zijn met voorkeursstemmen in de gemeenteraad
gekomen. Gemeentebelangen is de
grootste partij geworden. De lokale
partij gaat van vijf naar acht zetels.
Ze kregen 3382 stemmen. In de
gemeenteraad komen: Herman
Bezuijen, Petra van Leeuwen, Ferry
Hoekstra, Rolf Polak, Corry Feitsma,
Piet ten Brink, Ruud Hogenboom en
Iris Boor. Wie wethouder Bouma
gaat opvolgen is nog niet bekend.
De aangestelde formateur Nick
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Roosendaal gaat eerst een informatieronde houden, waarna de formatiegesprekken gaan plaatsvinden.
Tweede partij
De tweede partij is DUS! die met
2846 stemmen er twee zetels bij
kreeg en dus van vier naar zes zetels
ging. Voor deze partij gaan in de
gemeenteraad: Judith Beuse, Ans
Gierman, José de Robles, Onno
Brautigam, Shaunie de Zanger en
Pim Boswijk die met voorkeurstemmen de zesde zetel kreeg, ten
koste van Benno van Dam die zijn
plek moest opgeven. De VVD gaat
van vijf naar vier zetels met 1947
stemmen. Voor deze partij komen in
de gemeenteraad: Jan Hazen,
Martine Cranendonk, Nick Bergman
en Daan Noordanus. Het CDA
behoudt twee zetels en kreeg 1041
stemmen. In de gemeenteraad blijft
André Jansen en met voorkeurstemmen gekozen is Marcel
Zethoven die daarmee Erik Kreike
voorbij schoot. PvdA kreeg er een
zetel bij en ging met 1015 stemmen
van een naar twee zetels. In de
gemeenteraad komt Jeroen Brink en
blijft Els Gasseling. Groen Uithoorn
blijft met een zetel in de gemeenteraad. Op de partij stemde 837
mensen. Jeroen Albers blijft de
partij in de gemeenteraad
vertegenwoordigen.
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Dion van Tol stopt als voorzitter
winkeliersvereniging Oude Dorp
Uithoorn - Dion van Tol heeft zijn
functie als voorzitter van de winkeliersvereniging Oude Dorp neergelegd uit onvrede met een ontstane
situatie. “Ik ben zeer verontwaardigd
over de gang van zaken”, begint de
eigenaar van Duoplant. “Gidus
Buisman, voorzitter van de Stichting
Promotie Uithoorn en De Kwakel
(SPUK) organiseert een evenement
dat hij laat uitvoeren door zijn eigen
bedrijf Skylt Uithoorn, terwijl dat
normaal pro deo wordt gedaan. Hier
is sprake van belangenverstrengeling.” Activiteiten met een collectief
belang voor de buurt worden
betaald uit het Ondernemersfonds.
Dit fonds is in 2012 opgericht en
wordt gevuld door de ondernemers.
“Inmiddels zit er flink wat geld in de
pot. Dat geld is bedoeld voor álle
ondernemers, niet voor één ondernemer.” Ook de gemeente en
wethouder Hazen kan er weinig
tegen doen, vertelt Dion. “Het Ondernemersfonds loopt volgend jaar af,
maar we zitten er niet op te wachten
dat het stopt.” Dion benadrukt dat hij
juist blij is met het fonds. “Het fonds
is een prima initiatief, maar het gaat
erom hoe het bestierd wordt.” De
uitgaven van het Ondernemersfonds
worden gecontroleerd door de Stich-

ting Uithoorn in Bedrijf (SUB). “Wij
hebben ook initiatieven ingediend,
maar wij krijgen niet eens een
reactie. Het lijkt erop dat het er hier
om gaat wie je bent en wie je kent.”
Op 31 maart is er een vergadering
belegd, want meer ondernemers
willen opheldering. “Hier moet eerst
duidelijkheid over komen.”
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563183.

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
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UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Niet zomaar een zaagbek
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3641 CB Mijdrecht
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Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
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Nel van der Pol
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Kabalen
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Verspreiding en bezorgklachten
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Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
134e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

Door Wim Bax

Ineke Siegers schrijft
‘Het Coronavirus’
Uithoorn - Een verzameling van
feiten, spontane gedachten en haar
meest gelezen Facebook-columns
vormen het nieuwe boek Het Coronavirus van Ineke Siegers. “Toen het
coronavirus uitbrak verwachtte ik
meteen al dat het groot zou worden.
Het is zelfs nog groter geworden dan
ik kon vermoeden,” vertelt Ineke. “In
eerste instantie heb ik het voor mezelf
geschreven, als een soort dagboek.
Het gaat niet alleen over het coronavirus, maar ook over de beslommeringen van mijn dagelijks leven. Het
geeft een goed beeld van wat de
pandemie voor effect had op de
gemiddelde mens.” In het boek staan
ook foto’s en illustraties om de tekst
kracht bij te zetten. De ondertitel is:
Hoe in 2020 een virus de wereld in z’n
macht kreeg. “Het is vanuit mijn
persoonlijke oogpunt geschreven en
het is makkelijk leesbaar. Ik ben geen
wetenschapper of viroloog, maar de
feiten kloppen.” Het boek begint in
maart 2020 en loopt chronologisch
door tot eind van dat jaar. “Bij het
lezen zijn er veel oh-ja momenten,
dingen die we zijn vergeten of die nu
heel gewoon geworden zijn.” Achteraf
vindt Ineke dat de mensen enorm
bang zijn gemaakt. “Ik ben zelf geen
seconde bang geweest.
Geschokt
Maar de reacties van anderen toen ik
besmet raakte, schokten me.” Ze
bekijkt veel gebeurtenissen met de
nodige humor. “De eerste keer dat ik

buiten liep met mijn partner en de
anderhalve meter in gegaan was,
stapte iemand bewust opzij. Toen
daarna iemand ons wilde passeren,
stapte hij opzij en kukelde hij bijna
het water in.” Ze probeert geen
mensen te beledigen, maar haar
mening kan wel confronterend zijn.
“Je hoeft het niet met elkaar eens te
zijn, maar ik vind wel dat we in
gesprek moeten blijven en open
moeten staan voor elkaars standpunten. Dat maakt je als samenleving
sterk.” Ze hoopt dat lezers iets aan
haar verhaal hebben. “Dat mensen
het kunnen relativeren en zeggen: zo
kun je het ook bekijken.” Verder deelt
Ineke nieuwe woorden die ontstaan
zijn tijdens de coronaperiode. De
teller staat inmiddels op vierhonderd
nieuwe corona-woorden. Omdat de
pandemie niet ophield in december
2021 verschijnt er nog een deel 2 en
misschien zelfs een deel 3. “De tekst
van het tweede deel ligt al bij de
drukker en gaat over de vaccinatie
fascinatie. In dit deel staat niet alleen
mijn visie. Ik heb 24 mensen gevraagd
een vragenlijst in te vullen over hun
ervaring met het virus. Ook gaat het
over mijn moeder die honderd jaar
werd en hoe zij het beleefd heeft.”
Ineke Siegers schreef eerder Het
Groene Woudbos dat ook bij uitgeverij Novum is verschenen. Het boek
Het Coronavirus is nu overal te koop
en ligt ter inzage onze plaatselijke
boekwinkels de Readshop en de
Bruna.

“Ik ben een enorme vogelliefhebber maar een beroerde vogelaar”, die
uitspraak is niet van mij maar van Hans Dorresteijn in het tv-programma
de Baardmannetjes. Zo voel ik me ook vaak als ik met vogelaars op pad
ben. Maar afgelopen maand dacht ik toch echt te kunnen pronken met
een waarneming waarmee ik echte vogelaars zou kunnen aftroeven. Op
mijn dagelijkse coronawandeling kwamen er op de Molenvliet in
Uithoorn twee wonderschone eenden aangezwommen, typisch een
paartje. Ik heb vlug mijn mobieltje gepakt en het paar gefotografeerd.
Nou ja, het mannetje dook eerst nog net onder toen ik afdrukte, maar
uiteindelijk had ik ze toch allebei. Welke soort had ik hier? De app Obsidentify gaf aan dat het een kokardezaagbek is. Nooit van gehoord, maar
dat zegt niets. Doch verdere verdieping in de soort leerde me dat deze
eend in Nederland een zeer zeldzame dwaalgast is. Ze komen voor in
Noord-Amerika, broeden in Alaska en overwinteren in Californië en Texas.
Een trekvogel dus en ík spot hen hier in Uithoorn! De kokardezaagbek
wordt ook wel kuifzaagbek genoemd. Die kuif heb ik vooral bij het
vrouwtje gezien, wat een prachtige kop heeft ze. Zaagbekken leven van
vis. Die zit er genoeg in de Molenvliet, er komen daar veel futen en
aalscholvers voor, altijd een mooie indicatie. En ze eten ook nog eens
Amerikaanse rivierkreeft zoals de foto (Josine van Erp) laat zien. Niet zo
gek als Amerikaanse eend. Ik voer de waarneming in op waarneming.nl.
Binnen korte tijd krijg ik bevestiging dat de waarneming juist is, maar wel
met het commentaar dat het ontsnapte exemplaren zijn. Ik ga verder
lezen. De kokardezaagbek wordt een ‘hoofdpijnsoort’ genoemd voor de
dwaalgastencommissie. Er arriveren zo af en toe wel wat wilde exemplaren maar het merendeel zijn ontsnapte exemplaren. Er bestaat zelfs
een omgekeerde bewijslast: je krijgt alleen een aanvaarding als dwaalgast
als je fotografisch kunt aantonen dat er geen pootringen aanwezig zijn.
Mijn kokardezaagbek is ook door anderen waargenomen en één van de
waarnemers toonde een foto van een pootring bij de zich wassende man.
Waarschijnlijk ontsnapt uit Avifauna in Alphen aan de Rijn, dacht iemand.
Iemand anders vermoedt dat ze ontsnapt zijn uit de collectie van een
waterwildliefhebber uit De Kwakel. En dat is nog veel dichterbij. Weer een
illusie armer, daar gaat mijn unieke waarneming. Ik ben dan wel geen
echte vogelaar, maar heb wel weer een hoop geleerd.
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Workshop vogeltjes in powertex
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Verzamelaarsmarkt
Wilnis - Zaterdag a.s. 26 maart is
weer een verzamelaarsmarkt van
09.30 tot 12.30 in De Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24 te Wilnis. Er zijn postzegels in stuiverboeken, munten en
ansichtkaarten. Ook zijn er handelaren aanwezig waar u producten
voor uw verzameling kunt kopen.
Voor meer inlichtingen:
0297-289322 en op onze site
www.verzamelaarsrondeven .nl

nieke fi m an e oek u iana
aan Vinkeveen in 1956
De Ronde Venen - Zaterdagmiddag
26 maart wordt de tweede nieuwe
serie van Nostalgische Filmmiddag
georganiseerd. Vinkeveense filmpjes
uit de jaren 50, 60 en 70 vormen de
rode draad van deze middag. Uniek en
nooit vertoond is de film van de heer
Chr. van Egmond van het bezoek van
Koningin Juliana aan de VGLO school
in Vinkeveen op 29 mei 1956. Daarnaast ook geheel nieuwe filmpjes van
onder andere mw. Riet Bakker en de
erven van Cees Berkelaar. Speciale

gasten die middag en avond zijn Kees
Kentrop en Pim Berkelaar die met
(film)beelden laten zien hoe de laatste
veensteekmachine werkt maar ook
hoe hij inmiddels is gerenoveerd. In
locatie de Morgenster, Herenweg 153,
vindt de filmmiddag en –avond plaats,
waarbij de entree slechts € 3,50 (inclusief een kopje koffie of thee) is.
Kaarten zijn nog beperkt verkrijgbaar
bij Jumbo Vinkeveen, drogisterij De
Bree en online
(via www.nostalgischvinkeveen.nl).

Mijdrecht - Maandag 25 april van
13.30-16.45 uur organiseert Atelier
de Kromme Mijdrecht weer een
Powertex workshop. Deze keer
maken we twee vogeltjes op een tak.
Het kunstwerk staat op een natuursteen sokkeltje. Je maakt in 1 middag
een mooi kunstwerk van powertex.
De kosten voor deze workshop zijn €
49.00 inclusief materiaal. Laag voor
laag bouw jij, onder leiding van
docenten Angelique Streefkerk, jouw
creatie op en na afloop heb je een
mooi, eigen gemaakt kunstwerk.
Leuk voor binnen of in de tuin. Of
maak het voor iemand die je graag
een persoonlijk cadeau wilt geven!
Om mee te doen heb je geen ervaring nodig, deze workshops zijn
geschikt voor beginners en gevorderden. Trek een schort en kleding
aan waar klei en verf op mogen
komen en neem een klein doosje/
oude handdoek mee waarin het
beeldje na afloop meegenomen kan
worden. Wij zorgen er voor dat alle

materialen aanwezig zijn. Bij latex
allergie vragen we je wel zelf handschoenen meenemen. De workshop
is inclusief een lekker kopje koffie &
thee. Locatie: Atelier de Kromme
Mijdrecht, Gebouw Trekvogel, Karekiet 49, Mijdrecht. Opgave: Via de
website www.atelierdekrommemijdrecht.nl kun je je inschrijven of neem
contact op met de cursuscoördinator
leden@atelierdekrommemijdrecht.nl.
Wijzigingen onder voorbehoud,
minimaal 7 deelnemers per groep.
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Valerie (10) vraagt burgemeester
Heiliegers hemd van het lijf
Uithoorn – Bent u getrouwd? Welke
opleiding moet je volgen om burgemeester te worden? Hoeveel uur per
dag werkt u? De 10-jarige Valerie

Perk van basisschool De Springschans vraagt burgemeester Pieter
Heiliegers het hemd van het lijf voor
haar werkstuk. “Ik vind het best span-

nend,” glimlacht Valerie. Gelukkig
heeft de burgemeester haar al snel
gerustgesteld. Burgemeester Heiliegers verwelkomt Valerie in zijn werkkamer op het gemeentehuis. De
10-jarige scholiere van De Springschans heeft veel vragen voorbereid.
Met name is ze geïnteresseerd in het
werk van de burgemeester. Want hoe
word je eigenlijk burgermeester? En
waarom dragen alle burgemeesters
zo’n “metalen ketting”? Heiliegers
legt uit dat er geen opleiding is voor
burgemeesters. Zoals dat wel het
geval is als je bijvoorbeeld
timmerman wil worden. “En de
metalen ketting noemen wij ‘de
ambtsketen’,” glimlacht hij, waarna hij
de ambtsketen van de gemeente
Uithoorn aan Valerie laat zien. Verder
zegt de burgemeester dat hij op een
werkdag bijna nooit op de klok kijkt
om bij te houden hoeveel uur hij
werkt. “Dat verschilt per dag. Bij een
crisis is het natuurlijk extra druk,
zoals de afgelopen twee jaar met
corona en nu met Oekraïne. Dan
hebben we ook vaak vergaderingen
in de avond.” Na het gesprek krijgt de
scholiere een rondleiding door het
gemeentehuis en dan nemen de
twee afscheid van elkaar. Heiliegers:
“De jeugd heeft de toekomst. Ik vind
het erg leuk dat Valerie met mij in
gesprek wilde en heb daar ook direct
‘ja’ op gezegd!” Op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn is in
de loop van deze week het filmpje te
zien van het gesprek tussen Valerie
en de burgemeester.

DE KWAKEL TOEN & NU... (61)
1962 Kerklaan... Toen
Dit huisje aan de Kerklaan is
gebouwd ca.1840 en werd
bewoond door Piet Broere, hij was
veenman van beroep. In 1886
kwam het in de openbare verkoop
door het overlijden van eigenaar
Broere. Dit stukje Kerklaan werd in
de volksmond de ’Slappe Slinger’
genoemd. Na de verkoop werd het
bewoond door de familie Spring in
’t Veld. In 1917 werd de Kerklaan 12
bewoond door Cees en Margaretha
Meijer met hun vrijgezelle zonen
Piet en Thomas (Aardbei). In
februari 1957 kwamen Gerrit en Paula Hoogenboom hier wonen, de man stond in het dorp beter bekend als ‘Gerrit
de Vrolijke Koster’. Hij was medeoprichter van de begrafenisvereniging St. Godefridus. Als koster van de kerk was
hij werkzaam van 1947 tot 1969 en regelde alle begrafenissen in die periode in het dorp. In 1990 werd het huis
verkocht aan de gemeente en het werd vlak daarna gesloopt. Gerrit en Paula verhuisden naar de nieuw huizen aan
het Kwakelsepad, op de plek van de oude Heilig Hartschool.

2022 Kerklaan... Nu
De 1e paal van deze snackbar is
geslagen op 26 augustus 1996
door de eigenaar Jan Kok. Hij
runde met Jaap van der Steen het
Cafetaria ‘t Trefpunt, die voorheen
in de Mgr. Noordmanlaan stond.
De opening van het nieuwe pand
was in april 1997. Jan Kok was al op
leeftijd en stopte later als eigenaar,
Jaap ging verder met zijn vriendin
Ada van Vliet en bleef eigenaar tot
2018. In maart 2010 stopte ook dit
stel met de exploitatie van het ‘t
Trefpunt en verhuurde het pand
aan het duo Ada Breur en Pauline van Herwijnen, die het runden tot eind december 2021. Het pand kwam al in
2018 in bezit van de Rob Reehorst van de Supermarkt De Quakel. De nieuwe huurder werd Greg van Leeuwen in
februari 2022. Greg was kok in Het Rechthuis en wilde zijn eigen zaak beginnen met een nieuwe naam: Greg’s
Snacks. Mooi dat er weer een jonge Kwakelse ondernemer is ingestapt. Veel succes Greg, van Toen naar Nu.
Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website: www.de-kwakel.com
Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer

RICK FM
Lokaal nieuws, ma t/m za op het
halve uur van 09:30 t/m 17:30 uur.
Lokaal weerbericht, ma t/m za,
ieder uur van 9.45 t/m 17.45 uur.
Rick FM weekoverzicht Radio
programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken)
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Dinsdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Back to the 70’s, 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 - Soulfiles, 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
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 - 90’s en 00’s, 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
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Leerlingen van de Julianaschool met hun bokaal

Julianaschool opnieuw in de
prijzen met Tech=Tof Quiz
Wilnis - Drie leerlingen van groep 7
van de Julianaschool in Wilnis vielen
in de prijzen na het spelen van de
Tech=Tof Quiz 2022. Het team van
Thijs, Thijs en Mark beantwoordde de
meeste vragen goed én binnen de
snelste tijd. Matthijs van der Hoorn
zette de leerlingen namens TechNet
Amstel & Venen in het zonnetje met
een bokaal én zes toegangskaartjes
voor de Space Expo in Noordwijk. Hoe
werkt een melkrobot? En hoe vervoer
je een superjacht op veilige wijze? En
weet je ook waarom het slaan van
heipalen noodzakelijk is in veengrond? Het zijn vragen uit de Tech=

Tof Quiz 2022. Deze quiz is gespeeld
door meer dan 700 leerlingen uit
groep 7 van basisscholen in De Ronde
Venen, Uithoorn, Nieuwkoop, Aalsmeer en Amstelveen. Het team van
Thijs, Thijs en Mark – leerlingen van
de Julianaschool in Wilnis - won deze
editie. “De quiz was super leuk!”, roept
Thijs vol trots. “Het is ook echt super
vet dat onze groep 7 nu opnieuw
gewonnen heeft; vorig jaar had onze
school ook gewonnen. Die leerlingen
zitten nu in groep 8.”
Makkie
Thijs noemt de quiz een makkie: “Ik
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woon zelf op een boerderij dus de
vraag over de melkrobot kon ik heel
makkelijk beantwoorden”, vertelt hij
trots. Ook Mark had een voordeel.
“Mijn vader doet in de quiz mee”, lacht
hij. “Hij werkt bij het heibedrijf.” Voor
de leerlingen van de Julianaschool
waren er nog wel meer bekende
gezichten te zien in de quiz. “Ik doe
zelf ook mee”, vertelt een van de leerlingen enthousiast. “Ik moest bij mijn
vader klagen dat de wifi het niet doet.
Dat was wel grappig.” Leerkracht Marit
de Jong is trots op de deelname van
haar leerlingen. “Ze hebben bloedfanatiek meegespeeld met de quiz”,
licht zij toe. “Ze waren heel betrokken
en herkenden veel bedrijven en technici uit de regio. Bovendien lag de lat
voor hen erg hoog; de leerlingen uit
groep 8 hadden vorig jaar gewonnen.
Dat wilde deze klas graag evenaren.
Het is wel heel bijzonder dat dat ook
daadwerkelijk gelukt is.” Naast de
Tech= Tof Quiz organiseert TechNet
Amstel en Venen nog veel meer activiteiten: de Techniek Driedaagse, een
techniekwedstrijd en voor leerlingen
van groep 6 is er een workshop
Programmeren, de groepen 7 en 8
worden uitgenodigd voor een techniekles in het technieklokaal van de
middelbare school, en de TechBox
‘Bouw een houten huis’ van Vink
Bouw uit Nieuwkoop is verkrijgbaar.
Kijk voor alle activiteiten op:
www.technetamstelenvenen.nl

enefiet erha en en ang in
LetjeMaan
Wilnis - Elza Vis van Binnenste-Buitenverhalen organiseert op zondagmiddag 27 maart een benefiet verhalenuur waarvan de gehele opbrengst
bestemd zal zijn voor de actie ‘Walk
for Homs’. Tussen de verhalen door zal
er zang zijn van Vocalgroup Gaudiozo.
Van 5 tot en met 10 april loopt een
groep wandelaars de pelgrimstocht
‘Walk for Homs’, een tocht van
Amsterdam naar ’s Hertogenbosch
van ruim 155 kilometer om jongeren
in Syrie weer hoop te geven op een
mooie toekomst. Elza loopt mee, je
kunt haar sponsoren (zie de website).
Anne Claire van der Lugt, nichtje van
Frans van der Lugt, nam het initiatief
voor deze actie. Zij wil hiermee haar

oom herdenken (hij werd op 7 april
2014 vermoord in Homs) en een
bijdrage leveren om zijn werk in Syrie
weer op te kunnen bouwen. Frans van
der Lugt was een verbinder en heeft
moslims en christenen met elkaar in
contact gebracht. Hij bood de jeugd
een toekomst en was tot op het
laatste moment solidair met de bewoners van Homs. Lees meer over de
projecten die we met deze actie gaan
steunen op www.walkforhoms.nl. Je
kunt ook de eerste en/of de laatste
dag meelopen met deze sponsortocht. Lees er alles op de website hoe
je een bijdrage kunt leveren.
Aanvang: 15.30 u; Minimale bijdrage:
5 euro + gift; Locatie: Atelier Letje-

Rotary helpt tijdens Landelijke
pschoon ag
De Ronde Venen - Op zaterdag 9
maart 2022 vond de landelijke
opschoondag plaats. Naast de World
Cleanup Day in het najaar kent Nederland sinds 2002 de Landelijke
Opschoondag in maart. Op die dag
pakken jaarlijks meer dan 200.000
Nederlanders een afvalzak en grijper

om hun straten, parken, bossen, sloten,
rivieren en meren te ontdoen van
zwerfafval. Het doel van de dag is om
mensen te activeren de eigen omgeving schoon te houden. De opschoonacties blijken een positief effect te
hebben op het gedrag van deelnemer
en toeschouwer. Al vele jaren doet

UITZENDSCHEMA
TELEVISIE

Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368
Lokale tv-programma’s deze week
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze
week de volgende lokale onderwerpen: Alpacafarm naar tentoonstelling
- Zwerfafval weg op Plaswijk - Bedrijven in Oekraïne : Walraven Kinderburgemeesters presenteren Afvalkunstwerk
Kunst & Kleurwerk
aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma van
Hubrecht Duijker met deze week als gast Ellis Sprengers
Overige TV-programma’s :
Maandag t/m zaterdag 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30:
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de
gemeente en het weerbericht.
RADIO

105.6 FM en internetstream
Dagelijkse reguliere programmering
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen
Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag
19.00-21.00 Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
22.00-23.00 Boundless
Donderdag 19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag
10.00-12.00 Zondag met Zorg
12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling)
17.00-18.00 Paperback Radio
Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Maan, Mijdrechtsedwarsweg 21,
Wilnis. Blijf thuis bij klachten en laten
we elkaars ruimte respecteren. Je kunt
je opgeven bij
elza@binnenste-buitenverhalen.nl
06-23150498 of bij Letta:
letjemaan@hotmail.com

Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude mee
aan de opschoondag. Ook dit jaar
gebeurde dat in samenwerking met
Watersportcentrum Vinkeveen Haven.
Op deze zonnige zaterdag gingen de
clubleden in bootjes de plas op, samen
met medewerkers van Vinkeveen
Haven en een groot aantal vrijwilligers.
Het is altijd weer spannend wat je
aantreft. Doordat het kort geleden veel
had gestormd, was er tussen het riet
nogal wat vuil terecht gekomen. Het
was dus een prima moment om de plas
schoon te maken. Vooral plastic zakken,
drankblikjes, piepschuim, plastic
bloempotten, jerrycans, een verkeerspaaltje en zelfs een kinderglijbaan
werden gevonden. Als het seizoen
straks begint, treffen alle watersporters
een schone omgeving om hun sport
uit te oefenen. Als je iets schoon
aantreft, is de kans groot dat je het
schoon wil houden. Daar hopen we
dan maar op en daar doen we het voor!
Nieuwsgierig geworden naar de activiteiten van onze Rotaryclub, neem dan
een kijkje op de website: www.rotary.
nl/vinkeveenabcoude

Zelf ook radio maken, filmen, 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

Repair Café Mijdrecht
Mijdrecht - Iedere 2e en 4e
donderdag van de maand kunnen
bewoners van 14.00 tot 16.00 uur met
kapotte spullen terecht in het Repair
Café in de Buurtkamer Mijdrecht. Ze
kunnen daar zelf aan de slag met het
repareren van hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor
ondersteuning. In de loop der jaren
zijn er al veel stofzuigers, senseo
koffiemachines, en meer van dit soort
elektrische apparaten gerepareerd.
Ook broodroosters, strijkbouten en

verlichtingsarmaturen zijn veel voorkomende dingen die nogal eens stuk
willen gaan. Kom gerust met Uw
kapotte spullen en dan gaan ze het
samen met U proberen weer in orde
te maken. Er zijn voor deze reparaties
geen kosten aan verbonden maar ze
hebben wel een fooienpot staan
waaruit ze soms nieuwe onderdelen
en gereedschap kopen. De koffie en
thee zijn altijd gratis. U vindt het
Repair-Cafe in de Buurtkamer aan de
G. Van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht

ri gen op on agmi
Wilnis - Op elke 4e zondag van maart
om 13.30 uur is het mogelijk om
gezellig te komen bridgen in “De
Willisstee” in Wilnis. Het is een open
bridgedrive dus iedereen is van harte
welkom. U kunt zich aanmelden door
een email te sturen naar:
bridge.drv@mail.com onder vermelding van uw beider naam, email-

ag

adres en telefoonnummer en ook
graag of u een A of B speler bent. U
ontvangt een bevestiging. De deelnamekosten zijn 5 euro per persoon
te voldoen bij binnenkomst. Zij
spelen 6 rondes van 4 spellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart.
De organisatie is in handen van
Bridgeclub De Ronde Venen.
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Gemeentebelangen grote
winnaar in Uithoorn en De Kwakel
Door Conny Vos
Uithoorn - Woensdagavond werd in
de raadszaal live de voorlopige
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Alle leden
van de politieke partijen kwamen bij
elkaar en wachtten gespannen op de
uitslagen. Lijsttrekker Judith Beuse
(DUS!) moest de avond helaas missen
en ook Daan Noordanus (VVD) kon
niet bij de uitslag aanwezig zijn. Na
de afkondiging van de maandag en
dinsdag uitgebrachte stemmen bleek
al dat Gemeentebelangen een grote
voorsprong neemt. Ook landelijk
scoorden de lokale partijen goed.
Halverwege de avond was de helft
van de stemmen geteld en kwam de
tweede voorlopige uitslag binnen.
Voor Jeroen Albers van Groen
Uithoorn was het spannend. Het hing
erom of hij een of twee zetels zou
krijgen. Ook DUS! leek goed te
scoren. “Nu moet het gebeuren”, zei
een zenuwachtige Shaunie de
Zanger, die op nummer 5 op de lijst
van DUS! staat en in de raad hoopt te
komen. “We hebben er alles aan
gedaan.” Ook nummer vier op
dezelfde lijst Onno Brautigem was
gespannen. “Ik zal straks zachtjes
juichen, want het kan nog anders
lopen als de voorkeurstemmen
bekend zijn.” Voor hem is het een
jongensdroom om in de gemeenteraad te komen. “Ik kom uit een poli-

tiek nest en ging al jong met mijn
vader mee naar zulke avonden.”
Els Gasseling heeft haar lijsttrekkerspositie voor de PvdA aan Jeroen
Brink overgelaten. “Ik ben zestien jaar
raadslid geweest, maar ik hoop toch
nog op een kans om erbij te zijn.” En
dat kwam uit, de PvdA kreeg er een
zetel bij, dus verdubbelde. Ook Ans
Gierman wilde een jonger iemand de
kans geven en gaf haar eerste plek
op voor Judith Beuse. “Er zal wel een
verschuiving komen,” verwachtte zij,
want DUS! lijkt de VVD voorbij te
streven. “Het is niet netjes om een
winnende partij aan de kant te
schuiven.” Hiermee liep ze vooruit op
de coalitiebesprekingen.
Voorlopige
Rond half elf maakte burgemeester
Heiliegers de laatste voorlopige
uitslag bekend. Gemeentebelangen
is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Uithoorn. De
partij gaat van vijf naar acht zetels en
is daarmee de grootste partij in de
gemeenteraad. Lijsttrekker Herman
Bezuijen was ontzettend blij met
deze overwinning voor Gemeentebelangen. “Ik wil de kiezers bedanken
voor het vertrouwen”, reageerde hij
opgetogen. “En ik wil de overwinning
opdragen aan de leden die ons
ontvallen zijn.” Ook DUS! mag zich
winnaar noemen. Deze partij krijgt er
twee zetels bij en komt daarmee op

zes zetels. De VVD moet een zetel
inleveren. De liberale partij gaat van
vijf naar vier zetels. De VVD was
teleurgesteld over het verlies.
Martine Cranendonk moest even
slikken en Jan Hazen vond het zuur.
“Maar de VVD geeft niet op. We gaan
onze wonden likken en morgen weer
een nieuwe dag.” De CDA blijft gelijk
met twee zetels en ook Groen
Uithoorn blijft met een zetel in de
gemeenteraad.
Lagere opkomst
De opkomst in Uithoorn was 47
procent, dat is lager dan vier jaar
geleden. Ons Uithoorn en !DURF
deden niet mee aan de verkiezingen.
Ook waren er twee zetels meer te
verdelen, omdat het inwonersaantal
van Uithoorn is gestegen. Daarom
zijn er nu geen 21 raadsleden maar
worden dat er 23. De hoeveelheid
stoelen is nu duidelijk en later wordt
bekend wie erop mag zitten. De definitieve verkiezingsuitslag wordt
maandag bekendgemaakt.
Gelijk na de uitslagen kwamen de
lijsttrekkers bij elkaar voor een
bespreking. Gemeentebelangen mag
bepalen met wie er een coalitie
gevormd gaat worden. Partijgenoot
Polak is voorzichtig optimistisch over
de komende raadsperiode. “We gaan
niet meteen arrogant doen omdat
we de grootste zijn; er valt nog niets
over te zeggen.”
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efinitie e uits ag gemeenteraa
e on e enen

De Ronde Venen - Op 14, 15 en 16 maart 2022 konden inwoners van De
Ronde Venen hun stem uitbrengen voor de nieuwe gemeenteraad. In
totaal waren 36.003 inwoners stemgerechtigd. 59,6 procent van hen
heeft een stem uitgebracht. Maandag 21 maart heeft het Centraal Stembureau de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad definitief
vastgesteld. Ook is nu duidelijk dat er drie raadleden een zetel in de raad
krijgen door voorkeurstemmen.
Bij het CDA zijn dat er twee. Jan Rouwenhorst (CDA)behaalde maar liefst 329
stemmen en is nu de nummer twee op de CDA lijst. Ook zijn fractie genoot
Willem van Schaik uit Baambrugge komt met voorkeurstemmen in de raad
voor het CDA. Bij de PvdA/GL zal Monique Prins door haar voorkeurstemmen
in de raad zitting nemen.

Partij

erkie ingen

Behaalde aantal stemmen

Percentage

Behaalde zetels

CDA

3704

17,3

5

Rein Kroon
Jan Rouwenhorst
Simone Borgstede
Ria de Korte-Verhoef
Wim van Schaick

VVD

2579

12,1

3

Bart Richter
Margreth de Wit
Timo Brockhoff

Ronde Venen Belang

6895

32,2

10

D66

2576

12,0

3

Cees van Uden
Joanne Freeve
Eelco Doorn

Seniorenpartij De Ronde Venen

1113

5,2

1

Marja Becker

P.v.d.A./GroenLinks

2421

11,3

3

Pieter Kroon
Ernst Schreurs
Monique Prins

ChristenUnie/SGP

1100

5,1

1

Wim Stam

Inwonerscollectief

1010

4,7

1

Melissa Bloem

Installatie nieuwe gemeenteraad
Woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Op
dinsdag 29 maart wordt afscheid genomen van de oude gemeenteraad,
Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het
gemeentehuis van De Ronde Venen. Belangstellenden zijn van harte
uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen worden
live uitgezonden door RTV Ronde Venen en zijn ook via de gemeentelijke website te bekijken.

WAT CIJFERTJES
Lijsttrekkers op volgorde van het
aantal stemmen
Maarten van de Greft - RVB - 2.926
Rein Kroon -CDA - 1.816
Bart Richter - VVD - 1191
Pieter Kroon - PVDA /GL - 794
Marja becker 761
Wim Stam - CU /SGP - 679
Cees van Uden - D66 - 614
Melissa Bloem - IC -524

Aantal stemmen van de
hoogste vrouw per lijst
Yvonne van der Heerik - RVB - 763
Marja Becker - SP - 761
Yoanna Vreeve - D66 - 615
Melissa Bloem - IC- 524
Monique Prins - PVDA /GL - 448
Simone Borgstede - CDA - 281
Margreth de Wit - VVD - 259
Vrouw met de meeste stemmen
Marcella Buitendam- RVB - 972

Geldige stemmen

21.398

Opgeroepen

36.003

Opkomstpercentage

Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

59,6

Verkozen kandidaten

Maarten van der Greft
Yvonne van den Heerik
Marcelle Buitendam
Erik de Haan
Gert Luijer
Walter Koornneef
Roger Fernhout
Lyone van Vliet
Astrid de Deugd
Serge Kraaikamp

Uithoorn doet duurzaam
Groen binnen en buiten

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Cube House woning De Kwakel

Interview wethouder
Hans Bouma
“Het is altijd leuk om te zien hoe inwoners
hun woning en tuin of balkon op elkaar
afstemmen. Als ik door onze gemeente
loop, krijg ik altijd weer ideeën voor mijn
eigen tuin. Het verheugt me te zien dat
men ook duurzaam bezig is. Ik zie steeds
vaker een regenton en gras in de tuinen. En
dat is met onze klimaatverandering nodig.
Het water moet ergens heen kunnen. Op
eenvoudige wijze kunt u, zonder dat het
al te veel kost, uw tuin verduurzamen. Het
ziet er ook meteen gezelliger uit en nodigt
uit om lekker in de tuin of op het balkon te
zitten. Bij minder mooie dagen zitten we
graag comfortabel en behaaglijk binnen.
Goed isoleren en dubbel/triple glas voor
de ramen dragen hieraan bij. De warmte
blijft binnen en de buitengeluiden komen
minder hard binnen. Duurzamer leven,
binnen of buiten; het is goed voor uw
energierekening en het klimaat.”

Betaalbaar innovatief wonen
Gemeente Uithoorn heeft met de Cube House
woningen de primeur voor een innovatieve
oplossing op het gebied van betaalbaar
wonen. De Cube House woning is een
nieuw woonconcept als reactie op de krappe
woningmarkt en is speciaal ontwikkeld voor
starters. Met de Cube House woningen wordt
in Uithoorn vooruitgelopen op het vanaf 2025
realiseren van minimaal 20% houtbouw bij
nieuwbouw in de Metropool Regio Amsterdam.
Dit zoals is vastgelegd in de Green Deal
Houtbouw MRA.
Vink Bouw is samen met een groep van starters
op de woningmarkt, SMC en Wubben-Chan
aan de slag gegaan. Gezamenlijk is er gekeken
naar de behoeften, wensen en mogelijkheden.
De basis van dit concept is prefabricage van
duurzaam materiaal waarmee in een relatief
korte tijd de woning gebouwd kan worden.
De woning voldoet aan een hoogwaardige
kwaliteit met goede isolatiewaardes
en bezit daarnaast over een duurzaam
installatiesysteem om de maandelijkse kosten
laag te houden. Met als resultaat een prachtige
woonomgeving waar ruimte is voor flexibiliteit
en persoonlijke wensen.

Houten buitengevel
De constructie van de Cube House woning
is eenvoudig, maar zit slim in elkaar en is
volledig van hout! Zo is de buitengevel, een
duurzaam houtproduct, al direct in de fabriek
aangebracht. Het past mooi in de omgeving
met de andere woningen met rieten kappen.
De woning is een op zichzelf staand gebouw
die op vele manieren geschakeld kan worden
met andere Cube’s: een rijtjeswoning, een
kwartet, een appartementencomplex of een
vier-onder-een-kap is daarom allemaal mogelijk.
In De Kwakel is gekozen voor twee vier-ondereen-kap waarmee iedere woning een prettige
situering heeft op de kavel en alle acht de kavels
eenzelfde grootte kent. Een ander voordeel van
deze uitvoering is het woongenot van twee
buitengevels met raamkozijnen, dit zorgt voor
voldoende licht en een gevoel van ruimte.
Energiezuinig
De Cube House woning wordt op een
energiezuinige manier gebouwd. De
woning wordt voorzien van een duurzaam
installatiesysteem. De woningen in dit project
zijn voorzien van een warmte-terug-win (WTW)
systeem, boilervat en PV panelen. Dit resulteert in
lagere maandelijkse kosten.

Groen buiten
Tips voor een groene tuin
Met de steeds warmer wordende zomers maar
ook meer heftige regenbuien, kan het water in
een tuin met veel tegels nergens heen. Vervangt
u dit door kiezels en/of schelpen, dan kan het
water beter weglopen. Maak bijvoorbeeld
grindpaden langs de borders of strooi de
steentjes rondom stammen en stelen. Eronder
blijft de aarde koel en vochtig, zodat planten
minder snel uitdrogen. Gras met wat leuke
plantjes is niet zo duur en het ziet er meteen al
minder grijs uit. Denk ook aan een vogelhuisje
of insektenhotel voor de biodiversiteit.
Tip: Van 12 tot en met 18 april is het
de week van de groene tuin. Kijk op
www.weekvandegroenetuin.nl voor inspiratie.

Water uit de regenton
Water uit de regenton bevat minder kalk en is zachter
dan kraanwater. Begiet daarmee de plantjes; die
houden van zacht water. Zo hoeft u ook minder
vaak uw tuin te sproeien. En regenwater is gratis.
De regenton kan worden gebruikt als (bescheiden)
opvangbuffer in tijden van veel neerslag. Hoe meer
regenwater we opvangen in de tuin, hoe beter. Zo
wordt voorkomen dat het riool bij hevige stortbuien
- die vanwege de klimaatverandering steeds meer
voorkomen - overstroomt. Bij hoosbuien zit de
regenton al snel vol; het overtollige water kan terug
de regenpijp in via een T-stuk. Of u kiest voor een
afvoergoot (molgoot) naar een stukje tuin waar u
bijvoorbeeld moerasplanten neerzet. Een andere
goede manier om water op te vangen in de tuin is
een ontwerp met plantenborders, grasveld en/of
halfverharding, zodat het water de grond in kan.

Spaarzame kooktip
Wist u dat u bij het koken van pasta, rijst, groenten
etc. als het water eenmaal kookt, het gas kunt
uitdraaien? Door de deksel op de pan te houden,
gaart het eten door in de warmte van het water.
Houd ongeveer dezelfde kooktijd aan met ongeveer
1 minuutje extra. Op het internet vindt u ook leuke
recepten met koken zonder gas. En nog een voordeel;
u kunt lekker in de tuin of op het balkon blijven zitten
zonder op het koken te letten.

Interview inwoner Cube House woning
Wat was de reden dat u zich heeft
ingeschreven voor een Cube House woning?
Ik heb mij ingeschreven voor de Cube House
woningen, omdat het in deze tijd erg moeilijk
is om als starter aan een woning te komen.
Dit project bood mij echter de mogelijkheid
om zelf de woning af te bouwen, waardoor
ik keuzes voor de woning kon maken die
binnen mijn budget paste.
De Cube House woning is gebouwd op een
energiezuinige manier. Is dit merkbaar in de
hoogte van uw energierekening?
Dat de Cube House woning is gebouwd op
een energiezuinige manier is, voornamelijk
door de zonnepanelen, merkbaar in de
hoogte van mijn energierekening. Het
energieverbruik en opgewekte elektriciteit

met de zonnepanelen houd ik beide bij in
een app. Door met deze app het opwekken
en verbruiken in balans te houden, streef ik
ernaar om (wanneer ik er een jaar woon) op
€0 uit te komen.

Met welke duurzame materialen is de woning
voorzien?
Naast de zonnepanelen en warmtepomp
is de woning van nog meer duurzame
materialen voorzien, zoals hoogwaardige
isolatie, volledig houten constructie, houten
gevel en buitenkozijnen, droog vloersysteem
op de verdieping en vloerverwarming door
de hele woning.
Leeft u zelf ook hierdoor duurzamer?
Denkt u meer na over uw ecologische voetprint
die u later achterlaat in deze woning?
Om zelf zo duurzaam mogelijk te leven probeer
ik zoveel mogelijk elektra, zoals de wasmachine
en de vaatwasser, overdag te gebruiken.
Hierdoor wordt ook de stroom die ik op heb
gewekt gelijk verbruikt. Daarnaast zorg ik
ervoor dat alle stekkers uit het stopcontact zijn
wanneer ik er geen gebruik van maak.
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Het is een fijne plek voor kinderen
om te spelen en elkaar te ontmoeten.
Ook vangt een groen schoolplein
regenwater beter op. En geeft het
ruimte aan vogels, vlinders en bijen
om te eten en te leven.’’

Groen buurtspeelplein bij Kids
College Wilnis
De Ronde Venen - Kids College in
Wilnis heeft een geheel nieuw
schoolplein. Met uitdagende klim- en
klautertoestellen, een speelhuisje
met glijbaan, een parcours met stapstenen en een sportveld is het een
groene plek waar kinderen naar
hartenlust kunnen spelen en
bewegen. Behalve voor kinderen van
de school en de buitenschoolse
opvang, zijn ook kinderen uit de
buurt welkom om buiten schooltijd
op het plein te spelen.
Vrijdag 18 maart werd het schoolplein officieel geopend. De nieuwe
inrichting is het resultaat van samen-

werking tussen de Wilnisse basisschool Kids College, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
gemeente. Het plein is opnieuw
ingericht om een omgeving te
maken waar ontmoeten, ontspannen
en bewegen centraal staat. Bij het
ontwerp van het plein is rekening
gehouden met kinderen met een
beperking.
Concentratie
Wethouder Cees van Uden (Jeugd):
“Een groen schoolplein heeft een
positieve invloed op de concentratie
van kinderen en hun leerprestaties.

Initiatief van kinderen
De herinrichting van het plein is een
initiatief van de kinderen van Kids
College. Zij wilden graag de oude
speeltoestellen en bakstenen
vervangen door een leuke, uitdagende groene speelplek. De kinderen
hebben verschillende acties uitgevoerd om geld in te zamelen. Zo zijn
ze druk bezig geweest met een
carwash, kerstverkoop, flesseninzameling en een bloembollenverkoopactie waarmee ze mooie bedragen
hebben binnengesleept. Schoolleider Angela van Scheppingen:
“Samen hebben onze kinderen hard
gewerkt en lef getoond om hun plein
om te toveren tot een gave speelplek. Ik ben trots op wat we hebben
neergezet. Er staat niet voor niks op
onze gevel ‘Kids College, een wereld
vol mogelijkheden!’.
Gezonde jeugd
De kinderen van Kids College
bedachten zelf hoe het plein ingericht zou moeten worden. Het werd
een avontuurlijk en groen plein wat
goed past in de aanpak om kinderen
te laten bewegen en op die manier te
zorgen voor een gezonde omgeving.
Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid): ,,De opening van het schoolplein is ook de aftrap van De Ronde
Venen als JOGG gemeente. Als JOGG
gemeente zetten we ons extra in
voor een gezonde jeugd. Een
gezonde toekomst begint bij een
gezonde jeugd.

jongste team heeft Julia de Vink haar
solo mogen presenteren in een sterk
wedstrijdveld danste zij haar solo
mooi en foutloos. Voor de eerste keer
was dit heel knap dat zij zich bijvoorbeeld niet van de wijs liet brengen
door de grootte van het podium of
de wat grotere en oudere tegenstandsters. Nog niet genoeg punten
voor een plek bij de beste drie, maar
op naar de volgende competitiewedstrijd en wie weet.

efinition ehaa t t ee e
p aats i e no ouCan ance
Mijdrecht - Zondag 20 maart vond
de derde competitiewedstrijd van
WeKnowYouCanDance plaats in
Noordwijk. JuudsDanceCentre nam
dit keer deel met haar 4 wedstrijdteams, maar ook met 4 solisten en
een duoteam.
Dit was de eerste keer van dit
wedstrijdseizoen dat de solisten en
het duo hun dans mochten presenteren aan de jury. De theaterzaal
mocht qua publiek ook weer helemaal vol, dat is altijd fijn om voor een
volle zaal te mogen dansen aangemoedigd door je eigen publiek.

Jongste
D-Maniacs, het jongste team, mocht
het spits afbijten in show 2. Er was
hard getraind met de ontvangen
jurytips van de vorige keer, dus vol
zelfvertrouwen betraden ze het
toneel. Met veel plezier en enthousiasme lieten ze hun verbeterde “wild
dances” zien aan de volle zaal. Het
publiek ontving hun dans met veel
applaus, wat hebben zij staan stralen.
Bij de prijsuitreiking bleek dat ze
helaas net buiten de prijzen waren
gevallen, maar zij hebben wel weer
punten bij elkaar gesprokkeld voor
het NK. Goed gedaan hoor! Uit het

Eerste wedstrijd
In wedstrijd 4 kwamen de andere
teams, solisten en het duoteam aan
de beurt. Definition mocht als eerste
aantreden en nu eindelijk voor de
eerste wedstrijd helemaal compleet.
Wat was dat fijn om met z’n allen op
dat podium te mogen staan, formaties klopten, choreografie werd goed
afgewerkt en alles ging spat gelijk. Je
zag dat de meiden genoten om weer
met elkaar op het podium te kunnen
dansen. Dat heeft de jury ook gezien,
want zij zijn beloond met een tweede
plaats! Formation danste in dezelfde
leeftijdscategorie, zij waren als laatste
aan de beurt, met twee super
invalsters maar helaas nog niet als
compleet team, draaiden zij een
goede wedstrijd. Alles werd clean
gedanst, vol energie brachten zij met
z’n zessen hun Lady Gagamix. Zij
behaalden hiermee een 3e plaats.
Solo
Sanne, Madelief en Saar hebben dit
keer voor het eerst hun solo laten
zien in de leeftijdscategorie 15-18
jaar. Door het grote wedstrijdveld
weten zij nog niet de precieze einduitslag, dit volgt van de week, maar

Spetterende opening
schoolplein Kids College
De Ronde Venen - Een stralende dag!
Dat was hen eindelijk gegund. Want
tijdens de opbouw van het schoolplein, was het allesbehalve stralend.
Door weer (storm!) en wind heeft RB
Totaal Tuinen gewerkt, met een
geweldig resultaat. Het schoolplein is
omgetoverd tot een waar speelparadijs met een natuurlijke uitstraling en
materialen. Om de opening feestelijk
te vieren, heeft Kids College iedereen
uitgenodigd om het resultaat te
komen bekijken en de speeltuin te
ontdekken. De kinderen konden
eindelijk gebruik maken van het
schitterende plein. Er werden ijsjes
uitgedeeld, er was koffie en thee en
zelfs een echte limonade fontein. De
kinderen kregen zelfs een echte
dansles van een professionele
danseres van Enjoy’s Dance. Ook
konden de kinderen een smoothie
maken door te fietsen. We dragen
hiermee een bijdrage aan een JOGG
gemeente (Jongeren Op Gezond
Gewicht). Hierbij willen de school

meteen hun sponsoren bedanken,
want zonder hen hadden ze dit resultaat niet kunnen bereiken! Van Schie,
Versloot Metaalbewerking, Aqua+
Sprinklersystemen, Van Walraven,
Ontmoetingskerk Wilnis en bakker De
Kruijf voor de lekkere koekjes.

ze zaten nog niet bij de beste 3. Zij
hebben alle drie, ondanks de
gezonde spanning, genoten tijdens
het dansen van hun choreo en
brachten deze met veel gevoel en de
juiste uitstraling. Sanne en Melanie
vormden een duo en mochten samen
als allerlaatste in hun categorie het
podium op. Ze waren helemaal op
elkaar ingespeeld en maakten goed
gebruik van het hele podium. Helaas
nog niet genoeg punten om een
beker te verdienen, maar wat niet is
kan nog komen, ga zo door meiden!

tijdscategorie en was voor de eerste
wedstrijd dit seizoen met alle teamleden. Er was hard gewerkt om de
verschillende stijlen waaruit hun
choreografie bestaat goed duidelijk
te dansen en de sfeer per stijl over te
brengen aan het publiek en de jury.
Dat is beter gelukt dan de vorige
keren toen zij nog niet compleet
waren, want nu ontvingen zij genoeg
punten voor de 3e plaats en zo
hebben ze dus ook weer punten erbij
gescoord voor het eindklassement.
Op zondag 17 april is de laatste
competitiewedstrijd om punten te
scoren voor het Nederlands kampioenschap, zet ‘m op allemaal!

Verschillende stijlen
X-Plosion danste in een jongere leef-
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Verrassende klaverjaswinnaar
bij Legmeervogels
Uithoorn - De klaverjasavond bij
Legmeervogels was wederom weer
een zeer geslaagde avond met deze
keer een onverwachte winnaar. De
opkomst was ook deze keer goed te
noemen maar kan altijd beter.
Misschien iets voor U om eens een
klaverjaskaartje te leggen bij
Legmeervogels?Er worden op deze
avond een 4-tal rondes gespeeld. De
eerst volgende mogelijkheid is op
vrijdag 25 maart 2022 aanstaande. De
aanvang is dan 20.00 uur en u mag met
uw vervoermiddel, als u dit wilt, doorrijden tot aan het clubhuis van
Legmeervogels. Dan nog even de
uitslag van de laatst gehouden klaverjasavond. Pech, heel veel pech was er
deze avond voor Gijs Brozius. Ondanks

dat het niet mee heeft gezeten
behaalde hij toch nog 4874 punten. Op
de derde plaats vinden wij terug
Gonnie de Kuiper meteen prachtig
totaal van 6559 punten.
103 punten meer en dus goed voor de
2e plaats Maus de Vries 6662 punten.
En dan de man die het meeste geluk
heeft gehad deze avond, echt heel veel
geluk, Jaap de Butter. Hij behaalde,
eigenlijk toch nog weinig punten voor
een winnaar, 7143 puntjes. Ten slotte
nog even dit. De volgende klaverjasavond is wederom op een vrijdag en
wel vrijdag 25 maart 2022 in het clubhuis van Legmeervogels. Sportpark
Randhoorn in Uithoorn. De aanvang is
dan 20.00 uur. O ja, de kosten
bedragen slechts €3,00 per persoon.

NIEUW
CALIFORNISCHE
MASSAGETHERAPIE

Sinds 1 maart wordt er vanuit de

op de vloeiende, glijdende bewegingen

Fysiotherapie binnen het Amstelhof Sport

vanwege de kalmerende effecten

& Health Club een Californische Massage

ervan. Deze massagetechniek verﬁjnt je

therapie aangeboden om klanten van een

gevoelsbeleving, ze is intens helend en je

pijnverlichting, anti-stress hulpmiddel of

komt zowel lichamelijk als mentaal tot rust.

simpelweg een ‘Feel-Good’ moment te

Het doel is het lichaam weer een gevoel van

voorzien.

eenheid te geven. Doordat angstgevoelens
en stresshormonen afnemen, kan het

Karin Van Cann ligt de therapie nader toe:

lichaam efﬁciënter functioneren en

de Californische massage is ontstaan in

kan pijn wegebben. De Californische

het begin van de jaren 70 aan het Esalen

massage behoort tot de zogeheten

Instituut in Californië, in de buurt van San

psycho-lichamelijke massages en kan deel

Francisco. Sindsdien heeft de Californische

uitmaken van een therapie.

massage zich als holistische massage
methodiek verder ontwikkeld om vervolgens

Er loopt nu een tijdelijke

in de jaren 80 bekend te worden over de

kennismakingsactie met 50% korting op

hele wereld. Je alleen maar laten masseren

de eerste massage, wat de mogelijkheid

omdat het aangenaam is: dat is de ﬁlosoﬁe

biedt aan geïnteresseerden in Uithoorn en

Thamen start oefenprogramma

van de Californische massage. Het is een

omgeving om de Californische massage

zeer ontspannende massagevorm. De

te ontdekken. Er kan online een afspraak

Uithoorn - Afgelopen week zijn bijna
alle Thamen teams begonnen met
het oefenprogramma in voorbereiding op seizoen 2022. De drie
herensoftbal teams mochten het
spits afbijten op het complex aan de
Vuurlijn en dat werden zeer gevarieerde wedstrijden, waarbij sommige
teams echt nog even warm moesten
draaien. Het eerste team had weinig
moeite met de Amsterdam Capitals
(een nieuwe vereniging die uit de
samensmelting OVVO en TIW-Survivors komt). Het eerste honkbalteam
ging op een koude zondagochtend
op bezoek bij Alcmaria Victrix H2 en
dat werd een ruime 4-21 overwinning. De Thamen pitching Hoekstra,
Vogelaar, Vogelaar en Soerka wisten
de boel prima dicht te houden,
daarbij was de Thamen slagploeg
lekker op dreef.
Ook de U21, U15 en U12 zijn allemaal

zachte manier van masseren bestaat vooral

gemaakt worden:

uit lange, met aandacht uitgevoerde,

dit weekend begonnen en ook daar
waren de resultaten prima, de
wintertraining en specifieke pitcheren catchertraining zorgen voor meer
stabiliteit en dat is mooi om te zien.
Dames 1 in een nieuwe samenstelling ging met een wat uitgedunde
selectie naar Wassenaar en dat was
3,5 innings lang een prima wedstrijd
waarbij pitcher Van Seggelen prima
stond te gooien en het team verdedigend en aan slag liet zien wat het in
haar mars heeft. Komend weekend
spelen de U15 teams op zaterdag het
jaarlijkse Vuurlijn Toernooi en op
bezoek komen Quick Amersfoort,
Hilversum Hurricanes en BSC Almere
samen met Thamen in de tweede en
derde klasse deelnemen. Daarbij
spelen de honkballers van Thamen
komend weekend thuis als het lukt
om de outfieldhekken op tijd te repareren na stormschade Eunice.

strijkbewegingen. Er wordt nadruk gelegd

www.feelgood-massage.nl

LEZERSPOST
Trouwring verloren
Regio – “Het is al weer een tijdje geleden dat we deze herentrouwring
gemaakt hebben, maar de oplettende eerlijke vinder zag het meesterteken van Koek Juwelier in de ring. De vinder kwam bij ons in de winkel in
Mijdrecht met de vraag, weet jij van wie deze ring is? Wij houden geen
persoonlijke gegevens bij van de klanten, dus zo kunnen we het niet
nazoeken. Deze ring is gemaakt in 2008, dus bent u de eigenaar van deze
handgemaakte trouwring en
bent u uw trouwring verloren?
Dan willen we de ring graag
terug geven. In de ring staat
een gravure: WILMA 08-102008 is deze ring van u neem
contact op met Koek Juwelier,
Dorpsstraat 36 Mijdrecht, 0297289176 of info@koekjuwelier.
nl. Graag trouwboekje
meenemen dan weten we het
zeker dat het bij de juiste eigenaar terecht komt.

Specials staan te popelen om te starten bij
Uithoorns Mooiste - de loop
Uithoorn - Al meer dan 2 jaar zijn de
wedstrijden voor de deelnemers aan
de G-run, de Specials, niet doorgegaan i.v.m. corona. Nu is het dan
eindelijk zover. Zondag 24 april
kunnen ze tijdens Uithoorns Mooiste
weer een echte wedstrijd lopen. In de
coronatijd hebben veel van hen
aangepast getraind maar vanaf
februari trainen ze elke week weer op
dinsdagavond bij AKU. De groep
wordt steeds groter, hun aantal is
intussen gegroeid naar 60 leden. Met
de aanschaf van een groot aantal
racerunners is het ook mogelijk voor
mensen met een lichamelijke beperking om op de atletiekbaan te trainen

en aan de loop op 24 april mee te
doen. De meeste Specials doen op 24
april mee aan de loop over 1 kilometer, maar een aantal van hen is zo
gegroeid door de trainingen bij AKU
dat de afstand over 5 kilometer voor
hen geen probleem is. Deze trainingen vinden elke dinsdag plaats op
de atletiekbaan van AKU. Van 17.00u.
– 18.00u. trainen de jeugdleden en
degenen die gebruik maken van de
racerunners, van 18.15u. – 19.30u.
trainen de senioren. De trainingen
staan onder leiding van gediplomeerde trainers die worden ondersteund door een groep vrijwilligers.
Als je interesse hebt, kun je je

aanmelden en informatie krijgen via
loopgroep@onstweedethuis.nl.
Programma Uithoorns
Mooiste - de loop
10.15u.: 1 kilometer Specials G-run
10.30u.: AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop voor de jeugd
t/m 11 jaar
11.00u.: van Schie 5 kilometer-loop
11.05u.: AA Sloop 10 kilometer loop
11.05u.: Takii 10 Engelse Mijlen
Schrijf je nu in via www.inschrijven.nl.
Inschrijfgeld voor de langere
afstanden is € 10,-, bij voorinschrijving € 8,-.

Sluiting kelderbox Romeflat
Op 26 januari van dit jaar zijn er
in een kelderbox in de Romeflat
zwaar vuurwerk en andere voorwerpen aangetroffen die wor-

Gem

den gebruikt bij plofkraken. Burgemeester Heiliegers heeft daarom besloten de kelderbox per 24
maart te sluiten voor 3 maanden.

n
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag
woensdag
vrijdag

08.30-12.30 uur
15.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Sociaal loket

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

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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

Bouw- en woningtoezicht

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

Alle hulp voor Oekraïne
De afgelopen weken hebben wij
allemaal de schokkende beelden kunnen zien uit Oekraïne.
Het is heftig nieuws dat een Europees land wordt aangevallen
door Rusland. De gemeente Uithoorn steunt het Oekraïense volk
en wenst hen zeer veel kracht
en sterkte om deze zware tijd te
doorstaan. Daarbij gaan onze gedachten ook zeker uit naar degenen die afkomstig zijn uit OostEuropa en in onze gemeente wonen en werken. Ook voor hen is
het immers een zware en onzekere tijd. Tegelijkertijd zien en horen wij van mooie en betrokken

Omgevingsvisie
De gemeente Uithoorn werkt momenteel hard aan de Omgevingsvisie Uithoorn 2040 en de gebiedsvisies Groene Recreatieve Verbindingszone en Noorder Legmeerpolder / Veenweidegebied. Als gemeente vinden we de mening van inwoners, stichtingen, verenigingen, scholen en commissies ook belangrijk. Om tot
de deﬁnitieve visies te komen, kunt u nogmaals meedenken over
hoe Uithoorn eruit moet zien in 2040.
Wat? Wanneer? Hoe?
• Van 16 t/m 25 maart zijn we op verschillende momenten op
verschillende plekken in Uithoorn en De Kwakel op straat te
vinden om met inwoners in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor de gemeente Uithoorn en waar zij trots op
zijn.
•

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

•

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

initiatieven uit de samenleving.
e vinden het heel ﬁjn om te zien
hoe betrokken onze inwoners
zijn. Via de webpagina www.uithoorn.nl/oekraine houden wij u op
de hoogte van de gemeentelijke
inzet, eventuele initiatieven, oproepen informatie over opvanglocaties en doorverwijzingen / informatie naar andere organisaties.

Op maandag 28 maart organiseren we een (inloop)bijeenkomst in de raadzaal over de Groene Recreatieve Verbindingszone tussen de Westeinderplassen en de Amstel.
- Om 16.30 uur en om 19.30 uur kunt u een sessie bijwonen.
- Van 17.00 uur tot 19.30 uur en na 20.00 uur kunt u inlopen
op een moment dat u uitkomt.
Op donderdag 31 maart organiseren we een (inloop)bijeenkomst in de raadzaal over de Omgevingsvisie.
- Om 16.00 uur en 20.30 uur kunt u een sessie bijwonen.
- Om 19.00 uur verzorgt Fred Woudenberg, hoofd Leefomgeving bij GGD Amsterdam, een inspiratiesessie over een
Gezonde leefomgeving. Tussen de sessies door kunt u inlopen op een moment dat het u uitkomt.

Op dinsdag 5 april organiseren we om 16.00 uur een Gebiedsatelier voor de Noorder Legmeerpolder/Veenweidegebied in Gasterij De Kwakel.
U kunt zich voor alle sessies aanmelden via omgevingsvisie@uithoorn.nl en in uw mail vermelden welke sessie u bij wilt wonen.

Het Schansgebied.
Wat zijn de plannen?
Het Schansgebied vormt samen
met het dorpscentrum de historische kern van Uithoorn. De gemeente heeft voor dit gebied
een nieuw plan gemaakt. De gemeente is benieuwd wat u van
het plan vindt. U kunt dit op verschillende manieren laten weten.
Zo kunt u tot en met 4 april op uithoorndenktmee.nl de online vragenlijst invullen, met vragen als
‘ at spreekt u het meest/minst

aan van het plan voor het nieuwe
Schansgebied ’ Ook kunt u de
inloopbijeenkomst bezoeken, op
28 maart tussen 19.30 en 21.00
uur in het gemeentehuis van Uithoorn. Op uithoorndenktmee.nl
leest u meer informatie over het
plan, compleet met schetsen,
impressies en een filmpje. Wilt
u op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen? Meld u aan via
uithoorndenktmee.nl.

Save the date: meedenken
over schetsen Legmeerbos
Ontspannen en recreëren in het Legmeerbos. Dat is de droom
van Buurtbeheer De Legmeer (BBL). Samen met de gemeente onderzoekt BBL of het Legmeerbos haalbaar is. Daarom zijn
er nieuwe schetsen gemaakt voor dit gebied. Wij horen graag
wat u van de schetsen vindt. Dit kan op verschillende manieren,
houd hiervoor berichtgeving via de krant en social media in de
gaten. Alvast voor in uw agenda: op dinsdag 5 april wordt een
bijeenkomst georganiseerd van 17.00-18.00 uur en van 19.3020.30 uur. Van 18.00 uur tot 19.00 uur kunt u deelnemen aan
een veldexcursie. De locaties worden nog gecommuniceerd.

•

Meer informatie
Bekijk alle informatie op www.uithoorn.nl of via
www.uithoorndenktmee.nl (projecten / omgevingsvisie)

Ondernemers die financiële problemen hebben gratis
hulp en begeleiding kunnen
krijgen? De gemeente werkt
hiervoor samen met Zuidweg
& Partners, gespecialiseerd in
schuldhulpverlening bij zelf-

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51.
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl
(reisadviezen, informatie over maateregelen)
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers
www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland,
vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken
www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702
(vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org
- Bekijk priklocaties op de kaart:
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl
printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

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

standigen. Ondernemers die
achterstanden dreigen te krijgen of schulden hebben waar
ze niet meer uitkomen, kunnen
bij Zuidweg & Partners terecht.
De kosten voor de begeleiding
worden geheel vergoed.

Eind maart/begin april* begint de
aannemer van der Steen met de
aanleg van de deﬁnitieve ontsluitingsweg voor de woonwijk De
Rietkraag, de inrichting van de
fietsstraat op de Vuurlijn en de
herinrichting van het parkeerterrein bij KDO en de Vuurlijn. Meer
informatie over de nodige af-

Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website
van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.
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sluitingen en omleidingen op de
Vuurlijn vindt u op www.uithoorn.
nl/werkinuitvoering. De inwoners
rondom de werkzaamheden hebben een brief ontvangen van de
aannemer. Heeft u ook vragen,
mail dan naar gemeente@uithoorn.nl ovv werkzaamheden De
Rietkraag/parkeerterrein KDO.

DEFINITIEVE UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam,
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina
houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de
Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende
locaties, worden op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.

Op maandag 21 maart maakte het Centraal Stembureau de deﬁnitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing bekend. Bekijk de uitslag en hoeveel zetels de partijen krijgen in de gemeenteraad.
De verkiezingsuitslag is bekend: Gemeentebelangen is de grootste partij geworden. Er hebben 11.169
mensen gestemd (een opkomst van 47%) en er zijn 11.068 geldige stemmen uitgebracht.
Partij

Aantal stemmen

Aantal zetels

Gemeentebelangen
DUS
VVD
CDA
PvdA
Groen Uithoorn

3.382
2.846
1.947
1.041
1.015
837

8 zetels
6 zetels
4 zetels
2 zetels
2 zetels
1 zetel
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WERKZAAMHEDEN
Bekijk de planning van de werkzaamheden via
https://uithoornlijn.nl/werkzaamheden-en-planning
Halte Uithoorn Centrum
In maart krijgen de gecombineerde bus-/trambaan en de nieuwe tramhalte steeds meer vorm. Er wordt onder andere een betonnen onderbaan aangebracht waarop later de wissels worden geplaatst. Het beton
hiervoor wordt gestort in de tweede helft van maart en ook op het viaduct over de Amsterdamseweg wordt beton gestort. Aan de kant van de
Petrus Steenkampweg worden de werkzaamheden afgerond aan een
deel van de keerwanden. Ook wordt er begonnen met de inrichting van
de deﬁnitieve parkeervakken naast de halte aan de kant van de Stationsstraat. Als laatste wordt de waterafvoer aangebracht en wordt er begonnen met metselwerk langs de damwand. Omwonenden kunnen last
hebben van geluidhinder door de werkzaamheden.
Busbaan
Langs de busbaan worden begin maart de geluidschermen geplaatst
tussen de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg ter hoogte van de Nicolaas Beetslaan. In de tweede helft van maart gebeurt dat aan de kant
van de Admiraal de Ruijterlaan. Ter hoogte van de Couperuslaan wordt
wapening en een bekisting aangebracht, waarin later het beton gestort
kan worden. Langs de hele busbaan worden werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van kabels en leidingen, die nodig zijn om de tram
straks te laten rijden. Denk aan graafwerkzaamheden en het trekken
van elektriciteitskabels (10kV). Omwonenden ervaren mogelijk geluidhinder van deze werkzaamheden.
Spoordijk
De grote waterleiding die onder de toekomstige trambaan ligt wordt beschermd. Dat gebeurt door een zogenaamde overkluizing aan te brengen tussen de Wederik en Buitendijks. Hiervoor worden op de aangebrachte damwandschermen twee betonnen balken aangebracht. Aan
beide kanten van de leiding één balk. Hierop worden prefab betonnen
afdekplaten gemonteerd.
Verplaatsing bushalte Burg. Kootlaan naar Faunalaan
Ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan sluit de nieuwe tram vanaf
de spoordijk aan op de bestaande busbaan. Vanaf dat punt tot aan het
eindpunt bij het Spoorhuis maken de tram en de bus straks gezamenlijk gebruik van de bestaande bus- en trambaan. Om te voorkomen dat
stilstaande bussen de tram hinderen, wordt de bushalte van de Burgemeester Kootlaan verplaatst naar de kruising met de Faunalaan. De
ﬁets- en voetgangersoversteek bij de huidige bushalte wordt verwijderd.
Extra groen
Na het verwijderen van de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan
worden er op de aangegeven compensatielocatie struiken gepland, zoals laurierkers, vuilboom, meidoorn, rode kornoelje en hazelaar. Achter de bushalte bij de J.P. Sweelinckweg worden in overleg met omwonenden extra groen om de bushalte zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische emailnotiﬁcatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en
sinds kort op Instagram.
Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg
van de tramlijn?
Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via www.
uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Weet u niet
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.
Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van
de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling.

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeperkingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van evenementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk
op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te zien
wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland staat.
Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk via
www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.

Deﬁnitieve uitslag aantal stemmen per partij en zetelverdeling.

Nieuwe raadsleden
Tijdens deze verkiezingen waren
er 23 zetels te verdelen. De gekozen kandidaten in alfabetische
volgorde zijn:
- Albers, J.T.M.M. (Jeroen) (m)
- Bergman, N.D. (Nick) (m)
- Beuse-Dijkstra, J.E. (Judith) (v)
- Bezuijen, H.F.M. (Herman) (m)
- Boor-Theijssen, I. (Iris) (v)
- Boswijk, W.R.K. (Pim) (m)
- Brautigam, O.E.M. (Onno) (m)
- Brink, J. (Jeroen) (m)
- ten Brink, P.P. (Piet) (m)
- Cranendonk, M. (Martine) (v)
- Feitsma-Zwaan, C. (Corry) (v)
- Gasseling-Boone, P.D. (Els) (v)
- Gierman, J. (Ans) (v)
- Hazen, J.P.G. (Jan) (m)
- Hoekstra, F. (Ferry) (m)
- Hogenboom, R.J. (Ruud) (m)
- Jansen, A.A.A. (André) (m)
- van Leeuwen-van der Hoorn,
P.E.M. (Petra) (v)
- Noordanus, D.J. (Daan) (m)
- Polak, R.H. (Rolf) (m)
- de Robles, J.C. (José) (m)
- de Zanger, S. (Shaunie) (v)
- Zethoven, M.D.H. (Marcel) (m)

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in de
buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111.
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen
de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld,
bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let op: Wilt
u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan
van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente
Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de
bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn),
tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen
binnen de speciﬁek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u
hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6
weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens
bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit
anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing
versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de
Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de
rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft
gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd.
Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit
niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke
plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geinformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-028066, Hooilaan 29, het realiseren van een dakopbouw. (ontvangen
03-03-2022);
• 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning. (ontvangen
11-03-2022).
Uithoorn
• 2022-028084, Gaastmeer 8, een houten schuur vervangen door een stenen.
(ontvangen 02-03-2022);
• 2022-026993, Pimpelmees 2, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen
01-03-2022);
• 2022-028438, Uithoornlijn, het plaatsen van 2 gelijkrichterstations. (ontvangen 04-03-2022).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2022-014921, Ransuil 1, het bouwen van een garage (ingetrokken, verzonden 07-03-2022).
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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-015799, Achterweg 46, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 11-03-2022);
• 2022-014004, Steenwijkerveld 14, het plaatsen van een dakkapel, wijzigen
dakgoot en kozijnen (verzonden 16 maart 2022).
Uithoorn
• 2021-095749, Rodenbachlaan 49, het wijzigen van het brandcompartiment
(verzonden 04-03-2022);
• 2021-017726, Brederolaan 34, het plaatsen van een dakkapel voor en achter (verzonden 09-03-2022);
• 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel achter (verzonden 11-03-2022);
• 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel voor (verzonden 1403-2022);
• 2021-101997, A.M. de Jonglaan, 29 het verbouwen van een bijgebouw tot
woning (verzonden 14-03-2022);
• 2021-115369, Geertruidahoeve 44, het realiseren van een in-/uitweg en parkeren op eigen terrein (verzonden 14-03-2022).
VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
• 2021-113763, Boterdijk 152, het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning
voor de duur van de mantelzorg met een maximale instandhouding voor een
periode van 15 jaar (verzonden 16-03-2022).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-027856, Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag evenementenvergunning “Kwakel Open Air Festival” (ontvangen 03-03-2022);
• 2022-029543, het Egeltjesbos, melding klein evenement “4 mei herdenking”
(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-030510, Uithoorn en De Kwakel, Bokkentocht, melding klein evenement op 23 april 2022 (ontvangen 12-03-2022).
Uithoorn
• 2022-027880, Marktplein 19-21, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-03-2022);
• 2022-029333, Koningin Julianalaan 20, aanvraag onthefﬁng sluitingsuur horecabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029327, Koningin Julianalaan 20, aanvraag aanwezigheidsvergunning
speelautomaten (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029324, Koningin Julianalaan 20, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029326. Koningin Julianalaan 20, aanvraag alcoholwetvergunning
(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-029433, Grevelingen 30, melding incidentele festiviteit op 27 mei 2022
(ontvangen 09-03-2022);
• 2022-030392, na bij Faunalaan , het plaatsen van een schaftkeet van 1 mei
t/m 25 september 2022. (ontvangen 11-03-2022);
• 2022-030434, Zijdelwaardplein, incidentele standplaatsvergunning - GGD
testunit van 11 april t/m 1 mei 2022 (ontvangen 10-03-2022)
• 2022-031060, Wiegerbruinlaan 29, het inrichten van een onderhoudsdepot
(ontvangen 14-03-2022);
• 2022-030472, Oranje Comité, het plaatsen van 2 spandoeken van 2 t/m 16
april 2022. (ontvangen 11-03-2022);
• 2022-031823, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 12 t/m 16 oktober 2022 (ontvangen 16-03-2022);
• 2022-031568, , Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 4 t/m 8 oktober 2023 (ontvangen 16-032022);
• 2022-031565, Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning Kermis van 8 t/m 12 maart 2023. (ontvangen 16-03-2022);
• 2022-031760, Dorpsstraat 47, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
(ontvangen 16-03-2022);
• 2022-031778, Dorpsstraat 47, aanvraag alcohowetvergunning (ontvangen
16-03-2022).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-026802, het plaatsen van reclameborden voor de overheidscampagne
“MONO” van 11 t/m 25 april 2022 (verzonden 15-03-2022);
• 2022-029240, het plaatsen van reclameborden voor het hardloopevenement
“Uithoorns Mooiste” te De Kwakel en Uithoorn van 12 t/m 25 april 2022. (verzonden 15-03-2022);
• 2022-030247, Zijdelwaardplein en Legmeerplein, standplaatsvergunning op
14, 15 en 16 maart 2022 (verzonden 16-03-2022).
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de
mogelijkheden.
• Bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor het
vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzage periode
van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Inlichtingen bij R. Noorhoff, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.
• Wabo, uitgebreide procedure ontwerpbeschikking tbv Stam Holding b.v.. Inzageperiode vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022. Inlichtingen bij
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via https://loket.odnzkg.nl of
bel met tel. 088-567 0200.
• Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van
woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos, Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.
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Opschonen Twistvlied en Wickelhof
Mijdrecht - Wanneer je goed naar de
natuur om je heen kijkt dan zie je
haar schoonheid, als je nog iets beter
kijkt dan zie je ook het zwerfafval dat
zij herbergt. Daarom was zaterdag 19
maart 2022 uitgeroepen tot Nationale Opschoondag. Het doel van
deze dag is om zoveel mogelijk
buurten in Nederland zwerfafvalvrij
te maken en te houden. Werkgroep
Groen (van Wijkcomité Twistvlied en
Wickelhof ) deed wederom mee aan
deze jaarlijkse schoonmaakactie van
Nederland Schoon. Door Werkgroep
Groen werd het voormalige schoolpleintje aan de Karekiet voor één dag
omgetoverd tot het verzamelpunt
voor buurtbewoners die een actieve
bijdrage wilden leveren aan deze
landelijke opschoondag. Hiermee
werd de Karekiet één van de zeven
locaties in de Ronde Venen waar vrijwilligers zich konden aanmelden. Op
de Karekiet begon de dag veelbelovend. Het lentezonnetje scheen al
vroeg weelderig en ruim een kwartier voor aanvang melde de eerste
enthousiaste buurtbewoner zich
reeds aan. Al spoedig kwamen de
andere deelnemers om zich aan te
melden. Iedere deelnemer kreeg een
geel hesje, een grijpstok, een
Supporter van Schoon vuilniszak en
een zogeheten ‘handihoop’
uitgereikt.
Hoepel
Dat laatste is een soort kleine hoepel
die de vuilniszak openhoudt, zodat
het opruimen een stuk makkelijker
wordt. Gedegen uitgerust met deze
hulpmiddelen vertrokken de deelnemers elk naar een andere wijk. Uiteraard mocht er samengewerkt
worden, maar er was wel een heus
stratenplan uitgestippeld zodat er in

zoveel mogelijk straten opgeruimd
kon worden en dat bijvoorbeeld niet
de ene straat twee keer werd gedaan
en de andere straat niet. Voor een
aantal deelnemers was het
vertrouwd, die behoren immers tot
de vaste groep opruimers en er
waren een aantal (nieuwe) jeugdige
deelnemers. Speciaal om hen aan te
moedigen kwam de ‘Paas Panda’ een
paaseitje aanbieden en om met
iedereen een selfie te maken. Het
gebaar viel in goede aarde want de
aanwezige kinderen belden en
appten snel hun vriendjes en vriendinnetjes om te vragen of zij ook
kwamen opruimen, zelfs kinderen
die net van sporten terug kwamen
probeerden hun teamgenootjes over
te halen om te helpen. En dat is fijn
want de jeugd heeft de toekomst.
Mindere
Toch was het aantal deelnemers
jammerlijk beduidend minder dan
vorig jaar. En dat is vervelend, want
daardoor zijn sommige gedeelten
van Twistvlied en Wickelhof helaas
buiten de boot gevallen enontsiert
daar het zwerfafval nog steeds de
straten en uiteindelijk ons milieu. Als
je tijdens het opruimen goed om je
heen keek dan viel er veel te
genieten van al het ontluikende
groen om ons heen. Maar triest
genoeg liet het zwerfafval in
datzelfde groen ook nog iets anders
zien. Tijdens het meelopen met twee
vrijwilligers werd bijvoorbeeld duidelijk dat we voorlopig nog wel met de
gevolgen van corona te maken
hebben. Tussen het zwerfafval zaten
bijvoorbeeld erg veel mondkapjes,
rubberen handschoenen, schoonmaakdoekjes. Corona heeft ook
invloed gehad op de opkomst.

Tijdens de Nationale Opschoondag
van vorig jaar mochten we niets, was
er nog heel veel gesloten en mocht
er niet gesport worden. Nu mag er
weer gesport worden, mensen gaan
lekker wat leuks doen, familie of
vrienden bezoeken enzovoort. Veel
inwoners die we tijdens het
opschonen tegenkwamen waren ook
nog bezig met het herstellen van de
schade van storm Eunice.
Stormen
Ondanks de twee stormen die recent
ons land teisterden viel het op dat er
niet meer zwerfafval gevonden werd
in de bosjes, veldjes en perken. Het
vuurwerkverbod heeft duidelijk wel
een positieve invloed gehad op het
zwerfafval. Tijdens de opschoonroute
is slechts één verdwaalde vuurpijl
gevonden, volgens de twee vaste
vrijwilligers waren dat er voorgaande
jaren veel meer. De vrees bestaat wel
dat er heel veel vuil in de sloten is
gewaaid, want de twee vrijwilligers
hebben met kans op een nat pak
bijzonder veel plastic flessen, plastic
tasjes en andere verpakkingen uit
het water gevist. Verder vonden we
nog een paraplu, een bodemloze
bloempot, een verkeersbord, een
damesfiets zonder voorwiel en een
groot stuk vinyl vloerbedekking. De
mannelijke vrijwilliger vertelde:
‘Gelukkig kun je dit soort dingen
online melden bij de gemeente. Ik
kan er niet bij met deze grijpstok.
Vroeger hing er nog wel eens een
stok met een haak langs het water
voor eventuele drenkelingen.’
‘Drenkelingen? Het is dat het nog fris
is, anders zou ik er zo in stappen,
dieper dan tot je knieën is dit water
niet,’ lachte zijn vrouwelijke collega
hem uit. Werkgroep Groen is ontzet-

tend blij met de hulp die zij wel uit
de wijk hebben gekregen en is
bijzonder trots op iedereen die zijn of
haar steentje heeft bijgedragen.
Verder gaat de Werkgroep Groen
kijken hoe zij volgend jaar meer vrijwilligers kunnen werven. De
wedstrijd die Werkgroep Groen had
uitgeschreven leverde behalve drie
winnaars/winnaressen ook een
aantal geïnteresseerden op die
betrokken willen worden bij dit soort
acties in de wijk.

Winnaar
Winnaar Teun Wijn kwam het dichtste
bij met raden hoeveel deelnemers er
dit jaar mee zouden doen. Dat waren
er dit jaar overigens 32. Ook zal de
Werkgroep Groen haar bevindingen
doorgeven aan de gemeente. Lydia
Graveland van Werkgroep Groen
vatte het mooi samen; ‘Het belangrijkste is dat we samen lieten zien dat
in actie komen voor een schone
omgeving bovenal waardevol, leuk
en eigenlijk ook heel gewoon is.’
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Toneelvereniging Genesius gaat
weer op de planken
De Kwakel - It giet oan! Of in toneeltermen, licht uit, gordijn open, spot
aan. Toneelvereniging Genesius gaat
weer op planken op en wel met “De
Ideale Man”. Een komedie geschreven
door Jurgen Baumgarten. De repetities zijn in volle gang onder de bezielende leiding van regisseuse Floortje
Broos, zodat u in april weer een
avond de lachspieren kunt
gebruiken. Shirley (Linda Zwaan) is
druk op zoek naar de ideale man,
maar dat blijkt nog niet zo
eenvoudig. Ze heeft dus een plan

bedacht om deze ideale man zelf te
vormen, een experiment waar u als
kijker getuige van mag zijn. Nietsvermoedend proefkonijn Martijn (Erik
Zaal) is ondertussen bezig met een
eigen experiment van een heel
andere orde. Gevolg; een serie van
misverstanden. Gelukkig zijn er nog
de medewerkers van het bedrijf van
Shirley, Esther (Simone Bon), Ramona
(Irene van der Meer) en Thomas (Stef
Hoogervorst). Die voegen op hun
eigen manier nog wat chaos aan de
verwarring toe. Waar Martijn dan

Schiphol: waar staan we nu?
Uithoorn - De afgelopen vier jaar
hebben de raadswerkgroep Schiphol
en wethouder Hans Bouma samen
met bewoners hard gewerkt aan het
Schipholdossier. Aan de vooravond
van een nieuwe gemeenteraad
kijken we samen met wethouder
Hans Bouma en de vertegenwoordigers namens de gemeenteraad Els
Gasseling, Herman Bezuijen, Judith
Beuse, Nick Bergman en Nahid
Aoulad Bouchta van de raadswerkgroep terug: wat is er gedaan en wat
heeft dat opgeleverd?
“Dat laatste is best lastig te duiden”,
zegt wethouder Hans Bouma. “Als
gemeente nemen wij niet de beslissingen op dit dossier. Bovendien zijn
we zeker niet de enige partij met een
belang. Wat we wel kunnen doen, is
zorgen dat degenen die beslissingen
mogen nemen weten hoe ernstig de
situatie voor ons is. En dat hebben
we gedaan. We hebben er de afgelopen jaren bovenop gezeten en
onze stem op zoveel mogelijk
manieren en op zoveel mogelijk
plekken laten horen. Zowel in de
regio als in politiek Den Haag.” “Dat
dat wel degelijk zin heeft, merken we
de laatste tijd goed”, vult Els Gasseling aan. “De Zuidoosthoek waar
Uithoorn ligt, staat goed op het
netvlies van Den Haag. Het gesprek
gaat nu dan ook vooral over hoe het
precies komt dat wij zoveel overlast
ervaren en hoe we dat op kunnen
lossen.” “Deze ommezwaai is kenmerkend voor de veranderde tijdsgeest”,
vult Herman Bezuijen aan. “Dit zien
we ook terug in het landelijke coalitieakkoord. Werd in 2018 nog
gesproken over groei van Schiphol,
in 2022 horen we een heel ander
geluid en staat het terugdringen van
de negatieve effecten op mens,
milieu en natuur centraal. Een
belangrijke eerste stap.”
Leefkwaliteit centraal
“En dat is goed nieuws”, aldus Judith
Beuse. “Als gemeente hameren we
hier al jaren op. Toch blijft er de
komende jaren nog genoeg te doen.
Want ook bij het huidige aantal
vluchten ervaren veel inwoners
hinder”. “En dan hebben we het zeker
niet alleen over geluidsoverlast”, vult
wethouder Hans Bouma aan.
“Daarom hebben we minister
Harbers ook opgeroepen om nu echt
werk te maken van de leefkwaliteit in
de Zuidoosthoek en de (geluid)
hinder en uitstoot van schadelijke
stoffen te verminderen. Alleen dan
blijft Uithoorn een fijne plek om te
wonen en kinderen op te laten
groeien. Nahid Aoulad Bouchta: “We
blijven dan ook ons verhaal vertellen

en reageren op (wets)voorstellen en
maatregelen. Dat klinkt eenvoudig,
maar dat is het zeker niet. Er is namelijk niet één wet of maatregel waarin
alles in één keer geregeld wordt.”
“En vaak is een oplossing niet zo
zwart-wit als op het eerste oog lijkt,
vertelt Nick Bergman. “Een goed
voorbeeld is het voorstel om de
nachtvluchten af te schaffen. ‘s
Nachts vliegen zorgt voor veel overlast en heeft een negatief effect op
de nachtrust van mensen. En
daarmee op hun gezondheid. Het
lastige aan een verbod is dat de
vluchten mogelijk verplaatst worden
naar randen van de dag en op de
Aalsmeerbaan terecht komen.”
Els Gasseling: “Want als dat gebeurt,
wordt Uithoorn nog zwaarder belast
dan nu al het geval is. ‘s Nachts wordt
er namelijk niet op de Aalsmeerbaan
gevlogen en overdag al te veel. Dit
genuanceerde standpunt laten we
dan ook zeker horen als het onderwerp op de agenda van de Tweede
Kamer staat.”
Alle hens aan dek
Wethouder Hans Bouma: “Het
verminderen van nachtvluchten is
één van de onderwerpen waar dit
kabinet een besluit over zal moeten
nemen. Andere belangrijke besluiten
zijn onder andere de ontwikkeling
van Schiphol en de opening van Lelystad Airport. Voor de gemeente
Uithoorn is het jaar 2022 in dit
opzicht cruciaal. Het is dan ook een
jaar waarbij het voor ons ‘alle hens
aan dek is’ om goed aangehaakt te
blijven op de momenten van invloed
en keuze. Dit betekent dat we bijna
wekelijks ons standpunt kenbaar
maken via de daarvoor bestemde
overleggen, maar bijvoorbeeld ook
in de Tweede Kamer en bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar zijn we als Uithoorn heel
fanatiek in.”
Blij met actieve bewoners
“Dat geldt niet alleen voor ons als
gemeente, maar zeker ook voor onze
bewoners”, geeft Judith Beuse aan.
Een goed voorbeeld van zo’n actieve
bewonersgroep is PUSH. “Ik denk dat
ik voor ons allemaal spreek als ik zeg
dat we veel waardering hebben voor
wat zij doen. Met veel kennis van
zaken zetten zij zich in hun vrije tijd
in allerlei gremia in”. “En dat is lang
niet altijd gemakkelijk”, zegt
wethouder Bouma. “De belangen zijn
groot en emoties spelen soms hoog
op. Omdat Nederland dichtbevolkt is,
is het lastig, zo niet onmogelijk om
met dit aantal vluchten voor alle
inwoners voor minder hinder te
zorgen. Als het bij ons beter wordt, is

LEZERSPOST

weer blij is met de adviezen van de
moeder van Shirley (Truus Zeldenthuis) en de illustere “Toffe” Eddie
(Hans Voorn).

Zwembad de Otter dicht?

Eind april
Noteer het vast in uw agenda, de
uitvoeringen zullen plaatsvinden op
zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag
30 april. Zoals u van ons gewend
bent spelen we in dorpshuis De
Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. De
zaal gaat open om 19.30 uur, de
voorstellingen beginnen om 20.15
uur. Het is al mogelijk om kaarten te
reserveren via de website: www.
genesius-dekwakel.nl of bij Simone
Bon via tel. 06 227 647 27.

Het nieuws heeft jullie waarschijnlijk al bereikt dat zwembad de Otter zijn
deuren per 8 mei a.s. moet sluiten daar zij de gasprijs niet meer kunnen
betalen. Ze krijgen hiervoor ook geen hulp vanuit de gemeente. Dit is
toch schandalig. Zoveel kindjes in Uithoorn waarvoor nu andere oplossingen gezocht moeten worden. Personeel dat op straat komt te staan.
De wachtlijsten zijn al zo opgelopen na de corona periode. Wat ik heb
begrepen staan er alleen bij de Otter al 1000 kindjes op de wachtlijst. Zit
je kind eindelijk op zwemles krijg je dit. Moet je straks naar Aalsmeer,
Amstelveen of Mijdrecht in het gunstigste geval. Er zijn ook ouders
zonder auto, die opeens ver weg moeten voor les. Op facebook zie ik dat
veel mensen de gemeente aanschrijven, Hopelijk is het zwembad nog te
redden. Een gemeente met zoveel jonge gezinnen kan toch niet zonder
zwembad!!
Maaike van der Wal

de kans groot dat inwoners op een
andere plek meer hinder gaan
ervaren. Herman Bezuijen: “Niet voor
niets hebben we als gemeenteraad
een motie aangenomen waarin staat
dat het verminderen van het aantal
vluchten de enige oplossing is om
hinder te beperken als je vindt dat
niemand er op achteruit mag gaan.
Ons standpunt is en blijft: minder
hinder voor onze inwoners!”
Standpunten van de gemeente in
het kort:
• De mate van geluidshinder van de
laatste jaren (voor corona) is voor
de inwoners en de gemeenteraad
van Uithoorn onacceptabel. De
grens aan overlast die mensen
kunnen verdragen is al lange tijd
geleden bereikt. De geluidsoverlast moet daarom substantieel
minder worden.
• Elke aanpassing betreffende de
luchtvaartsector moet leiden tot
een vermindering van de huidige
(geluid)hinder en uitstoot schadelijke stoffen. Gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving moeten
verbeteren. De maatregelen die nu
voorliggen om de hinder te
beperken, leiden er echter in de
meeste gevallen toe dat vooral
hinderverplaatsing gerealiseerd
wordt.
• Afspraken uit het Aldersakkoord
over hinderbeperking in de Zuidoosthoek moeten nagekomen
worden. Het Aldersakkoord uit
2008 is een door alle betrokkenen
onderschreven pakket van maatregelen om (winst gedreven) groei
van Schiphol om te buigen. naar
een “ontwikkeling in balans met de
omgeving”. De mogelijkheid van
groei van Schiphol naar 500.000
was gekoppeld aan hinderbeperking voor de Zuidoosthoek.
• De trein moet meer worden
ingezet als alternatief voor het
vliegtuig. Vervanging van korte
afstandsvluchten door het gebruik
van trein moet leiden tot minder
vluchten en minder hinder.
• In onze gemeente zijn er minder
subsidiemogelijkheden geweest
voor isolatie dan op andere
plekken met gelijke geluidbelasting. We vinden dat deze achterstand door de veroorzaker moet
worden weggewerkt. Wat los staat
van het standpunt dat de hinder
sowieso minder moet worden,
want je wil nog steeds in de tuin
kunnen zitten.
• Daar komt bij dat het verminderen
van het aantal vluchten de enige
haalbare oplossing lijkt om hinder
te beperken als men de wens
respecteert dat ook andere
gemeenten en wijken er niet op
achteruit mogen gaan.

Leerlingen Praktijkschool Uithoorn
ontsnappen uit escaperoom
Uithoorn - In de actieweek van de
politie waarin er extra bewustwording werd gecreëerd bij jongeren
voor het gevaar van social media,
werd ook Praktijkschol Uithoorn
bezocht. De heer Pieter Heiliegers,
burgemeester van Uithoorn, kwam
ook even een kijkje nemen. Hij
herkende het plaatje van ‘de puber’
en z’n telefoon en was enthousiast
over de escaperoom van de politie
en de reactie van de leerlingen
daarop. De verhalen van de leerlingen over hun talenten en plannen
voor de toekomst maakten ook
grote indruk op hem. De puber en
zijn telefoon, vaak lijken ze met
elkaar vergroeid. Veelal is het een
verlengstuk van hun sociale

contacten en is het hun connectie
met de rest van de wereld. In dat
laatste schuilt ook het gevaar, want
zoals zij de wereld in kunnen, komt
de wereld ook via hun mobieltje bij
de tiener. Wie of wat er dan binnenkomt, is lang niet altijd duidelijk. De
doelstelling van de actie was om de
leerlingen hier bewust van te maken
en vooral duidelijk te maken wat ze
daar tegen kunnen doen. Hoe
kunnen ze veilig gebruik maken van
apps als Snapchat, Instagram en
TikTok. Ook als ouder kunt u een
positieve rol spelen in het gebruik
van social media van uw zoon of
dochter door in gesprek te gaan én
te blijven over wat zij doen en
beleven op social media.

Zonnebloemgasten op bezoek
bij Blok mode
Uithoorn - Normaal is Modehuis Blok
gesloten op maandagmorgen, maar
speciaal voor de Zonnebloemgasten
van de Hoef werden de deuren
geopend om gezellig met elkaar te
kunnen winkelen, zonder andere
klanten. De ontvangst met koffie,
gebak en lekkere hapjes zorgde voor
’n gezellige sfeer. En tijdens de koffie
werden aan de voorzitter twee

rolstoelen overhandigd door de
directie van Modehuis Blok, die
gebruikt kunnen worden bij de een
op een uitjes voor gasten die slecht
ter been zijn. Een lang gekoesterde
wens van de Zonnebloemafdeling,
waar we ontzettend blij mee zijn. Op
28 maart zijn de Zonnebloemgasten
van Wilnis welkom om gezellig te
komen winkelen.
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Aanmelden voor Ladiesrally op
24 april nog mogelijk!

-10 kilo

-9 kilo

Slimness heeft weer
nieuwe winnaars
Mijdrecht - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk
Slimness altijd weer een succes! In
een groep is de motivatie vaak wat
hoger. De winnaars, dit keer drie
dames van 65+ gingen met de beker
naar huis. Vaak denkt men dat de leeftijd een rol speelt wanneer je wilt
afvallen. Dit is absoluut niet het geval
en daar zijn deze dames het levende
bewijs van! Meerdere resultaten van
de groepen met de voor en na foto

staan op de website, maar ook vele
positieve reviews met betrekking tot
het afvallen bij Slimness. Dinsdag 10,
woensdag 11 en donderdag 12 mei
2022 starten er weer nieuwe groepen.
De woensdagavond groep is bedoeld
voor diegene die al eerder bij Slimness de cursus hebben gevolgd en
een terugval hebben gehad. Omdat
Slimness is aangesloten bij de
beroepsvereniging bgn, vergoeden
de meeste verzekeraars alles of een

-11 kilo

gedeelte van de cursus. Wil jij nog
voor de zomer aan je gewicht,
conditie oftewel gezondheid werken?
Doe dan mee! Wil je meer informatie
of wil jij je opgeven en zeker zijn van
een plekje? Dat kan via de website
slimness.nl ga naar afvallen in groepsverband of bel 06-10903050 en vraag
eventueel een vrijblijvende intake
aan. Afvallen zonder begeleiding
middels mijn boek kan natuurlijk ook!
Dit boek is te koop via de website, bij
mij in de praktijk en te bestellen bij
bol.com. Individuele begeleiding is
natuurlijk ook altijd mogelijk.
Slimness, Bozenhoven 19a Mijdrecht

6 VWO Leerlingen Alkwin Kollege
presenteren hun profie erkstukken

Regio - Dinsdagmiddag 15 maart
2022 hebben alle 6-vwo leerlingen
van het Alkwin Kollege hun profielwerkstuk gepresenteerd aan elkaar,
hun ouders en andere belangstellenden. Deze feestelijke avond
eindigde in de aula met alle genomineerde profielwerkstukken. Er waren
twee categorieën. Leerlingen die het
zogenaamde wetenschapsoriëntatietraject (WON) op school gevolgd
hebben vanaf de 2e klas en niet
WON-leerlingen. In totaal waren er 3
profielwerkstukken in de categorie
WON genomineerd. De onderwerpen
liepen uiteen van een zelf gebouwd
schaakprogramma door middel van
artificial intelligence naar algengroei
in havermelk tot efficiëntie van
vliegtuigvleugels.
Winnaars
De terechte winnaars van de PWS
WON Alkwin Award waren: Wouter,
Wolf en Annika. Zij hebben de efficientie van vliegtuigvleugels onderzocht. Voordat zij aan hun profielwerkstuk begonnen, hadden ze
bedacht dat hun onderzoek aan de
volgende drie eisen moest voldoen:
ze wilden iets bouwen, iets duurzaams en iets dat betekenisvol zou
zijn voor de huidige maatschappij.
De jury was laaiend enthousiast!
Hieronder een klein fragment uit het
juryrapport: “Hoe schuin moet mijn
vleugel staan?” is een bedrieglijk

simpele vraag. Voor het beantwoorden van deze vraag is het nodig
om met een grote mate van precisie
te kijken naar allerlei natuurkundige
processen op detailniveau en met
een scope die boven vwo-niveau
uitstijgt. Het laat zich dan raden
hoeveel kennis er nodig is om niet
alleen de hoek, maar ook het profiel
en de verhoudingen van de vorm
van een vliegtuigvleugel te onderzoeken. De jury prijst deze leerlingen
vanwege de theoretische onderbouwing en de praktische uitvoering
inclusief windtunnels en software.”
Heel veel uren
Wouter, Wolf en Annika hebben
ongelooflijk veel data verzameld en
uren tijd gestopt in de precisie van
hun onderzoek. Hun PWS overstijgt
het 6-vwo niveau; zij waren daarmee
de terechte winnaars van PWS
Alkwin Award WON 2022. Annika was
helaas geveld door Corona en heeft
de avond online gevolgd vandaar de
foto waarop Wouter een laptop vasthoudt. In de niet-WON categorie
waren dit jaar 7 genomineerden. De
onderwerpen waren bijzonder origineel en liepen uiteen van zonnebrandcrème tot de de afbouw van
antidepressiva en er was zelf een
onderzoek dat zich bezighield met
de vraag in hoeverre het mogelijk is
voor consumenten om in 2040 het
weer te beïnvloeden. In deze cate-

gorie hebben Anne-Rins en Mirte
met verve gewonnen. Zij hadden
best wat tegenslag, maar hun doorzettingsvermogen, hun originele
onderwerp en vooral de moeite en
tijd die zij in hun onderzoek gestopt
hebben, moesten beloond worden.
Dit schreef de jury: “Anne-Rins en
Mirte zijn erin geslaagd om hun
onderwerp ‘de representatie van het
inburgeringsexamen in Nederland’
vanuit verschillende invalshoeken te
bekijken, waarbij de mix van brongegevens én de mix van onderzoeksmethoden tot een genuanceerd en
wetenschappelijk verantwoord
antwoord op hun onderzoeksvraag
heeft geleid. Dit alles heeft geresulteerd in een onderzoek wat een
bestaand en zeer reëel gat in de
kennis over het inburgeringsexamen
opvult. Het eindresultaat is een zeer
leesbaar, maar diepgaand onderzoek,
waarvan zowel de gegevens als de
conclusie niet alleen op papier maatschappelijk relevant zijn, maar een
daadwerkelijke bijdrage kunnen
leveren aan de analyse en verbetering van een examen dat voor veel
mensen het gezicht is van de Nederlandse maatschappij.”
Geslaagde avond
Het was al met al een zeer geslaagde
avond, waarbij alle genomineerden
een certificaat ontvingen en een
prachtige bos bloemen. De namen
van de winnaars zullen vereeuwigd
worden op de zogenaamde ‘wall of
fame’ waar alle namen van de
winnaars van bijna twintig jaar
hangen in de aula van het Alkwin
Kollege.
De profielwerkstukken van de
winnaars zullen ook gestuurd worden
naar de landelijke PWS-wedstrijd,
waarbij het Alkwin in 2019 nog de
eerste prijs in de wacht gesleept
heeft. We hebben goede hoop dat
we met deze twee uitstekende
profielwerkstukken weer een serieuze kans maken om deze felbegeerde prijs te winnen. Wordt
vervolgd!

Aalsmeer - Na al het mooie weer van
de afgelopen weken, stromen de
aanmeldingen binnen voor de
Ladiesrally, die op zondag 24 april
gehouden wordt. Velen blijken zin te
hebben in een gezellig evenement.
Het is een rally die door iedere auto,
door iedere vrouwelijk koppel
gereden kan worden en waar plezier
voor op staat. De start zal rond 10.00
uur plaatsvinden bij The Beach aan
de Oosteinderweg 247a, waar de
dames aan het einde van de dag ook
weer finishen. Rally Club Aalsmeer
heeft voorgaande jaren in samenwerking met de Handelsbanken al
een Gentlemensrally georganiseerd
en dat was een groot succes. Daarom
hebben de twee elkaar weer
gevonden en zal de Handelsbanken
een leuke rol gaan betekenen in deze
Ladiesrally. De Handelsbanken vindt
het belangrijk om lokaal actief te zijn,
zodat ze weet wie haar klanten zijn.
Handelsbanken is van origine een
Zweedse bank, is sinds 2002 in
Nederland aanwezig en heeft inmiddels 28 kantoren door het hele land.
De Handelsbanken zijn gespecialiseerd in woninghypotheken, vastgoedfinancieringen en vermogensbeheer via hun dochter Optimix.
Iedereen, ook heren, wordt uitgenodigd om zondag 24 april gezellig
naar The Beach te komen om de
dames aan te moedigen bij de start

of kom een borrel drinken bij de
finish, dit zal vanaf 15.00 uur zijn.
En dames die zich nog niet hebben
ingeschreven, vraag je moeder, zus,
vriendin of collega en pak je auto en
doe gezellig mee. Het wordt een dag
met een mooie route over landelijke
weggetjes, met vragen en
opdrachten onderweg. Een heerlijke
lunch op mooie locatie en met heel
veel plezier met elkaar. En na afloop
een gezellige borrel bij The Beach.
Inschrijven kan via de website: www.
rallyclubaalsmeer.nl

Dacia Jogger: rijden met de
nieuwe zevenzits gezinsauto
Regio - Dacia geeft zijn ambities in
het C-segment vorm met een
nieuwe, 7-persoons gezinsauto met
1.819 liter bagageruimte en meer
dan 60 mogelijke tussenvarianten die
betaalbaar is voor iedereen. Afgelopen weekend was de sneak
preview van het nieuwste model bij
Nieuwendijk, wat met vele proefritten en orders een groot succes is
geweest. De Dacia Jogger is een veelzijdige gezinsauto die het beste van
de diverse modelvarianten verenigt:
de lengte van een stationwagen, de
ruimte van een MPV en de stoere
looks van een SUV. Het nieuwste
Dacia-model vormt een segment op
zichzelf met de beste prijs-ruimteverhouding en de veelzijdigheid van
een alleskunner voor een onovertroffen prijsstelling. Achter het stuur
biedt de nieuwe Jogger de rijbeleving die in het C-segment wordt
verwacht. Zijn wielbasis van 2,90
meter maakt hem stabiel en de
16-inch wielen zorgen voor een
goede wegligging. Bovendien maakt
zijn stijve carrosseriestructuur hem
robuust. Aan boord zorgen de ergonomie, geluidsisolatie en

hoofdruimte voor het comfort van
alle passagiers tot op de derde zitrij.
De Jogger is de ideale gezinsauto
voor het dagelijks leven, maar ook
voor wie er even tussenuit wil en van
het buitenleven wil genieten. Als een
echte Dacia biedt de Jogger alle
essentiële voorzieningen zonder
concessies te doen aan de veiligheid
en het welzijn aan boord. De Dacia
Jogger is verkrijgbaar met keuze uit
vijf of zeven zitplaatsen, drie uitrustingsniveaus en zes carrosseriekleuren. Vanaf de introductie is de
Jogger leverbaar met keuze uit twee
motorvarianten, beide met een
handgeschakelde versnellingsbak: de
nieuwe TCe 110 benzinemotor en de
TCe 100 Bi-Fuel die geschikt is voor
benzine en LPG. Begin 2023
verschijnt de Dacia Jogger ook met
hybride-aandrijving. De Dacia Jogger
is nu bij Dacia Nieuwendijk te
bestellen voor prijzen vanaf 19.150
euro voor de TCe 100 Bi-Fuel in de
uitvoering Essential met vijf
zitplaatsen. De private leasetarieven
van de Dacia Jogger beginnen bij
349 euro (o.b.v. 60 mnd/10.000 km/
jr).
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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 nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij 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.

Na lokaal kopen hebben de inwoners nu ook lokaal gekozen!

De komende 4 jaar mag de
inwoner het gaan zeggen!

Woensdag 16 maart was het weer het feest van de democratie in Nederland. In alle gemeentes mochten de inwoners zich uitspreken wie in de
gemeenteraad de zetels mogen innemen om het beleid voor de komende
4 jaar te gaan bepalen. Al een tijdje was duidelijk dat de landelijke
partijen het vertrouwen van de kiezer aan het kwijtraken zijn. Lokale
partijen staan veel dichterbij de inwoner. In onze gemeente heeft de
lokale politieke partij Ronde Venen Belang (RVB) het democratisch
gedachtengoed misschien ook wel heel goed begrepen en met hun leus
“JIJ MAG HET ZEGGEN” hebben zij het politieke speelveld in De Ronde
venen behoorlijk door elkaar geschud. Zij hebben 10 zetels weten binnen
te halen. De kiezers geven de lokale politiek de kans om het vertrouwen
van inwoners in de politiek te herstellen. Ook de nieuwe lokale partij
InwonersCollectief (IC), die de inwoners eveneens nadrukkelijk wil
betrekken bij het lokale beleid, heeft één zetel binnen gehaald. We
kunnen dus zeggen dat de inwoners van De Ronde Venen het lokale
gedachtengoed een 10+ heeft gegeven. Om maar even in schooltermen
te blijven hopen we natuurlijk dat deze lokale politieke stroming de
komende vier jaar cum laude gaat slagen.
Felicitaties op zijn plaats
Laten we dit artikel beginnen met de
dik verdiende felicitaties aan Ronde
Venen Belang (RVB) te geven. Een
overwinning die niemand in deze
aantallen had zien aankomen en het
politieke speelveld in De Ronde Venen
compleet op zijn kop zet. Het was wel
duidelijk dat er iets moest veranderen
om het vertrouwen van de inwoner in
de politiek weer te herwinnen. RVB
heeft in de campagne duidelijk
gemaakt dat het anders kan door aan
te geven om veel meer en vaker naar
de inwoner te luisteren. En dat is door
de kiezers beloond en een dikverdiende felicitatie voor dit inzicht is dan
ook meer dan op zijn plaats. Dit is wat
de kiezer wil!
Jij mag het zeggen
RVB gaf in de campagne met hun
verkiezingskreet ‘Jij mag het zeggen’
aan dat zij zich heel duidelijk niet laten
leiden door landelijk aangestuurde
partijpolitiek, maar dat wat hun
betreft de gemeenschap aan zet is. Zij
staan het liefst in de straat of buurt
om te luisteren naar wat inwoners en
ondernemers vinden wat er beter kan.
Jij mag het zeggen in de praktijk!
Lokaal
Net zoals de inwoner, tijdens de
coronacrisis, opgeroepen werd om
lokaal te gaan kopen en nu tijdens de
oorlog in Oekraine het besef komt dat
we niet afhankelijk moeten zijn van
anderen (denk aan energielevering en
de rol van de VN) wordt overduidelijk
dat we naar onze eigen lokale
problemen moeten kijken en die
samen als gemeenschap moeten
oplossen. We hebben als kiezers van
De Ronde Venen dan ook overduidelijk gekozen voor een (lokale)overheid
die het samen wil doen.

dit gedachtengoed staat RVB natuurlijk niet alleen. Dit geluid horen we
natuurlijk al een tijdje. Zoals je in de
afbeelding kan zien promoot de
Vereniging Nederlandse Gemeenten
het ook dat de samenleving het
samen moet doen. De lokale overheid
moet veel meer samenwerken en
vaker in de faciliterende rol gaan
zitten i.p.v. bepalen wat goed is voor
de gemeenschap.
Inwoners betrekken
Ook Stichting Inwoners Voor Inwoners
(IVI) is al 5 jaar bezig om inwoners veel
meer te betrekken bij de eigen leefomgeving en het lokale beleid. IVI zag
ook dat inwoners steeds minder
vertrouwen kregen in de politiek en er
steeds meer een houding kwam van
‘ieder voor zich’. IVI vroeg zich af hoe
dit zover was gekomen. Dat heeft
natuurlijk met veel factoren te maken,
maar één van de oorzaken is dat inwoners zich niet of nauwelijks gehoord
voelen en niet het idee kregen dat ‘zij
het mochten zeggen’.
Fake inspraak van inwoners!
Neem de hele windmolenkwestie. De
indruk werd gewekt dat de inwoners
mochten meedenken. Maar inwoners
mochten aan het eind van het traject
pas meedenken toen al besloten was
dat er windmolens geplaats gingen
worden. De inwoners mocht nog
slechts bepalen waar ze kwamen te
staan. Hier waren gestuurde vragen
het middel om inwoners te betrekken

RVB staat niet alleen
Het lijkt er nu op of dit artikel een
grote reclame is voor de RVB. Maar in

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Bron: VGN

en het gevoel te geven of ze hadden
mee mogen beslissen over het
plaatsen van windmolens. Dit is fake
inspraak om het participatievinkje te
kunnen zetten. De lokale overheid
kreeg pas in het laatse stadium de
wind van voren en door tegenmacht
uit de gemeenschap en politieke
partijen koos de raad eieren voor zijn
geld en nu is het nog niet zeker of er
windmolens komen. Resultaat is dat
het veel tijd en geld heeft gekost
(denk aan dure extrene bureaus)
zonder dat men een stap verder is
gekomen. En de vraag blijft: Hoe nu
verder?
Lastige inwoners
Gemeente besturen horen niet graag
dat inwoners tegen hun plannen zijn
en vinden het dan ook lastig om hier
rekening mee te houden. Vaak worden
externe bureaus ingeschakeld om
inwoners te “betrekken”. Er worden
enkele ‘gestuurde’ varianten aan inwoners voorgeschoteld waaruit men een
paar varianten kan kiezen. Ook al ben
je tegen al die varianten, je zult een
keus moeten maken. Afhaken is de
andere optie! Vervolgens presenteert
het bureau zijn ‘oplossing’met de
mededeling dat de inwoners inspraak
hebben gehad. Conclusie: Inwoners
voelen zich bedrogen en denken zoek
het maar uit, ik doe niet meer mee!
Het participatieproces moet anders
De inspraak van de gemeenschap
moet anders geregeld worden en
moet er echt toe doen. Er zijn
gemeentes die het beginnen te
begrijpen. In plaats van externe
bureaus te vragen en inwoners te
laten reageren, draaien zij de volgorde
om. Eerst de inwoner, of beter de
gemeenschap, bevragen. Zij zijn
immers de ervaringsdeskundige en
kennen de omgeving en moeten met
de gevolgen van genomen maatregelen leven. Dat is een veel logischer
en democratischer proces. Mogelijk
dat dit nu ook in De Ronde Venen op
deze manier gaat plaatsvinden.

Gemeenschap aan zet
Wat ons betreft is dus de gemeenschap aan zet. Bij lokale vraagstukken die spelen moet je eerst de
gemeenschap peilen, raadplegen en
laten meedenken over oplossingen.
Dat is precies wat wij met de participatietool ‘Gemeenschap aan zet’
willen bereiken. Wij gaan inwoners
betrekken en bevragen. Daarnaast
gaan wij een burgerpanel inrichten
die van onderaf informatie door gaat
spelen vanuit de gemeenschap naar
de beleidsbepalers en de gemeenteraad. Het is dus eigenlijk een
cadeautje voor de lokale overheid en
zij besparen ook nog op overheidsgeld omdat de vaak dure externe
bureaus veel minder ingehuurd
hoeven te worden in het voortraject.
Ook gemeente ambtenaren wordt
werk uit handen genomen.
Samen optrekken met raad
Participatie is heel belangrijk en we
moeten dit samen oppakken. De
gemeenschap levert en de raad
beslist op grond daarvan. Daarom
heeft IVI voor de verkiezingen de
politieke partijen in De Ronde Venen
gevraagd hoe zij denken de participatie de komende 4 jaar te gaan
inzetten en wat zij vinden van de
participatietool ‘Gemeenschap aan
zet’? Er waren 5 van de 8 partijen die
hebben geantwoord en dat hebben
wij gepubliceerd op de IVI-pagina.
Allemaal waren ze hier duidelijk over
voor de verkiezingen en zij willen
heel graag samen met de inwoners
optrekken. De lokale inwoners
partijen die als grote winnaars uit de
bus zijn gekomen zaten hierbij. Met
hun wens van een referendum en
duidelijke verwijzing naar de democratische macht van de inwoner
heeft dat ze wellicht veel stemmen
opgeleverd.
Na het feest vaker bij elkaar
op visite
De uitslag van de verkiezingen is wat
IVI betreft dan ook echt wel een

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.

feestje van de democratie geworden.
Voor de duidelijkheid IVI is een onafhankelijke inwonerbeweging die met
alle politieke partijen wil samenwerken, maar we juichen het natuurlijk toe als de politiek roept dat de
inwoners het mogen zeggen! Wat
ons betreft moet dat dan ook de
insteek worden van alle politieke
partijen en raadsbreed worden
onderschreven. Geen partijbelangen
maar gemeenschapsbelangen!
De vraag is nu wel of het niet blijft bij
dit feest van de democratie op 16
maart, want wij verwachten dat we
de komende 4 jaar wat vaker bij
elkaar op visite komen!
De inwoner mag het zeggen
Met de verkiezingsuitslag is duidelijk
geworden dat de inwoners het mag
zeggen. IVI wil hier graag zijn
steentje aan bijdragen en hopen dat
de participatietool ‘Gemeenschap
aan zet’ hierbij een rol mag spelen.
Gemeenschap moet wel meedoen
Het is wel belangrijk dat de inwoners,
maar ook de ondernemers, het
onderwijs, media, vrijwilligers &
maatschappelijke organisaties en de
(lokale) overheid actief meedoen aan
peilingen en raadplegingen. We
hebben nu ook goede hoop dat er
een meerderheid in de raad dit
cadeautje zal uitpakken en de tool
zal gaan gebruiken om uiteindelijk
weloverwogen besluiten te gaan
nemen. In de masterclass die wij
hebben gegeven over de ‘Gemeenschap aan zet’ waar bijna alle partijen
vertegenwoordigd waren leek er
echt wel begrip te zijn voor onze
goede bedoelingen. Wij willen heel
graag het platform en de verbindingstafel voor de gemeenschap zijn
die de verbinding met de lokale
overheid maakt. We hopen dan ook
dat na de coalitiegesprekken de
coalitie en de raad ook met IVI in
gesprek wil en de samenwerking met
ons wil aangaan om het participatieproces samen in te gaan vullen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Paaseitjes actie
Muziekvereniging VIOS
Mijdrecht - Ja het is bijna weer zo
ver, na een hoop gedoe komen er
weer feestdagen aan zonder beperkingen. Dit jaar speelt ook muziekvereniging VIOS weer in op het paasfeest met een heuse paaseitjes
verkoop. Een zakje gevuld met 15
verschillende paaseitjes (melk, wit en
puur) kost maar €1,50. Vrijdag 25
maart kunt u hen tussen 18:30 uur en

HVM ‘Geselluge
Vrijdag’

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 25 Maart
organiseren Koos en Wim weer een
gezellige klaverjasmiddag in dorpshuis
“ de Boei” Kerklaan 32 in Vinkeveen. De

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was het
weer zo ver. Het seizoen was weer
begonnen en zoals gebruikelijk
worden op de 1e “Geselluge Vrijdag”
van het nieuwe jaar alle zaalkampioenen gehuldigd. Dit jaar hebben 5
senioren teams, 13 jeugd teams en 2
jongste jeugd teams meegedaan. En
wat een mooi resultaat. Van de Jongste
Jeugd worden geen standen bijgehouden. Maar van de 18 junior en
senior teams zijn er 8 teams kampioen
geworden. 7 daarvan zelfs ongeslagen.
Echt een fantastische prestatie. Bij de
junioren zijn MB2, JA1, JB1 en JD1
kampioen geworden. MA1 had de
pech dat ze door covid minder
wedstrijden gespeeld hebben dan de
nummer 1, anders waren zij ook
kampioen geweest. Bij de senioren zijn
D1, D2 en H2 alle ongeslagen
kampioen geworden. Al jaren heeft
HVM een Heren 1 team in de zaal, dat
bestaat uit oud spelers, die het nog
steeds leuk vinden om voor HVM in de
zaal uit te komen. Hopelijk blijven ze
dat doen. Onder het genot van muziek
(verzorgd door Heren 1) kon daarna
iedereen nog gezellig wat eten en
drinken. De Activiteiten Commissie
zorgde voor broodjes shoarma en die
werden graag afgenomen. Alles wat
was ingekocht werd verkocht. Daarna
waren de broodjes kroket en zakjes
patat aan de beurt. Al met al een super
gezellige middag en avond. Komende
zondag spelen alle teams thuis.

grote zaal is open om 13.00 uur en het
kaarten begint om 13.30 uur precies.
Het is een gezellig evenement met
heel veel leuke prijzen, dus voor iedere
kaarter van harte aanbevolen.

Topspanning bij BVM
Mijdrecht - Topspanning is het juiste
woord deze week. Het gaat om
promotie en degradatie in deze
laatste spelronde. De teams hebben
hun best gedaan om goed te scoren,
maar helaas lukt dat bij een aantal
niet. De spellen nodigden ook wel de
scherp aan de wind zeilende bridgers
uit tot het nemen van risico’s in deze
fase van de competitie. De resultaten
zijn dan ook verrassend in sommige
opzichten. Op maandag 14 maart
speelden Marja Hartmann & Elly
Degenaars in de A-lijn een gedegen
wedstrijd en scoorden 62,50%. Ook
zetten Daniel Aartse Tuijn & Theo
Cocq van Delweijne hun goede vorm
door met 56,58%. En Nel & Hans
Leeuwerik verkeerden in een sterke
vorm en pakten 56,25% gelijk aan de
score van het team Gerda Ruijgrok. In
een spel waren alle uitkomsten gelijk
met klein slem en een ander spel
eindigde voor alle teams in
4schoppen plus1.
B lijn: In de B-lijn deden Henk & Lenie
van der Laan het uitstekend en
haalden een bijna unieke score van

John Beets zet vorm door
De Ronde Venen - In de eerste
divisie speelden dezelfde teams
tegen elkaar als de week hiervoor.
Bar Adelhof 1 kwam dit keer beter
voor de dag tegen De Biljartmakers
gezien de 39-38 uitslag. Richard van
Kolck en zoon Bob van Kolck wonnen
ditmaal namens Bar Adelhof 1, terwijl
Bart Dirks en Jan Zwietering de
winstpunten voor De Biljartmakers
opstreken. In De Merel traden het
eerste en derde team van Richard’s
BV aan tegen respectievelijk DenB
Diensten en Stieva/Stee-Inn 1. Het
derde team won wederom van
Stieva/Stee-Inn 1, vorige keer met
42-36, ditmaal met 38-35. Leo Schaap
speelde 2 totaal verschillende
wedstrijden; de eerste verloor hij in
45 beurten van Jeroen van Rijn, de
tweede won hij in slechts 18 beurten
van Wim Berkelaar. Het bleef bij die
ene winstpartij, want Caty Jansen en
Dorus van der Meer wonnen vervolgens namens De Merel/Richard’s BV
3. DenB Diensten/Springbok had
vorige week met 39-26 De Merel/
Richard’s BV 1 verslagen, deze week
was met 48-32 nog overtuigender.
Henk Doornekamp won net aan van
Kees Griffioen, die slechts 1 caram-

21:30 uur misschien zien lopen in de
wijk Twistvlied om paaseitjes te
verkopen en volgende week vrijdag
1 april kunt u hen tegenkomen in de
wijk Molenland. Mochten zij nu
toevallig niet in uw wijk komen, zijn
zij onder begeleiding van hun dweilorkest Dorst op zaterdag 2 april
tussen 13:00 uur en 16:00 uur te
vinden in het centrum van Mijdrecht.

bole tekort kwam voor een gelijkspel.
Ger Ruimschoot en Peter Stam
speelden gedegen, de overtreffende
trap kwam wederom op naam van
John Beets, die dit keer 14 beurten
nodig had om John Vrielink te
verslaan. Dat is de tweede keer dat
John Beets de kortste partij van de
week speelde en daarnaast de vierde
keer deze competitie met de hoogste
serie van de week (33 van 100 =
33%). Chapeau.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Richard’s BV 1 – DenB Diensten/Springbok: 31-48. De Merel/
Richard’s BV 3 – Stieva/Stee-Inn 1:
38-35. Bar Adelhof 1 – De Biljartmakers: 39-38. De Springbok 1 – DIO
Uitgesteld
Mooie overwinning De Kromme
Mijdrecht 1
In de tweede divisie hebben De
Springbok 2 en De Kromme Mijdrecht 1 uitstekend gepresteerd. De
Springbok 2 kwam uit tegen Stieva/
Stee-Inn 2. Leon Loos trad 2 keer aan,
zowel tegen Ruud Breyaen als tegen
Ron Hartsink. Ruud versloeg Leon in
48 beurten, Leon kwam net 1 caram-

bole tekort voor een gelijkspel.
Tegen Ron wist Leon de wedstrijd
wel winnend af te sluiten. Omdat
Jack Baak en Willem Holla namens
De Springbok 2 ook hun partijen
wonnen behaalden ze samen 45
matchpunten tegen 37 voor Stieva/
Stee-Inn 2. De Kromme Mijdrecht 1
liet er tegen De Merel/Richard’s BV 2
geen gras over groeien wie het
sterkste waren die avond; een klinkende 48-23 overwinning werd op
het wedstrijdformulier ingevuld.
Raymond Lannooy, Ab Augustin,
Toon de Kwant en Kees Westkamp
zorgden voor deze uitslag, met een
eervolle vermelding voor Kees die
slechts 16 beurten nodig had. Tot
slot hielden Cens en virtueel
koploper Bar Adelhof 2 elkaar aardig
in evenwicht gezien de 37-38 uitslag.
Arjan Gortemulder won 1 van zijn 2
partijen namens Cens, de andere
winstpartij kwam op naam van John
Oldersma. Namens Bar Adelhof 2
wonnen Robert Daalhuizen en Erik
Spiering.
Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 – Stieva/Stee-Inn 2:
45-37. De Kromme Mijdrecht 1 – De
Merel/Richard’s BV 2: 48-23. Cens –
Bar Adelhof 2: 37-38.

70,14%. Jopie de Jong & Lenie
Koevermans volgden met 56,25%.
Ook Jaap Schutte & Ad in ’t Veld
bleven bij met 54,17%. Team Henk
van der Laan maakte een gedoubleerd 5harten contract. Een ander
opvallend feit is dat er veel “vijf”contracten werden gespeeld en
gemaakt. In een ander spel eidigden
alle teams in 4schoppen plus3.
Na zeven wedstrijdronden is de
eindstand in de A-lijn:
1) Team Daniel Aartse Tuijn 57,38%,
2) Team Marja Hartmann 55,83%
en 3) Team Chris van der Wilt
55,34%.
In de B-lijn is de eindstand:
1) Team Ad in ’t Veld 56,56%, 2) Team
Henk van der Laan 54,44% en 3)
Team Eric Schiphorst 54,25%.
Van de donderdagmiddagcompetitie
is er helaas - op het moment van
schrijven – geen uitslag bekend.
De technisch commissie zal zich
buigen over de promotie en degradatie in beide lijnen.

Nieuwe wedstrijdshirts HV
Mijdrecht
Mijdrecht - Vrijdag 18 maart was een
bijzondere dag voor de hockeyers uit
Mijdrecht want alle competitie
spelende leden konden hun
wedstrijdshirt ophalen in het clubhuis. Iedereen kreeg een nieuw thuisen uit-shirt. Dit alles is mede mogelijk
gemaakt door een 5-tal sponsoren
die dan ook trots op de nieuwe shirts
pronken. Dank van HVM gaat dan
ook uit naar:
• Bouw- en Aannemingsmij. H.M.
van Scheppingen

• ELBA Search, specialist in ICT
Recruitment
• P.A. van Rooyen TOPmovers
• Combinatie van Rijnstaal Nieuwegein/Civiele technieken deBoer
• Profile Mijdrecht, Hogendoorn
Afgelopen vrijdag werden, onder
genot van de zon en een drankje,
officieel de sponsorcontracten getekend en zijn alle leden van HVM voor
de komende 3 jaar weer verzekerd
van een mooie outfit
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terbij huis, maar voor elke afdaling
die je maakt moet je flink betalen.
Verder zijn er op verschillende
ijsbanen mogelijkheden om vooral
het duwen te oefenen. Jan Hazen wil
graag weten hoe de banen worden
opgebouwd. Ivo legt uit dat veel
banen een betonnen ondergrond
hebben die worden opgevroren. In
St. Moritz is de baan volledig van
sneeuw en wordt opgespoten. Het
verschil in afdalen is dat de baan veel
sneller en stiller is met echte sneeuw
en ijs.

Olympisch ‘bobsleeteam’ op de
koffie in het gemeentehuis
Uithoorn - Olympiërs Ivo en Christine de Bruin hebben samen met
burgemeester Pieter Heiliegers en
wethouder sport, Jan Hazen, teruggekeken op hun onvergetelijke avontuur op de Olympische Winterspelen
in Peking. Bobsleeër Ivo de Bruin
komt uit Uithoorn en is met zijn
vrouw Christine én vader Ben uitgenodigd op het gemeentehuis. Christine is Canadese en verstaat de
Nederlandse taal nog niet zo goed.
Burgemeester Heiliegers en
wethouder Hazen, schakelden moeiteloos over in het Engels zodat zij
niets hoefde te missen van het
gesprek. Ivo zelf weet zijn weg te
vinden in het gemeentehuis. Zijn
vader heeft jaren voor de gemeente
Uithoorn gewerkt. Voordat de school
begon, nam hij zoon Ivo bijzonder
vroeg in de ochtend eerst even mee
naar kantoor om hem later naar
school te brengen. Ivo weet nog dat
hij stiekem door het lege kantoor
mocht rennen. Het gezin De Bruin
doet veel aan sport; van hardlopen
tot fietsen op hoog niveau. Ivo heeft
veel getraind bij de AKU.

samen met zijn Canadese vrouw
Christine, die voor Canada in de
monobob en de tweemansbob zit en
waar zij een bronzen medaille
veroverde. Zij hebben elkaar op de
bobsleebaan leren kennen en ze zijn
inmiddels acht jaar getrouwd. Ivo
heeft zich nog niet eerder weten te
kwalificeren voor een Olympische
Spelen. Maar was wel in Zuid-Korea
om Christine bij te staan als coach.
Ook is hij coach geweest van het
dames-skeletonteam in Korea.
Medaille
De burgemeester vraagt aan Christine, die trots haar bronzen medaille
mee heeft genomen, hoe zwaar deze
is. De burgemeester en Jan Hazen
mogen de medaille zien en optillen.
Het valt op dat deze vrij zwaar is.
Christine vertelt dat de medaille rond
de 800 gram weegt.

Veel samen
Ivo en Christine zijn niet veel op een
vaste plek te vinden. Christine woont
in Canada, Ivo in Nederland. Ivo
vertelt dat ze gelukkig veel konden
en mochten reizen, ondanks de
beperkingen. Met de juiste papieren
kom je er wel. “We vinden altijd wel
een manier om elkaar te zien.”
Zo ook tijdens de Olympische Spelen
in Peking. Ondanks alle coronamaatregelen konden de twee elkaar nog
wel blijven zien. Zij hebben samen in
de Olympische bubbel gezeten en
zijn elke dag getest. Totdat de coach
van Ivo corona kreeg. Vanaf dat
moment was het wel spannend. Het
eten werd apart geserveerd op de
kamer en iedereen moest in
quarantaine.

Waar oefen je met bobsleeën?
De burgemeester vraagt aan Ivo hoe
hij in Nederland op het besluit komt
om bobsleer te worden en waar
moet je dan oefenen. Nederland
heeft zelf geen bobsleebaan. Ivo
vertelt dat hij door hordeloper
Timothy Beck is uitgenodigd om een
keer mee te doen. Ivo is een ervaren
hardloper en discuswerper. Mede
door zijn bouw is hij in het voordeel
om met veel kracht een bobslee weg
te duwen. Ivo is toen gaan oefenen
op een bobsleebaan in Italië en in
Winterberg. Dat is een echte baan en
duwbaan om te oefenen. Voor Christine is het een stuk ‘makkelijker’ om
te oefenen. Zij hoeft ‘slechts’ 3 uur te
rijden naar de baan in Calgary. De
baan in Vancouver is wel iets dich-

Coach
Ivo vertelt dat hij een ervaren
personal coach is. Hij geeft de voorkeur aan het trainen van professionele atleten. Ivo vertelt hij dat er een
is verschil in het trainen van vrouwen
en mannen. Bij mannen kun je
rechttoe rechtaan kritiek geven
wanneer zij iets niet goed uitvoeren.
Bij vrouwen moet je dat in de “sandwich” vorm aanbieden. “Je begint
met een compliment, dan volgt het
kritiekpunt en dan bouw je weer snel
naar een positief einde toe”. Christine
vertelt lachend dat ze dit niet
gewend was en dat ze toch liever
“the Dutch way” heeft als hij haar
coacht. Rechttoe rechtaan vertellen
wanneer ze iets niet goed doet en
niet om de hete brei heen draaien.
“Vertel het me maar gewoon wat ik
niet goed doe”.
Ivo zal bij de volgende Olympische
Spelen niet meer als piloot in de
bobslee zitten. Hij vertelt dat hij
dames wil gaan coachen bij TeamNL.
Hij wil de sport in Nederland levend
houden.

Kom ook roeien of kanoën in de
mooie natuur bij Uithoorn

siaste vereniging met een goedgevulde botenloods en een actief
verenigingsleven met als middelpunt
de “Kampanje” van ons clubhuis.

Uithoorn - Uithoornse Roei- en
Kanovereniging Michiel de Ruyter
komt op 26 maart 2022 Stadshart
Amstelveen voor een ledenwerfactie.
Van 10.00 tot 16.00 uur staan onze
enthousiaste leden tegenover de
ingang van de bibliotheek voor je
klaar met informatie over de activiteiten die wij aanbieden. Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Roeien
Roeien is een sport voor alle leeftijden die alle spieren aan het werk
zet en waarmee je een goede
conditie krijgt of in stand houdt.
Roeien is weinig blessuregevoelig.
Roeien kun je tot op hoge leeftijd
volhouden. Roeien is het hele jaar
mogelijk, tenzij er ijs ligt, mist het

Peking
Nu als volwassen man stapt hij,
samen met zijn vrouw Christine, het
gemeentehuis weer in voor een
koffiemoment met burgemeester
Pieter Heiliegers en wethouders
sport, Jan Hazen. Ondanks dat Ivo op
de 23e plaats is geëindigd, wilden
Heiliegers en Hazen laten zien dat
Uithoorn trots is op deze Uithoornse
sporter. Ivo maakte zijn Olympische
debuut op de Winterspelen in
Peking, als piloot van de tweemansbob én viermansbob. Hij was er

voor een praatje. URKV Michiel de
Ruyter in Uithoorn is een gezellige
vereniging waar jonge en wat oudere
mensen in een mooie omgeving op
de Amstel kunnen roeien, kanovaren
of kanopoloën. Midden in de natuur,
met uitzicht op weilanden en koeien
kun je hier solo of in groepen varen
over de Amstel, Kromme Mijdrecht
en Drecht. We zijn een leuke, enthou-

Open Podium Uithoorn weer
van start
Uithoorn - Na twee jaren Corona gaan
we op zondag 27 maart weer structureel van start. Het Open Podium
Uithoorn is een ontmoetingsplaats
voor muzikanten uit de regio én een
plek waar toeschouwers onder het
genot van een drankje kunnen
genieten van een middagje livemuziek.
Het is een mix tussen een jamsessie en
een plaats waar je als muzikant je
eigen ding kunt doen, met of zonder
anderen. De sfeer is laagdrempelig,
ieder optreden wordt gewaardeerd, en
elk niveau is van harte welkom. De
organisatie zorgt voor een complete
backline, bestaande uit een drumstel,
een bas- en twee gitaarversterkers, een
piano/synthesizer en een zanginstal-

latie. Wel moet je je eigen gitaar, blaasinstrument of anderszins meenemen,
en als je zingt (ook) je microfoon als je
die hebt. Het is uitdrukkelijk niet de
bedoeling dat er eigen bas- en gitaarversterkers, floor- en keyboards en zo
meegenomen worden. Wij willen de
beschikbare tijd vullen met muziek en
niet met het opbouwen en afbreken
van geluidsapparatuur. Wil je alleen of
met je band optreden, dan is het
verstandig om ons even een mail te
sturen, zodat wij jou/jullie in het
programma kunnen plaatsen. Bar het
Fort, Het Fort 55 in De Kwakel van
14.30-17.30 uur,
www.openpodiumuithoorn.nl,
openpodiumuithoorn@gmail.com

Cafetaria Gregs Snacks Sponsor
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Wie is Gregs Snacks, Dit
is Greg van Leeuwen een ras echte
Kwakelaar . Een jonge ondernemer
die na zijn opleiding ,gestart is met
zijn carrière bij restaurant het rechthuis in Uithoorn, waar hij het vak
geleerd heeft. Hij heeft nu een mooi
stekje Kerklaan22 Cafetaria Gregs
Snacks. Deze week sponsorde deze
snackbar eigenaar het Jeu de Boules
Toernooi
Ze speelde onder prachtige omstandigheden hun zevende Toernooi dat
meetelt voor het clubkampioen-

schap. Er speelde deze middag 15
leden mee die streden om de eerste
plaatsen. Gregs Snacks sponsorden
de hoofdprijs en waardebonnen die
bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen
worden. Ze speelden drie ronden op
tijd 50 minuten. Het was tot de derde
ronden spannend. Er was er een die
drie ronden wist te winnen, en dus
eerste werd.1e Thera Winter 3+23,2e
Jan Bartels 2+13,3e Wout
Verlaan2+11,Andre de Jong 2+11.
Het volgende Toernooi is Donderdag
14April

zicht teveel beperkt of er te harde
wind staat. De vereniging verzorgt
een uitgebreide roei-instructie voor
beginners en ervaren roeiers. Er
worden regelmatig toertochten
georganiseerd en onze roeiers
nemen deel aan wedstrijden of marathontochten. Voor een proefles of
meer informatie: roeicommissie@
mdr.nu. Er is ook een aparte jeugdgroep. Voor meer info: jc@mdr.nu

gaan naar de Ardennen worden
aangeleerd. In de zomervakantie
reizen leden af naar Frankrijk,
Oostenrijk of Slovenië voor een
bezoek aan bekende wildwater
rivieren met uitdagingen voor beginners en ervaren kanoërs. Voor een
proefles of meer informatie: kano@
mdr.nu

Kano
Sinds 1984 biedt de URKV Michiel de
Ruyter naast roeien ook de mogelijkheid om te kanoën. Gediplomeerde
instructeurs geven les in kanovaardigheden en veiligheid. Regelmatig
worden er toertochten georganiseerd op de Nederlandse rivieren en
plassen. Elk jaar gaan leden een
weekend wildwatervaren in de Belgische Ardennen. In september start
voor beginners en geïnteresseerden
een wildwatercursus, waarin de
benodigde vaardigheden om mee te

Kanopolo
Kanopolo is een spannende, spectaculaire en intensieve sport met een
toenemende populariteit in Nederland en vele andere landen wereldwijd. De teams van onze vereniging
spelen op hoog niveau in de Nederlandse competitie, op nationale en
internationale toernooien. De vereniging levert spelers voor de diverse
nationale teams. Ieder voorjaar wordt
er door onze vereniging een internationaal kanopolotoernooi georganiseerd, genaamd “Amsterdam Open”.
Voor een proefles of meer informatie:
kanopolo@mdr.nu
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Acrogymnasten stralen op
eerste Wedstrijd
Mijdrecht - Nadat vorige week de
turnsters van GVM’79 na twee jaar
eindelijk weer een wedstrijd konden
turnen, waren deze week de acrogymnasten aan de beurt om het seizoen af
te trappen. Voor GVM’79 doen er dit
jaar 3 teams mee, die allemaal een
mooie oefening op muziek hebben
gemaakt. Finn en Abigail zijn een
mixpaar en hebben een zonnig
muziekje uitgekozen waar ze vrolijk op
bewegen. De elementen gingen prima
en zelfs het vliegtuigje bleef lang
genoeg liggen. Finn liet zien dat hij

qua lenigheid niet onder doet voor de
meeste meisjes en maakte een prima
bruggetje ! Helaas moeten Abigail en
Finn buiten mededingen meedoen,
maar omdat er verder geen tegenstanders waren vond trainster Esther dat ze
gewoon een gouden medaille
verdiend hadden met deze oefening.
Een mooie eerste plek voor hen dus.
Bij de drietallen in het E-niveau komen
de andere teams in actie.
Zussen
De zussen Zoë, Kayleigh en Alyshia

CSW loopt in het mes van Geinoord
Wilnis - CSW leed zaterdag op eigen
veld een zure nederlaag tegen
Geinoord. CSW was het gehele duel
de bovenliggende partij maar stond
na afloop wel met lege handen.
De wedstrijd was nog maar nauwelijks begonnen of CSW keek al tegen
een achterstand aan. Na een afgeslagen aanval van CSW kwam
Geinoord er razendsnel uit. De bal
kwam terecht bij de handige spits
Kops van Geinoord die de bal keurig
in de uiterste hoek krulde. Bijna werd
de achterstand nog groter voor CSW
in de beginfase maar de bal belandde
op de lat na wederom een inzet van
spits Kops. CSW pakte de draad
vervolgens weer snel op en ging
verbeten op jacht naar de gelijkmaker. Geinoord zakte ver in en gokte
vervolgens op de counter. Heel veel
balbezit voor CSW dat dreigend werd
na voorzetten vanaf de zijkant. Na
een voorzet van Elroy Baas werd de
bal prima ingekopt door Jordy de

Groot maar de doelman redde
bekwaam. Op rechts kwamen Bram
Korver en Noah Steen een aantal
malen goed door maar het was vreselijk moeilijk om een opening te
vinden in het overvolle strafschopgebied. Ook een aantal hoekschoppen
leverde voor CSW niet het gewenste
resultaat op zodat beide ploegen met
een 0-1 ruststand de kleedkamer
opzochten.
Gelijkmaker
Na rust kwam al snel voor CSW de
verlossende gelijkmaker. Noah Steen
kwam wederom op rechts goed door,
lag de bal keurig terug op de inkomende Dennis Prange die de bal in
de uiterste hoek deponeerde. Een
flinke opsteker zo vlak na rust voor
CSW en de ploeg ging verbeten op
jacht naar een voorsprong. Grote
kansen bleven echter uit mede ook
door het feit dat Geinoord heel veel
mensen achter de bal hield zodat de

Argon vervalt weer in herhaling
Mijdrecht - Argon heeft weinig
geleerd van de voorgaande
wedstrijden, het kwam weer voor rust
op voorsprong, maar moest in de
tweede helft toch buigen voor Honselersdijk. Persoonlijke fouten stonden
aan de basis van de 2-1 nederlaag,
eerst een onnodige overtreding nabij
de achterlijn ver van het doel maar
wel binnen de zestien meter, Scheidsrechter Remco Appel kon niet anders
doen dan naar de stip wijzen en zo’n
tien minuten voor het eindsignaal
werd de pijn voor Argon nog erger, en
na weer een persoonlijke fout schoot
Honselersdijk de winnende treffer
binnen.
Begin
Argon begon best leuk, het forceerde
al na zes minuten een drietal corners
op rij en bij de laatste nam Yannick
van Doorn de bal op zijn slof, de
doelman miste maar de bal ging rake-

lings naast. Maar na tien minuten was
het wel raak, op aangeven van Max
Oliemans scoorde Robin Voorend de
0-1. Daarna was in aanvallend opzicht
de koek even op voor Argon. Twee
vrije trappen van Tom van Veen
konden door Argon doelman Martijn
van Wandelen gepakt worden en een
vrije trap van Nick van der Kraan ging
naast. In de slotfase van de eerste helft
had Dylan Bergkamp met zijn doelpoging geen geluk, de keeper plukte de
bal uit de bovenhoek. De tweede helft
had de wedstrijd een, mede door de
straffe wind dwars over het veld,
rommelig verloop. Bij Argon liep het
niet echt lekker en vooral bij de
persoonlijke duels liet Argon het
afweten.
Onnodig
Negen minuten na de hervatting werd
er door Argon onnodig een overtreding gemaakt in de zestien wat een

zoeken op een liedje van Stromae
naar hun vader. Die overigens
gewoon op de tribune zat. De
meiden hadden thuis nog hard geoefend en dat was vooral goed te zien
aan de tempo-elementen. Alyshia
vloog hoog door de lucht. De concurrentie was pittig de meiden scoorden
20.950 punten en kwamen hiermee
op de 4e plek. Amy-jay, Lara en
Gwenn hebben een swingende oefening waarin ze zichzelf steeds in de
spotlight dansen. Met de acrobatische elementen zat het ook wel goed,
alle torens stonden als een huis !
Vooral de toren waarin de andere
twee op Amy-Jay steunen was
prachtig om te zien. Gelukkig zag de
jury een klein foutje door de vingers
en met 21,230 punten pakten de
dames een bronzen medaille. Na een
ochtend vol plezier en elkaar aan te
moedigen trokken de GVMérs weer
naar huis. De acrogym-groep is op dit
moment nog klein, maar we willen
graag weer groeien. Om iedereen in
de omgeving van Mijdrecht kennis te
laten maken met Acrogym geven we
binnenkort een 10-weekse cursus.
Aan het eind van deze cursus kun je
meedoen aan een echte wedstrijd.
Meer informatie hierover zie advertentie elders in deze krant en op de
website van GVM’79.

ruimtes enorm klein waren. Altijd zat
er weer een verdedigend been tussen
om het gevaar af te wenden. Aan de
andere kant kwam Geinoord bijna op
voorsprong uit een vrije trap maar de
bal ging voorlangs. Na 72 minuten
spelen was het voor de ploeg uit
Nieuwegein wel raak. Bij een lange
bal naar voren werd volgens velen de
bal met de hand meegenomen door
Kops die oog in oog met doelman
Rahim Gok niet faalde en de 1-2
aantekende. Het was nu pompen of
verzuipen voor CSW. Hoge ballen
voor de pot leverde niets op, bij
enkele gevaarlijke hoekschoppen
niemand die het laatste zetje gaf en
ook vrije trappen rand zestien van
Elroy Baas leverde geen gelijkmaker
op. Het was echt een wedstrijd voor
CSW deze middag dat de gelijkmaker
gewoon niet mocht vallen. De ploeg
kreeg in blessuretijd de definitieve
nekslag toen Kops wederom alleen
afging op Gok en zijn derde van de
middag noteerde en daarmee de
eindstand op 1-3 bepaalde.

strafschop tot gevolg had. Tom van
Veen profiteerde van dit buitenkansje,
1-1. Daarna bracht coach Ludo Pistorius drie verse krachten in: Younes
Ouaali, Sven Beek en Adil Lechkar. Het
had weinig resultaat, Dylan Bergkamp
zag zijn doelpoging op de voet van de
keeper stranden, Sven Beek zag zijn
poging op de doellat eindigen en
opnieuw vond Bergkamp de keeper in
de weg staan. Met nog ruim tien
minuten te gaan zag Argon de hoop
om met een puntje te vergaren de
bodem inslaan, na een actie over links
kon Steyn de Bruin zomaar profiteren
van een fout van de Argondoelman
en scoren, 2-1. Giliano Eijken werd
nog ingebracht maar alleen doelman
Marijn van Wandelen kon zich nog
onderscheiden toen De Bruin weer
gevaarlijk werd. Opnieuw verlies voor
Argon met toch nog een bizar resultaat: Argon staat nog steeds derde!
Zaterdag weer thuis, nu tegen Voorschoten, de nummer negen van de
ranglijst.

Acrogym cursus met wedstrijd
bij GVM’79
Mijdrecht - Vanaf 29 maart start
GVM’79 met een cursus Acrogym
voor kinderen en jongeren uit de
omgeving van Mijdrecht. Acrogym is
een spectaculaire sport waarbij
samenwerking centraal staat! Samen
met je mede-acrobaten maak je
torens, gooi je elkaar in de lucht en
zorg je dat de ander altijd weer veilig
terug komt op de grond. Bij acrogym
is er meestal 1 kleine persoon die
bovenop de torens staat en één of
twee grote personen die onderop
staan. De sport wordt zowel door
jongens als meiden beoefend, dus
iedereen is welkom. Tijdens deze
cursus leer je om in tweetallen en in
drietallen verschillende, mooie acrobatische elementen te maken. Je
leert hoe je deze technisch beter kunt
maken en hoe je veilig oefent. Aan
het einde van de cursus doen we mee
aan een echte wedstrijd in Mijdrecht.
Je laat dan aan je ouders (en aan een
jury) een oefening op muziek zien.
Deze muziek kies je samen met je
teamgenoten uit en jullie mogen zelf
bedenken welke elementen je in deze
oefening doet. Dus ben jij een
beweeglijke creatieveling en ben je

tussen de 6 en 16 jaar oud ? Dan is
deze cursus echt iets voor jouw! De
lessen zijn op dinsdag van 17:00 –
19:00 in Gymzaal de Brug, van wassenaarstraat 9 in Mijdrecht. De kosten
voor deze cursus zijn €20,- . Hiervoor
krijg je 10 lessen + deelname aan een
wedstrijd. Mocht je daarna door
willen gaan met Acrogym dan kan
dat bij GVM’79 ! Aanmelden voor de
Cursus Acrogym kan via de website
www.gvm79.nl.

Fraaie overwinning voor
Hertha j/o 19 2
Vinkeveen - Onder zonnige en
winderige omstandigheden moest
Hertha aan de bak tegen Velsen. De
ploeg ging voortvarend van start en
binnen vijf minuten had Ryan
nummer een er inliggen. Minuutje
later een fout in de verdediging en
de stand was weer gelijk. Hertha
bleef aanvallen en Velsen had daar
geen antwoord op. Uit een fraaie
aanval was het door een eigen goal
van Velsen 2-1. Even later schoot
Dean uit een corner de 3-1 binnen.

De tweede helft begon rommelig
maar daar was ineens de 4-1 alweer
door Ryan. Kort daarop passte Daan
in de voeten van de tegenstander die
vervolgens de 4-2 binnen schoot.
Met over en weer kansen bleef het
spannend maar langzaam nam
Hertha weer het initiatief en diverse
aanvallen werden beloond met nog
twee doelpunten door Sebastiaan en
Rico. Met een fraaie 6-2 overwinning
in de tas klimt Hertha weer een
plaatsje omhoog.

De Vinken D1 zaalkampioen
Vinkeveen - Bij korfbalvereniging De
Vinken is de eerste zaalkampioen
gehuldigd. Met een 14-5 overwinning sleepte De Vinken D1 het
kampioenschap overtuigend binnen
door alle wedstrijden te winnen. Het
door de Jumbo gesponsorde kampioensteam bestaat uit Senna Spiering,
Sophie Tabor, Fiene Verweij, Amélie
Spaargaren, Sven van Leeuwen, Cas
van Saane, Maud Verlaan, Amber
Kooijman en Anoek Kroon. De
trainer/coach is Peter Kooijman.
De D1 begon dit seizoen op het veld
in een lastige competitie, waarbij het
nog niet lukte om te winnen. De zaalcompetitie verliep heel anders. Nadat
de eerste wedstrijd tegen Atlantis D1
met 0 – 23 werd gewonnen, kregen

de spelers steeds meer vertrouwen.
De coach zag het team elke week
verder groeien en dat betaalde zich
uit in winst tegen ploegen waar op
het veld nog van werd verloren!
Afgelopen week was het dan eindelijk zo ver, de kampioenswedstrijd
tenen Huizen D1. De wedstrijd
begon een beetje onwennig, waardoor de ruststand ‘maar’ 2-1 was. In
de 2e helft werd er veel beter samen
gespeeld, waardoor er meer
gescoord werd. Uiteindelijk eindigde
de wedstrijd met een overtuigende
14-5 overwinning. Mooi om te zien
hoe de spelers van De Vinken D1 in
het korfbalspel zijn gegroeid en
uiteindelijk verdiend kampioen zijn
geworden!
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Dorpshuis verwelkomt
Tour de Kwakel
De Kwakel - Door omstandigheden
was het de afgelopen twee jaar stil
in ’t Tourhome aan de Boterdijk. Dat
zal ook dit jaar het geval zijn in het
‘oude’ Tourhome. De Tour de Kwakel
heeft in het Dorpshuis de Quakel
namelijk een nieuw thuis gevonden.
En naar het zich laat aanzien zal het

daar deze zomer alles behalve stil
zijn. Het bestuur van het Dorphuis
en in het bijzonder beheerder
Edward Verburg (zie foto) is zeer
enthousiast het oudste Tourspel van
Nederland te mogen verwelkomen.
Op haar beurt is de Tourdirectie zeer
dankbaar voor de gastvrijheid en

Legmeervogels verliest
kostbare punten
Uithoorn - Assendelft tegen
Legmeervogels is geëindigd in een
gelijkspel 2-2. Voor een gelijkspel
krijg je dan maar 1 punt daar waar 3
punten, dus winst, zeker tot de
mogelijkheden heeft behoord.
In het begin van dit duel is Legmeervogels even niet bij de les. Zo
eenvoudig als ‘’een pupil van de
week’ bij de aftrap door de verdediging mag lopen zo gemakkelijk mag
Rick Neele door de verdediging van
Legmeervogels slalommen. Het is
dan aan Nikos Reklits om de score in
dit duel te openen. Legmeervogels
van de schrik bekomen pakt de
draad weer op en even later zou het
zomaar 1-1 kunnen worden als Derk
Streffkerk, op aangeven van Tom
Tiekstra , wat eerder zou hebben
geschoten. Nu kon een verdediger
van de thuisclub er nog een been
tussenkrijgen. Weer een minuut later
zou het zo maar 2-0 geweest kunnen
zijn als Rick Neele helemaal vrij staat
maar het is dan Folke Maenhout die
met een prachtige reflex een tweede
treffer weet te voorkomen. In de
20ste minuut verwarring in de verdediging van de gastheren. Het is Nick
verschut die de doelman van Assendelft in de problemen brengt. De
trap van deze doelman komt voor de
voeten van Stan Tjassens die zich
geen moment bedenkt maar ziet tot

zijn grote teleurstelling de bal nog
net voor de doellijn wordt weggehaald door. Toch komt net voor het
rustsignaal op gelijke hoogte. Een
vrije trap van Mika de Jeer wordt
door Sven van Beek doorgekopt en
met een fraaie omhaal brengt
Kenneth van der Nolk van Gogh de
stand op 1-1. Dit is dan ook gelijk de
rust stand.
Voorsprong
De tweede helft nog maar 2 minuten
jong of Assendelft komt weer op
voorsprong. Een treffer welke als twee
druppels water lijkt op de 1-0 voor de
thuisclub. Ongelofelijk dat dit je twee
maal overkomt in een duel. Het is dan
Tim Zwemmer van de thuisclub welke
de hoek voor het uitzoeken heeft en
de 2-1 verschijnt op het scorebord.
Geschrokken van deze weer vroege
treffer pakt het initiatief en dwingt
Assendelft ver in de verdediging.
Legmeervogels rijgen dan kans op
kans om de stand weer in evenwicht
te brengen. In de 59ste minuut wordt
het dan toch 2-2. Het is Nick Verschut
die de bal weet te veroveren zijn
voorzet wordt dan gelukkig voor
Legmeervogels, door enkele spelers
van Assendelft in het eigendoel
gewerkt 2-2. Dan wil Legmeervogels
doorpakken en ontstaan er kansjes en
kansen voor Legmeervogels. Dicht bij

ziet zij de samenwerking met veel
vertrouwen tegemoet. Het Dorpshuis ligt zeer centraal in het dorp.
De weg náár de melkbus, waar de
voorspellingen dienen te worden
ingeleverd, zal voor de meeste deelnemers dan ook korter zijn. En
misschien nog wel belangrijker, de
weg terug ook. Want voor de deelnemers aan het Tourspel verandert
er weinig. Doordeweeks kunnen zij
bij het inleveren van hun ‘gouden
lap’ terecht voor sterke verhalen,
slechte grappen en een drankje.
Waarbij de vrijdagavond traditioneel
de gezelligste is. De Tourdirectie
heeft er dan ook alle vertrouwen in
dat er dit jaar weer het maximale
aantal van 100 deelnemers aan de
start staan. De inschrijving start op
een later moment. Zoals gebruikelijk
worden de deelnemers van afgelopen jaar aangevuld met de afvallers van het jaar ervoor en de
mensen op de reservelijst. Voor een
plaatsje op de reservelijst kun je
alvast een mailtje sturen naar
tourdekwakel@gmail.com.

de 2-3 is Kenneth van der Nolk van
Gogh als een corner genomen door
Mika de Jeer door Derk Streefkerk
wordt doorgekopt naar Kenneth van
der Nolk van Gogh maar zijn kopbal
komt terecht in het zijnetje. In de slot
minuut is er nog een 100 procent
kans voor Mika de Jeer. Een corner
van Jamil Held wordt door de verdediging van Assendelft slecht weggewerkt zomaar voor de voeten van
Mika de Jeer. Zijn inzet in een zeer
kansrijke positie verdwijnt ver over
het doel. Het is en het blijft 2-2.
Gezien het vertoonde spel van
Legmeervogels, en dan vooral de
laatste 45 minuten zou een overwinning wel verdient zijn geweest voor
Legmeervogels.

was dat weer! Kinderen uit groep 1
en 2 kwamen in de ochtend naar de
hockeyvelden van Qui Vive om daar

Uithoorn - De derde avond van de
parencompetitie plaatste weer
geheel andere koppels in de schijnwerper. In de A- lijn was het nu het
AA team Agnes Kroes & Ankie Bots
dat uitstekend presteerde. Met
64,24% lieten ze de concurrentie in
het stof bijten. Renske & Kees Visser
konden nog enigszins in de buurt
komen met hun 59,38% maar bleven
wel onder de zestig. Op drie
eindigden Ger Quelle & Marcel
Dekker met 56,25% en bleven zo
Joop van Delft & Ruud Lesmeister, die
op 55,90% uitkwamen, net voor. De
vijfde plek werd gedeeld door Francis
Terra & Jaap Ludwig en Geke Ludwig
& Margo Zuidema die allen 52,08%
scoorden. In de B- lijn viel de grootste
verrassing. De combinatie geplukt uit
Map Kleingeld & Mieke Peeters en
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt

in groepjes allerlei leuke hockeyspelletjes te doen. Veel kinderen waren al
vaker geweest maar voor een flink
aantal was het ook helemaal nieuw.
Een aantal begon daardoor wat
verlegen maar dat was na de
warming up bij iedereen eigenlijk al
snel verdwenen. Veel kinderen
kwamen ook vriendjes/ vriendinnetjes of klasgenootjes tegen wat het
uiteraard ook heel gezellig maakt.
Het was deze ochtend wel wat fris
maar dat mocht de pret niet drukken.
Ook was het leuk om te zien dat er zo
veel trotse ouders langs het veld
stonden, zij mochten weer gezellig
blijven kijken. De stokstaartjes coördinatoren Angad en Lisette worden

bracht bij de speelsters het aller beste
naar boven. Ze namen hun verantwoordelijkheid en overtroffen zichzelf door met 60,67% de directe
achtervolgers verbluft achter te laten.
Die bestonden uit Jan Bronkhorst &
Nan van den Berg die met 57,75% als
tweede finishten, Ben ten Brink &
Marika Romeijn met 56,83% als derde
en Marijke & Ger van Praag met 56%
als vierde. Dit spektakel werd op
enige afstand gade geslagen door
Tonny & Otto Steegstra die met
52,67% de top als vijfde afsloten. Bent
u gegrepen door deze adembenemende ontwikkelingen, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur
in het Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan 59 in Uithoorn. Voor
alle inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl.

Derde zitting BVU
Uithoorn - Op Maandag 21 Maart
2022 werd in het Buurtnest de
3*zitting gespeeld. In de A-lijn waren
na een lange afwezigheid Hans
Wagenvoort en Nico v/d Meer weer
aanwezig en lieten zien het bridgen
niet verleerd te zijn en pakte meteen
de 1* plaats met 60,63% op de 2*
plaats eindigden Bep de Jong &
Herman v Beek met 56,77% op de 3*
plaats eindigden Jan Broeckmans &
Kees Visser met 55,73%. In de B- lijn
was de 1* plaats voor Carla Dijkman
& Gerard v/d Meer met 56,94% op de
2* plaats Bert Burggraaff & Marcia de
Graaf met 54,17% en op de 3* plaats
Ton ter Linden & Fons Roelofsma met
53,47% die zich knap herstelde na
een dramatische start. In de C- Lijn
was de 1* plaats voor Tineke v/d Gijp
& Richard Linting met de mooie score
van 58,69% op de 2* plaats eindigde

Kampong
Legmeervogels spelen op donderdag
24 maart uit tegen Kampong.
Aanvang 20.30 uur. Kampong weet
tot nu toe slecht drie duels thuis in
winst om te zetten. Dus ook tegen de
huidige nummer twee van de 1ste
klassen dan ook volop kansen om
met de volle winst van het veld te
stappen. Drie dagen later zondag 27
maart speelt Legmeervogels thuis
tegen SDZ. SDZ slaagt er maar moeilijk in om uitduels in winst om te
zetten. Het kan dus zomaar zijn dat
ook dit duel door Legmeervogels in
een winst kan worden omgezet. Zes
punten uit twee duels zou goed
uitkomen en ook een zeer fraai resultaat zijn voor Legmeervogels.

Stokstaartjestraining weer van start
Uithoorn - Afgelopen zondag is het
voorjaarsblok van de stokstaartjes
weer begonnen en wat een feestje

Bridgeclub De Legmeer

Desiree v/d Voet & Tom Woerde met
55,94% op de 3* plaats eindigde An
Pronk die door een late afmelding
van haar partner met 6 verschillende
partners moest spelen met 54,94%
een knappe prestatie leverde. De
tussenstand na 3 rondes is in de Alijn Maria Baas & Klaas Verrips 57,29%
op de 2* plaats Monique Verberkmoes & Jan v Beurden met 53,86% en
op de 3* plaats Jan Broeckmans &
Kees Visser met 53,53% In de B- lijn
Marijke & Ger v Praag op de 1* plaats
met 58,33% op de 2* plaats Gijs Boerrigter& Martien Nieuwenhuizen met
52,55% en op de 3* plaats Ludy
Bonhof & Anneke Buskermolen met
49,54%. In de C-lijn op de 1* plaats
Anneke & Wim Braam met 58,89% op
de 2* plaats Tineke v/d Gijp & Richard
Linting met 53,66% op de 3* plaats
Anja Baars & Marja Calis 50,81%.

Guido Groot
geslaagd voor
zwarte band judo
Uithoorn - Zaterdag 19
maart heeft Guido Groot van
Judo Ryu Kensui uit Uithoorn
zijn zwarte band gehaald in
het Judo. Na een intensieve
voorbereiding liet Guido een
mooi examen zien wat met
hoge punten werd gewaardeerd! Op de foto staat
Guido met zijn leraar Ruud
van Zwieten.

ook dit blok weer geholpen door
meerdere jeugdtrainers die zelf in de
B- of C lijn hockeyen. Het is het hele
seizoen een vast groepje dat goed op
elkaar is ingespeeld. Super om te
zien hoe zij de allerkleinsten van de
club kennis laten maken met het
leuke hockeyspelletje en ook voor
deze jeudtrainers is het heel
leerzaam.
Spelerderwijs
Het voorjaarsblok bestaat uit 8 trainingen waarbij de kinderen spelenderwijs leren hockeyen. De training
duurt een uur en wordt iedere week
gezamenlijk afgesloten door gezellig
met elkaar nog limonade te drinken.
Sommige kinderen konden er na de
eerste training al geen genoeg van

krijgen en gingen na afloop op het
oefenveld nog even verder
hockeyen. De zondagochtend wordt
met deze trainingen dus op een
gezellige, sportieve manier gestart.
Ook al is de eerste stokstaartjestraining nu geweest, je kunt je zoon/
dochter vanaf volgende week nog
gezellig mee laten doen, aansluiten
kan dus alsnog. Mail naar stokstaartjes@quivive.nl en er wordt
contact met je opgenomen.
Ook voor andere leeftijdscategorieën
kun je altijd even een mailtje sturen
naar proefles@quivive.nl om meer
informatie hierover te krijgen. Vanaf
4 jaar kun je bij Qui Vive terecht en
vervolgens hebben we voor alle leeftijden, jong en oud, allerlei
mogelijkheden.

Kiezer,
dank voor het
vertrouwen!
Uithoorn, 16 maart 2022.
Rond half elf maakte burgemeester Heiliegers de laatste voorlopige uitslag bekend.
Gemeentebelangen is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Uithoorn
- de Kwakel. De partij gaat van vijf naar acht zetels en is daarmee de grootste partij in de
gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Herman Bezuijen is ontzettend blij met deze
overwinning voor Gemeentebelangen. “Ik wil de kiezers bedanken voor het vertrouwen”,
reageert hij opgetogen. Partijgenoot Rolf Polak is voorzichtig optimistisch over de
komende raadsperiode. “We gaan niet meteen arrogant doen omdat we de grootste zijn”

Lid worden?
Wij verwelkomen graag mensen die willen meedenken en ideeën aandragen om onze
gemeente vooruit te helpen. Dat kan door actief deel te nemen en de fractie te ondersteunen in haar werkzaamheden. Als dat niet is wat u zoekt, maar ons wel een warm
hart toedraagt, kunt u ons ook ondersteunen met uw lidmaatschap.
Meld je aan als lid van onze partij op: www.gemeentebelangen.nl

Tel ook méé

GB
GEMEENTE
BELANGEN

