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Ruim zevenhonderd kinderen krijgen 
zwemles in het Uithoornse zwembad. 
“We hebben meer instructeurs ingezet, 
zodat de kinderen extra zwemles 
kunnen volgen en op 8 mei nog 
kunnen afzwemmen,” vertelt Remko. 
“We proberen het op een nette manier 
af te sluiten.”  De kritiek dat niet alle 
kinderen op 8 mei klaar zijn om hun 
diploma te halen hoort Remko gelaten 
aan. “Kinderen kunnen ook in de zomer 
een spoedcursus volgen om hun 
A-diploma te halen, maar het vraagt 
wel een investering van de ouders om 
meerdere keren per week te komen. 
Onze kwaliteit blijft gegarandeerd ook 
bij het laatste afzwemmen. Het kan 
niet zo zijn dat jouw kind straks een 
zwemdiploma krijgt en niet goed kan 
zwemmen.” Kinderen die nog niet klaar 
zijn voor het diploma mogen bij zwem-
baden in de buurt instromen zonder 
wachttijd. “We hebben ook nog 1500 
kinderen op de wachtlijst staan. 
Ouders hebben door corona al langer 
moeten wachten, dus ik begrijp hun 
frustratie, maar dan kom je uit bij de 
politiek. Wij zijn het enige openbare 
zwembad in Nederland zonder 
subsidie.” De relatie met de gemeente 

Uithoorn is wat Remko betreft prima. 
“Ik vind het �jn als ja ja is en nee nee en 
hun antwoord is nee, dat is dan duide-
lijk. Ik weet de reden niet waarom we 
geen subsidie krijgen. Alleen Benno 
van Dam wilde het zwembad 
behouden. Ze zeggen dat de kinderen 
ook naar zwembaden in de omgeving 
kunnen gaan en dat er geen behoefte 
is aan een zwembad in Uithoorn. 
Misschien dat ze het niet belangrijk 
vinden omdat er in de raad geen 
mensen zitten met jonge kinderen?” 

Sauna
De naastgelegen sauna blijft wel open. 
“De sauna draait zelfstandig en is 
rendabel. Het zwembad kostte al jaren 
geld, maar daar lag mijn hart. Als je 
dan een knu�el krijgt van zo’n kind dat 
een zwemdiploma heeft behaald, daar 
doe je het voor. Maar het moet wel 
betaalbaar blijven.” In 2008 was er 
sprake van dat het zwembad zou 
verhuizen naar een andere locatie. “Ik 
heb toen de grond verkocht aan een 
projectontwikkelaar, maar we kwamen 
er niet uit en dat is ontaardt in een 
rechtszaak, dat is zeker geen issue 
geweest bij het stopzetten van het 

zwembad.” De vijftien zweminstruc-
teurs kunnen terecht bij omliggende 
zwembaden. Voor de Uithoornse 
Reddingsbrigade die tegen een lage 
huurprijs gebruikt mocht maken van 
het zwembad is geen oplossing 
gevonden. Zaterdag mocht Tyr Mellen-
berg afzwemmen voor zijn B-diploma, 
voordat hij voor een half jaar naar 
Bonaire verhuisd. “Ik zie wel op tegen 
de laatste diploma-uitreiking”, bekent 
Remko. “Aan de ene kant is het feeste-
lijk. Aan de andere kant is het een 
afscheid. Er hebben hier 15.000 
kinderen hun A of B diploma gehaald. 
Hoezo is er geen behoefte aan?”

Reactie gemeente
Op het bericht van de sluiting van het 
zwembad kwamen veel reacties. Onder 
meer met de vraag of de gemeente 
geen �nanciële ondersteuning kan 
bieden. De gemeente begrijpt de roep 
vanuit de inwoners voor een zwemles-
voorziening in Uithoorn, maar bena-
drukt dat het hier om een besluit van 
een particulier ondernemer gaat. 
Mogelijkheden om het lesbad open te 
houden via een subsidieregeling zijn er 
op dit moment niet. Voor alle zwemmo-
gelijkheden en zwemlessen zal uitge-
weken moeten worden naar de zwem-
faciliteiten in de omgeving. Voor vragen 
over de lopende lespakketten kan 
contact opgenomen worden met 
zwembad De Otter.

Uithoorn - “Het was een moeilijke beslissing om na 22 jaar het zwembad 
te sluiten”, vertelt Remko Smit, eigenaar van zwembad De Otter. “Maar ik 
had geen andere keus. Na twee jaar corona waarin het zwembad dan 
weer open, dan weer dicht was, had het zwembad al klanten verloren. 
Met de hoge gasprijzen was het niet meer te doen.”

Zwembad de Otter sluit 9 mei 
definitief de deuren

Vermist
Uithoorn - Deze rode kater Ginger is 
sinds 23 maart vermist. Hij is gechipt 
en is 5 jaar. Woont op Schans 17 in 
Uithoorn. Het is een buitenkat en 
heel sociaal. Witte sokjes, wit be�e en 
een wit neusje. Misschien is hij in een 
schuurtje gekropen of op een zolder 
om muizen te vangen. Wilt u aub 
naar hem uitkijken en mocht u hem 
vinden mij berichten. Alvast hartelijk 
dank. Jet van Dalfsen, Schans 17 
Uithoorn. Tel. 06 51610216

Uithoorn - Na het bekend worden van 
de (voorlopige) uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart 2022 zijn de lijsttrekkers van de 
deelnemende partijen overeenge-
komen de heer Nick Roosendaal te 
verzoeken met alle partijen oriënte-
rende gesprekken te voeren over de 
vorming van een coalitie. Deze coalitie 
moet de basis vormen voor een nieuw 
college van burgemeester en wethou-
ders. De heer Roosendaal heeft inge-

stemd met het verzoek van de lijst-
trekkers. De gesprekken hebben 
plaatsgevonden op maandag 21 
maart 2022. De heer Roosendaal heeft 
op basis van de uitkomsten van de 
gesprekken een formatie-advies 
gegeven aan de lijsttrekkers. De heer 
Roosendaal adviseert Gemeentebe-
langen, DUS! en VVD gesprekken te 
starten om te komen tot een coalitie-
akkoord en de vorming van een nieuw 
college van burgemeester en wethou-

ders. De kandidaat-wethouders van 
deze partijen kunnen rekenen op 
steun van de andere partners en er is 
sprake van steun vanuit een zeer 
ruime meerderheid in de raad (18 van 
de 23 zetels). Het is de wens van alle 
drie de genoemde partijen om de 
huidige coalitie voort te zetten. 

Stabiel
Tevens adviseert de heer Roosendaal 
voldoende tijd en aandacht te 

Voorstel formateur: coalitie GB, VVD en DUS besteden aan de gewenste vorm van 
samenwerking en politieke omgang 
met elkaar (de coalitie) en de rest van 
de raad, voordat over de inhoud tot 
nadere overeenstemming wordt 
gekomen in de vorm van een coalitie-
akkoord op hoofdlijnen. Voor een 
stabiel en gedragen bestuur is het 
wenselijk om bewust aandacht te 
geven en te houden voor een meer 
duale manier van werken en een 
voortdurende constructieve dialoog 
tussen en met alle politieke spelers. 
De lijsttrekkers hebben kennis 

genomen van het verslag van de infor-
mateur. Zij herkennen zich in het 
gegeven advies en hebben afge-
sproken het formatietraject conform 
het advies te vervolgen. Dit betekent 
dat de Gemeentebelangen, DUS! en 
de VVD gesprekken zullen starten om 
te komen tot een coalitie-akkoord op 
hoofdlijnen en de vorming van een 
nieuw college van burgemeester en 
wethouders. Deze partijen zullen 
daarover met regelmaat de pers, en 
daarmee de burgers van Uithoorn, 
informeren. 
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de mus en mens komen aan bod in 
deze lezing met talrijke ontboeze-
mingen over de Passer Domesticus.

Lezing: Huismusssen
Door: Kees Heij, bioloog en schrijver 
van het boek ‘De huismus’
Locatie: NME centrum, Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. Datum: Woensdag 
6 april van 20-22 uur, zaal open om 
19.45 uur. Vrijwillige bijdrage: € 2,50. 
Aanmelden verplicht: Op de website 
van IVN www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn
Wij willen graag dat ook meer kwets-

bare belangstellenden kunnen deel-
nemen. Een dag voor de lezing 
ontvangt u daarom van ons bericht 
over de voorzorgsmaatregelen die wij 
van u vragen..

IVN -lezing: ‘De Huismus, een 
Bijzonder Blij Vogeltje’

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

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

Prachtig 
gezinnetje

Deze week ontvingen we deze 
prachtige foto van Astrid Zijl-
stra. Zij schreef erbij: “ Ik had 
gister zoveel geluk met deze 2 
zwarte zwanen met hun 3 
jongen, ze zwommen steeds 
dichterbij tot ze recht op me 
af kwamen. Misschien leuk om 
in de krant te plaatsen?”. Dat is 
het zeker.

LEZERSPOST

Vanmorgen is onze auto aange-
reden door een witte auto op de 
toerit van de N201 richting Mijd-
recht rond 9:20u. De bestuurder 
komend vanaf Amstelveen, want 
hij nam de rotonde van de N521 
voor 3/4 voegde verkeerd in op de 
toerit en ramde onze auto aan de 
linker voorkant. En reed door 
terwijl mijn vrouw juist stopte om 
de aanrijding af te gaan handelen. 
Ze kon niet het kenteken noteren 
omdat het in een �its gebeurde en 
je het ook niet verwacht dat 
iemand gelijk doorrijd. Motorkap, wielkast, lichtarmatuur en wiel zijn 
ontzet tevens lak en bandschade. Mogelijk technisch total loss nadat 
verdere schade vastgesteld is. Ik ben op zoek naar de bestuurder van de 
ook beschadigde witte auto om alsnog de schade juist af te wikkelen met 
de verzekeringen. Kunt u in nieuwe Meerbode een bericht maken over dit 
voorval? Dat zal zeker helpen om alsnog via het waarborgfonds iets in 
Euro’s terug te zien van de schade als de veroorzaker zich niet zal melden.
Wim Vos

Doorrijden na aanrijding N521 toerit N201 
richting Mijdrecht

Uithoorn - Vanuit huis het groen in 
lopen of �etsen. Lekker met de hond 
erop uit. Kortom, ontspannen, 
genieten en recreëren in het 
Legmeerbos. Dat is de droom van 
Buurtbeheer De Legmeer (BBL). De 
gemeente onderzoekt samen met 
Buurtbeheer of het Legmeerbos 
haalbaar is. Daarom zijn nieuwe 
schetsen gemaakt voor het gebied. 
In deze schetsen wordt voortgebor-
duurd op het ontwerp uit het 
Masterplan Legmeerbos dat in 2019 
samen met bewoners is gemaakt. 
Natuurlijk krijgen bewoners ook bij 
deze nieuwe schetsen een belang-
rijke rol. U kunt op verschillende 
manieren uw mening geven.

Het plan in het kort
Het Legmeerbos is onderdeel van 
een groter plan (het Masterplan) dat 
een natuurlijke ecologische verbin-
ding vormt tussen de Westeinderplas 
en de Amstel. Het bos moet een 
aantrekkelijk groen wandelgebied 
worden met onder andere bomen 
en struiken, waterelementen, 
natuurvriendelijke oevers en 
bloemen en kruiden. Deze groene 
invulling maakt het Legmeerbos tot 
een aantrekkelijk wandel- en �etsge-
bied. Het Legmeerbos is een bos van 
en voor bewoners. En een bos van 
en voor bewoners maak je samen 
met bewoners. BBL heeft in het 
voortraject dan ook al intensief 
contact gehad met bewoners. Onder 
andere in werkateliers, tijdens bewo-
nersavonden en regelmatig via 
nieuwsbrieven. Alle input die tijdens 
het voortraject is verzameld, is door 
de gemeente meegenomen in de 
nieuwe schetsen voor het 
Legmeerbos. Onder het project 
Legmeerbos op de website www.
uithoorndenktmee.nl kunt u meer 
lezen over het plan en de schetsen 
bekijken. 

Wat vindt u?
De gemeente hoort graag wat u van 

de nieuwe schetsen vindt. U kunt op 
verschillende manieren uw mening 
geven. Zo kunt u op www.uithoorn-
denktmee.nl de enquête met vragen 
over het plan invullen. Deze enquête 
sluit op 10 april. Daarnaast wordt 
een bijeenkomst georganiseerd voor 
bewoners, andere belanghebbenden 
en geïnteresseerden. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 5 april van 
17.00 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 
20.30 uur in de kantine van 
Legmeervogels. Na een presentatie 
van de plannen, kunt u vragen 
stellen en in gesprek gaan met BBL 
en vertegenwoordigers van de 
Gemeente. Van 18.00 tot 19.00 uur 
kunt u bovendien deelnemen aan 
een veldexcursie. Tijdens deze 
excursie lopen we door het gebied 
om te laten zien wat de bedoeling is. 

Wat gebeurt er met uw mening?
Uw mening wordt gebruikt om de 
schetsen verder uit te werken. Ook 
de gemeenteraad wordt geïnfor-
meerd over wat u van de schetsen 
vindt. Op basis van de aangepaste 
schetsen volgt een kostenbereke-
ning van de aanleg en het onder-
houd van het Legmeerbos. In juni 
staat het project op de agenda van 
de gemeenteraad. De gemeenteraad 
kijkt dan of de plannen wenselijk en 
(�nancieel) haalbaar zijn. Uiteraard 
deelt de gemeente de uitkomsten 
van de enquête en het verslag van 
de bijeenkomsten ook met u. Dit 
doen we via de website www.
uithoorndenktmee.nl. U kunt zich op 
deze website ook aanmelden voor 
de nieuwsbrief. Zo mist u niets! 

Subsidie van de SLS
Het Legmeerbos heeft als doel de 
negatieve e�ecten van nieuwe 
ontwikkelingen, infrastructuur en de 
ervaren overlast van Schiphol te 
verzachten. Dit laatste is ook waarom 
de Stichting Leefomgeving Schiphol 
(SLS) een subsidie heeft toegekend 
aan dit initiatief.

Nieuwe schetsen Legmeerbos

Vandaag hebben Saar en Féline 
maar liefst 103 lege �essen 
opgehaald en ingeleverd. Maar 
liefst 64 euro hebben deze 
toppers na hun actie overge-
maakt naar giro 555 ! 
Ilja Bakker

Flessen ophalen 
voor giro 555!

De Ronde Venen - In de Nieuwe 
Meerbode hadden we vorige een 
advertentie geplaatst dat we een 
trouwring hadden gevonden. 
Donderdag 24-3 belde de eigena-
resse dat de ring van haar man is.
Zij en haar man waren zo blij dat hij 
gevonden is, dat ze de ring meteen 
kwam ophalen in Mijdrecht.
Ze waren de ring al 13 jaar kwijt, en 
verrast dat hij hier terecht was 
gekomen. De ringen hebben we 
beide even opgepoetst zodat ze 
weer jaren meegaan. Dankzij de 
Nieuwe Meerbode en Koek Juwelier 

in Mijdrecht hebben we de ring bij 
zijn eigenaar terug kunnen brengen.

Trouwring terecht bij eigenaar

Baambrugge – Elke dinsdag van de 
maand is ook in Baambrugge ( 5 
april, 3 mei, 7 juni van 10.00 tot 12.00 
uur, het rep[air cafe geopend en wel 
in de 5 Bogen (Prinses Margrietstraat 
10). Kosten: gratis (maar donaties zijn 
altijd welkom). “In Baambrugge wil 
het Repair Café maar niet echt op 
gang komen…” Aldus Annemarie 
Keja coördinator van de Repair Cafés 
in de Ronde venen “Is Abcoude 
misschien toch te dichtbij en gaat 
men dan toch liever daar naartoe?” 
Natuurlijk heeft de Coronaperiode 
meegespeeld dat het slecht liep, 
maar gelukkig kunnen alle Repair 

Café nu weer open. “We gaan het 
nog even aanzien. Als het voor de 
zomervakantie nog niet loopt dan 
houden we ermee op” zegt Keja“…
dat zou erg jammer zijn. Kortom: redt 
het voortbestaan van het Repair Café 
Baambrugge en komt allen dat oude 
lampje brengen dat al jaren stuk in 
de garage ligt, of haal die jas/broek/
bloes uit de kast die altijd nog gere-
pareerd moest worden, zoek eens uit 
of uw oude radio misschien toch nog 
aan de praat is te krijgen. We hebben 
genoeg vrijwilligers die echt van 
wanten weten en die staan te 
springen om u te helpen.

Repair Café Baambrugge

Regio - De huismussen kennen we 
echt allemaal. En, wees eerlijk, we 
worden allemaal een beetje vrolijk 
van ze. Maar weten we wel genoeg 
van het spannende leven van deze 
trouwe bezoekers? Kees Heij, de 
mussenspecialist van Nederland gaat 
vertellen over het leven van ons 
bekendste en vaak erg geliefde 
vogeltje: de huismus. Wat is dat met 
het opportunisme van de huis-

mussen, hoe kan het dat ze grote 
delen van de wereld annexeerden, 
ook hier in grote getale voorkwamen 
en nu op de rode lijst staan? Wat is 
dat met de scandaleuze onkuisheid 
van mussenvrouwtjes en hoe kunnen 
we deze ‘gezellige kwetteraar’ een 
handje helpen te overleven rond 
onze huizen? De leefwijze, biotoop, 
voedselvoorziening en broedbio-
logie, maar ook het samenleven van 
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UITZENDSCHEMA

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

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur 
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen:  (onder voorbehoud): Biodiversi-
teit spoor Abcoude – Wilnisse alpacafarm naar tentoonstelling – Taalvisie 
kinderen met leesachterstand  – De Rondeveense toppers
Kunst & Kleurwerk
aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma met lokale kunste-
naars met deze week een kijkje bij de Mijdrechtse amateur kunstenaar 
Leen van Asselen

Overige TV-programma’s 
Zondag 3 april 17.00: 
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
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

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

Mijdrecht - In de week van het open-
baar onderwijs hebben groep 7 & 8 
van de Openbare scholen Twister en 
de Eendracht aandacht besteed aan 
het begrip vrijheid. Na een discussie 
over de betekenis van vrijheid hebben 
de leerlingen de vlam van de vrijheid 
aangekleed met hun betekenis van 
vrijheid. De kinderen van beide 
scholen hebben elkaar de vlam van de 
vrijheid overhandigd. Op deze manier 
ontstond er een mooie uitwisseling 
van de verschillende betekenissen van 

Vlam van de 
vrijheid

Mijdrecht - In de maand april expo-
seren Anke van der Kwaak en Martina 
Dielen bij Studio Ceramics. Beide 
keramisten tonen hun objecten 
welke zijn ontstaan uit inspiratie 
vanuit Japan. Met de expositie “The 
Whispers from Japan”, zijn de Raku 
objecten van Anke van der Kwaak te 
zien en toont Martina Dielen haar 
recente Shino geglazuurde unica en 
polaroidfoto’s welke zij maakte 
tijdens haar reis door Japan.
Anke van der Kwaak vindt in Japan 
haar belangrijkste inspiratiebron. Ze 
is gefascineerd door de ogenschijn-
lijke eenvoud van het Raku stoken. 
Strakke gedraaide vormen combi-
neert Anke met grillige dekseldeco-
raties, die het onvoorspelbare 
craquelé benadrukken.  
Naast haar Raku objecten maakt zij 

ook vazen die bedoeld zijn voor 
Ikebana (Japanse bloemschikkunst).
Martina Dielen exposeert met haar 
meest recente keramische objecten 
die zijn voorzien van Shino glazuur. 
Een hele andere benadering dan 
haar zout gestookte keramisch werk 
maar beide eeuwenoude glazuur-
technieken. In de Japanse traditie 
wordt matcha thee gemaakt in een 
Chawan. Deze Chawans zijn altijd het 
bijzondere onderdeel van de theece-
remonie en dus kostbaar. Met Marti-
na’s serie polaroidfoto’s vraagt ze je 
in te zoomen, even stil te staan en 
laat zij de kijker meereizen door de 
andere wereld van Japan. U vindt de 
studio in winkelcentrum de Linde-
boom in Mijdrecht. Ze zijn open 
do,vrij,en zaterdag van 15.00-17.00 
uur

Studio Ceramics expositie 
“The Whispers from Japan”

Mijdrecht  - Bent u op zoek naar 
(bijna) nieuwe kleding of wilt u een 
leuk idee opdoen, bezoek dan 
binnenkort de spetterende Vintage 
Modeshow & Verkoop tussen de 
bloemen. Op zondag 10 april 
verzorgt de Soroptimistclub URV een 
spetterende  modeshow.  Er is 
gekozen voor een zeer uitdagende 
plek: een  catwalk tussen de gerbera’s 
bij gerberakwekerij Van der Wilt 
Gerbera’s in Mijdrecht. Hier zullen de 

mannequins tussen de kleurrijke 
bloemen de leukste Vintage creaties 
tonen. Hierdoor ontstaat er een 
levendig beeld van de look van 
diverse damesout� ts. 
Na de modeshow is er onder het 
genot van een hapje en een drankje  
natuurlijk  veel kleding te koop. Dit 
met dank aan Modehuis Blok, Van 
der Wilt Gerbera’s, Alexanderhoeve 
kaas & noten,  Wagenaar Poelier& 
Traiteur, Volendammer visspecialiteit 

Vintage Modeshow en Verkoop 
voor het Kinderfonds Mamas

vrijheid. Met woorden als “openheid, 
democratie, saamhorigheid en tole-

rantie” laten deze kinderen zien dat er 
hoop is voor de toekomst. 

Schilder en F. van Ingen Keurslager. 
De opbrengst van deze middag is 
bestemd voor het Kinderfonds 
Mamas.  Mamas zet zich in voor 
kwetsbare kinderen in de sloppen-
wijk Duncan Village in Zuid Afrika. 
Het speci� eke project dat hier � nan-
cieel ondersteund wordt, is een naai-
training. Hiermee worden vrouwen 
gestimuleerd om een vak te leren en 
zelfstandig inkomsten te verdienen.  
De Soroptimistclub steunt dit graag.
U ben zondag 10 april vanaf 14.00 
uur van harte welkom op de Tuinder-
slaan 10 te Mijdrecht. Voor verdere 
informatie zie aankondiging.

Mijdrecht - Een vrolijk huppelende Paas-
haas deelt zaterdag 2 april paaseitjes uit 
in Shopping Mijdrecht. In samenwerking 
met Dweilorkest Dorst hoopt de Paas-
haas de gezellige paasstemming er 
alvast in te brengen en wie weet springt 
de Paashaas jou ook nog wel in de 
armen. Uiteraard is er ook alle tijd voor 
een foto momentje met kinderen. Dorst 
begeleidt met haar vrolijke muziek de 
Paashaas door het dorp en hoopt dat u, 
na een eitje geproefd te hebben, een 
zakje eitjes afneemt van de dames van 
Twirlpower. Hiermee ondersteund u de 
plaatselijke ‘Muziekvereniging VIOS’

De “Swingende” Paashaas in Mijdrechts centrum

Hardloopgroep 
Abcoude
Abcoude - Hardloopgroep Abcoude 
start in April weer met nieuwe 
inschrijvingen voor de hardlooptrai-
ningen ter voorbereiding op tal van 
regionale wedstrijden of gewoon om 
sportief bezig te zijn om de Corona 
kilo’s kwijt te raken. Onder begelei-
ding van ervaren trainers leer je met 

gemak je eerste 5 of 10 km rennen en 
start je met je voorbereiding op 
misschien wel je persoonlijke record 
tijdens de dorpsloop van Abcoude of 
misschien zelfs een Dam tot Damloop. 
Er wordt getraind in gezellige 
groepen en je krijgt adviezen over 
kleding, schoenen, hardlooptechniek 
en trainingsvormen. De trainingen 
bestaan uit duurloopjes, interval en 
heuveltrainingen en bij voldoende 

interesse ook bostrainingen. Er wordt 
getraind op de zondagmorgen en op 
de dinsdagavonden vanaf het Sport-
huis Abcoude op de Bovenkamp. 
Kinderen tot 12 jaar mogen nog 
steeds gratis meetrainen als de 
ouders ook meelopen. In een groep 
trainen levert meer resultaat op dan 
alleen trainen. Aanmelden of meer 
informatie via e-mail adres sport-
post@ziggo.nl.
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RICK FM
Zondag 3 april, Live uitzending vanuit 
het RDKES clubgebouw i.v.m. de 
wedstrijd tegen FC Aalsmeer. 11.00 t/m 
17.00 uur; Sport & Co, Rood Wit Blauw 
en Het Tussendoortje.

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 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

De Kwakel - Op zondag 10 april 
(Palmzondag) zal in de kerk in de 
Kwakel een bijzondere uitvoering 
plaatsvinden van het Stabat Mater 
van G. B. Pergolesi (1710-1736). 
Bijzonder vanwege het droevige 
verhaal van de treurende Maria aan 
het kruis van haar zoon Jezus, dat zo 
mooi past in deze tijd van het jaar. 
En bijzonder omdat de beide zange-
ressen, sopraan Margret Endhoven 

en alt Anja Könst, heel erg 
verbonden zijn met de Kwakelse 
gemeenschap en speciaal ook met 
de kerk. 
Zij zijn beiden lid van het parochie-
koor St. Cecilia en hebben in Corona-
tijd toen de koren niet mochten 
zingen vaak met z’n tweeën de 
muziek verzorgd bij de zondagsmis 
en bij uitvaarten. 
Margret en Anja worden begeleid 

Bijzondere uitvoering van 
Stabat Mater

Ook in De Kwakel hulp voor vluchtelingen
De Kwakel - In het voormalige Rabo 
kantoor in De Kwakel zijn momenteel 
een aantal Oekraïners gehuisvest. 
Rob Rehorst, tevens eigenaar van de 
supermarkt aldaar, heeft dit pand 
hiervoor aan de Gemeente Uithoorn 
ter beschikking gesteld. Buurtbeheer 
De Kwakel is gevraagd om mee te 

helpen aan de inrichting hiervan. 
Vele bewoners uit De Kwakel hebben 
allerlei benodigde goederen, zoals 
dekbedden, lakens, kleding, speel-
goed, � etsen, planten enz. enz. 
bijeen gebracht. Inmiddels zijn de 
eerste Oekraïners aangekomen en is 
het gebouw volledig ingericht. 

Samen met de mensen van de 
Gemeente Uithoorn en de gulle 
gevers uit De Kwakel heeft dit binnen 
een week allemaal plaats kunnen 
vinden. Buurtbeheer wil iedereen 
hiervoor heel hartelijk bedanken en 
wensen deze vluchtelingen een goed 
verblijf toe in De Kwakel.

door Ireen van Bijnen op de vleugel. 
Het Stabat mater biedt een mooie 
afwisseling van solo-aria’s en 
duetten. Vooral het 1e deel is heel 
erg bekend maar ook de andere 
stukken zijn zéér de moeite waard! 
Het concert vindt plaats in de St. Jans 
Geboortekerk aan het Kwakelsepad 4 
in de Kwakel, het begint om 15.00u 
en de toegang is vrij. Na a� oop is er 
een collecte waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de duo� ets waar 
Ons Tweede Thuis in de Kwakel voor 
aan het sparen is. Iedereen is van 
harte welkom!

Uithoorn - Onder het motto ‘Debussy 
& l’Art de l’Imagination’ (Debussy en 
de Kunst van de Verbeelding) speelt 
pianist Tobias Borsboom op zondag 
10 april a.s. in De Schutse te Uithoorn 
werken van Schubert, Liszt, Debussy, 
Poulenc en Godowski. De grootste 
verrassing is het laatste werk: een 
selectie uit de ‘Java Suite’ van 
Godowski, muziek die je zelden hoort, 
maar die zeer beeldend de sfeer van 
het Indonesische eiland Java oproept. 
Dit is het slotconcert van het seizoen 
2021-2022 van de SCAU (Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn), dat 
met horten en stoten is verlopen door 
de corona-crisis. Gelukkig konden de 
laatste concerten zonder beperkingen 
doorgang vinden. De aanvang van 
het pianorecital is 14.30 uur; de 
deuren van de zaal gaan om 14.00 uur 
open.

Verbeelding
“Als je niet de mogelijkheden hebt om 
te reizen, moet je het goed maken 
met de verbeelding”, aldus componist 
Claude Debussy. Debussy heeft 

weinig kunnen reizen, omdat hij daar 
vaak het geld niet voor had. Maar met 
minimale middelen kon hij de meest 
prikkelende beelden vangen en 
oproepen zoals hij meesterlijk 
demonstreert in zijn Préludes, waarbij 
hij waanzinnige klanke� ecten uit de 
piano tovert zoals in Feux 
d’arti� ce (Vuurwerk) en La cathédrale 
engloutie (De verdronken kathedraal). 

Phonorama’s
Leopold Godowski, de ‘Pianist der 
Pianisten’, was een autodidactische 
pianovirtuoos, die ervan hield om 
bestaande werken te bewerken om 
de pianistische mogelijkheden verder 
op te rekken voor meer emotioneel 
e� ect en virtuositeit. Met de Java 
Suite wilde Godowski een nieuw soort 
genre ontwikkelen, namelijk die van 
de Phonorama’s: landschappen in 
klanken uitgebeeld. Door een 
ernstige hersenbloeding kon hij zijn 
ideeën niet veel verder uitwerken. Wel 
laat hij met de Java Suite twaalf 
onwaarschijnlijk mooie parels na aan 
stukken die het landschap en het 
leven op Java uitbeelden.

Tobias Borsboom
Tobias Borsboom, de pianist met ‘een 
juweel van een toucher’ (Trouw), 
speelt als winnaar van de Dutch Clas-
sical Talent Award sinds 2015 in de 
concertzalen van Nederland. 
Zijn debuu-album  Wanderer  (2017)  
en zijn cd Pan (2021) zijn met veel lof 
in de pers en media onthaald. Tobias 
toont zich een veelzijdig en creatief 
musicus, die ook op het gebied van 

SCAU presenteert... 
pianist Tobias Borsboom

kamermuziek zijn sporen ruimschoots 
heeft verdiend. Regelmatige kamer-
muziekpartners zijn cellist Lidy Blij-
dorp, violist Pieter van Loenen en 
saxofonist Femke Steketee. Tobias 
Borsboom is oprichter en leider van 
theatergroep De Schuberti-
anen waarin de spelers in de huid 
kruipen van de artistieke vrienden 
van Schubert. Tobias was eveneens 
prijswinnaar op concoursen als het 
YPF Piano Competition, het Concert-
gebouw Entree Kamermuziek 
Concours, het Prinses Christina 
Concours en meer. Hij voltooide in 
2013 zijn master-opleiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij 
Jan Wijn. Naast zijn gevarieerde 
drukke concertleven werkt Tobias 
Borsboom aan het Conservatorium 
van Amsterdam als co-repetitor.

Informatie en kaartverkoop
Losse kaarten à € 15,- zijn online te 
koop via de website van de SCAU: 
www.scau.nl. Klik op ‘Kaarten 
bestellen’ of ‘Tickets’ en volg de 
instructies. Vanaf a.s. zaterdag zijn 
losse kaarten ook te koop bij de boek-
winkels Bruna (Amstelplein) en Read 
Shop (Zijdelwaardplein). Jongeren tot 
en met 16 jaar betalen slechts € 7,50. 
Op de website www.scau.nl is veel 
achtergrondinformatie te vinden over 
het programma en over de solist. Voor 
vragen kunt u terecht bij het secreta-
riaat van de SCAU: secretariaat.scau@
gmail.com. Na Camiel Boomsma, 
Hannes Minnaar nu dus een derde 
Nederlandse pianist: Tobias Bors-
boom, met een hoogst origineel 
programma waarin hij het publiek 
meeneemt op een reis door de 
verbeelding. Dit mag niemand 
missen! 
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De Ronde Venen - Op zaterdag 19 
maart 2022, de Landelijke 
Opschoondag, hielpen ruim 150 
inwoners op 10 locaties mee met het 
opschonen van de buurt. 
Door hun inzet zijn heel veel plekken 
in de gemeente De Ronde Venen 
weer van het zwerfafval verlost. 
De kinderburgemeesters Lisa en 
Brain presenteerden ’s middags een 
kunstwerk van zwerfafval bij De 
Woudreus. Het kunstwerk is gemaakt 
door 225 leerlingen van groepen 6 
t/m 8 van basisscholen in de 
gemeente De Ronde Venen. 
In Ho�and-noord, Twistvlied & 
Wickelhof en in de wijk Molenvlied in 
Mijdrecht, op de Herenweg in Wilnis, 
in Zuiderwaard en bij Plaswijk in 
Vinkeveen, bij Vinkeveen Haven en in 

Abcoude zijn veel vrijwilligers op pad 
gegaan. Met z’n allen is er �ink opge-
ruimd: bijna 30 volle kliko’s in de hele 
gemeente. De opruimers geven het 
goede voorbeeld door het zwerfafval 
op te ruimen. Maar het is natuurlijk 
nog beter om zwerfafval te voor-
komen. Gooi afval daarom altijd in 
een openbare vuilnisbak of neem het 
mee naar huis. Afval op straat en in 
het groen vergaat bijna niet. 
Kauwgom vergaat pas na minstens 
20 jaar, een aluminium drankblikje 
vergaat nooit. Plastic zwerfafval kan 
door de wind of via het water in zee 
terechtkomen en daar de ‘plastic-
soep’ verergeren.

Presentatie van kunstwerk 
‘zwerfafvalboom’

De kinderburgemeesters Lisa en 
Brian toostten op de Opschoondag 
met bubbels op een zwerfafvalvrije 
toekomst bij de presentatie van de 
zwerfafvalboom. Lisa: eigenlijk wel 
heel jammer dat hij zo groot is. 
Hij zou eigenlijk veel kleiner moeten 
zijn”. De leerlingen die deelnamen 
aan ‘Kunst voor het oprapen’, een 
samenwerkingsproject met Cultuur-
punt Ronde Venen, kregen eerst een 
gastles over zwerfafval, daarna 
gingen ze zwerfafval rapen in de 
buurt van de school voor het kunst-
werk. Vervolgens werkten ze er met 
de kunstenaressen Femke van Os en 
Roos Uithol aan. Wilt u de zwerfafval-
boom zelf bekijken? Dan bent u op 
woensdagmiddag tot en met 6 april 
van harte welkom bij De Woudreus. 

Gratis grijper voor inwoners 
Wilt u ook meehelpen om hun buurt 
schoon te houden, dan kunt u zich 
aanmelden als ambassadeur van een 
schone gemeente. In De Ronde 
Venen zijn er meer dan 200 inwoners 
en scholen actief om een gebiedje 
schoon te houden. Zij nemen hun 
afvalgrijper mee op hun (dagelijkse) 
wandeling. Wilt u ook ambassadeur 
worden en een gratis afvalgrijper 
ontvangen? Meldt u dan aan bij NME 
-Centrum De Ronde Venen nmeder-
ondevenen@odru.nl of bel (van 
maandag tot en met donderdag) 
0297-273692.

Opschoondag met 150 deelnemers én de 
presentatie van het kunstwerk ‘zwerfafvalboom’
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Uithoorn – Alle eigenaren van 
gemeentelijke monumenten waren 
dinsdag 22 maart uitgenodigd op 
het gemeentehuis. Ieder kreeg een 
monumentenschildje uitgereikt om 
te bevestigen aan hun pand, zodat 
voorbijgangers kunnen dat het om 
een gemeentelijk monument gaat. 
De schildjes werden in de raadzaal 
uitgereikt door burgemeester Pieter 
Heiliegers. Hij is portefeuillehouder 
Kunst, cultuur en erfgoed. Het was 
een bijzondere middag; veel monu-
menteigenaren vertelden vol passie 
over hun “pareltje”. Over de geschie-
denis van hun pand, wat er door de 
jaren heen aan is gerestaureerd en 
hoe trots ze zijn om in een monu-
ment te wonen. Burgemeester Heilie-
gers: “Wat heb ik mooie verhalen 
gehoord van de eigenaren. Prachtig 
om te zien hoeveel passie ze hebben 
voor hun huis en de wil om dat 
zoveel mogelijk authentiek te 
houden. Ik ben dan ook blij dat ik het 
schildje mag uitreiken. De schildjes 

geven de bijzondere betekenis aan 
van een gebouw.” De gemeente 
Uithoorn telt 39 gemeentelijke 
monumenten. De eigenaren die 
dinsdag niet aanwezig waren, krijgen 
het monumentenschildje thuisge-
stuurd. De nieuwe dorpsdichter Peter 
Borghaerts droeg een mooi gedicht 
voor, dat hij speciaal voor deze gele-
genheid had gemaakt.

Schildjes geven bijzondere 
betekenis van gebouw aan

Uithoorn - Wie ooit te maken heeft 
gehad met betalingsachterstanden 
weet dat je er snel bij moet zijn om 
de ellende te voorkomen van aanma-
ningen en boetes, deurwaarders, 
afsluiting, of zelfs huisuitzetting. 
Wethouder José de Robles (Sociale 
Zaken) grijpt deze week, de Week 
van het Geld, aan voor zijn bood-
schap: “De gemeente biedt haar 
inwoners allerlei mogelijkheden om 
betaalachterstanden en schulden te 
voorkomen. Én er staan mensen klaar 
om te helpen. Als de inwoner of 
ondernemer maar tijdig aan de bel 
trekt.”

Grip op geld; zelf of met hulp 
Wethouder de Robles legt uit: “Kijk 
eens op onze gemeentewebsite 
uithoorn.nl onder ‘Laat geen geld 
liggen’. Daar staan ‘Online geld-
plannen’ voor personen en voor 

gezinnen. Ze laten voor verschillende 
situaties zien wat je kosten zijn, en 
hoe je die kan afstemmen op het 
geld dat binnenkomt. Maar er is ook 
een aparte pagina: ‘Hulp bij geld-
zorgen’, met informatie en contactge-
gevens voor wie geen grip kunnen 
krijgen op hun geldzaken. Ik noem 
het Financieel Café van Uithoorn 
voor Elkaar. De budgetcoaches daar 
vertellen hoe je je �nanciële adminis-
tratie het best kunt aanpakken. Ze 
helpen met brieven lezen en formu-
lieren invullen, bijvoorbeeld om 
�nanciële steun aan te vragen.” 

Gratis maatwerk voor ondernemers
Financiële grip is ook voor het 
bedrijfsleven belangrijker dan ooit. 
Na de coronatijd zijn de omzetten 
vaak nog niet op peil, terwijl veel 
ondernemers moeten beginnen met 
het a�ossen van noodleningen, voor-

Week van het Geld: Gemeente 
helpt bij (dreigende) geldzorgen

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 
bezocht burgemeester Pieter Heilie-
gers met zijn vrouw José een van de 
opvanglocaties van Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente. Zij 
hadden afgesproken bij Lunchroom 
Waterlinie, waar eigenaar Peter van 
Reenen en zijn vrijwilligers eten en 
drinken verzamelen en klaarmaken 
voor de vluchtelingen. Op het 
bezorgadres, een woonhuis tussen 
de kwekerijen, ontmoette de burge-
meester 3 families en hun Oekraïense 

begeleidster Natalja. Natalja is een 
oude bekende van de burgemeester; 
zij werkte eerder in de kantine van 
het gemeentehuis. De Oekraïense 
families kenden elkaar nog niet; ze 
vluchtten vanuit verschillende 
plaatsen, via Praag en Berlijn, naar 
Amsterdam. Maar ze voelen zich 
welkom in Nederland. De mensen die 
ze tegenkwamen, zijn erg vriendelijk 
voor hen, vertaalt Natalja voor de 
burgemeester. Die heeft een verras-
sing meegenomen: de kinderen van 

Burgemeester bezoekt 
Oekraïense vluchtelingen

De Kajuit hebben een groot hart 
gemaakt met lieve woorden en 
boodschappen voor hun Oekraïense 
leeftijdgenootjes, en tegen de 
oorlog. Als de kratten zijn overhan-
digd, is het tijd voor de burge-
meester om te vertrekken; hij wil het 
eten van de Oekraïners niet koud 
laten worden. Het paar praat buiten 
nog even na met Peter, die zijn ronde 
voortzet naar de andere adressen. Ze 
zijn aangeslagen. “Natuurlijk is het 
�jn om hulp en onderdak te kunnen 
bieden in onze gemeente. Maar het 
blijft vreselijk om zo ver van huis te 
zijn, waar je alles hebt moeten 
achterlaten”.

Uithoorn - Dinsdag 22 maart was er 
een heuse overdekte kermis op 
Vakcollege Thamen. Er waren allerlei 
attracties, zoals een achtbaan, zweef-
molen, reuzenrad en draaimolen. 
Misselijk worden was er echter niet bij, 
want het waren bijzondere bouw-
werken: miniatuurversies, bedacht en 
gebouwd door de jongens en meisjes 

uit klas 1 van Thamen. Bij het vak tech-
niek zijn de eersteklassers onder 
begeleiding van docenten een aantal 
lessen bezig geweest met het zelf 
ontwerpen en bouwen van kermisat-
tracties. Eén van de voorwaarden was, 
dat de attractie licht en / of geluid 
moest maken; de leerlingen hebben 
hun uiterste best gedaan en zijn 

Kermis op Vakcollege Thamen

Alle dorpen zijn in de loop van de eeuw veranderd
Andere bewoners en anders geplaveide straten
Allerlei nieuwe goedbedoelde huizen zijn erbij gekomen
Terwijl andere panden precies hetzelfde zijn gelaten

Slenterend door de straten vol met emotionele herinneringen
Waar monumenten bijna hetzelfde zijn als 100 jaar geleden
Hoor ik bijna het geklepper van een paard en ratelende wagen
Waar men zich als heren, tuinder of melkboer kleedde.

De sfeer van rijkdom, genegenheid en rust is bijna verdwenen
Bij de nieuwbouw wordt niet meer gekeken naar schoonheid
Veranderd ieder gebouw bij de waan van de nieuwe bewoner
Maar zijn er ook panden die niet worden aangetast door de tijd

Het behouden van een pareltje is een dagelijkse uitdaging
Gedragen door een eerlijke passie, liefde en geduld
Wars van wat anderen aangeven, doorgaan tot je neervalt
Want hoge inzet leid tot het behoud, van wat u graag onthuld

Ooit lang geleden werden huizen gebouwd met een eigen visie
Praktisch, mooi of comfortabel vochten daarbij om de eer
In de loop der jaren, omzoomt met wilgen, water en struiken
Met liefde, de uitstraling beschermt tegen een verkeerde sfeer

Uithoorn en de Kwakel strijden nog dagelijks om de rust
Het gaat niet om welk pand het allermooiste oogt
Maar het toont de betrokkenheid en creativiteit van de bewoner
Een streven tot perfectie en het einddoel die men beoogt

Majestueus beroeren bewoners hun aandacht aan hun huizen
Het cultureel erfgoed overheerst de gedachte van het verstoren
Zij houden het in stand, zodat zij trots en eerzaam kunnen leven
Zo wordt in ieder zichzelf respecterend dorp, een monument geboren

Met een enorme eer vieren we vandaag uw commitment
Alle partijen worden bewierookt en op het schild gehesen
Weet dat alle inwoners trots zijn op uw pand en inspanningen
Maar dat heeft u door uw niet a�atende inzet al bewezen

Peter Borghaerts, dorpsdichter

Monumenten schildjes

schotten en uitgestelde betalingen. 
Belangrijk dus om die extra kosten in 
te plannen. Bijvoorbeeld met de 
informatie en tools van wijzeringeld-
zaken.nl (Ministerie van Financiën), 
startpuntgeldzaken.nl/uithoorn 
(Nibud) of 155.nl (Stichting 155 Help 
een bedrijf ). Wethouder José de 
Robles: “We hebben als gemeente 
een contract met adviesbureau 
Zuidweg & Partners. Ondernemers 
kunnen daar gratis terecht voor 
advies over een gezonde �nanciële 
planning. En hulp voor bedrijven in 
�nanciële nood. De adviseurs zijn te 
bereiken via (035) 538 53 50, of 
zuidweg-partners.nl. 

Trek tijdig aan de bel
Belangrijkste boodschap van de 
wethouder: “Moeite met uw reke-
ningen? Trek tijdig aan de bel. Bij het 
Sociaal Loket: 0297-513111. Of bij het 
Infopunt Uithoorn voor Elkaar: 0297-
303044. Ondernemers kunnen hun 
vragen ook mailen aan de gemeente 
ondernemersloket@uithoorn.nl.

geslaagd in die opzet. Vervolgens zijn 
de bouwwerken tentoongesteld in de 
aula, waar ze bewonderd konden 
worden door ouders, familie en andere 
geïnteresseerden. Leerlingen van Licht 
en Geluid van Thamen verzorgden de 
muziek en e�ecten in de aula. Het 
project is weer een mooi voorbeeld van 
theorie in praktijk brengen en Leren 
door doen; het was een groot succes, 
met trotse leerlingen, ouders en 
docenten. Dank aan iedereen die er bij 
betrokken was!





14 inderegio.nl • 30 maart 2022UITHOORN

Uithoorn - Vanaf haar twaalfde 
woonde Christina* in Uithoorn. Ze 
was 21 jaar getrouwd en kreeg vier 
kinderen. Door haar scheiding kwam 
ze met haar kinderen op straat te 
staan. Ze sliepen zelfs tussen de stel-
lingen in een opslagloods. Gelukkig 
vond ze een anti-kraakwoning in 
Mijdrecht waar ze terecht kon. 
“Het was niet ideaal, we hadden geen 
verwarming, maar het zou tijdelijk 
zijn”, vertelt ze. “Maar omdat we in 
een andere gemeente woonden, 
hadden we onze rechten verspeeld in 
Uithoorn.” Daarna heeft Christina een 
half jaar in Vinkeveen gewoond. Toen 
haar vader ziek werd, trok ze in bij 
haar ouders in een �at in Uithoorn. 
“Na twee jaar overleed mijn vader en 
ging mijn moeder naar een aanleun-
woning in het Hoge Heem.” Christina 
verhuisde mee en sliep in de hal bij 
haar moeder. “Ik ben tweeënhalf jaar 
mantelzorger geweest. Ik heb dag en 
nacht voor mijn moeder gezorgd.” In 
augustus 2021 is haar moeder over-
leden en stond Christina weer op 
straat. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning in Uithoorn is dertien 
jaar en twee maanden. “Ik stond inge-
schreven bij Woningnet, maar tijdens 
een stressvolle periode ben ik twee 
keer vergeten mijn lidmaatschap te 
betalen. Daardoor was ik toen mijn 
wachttijd kwijt.” Ze probeerde een 
urgentieverklaring te krijgen bij de 
gemeente. “Daar ben ik al sinds 2017 
mee bezig, maar ik heb geen poot 
om op te staan. Ik heb een verleden 
in Uithoorn, maar ik kom er niet meer 
in en dat voelt heel onrechtvaardig.” 
Op dit moment woont Christina in 

een tijdelijke opvang in Amstelveen. 
“Ik kan hier blijven tot november en 
wat moet ik daarna? Ik zie geen 
uitweg meer. Dit kost me mijn 
gezondheid. Straks sta ik als vrouw 
van 64 jaar weer op straat. Ik ga maar 
naar de nachtopvang van het Leger 
des Heils en overdag op straat 
zwerven.” “Deze tijdelijke opvang in 
Amstelveen is een pilot”, vertelt coör-
dinator Marian van den Hul (RIBW K/
AM). In 2020 stelde staatssecretaris 
Blokhuis miljoenen beschikbaar om 
de verdubbeling van het aantal 
daklozen aan te pakken. “Tijdens 
corona werden veel economische 
daklozen opgevangen in hotels die 
leegstonden, daarnaast is gekeken 
naar andere huisvesting. Dit was een 
geschikte locatie voor de Amstelland-
gemeenten.” In het pand aan de Jan 
Graa�aan wonen veertien economi-
sche daklozen, waarvan drie mensen 
uit Uithoorn komen. Daklozen mogen 
hier maximaal een jaar wonen. “Het is 
in deze regio ontzettend moeilijk om 
een woning te vinden. De woning-
markt zit echt op slot. Het is een 
utopie om te denken dat al deze 
mensen na een jaar een woning 
hebben gevonden.” Naast hun eigen 
studio met keuken en badkamer is er 
een gezamenlijke huiskamer. “We 
hebben de kamer ingericht met 
spullen van de kringloop, zodat het 
huiselijk is. Maar ik kan nog zoveel 
gezelligheid bieden, ik kan geen 
zekerheid geven.” 

*Christina is een ge�ngeerde naam. 
Haar echte naam is bij de redactie 
bekend.

Geen plek voor dakloze 
Christina

Uithoorn - Waar eerst onder andere 
de Zondagsschool en Het Uitdeel-
punt Love to Share zat, staan nu 
bedden voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Er is keihard gewerkt door 
de gemeente Uithoorn, bedrijven, 
leden van de kerken, buurtbewoners 
en anderen om een vleugel van het 
kerkgebouw van de Evangelische 
Christen Gemeenschap klaar te 
maken voor de komst van twintig 
vluchtelingen. Vrijdagochtend arri-
veerden vrouwen en kinderen in de 
Herman Gorterhof. Ze waren blij en 
dankbaar. Ook in het voormalige 
pand van de Rabobank aan de 
Kerklaan in De Kwakel is veel werk 
verzet om klaar te zijn voordat de 

vluchtelingen zouden komen. Hier 
hebben vijftien vluchtelingen vrij-
dagochtend hun intrek genomen.
In eerste instantie werden de vluch-
telingen in drie hotels opgevangen, 
maar dat was een tijdelijke situatie, 
want de hotelkamers zijn komende 
tijd weer volgeboekt. Nu is er een 
opvang voor langere tijd beschikbaar 
op drie locaties. Vorige week 
maandag is al een groep vertrokken 
naar de Noorddammerweg 39. Hier 
kunnen vluchtelingen tot rust komen 
van de gebeurtenissen die ze achter-
lieten. De gemeente Uithoorn heeft 
een speciaal projectteam opgezet 
om alles in korte tijd te regelen. 
“Collega’s in het gemeentehuis 

Eerste Oekraïense vluchtelingen geïnstalleerd

Uithoorn - Dichtgetimmerde huizen, 
verwaarloosde tuintjes en lappen stof 
voor het raam als gordijn. “Het lijkt 
wel alsof we in een achterbuurt 
wonen”, spreekt Hennie de Wit zich 
uit namens de bewoners aan zijn kant 
van de Prinses Christinalaan. “Dit 
duurt nu al meer dan zes jaar.” 
Destijds is vastgesteld dat de huizen 
nummer 12 tot en met 82a aan de 
Christinalaan bouwtechnisch in een 
slechte staat waren en moesten 
worden vervangen. Eén blok huizen 
(68 t/m 82a) bleek zo slecht dat de 
bewoners moesten verhuizen en die 
huizen zijn ruim anderhalf jaar 
geleden dichtgetimmerd. In de 
andere huizen wonen tijdelijke bewo-
ners. “In 2019 heeft Eigen Haard een 
eerste schets van de geplande nieuw-
bouw laten zien. Er zouden 42 huur-
woningen komen bij voorkeur in het 
middensegment, maar later bleek dit 
�nancieel niet haalbaar. Nu wil Eigen 
Haard inzetten op meerlaagse bewo-
ning. Dat kan twee of zes laags zijn.” 
De Wit is bezorgd dat er hoogbouw 
komt. “Hoogbouw wordt ingegeven 
door de �nanciële situatie, maar door 
de verlaging van de verhuurderhef-
�ng is er meer investeringsruimte 
gekomen bij de woningcorporaties, 
dus �nanciën kunnen geen probleem 

meer zijn om die 42 huurwoningen te 
gaan bouwen.” 

Woningnood
Een ander argument voor hoogbouw 
is de woningnood. “Drie jaar terug 
zijn er drie �atgebouwen gesloopt. 
Daar zijn bijna 200 woningen 
verdwenen. Ik hoop niet dat wij dat 
verlies hier moeten gaan goedmaken. 
Ook voor de samenhang van de wijk 
is laagbouw gewenst. Toen we hier 
kwamen wonen is er gezegd dat deze 
plek wordt beschouwd als 
beschermd dorpsaanzicht van 
Uithoorn. Bovendien moet voor 
hoogbouw het bestemmingsplan 
worden aangepast en ook dat gaat 
veel tijd kosten.” De Wit wijst op de 
prefab woningen die onlangs in de 
Thamerlaan zijn neergezet. “Het is 
een blauwdruk die gebruikt kan 
worden om ook hier op een snelle 
manier huizen neer te zetten.” Verder 
noemt hij de beneden-bovenwo-
ningen in de Vinckebuurt met verge-
lijkbare hoogte als de huidige 
woningen waar toch twee bewoners 
in wonen. “Er worden regelmatig 
beslissingen genomen waarbij 
voorbij wordt gegaan aan de wensen 
van de buurtbewoners. Wij willen 
voorkomen dat we straks geconfron-

Bewoners Christinalaan zijn het zat
teerd worden met een situatie waarin 
we hooguit kunnen meepraten over 
de kleur van de voordeur.” Daarom 
heeft De Wit ook bij de gemeente 
aangeklopt. “We hebben een gesprek 
gehad met wethouder Bouma, maar 
ook hij kan weinig doen. Eigen Haard 
moet met een plan komen, dan gaat 
de gemeente ernaar kijken en daarna 
mogen de bewoners er iets over 
zeggen.” 

Sloop
Voorlopig moet er eerst gesloopt 
worden. “In april 2020 was de 
gemeente akkoord met het sloop-
plan, maar toen zat er een huismus in 
het dichtgetimmerde blok, die moest 
eerst uitvliegen. In november 2021 
werd de sloop doorgeschoven naar 
het derde kwartaal van 2022, maar 
dat blijkt nu weer niet haalbaar. Nu is 
de planning dat er in 2023 gesloopt 
gaat worden. Zo gaat dit project tien 
jaar duren. We zijn al meer dan zes 
jaar bezig en we weten nog niets 
concreets. We willen niet dwars 
liggen, maar we willen graag weten 
wat er tegenover ons gaat komen en 
wanneer.” Volgens projectleider 
Andrea Rats van de gemeente 
Uithoorn zijn de plannen van Eigen 
Haard in het stadium van het doorbe-
rekenen van de �nanciële haalbaar-
heid. “We willen graag een serieus 
plan hebben, voordat we daarmee 
naar buiten komen. Op dit moment is 
het idee dat er deels beneden-boven-
woningen komen en op twee 
plekken appartementen die iets 
hoger zijn, maar passend in de wijk. 
Daarvoor moet dan een afwijkings-
procedure worden gestart, waar-
tegen omwonenden bezwaar kunnen 
maken. We hopen in maximaal twee 
maanden meer te kunnen vertellen, 
maar pin me daar niet op vast, want 
het is ook afhankelijk van externe 
partijen. Er is dus nog niets besloten.” 

hebben een inzamelingsactie 
gehouden”, vertelt persvoorlichter 
Stasja Köhler. “We kregen hartverwar-
mende reacties op onze oproep voor 
hulp. Er is een pool met vrijwilligers 
opgezet.” Het projectteam kijkt ook 
naar welke zorg er misschien nodig is 
en waar kinderen naar school 
kunnen. Dagelijks komen er zo’n vier-
honderd Oekraïense vluchtelingen 
aan op het Centraal Station in 
Amsterdam. Vanuit daar krijgen ze 
een opvangplek toegewezen. Vluch-
telingenwerk Uithoorn heeft de 
eerste intake gedaan. Uithoorn heeft 
nu veertig vluchtelingen opge-
nomen. “Voor meer is momenteel te 
weinig capaciteit.”
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER

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

Mooie initiatieven
Die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zorgt 
voor een enorme energie om te helpen. De 
gemeente werkt hard, samen met partners 
zoals Uithoorn voor Elkaar en Vluchtelingen-

werk, om te helpen met opvanglocaties, onderwijs, activiteiten, regis-
tratie en zorg. Maar ook particuliere initiatieven zijn er volop. Vorige week 
vrijdag mocht ik de eerste kavels veilen bij Uithoorn CrossFit onder 
leiding van Sara van den Berg en Afshin Rezvani. Met een mooie 
opbrengst, bestemd voor Oekraïne. Afgelopen vrijdag heb ik samen met 
sociaal ondernemer Peter van Reenen de maaltijden langsgebracht bij de 
Oekraïense vluchtelingen die voor langere tijd opgevangen worden op 
de locatie Noorddammerweg 39. Peter is van de lunchroom in De Water-
linie en verzorgt iedere dag de maaltijden voor deze vluchtelingen. Hart-
verwarmend. Een oud-collega van ons was ook mee en kon fungeren als 
tolk. Ik heb uiteraard mijn medeleven overgebracht aan de Oekraïners en 
laten weten dat ze heel welkom zijn in onze gemeente. Ik ben blij dat dit 
gewaardeerd werd. Wat hopen we met z’n allen van ganser harte dat 
deze afschuwelijke en zinloze oorlog snel voorbij is. En dat zij weer in vrij-
heid kunnen leven. Op de plek en in een huis waar zij zélf voor kiezen.
Als inwoner willen we u graag op de hoogte houden van alle ontwikke-
lingen rondom deze crisis. Op onze website uithoorn.nl proberen we alle 
informatie actueel te houden.

Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zitten er op. Ik ben teleurgesteld in de 
lage opkomst. Slechts 47 procent van de stemgerechtigden hebben de 
moeite genomen om naar het stemlokaal te gaan. We leven hier in een 
democratisch land en juist nu, met alle verschrikkelijke gebeurtenissen in 
de wereld, moeten we ons realiseren dat het een voorrecht is om te 
kunnen stemmen! Niet alleen in onze gemeente was de opkomst laag, 
dat was in heel Nederland zo. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar 
de reden hiervan. Ik zie de uitkomst graag tegemoet. Zodat we daar 
lering uit kunnen trekken voor als er straks weer nieuwe verkiezingen 
zijn. Inmiddels is informateur Nick Roosendaal aan het werk met de 
gekozen raadsleden. We gaan zien wat de mogelijkheden worden. Veel 
succes wens ik de politieke partijen…in het belang van inwoners en 
ondernemers van Uithoorn en De Kwakel.

Verjaardag
Graag sluit ik positief af. Enorm trots ben ik op mijn moeder die vorige 
week 88 jaar is geworden. Ze staat nog volop in het leven en is ook nog 
eens mantelzorger. Mooi om te zien. Ze woont in Haarlem maar omdat 
haar zoon burgemeester is van Uithoorn/De Kwakel blijft ze graag op de 
hoogte van het lokale nieuws hier. Ik neem dan ook geregeld de Nieuwe 
Meerbode voor haar mee!

Pieter Heiliegers, 
burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Op dinsdagavond 5 april 
organiseert de gemeente Uithoorn 
samen met het Energieloket 
Uithoorn een online informatieavond 
over energiezuinig wonen voor inwo-
ners van het dorpscentrum van 
Uithoorn en woonwijk Thamerdal.
Of u nu gaat verbouwen, verhuizen 
of in uw huis blijft wonen: energie 
besparen is altijd een goed idee.
U woont namelijk prettiger in een 
energiezuinig huis en u heeft een 
lagere energierekening. Daarnaast 
draagt het besparen van energie bij 
aan een beter klimaat. De gemeente 
Uithoorn wil graag inwoners helpen 
bij het verduurzamen van woningen. 

Buurtactie Energiezuinig Wonen
Energieadviseurs van het Energie-
loket Uithoorn hebben voor deze 
informatieavond de meest voorko-
mende woningtypen in uw buurt 
onderzocht. Voor deze ‘voorbeeldwo-
ningen’ schreven zij een adviesrap-
port. Bent u benieuwd naar het 

advies voor uw woningtype? Kom 
dan naar de online 
informatiebijeenkomst.

Online informatiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst krijgt u infor-
matie over adviezen, subsidies en 
handige tips om met weinig geld 
energie te besparen. Ook kunt u 
vragen stellen in de chat aan een 
professionele energieadviseur. Na 
a�oop ontvangt u de 
adviesrapporten. 
Datum: 05 april 2022. 
Tijdstip: 19.30 tot 20.30 uur

Zo meldt u zich aan voor de 
informatiebijeenkomst:
1. Ga naar www.regionaalenergie-

loket.nl/acties 
2. Vul uw postcode in; 
3. Klik op ‘Buurtactie energiezuinig 

wonen’;
4. Klik op ‘Aanmelden informatie-

avond’ en ontvang een e-mail met 
de link.

Buurtactie energiezuinig 
wonen in het dorpscentrum en 
Thamerdal

Uithoorn - Voor de periode tot aan 
de zomervakantie wordt in Uithoorn 
een eerste opvangprogramma 
opgezet voor kinderen die zijn 
gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. 
Een programma met ruimte voor 
onderwijs, sport, ontspanning en 
culturele activiteiten. Een plek om 
“gewoon” de dingen te kunnen doen 

die je als kind hoort te doen. Men kan 
dit programma alleen aanbieden met 
voldoende onderwijspersoneel en 
vrijwilligers. We doen daarom een 
dringend beroep op onze dorpsge-
noten om te helpen. Het aanbod 
staat of valt met uw medewerking! Ze 
zoeken leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers; we bieden een Daar-

Help Oekraïense kinderen met 
onderwijs en ontspanning

Uithoorn – De duurzame jachthaven 
die E-Harbour wil realiseren aan de 
Wilhelminakade krijgt vorm. De 
eerdere gepresenteerde plannen 
werden na inbreng van bewoners 
�ink aangepast. Het plan wordt nu in 
2 fases gerealiseerd. Het college van 
burgemeester en wethouders is blij 
met het plan en heeft met de samen-
werkingsovereenkomst met 
E-Harbour en bouwbedrijf Van 
Wijnen ingestemd. Zo is het plan 
gereed voor een de�nitief besluit van 
de gemeenteraad.

Geen waterlodges
De jachthaven komt tussen de 
passantenhaven en de Thamerkerk 
en is met name bedoeld voor elektri-
sche boten zoals sloepen. Hiermee 
zou het de eerste duurzame haven in 
landelijk gebied worden. Het initia-
tief past in het Masterplan Dorpscen-
trum dat staat voor een economisch 
vitaal centrum met toeristische 
aantrekkingskracht. In het najaar van 
2021 presenteerde E-Harbour de 
eerste plannen aan de omwonenden 
tijdens een drukbezochte informatie-
bijeenkomst. Op basis van de bijna 
200 reacties bleek de komst van de 
jachthaven als een positieve ontwik-
keling te worden gezien. Wel leefde 
er bezorgdheid over de geplande 
waterlodges en de parkeergelegen-

heid. Op basis van deze reacties werd 
het plan herzien. Zo zijn de water-
lodges uit het plan geschrapt en 
vindt de aanleg van de jachthaven 
gefaseerd plaats. In de eerste fase 
worden 50 ligplaatsen aangelegd, 
afgestemd op de benodigde parkeer-
plaatsen. Ook is er in het plan ruimte 
voor �etsparkeren meegenomen, net 
als kort parkeren voor laden en 
lossen.

Parkeren
De Wilhelminakade wordt volop 
ontwikkeld tot een moderne, 
aantrekkelijke boulevard. Met 
woningbouw voor prachtig wonen 
langs de Amstel zoals in De Regentes 
en Allure. En met een bibliotheek en 
havenkantoor in De Rede. Uiteraard 
vraagt elke ontwikkeling om parkeer-
ruimte in dit gebied. De geplande 50 
ligplaatsen uit het nieuwe plan zijn 
dan ook gebaseerd op het aantal 
parkeerplaatsen dat hiervoor haal-
baar is, namelijk 30 stuks. Deze 
komen onder meer op het terrein 
van The Mix. Op en rondom de kade 
komt meer parkeergelegenheid voor 
bewoners en bezoekers, zoals bij de 
centrumhalte van de Uithoornlijn. De 
de�nitieve herinrichting van de 
Wilhelminakade staat op het 
programma als de ontwikkeling van 
de Vinckebuurt gereed is.

College stemt in met nieuwe 
plannen jachthaven

Wat houdt fase 2 in?
In fase 2 kunnen extra ligplaatsen 
aan de jachthaven worden toege-
voegd aan de oostzijde. Dit is weer 
afhankelijk van de mogelijke 
parkeerruimte. 
Daarom wordt, nadat de jachthaven 
enige tijd in gebruik is, een gedegen 
parkeeronderzoek uitgevoerd. Hierin 
wordt gekeken naar de werkelijke 
parkeerdruk van de jachthaven. Ook 
wordt naar de Mobiliteitsvisie 
gekeken, om zo het benodigde 
aantal parkeerplaatsen voor fase 2 
van de jachthaven te berekenen. Dan 
pas wordt een plan gemaakt voor de 
tweede fase.

Wat gebeurt er verder 
In april gaat het nieuwe plan, met de 
samenwerkingsovereenkomst en alle 
reacties van de inwoners naar de 
gemeenteraad voor een de�nitief 
besluit. Omdat fase 1 van de jacht-
haven in het huidige bestemmings-
plan Waterlijn past, kan de omge-
vingsvergunning al worden aange-
vraagd. Na het verlenen van de 
vergunning kan gestart worden met 
de bouw. Mogelijk al deze zomer, 
zodat nog deels genoten kan worden 
van het komende vaarseizoen. Meer 
informatie over de jachthaven, 
ligplaatsen en de plannen leest u op 
www.jachthavenuithoorn.nl.

naast zoeken we vrijwilligers die 
willen helpen met de activiteiten. 
Ook ondernemers en instellingen die 
iets willen doen voor de Oekraïense 
vluchtelingen in onze gemeente zijn 
meer dan welkom. Wilt u iets bete-
kenen voor de kinderen uit Oekraïne? 
En bent u beschikbaar tussen 4 april 
en 15 juli? Neem dan snel contact op 
met Petra Goesten, goesten@wijzer-
aandeamstel.nl. Meer informatie over 
de onderwijs- en vrijwilligersfuncties 
vindt u op uithoorn.nl/oekraine.

Inschrijving Kunstroute 
Zijdelveld begonnen

Uithoorn - Laatste dagen voor aanmelding Kunst-
route Zijdelveld te Uithoorn in het weekend van 
11 en 12 juni van 12.00 tot 17.00 uur. Het Zijdel-
veld is voor de achtste keer weer de gaststraat 
voor (amateur)kunstenaars. Ben je schilder, beeld-
houwer, fotograaf, hoedenmaker of muziekant en 
wil je deelnemen, geef je dan op voor 8 april 
aanstaande via kunstroutezijdelveld@gmail.com.
www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld



Uithoorn - Afgelopen zaterdag vond 
het Kampioenschap van de Wheeler-
planet in Spaarwoude plaats, georga-
niseerd door HSV De Kampioen. Bij 
zijn debuut in een Regiokampioen-
schap wist Jasper Mons, die uitkomt 
voor UWTC, in de categorie Nieuwe-
lingen meteen een fraaie tweede 
plaats te behalen. UWTC ploegge-
noot Kars van Hattem reed eveneens 
een goede koers en kon het peloton 
tot driekwart van de wedstrijd 
volgen. Het was een zware wedstrijd 
over 55 km. De ene na de andere 
ontsnappingspoging werd door het 
peloton van 30 renners geneutrali-
seerd. De rivaliserende ploegen van 
DTS, HSV De Kampioen en WV Noord 
Holland vielen elkaar veelvuldig aan 
en pakten elkaar ook steeds weer 
terug. Jasper Mons hield zich de hele 
wedstrijd koest in het peloton en 
deed geen trap teveel. In de laatste 
ronde demarreerde Jasper Mons uit 
het peloton, ging ‘erop en erover’ bij 
de twee koplopers van dat moment 
en dook als eerste met een kleine 
voorsprong de laatste bocht in. Een 
zinderende sprint volgde en hoewel 
het peloton wel dichterbij kwam, leek 
Mons met zeker een �etslengte voor-
sprong duidelijk als eerste over de 
�nish te komen. Er was dan ook wel 

�inke teleurstelling toen bleek dat de 
jury op basis van de MyLaps sensor 
tot een andere beslissing kwam dan 
wat iedereen met het blote oog had 
gezien en hem de tweede plaats 
toebedeelde. Dat gevoel kon hij 
echter snel achter zich laten toen hij 
voor het eerst met de bloemen op 
het podium stond, ge�ankeerd door 
winnaar Finn Smith van HSV de 
Kampioen en nummer 3 Collin West-
broek van DTS. Op zondag 3 april 
rijden Jasper Mons en Kars van 
Hattem samen met de andere Nieu-
welingen van UWTC het Regiokampi-
oenschap op het ‘thuisparcours’ in 
Uithoorn. De start is om 10:00 uur.
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Uithoorn - Nu de temperaturen 
oplopen en de winter o�cieel is 
afgelopen, begint de lente bij 
menigeen te kriebelen. Bij Tennisclub 
Uithoorn betekent het dat de rackets 
weer op spanning gebracht worden 
en de tennisballen weer over het net 
vliegen. Bij TCU zijn nieuwe leden 
van harte welkom. Op 2 april is de 
Open Dag voor iedereen die van de 
sfeer wil proeven en een balletje wil 
slaan. Voor de jeugd zijn er tussen 12 
en 13 uur gratis clinics (5 tm 9 en 10 
tm 17 jaar). Aansluitend gaan de 
banen open en wordt er (onder 
begeleiding) vriendschappelijk 
gespeeld. 
De clinics worden verzorgd door 
onze trainers Bas Niesing en Marco 

Epskamp. Leenrackets zijn aanwezig. 
Als kinderen hierna meer lessen 
willen volgen, kunnen zij tegen een 
aantrekkelijke introductiekorting lid 
worden van TCU. Aanmelden is niet 
nodig, kom gewoon gezellig naar 
ons park. Voor vragen kun je contact 
opnemen via info@tcuithoorn.nl
De Open dag is een mooie aftrap 
voor competitie die de tweede week 
van april van start gaat. Onze kanjers 
zullen het tegen verschillende clubs 
uit de regio moeten opnemen. Hope-
lijk levert de voorjaarscompetitie 
mooie uitslagen èn veel wedstrijden 
die in het zonnetje gespeeld worden! 
Op de website van TCU lees je meer 
over alle activiteiten bij onze gezellig 
vereniging: www.tcuithoorn.nl

Jeugdclinics en Open Dag bij 
Tennisclub Uithoorn

Uithoorn - Op maandag 28 maart 
2022 werd in het Buurtnest de 4e 
zitting gespeeld. In de A-lijn op de 1e 
plaats Ria Wezenberg & Greetje van 
de Bovenkamp met 58% op de 2e 
plaats eindigden Bep de Jong & 
Herman v Beek met 56,25% en op de 
3e plaats Dieny Verhoe� & Joke 
Janssen met 54,69% die zich na een 
matige start zich op hun plek voelen 
in de A-lijn. In de B-lijn was de 1e 
plaats voor het combi paar Gijs Boer-
rigter& Richard Linting met 70,00% 
op de 2e plaats het ijzersterke 
spelende paar Carla Dijkman& Gerard 
v/d Meer met 63,19% en op de 3e 
plaats Rob Fasten & Theo Vermeij 
met 58,33%. In de C-lijn was de 1e 
plaats voor combi paar Richard 
Linting & Gijs Boerrigter met 70,00% 
op de 2e plaats ook een combi paar 
Co Beunder & Ria Wezenberg met 
58,00% en op de 3e plaats Manuella 
Calis &Ton te Riele met 57,57%. 
Volgende week 5e zitting en 

promotie/degradatie. In de A-lijn is 
het degradatie lot al gevallen voor 
Wies Gloudemans & Marcel Dekker 
om de 2e degradatie plek is nog 
volop strijd tussen Dient Verhoe� & 
Joke Janssen met 44,53% en Bep de 
Voijs & Reina Slijkoord met 46,51%.
In de B-lijn is het paar Carla Dijkman 
& Gerard v/d Meer zeker van 
promotie om de 2e plek is een �inke 
strijd tussen Gijs Boerrigter & Martien 
Nieuwenhuizen met 56.91% en 
Marijke – Ger v Praag met 56,34%. 
Voor de degradatie plekken is het 
doek al gevallen voor Nel Bakker & 
Ellen Hengeveld om de 2e plek 
strijden Cor de Bok & Tom v 
Meijgaarden met 37,01% en Jos v 
Leeuwen & Cees Harte met 40,10%.
In de C-lijn is er een heftige promotie 
strijd met minimale verschillen 
tussen Anneke -Wim Braam met 
58,25% Tineke v/d Gijp & Richard 
Linting met 57,92% en Manuella Calis 
& Ton te Riele met 57,90%.

Bridge vereniging Uithoorn

Jasper Mons op podium bij 
Kampioenschap Wheelerplanet

Uithoorn - Compleet verrast was 
Peter Graven toen hij de plannen zag 
van de gemeente Uithoorn voor het 
Schansgebied. “Het doodlopende 
straatje Kaag wordt van de kaart 
geveegd”, reageert hij boos. “Drie 
meter uit mijn gevel komt een 
drukke doorgaande weg te liggen.” 
Vorige week was er een informatie-
avond voor bewoners waar de 
gemeente Uithoorn tekeningen liet 
zien van hun plan om het parkeerter-
rein te veranderen in een park. 
Eerder stonden deze plannen in de 
Nieuwe Meerbode. “Gemakshalve 
werd de situatie van Kaag niet 
genoemd. Ik heb er slapeloze 
nachten van”, zegt Peter. “Wij zijn de 
dupe van dit plan.” De gemeente is 
voornemens de Schoolstraat door te 
trekken naar de Amstel via Kaag, 
daarmee loopt de weg vlak langs de 
tuintjes in Kaag. De breedte van de 
stoep voor Peters huis is 1.20 meter. 

“Wettelijk moet een stoep 1.80 meter 
zijn, uitgezonderd als er weinig 
gelopen wordt. Dat is nu het geval. 
De meeste mensen lopen over de 
straat. In het nieuwe plan blijft de 
stoep 1.20 meter breed, maar dan 
ligt er geen doodlopende straat meer 
naast, maar een drukke weg, zonder 
hoogteverschil. Daardoor ontstaat 
een gevaarlijke situatie.” Hij wijst op 
het drukke vrachtverkeer dat regel-
matig over de stoep of door de berm 
moet om elkaar te passeren. “Er 
rijden zo’n twintig vrachtwagens per 
dag langs. De vrachtwagens die 
laden en lossen voor winkels op het 
Amstelplein komen vanuit Meerwijk, 
keren bij de Amstel om weer terug te 
gaan, dus ze komen twee keer langs.” 

Parkeren 
Ook valt hij over de nieuw gesitu-
eerde parkeerplaatsen. “Ik ben posi-
tief over het groen, maar verdeel het 

“Ons straatje Kaag gewoon 
van de kaart geveegd”

De Kwakel - Solidoe BSO Amstelhof, is 
een naschoolse opvang in De Kwakel. 
Op de drukste opvangdagen vangen 
zij 100 kinderen op. Ook Solidoe BSO 
Amstelhof wilde met de kinderen hun 
steentje bijdragen aan de hulp voor 
de slachto�ers van de oorlog in 
Oekraïne. Daarom hebben zij in de 
week van 14 maart een sponsorloop 
georganiseerd om geld in te zamelen. 
Op het buitenterrein was een rondje 
van ongeveer 120 m uit gezet. Op elke 
BSO dag kregen de kinderen per 
groep 15 minuten de tijd om zoveel 

mogelijk rondjes af te leggen. Dit kon 
rennend, maar mocht ook lopend 
gedaan worden. Per rondje kregen de 
kinderen een stempel op hun stem-
pelkaart. De kinderen lieten zich per 
rondje sponseren. Hoe meer rondjes, 
hoe hoger de opbrengst. Een kind dat 
meerdere dagen naar de BSO komt, 
mocht ook meerdere dagen mee 
lopen met dezelfde sponsorkaart. Na 
de sponsorloop gingen de kinderen 
vol trots hun stempelkaart aan de 
sponsoren laten zien en hebben zij 
hun verdiende geld opgehaald. Dit 

Solidoe BSO Amstelhof haalt 
€9.000 op voor Giro555

kon digitaal door een bedrag te 
storten, op een eigen actiepagina van 
giro555, of door het contante geld bij 
de pedagogisch medewerkers in te 
leveren en zij hebben het dan gestort 
op Giro 555! Op maandag 28 maart 
werd het opgehaalde bedrag feeste-
lijk door de burgemeester van 
Uithoorn samen met 3 kinderen 
kenbaar gemaakt! Ver boven alle 
verwachtingen, wat zijn wij ontzet-
tend trots op alle kinderen! En zo 
mooi om te zien hoe ontzettend 
enthousiast de kinderen hieraan mee 
hebben gedaan Het was heel leer-
zaam voor ze om op deze manier 
actief deel te laten nemen aan de 
actie voor Oekraïne.

dan eerlijk. Om auto’s op de parkeer-
plekken aan het zicht te onttrekken 
worden er haagjes geplant, maar 
vanuit mijn keukenraam heb ik vrij 
uitzicht op blik. Het aantal parkeer-
plekken zal ook niet toereikend zijn”, 
verwacht Peter. “De autodichtheid is 
toegenomen. Daar moet je rekening 
mee houden. Er is één keer geteld 
om tien uur ’s avonds, maar niet als 
er markt is of een bruiloft is bij Het 
Rechthuis. Een deel van de klanten 
van Het Rechthuis moet buiten het 
Schansgebied parkeren en ook onze 
visite moet buiten het Schansgebied 
parkeren. Hoe ga je dat controleren?” 
Peter heeft voorgesteld dat er bij de 
nummers 10 t/m 18 ook langszij 
geparkeerd zou kunnen worden, net 
als bij de nummers 2 t/m 8 het geval 
is. “De weg komt dan iets verder van 
mijn gevel, sluit beter aan en er 
ontstaat geen onoverzichtelijk punt 
bij de driesprong,” noemt hij de voor-
delen. “De landschapsarchitect was 
daar wel positief over. Dan zou het 
iets acceptabeler zijn.” Peter wil zijn 
stem zeker nog laten horen bij de 
gemeente.
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Uithoorn - Altijd al zelf jouw eigen 
kleding willen maken? Of kan je het 
al, maar wil je meer leren? Of gewoon 
nieuwsgierig hoe je een leuke jurk 
maakt? Kom dan naailes volgen bij 
Marsha en Hanneke. Twee ervaren 
dames die je graag helpen en bege-
leiden bij het maken van jouw mooie 
kledingstuk. Wanneer? Elke vrijdag-
ochtend 09:30 tot 12:30 uur. Voor 
wie? Alle vrouwen ongeacht leeftijd 
of cultuur Locatie? ’t Buurtnest. Het is 
laagdrempelig en ook geen 
probleem als je de Nederlandse taal 
nog niet kunt spreken of begrijpen. 
Ook bepaal je helemaal zelf wat je 
wilt maken. Wel zo leuk toch? Wij 
Marsha en Hanneke helpen je 

daarbij. Kom gerust eens kijken op 
onze gezellige naailes.

Bedankt
Wij van Stichting Pavones zijn blij 
verrast met hoeveel lieve mensen ons 
gesteund hebben na de brand van het 
buurthuis in Uithoorn. Door de brand 
zijn al onze ruimtes en onze spullen 
van de naailes verbrand. Maar door 
alle donaties, waaronder naai- en lock-
machines, strijkijzers, strijkplanken, 
lappen, sto�en, patroonboeken en 
andere nuttige fournituren hebben wij 
weer zin en de energie om opnieuw te 
starten. Allen die dit mogelijk hebben 
gemaakt: Heel veel dank, namens 
Stichting Pavones.

Naailes in Uithoorn!

Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn, wordt gehouden op 
zaterdag 2 april en U bent van harte 
welkom. En er zijn altijd leden van de 
Filatelisten Vereniging aanwezig, bij 
wie U informatie kunt inwinnen over 
het verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 

aanwezig, waarbij U de benodigde 
postzegels kunt aanscha�en. Ook 
zijn er nieuwe stuiverboeken, dat zijn 
insteekboeken met postzegels, waar 
U postzegels uit mag nemen voor 1 
stuiver per stuk. De ruilbeurs is open 
van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het adres 
is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 
Uithoorn.

Filatelisten Vereniging Uithoorn

LEZERSPOST

De afgelopen week is er veel 
aandacht uitgegaan naar de aange-
kondigde sluiting van zwembad De 
Otter. Er is vooral gesproken en 
geschreven over de gevolgen voor 
de kinderen die zwemles krijgen 
voor het zwem-ABC. Een andere 
gedupeerde is de Uithoornse 
Reddingsbrigade (URB).
De Uithoornse Reddingsbrigade 
(URB) is in 1966 in het voormalige 
Burgemeester Kootbad opgericht en 
heeft als slogan: ‘als niet iedereen 
kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden’. 
In de afgelopen 56 jaar hebben honderden Uithoornse kinderen en 
volwassenen hun zwemvaardigheid op peil gehouden, zichzelf en 
anderen leren redden om te voorkomen dat er iemand verdrinkt. De URB 
kan de leden niet langer opleiden als het zwembad gesloten is, ze 
worden o.a. opgeleid tot Zwemmend Redder en Life Saver. Dit betekent 
dat ze zichzelf en een vriendje of vriendinnetje leren redden als ze in het 
water vallen tijdens het buitenspelen. In onze waterrijke omgeving is de 
slogan daarom extra van toepassing, zeker nu veel kinderen hun zwem-
ABC niet meer kunnen halen. Ook op andere gebieden is de URB actief, 
de URB draait mee in de veiligheidsregio als onderdeel van de hulpdien-
sten naast politie, brandweer en ambulance. Met de reddingsbrigades in 
Amsterdam en Amstelveen maken zij onderdeel uit van de nationale 
rampenvloot die onder andere afgelopen zomer in Valkenburg en België 
is ingezet tijdens de overstromingen. De brigade doet daarnaast bewa-
kingen zoals bij zeilwedstrijden, Mudrun, KinderBeestFeest, Sail en de 
Nieuwjaarsduik in Uithoorn. De leden van de URB ervaren het zwemmen 
als ontspanning en sport, dit zullen zij erg gaan missen. Het bestuur van 
de URB heeft een gesprek aangevraagd met burgemeester Pieter Heilie-
gers en wethouder Jan Hazen om mogelijkheden te bespreken over het 
voortbestaan. Kortom ook de URB is de dupe van de sluiting van het 
zwembad De Otter. 
Leidi van der Sluis

Uithoornse Reddingsbrigade in 
voortbestaan bedreigd

Uithoorn - ANWB AutoMaatje 
Uithoorn heeft op 22 maart jl. de 
vierduizendste rit mogen rijden, een 
prachtige mijlpaal. Deze bijzondere 
rit werd gereden door vrijwillige 
chau�eur Kees Smits. Hij haalde een 
stralende Simone thuis op en bracht 
haar naar De Kwakel. Simone is de 
jongste gebruiker van de vrijwilli-
gersvervoersdienst en maakt weke-
lijks verschillende ritten met ANWB 
AutoMaatje. Vanwege haar gezond-
heid is de Uithoornse afhankelijk van 
anderen voor haar vervoer. Simone 
ervaart de dienst als een uitkomst: 
‘Door ANWB AutoMaatje heb ik vrij-
heid terug.’ Vanaf het begin is zij een 
tevreden klant. ‘De chau�eurs zijn 
altijd keurig op tijd en het is altijd 
gezellig onderweg. We kletsen en 
lachen wat af!’ 

Enthousiast
Kees is een van de enthousiaste vrij-
willige chau�eurs bij ANWB Auto-
Maatje. Hij rijdt sinds augustus 2021 
en heeft al een �ink aantal buurtbe-

woners vervoerd. De ritten gaan 
bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en 
de priklocatie, maar kunnen ook naar 
andere plekken gaan, zoals de markt, 
de bibliotheek, familie of vrienden. 
Gemiddeld rijdt Kees één tot drie 
ritjes per week en hij vindt het 
ontzettend leuk werk. ‘Het vervoer 
haalt mensen uit hun isolement en 
de ritjes zijn altijd gezellig.’ Kees 
denkt met veel plezier terug aan een 
rit waarbij hij een mevrouw thuis-
bracht. Ze had het portier al geopend 
en vroeg: ‘Heb je nog even?’ Er 
volgde een mooi gesprek en er 
verstreken zo nog eens 20 minuten. 
Ook vindt Kees het �jn dat je als vrij-
williger kunt aangeven wanneer je 
niet beschikbaar bent, want in het 
seizoen gaat hij graag kamperen. 
Als de bezoekjes kort zijn, wacht Kees 
op zijn passagier. Hij vermaakt zich in 
de tussentijd prima. Soms zit er veel 
tijd tussen brengen en halen, dan 
worden het twee ritten. De planner, 
ook een vrijwilliger, kijkt in dat geval 
of dezelfde chau�eur beschikbaar is 

4000 ritten voor ANWB 
AutoMaatje Uithoorn

of dat er een andere chau�eur wordt 
ingezet. ‘Dat wordt allemaal goed 
geregeld!’ 

Leuk
Kees vond het erg leuk om de 4000e 
rit te mogen verzorgen. Hij had er 
speciaal zijn auto voor gewassen. 
Huib Vogelaar, coördinator van 
ANWB AutoMaatje in Uithoorn en 
Aalsmeer, verraste Kees en Simone 
met een attentie en bedankte Kees 
en alle andere vrijwillige chau�eurs 
en planners voor hun enthousiaste 
inzet. “Nu alle beperkingen door 
Corona zijn opgeheven is het hoog 
tijd om snel weer eens met de vrijwil-
ligers bij elkaar te komen om deze- 
maar ook andere heugelijke mijl-
palen te gaan vieren!” ANWB Auto-
Maatje is bedoeld voor mensen die 
minder mobiel zijn, zelf geen auto 
(meer) rijden en voor hun vervoer 
afhankelijk zijn van anderen. ANWB 
AutoMaatje Uithoorn wil mensen 
helpen mobiel en actief te blijven. In 
Uithoorn zijn er inmiddels bijna 400 
deelnemers en zo’n 40 vrijwilligers 
actief. De vrijwillige chau�eurs van 
ANWB AutoMaatje vervoeren minder 
mobiele inwoners met hun eigen 
auto. Aanmelden voor ANWB Auto-
Maatje is gratis en u hoeft geen lid te 
zijn van de ANWB. U betaalt alleen 
een kleine tegemoetkoming in de 
kosten. Als gevolg van de aanhou-
dende stijging van de brandstof-
prijzen zijn we genoodzaakt geweest 
om de onkostenvergoeding voor 
onze chau�eurs tijdelijk te verhogen 
naar 35 cent per kilometer. Wilt u 
meer informatie of meerijden? Neem 
dan contact op met ANWB Auto-
Maatje Uithoorn: op maandag tot en 
met donderdag tussen 09:00 en 
12:00 uur telefonisch via 0297-303 
103 of mail automaatje@uithoorn-
voorelkaar.nu. Wilt u een rit maken? 
Vraag deze dan minimaal twee werk-
dagen van tevoren aan. Wilt u vrijwil-
lige chau�eur worden? Ook dan 
hoort AutoMaatje graag van u.

De Kwakel - Een mooi moment voor 
Van Klaveren Plant om even stil te 
staan bij het slaan van de eerste 
heipaal van het nieuwe project. Na 
vele maanden aan voorbereiding is 
het dan zover. De bouw van de 
nieuwe duurzame kas gaat 
beginnen. Na een natte februari 
maand en door het mooie weer zijn 
de bouwactiviteiten in versnelling 
geraakt. Binnenkort zal deze kas 
beglazen worden en zal het installa-
tiewerk binnen voortgezet worden. 
De kas is met name zo duurzaam 
geworden vanwege het het speciale 
UV doorlatende glas, zodat de plant 
gezonder opgroeit. Ook het unieke 
verwarmingssysteem maakt het 
project klaar voor een duurzame 
toekomst. Van Klaveren Plant streeft 
ernaar om voor 100% haar eigen 
warmte op te wekken. De nieuw te 

bouwen kas is noodzakelijk om 1 van 
de oudere vestigingen te vervangen. 
De nieuwe kas komt naast de andere 
vestiging (sinds 2008) te staan. 
Komende zomer zal de verhuizing 
van de planten beginnen naar het 

Na de eerste heipaal verloopt nieuwbouw van 
Van Klaveren Plant prima

nieuwe onderkomen. Het doel van 
Van Klaveren Plant is om met ons 
�jne team de mooiste hortensia’s te 
blijven telen voor hoveniers, kwekers, 
tuincentra en exportbedrijven in een 
moderne duurzame kwekerij.

Uithoorn - De gemeente is op zoek 
naar mensen die kunnen helpen als 
tolk of als vrijwilliger. De gemeente 
Uithoorn vangt op dit moment onge-
veer 55 vluchtelingen op binnen de 

gemeentegrenzen. Eerst zijn de vluch-
telingen opgevangen in hotels, maar 
inmiddels zijn er locatie gevonden 
waar zij langer kunnen verblijven. 
Naast opvang moet er nog veel meer 

Gezocht: tolken en vrijwilligers 
voor Oekraïense vluchtelingen

geregeld worden. Daarbij is communi-
catie -en dus tolken- essentieel. Bent 
of kent u iemand die kan helpen bij 
het vertalen van informatie in het 
Nederlands/Engels naar het Oekraïens 
en/of Russisch? Of wilt u meedoen als 
vrijwilliger? Neem contact op met de 
gemeente via (0297) 513 111, of via 
een mail naar gemeente@uithoorn.nl.
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Klaverjassen bij 
Atlantis
Mijdrecht - Op zaterdag 9 April gaat 
de klaverjasavond van Atlantis weer 
van start. Vanaf 20 u is iedereen die 
zin heeft om te kaarten van harte 

Vinkeveen - Met het 2-1 verlies van 
de thuiswedstrijd in het hoofd reisde 
Hertha vol goede moed af naar 
Spaarndam. Dat moest in ieder geval 
worden recht gezet. Vanaf het eerste 
�uitsignaal gingen de mannen er 
tegenaan. Spaarndam werd op eigen 
helft teruggedrukt en een groot 
aantal kansen voor Hertha was het 
gevolg. Toch duurde het een half uur 
voor Ryan nummer 1 er inschoot. 
Hertha drong verder aan maar tot de 
rust bleef het bij dat ene doelpunt. 
De tweede helft van hetzelfde laken 
een pak. Hertha drong aan maar ze 
liepen niet verder weg. Na een kwar-
tier spelen liep het ineens op rolle-
tjes. Mika maakte binnen negen 
minuten een prachtige hattrick en zo 

was het ineens 4-0. Even later 
herhaalde zich de situatie. Nu waren 
Ryan en Martijn de makers van 5-1 
en 6-1. Intussen had Spaarndam een 
maal tegen gescoord. En kort voor 
tijd viel ook nog de 2-6. Jammer 
genoeg liep het toch nog uit de 
hand. Eerst ging Bjorn voor vijf 
minuten naar de kant. Even later 
werd een swalbe van de tegen-
stander beloond met een onterechte 
rode kaart voor Sebastiaan. Waarop 
Thijs zo kwaad werd dat ook hij na 
een opmerking tegen de scheids met 
rood er af moest. Stond Hertha 
ineens met acht man in de laatste 
vier minuten. Jammer dat na zo,n 
leuke wedstrijd het toch op die 
manier a�oopt.

Hertha -19 met winst naar huis

niets boven het echte werk; samen 
op de mat! Stukje bij beetje vinden 
de mensen de weg weer terug naar 
de dojo en dat is top! Aikido is een 
traditionele Japanse krijgskunst, 
waarbij fysieke en mentale conditie 
en weerbaarheid centraal staat. Het 
is leuk, spannend, intensief, goed 
voor je algehele conitie en soms ook 
verdraaid lastig. In een niet competi-
tieve en veilige omgeving intensief 
trainen en werken aan jezelf. Even 

loskomen van je dagelijkse beslom-
meringen en na een training weer 
met frisse energie naar huis. 
Aishinkai Mijdrecht maakt voor de 
trainingen gebruik van de dojo 
ruimte van WLC Trainingen. Je bent 
altijd welkom om te komen kijken of 
meedoen! Voor meer informatie over 
onze dojo kan je kijken op www.
aishinkai-aikido.nl óf volg onze 
pagina op Facebook. Wie weet tot 
ziens op de mat!

Aishinkai Aikido start weer op 
na lockdowns

Mijdrecht - Zaterdag 26 maart werd 
er met prachtig lente weer toch weer 
een wedstrijd gespeeld in de zaal. En 
wederom niet zomaar weer een 
wedstrijd. In deze wedstrijd tegen 
Furore in Krommenie kon er een plek 
in de Play-O�s afgedwongen worden 
door minimaal een gelijkspel te 
behalen. De vorige keer werd er thuis 
ruim gewonnen door de ploeg uit 
Mijdrecht, maar deze wedstrijd 
begint zoals elk andere weer op 0-0 
en er was dus alles om voor te spelen. 
Maar het bleef niet lang 0-0 want de 
rood-wit-blauwen schoten uit de 
startblokken en hadden binnen 5 
minuten al een marge op gebouwd 
van 4 goals alvorens Furore voor het 
eerst wat terug deed. Het gat bleef 
een tijdje op de 4 doelpunten staan 
totdat bij de 3-7 de e�ectiviteit van 
Atlantis op hol sloeg. Binnen amper 2 
minuten vielen alle 4 de schoten die 
Atlantis loste gelijk in het mandje en 
zag Furore de bui al wel hangen. 

Vleugels
Het door van Walraven B.V. gespon-
sorde eerste van Atlantis kreeg vleu-

gels en had vertrouwen in werkelijk 
alles wat ze deden zowel aanvallend 
als verdedigend opzicht. Het was ook 
misschien wel de beste eerste helft 
van dit seizoen die op de vloer werd 
gelegd in Krommenie. Na 30 minuten 
was namelijk de ruststand al 8-17.
Coach Wim Schaap was helder in de 
rust dat er goed korfbal werd 
gespeeld, maar dat er ook wel gefo-
cust en vooral scherp door moest 
blijven gegaan. Dat bericht werd 
wederom goed begrepen want na 
wel geteld 11 seconden lag die er 
alweer in en 5 minuten later kwamen 
er nog eens 4 doelpunten daarbij. 
Zou dan toch misschien die 30 moge-
lijk zijn vandaag? Wat je dan toch 
helaas niet wilt in zo’n wedstrijd is dat 
je dan blessures op loopt als de 
wedstrijd eigenlijk gespeeld is, maar 
toch lig dat altijd snel op de loer. Lars 
moest vroegtijdig voor de rust al de 
wedstrijd staken, maar ook Joyce met 
nog zo’n kwartier te gaan ging voor 
de zekerheid met een enkel blessure 
naar de kant. Rick en Fay vulden dit 
echter prima en zonder problemen 
op waardoor de sneltrein aan doel-

Atlantis bouwt veel vertrouwen 
op richting slotfase competitie

Mijdrecht - Ook tegen Voorschoten 
‘79 heeft Argon in eigen huis geen 
punten weten te behalen. Met twee 
kansen in de eerste helft die niet 
werden benut, een een bedroevende 
tweede helft met geen één schot op 
het doel op keeper Stephan van de 
Niet moest Argon met een 0-1 verlies 
afdruipen. Het doelpunt van de bezoe-
kers viel in minuut 47, tijd genoeg dus 
om de score nog aan te passen, echter 
Argon liet het volkomen afweten. We 

zagen een fel startend Voorschoten 
dat vooral in de beginfase Argon �ink 
onder druk zette. Meerdere hoek-
schoppen gaven de defensie van 
Argon veel werk, en ook de vrije 
trappen van de gasten waren gevaar-
lijk. Specialist Ronnie Verplancke 
mocht zich uitleven maar zijn eerste 
poging werd uiteindelijk onschadelijk 
gemaakt en na een kwartier ging zijn 
nieuwe poging naast. De overijverige 
Younes Ouaali zette daar wel wat 

Argon ook thuis weer kansloos

tegenover maar zijn eerste poging 
werd gekraakt en even later had hij bij 
een vrije trap geen geluk toen de bal 
via paal en zijnet achter het doel 
terecht kwam. Na een half uur spelen 
zagen we een leuke aanval van Argon 
maar de afrondende kopbal van Tygo 
Limburg scheerde over de doellat. Ook 
een poging van Jordy Zwaneveld had 
geen succes, keeper Van de Niet stond 
op de goede plaats. Voorschoten zette 
hier ook twee pogingen tegenover, 
Ronnie de Ronde schoot voorlangs 
maar de bal werd door niemand 
aangeraakt en een vrije trap in de slot-
fase ging achter. De tweede helft 
kwam Argon al in minuut 47 op 
achterstand, een voorzet van rechts 
kwam bij de tweede paal terecht en 
Thom Wijnalda was eerder bij de bal 
dan Argon keeper Marijn van 
Wandelen waardoor hij simpel in kon 
koppen, 0-1. Daarna kwam Argon 
maar weinig aan aanvallen toe, inte-
gendeel Voorschoten drong meer aan, 
een paar hoekschoppen op rij 
brachten de defensie van Argon wel 
aan het wankelen maar de schade 
bleef beperkt. Ook een schot Tim de 
Rijk werd een prooi voor de Argon 
sluitpost. De coach van Argon Ludo 
Pistorius bracht met nog 25 minuten 
te gaan Adil Lechkar en Robin Voorend 
in en in de slotfase Mika Keizers. Aan 
de stand veranderde niets, Younes en 
Bergkamp produceerde afzwaaiers en 
aan de andere kant probeerde de 
actieve Loyd van der Wilde nog een 
doelpuntje mee naar Voorschoten te 
nemen maar Martijn van Wandelen 
vond 0-1 genoeg. Zaterdag gaat Argon 
op reis naar Monnickendam.

punten gewoon door kon blijven 
gaan.

Rondje
En zo was het al met nog een 
minuutje of 10 te gaan 15-29 en zat de 
30ste er wel aan te komen! En zoals de 
regel is bij Atlantis; wie dan de 30ste 
maakt moet een rondje geven aan 
iedereen. Echter had de schrijver van 
dit verslag dit pas door toen hij de 
30ste zojuist gemaakt had. Van euforie 
naar pijn in de portemonnee. De 
laatste 10 minuten begon de grote 
wissel tombola om toch spelers van 
het 2de ook even wat minuten te 
geven in het eerste. Jelmer, Jelle, Lotte 
en Niels mochten allemaal nog even 
laten zien wat ze waard waren en ook 
zij deden uitstekend mee met het spel 
wat al werd laten zien in de overige 
gespeelde minuten. Uiteindelijk werd 
er af ge�oten met een eindstand van 
17-34. Hierdoor heeft Atlantis zich dus 
geplaatst voor de Play-o�s om 
promotie. Het is echter alleen nog 
afwachten of ze als nummer 1 of 2 
deze play-o�s in gaan. Dit zal 
volgende week beslist worden tegen 
koploper HKC. Als Atlantis wint 
worden zij de nummer 1. Volgende 
week 17:15 in Utrecht komt dat zien, 
komt dat zien!

Wilnis - Na de nederlaag van vorige 
week volgde afgelopen zaterdag een 
knap herstel van CSW op bezoek bij 
Victoria. CSW was de gehele 
wedstrijd de bovenliggende partij en 
won dik verdiend met 0-2.
Zelf veel mogelijkheden creëren en 
achterin heel weinig kansen 
weggeven. Dat was de conclusie van 
de prima partij die CSW zaterdag 
afwerkte tegen Victoria. Vanaf het 
eerste �uitsignaal nam CSW de touw-
tjes stevig in handen en bepaalde 
het spel. De ploeg kwam goed door 
via de �anken met goede voorzetten 
maar vooralsnog niemand voor het 
doel om af te ronden. De eerste 
goede kans was voor Matt Veerhuis 
die prima werd aangespeeld door 
Jordy de Groot. Veerhuis haalde 
vervolgens verwoestend uit maar de 
bal eindigde op de vuisten van de 
doelman. Daarna een enorme kans 
op een voorsprong voor CSW. De 
doorgebroken Veerhuis gaf de bal 
laag en hard voor waarna Bram 
Korver vrij kon inschieten maar de 
bal verdween centimeters over het 
doel. De volgende kans diende zich 
alweer snel aan. De Groot speelde 
zich knap vrij binnen de zestien en 
ook zijn stiftbal verdween maar 
centimeters over het doel. Uit een 
van de vele hoekschoppen kwam de 
bal op het hoofd van Berry Kramer 
maar nu verdween de bal net naast 
het doel. Het enige wapenfeit van 
Victoria was een schot op het doel 
van Rahim Gok die de bal prima 
klemvast pakte. Veel mogelijkheden 
dus voor de ploeg van Michel Stra-
ting maar vooralsnog geen tre�ers 

waardoor beide ploegen met een 0-0 
ruststand aan de thee gingen.

Op jacht
Na rust hetzelfde spelbeeld als voor 
rust. CSW bepaalde en ging verbeten 
op jacht naar een voorsprong. De 
ploeg was in die beginfase van de 
tweede helft wel dreigend maar de 
grote kansen zoals voor rust bleven 
uit. Maar na 70 minuten was het 
eindelijk raak en kwam CSW op een 
dik verdiende voorsprong. Veerhuis 
gaf de bal vanaf links hard en laag 
voor en invaller Justin Blok rondde 
heel bekwaam af bij de eerste paal. 
Victoria begon hierna wat meer aan 
te dringen maar de ploeg was abso-
luut niet bij machte om het CSW echt 
moeilijk te maken. Wel was het 
oppassen voor CSW bij een paar 
hoekschoppen en vrije trappen van 
de thuisploeg maar ook in de lucht 
was CSW heer en meester. Doordat 
Victoria meer risico’s begon te nemen 
kreeg CSW alle ruimte om de voor-
sprong uit te bouwen. Kansen 
kwamen er wel maar de juiste 
precisie ontbrak om de wedstrijd 
de�nitief in het slot te gooien. 
Victoria geloofde nog in een punt 
maar verder dan een kopbal die 
naast ging kwam de ploeg niet. In 
blessuretijd maakte CSW aan alle 
onzekerheid een einde. Kramer liep 
over de as van het veld en bediende 
Mick v.d. Loo op maat die vervolgens 
oog in oog met de doelman heel 
beheerst binnenschoot. Een 
verdiende zege voor CSW dat door 
deze overwinning voorlopig naar 
boven mag blijven kijken.

Knap herstel CSW

Mijdrecht - Na twee jaren waarin 
onregelmatig getraind kon worden 
vanwege de lockdowns, zijn de 
lessen bij Aishinkai Aikido Mijdrecht 
inmiddels weer in volle gang. In deze 
periode hebben we zo goed mogelijk 
geprobeerd om door te gaan met 

trainen. Bij lekker weer trainden we 
in de buitenlucht bijvoorbeeld. Maar 
ook organiseerden we online lessen 
via Zoom en deelden we instructie-
�lmpjes om de mensen tijdens de 
lockdowns aangesloten en in bewe-
ging te houden. Maar er gaat toch 

welkom. Je krijgt een lekker kopje 
ko�e of thee en later nog wat 
hapjes. Er worden 3 rondes gespeeld, 
ook zijn er cadeau’s te winnen met 
de loterij. Dus kom gerust langs voor 
een gezellige avond, kantine Atlantis, 
Hoofdweg 85a Mijdrecht.
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Uithoorn - Het stuivertje wisselen in 
de A-lijn ging op de vierde avond 
gewoon door. Nu waren het Cora de 
Vroom & Hans Slagboom die bewon-
derende ogen op zich gericht wisten 
door voor een avond het sterkste 
paar van de club te zijn. Met 61,67% 
troefden ze de tegenstanders af. Ook 
de tweede plek verdient bewonde-
ring, de gelegenheidscombinatie 
Elisabeth van den Berg & Jan Bronk-
horst presteerde het om die met 
58,75% te veroveren waarbij Jan, 
uitkomend in de B- lijn, daarvoor nog 
zelfs een bonus tot 61,25% kreeg, 
geheel volgens de regels. Janny 
Streng & Johan Le Febre, die hier wel 
meer aan de weg timmeren, werden 
derde met 55,42%, vergezeld van 
Monique Veenboer & Joyce Udema, 
die het zelfde percentage binnen 
haalden. Op vijf zagen we Gerda 
Schavemaker & Jaap Kenter voor het 

eerst weer eens in de top terug met 
51,67%. In de B-lijn scoorden Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt nog iets 
beter dan virtuele Jan met bonus en 
werden zo eerste met de top score 
van de avond van 63,44%. Tonny & 
Otto Steegstra lagen boord aan 
boord met Adrie & Ko Bijlsma en 
beslisten deze strijd net met een 
neus lengte voordeel van 57,11 om 
57,03%! Ria Verkerk & Wim Röling 
deden het zelfde met Richard van 
den Bergh & Tim Vader en daar was 
de �nish in 54,95 om 54,43%. 
Beschikt u ook over voldoende 
concentratie om die tot het aller 
laatste kaartje vast te houden, meng 
u dan in de strijd om de hoogste 
bridge eer. Dat kan elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in het Buurt-
nest Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen 
e-mail: gerdaschavemaker@live.nl 

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - De wielren leden van 
UWTC zijn alweer een paar weken 
actief in de wedstrijden. Bij clubs in 
de regio worden momenteel de 
regiokampioenschappen verreden en 
hierin zijn alweer leuke uitslagen 

behaald. Bij de jongste jeugd heeft 
Tristan Planken uit Uithoorn dit jaar 
zijn debuut gemaakt en ondanks dat 
hij nog 8 jaar moet worden heeft hij 
alle wedstrijden een podiumplaats 
gereden. Komende zondag 3 april 

Komende zondag strijd bij UWTC

kunt u hem en vele andere UWTC 
leden op de thuisbaan rond sport-
park de Randhoorn aanmoedigen. 
Dan wordt er bij UWTC in alle catego-
rieën gestreden om het Kampioen-
schap van Uithoorn. De jeugd start 
om 10 uur, om 11.30 uur starten de 
nieuwelingen en dames en om 13 uur 
zal de laatste groep van start gaan 
met sterke deelnemers in de sport-
klasse, amateurs, elite, junioren en 
beloften renners. Vanaf dinsdag 29 
maart gaat ook de dinsdagavond-
competitie weer van start en worden 
alle trainingen op de weg hervat. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
UTWC lid Lorena Wiebes heeft bij de 
dames alweer een paar overwin-
ningen gegrepen. Internationaal 
behoort ze tot de top en is ze één van 
de sterkste sprinters van dit moment. 
Lorena heeft dit jaar de GP Oetinge, 
Ronde van Drenthe en Nokere Koerse 
gewonnen. Wij zullen vast nog veel 
van haar horen dit seizoen.

Uithoorn - Afgelopen weekend heeft 
het J09-1 voetbalteam van Legmeer-
vogels deelgenomen aan een sterk 
bezet internationaal voetbaltoernooi 
op Texel. In tegenstelling tot in de 
competitie, waar 6 tegen 6 gespeeld 
wordt op een kwart veld, werd in De 
Koog 8 tegen 8 gespeeld op een half 
veld. Om de jongens optimaal voor 
te bereiden, werden zij de afgelopen 
weken door trainer Patrick Woer-
deman klaargestoomd. Dit aan de 

hand van aangepaste trainingen en 
diverse oefenwedstrijden op een half 
veld tegen sterke tegenstanders uit 
de regio. De eerste wedstrijd op Texel 
was gelijk een prachtig a�che, 
namelijk tegen hun leeftijdsgenoten 
van Ajax, welke tot de beste van het 
land behoren. Legmeervogels wist 
zeer lange tijd wist Ajax van scoren te 
houden en een sensatie leek in de 
maak. Pas in de laatste vijf minuten 
wist Ajax twee keer het net te vinden. 

Legmeervogels J09-1 strijdt met 
Nederlandse en Belgische topclubs

Al met al een prima start van het 
toernooi.

Verloren
Vervolgens werd er verloren tegen de 
uiteindelijke verrassende winnaar KV 
Mechelen. Ook de wedstrijden tegen 
FC Utrecht en Racing Genk leverde 
helaas geen punten op. De wedstrijd 
tegen VV Texel ‘94, de enige andere 
deelnemende amateurvereniging, 
leek de ideale mogelijkheid voor een 

winstpartij. Ondanks meerdere 
kansen van Uithoornse kant, werd er 
mede via een aantal vlijmscherpe 
counters een nederlaag geleden. Op 
zondagochtend stond de laatste 
poulewedstrijd op het programma 
tegen Excelsior. Lange tijd ging het 
gelijk op, maar helaas moest 
Legmeervogels uiteindelijk het 
onderspit delven. De laatste wedstrijd 
werd gespeeld tegen FC Volendam, 
die in de andere poule met de teams 
van onder meer Feyenoord, Sparta en 
Heerenveen onderaan was geëin-
digd. Ook deze wedstrijd lukte het 
uiteindelijk niet om met een overwin-

ning naar huis te gaan. Dit ondanks 
een aantal goede kansen voor 
Legmeervogels. Al met al een prach-
tige en erg leerzame ervaring voor 
Jaysan, Dani, Julyen, Iler, Storm, 
Monsif, Hudayfa, Scott, Dean en 
Kevin. Zij hebben zich prima 
verweerd tegen de deelnemende 
topclubs uit Nederland en België. Met 
een beetje meer geluk hadden de 
jongens met een overwinning huis-
waarts gekeerd. Nu weer omscha-
kelen naar 6 tegen 6 en een goed 
vervolg geven aan de sterke overwin-
ning van vorige zaterdag tegen het 
Amsterdamse DCG!

Uithoorn - In de gemeente 
Uithoorn/De Kwakel zijn vele spor-
tieve en culturele verenigingen 
actief, waaronder AKU Atletiekvereni-
ging en het AKU Wandelsportcen-
trum. Door het AKU Wandelsportcen-
trum wordt sinds enkele jaren 
“Uithoorns Mooiste de Wandeling” 
georganiseerd. Alhoewel er nog niet 
van een lange traditie gesproken kan 

worden willen zij er wel een traditie 
van maken. Een aantal jaren geleden 
is het plan opgevat om een wande-
ling over een aantal afstanden te  
organiseren in de omgeving van 
Uithoorn en de Kwakel, waar een 
geweldig aantal wandelaars aan 
deelnam. Door de pandemie is het 
helaas een paar jaar niet mogelijk 
geweest, maar dit jaar willen zij weer 

Uithoorns Mooiste de wandeling 
organiseren. 
Op zondag 10 april is bij het AKU 
Wandelsportcentrum, Rand-
hoornweg 100, 1422 NE Uithoorn het 
start- en eindpunt van deze wande-
ling. Er zijn twee routes: 6 en 15 km. 
Vóórinschrijven kan t/m 8 april via 
www.inschrijven.nl én op de dag bij 
het startpunt. Helaas zijn er altijd 

Wandel mee met Uithoorns Mooiste kosten aan een dergelijk evenement 
verbonden te weten €3.00 . Zolang er 
voorraad is, is er ook een boekje te 
verkrijgen  met als titel “Met AKU 
door de historie van Uithoorn” ter 
waarde van €6.00. Een alleraardigst 
bijzonder boekje waaraan twee 
kenners van Uithoorn Peter 
Schat(foto’s) en Jan Maarten Pekelha-
ring (tekst) hun medewerking aan 
hebben gegeven. Wandelen is een 
bijzonder gezonde activiteit voor 

lichaam en geest. Mocht u tijdens 
deze wandeling op de gedachte 
komen, dit past wellicht bij mij, meld 
u aan voor een vrijblijvende oriënte-
rende wandeling bij AKU Wandel-
sportcentrum www.AKU-uithoorn.nl/
wandelen. Er wordt gewandeld op 
woensdag- en vrijdagochtend voor 
beginners en gevorderden. Uit erva-
ring en van mede wandelaars, het 
zijn altijd bijzonder gezellige 
ochtenden.
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Vinkeveen - Op vrijdag 1 april ( geen 
grap ) 2022 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend, afgelopen vrijdag was Diny 
van Scheppingen de beste kaartster 

met 7205 punten de totale uitslag 
van deze avond was:
1. Diny van Scheppingen 7205 ptn
2. Peter van Kerkwijk 7110 ptn
3. Dirk van Nieuwkerk 7008 ptn
De poedelprijs was voor Ria van Es 
met 5118 punten. 
De volgende prijs-klaverjas avond zal 
dus zijn op vrijdag 1 april 2022 

Klaverjassen in de Merel

De Ronde Venen - Kanovereniging 
De Ronde Venen start per 1 april het 
“buiten” seizoen en gaan alle activi-
teiten weer beginnen. Ook de club-
avonden op woensdagavond. Door 
de activiteitencommissie worden er 
ook voor komend jaar interessante 
tochten georganiseerd. Voor elk wat 
wils. Van korte tochten dichtbij huis 
tot ware marathon tochten ver van 
huis. 

Lekker actief buiten zijn
Vanaf de botenloods aan de 
Herenweg 196 in Vinkeveen kan de 
kajak zo vanuit de container het water 
in. Een uitstekende locatie om te 
starten voor een prachtige tocht over 
de plassen. Elke keer is het water weer 
anders. Prachtig is het om ’s avonds 
de drukte van je af te leggen en 
geheel te ontspannen in je kajak en te 
genieten van een zonsondergang. 
Met wind wordt een tocht op de 
plassen een uitdaging.

Verenigingsmateriaal beschikbaar
Voor mensen die het kanovaren eens 

willen proberen of voor nieuwe leden 
heeft de club kajak ter beschikking. 
Deze kunnen worden gebruikt en zo 
is het niet nodig om direct een kajak 
zelf te kopen. Hierdoor is er geen 
extra drempel om niet een keer te 
starten met varen. Als het kanovaren 
bevalt kan er later een eigen kajak 
worden aangeschaft.

Kom bij ons kajakken!
Heeft u weleens een keer een kajak of 
kano gehuurd, maar dat is u niet goed 
bevallen? Meestal komt dat door een 
gebrek een techniek en net niet 
voldoende conditie die nodig is om 
prettig en goed te kunnen varen. Of 
heeft u ooit een boot gekocht, maar 
ligt die in de tuin te verkommeren? 
Jammer is dat! Wij nodigen u uit om 
langs te komen en om lid te worden. 
Door vaker te varen en te leren van 
meer ervaren kajakkers zal uw tech-
niek toe nemen en daarmee om de 
snelheid. Kortom u krijgt hierdoor 
meer plezier in het varen. Voor begin-
nende of opnieuw beginnende kano-
vaarders is het aan te raden om reeds 

Kanovereniging De Ronde 
Venen hoopt op mooie zomer

De Ronde Venen - Zaterdag 26 maart 
was het de beurt aan de midden-
bouw turnsters. Voor Aster en Vera 
hun allereerste wedstrijd en voor 
Zjoske en Helena hun eerste 

wedstrijd sinds 2 jaar. Ze begonnen 
op sprong met mooie zweefrollen en 
handstandplatvallen. Helena sprong 
zelfs een salto. Zjoske werd op sprong 
2de. Daarna door naar de brug. Met 

Veenland turnsters doen het 
uitstekend

Mijdrecht - Maandag 21 maart is 
door diverse omstandigheden de 
eerste ronde van de lentecompetitie 
in een lijn gespeeld. De scores zullen 
te zijner tijd aangepast worden voor 
de stand in de twee lijnen. Jopie de 
Jong & Lenie Koevermans vonden de 
goede biedingen en speelwijzen en 
scoorden 60,71%. Ineke Koek & Alice 
Oosterling deden het met 54,76% 
erg goed. Maar ze werden op de voet 
gevolgd door Rene de Jong & Tineke 
Schreurs met 54,46%. Een spel met 
veel mogelijkheden werd gewonnen 
door Ineke Koek & Alice Oosterling. 
Zij boden en speelden 6SA. Andere 
paren gingen in 6harten of 4harten 
met minimaal 2upslagen. Een ander 
spel gaf een chaotisch beeld: 3SA 
werd gemaakt met 1 upslag maar 
ging ook 4down en tevens werd 
4harten met een upslag gespeeld. 
Het kan verkeren. Johan & Ingrid 
Voskamp boden als enige 5klaveren 
uit waar andere paren 3 klaveren met 
upslagen speelden.

Volle bak
Donderdag 24 maart was het volle 
bak en ieder gemotiveerd om goed 
te spelen. Ook hier werden slempo-
gingen ondernomen die slaagden. In 
de A-lijn zetten Elisabeth & Nan van 
den Berg hun goede vorm voort met 
64,02%. Bea van den heuvel & Tiny 
Tijssen toonden vormbehoud met 
57,26%. Klaas Verrips & Maria Baas 
scoorden een veelbelovende 56,04%. 
Slem is altijd mooi om te bieden en 
nog leuker is het als je het haalt. 
Elisabeth & Nan van den Berg boden 
7harten en maakten het. De overige 
teams zaten in 6harten met 1upslag 

of in 3SA en 4harten met upslagen. 
Ook deden Frank van der Laan & 
Richard van Heese een duit in het 
slemzakje met een gedegen 
7schoppen. De andere teams bleven 
in 4schoppen met upslagen of 
6schoppen. Soms is tijdig stoppen 
met bieden een goede keuze. Team 
Van den Berg en Versteeg boden en 
maakten 3harten. De overige teams 
waren optimistisch en boden 
4harten maar gingen 1down.

Spannend
In de B-lijn was het spannend. De 
twee toppers lieten elkaar weinig 
ruimte. Anneke Wortel & Jan Broeck-
mans hadden een mooie score van 
61,81%. Ben Gabriel & Mart van de 
Voort konden daar net niet bij met 
61,11%, maar toch een prima pres-
tatie. Paula Kooijman & Koos Wieling 
haalden op kleine afstand 55,00%. 
De “vijf” biedingen zijn ook mooi 
maar vaak riskant. Ben Gabriel & Mart 
van der Voort speelden als enigen 
een 5ruiten contract. Andere paren 
speelden 3klaveren of 3schoppen 
met een upslag. En dan weer zo’n 
spel waar de keuze lastig was. Er 
werd 5ruiten gespeeld en ook 3SA 
met 4 upslagen. Nog een spel waar 
ieder 4schoppen bood maar uitein-
delijk allen een down gingen. “Bod 
goed, zitsel verkeerd!”. Soms is een 
klein bod reden voor succes. Dit 
overkwam Wies Veenstra & Jenny 
Silver. Zij boden succesvol 
1schoppen waar de overige paren 
ten onder gingen in een SAcontract. 
Zo zie je maar weer dat “pas” op het 
juiste moment tot een goed bod kan 
leiden.

Bridgevereniging Mijdrecht 

Mijdrecht - Een maand lang 
besteden de basisscholen in Mijd-
recht extra aandacht aan gezondheid, 
sporten en bewegen. Vakleerkrachten 
l.o. uit de Ronde Venen, Petra Vink 
(gezondheidsconsulent), sportaan-
bieders en Ilse van Kippersluis (buurt-
sportcoach Team Sportservice de 
Ronde Venen) komen samen om leer-
lingen zoveel mogelijk te leren over 
een gezonde leefstijl.

Wat houden de activiteiten van ‘Sta 
niet stil in april’ in?
Van 30 maart t/m 22 april worden er 
verschillende activiteiten georgani-
seerd voor alle basisscholen in Mijd-
recht. Er komen sportaanbieders 
langs tijdens de gymles van de 
groepen 1 t/m 8 en geven hierbij 
clinics. Bijvoorbeeld stoeien, hard-
lopen en dansen. Daarnaast gaat 
gezondheidsconsulent Petra Vink met 
de kinderen aan de slag met het 
maken van een gezonde traktatie en 
kunnen ouders deelnemen aan een 

voorlichtingsavond ‘Gezonde leefstijl 
voor het gezin’. De buursportcoaches 
van Team Sportservice organiseren 
deze maand iedere woensdag en 
donderdag naschools aanbod op een 
van de schoolpleinen.

Het programma
‘Sta niet stil in april’ begint voor alle 
groepen 7 op woensdag 30 maart 
met het trefbaltoernooi in de Phoe-
nixhal. Op die dag staat op basis-
school De Windroos ook het 
naschools aanbod gepland. Op basis 
van behoefte worden de clinics en 
workshops met de scholen zelf inge-
deeld. Op vrijdag 22 april sluiten de 
scholen ‘Sta niet stil in April’ af met de 
Koningsspelen.

Meer informatie? 
Als u meer wilt weten over de activi-
teiten, neem dan contact op met: 
Buurtsportcoach Team Sportservice 
De Ronde Venen, via ivankippersluis@
teamsportservice.nl of 06-42169133.

‘Sta niet stil in april’ op 
basisscholen in Mijdrecht

hoge zwaaien en keurige rechte 
benen werd Vera 1ste en Zjoske 2de 
op dit toestel. Er kwamen zelfs 
complimenten van de jury hoe netjes 
ze het deden. Daarna de gevreesde 
balk. Donderdag nog hard geoefend 
op de koprol maar het blijft een 
vervelend element. Helaas viel 
iedereen een keer van de balk maar 
uiteindelijk deden ze de rest van de 
oefening zo netjes dat ze toch mooie 
cijfers haalden. Aster werd 2de. Dan 
alweer het laatste toestel de vloer. 
Vera raakt een beetje in de war en 
deed twee keer de handstand, Helena 
turnde een deel van haar oefening 
buiten de mat maar de jury was 
coulant. Zjoske turnde een keurige 
oefening en Aster deed dit zelfs het 
beste van iedereen. Bij de prijsuitrei-
king bleek Aster samen met een 
andere turnster gedeeltelijk 1ste te 
zijn en daardoor werd Zjoske 3de 
maar met een zilveren rand. Helena 
werd 7de en Vera 8 ste. Knap gedaan 
alle vier de turnsters bij de eerste 10 
en ook al plaatsen verdiend voor de 
toestel�nale.

in het voorjaar te starten met het 
opdoen van ritme; techniek en 
conditie. Later in het jaar heeft men 
daar een hoop plezier van wanneer 
de tochten wat langer worden. 

Vinkeveen
Vanaf de botenloods aan de 
Herenweg kan de kajak zo vanuit de 
container het water in. Een uitste-
kende locatie om te starten voor een 
prachtige tocht over de plassen. Elke 
keer is het water weer anders. 
Prachtig is het om ’s avonds de drukte 
van je af te leggen en geheel te 
ontspannen in je kajak en te genieten 
van een zonsondergang. Met wind 
wordt een tocht op de plassen een 
uitdaging.

Clubavond:
Op de stek aan de Herenweg 196 
heeft de kanoclub veel te bieden voor 
jeugd of volwassenen die belangstel-
ling hebben om te gaan kanovaren. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
De clubavond op de woensdag is om 
7.00 uur vertrek bij de loods. Iedereen 
kan een keer vrijblijvend meevaren. In 
mei is er een opendag bij de club en 
kan er ook proef worden gevaren.

Ook nieuwe jeugd is welkom: 
Alle jeugd is welkom! Het enige dat 
nodig is een zwemdiploma. De club 
kan voor kajak en peddel zorgen. 
Hierdoor is de drempel om kennis te 
maken met het kanovaren laag. De 
jeugd vaart op de zaterdagochtend 
en verzamelt om 10.30 uur. De groep 
is erg enthousiast en heeft altijd veel 
plezier met elkaar. Al spelend worden 
de vaartechnieken geleerd. Aan het 
einde van het seizoen vinden de 
examens plaats. Voor de ouders is er 
de gelegenheid om mee te varen en/
of te helpen met het begeleiden van 
de jeugdgroep.

aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn 
voor de inschrijving 19.45 uur tel. van 
Café de Merel is 0297-263562 Arken-
park Mur 43 3645 EH Vinkeveen E.
mail thcw@xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijs-klaverjas competitie 
2021/2022 Voor 2022, 1,15 en 29 
april,13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 
juli. Alle datums onder voorbehoud.
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Uithoorn - Dinsdagmiddag 22 maart 
en stralend weer. Toch hadden 23 paren 
de weg naar ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan weten te vinden. In 
de A-lijn een stilzittafel, wat niet zo’n 
straf was want het betekende een half 
uur lekker in het zonnetje. De hoogste 
score viel deze week in de B-lijn bij Tina 
Wagenaar & Cora de Vor 62,92%. Elly 
Belderink & Atie de Jong volgden met 
60% rond. Dan een sprongetje naar de 
derde plaats: 52,92% voor Marja van 
Holst Pellekaan & Loes Takes. Op vier 
Inge Dyrbye & Thea Stahl met 51,25% 
en op vijf Greet van Diemen & Jany van 
der Ent met 50,83%. De A-lijn werd 
aangevoerd door Elly van Nieuwkoop & 

Jessie Piekaar met 62,50%. Als enige 
paar boden zij een ruitenslem waar de 
‘concurrentie’ niet verder kwam dan 
3SA +3. In dezelfde ronde samen met 
slechts één ander paar nog een slem-
mmetje: 6SA (maar dan wel +1). 
Scherp geboden en gespeeld! Plaats 
twee en drie werden gedeeld door 
Gerda Bosboom & Jetty Weening en 
Eugenie Rasquin & Riet Willemse met 
60% rond. Op vier Tini Geling & Paula 
Kniep met 58,85% en op vijf Coby 
Bruine de Bruin & Ria Verkerk met 
51,56%. Het was weer een mooie 
middag. Voor informatie over de club 
gelieve u een e-mail te sturen naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - Legmeervogels onder 23 
mocht zaterdag 26 maart aantreden 
tegen Jodan Boys. LMV is na het op 
het laatste moment voorkomen van 
degradatie, nieuw ingedeeld voor 
een voorjaarscompetitie. Waar voor-
heen gespeeld werd tegen clubs uit 
de provincies Noord-Holland en 
Utrecht, zitten er nu bijna allemaal 
Zuid-Hollandse clubs in de poule. 
LMV moet naar exotische plaatsen 
als Leiden, Warmond, Gouda en zelfs 
Rotterdam afreizen. De eerste kennis-
makingen met de poule zijn slecht 
bevallen, in 2 wedstrijden wist LMV 
nog niet te scoren maar kreeg er wel 
al 10 om de oren. Maar dit keer leek 
alles de goede kant op te rollen. In 
het eerste kwartier had Jules al 2x de 
paal geraakt. Waarbij hij helaas wel 
beter gepositioneerde medespelers 
over het hoofd zag. Tegenstander 
Jodan wist slechts enkele afstands-
schoten te produceren, die gedragen 
door een forse wind in de rug over 
het doel zeilden. Al met al werd de 
rust met de brilstand bereikt.
In de tweede helft had LMV het 
windvoordeel en trok ten aanval. Een 
kansrijke aanval werd ruw onder-
broken, waarna de scheidsrechter de 
bal voor een vrije trap op een fraaie 
plek neerlegde. Luc krulde de bal 
met zijn �uwelen touch in de verre 
hoek, onbereikbaar voor de Jodan-
keeper. LMV stond hiermee voor het 
eerst in de competitie voor. Lang 

duurde deze luxe echter niet. Uit een 
ouderwetse scrimmage voor het 
LMV-doel wist een Jodan-speler de 
bal in het net te werken. Coach 
Hennie wisselde zijn moegestreden 
aanvalslinie in 1x voor 3 verse 
krachten. Hiermee was helaas het gif 
uit de aanval. Waar de voorhoede 
eerst de Jodan-verdedigers op eigen 
helft kon houden, werd deze linie nu 
eenvoudig uitgespeeld en bleek 
krachteloos. LMV werd naar achteren 
gedrongen en de onvermijdelijke 1-2 
viel al snel. Hoewel LMV nog van alles 
probeerde, kwam het niet verder dan 
een afstandsschot van Jens dat rake-
lings over ging.  Uw verslaggever 
heeft zich ondanks de nederlaag 
geamuseerd onder  het genot van 
een fel voorjaarszonnetje. Als de lijn 
zo wordt voortgezet, kan het eerste 
punt niet lang uitblijven. Man of the 
match Jules , die helaas niet verder 
kwam dan 2x het aluminium raken.

Legmeervogels -23 dicht bij 
eerste punt

Uithoorn - Daar gaan wij dan op een 
doordeweekse dag � naar Utrecht 
om het daar op te nemen tegen titel-
kandidaat Kampong. Op een lekkere 
tijd van 20.30 uur. Wordt dus nacht-
werk voor je terug bent in Uithoorn. 
Om daar te komen is het even spits 
rijden op de A2 Geen spits rijden op 
de A2 maar wel even op de N201.
Legmeervogels beginnen dit duel 
tegen Kampong met Folke Maen-
hout in het doel. Verder Sven van 
Beek, Mitchell Verschut, Kenneth van 
der Nolk van Gogh en Seth Sarpong 
in de achterhoede. Op het midden-
veld Jaimy de Block, Stan Tjassens, 
Mika de Jeer en Tom Tiekstra. Voor 
staan opgesteld Nick Verschut en 

Derk Streefkerk. Wissels zijn Jamil 
Held, Prince Owusu, Jordi Holt, Stan 
Vincken en Anthonu Acda. 

Druk
Als je dan het sportpark opkomt, is 
het razend druk. Allemaal voor de 
voetbal? Nee hoor, de dames hockey 
van Kampong speelde thuis tegen 
Bloemendaal. Het complex Kampong 
omvat slecht 7 voetbalvelden en 9 
hockey velden. Overal volop veldver-
lichting dat met een simpel knopje 
bediend kan worden. 
Dan de voetbalwedstrijd Kampong 
tegen Legmeervogels. Het schijn een 
traditie te worden, helaas een 
verkeerde traditie, dat Legmeervo-
gels snel op achterstand komt. Ook 
nu weer. 5 minuten op de klok en 1-0 
voor de thuisclub. De elf van 
kampong zijn wat beweeglijker en 
wat feller. Maar door goed en 
compact te verdedigen weet 
Legmeervogels goed stand te 
houden. Vlak voor het rustsignaal 
begint Sven van Beek aan een ruche 
dwars over het veld . Zijn inzet 
vervolgens gaat via de billetjes van 
Stan Tjassens richting Mika de Jeer. 
Deze Mika de Jeer bedenkt zich geen 
moment en zijn schot verdwijnt 
onhoudbaar in het doel van 
Kampong. 1-1. Doelpunt Mika de 
Jeer (3x goed?).

De tweede helft is een afspiegeling 
van de eerste 45 minuten. Een goed 
spelende Kampong zet ook nu weer 

Legmeervogels pakt punt

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
mocht Thamen eindelijk weer het 
oefenprogramma beginnen met een 
Vuurlijn Toernooi. De teams die 
uitkomen in de U15 (voorheen aspi-
ranten) competitie waren aan de 

beurt en met schitterend weer kon er 
lekker gehonkbald worden. Naast de 
twee Thamen teams waren aanwezig 
Hilversum Hurricanes en BSC Almere 
met 2 teams en Quick Amersfoort in 
de 2e klasse. In de U15 2e klasse lag 

Vuurlijn Toernooi U15 
groot succes!

Legmeervogels vast op eigen helft. 
Kampong komt geholpen door niet 
al te best verdedigen bij Legmeervo-
gels op een 2-1 voorspong te komen. 
Even later wordt het zelfs 3-1. Toch 
krijgt Legmeervogels de kans in de 
73ste minuut om op 3-2 te komen 
alleen lukte het Derk Streefkerk niet 
om in een op een situatie de 
doelman van Kampong te passeren. 
3-1 wordt dan ook de eindstand van 
dit inhaal duel. Andere uitslagen van 
inhaalduels deze avond: AFC’34 – 
SDZ 1-1 en ROAC- FC Uitgeest 1-1

Legmeervogels - SDZ
65,5 uur later met de wedstrijdbal 
geschonken door Grand Brasserie 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 te 
Uithoorm,  wederom aan de bak. De 
tegenstander in Uithoorn is het 
Amsterdamsche SDZ (Samenspel 
Doet Zegevieren). Eerder dit seizoen 
verliest Legmeervogels in 
Amsterdam met 4-2 Door blessures 
moet Trainer Ton Pronk zijn selectie 
aanpassen. Jordi Holt neemt in de 
defensie de plaats in van Mitchell 
Verschut. Voorin komt Stan Vincken 
de plaats in van de ook niet �tte Nick 
Verschut. In de eerste 45 minuten 
gaat het spel op en neer. De jonge 
garde van de thuisclub zit er fel en 
direct op. SDZ heeft duidelijk moeite 
met de aanpak van Legmeervogels; 
fel en compact verdedigen te 
beginnen op het middenveld. Het is 
gewoon een leuk en spannend duel. 
Voor de beide doelverdedigers is er 
in deze eerste helft weinig te doen. 
De tweede helft is Legmeervogels 
duidelijk de betere partij en krijgt 
langzaam maar zeker een veld over-
wicht met diverse mogelijkheden om 
het doelpunten bal te openen. Maar 
deze mogelijkheden worden niet 
benut. Het is ook de neutrale 
toeschouwer duidelijk dat de thuis-
club toch wel het meest recht heeft 
op de overwinning. Maar om een 
wedstrijd winnend af te sluiten heb 
je doelpunten nodig en daar hapert 
het vanmiddag bij Legmeervogels. 
Legmeervogels krijgen met de jonge 
spelers steeds meer body. De ploeg 
ontwikkeld zich steeds nog steeds in 
positieve zin en het kan dan ook niet 
lang meer duren of het bekende 
kwartje gaat de goede kant opvallen 
zodat Legmeervogels steeds meer en 
meer gaat klimmem op de compe-
titie lader. Zondag speelt Legmeervo-
gels uit tegen de FC Uitgeest.

het niveau zeer dicht bij elkaar en 
was de pitching en verdediging van 
de diverse teams goed op dreef, 
daarbij werd er ook lekker geslagen. 
Ieder team speelde drie wedstrijden 
en Thamen U15-2 wist alles te 
winnen. BSC Almere werd tweede, 
Hilversum derde en Quick vierde. In 

de U15 3e klasse werd er met 3 
teams gespeeld en was er dus de 
mogelijkheid om vier wedstrijden te 
spelen. Ook hier wist Thamen alle 
wedstrijden te winnen, werd 
Hilversum tweede en BSC Almere 
derde. Ook komend weekend, als de 
voorspellingen meewerken, is er 

weer een Vuurlijn Toernooi. Op 
zaterdag is dit voor de U12 (voor-
heen pupillen) teams en op zondag 
voor het eerste dames softbalteam 
van Thamen. Op zondag is er dan 
ook een thuiswedstrijd om 14.30 uur 
van onze Honkbal Heren 1 tegen 
Storks H2.
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Uithoorn - Afgelopen weekenden 
hebben veel jeugdatleten van AKU 
deelgenomen aan de nationale 
indoorwedstrijden in Apeldoorn. 

Nationale indoorwedstrijd pupillen
Zondag 13 maart werd de grootste 
indoorwedstrijd voor pupillen georga-
niseerd. In totaal deden meer dan 600 
atleten uit heel Nederland mee aan dit 
evenement. In het prachtige atletiek-
stadion, Omnisport, was het voor veel 
atleten een spannende, maar ook een 
onvergetelijke wedstrijd. AKU reisde 
met 25 atleten af naar Apeldoorn, 
waar de talenten van AKU het 
geweldig hebben gedaan.

Bij de jongens pupillen A1 stonden 4 
atleten aan de start. Roel Verlaan 
kende een succesvolle meerkamp 
met twee persoonlijke records bij het 
hoogspringen en kogelstoten. Roel 
eindigde na 4 onderdelen op een 
knappe 3e plaats. Mike van Ettinger 
liep de afsluitende 600 meter zeer 
sterk en kwam in een nieuw persoon-
lijk record over de �nish. Mike 
eindigde totaal in de meerkamp als 
16e. Finn Bakker was in zeer goede 
vorm en behaalde op 4 onderdelen 
drie persoonlijke records. Vooral zijn 
pr bij het hoogspringen was een 
grote overwinning. Finn eindigde 
totaal op een 27e plaats. Thijs van 
Diemen begon zijn meerkamp goed 
met een mooi persoonlijk record bij 
het hoogspringen. Thijs �nishte na 4 
onderdelen op een 72e plaats.

Jip Hofmijster presteerde zeer goed in 
Apeldoorn en behaalde 3 persoonlijke 
records. Een prachtige prestatie van 
de Kwakelaar en mocht aan het einde 
van de meerkamp de 2e prijs in 
ontvangst nemen. Bram van der Lee 
volgde het voorbeeld van Jip en 
behaalde een persoonlijk record bij 
het kogelstoten, het hoogspringen en 
op de 600 meter. Bram eindigde in de 
meerkamp als 52e.

Mathies de Wildt behaalde in Apel-
doorn een mooi persoonlijk record op 
de 600 meter. In de meerkamp 
eindigde hij als 22e. Zijn trainings-
maatje Revi van ’t Schip zat in de 
uitslag vlak achter Mathies en 
eindigde knap op de 23e  plaats, 
mede door een mooi sprong bij het 
verspringen.

De jongste deelnemer van AKU, Tyrus 
Ansano zorgde voor een groot succes 
door als 2e te eindigen in de meer-

kamp. Mede door een snelle sprint en 
een persoonlijk record bij het 
verspringen mocht hij met trots de 
beker in ontvangst nemen.  Ben ten 
Pas behaalde op de meerkamp op alle 
vier de onderdelen een pr. Ben 
eindigde door deze goede prestaties 
op een mooie 8e plaats. Darian 
Kohinor  maakte, na deelname aan de  
clubkampioenschappen bij AKU, zijn 
debuut op een o�ciële wedstrijd. 
Darian presteerde erg goed en 
eindigde op een 16e plaats.

De meisjes pupillen A1 waren met 7 
atletes naar Apeldoorn gekomen. 
Mede door de enthousiaste aanmoe-
digingen van hun fans presteerden de 
meiden erg goed. Robin Haaima liep 
een sterke 600 meter en kwam in een 
nieuw pr over de eindstreep en 
eindigde totaal op de 36e plaats. Lea 
van de Berg behaalde op de vierkamp 
2 persoonlijke records en eindigde in 
het eindklassement als 51e. Kort 
achter Lea eindigde Demi Brouwer op 
een 57e plaats. Demi kwam bij het 
kogelstoten tot een mooie afstand 
van 5,01 meter, een nieuw pr. Evi 
Schoen startte de meerkamp erg 
goed met 2 persoonlijke records bij 
het hoogspringen en de 60 meter 
sprint. Helaas moest zij tijdens de 600 
meter de strijd staken door een enkel-
blessure. Ondanks het uitvallen op de 
600 meter eindigde Evi op een 61e 
plaats. Norah van Goor den Ooster-
lingh behaalde in Apeldoorn twee 
persoonlijke records bij het kogel-
stoten en hoogspringen, in het eind-
klassement �nishte zij als 64e. Kyara 
Duisdeiker liep een zeer goed sprint 
en behaalde op alle 4 de onderdelen 
een pr. Op de meerkamp eindigde ze 
als 66e. Vlak achter haar trainings-
maatje eindigde Esmee Horlings op 
een 67e plaats. Esmee behaalde bij 
het hoogspringen een mooi pr van 
0,90 cm.

Bregje Veerhuis, Jonne van Diemen en 
Suus Hogenboom, die de dag ervoor 
samen met Maud van Kessel de 2e 
plaats behaalden in het teamklasse-
ment tijdens de Noord-Hollandse 
cross�nale, stonden in goede vorm 
aan de start. Bregje eindigde op een 
29e plaats met een mooi pr op de 600 
meter. Jonne van Diemen behaalde 
een mooi pr bij het verspringen met 
een sprong van 3,65 meter. Jonne 
behaalde een 37e plaats in het eind-
klassement. Suus Hogenboom liep na 
een erg druk sportweekend een 
sterke 600 meter en �nishte in een pr 

van 2.16.38 min. Suus eindigde op 
een 41e plaats.

Lize ten Pas stond als enigste AKU 
atlete bij de meisjes pupillen aan de 
start. Lize noteerde een hele goede 
meerkamp en scoorde op de 40 meter 
sprint en bij het kogelstoten en 
verspringen een persoonlijk record. 
Lize behaalde in het eindklassement 
de 27e plaats.

Bij de meisjes pupillen C kende Anna 
van Diemen een succesvolle meer-
kamp. Op alle 4 de onderdelen van de 
meerkamp behaalde Anna een 
persoonlijk record. Anna eindigde op 
een 27e plaats. Noraly Kohinor was 
erg snel op de 40 meter sprint, waar 
zij een mooi pr noteerde. Noraly 
behaalde een 30e plaats op de 
meerkamp.

Nationale D-spelen
Zondag 20 maart was het de beurt 
aan de D-junioren van AKU die deel 
mochten nemen aan de nationale 
D-spelen. De D-spelen zijn de Neder-
landse Kampioenschappen voor 
D-junioren waar atleten zich voor 
moeten plaatsen op basis van hun 
persoonlijke records.  Voor de jonge 
atleten een prachtige ervaring om 
zich te meten met de beste atleten 
van hun leeftijdscategorie.

De AKU junioren hebben geweldig 
gepresteerd met 4 �naleplaatsen. Een 
mooi succes waar de atleten erg trots 
op mogen zijn. Mede door de goede 
begeleiding van trainer/coach Marcel 
de Jong kunnen de atleten terug-
kijken op een mooie dag. Robin van 
Montfoort stond op de 600 meer 
vooraf als 16e op de nationale rang-
lijst. Robin wist dat hij sterk moest 
starten op de indoorbaan om zo mee 
te kunnen gaan met zijn concur-
renten. Op de 200 meter baan is het 
lastig inhalen, door de krappe 
bochten, waardoor een goede positie 
erg belangrijk is. Robin startte 
geweldig en kon zijn race een goed 
vervolg geven. Een sterk laatste deel 
van de race leverde Robin een knappe 
5e plaats van Nederland op, waarbij 
hij 6 seconden van zijn oude toptijd 
afhaalde. Een mooie prestatie wat de 
AKU atleet veel vertrouwen zal geven 
voor het outdoorseizoen. Op de 60 
meter horden liep Robin een nette 
race en kwam dicht in de buurt van 
zijn persoonlijk record. Robin eindigde 
op een 9e plaats, wat hem net geen 
�naleplaats opleverde.

AKU jeugd succesvol tijdens 
nationale indoorwedstrijden

Amara Blondeau is zich dit seizoen 
meer gaan richten op de sprint. Naast 
de algemene trainingen doet zij een 
speci�eke sprint/hordentraining bij 
AKU, wat de vruchten begint af te 
werpen. Na een snelle race in Assen-
delft begin maart stond de AKU atlete 
met vertrouwen aan de start. Na een 
goede start kwam Amara als 6e over 
de �nish in een mooi persoonlijk 
record 9.55 seconden.

Fleur Hofmijster, die naast de alge-
mene trainingen op dinsdagavond 
(sprint-horden) en op woensdagavond 
(middenlange afstand) speci�eke trai-
ningen volgt, stond aan de start van 
de 1000 meter. Tijdens de regionale 
cross wedstrijdenliet Fleur al zien dat 
ze goed in vorm was. De week voor de 
D-spelen eindigde Fleur, na 3 regio-
nale voorrondes op een 8e plaatst 
tijdens de cross�nale, een wedstrijd 
waar de beste atleten uit Noord-
Holland, Flevoland en Utrecht de strijd 
met elkaar aangingen. In Apeldoorn 
bevestigde Fleur haar vorm, door 
meer dan 13 seconden van haar 
persoonlijk record af te lopen. Fleur 
kwam na een geweldige race als 7e 
van Nederland over de �nish.

Nynke Veen, die met haar hordentech-
niek tijdens het jubileum van AKU veel 
indruk maakte op Olympisch atleet 
Gregory Sedoc, stond vooraf aan het 
NK als 9e geplaatst. Begin maart bles-
seerde Nynke zich helaas tijdens een 
indoorwedstrijd in Assendelft. Hier-
door heeft de AKU atlete aangepast 
moeten trainen, maar kon zij mede 
door de goede medische begeleiding 
vanuit Plexus Uithoorn toch van start 
gaan. In de series van de 60 meter 
horden kwali�ceerde Nynke zich 
rechtstreeks als 2e voor de halve 
�nale. In de halve �nale kwam Nynke 

dicht in de buurt van haar persoonlijk 
record en plaatste zich hiermee voor 
de horden�nale. In de �nale �nishte 
Nynke op een knappe 8e plaats van 
Nederland.

Tim Taanman kwam tijdens de 
D-spelen op 3 onderdelen in actie. De 
AKU atleet begon zijn lange dag met 
de series van de 60 meter sprint. Tim 
noteerde begin maart in Assendelft al 
een persoonlijk record op de sprint en 
verbeterde in de series zijn pr naar een 
tijd van 9.47 seconden. Helaas liep Tim 
op de sprint net de halve �nale mis. 
Na een mooi resultaat op de sprint 
moest Tim zich al snel voorbereiden 
voor de 600 meter. Tim mocht gelijk in 
de 1e serie van start en kwam na een 
mooie race als 2e over de �nish, 
waarbij hij 7 seconden sneller was dan 
zijn vorige record. Alleskunner Tim 
sloot de dag af met zijn geliefde 
onderdeel verspringen.  Na een ongel-
dige eerste poging sprong Tim in de 
laatste en beslissende poging naar 
een geweldige afstand van 4.07 meter. 
Een prachtig resultaat waarbij hij niet 
alleen voor het eerst over de 4 meter 
sprong, maar zich ook kwali�ceerde 
voor de �nale verspringen. In de �nale 
kwam Tim weer tot een goede sprong 
(3.93 meter) en eindigde op de 11e 
plaats van Nederland.

Trots
AKU is erg trots op alle prestaties van 
de jonge talenten. Het is mooi om te 
zien hoeveel enthousiaste atleten 
deelnemen aan de wedstrijden en dat 
de speci�eke trainingen hun vruchten 
beginnen af te werpen, gezien de 
geweldige prestaties tijdens de natio-
nale indoorwedstrijden in Apeldoorn. 
In april en mei staan voor de pupillen 
en junioren de eerste outdoorwed-
strijden op het programma.
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Door Conny Vos

De Kwakel - Een pronkstuk is de 
mobiele museumwagen die zaterdag 
bij Gasterij de Kwakel stond opgesteld 
om o�cieel in gebruik genomen te 
worden. Donateurs, Kwakelaars en 
andere belangstellenden waren 
gekomen om de goedverzorgde 
opening mee te maken. Helaas kon 
Ben Plasmeijer, een van de initiatief-
nemers en voorzitter van de Stichting 
De Kwakel Toen & Nu, niet aanwezig 
zijn om het openingswoordje te doen 
en namen secretaris van de stichting 
en mede-initiatiefnemer Ben Voorend 
en Chris Woerden, secretaris van de 
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel, de 
honneurs waar. Daarna mocht burge-
meester Pieter Heiliegers de opening 
verrichten. Hij had een cadeau 
meegenomen uit het gemeentehuis, 
een porseleinen bordje, en beloofde 

dat het museum op wielen historische 
objecten uit het gemeentehuis in 
bruikleen mocht hebben. Na zijn 
speech zette hij met een druk op de 
knop de miniatuur kunstwerken aan. 
Ook dorpsdichter Peter Borghaerts 
was aanwezig om een gedicht voor te 
dragen.  

Van vroeger
Het mobiele museum is een wagen 
met daarin foto’s van het vroegere 
Uithoorn en De Kwakel, een 
tv-scherm voor de bewegende 
beelden en een bankje. Onder de 
luifel tussen de plantjes staan minia-
tuur kunstwerken van bekende 
Kwakelaar Toon de Wit. “Hij bouwde 
de miniaturen zelf zonder modelteke-
ning”, vertelt Ben Voorend. “Na zijn 
overlijden zijn de bouwwerken her en 
der terecht gekomen. Ze zijn hele-
maal opgeknapt en het werkt alle-

maal.” De bedoeling is dat het verrijd-
bare museum bij verschillende gele-
genheden kan worden ingezet en 
door de hele gemeente Uithoorn te 
zien zal zijn. “Het is multi-inzetbaar, 
bijvoorbeeld bij schoolprojecten, 
sportverenigingen, braderieën, 
jubilea en feest- en herdenkings-
dagen”, noemt Ben. “De ruimte kan in 
overleg worden ingedeeld met eigen 
spullen. Een kunstenaar kan hem 
gebruiken als expositieruimte. Ook 
denken we aan samenwerkingen, 
zoals met Inner-Art, zij hebben een 
boerenmuseum of met de heer Burg-
graaf, die heeft veel spullen uit de 
Tweede Wereldoorlog, maar die 
ideeën zijn nog niet concreet.” 

Massal gesteund
In 2019 begon de organisatie met het 
zoeken naar sponsoren en fondsen 
om het mobiele museum te bekos-

Mobiele museumwagen klaar 
voor gebruik

tigen. “We zijn massaal gesteund.” De 
heer Theo de Haan en zijn vrouw 
Greet van de Rotten zijn ook naar de 
opening gekomen. Ze wonen niet 
meer in De Kwakel, maar Theo heeft 
zijn archief geschonken. Zo zijn er 
meer mensen die hebben meege-
dacht en meegewerkt aan de mobiele 
museumwagen. Tijdens het twaalfen-

eenhal�arige bestaan van de Stich-
ting De Kwakel Toen & Nu ontstond 
het idee voor een museum. “We 
wilden graag een vaste locatie, maar 
daar was geen geld voor. Het voor-
deel van de mobiele museumwagen 
is dat we niet in De Kwakel op een 
eilandje zitten, maar verbindend 
bezig zijn,” aldus Ben Voorend.




