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Omdat er het aantal raadsleden van 
21 naar 23 gaat, is er geen plek 
genoeg in de raadszaal. Na de laatste 
raadsvergadering eind juni gaat de 
ruimte verbouwd worden. Er ligt een 
plan om ‘de kuil’ waar de raadsleden 

Uithoorn - Familie en vrienden waren woensdagavond in groten getale 
aanwezig om te zien hoe de nieuwe raadsleden werden geïnstalleerd en 
beëdigd in de gemeenteraad. Zowel de nieuwelingen als de ervaren 
raadsleden legden een eed of belofte af waarin ze verklaren naar eer en 
geweten te zullen handelen. Naast bloemen ontvingen de nieuwe raads-
leden een speldje van burgemeester Heiliegers. Verder werden de taken 
voor de commissies verdeeld.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Regio - Burgemeesters Heiliegers 
van Uithoorn en Oude Kotte van 
Aalsmeer hebben op donder-dag 31 
maart de corona-vaccinatielocatie 
van de GGD Amsterdam-Amstelland 
in Amstelveen bezocht. Het bezoek 
was bedoeld als blijk van waardering 
van beide gemeentes voor de 
enorme inzet die vanuit de GGD 
wordt gedaan om prik- en testloca-
ties zo dichtbij mogelijk te vestigen. 
De burgemeesters werden 
ontvangen door de directeur van de 
GGD Amsterdam, José Manshan-den. 
Een rondleiding over de locatie werd 
door medewerkers van de GGD 
begeleid. In een aparte presentatie 
was er vervolgens ruimte voor het 
stellen van vragen en het voeren van 
in-dringende gesprekken, onder 
andere met Ashis Brahma, arts infec-
tieziekten bij de GGD. Beide burge-
meesters gaven aan blij te zijn met 
de nabijheid en toegankelijkheid van 
de vaccina-tielocatie aan de Boven-
kerkerweg 6-8 in Amstelveen. Ook uit 
cijfers van de GGD blijkt dat be-reik-
baarheid, toegankelijkheid en nabij-
heid een grote rol spelen in de 
bezoekersaantallen van zowel prik- 
als testlocaties. Op de locatie aan de 
Bovenkerkerweg worden momenteel 
zo’n vijf- à zeshonderd prikken per 
dag gezet. De burgemeesters prezen 
de �exibiliteit waarmee de GGD in 

staat blijkt locaties op- en af te 
schalen waar nodig. 

Vaccineren
Arts infectieziekten Ashis Brahma 
vertelde de burgemeesters dat het 
testen op locaties van de GGD, naast 
de zelftesten, van belang zal blijven. 
“We zijn met de testen onder andere 
in staat om snel het opduiken van 
een nieuwe variant van het virus te 
onderkennen”, zei Brahma. “En het 
vaccineren blijft echt nodig voor de 
bescherming van kwetsbare 
groepen. Het is inmiddels bewezen 
dat het overgrote deel van de 
mensen dat door corona in het 
ziekenhuis belandt niet gevaccineerd 
is”. De vaccinatiegraad blijkt zowel in 
Aalsmeer als in Uithoorn boven het 
landelijk gemiddelde te liggen. Maar 
volgens Ashis Brahma is dat geen 
reden om achterover te leunen. Hij 
benadrukte dat een vaccinatieplicht 
niet zal helpen om de vaccinatie-
graad nog verder te doen stijgen. De 
prik dichtbij aanbieden en goede 
voorlichting geven over het nut 
ervan helpt daarvoor wel. De focus 
moet nu ook liggen op het bereiken 
van speci�eke groepen, zoals 
bijvoorbeeld arbeidsmi-granten. 
Voor zowel Uithoorn als Aalsmeer is 
dat een grote bevolkingsgroep die 
niet eenvoudig in kaart te brengen is. 

Burgemeesters bezoeken 
corona-vaccinatielocatie GGD

nu inzitten gelijkvloers te maken en 
er komt een camera-volgsysteem. 

De leden
Bij Gemeentebelangen werden Petra 
van Leeuwen, Piet ten Brink en Ruud 
Hogenboom nieuw geïnstalleerd. 
Petra heeft vanaf mei meegedraaid en 
hoopt in de commissie Wonen en 
Werken iets te kunnen betekenen 
voor starters en senioren op de 
woningmarkt. Ze houdt erg van sport 
en zit in het bestuur van de feestcom-
missie in De Kwakel. Ruud heeft al wat 
ervaring in de politiek. Hij was negen 
jaar bestuurslid bij de VVD voordat hij 
de overstap maakte naar Gemeente-
belangen. Als voormalige ondernemer 
zit hij in de SBBU en de SUB. “Maar ik 
moet nog wel veel leren”, verwacht hij. 
“Ik hoop dat we dingen kunnen verbe-
teren, zoals de communicatie tussen 
de politiek en de burgers.” 

Inlezen
Piet ten Brink is actief als voorzitter van 
de Huurdersvereniging Uithoorn-De 
Kwakel. Hij wil zich gaan inzitten voor 
het Sociaal domein. “Maar ik moet me 
eerst inlezen.” De drie nieuwe leden 
denken dat ze elkaar goed aanvullen. 
Gemeentebelangen is de grootste 
partij geworden in de gemeenteraad. 
Hoewel de onderhandelingen nog 
gaande zijn, is het al duidelijk dat Ferry 
Hoekstra zal worden voorgedragen 
voor een wethouderspost. Hij kon niet 
bij de installatie aanwezig zijn en zal, 
evenals Iris Boor, later worden 
beëdigd. Voor de VVD komt Martine 
Cranendonk nieuw in de raad. Zij heeft 
er zin in en wil onder andere met 

Uithoorn - Gedurende de afgelopen 
week zijn er door Gemeentebelangen 
gesprekken gevoerd met afgevaar-
digden van de fracties DUS! en VVD. 
Deze gesprekken werden gevoerd in 
lijn met het advies van de informa-
teur de heer Nick Roosendaal en 
waren bedoeld om te verkennen of 
een coalitie tussen deze drie partijen 
tot de mogelijkheden zou kunnen 
behoren. Veel punten kwamen naar 
voren zoals het duiden van de verkie-
zingsuitslag alsmede de programma-
tische aspecten. Ook is de afgelopen 

periode geëvalueerd. Na a�oop 
waren alle drie partijen het erover 
eens dat deze coalitie een serieuze 
poging verdient om te komen tot een 
evenwichtig coalitieakkoord en een 
juiste invulling van de portefeuilles. 
Komende week zullen de gesprekken 
hervat worden, met drie partijen om 
de tafel, om te zien of een voortzet-
ting van de coalitie 2018-2022 tot de 
mogelijkheden behoort. Via de 
Nieuwe Meerbode en de lokale radio 
RickFM zullen we de inwoners op de 
hoogte houden.

Coalitie GB,VVD en DUS verdient 
serieuze poging

Corona-testbus GGD 
op Zijdelwaardplein
Uithoorn - Van 11 april tot en met 
1 mei staat de “GGD-testbus” weer 
op de parkeerplaats bij het Zijdel-
waardplein. Bewoners van de 
gemeente Uithoorn met (lichte) 
klachten kunnen zich daar laten 
testen op corona. Zonder afspraak, 
gratis én dicht bij huis. De testbus 
op het Zijdelwaardplein is 
geopend van maandag 11 april tot 
en met zondag 1 mei, elke dag 
(met uitzondering van Koningsdag 
op 27 april) van 9:00-12:00 uur en 
van 13:00-16:00 uur. De test is 
gratis. U hoeft geen afspraak te 
maken. Neem een geldig legitima-
tiebewijs mee als u dat heeft. Een 
mondkapje is verplicht.

elkaar de veiligheid in het dorp verbe-
teren. “De verantwoordelijkheid daar-
voor ligt niet alleen bij de politie, maar 
ook bij de inwoners.” Ze ziet uit naar de 
samenwerking met de andere raads-
leden. Voor de Partij van de Arbeid 
komt Jeroen Brink nu o�cieel in de 
raad. Hij was al acht jaar actief als 
burgerlid. Samen met burgerlid Marga 
Moeijes gaat hij zitting nemen in de 
commissie Organisatie en samen met 
Els Gasseling in de commissie Leven. 
Voor het CDA komt Marcel Zethoven 
nieuw in de gemeenteraad. Hij werd 
met voorkeursstemmen gekozen en 
gaat zich onder andere inzetten voor 
de commissie Wonen en Werken. 
Shaunie de Zanger, Pim Boswijk en 
Onno Brautigam komen nieuw in de 
gemeenteraad voor DUS!. Groen 
Uithoorn krijgt assistentie van burger-
leden Willem Körnmann en Jacinta 
Güppertz. Daarmee is de gemeente-
raad klaar om komende vier jaar aan 
de slag te gaan.
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Uithoorn - De Boekenweek is dit jaar 
van zaterdag 9 t/m maandag 18 april 
en heeft als thema “Ode aan de 
eerste liefde”. Ilja Leonard Pfeij�er 
heeft het boekenweekgeschenk 
‘Monterosso mon amour’ geschreven. 
Deze ontvangt u bij aankoop van 
€15,- aan boeken. Marieke Lucas 
Rijneveld heeft het boekenweekessay 
‘Het warmtefort’ geschreven. Het 
essay is te koop voor maar 5 euro. 
Bruna Uithoorn begint de boeken-
week feestelijk op zaterdag 9 april 
met tal van activiteiten op het 
Amstelplein. 

11:00-12:00 uur Fotokring Uithoorn 
presenteert hun 50 jarig jubileum-
boek. Met mooie foto’s, gemaakt 
door hun leden. 

12:00-13:00 uur Claudia van der 
Meijden signeert haar boek “Afvallen 
zonder poespas” Wil jij afvallen 
zonder begeleiding door middel van 
een boek? Dat kan! Claudia van der 
Meijden heeft al tien jaar een goedlo-
pende praktijk in Mijdrecht, waar ze 
al meer dan duizend mensen heeft 
geholpen met succes af te vallen. Al 
haar ervaringen zijn nu gebundeld in 
het boek Afvallen zonder poespas! 
Een dieet zonder pakjes, zakjes, 
shakes en repen. Gewoon gezond 
eten, zodat het hele gezin mee kan 
eten. Er staan ruim dertig makkelijke 
en lekkere recepten in. Met drie 
verschillende basisdieëten en varia-
tielijsten waaruit jij mag kiezen. Wat 
je door dit boek te lezen leert is niet 
voor even, maar voor altijd. Daarom 
is dit boek zeker een aanrader! 
Claudia geeft informatie en signeert 
op zaterdag 9 april bij Bruna op het 
Amstelplein van 12:00 tot 13:00 uur 

13:00-14:00 uur Finy Sheils signeert 

Boekenweek festijn op het 
Amstelplein

Finy

Jaap

Claudia

Dagopvang de 
Nostalgie
Regio - Dagopvang de Nostalgie in 
de Amstelhoek, organiseert een 
Open Dag. Deze wordt gehouden op 
2e Paasdag (18 April) Van 10.30 uur 
tot 15.30 uur aan de Mijdrechtse 
Zuwe 57B 1427 AV in Amstelhoek
• Zoekt u een leuke warme dagbeste-
ding voor iemand die u dierbaar is of 
kent, komt u dan zeker kijken wat wij 
allemaal aanbieden. • Bent u op zoek 
naar leuk vrijwilligerswerk, kom ook 
dan zeker bij ons kijken, wie weet 
hebben wij iets wat bij u past. • Bent 
u gewoon nieuwsgierig hoe ons 
Nostalgisch huis er uit ziet? En wat 
wij allemaal hier doen, kom dan ook 
gezellig even bij ons langs. Voor elke 
bezoeker is er een leuke attentie.

Regio - Ervaart u al lange tijd bewe-
gingsklachten en pijn aan uw heup? 
De klachten kunnen het gevolg zijn 
van een versleten gewricht (artrose). 
Op maandag 11 april is er een voor-
lichtingsavond van Annatommie mc 
in Amstelveen over dit onderwerp. 
Bij de geboorte hebben we op onze 
gewrichtsoppervlakken een laag 
kraakbeen, dat zo glad is als een 
biljartbal. Tijdens ons leven moet dit 
kraakbeen veel krachten en 
schokken opvangen. Hierdoor 
ontstaan (kleine) beschadigingen 
van het kraakbeen. Doordat het 
kraakbeen niet uit zichzelf herstelt en 
brozer wordt naarmate we ouder 
worden, is de kans op klachten ten 
gevolge van toenemende schade, 
hoger op een latere leeftijd. Vaak 
wordt er dan gesproken over artrose. 
Artrose heeft niet één enkele oorzaak 
en is een natuurlijk verschijnsel. Feit 
is dat bij iedereen tijdens het ouder 
worden de kwaliteit van het kraak-
been achteruit kan gaan. Wel zijn er 
oorzaken die de kans op slijtage van 
het heupgewricht kunnen vergroten, 
zoals: aanleg, een eerdere blessure 
aan heup, en overbelasting door 
overgewicht, zwaar lichamelijk werk 
of intensieve sportbeoefening.

Hoe kan artrose behandeld 
worden?
Tijdens de informatieavond vertelt 
orthopedisch chirurg Rob Sollie van 
Annatommie mc u over de oorzaak 
van artroseklachten, hoe u voorkomt 
dat ze verergeren en hoe ze te 
verhelpen zijn met zowel niet-opera-
tieve behandelingen als operatieve 
behandelingen. Hierbij wordt ook 
meer verteld over de verschillende 
prothesematerialen en operatietech-
nieken (voorste benadering). Rob 
Sollie, Orthopedisch chirurg Rob 
Sollie, Orthopedisch chirurg. Een 
unieke gelegenheid om u beter te 
laten voorlichten over de behandel-
mogelijkheden en technieken.

Waar? Annatommie mc 
Amsterdam-Amstelveen
Burgemeester Haspelslaan 131
Wanneer? Maandag 11 april 
(18:30-19:30 uur)

Inschrijven of meer info?
Ga naar www.annatommiemc.nl/
evenementen of bel met 
088-0220600. 

Voor nog meer info zie advertentie 
in dit blad.

Last van klachten aan uw heup?

Regio - De piano leerlingen van 
Marleen van der Laaken hebben met 
hun pianospel 710 euro opgehaald 
voor de Oekraïne. De kinderen 
hadden allemaal een stuk uitgekozen, 
wat ze speciaal voor deze actie 
gespeeld hebben. Deze stukken zijn 
online gedeeld en men kon geld over-

maken voor giro 555. “De kinderen 
hadden echt plezier in het spelen 
voor het goede doel en we zijn dank-
baar voor iedereen die een bijdrage 
heeft willen geven”, aldus Marleen van 
der Laaken, die super trots is op haar 
leerlingen en het bedrag dat ze 
samen hebben opgehaald.

Piano spelen voor de Oekraïne

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

haar boek “Verborgen waarheid.” Dit 
boek is genomineerd voor de Indie 
Awards. Op 9 april is de uitslag 
bekend. De impact van het verlies 
van je broer of zus is groot, groter en 
soms zelf grootst. Zoals elke dood, 
elk verlies impact heeft..laten we 
daarom de dood niet verzwijgen 
maar juist bij het leven betrekken 
want “ Als je aandacht hebt voor 
sterven, ben je echt aan het leven.” 
Lees “ Verborgen Waarheid”, een 
intiem rouwproces in dagboekvorm 
na het overlijden van de twee zussen 
van Finy. Verborgen Waarheid staat 
op de shortlist voor de Indie prijs 
2021. Zaterdag a.s. is de uitslag 
bekend. 

14:00-15:00 uur Jaap Kranenborg 
signeert zijn nieuw verschenen 
roman “De ontgroening van een 
eerstejaars gepensioneerde” Over 
deze recent geschreven roman 
schreef De Margriet: ‘met pensioen 
gaan klinkt aanlokkelijk, maar 
opeens niet meer hoeven werken 
kan confronterend zijn. Dat gegeven 
verwerkte Jaap Kranenborg in een 
herkenbare, ontroerende en humo-
ristische roman.’ Van Jaap Kranen-
borg werden eerder twee romans 
uitgegeven. Tevens schreef hij vele 
verhalen voor literaire tijdschriften. In 
de Nieuwe Meerbode verzorgt hij 
regelmatig de column Natuur dicht 
bij Huis. Jaap signeert op zaterdag 9 
april bij Bruna op het Amstelplein 
van 14:00 tot 15:00 uur. Peter Borg-
haerts die zich sinds 20 februari 2022 
de nieuwe dorpsdichter van 
Uithoorn mag noemen zal op zijn 
geheel eigen wijze gedichten voor-
dragen. Er staat deze dag een 
boekenkraam met verkoop van 
tweede kans boeken. De opbrengst 
is bestemd voor de Oekraïne. Het 
boek- en schrijversplatform Uithoorn 
(BSPU) zal met een stand aanwezig 
zijn. Hier kunt u informatie krijgen 
over hun activiteiten, zoals het schrij-
verscafé, de dichtershoek, boekpre-
sentaties van regionale auteurs en 
hun forumtafel. Ook start de 
komende tijd de kinderleesclub voor 
kinderen uit groep 7 en 8. Bent u 
geïnteresseerd kom dan zeker een 
kijkje nemen. Chokotoko deelt 
warme chocola uit en heeft er een 
mooie aanbieding bij.
Bruna verrast u met een leuke 
goodiebag. Alle winkeliers van het 
Amstelplein maken er voor u graag 
een gezellige dag van!





4 inderegio.nl • 6 april 2022UITHOORN

RICK FM
Paasweekend, 16 t/m 18 april, za. t/m 
ma. Nederpop op Rick FM, muziek die in 
Nederland geproduceerd is. Veel Neder-
landstalig maar ook o.a. Frans, Duits, 
Italiaans of Engelse nummers.

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

Op de foto alle afscheidnemende raadsleden

Uithoorn - Negen raadsleden namen 
vorige week dinsdagavond afscheid 
van de gemeenteraad. Ze hebben in 
de gemeenteraad gezeten tijdens 
een bijzondere periode met het 
tweehonderdjarige bestaan van de 
gemeente Uithoorn en de corona-
crisis waarbij veel contact via Zoom 
verliep. Burgemeester Pieter Heilie-
gers sprak de scheidende raadsleden 
toe. Er was ruimte voor herinne-
ringen en anekdotes. Naast een bos 
bloemen kregen de gemeenteraads-
leden een fraaie houten plattegrond 
van het dorp ter herinnering. Benno 
van Dam ontving een koninklijke 
onderscheiding voor zijn inzet in de 
gemeenteraad. Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Willem Körnmann
Na de cursus Politiek Actief werd 
Willem Körnmann actief bij DUS! 
Door het vertrek van Ria Zijlstra en 
het doorschuiven van José de Robles 
naar de wethouderspost kwam hij in 
de raad. Deze verkiezingen heeft hij 
ervoor gekozen op nummer 2 bij 
Groen Uithoorn op de kandidatenlijst 
te staan. Helaas kreeg deze partij 
maar één zetel.

Bo van Borkulo
Bo van Borkulo kwam in april 2021 in 
de raad door het vertrek van VVD-
fractievoorzitter Marcel Verhaar. Ze 
heeft dus de meeste raadsvergade-
ringen via Zoom meegemaakt. 
Daarom maakte ze van de gelegen-
heid gebruik om dinsdagavond haar 
‘maidenspeech’ te houden. Ze gaat 
zich inzetten voor armoedebestrij-
ding voor de gemeente Amsterdam.

Michael Bouwmeester
Ook Michael Bouwmeester ging de 
raad in na de Politiek Actief cursus. 
Hij zat in de raad voor de VVD. De 
burgemeester noemde hem een 
stille kracht. Hij had veel contacten 
en zette zich vooral in voor sport, 
jeugd en speelvoorzieningen.  

Nahid Aoulad Bouchta
Nahid Aoulad Bouchta is vanuit het 
CDJA als fractie-assistent begonnen. 
Ze heeft twee termijnen in de raad 
gezeten. Binnen de fractie was ze 
vooral vertegenwoordigster van het 
Schiphol dossier en het sociale 
domein. Nahid gaat zich richten op 
haar andere werkzaamheden en haar 
gezin.  

Frans Boonman
Frans Boonman kwam bij Ons 
Uithoorn in de raad. In 2018 is hij als 
eenmansfractie !DURF verder 
gegaan. Frans lette altijd goed op of 
de regels goed gevolgd werden. Wat 
hem zelf het meest is bijgebleven 
van de afgelopen acht jaar als 
raadslid is vooral dat het leuk was. Nu 
moet hij eraan wennen dat hij weer 
vaker thuis zal zijn.

Brenda Elgersma
Brenda Elgersma trad in 2014 toe tot 
de raad voor Ons Uithoorn. Zij heeft 
zich vooral ingezet op het gebied 
van sociale veiligheid en openbare 
orde. Wat niet zo verwonderlijk is, 
gezien haar baan bij de politie. Zij 
gaat zich meer richten op haar werk-
zaamheden als Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
en haar (klein)kinderen.

Fieke Otto
Fieke Otto deed mee aan de aller-
eerste Politiek Actief cursus. Ze kwam 
met voorkeursstemmen voor DUS! in 
de raad. Fieke bracht de wereldpoli-
tiek in de gemeenteraad maar door 
haar drukke baan, opleiding en haar 
gezin met opgroeiende kinderen 
heeft ze besloten te stoppen.

becca Sterrenberg
Toen Rebecca Sterrenberg in 2014 
startte voor de VVD in de raad zette 
zij zich in voor decentralisatie van het 
sociale domein. Ze is ook als 
penningmeester van de VVD 
geweest, maar ze keert niet terug in 
de Uithoornse gemeenteraad.

Benno van Dam
Benno van Dam kwam in 2006 voor 
de PvdA in de gemeenteraad. In 2009 
richtte hij Ons Uithoorn op. Van één 
zetel ging hij naar drie zetels. Deze 
verkiezingen stond hij op de kandi-
datenlijst van DUS!. Voor zijn inzet 
werd hij dus benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij wilde 
nog een laatste speech houden. 
Daarin maakte hij duidelijk dat hij 
misschien lenig is als het gaat om 
partijen, maar loyaal aan zijn eigen 
idealen is gebleven. Hij heeft zich 
ingezet om het contact tussen de 
politiek en burgers te verkleinen. Hij 
hoopt dat nieuwe raadsleden als ze 
er even niet uitkomen, zullen 
denken: Hoe zou Ons Uithoorn het 
gedaan hebben.
Ook burgerraadsleden Nico Tijs-
terman en Evert Prinssen werden 
door de burgemeester bedankt voor 
hun betrokkenheid. 

Afscheid van negen gemeenteraadsleden

Uithoorn - Op donderdag 7 april 
openen in Uithoorn de deuren van 
een nieuwe � lm- en theaterzaal met 
52 stoelen in de zogenaamde ‘Riet-
veldkerk’.  De monumentale kerk 
naar ontwerp van Gerrit Rietveld, 
eerder in gebruik als bibliotheek, is 
door eigenaar BOEi en exploitant 
Gerrit � ink onder handen genomen 
en vormt nu een nieuwe cultureel 
hart voor de Noord-Hollandse 
gemeente. Burgemeester Pieter 
Heiliegers verricht op donderdag 7 
april de o�  ciële opening van het 
gebouw. Publiek is welkom voor een 
rondleiding vanaf 17:00 uur. De 
exploitatie van de � lm- en theater-
zaal ligt in handen van restaurant 
Gerrit, dat in 2020 een café-restau-
rant in het gebouw opende.   BOEi 

werd in 2017 eigenaar van de kerk en 
werkte sindsdien aan de restauratie 
en herbestemming. De kerk is 
bijzonder omdat het het laatste 

Ope  eater- e  fi l aal 
Rietveldkerk

project van Gerrit Rietveld (1888-
1964) betreft, dat na zijn dood werd 
voltooid. Rietveld wilde, als over-
tuigd atheïst, niet een gebruikelijke 
kerk bouwen maar een kerk die qua 
vormgeving afweek van traditionele 
kerken en waarin verschillende func-
ties konden worden gehuisvest.
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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):Afscheid van 
de gemeenteraad – Hart van licht voor Oekraïne.
(door coronabesmettingen is er deze week helaas een kortere uitzending) 
Kunst & Kleurwerk
aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma met lokale kunste-
naars met deze week als gast Wendy van Koningsbruggen.

Overige TV-programma’s 
Dinsdag 12-4 Donderdag 14-4 en Zaterdag 16-4 12.30/16.30 en 19.30: 
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

De Ronde Venen - De Groene Pluim 
is de prijs die De Groene Venen 
uitreikt aan een persoon die iets 
bijzonders heeft bijgedragen aan de 
natuur in onze omgeving (De Ronde 
Venen). De erkenning, in de vorm van 
een mooie trofee is op 28 maart 
uitgereikt door Gerard Korthals, voor-
zitter van De Groene Venen. De 
uitreiking heeft plaatsgevonden in 
het revalidatiecentrum in Woerden, 
omdat Riet op dit moment revali-
deert van een ongeluk. Gelukkig gaat 
het herstel voorspoedig. Riet 
ontvangt De Groene Pluim omdat ze 
al vele jaren betrokken en actief is bij 

verschillende natuurorganisaties in 
onze gemeente en de natuur in het 
algemeen. Ze is al vanaf het begin 
betrokken bij en lid van De Groene 
Venen. Haar man, Jo de Bruijn heeft 
meer dan 50 jaar geleden tijdens de 
oprichtingsvergadering de naam De 
Groene Venen bedacht! 

NME Centrum
Riet is ook zeer actief voor onder 
andere het NME-centrum en de IVN. 
In 1994 werd het NME-centrum 
gestart en was zij direct betrokken. 
Ze werkte mee aan het tuinonder-
houd, maar ook aan talloze projecten 

Riet de Bruijn ontvangt 
De Groene Pluim

zoals het Park-project en het stroois-
ellaag-project voor het basisonder-
wijs. Ook draagt ze haar steentje bij 
aan het Groenbeleidsplan De Ronde 
Venen. Ook bij het IVN is Riet een 
heel trouw bezoeker van de jaarver-
gadering en toont haar betrokken-
heid bij Botshol, de NME-tuin en de 
werkgroep onderwijs. In 1999 is de 
NME-tuin verhuisd naar de huidige 
plek NME-centrum ‘De Woudreus’. 
Vanaf die tijd is zij ook 6 jaar 
bestuurslid. Ze heeft bij het IVN aan 
heel veel verschillende projecten een 
goede bijdrage geleverd, zoals het 
uitgeven van persberichten en de 
organisatie van natuur-bedrijfsuitjes. 

In de natuur
Het liefst is zij zelf ook actief in de 
natuur en begeleidt ook in 2021 
vaarexcursies op de Botshol, wandel-
excursies in de natuur en excursies 
op zoek naar eetbare planten. Riet is 
altijd opgewekt en vrolijk, heeft niet 
alleen interesse in de natuur maar 
ook in haar medemensen. 
We wensen dat ze komende zomer 
weer actief mee kan gaan doen aan 
al deze activiteiten! Het moge duide-
lijk zijn: Riet heeft De Groene Pluim 
2022 dubbel en dwars verdiend!
Lid worden van De Groene Venen 
voor slechts 5 euro per jaar? Ga naar 
www.degroenevenen.org of mail 
naar natuur@degroenevenen.org.

Mijdrecht – Ruim twee jaar geleden, 
net voor de lock-down, opende Anja 

haar modewinkel in de Mijdrechtse 
Dorpsstraat. Vlak daarna kwamen de 

Prachtige modeshow bij 
Ann-Joy Fashion

lockdowns en zoals voor vele 
andere ondernemers waren dat 
zware tijden. Nooit heeft zij de moed 
opgegeven. Ze bleef volharden in 
haar enthousiasme en hoop op 
betere tijden. Ondanks dat zij voor 
geen enkele ondersteuning vanuit de 
overheid in aanmerking kwam. (ze 
had nog geen omzetten gedraaid) 
maar ze hield de moed erin en nu 
twee jaar later heeft zij afgelopen 
week drie prachtige modeshow 
gegeven, waar zij haar voorjaarscol-
lectie toonde. De kleurrijke combina-
ties met bijpassende accessoires en 
schoenen van de Buurvrouw Jacque-
line Smit schoenen gaf je als klant het 
gevoel ‘ik heb zin in het voorjaar!” Zij 
verkoopt verschillende merken zoals 
“G-maxx/ C&S the label/ 
RAPP/&CO Woman/ Ivy Beau/ Yest/ 20 
to” in een betaalbare prijsklasse.

De Ronde Venen - Op woensdag 30 
maart heeft Kids College meegedaan 
aan de 20e Grote Rekendag! Het 
thema dit jaar was Bouwavonturen. 
De kinderen zijn aan de slag gegaan 
met rekenen-wiskunde in de context 
van bouwen en hebben veel samen-
gewerkt. Er was ‘gerichte’ aandacht 
voor referentiematen, de namen van 
� guren, het herkennen van vormen 
in gebouwen en het schakelen 
tussen 2D en 3D. In de groepen 1 t/m 
4 stond de dag in het teken van het 
ontwerpen van een dierentuin, met 
aandacht voor de leefgebieden van 
de dieren, een informatiekiosk, een 
uitkijktoren, een loopbrug en een 
mozaïekvloer voor het zeehonden-
verblijf. In groep 5-6 hebben de 
kinderen een model van een huis 
getekend op passende grootte met 
een bed, een deur en een raam erin. 
Ze hebben onderzocht hoe je een 
3D-tekening maakt van een kubus 
om op die manier een benedenetage 
van een huis te ontwerpen. In groep 

7-8 zijn de kinderen bezig geweest 
met het ontwerpen van een Tiny 
House. Eerst is de plattegrond op 
schaal getekend met daarbij een 
interessante voorgevel van het 
huisje. Alle huisjes samen vormden 
een kleine stad. Tussendoor was er 
aandacht voor vormen, gebouwen 
en aanzichten.

Grote Rekendag op KC
Abcoude - Van Passie naar Pasen met 
het Acouder kleinkoor in een 
matinee met passiemuziek op palm-
zondag als het gedenken van Jezus’ 
lijdensweg begint. Er zal dan koor-
muziek worden uitgevoerd van Franz 
Liszt en de nog levende componist 
Karl Jenkins. Voor de pauze zingt 
Collegium Vocale Consonant de Via 
Crucis van Liszt, de 14 staties in 
Latijnse en Duitse teksten met 
bariton Hans Scholing als solist en 
met pianobegeleiding door de jonge 
talentvolle Jeroen Koopman. Het is 

mooi religieus repertoire. Na de 
pauze zal het Stabat Mater van Karl 
Jenkins klinken. In deze passiemuziek 
laat Jenkins de te zingen teksten in 
het Kerklatijn en in het Engels 
uitvoeren en bij het bezingen van 
het moederleed zelfs Hebreeuws, 
Aramees en Grieks. De muziek 
schuurt dan niet alleen qua noten, 
maar ook qua taal. Er zijn veel drama-
tische hoogtepunten in de muziek 
van Jenkins. Zijn muziek is mystiek 
en episch, verrast met veel wisseling 
in melodie en heftigheid. 

Collegium Vocale Consonant in 
Dorpskerk Abcoude

Veelzijdig
Het geheel staat onder leiding van 
de veelzijdige dirigent Stephan Pas. 
Hij heeft zowel ervaring met koren 
als met orkesten en een breed reper-
toire dat gaat van barok naar eigen-
tijdse muziek. De matinee op 10 april 
2022 begint om 15.00 uur. De zaal is 
open vanaf 14.30 uur. Kaarten, inclu-
sief pauzedrankje kosten 15 euro en 
zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 
aan de zaal tegen contante betaling 
(geen pin). Na a� oop van het concert 
is er gelegenheid tot bij- en napraten 
onder het genot van een drankje 
(tegen een bijdrage). Voor meer 
informatie over het kleinkoor: 
www.collegiumvocaleconsonant.nl
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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....

Tortelduifjesnest aan de voordeur
Uithoorn - Sinds een week of drie zijn er torteldui�es bij ons, in de Multa-
tulilaan, neergestreken. In onze voordeurkrans hebben zij een nestje 
gebouwd! Omdat de voordeur toch regelmatig opengaat hebben wij de 
krans een halve meter verplaatst.  Dat vonden zij niet erg en zijn stoïcijns 
door gaan nestelen. Nu liggen er 2 eitjes in en lossen de torteldui�es 
elkaar regelmatig af! We zijn zeer benieuwd naar het resultaat! 
Familie Verberg

De Kwakel - Op zondagmiddag 10 
april organiseert muziekvereniging 
Tavenu weer een “open podium” in 
het dorpshuis in De Kwakel. Vanaf 
14:00 uur laten muzikanten van 
Tavenu horen waar ze op muzikaal 
gebied toe in staat zijn. Heel veel 
verschillende instrumenten zullen 
deze middag te horen zijn. U kunt 
luisteren en kijken naar slagwerkop-
tredens en optredens van koperbla-
zers, en ook een djembé groep van 
muziekschool Nisondiya komt 
optreden. Het open podium is 
ontstaan uit het onderlinge solisten-
concours van Tavenu. Iedereen die 
meedeed speelde een muziekstuk 
voor een jury die het optreden 
beoordeelde en commentaar en 
punten gaf. Omdat dit voor de muzi-
kanten best veel spanning gaf, heeft 
Tavenu besloten om de jury te 
vervangen door enkele mensen die 
commentaar en tips geven om het 
volgende keer nog beter te doen. Er 

wordt vooral gekeken of het 
optreden leuk is voor het publiek en 
ook of de deelnemers plezier beleven 
aan hun optreden want dat is ook 
heel belangrijk. De optredens 
beginnen op 10 april om 14:00 uur in 
de grote zaal van het dorphuis “De 
Quakel”, Kerklaan 16 in De Kwakel. De 
toegang is gratis.

Open podium Tavenu

Uithoorn - In de school “de vuur-
vogel” is woensdagmorgen een 
vrouw ten val gekomen en ernstig 
gewond geraakt. Ambulanceperso-
neel, bijgestaan door het mobiel 
medisch team hebben de vrouw 

verzorgd. Ook de brandweer en 
politie van Uithoorn kwamen met 
spoed ter plaatse om hulp te 
verlenen. Per ambulance is de vrouw 
met spoed overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Vrouw zwaar gewond na val in school

Foto Jan Uithol

Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum heeft een nieuw initiatief: 
Centrum Gasten, naar voorbeeld van 
het VPRO TV programma Zomergas-
tenm. Sylvia Zethoven van Buurtbe-
heer Uithoorn Centrum, gaat in 
gesprek met bewoners, bezoekers, 
recreanten, ondernemers en/of 
buurtbeheerpartners. De doelstelling 
van dit nieuwe initiatief is om 
mensen die iets interessants te 
vertellen hebben een podium te 
geven en hen een verhaal te laten 
vertellen dat vermaakt, verbindt en 
iets bij mensen losmaakt. Dit keer 
zijn de ‘Centrum Gasten’ Bianca van 
Eck en haar drie honden. 

Bianca stelt zich voor
Bianca, zaterdag 19 maart 39 jaar 
geworden, belt op maandagavond 
aan bij Sylvia’s huis aan de Emma-
laan. Bianca is niet alleen; zij heeft 
haar drie grote liefdes bij zich; haar 
honden Kensi, Mara en Thanos. 
Bianca is geboren in Amstelveen 
maar woont haar hele leven al in 
Uithoorn. Zij heeft in de �ats en in de 
Meerwijk gewoond, inmiddels alweer 
17 jaar in het dorpscentrum en ze 
werkt in Mijdrecht. De kans is groot 
dat je Bianca en haar drie honden al 
eens op straat tegen het lijf bent 
gelopen. Zij heeft meestal een cap 
op haar hoofd, een ko�ebeker in 
haar hand met haar drie honden aan 
haar zijde. Bianca is dól op tatoeages. 
De initialen van zus Priscilla was haar 
eerste tatoeage. Inmiddels zijn er in 
de loop der jaren �ink wat tatoeages 
bijgekomen. Op haar arm staan 
bijvoorbeeld de pootafdrukken van 
haar dreamteam Kensi, Mara en 
Thanos & haar overleden hond Dano; 
pootafdrukken die er overigens 
levensecht uitzien, alsof ze gekopi-
eerd zijn. Bianca zal in te toekomst 
nog wel vaker te vinden zijn bij onder 
andere The Art Collectors in de 
Dorpsstraat van Uithoorn; een tatoe-
eerder die van een tatoeage een 
uniek kunstwerk maakt, waarvan er 
geen tweede op de wereld bestaat.

Grote liefdes
Bianca woont samen met haar drie 
honden: Kensi, border collie (zwart-
wit), die 10 jaar geleden na het over-
lijden van haar eerste hond Dano, in 
Bianca’s leven kwam. Zes jaar 
geleden heeft Bianca Mara, het 
donkerbruine hondje, van iemand 
overgenomen. “Omdat de vorige 
eigenaresse te lief voor Mara was en 
Mara daardoor ondeugende dingen 
ging doen. Er is nog steeds contact 
met haar vorige baasje Corrie en die 

twee zijn nog altijd stapel gek op 
elkaar”, aldus Bianca. Drie jaar 
geleden was Bianca op Lesbos op 
vakantie en ontmoette daar Thanos, 
een lichtbruin ‘vuilnisbakje’ van circa 
7 weken jong. Bianca hoefde er niet 
lang over na te denken, want Thanos 
zou in Uithoorn een betere toekomst 
krijgen dan in Griekenland. Na ander-
halve maand reisde Thanos dan ook 
naar Nederland en kreeg bij Bianca 
een nieuw thuis. Inmiddels een zeer 
tevreden mannetje en erg blij met 
zijn broer Kensi en zus Mara; best 
friends for life. 

Veel foto’s
Elke dag maakt Bianca tientallen 
foto’s. Op Sylvia’s vraag waarom ze 
zoveel foto’s maakt en op Facebook 
post, antwoordt Bianca: “Het is mijn 
hondendagboek. Ik geniet van mijn 
honden en van de natuur en dat deel 
ik graag met de mensen om mij 
heen. Als ik er niks mee doe, dan 
staat ze ook maar op mijn telefoon. 
Facebook herinnert mij elk jaar 
opnieuw aan de mooie momenten. 
Ik geef mensen graag een lach op 
hun gezicht! Genieten van de ontwa-
penende natuur, �uitende vogeltjes, 
eendjes die zichzelf wassen, ganzen 
druk in de weer, reigers, bloemen, 
planten eigenlijk van al het moois 
om me heen. Dat is mijn ding.”
Wonen in het dorpscentrum
Sinds 2005 woont Bianca in het 
dorpscentrum. In het begin had ze 
het idee dat deze woning tijdelijk 
was, maar het is inmiddels 17 jaar dat 
ze er woont. Ze vertelt Sylvia hoe ze 
het wonen in het dorpscentrum 
ervaart: “Vroeger was ik was ik regel-
matig in de buurtcafé’s te vinden, nu 
niet meer. Ik zit lekker centraal: bij de 
winkels, de Amstel, het Zijdelmeer, 
het Libellebos en de Bovenkerker-
polder. Je kan alle kanten op; mijn 
huis is een mooi startpunt voor al 
mijn wandelingen. Momenteel 
gebeurt er qua bouwperikelen wel 
veel in het dorpscentrum, maar 
hopelijk wordt het allemaal mooier 
en duurt het niet al te lang meer.” 
Bianca is blij dat de hondenbelasting 
is afgeschaft, maar de ruimte om je 
hond vrij te laten lopen is ook terug-
gebracht. Dat vindt Bianca wel 
jammer. Sylvia is benieuwd wat 
Bianca graag anders ziet in het 
dorpscentrum. Bianca hoopt dat er 
een omheinde uitlaatplaats en 
bijvoorbeeld ook een snu�elparcour 
voor honden komt. Poepzakjes bij 
prullenbakken is ook een goed idee. 
Ook lijkt het haar leuk als er sportap-
paraten voor volwassenen in het 

Centrum Gasten; Buurtbeheer in 
gesprek met Bianca van Eck

dorpscentrum komen, zoals die in 
het Sloterpark in Amsterdam of in 
het Wickelho�park in Mijdrecht 
staan. Een alternatief zijn bordjes, 
waarop sportoefeningen staan 
beschreven die mensen kunnen 
doen. Een aanvulling in het dorp zou 
ook zijn het verhuren van kano’s, sup 
boards en water�etsen. Sylvia 
belooft dat zij deze ideeën 
meeneemt in het overleg met Buurt-
beheer Uithoorn Centrum. 

Bianca’s droom komt uit
Kensi, Mara en Thanos zijn álles voor 
Bianca. Bianca legt uit dat zij meer 
heeft met honden dan met mensen.” 
De hondenbezitters die Bianca regel-
matig tegenkomen, weten dat Bian-
ca’s honden enorm goed naar haar 
luisteren. En niet alleen haar eigen 
honden, want Bianca laat steeds 
vaker andere honden uit. 
Dat komt niet zomaar uit de lucht 
vallen, want Bianca heeft zich voor-
genomen om in 2022 van haar lief-
hebberij (gedeeltelijk) haar werk te 
maken door een hondenuitlaatser-
vice te beginnen. En dat kan zij goed, 
want als je Bianca op straat met haar 
honden ziet, valt gelijk op dat Bianca 
altijd met en tegen haar honden 
práát (en dat ze gewèldig goed luis-
teren). Per 1 mei 2022 is zij trotse 
eigenaresse van hondenuitlaatser-
vice “Bianca’s vrolijke kwispeluurtje” 
en gaat Bianca op pad andermans 
honden. Een website of facebookpa-
gina is nog niet beschikbaar, maar dit 
zal niet lang meer duren. Sylvia 
bedankt Bianca voor het leuke 
gesprek en de knu�els van Kensi, 
Mara en Thanos. Ben of ken je 
iemand die ook in aanmerking wil 
komen voor ‘Centrum Gasten’? Stuur 
dan een email naar stichtingoranje-
buurt@gmail.com en vermeld daarbij 
niet alleen je persoonlijke gegevens, 
maar ook waarom je graag met hen 
in gesprek gaat.
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Regio - Tijdens deze exclusieve 
meet-and-greet gaat Adriaan van 
Dis in gesprek over zijn nieuwste 
werk ‘De Wandelaar’. Stel al je bran-
dende vragen aan deze befaamde 
auteur en ontmoet andere litera-
tuurliefhebbers. -Adriaan van Dis 
wordt geïnterviewd door Carel 
Nieber, oud-docent Alkwin Kollege 

en Anton Furnée, programmamaker 
bij de Bibliotheek Amstelland. Ze 
gaan in gesprek over zijn schrijver-
schap en zijn roman De Wandelaar, 
die zich in Parijs afspeelt. De lezing 
vindt plaats in een prachtlocatie, 
namelijk de Thamerkerk in Uithoorn. 
Het belooft een onvergetelijke 
avond te worden!

Ontmoet schrijver Adriaan van Dis

Regio - Voor een bijzonder boeket, 
kamerplanten of perkgoed is nu 
Flower Trendz aan de Hoofdweg 133 
geopend. Tamara Olij en haar 
moeder Natasja begonnen in 
december 2021 met hun eigen 
winkel. “Maar toen kwam de lock-
down, dus eigenlijk is de winkel 
vanaf januari echt geopend”, zegt 
Tamara. De winkelruimte is gezellig 
ingericht met een grote tafel, een 
wand met snijbloemen en hoekjes 
met woonaccessoires. De dames 
verkopen zoveel mogelijk bloemen 
en planten van kwekers uit de buurt, 
zoals de hortensia’s van de buurman. 
“Klanten kunnen boeketten op maat 
laten maken”, vertelt Natasja. “Maar 
in de winkel hebben we ook kant-
en-klare bossen staan. Mensen die 

liever geen standaard boeket willen, 
kunnen bij ons terecht voor iets 
aparts.” De prachtige boeketten die 
in de winkel staan verdienen zeker 
een mooie plek in huis. De bloemen 
kunnen ook worden bezorgd of 
verstuurd. Natasja sluit niet uit dat ze 
in de toekomst ook bruidsboeketten 
en rouwbloemstukken gaan maken. 
Naast planten voor binnen zal er 
komende tijd worden uitgebreid 
met perkgoed. “Als het mooi weer is 
staan de plantjes buiten.” Flower 
Trendz verkoopt ook woonacces-
soires zoals de kleurrijke, ambachte-
lijk gemaakte glazen vazen van het 
merk Fidrio. Verder zijn er moderne 
vaasjes, bloempotten, droog-
bloemen en kaarsen te koop om het 
huis gezellig in te richten. Met de 

Altijd verse bloemen bij 
Flower Trendz

Regio - Ben jij een mens van de 
praktijk? Zit jij zonder werk thuis of 
verdwijnt jouw baan op termijn? 
Overweeg jij een carrièreswitch? Ben 
je 18 jaar of ouder én heb je niet de 
mogelijkheid gehad om je opleiding 
af te ronden? Wil jij wat anders, maar 
weet je niet wat? Wil je je laten bij- of 
omscholen om te voorkomen dat je 
je baan verliest, meer kans wilt 
hebben om een andere baan te 
vinden of om van baan te wisselen? 
Schakel hulp in! En schrijf je nu in 
voor gratis loopbaanadvies. Het is 
erop gericht om jou concreet een 
stap vooruit te helpen in je loopbaan 
of zoektocht. Je maakt een arbeids-

marktscan en ontdekt waar jouw 
kansen liggen. Je krijgt in 4 uur loop-
baanbegeleiding inzicht in wie je 
bent, wat je kan en wat je wil. Daar-
naast stel je een persoonlijk arbeids-
marktplan op. Deze overheidssub-
sidie, ook wel STAP ontwikkeladvies 
genoemd, wordt vanaf 1 april a.s. 
opengesteld. Let op: dit ontwikkel-
advies is speciaal bedoeld mensen 
die niet geschoold zijn of praktisch 
geschoold met een hoogst genoten 
opleiding op mbo-2 niveau als 
achtergrond komen in aanmerking. 
Concreet betekent dit: géén oplei-
ding afgerond, basisonderwijs, vmbo 
of mavo, mbo-1/mbo entree of 

Vanaf heden gratis 
loopbaanadvies

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

Ik zie ze vliegen
‘Ik zie een vlinder!’, zei ik tijdens 
een bijeenkomst van de leeskring 
bij een medelid thuis. Ik kon door 
het raam in de beschutte achter-
tuin kijken en ik zag iets �ad-
deren. Mijn medekringleden 
trokken een gezicht alsof ze 
dachten: ze ziet ze vliegen ! 
Maar ik stond op en liep naar het raam. Er �adderde iets in de zon en de 
gastvrouw was ook komen kijken en zag ook iets �adderen. En als twee 
mensen iets zien �adderen….dat moet het toch realiteit zijn, lijkt me.
Ik dacht even na en zei: ‘dat zou de kleine vos kunnen zijn’. Maar het was 
eind februari en koud maar zonnig en dus zou het kunnen. Deze vlinder 
is, naast de citroenvlinder en de dagpauwoog, één van de vroegst vlie-
gende vlinders is ons natte kikkerlandje. Deze vlinders overwinteren als 
imago. Vlinders behoren tot de insecten met een volledige gedaantever-
wisseling. Dat wil zeggen dat zij de stadia: eitje, rups, pop en tot slot de 
volwassen vlinder(imago), kennen. Vlinders worden bedreigt in ons land 
en één van de oorzaken is het ontbreken van een leefomgeving waarin al 
deze stadia kunnen overleven. Mooi, die vlinderstruik, maar hebben de 
vlinders ook een plek dichtbij waar ze hun eitjes kunnen afzetten? En 
heeft de rups die uit het eitje komt ook voedsel? En een plek waar ze 
veilig kunnen verpoppen? Als ze bijv. in grassen verpoppen, wordt er 
misschien te vroeg gemaaid: weg pop. Of: weg eitjes. Het luistert heel 
nauw in de vlinderwereld, eigenlijk in heel de insectenwereld. Neem nu 
de kleine vos…..het was hem écht, later zag ik er nog een vliegen ergens 
anders op een zonnige plek. Die houdt van jonge brandnetels die op 
open zonnige plaatsen staan. Maar ja, brandnetels in je tuin, daar houdt 
niet iedereen van. Gelukkig kan de kleine vos vele kilometers vliegen, het 
is een mobiele vlinder(zonder wieltjes). Er is zelfs gemeten dat hij 150 km 
kan vliegen. En onderweg vindt deze vlinder vast wel een zonnig plekje 
met jonge brandnetels. Daar worden de eitjes gelegd in groepjes en de 
uitgekomen rupsen blijven nog lang bij elkaar in een samen gesponnen 
brandnetelblad. Pas later leven ze solitair. De rupsen zijn zwart met twee 
gele strepen over hun rug. Hou het in de gaten of je ze ziet vliegen: de 
kleine vos, de citroenvlinder of de dagpauwoog! Dan wordt het echt 
lente. Kijk ook eens op https://www.vlinderstichting.nl/ 

Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

NATUUR DICHT BIJ HUISpaasdagen in aantocht zijn er ook 
paasdecoraties. 

Rozencarrousel 
Tamara’s opa had vroeger een rozen-
kwekerij die haar vader later 
overnam. Inmiddels verkoopt haar 
vader andere planten en die eigen 
teelt is ook in de winkel te koop. “Ik 
ben opgegroeid met bloemen, 
daarom is het leuk dat ik nu ook in de 
bloemen ben gegaan.” Tamara wilde 
altijd al iets voor zichzelf beginnen. 
Naast haar werk in de winkel heeft ze 
nog een baan in de horeca. 
“Misschien kan ik dat later combi-
neren door een ko�ehoekje in de 
winkel te maken, zodat een bezoek 
aan de winkel meer een uitje is voor 
klanten.” De winkel is drie dagen per 
week geopend. Op donderdag, 
vrijdag en zaterdag van tien tot vijf 
uur. Buiten openingstijden kunnen 
klanten toch een bosje bloemen 
halen, want bij de weg heeft Flower 
Trendz een rozencarrousel staan. 
“Vroeger hadden we al een rozencar-
rousel en dat liep als een trein”, vertelt 
Natasja. “Helaas is hij twee keer leeg-
geroofd.” Om dat te voorkomen kan 
er nu alleen gepind worden. “Mensen 
kunnen vierentwintig uur per dag 
rozen kopen”, gaat Tamara verder. “Ze 
komen na hun werk of voor het 
weekend nog even een bosje halen. 
We vullen de carrousel regelmatig 
bij.” Zo kunnen klanten bij Flower 
Trendz altijd terecht voor een vers 
bosje bloemen en er is voldoende 
parkeerruimte om even langs te gaan 
aan de Hoofdweg. Flower Trendz is 
ook te volgen via Facebook of kijk op 
hun website www.�owertrendz.nl.

De Ronde Venen - Zaterdag 9 april 
houdt Muziekkorps Triviant haar jaar-
lijkse eierenactie. U kunt lootjes 
kopen, 3 voor € 1, u maakt ze direct 
open en als u prijs heeft neemt u 
heerlijke verse eieren mee naar huis! 
De vereniging staat van 10.00 – 14.00 

Eierenactie Triviant

mbo-2. Mensen met een diploma op 
het niveau van mbo-3, mbo-4, havo 
of vwo zonder aanvullende oplei-
ding kunnen dus géén gebruik 
maken van deze regeling. Er is een 
beperkt aantal adviezen beschik-
baar. Dus meld je snel aan! Je kunt 
hiervoor in de regio terecht bij 
erkend loopbaancoach Rose-Marie 
Lucas van Rooskleurig Coaching, 
aangesloten bij de beroepsvereni-
ging Noloc. Zij verzorgt ook de 
subsidieaanvraag , zodat jij na 1 april 
a.s. kosteloos kunt starten met je 
ontwikkeltraject. Meer info en 
aanmelden: www.rooskleurigcoach-
ning.nl of bel/stuur een whatsapp 
naar 06-5313 5015. 

Zie ook de advertentie elders in 
deze krant.

Heb jij een vraag die je Adriaan van 
Dis graag wilt stellen? Stuur je vraag 
dan vooraf naar Anton Furnée 
(evenementen@debibliotheekam-
stelland.nl) Ontmoet gerenom-
meerde schrijver Adriaan van Dis
Locatie: Thamerkerk, Amsteldijk 
Noord 1 in Uithoorn. Prijzen: Leden 
€12,50 / Niet-leden €17,50. Meer 
informatie vind je op de website: 
www.debibliotheekamstelland.nl

uur met een kraam op 3 locaties. In 
Wilnis bij Winkelcentrum Molmlaan en 
in de Dorpstraat; in Vinkeveen in 
Winkelcentrum Zuiderwaard. Wilt u 
graag meer van Triviant horen en zien, 
dat kan! Op woensdag 27 april geeft 
de muziekvereniging acte de présence 

bij de viering van Koningsdag in 
Wilnis. En we begeleiden het de�lé 
van de Avondvierdaagse in Vinkeveen 
op vrijdag 20 mei. Of kom eens kijken 
op de repetitie avond: elke donderdag 
19.00 uur in het Scoutinggebouw aan 
de Molmlaan in Vinkeveen. Mogelijk 
wilt u of uw zoon/dochter een vrijblij-
vende les volgen voor �uit of trom. 

Uithoorn - Op Maandag 4 April 2022 
werd in het Buurtnest de 5*zitting 
gespeeld. In de A-lijn eindigden op de 
1* plaats Hans Wagenvoort & Nico v/d 
Meer met 59,90% op de 2* plaats 
eindigde Maria Baas & Klaas Verrips 
die een sterke serie speelde met 
58.33% , op de 3* plaats eindigden 
Tineke v/d Sluis & HenkStolwijk met 
54,17% In de B- lijn heerste het paar 
Carla Dijkman & Gerard v/d Meer als 
een vorst met 61,11% op ruime 
afstand gevolgd door Marijke & Ger v 
Praag met 52,78% nog wel vermeld 
moet worden ,dat Marijke een 5 
schoppen kontrakt gedoubleerd over-
leefde, op de 3* plaats eindigden 
Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen 
en Edith& Bert Burggraa� met 50%. In 
de C- lijn eindigden 3 paren in de 60% 
op de 1* plaats met de hoogste dag 
score Desiree v/d Voet - Tom Woerde 
met 67,15 % op de 2* plaats 
eindigden Richard Linting & Kees 
Geerlings met 63,04 % en op de 3* 

plaats Anneke & Wim Braam met 
60,42%. Lijn A: De eindstand in de A- 
lijn is 1* plaats Maria Baas & Klaas 
Verrips met 56, 35% op de 2* plaats 
Hans Wagenvoort & Nico v/d Meer 
met 55,13% en op de 3*plaats Jan 
Broeckmans & Kees Visser met 
53,06%. Op de degradatieplaatsen 
eindigden Dieny Verhoe� & Joke 
Janssen en Marcel Dekker&Wies Glou-
demans. In de B-lijn op de 1* plaats 
Carla Dijkman & Gerard v/d Meer met 
62,08% op de 2* plaats Marijke & Ger 
v Praag met 55,60% en op de 3* 
plaats GIJS Boerrigter& MartienNieu-
wenhuizen met 51,53% gepromo-
veerd zijn Carla Dijkman & Gerard v/d 
Meer en Marijke & Ger v Praag. gede-
gradeerd zijn Cor de Bok &Tom v 
Meijgaarden en Cees Harte & Jos v 
Leeuwen . In de C- lijn eindigden 
Tineke v/d Gijp & Richard Linting op 
de 1* plaats met 58,95% nipt voor 
Anneke & Wim Braam met 58,65% 
beide paren zijn gepromoveerd.

Hoge dag score bij BVU
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

(reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702 
(vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Feestdagen en 
openingstijden
Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen 
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

Goede Vrijdag 15 april: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot 
Uithoorn open 9.00-12.30 en van 13.00-16.30 uur

Pasen 17 en 18 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

Koningsdag 27 april: gemeentehuis en scheidingdepot gesloten

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Brugdag vrijdag 6 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis gesloten

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022: gemeentehuis gesloten

Denk mee bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en 
De Kwakel. Op Uithoorndenktmee krijg je alle informatie 
over inspraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen 
binnen de projecten. Maar je krijgt vooral de ruimte om 
je mening, je vragen en je wensen te laten horen. Aan de 
gemeente en aan andere inwoners. 

Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl Gemeente Uithoo
rn

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeper-
kingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van eve-
nementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementen-
kalender via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uit-
hoorn en De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of ac-
tiviteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat 
kunt doen.

10-04-2022 Wandeltocht Uithoorns Mooiste

23-04-2022 Bokkentocht Uithoorn en De Kwakel

24-04-2022 AKU hardloopwedstrijd - Uithoorns Mooiste

27-04-2022 Koningsdag De Kwakel 2022

04-05-2022 Dodenherdenking Egeltjesbos De Kwakel

14-05-2022 Braderie Amstelplein

21-05-2022 Rommelroute Uithoorn

31-05-2022 t/m Avond4daagse Uithoorn en De Kwakel
03-06-2022

03-06-2022 t/m Internationaal Scootertreffen De Kwakel
06-06-2022

08-06-2022 Buitenspeeldag

11-06-2022 Kwakel Open Air Festival

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 

www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

WERKZAAMHEDEN AANLEG ONTSLUITINGSWEG 
WOONWIJK DE RIETKRAAG EN HERINRICHTING 
PARKEERTERREIN KDO 

Wat betekent dit voor u?
Doorrijden op de Vuurlijn is niet meer mogelijk. Fietsers gaan over de 
oude weg heen en kruisen het werkvak. Aan de oostkant, blijven mini-
maal 20 parkeerplaatsen beschikbaar. Deze parkeerplaatsen zijn met 
de auto alleen te bereiken vanaf de Ringdijk/Noordammerweg. 

Omleiding
Wilt u richting De Kwakel via de Vuurlijn? Dan moet u moet rekening 
houden met een omleidingsroute. Die gaat via de Koningin Máxima-
laan en de Poelweg. De Poelweg wordt tussen de Ringdijk en Iepen-
laan tijdelijk tweerichtingsverkeer. Omwonenden hebben een brief ont-
vangen waarin precies staat hoe en wanneer alles wordt uitgevoerd.

Bereikbaarheid In den Ossewaerd
In den Ossewaerd is bereikbaar via de Ringdijk/Noordammerweg. 
Gasten kunnen eventueel ook parkeren op de Ambachtshof en lopend 
over het bruggetje naar In den Ossewaerd. 

Bereikbaarheid KDO
Wilt u naar KDO met de auto? Volg dan de omleidingsborden vanaf de 
Vuurlijn en Ringdijk naar de Anjerlaan, dan komt u vervolgens via de 
Evenementenlaan op de parkeerplaats van het terrein. Wij adviseren 
om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

Vragen
Werken aan de weg brengt helaas hinder met zich mee. Wij hopen op 
uw begrip. Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust 
contact met ons op (0297) 513 111.

Begin april begint de aannemer van der Steen met de aanleg van de 
definitieve ontsluitingsweg voor de woonwijk e ietkraag, de inrich-
ting van de fietsstraat op de uurlijn en de herinrichting van het par-
keerterrein bij KDO en de Vuurlijn. Alle fases en werkzaamheden kunt 
u in detail teruglezen via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering 

Wat doen we?
Het parkeerterrein wordt opnieuw aangelegd, met daaromheen een 
fietsstraat. aarnaast komt er een coupure een doorgang  door de 
dijk om De Rietkraag met de Vuurlijn te verbinden. De aannemer be-
gint aan de kant van de Poelweg. 

Ja, ik denk mee! Op Uithoorndenktmee.nl
Actuele projecten:
• Legmeerbos
• Schansgebied
• Omgevingsvisie Uithoorn
• Mobiliteitsvisie
• Nieuwbouw Vakcollege thamen
• Kootpark-Oost
• en nog veel meer!

Gemeente Uithoo
rn



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

Bekijk de planning van de werkzaamheden via https://uithoornlijn.nl/
werkzaamheden-en-planning

Spoordijk
Sinds januari wordt er gewerkt aan een overkluizing (bescherming) van 
de waterleiding in de bocht van de spoordijk. Deze werkzaamheden 
worden in de eerste week van april afgerond. De aangebrachte grond 
blijft liggen, het gebied blijft afgesloten werkterrein. Ook de aangebrach-
te voorbelasting bij Aan de Zoom blijft voorlopig liggen, op de spoordijk 
zullen verder geen werkzaamheden uit gevoerd worden.

Busbaan
Afgelopen maand is een gedeelte van de geluidschermen geplaatst, in 
april worden de rest van de rest van de schermen geplaatst tussen de 
stijlen. Daarmee zijn de werkzaamheden aan de geluidschermen klaar. 
Achter de geluidschermen wordt in april het bestaande asfalt verwijderd 
door het wegfrezen van het asfalt. Voor omwonenden kunnen overdag 
geluidshinder ervaren. Zodra het asfalt weggefreesd is, wordt de be-
tonnen onderbaan en de waterafvoer voor de trambaan aangebracht. 
Langs de busbaan worden elektriciteitskabels getrokken voor de tram 
en wordt er glasvezel en riolering aangelegd. Zodra alle kabels en leidin-
gen zijn aangebracht, wordt de eerder gegraven sleuf afgedicht.

Ter hoogte van de Couperuslaan wordt de duiker gerepareerd (onder-
doorgang voor water) onder de busbaan. Dit gebeurt op 11 en 12 april. 
Vanaf 4 april worden hiervoor voorbereidingen getroffen, vanaf 13 april 
wordt alles weer opgeruimd. Fietsers worden verzocht tussen de Indu-
strieweg en de Admiraal de Ruyterlaan af te stappen en te voet de werk-
zaamheden te passeren.

Halte Uithoorn Centrum
In maart wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein 
bij halte Uithoorn Centrum, in april worden de werkzaamheden hiervoor 
afgerond en kan het nieuwe parkeerterrein gedeeltelijk in gebruik wor-
den genomen. Ook wordt er verder gebouwd aan de toekomstige tram-
halte: Alles wordt voorbereidt om het wissel aan te kunnen brengen en 
worden de keerwanden bekleed tussen trambaan en busbaan met ste-
nen.

Nieuwe werklocatie: busstation
Op maandag 25 april wordt begonnen met de werkzaamheden op het 
busstation. In meerdere fases nemen wordt elk busperron onder han-
den genomen. Er wordt begonnen met de bouw van een nieuwe fi etsen-
stalling: aan de kant van Vakcollege Thamen. Begin mei wordt begon-
nen met de vernieuwing van de perrons. Per fase is er één perron buiten 
gebruik en vertrekken die bussen tijdelijk vanaf een andere halte. Waar 
de bus vertrekt, wordt op het busstation aangegeven op een groot (nog 
te plaatsen) informatiebord, op de digitale halte-informatie en bij de reis-
informatie van de busvervoerder. Op het busstation is ook een ‘gebieds-
congiërge’ aanwezig: André. Hij beantwoordt vragen over de bouw en 
de looproutes. De werkzaamheden op het busstation duren tot en met 
eind augustus 2022.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automati-
sche emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project vol-
gen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en 
sinds kort op Instagram.

Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de tramlijn? 
Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via www.
uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Weet u niet 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt al-
tijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.

Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van 
de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling.

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms lig-
gen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uit-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan 
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ wor-
den aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit 
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet 
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
recht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan 
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de 
werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorzie-
ning’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent 
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet 
u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich 
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘auto-
matisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-036219, Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwbouwwoning.
Uithoorn
• 2022-032787, Langs de Baan 8, het verbouwen van de gevel. (ontvangen 

18-03-2022);
• 2022-035636, Anthony Fokkerweg 20, het overkappen van een helling-

baan. (ontvangen 25-03-2022);
• 2022-035605, Johan de Wittlaan 111, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 24-03-2022);
• 2022-036214, Spoordijk, het plaatsen van een grondkering. (ontvangen 30-

03-2022);

• 2022-036206, Eger 67, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 30-03-
2022);

• 2022-033409, Thamenhof, het bouwen van 3 appartementen blokken. (ont-
vangen 21-03-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-027314, Drechtdijk 25, het slopen van een fundering (ingetrokken 24-

03-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de 
aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de 
colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-016257, Boterdijk 177, het plaatsen van dakkapellen, wijziging dak-

goot en aanpassen gevel (verzonden 23-03-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-109469, naast Vuurlijn 17, het bouwen van een 2onder1 kap woning 

(verzonden 21-3-2022).
Uithoorn
• 2021-116204, Amsteldijk-Noord 106, het realiseren van een loods (verzon-

den 23-03-2022);
• 2022-024114, Pieter Hellendaalweg 12, het vervangen van een garagedeur 

(verzonden 24-03-2022);
• 2022-026993, Pimpelmees 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

29-03-2022);
• 2022-019763, Bijvoet 26, het plaatsen van een binnendeur (verzonden 31-

3-2022);
• 2022-016665, Langs de Baan 1, het plaatsen van een kozijn en het reali-

seren van een uitbouw (verzonden 31-03-2022);
• 2022-031405, Krakeend 20, het verplaatsen van een deurkozijn (verzon-

den 31-3-2022).

OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-034426, sportvereniging KDO, het aanvragen van een evenementen-

vergunning Sport en Spel weekend De Kwakel voor kinderen van 27 t/m 30 
mei 2022. (ontvangen 24-03-2022);

• 2022-035413, kantine sporthal De Kwakel, een melding paracommerciële 
instelling op 23 april 2022. (ontvangen 26-03-2022).

Uithoorn
• 2022-032502, Marktplein 2a , het aanvragen van een incidentele festiviteit 

op 27 april 2022. (ontvangen 20-03-2022); 
• 2022-033043, Constantijn Huygenslaan 45, het plaatsen van een afvalcon-

tainer van 2 mei t/m 30 juli 2022. (ontvangen 17-03-2022);
• 2022-034405, Eendracht 4, het aanvragen van een klein evenement een 

straat BBQ op 26 juni 2022. (ontvangen 23-03-2022);
• 2022-035315. Prinses Christinalaan 91, het plaatsen van een afvalcontai-

ner. (ontvangen 28-03-2022);
• 2022-035808, Stationsstraat 41, het aanvragen van een alcoholwet vergun-

ning voor 27 april 2022. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-035796, Amstelplein, het aanvragen van een evenementenvergun-

ning voor Cadeaumarkt voor 04 maart 2023. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-035800, Amstelplein, het aanvragen van een standplaatsvergunning 

voor verkoop Indian food. (ontvangen 29-03-2022);
• 2022-036425, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de 

“Kunstroute Zijdelveld” van 11 t/m 12 juni 2022. (ontvangen 30-03-2022);

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2022-022513, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op 1 april 2022 (verzon-

den 24-03-2022).
Uithoorn
• 2022-022773, C. Verolmelaan 160-166, magazijnverkoop van 6 t/m 9 april 

2022 (verzonden 21-03-2022);
• 2022-030510, diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel, verklaring van 

geen bezwaar voor het organiseren van een Bokkentocht op 23 april 2022 
(verzonden 21-03-2022);

• 2022-023860, route door Uithoorn en De Kwakel, verklaring van geen be-
zwaar voor het organiseren van de wandeltocht, Uithoorns Mooiste de 
Wandeling op 10 april 2022 (verzonden 25-03-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter 
inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor 
de mogelijkheden.
• Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van 

woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos, 
Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.

• Wabo, uitgebreide procedure ontwerpbeschikking tbv Stam Holding b.v.. In-
zageperiode vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022. Inlichtingen bij 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via https://loket.odnzkg.nl of 
bel met tel. 088-567 0200. 

Wat een heerlijke zonnige lande-
lijke compostdag was het zater-
dag, 26 maart. Op de werf naast 
het scheidingsdepot konden be-
woners gratis een compostzak 
ophalen. Iedereen was ook bereid 
om te doneren voor Giro 555 Oe-
kraïne. We hebben 204 euro op-
gehaald. Wethouder Hans Bouma 
heeft dit in ontvangst genomen en 
draagt zorg dat het geld op Giro 
555 wordt gestort. Niet geweest? 
Er liggen nog gratis compostzak-

ken op het scheidingsdepot Kijk 
voor actuele openingstijden op 
www.uithoorn.nl/contact OP = OP!

Met dank aan onze inwoners
Met deze compostactie bedanken 
we inwoners voor de inspannin-
gen om gft-afval te scheiden. Het 
verwerken van gft-afval tot com-
post is goedkoper dan verbran-
den, zorgt voor minder luchtver-
vuiling en bespaart grondstoffen. 
Hoe schoner het gft wordt aan-

26 maart landelijke 
compostdag

geleverd, hoe beter de kwaliteit 
van de compost is die afvalver-
werkingsbedrijf Indaver uit Alphen 
aan den Rijn ervan maakt. Het is 
dus belangrijk dat het afval thuis al 
zo goed mogelijk wordt geschei-
den. 

De lente komt er aan
Het Nederlandse lenteweer zit 
niet altijd even mee. Maar zodra 

de zon schijnt is het tijd om weer 
lekker buiten in de tuin of op het 
balkon te werken. Verwen uw tuin 
of potten met planten en bloemen 
op het balkon extra door de aar-
de te verrijken met een bijzondere 
grondstof: compost! Deze grond-
stof maken wij van uw ingelever-
de gft. Uw inspanning om goed af-
val te scheiden, ziet u weer terug 
in uw tuin of balkon.
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Uithoorn - Een Meeuw is een van de 
bekendste stukken van de Russische 
toneelschrijver Anton Tsjechov, 
gespeeld door vele bekende toneel-
gezelschappen. Maskerade brengt 
binnenkort een geheel eigen en 
moderne versie van deze klassieker.
Het verhaal speelt zich oorspronkelijk 
af op een Russisch landgoed, aan een 
meer, ver van de grote stad. De zus 
van  de eigenaar van het landgoed is 
een beroemde actrice, die naar het 
landgoed komt om er de zomer door 
te brengen met haar minnaar. Haar 
zoon Kostja heeft een moderne 
toneeltekst voor buurmeisje Nina 
geschreven. Hij is smoorverliefd op 
haar, en zij wil niets liever dan actrice 
worden. Maar de moderne visie op 
toneel wordt door moeder niet 
gewaardeerd. En dat is slechts een 
van de spanningsvelden waarmee de 
op het landgoed verblijvende perso-
nages worstelen. Buitenechtelijke 
relaties, kinderen die niet willen 
deugen, heimelijke verliefdheden, 
spoken uit het verleden - ze zijn er 
allemaal, maar men probeert het 
angstvallig onder de oppervlakte te 
houden. Deze spanningen zorgen 
voor een aantal dramatische ontwik-
kelingen en twee jaar later wordt 

duidelijk hoe de zomer een keerpunt 
blijkt te zijn geweest in het leven van 
de personages.
Anton Tsjechov (1860-1904)
De schrijver van Een Meeuw was 
oorspronkelijk arts. Hij leefde onder 
het regime van de tsaren, maar zijn 
politieke interesse liet hij niet door-
schemeren in zijn verhalen en 
toneelstukken. Hij bekommerde zich 
eerder om minderbedeelden, zo 
hield hij jarenlang een gratis 
spreekuur voor de arme boerenbe-
volking. Tsjechov stond aan de basis 
van  het ‘stemmingstheater’: perso-
nages die zich in het stuk proberen te 
ontworstelen aan hun uitzichtloze of 
saaie bestaan. Hij werd later door de 
eerste communistische machtheb-
bers als voorbode van de revolutie 
beschouwd. Onder het regime van 
Stalin werd zijn werk in de ban 
gedaan. 

Bas Keijzer
Regisseur Bas Keijzer heeft ervoor 
gekozen dit stuk naar de huidige tijd 
te vertalen, waardoor het klassieke 
verhaal nieuwe energie en een heel 
eigen sfeer krijgt. Bijzonder aan zijn 
versie van Een Meeuw is dat alle 15 
spelers tijdens het hele stuk op het 

Maskerade steekt Een Meeuw 
in nieuw jasje

toneel blijven. Terwijl de scènes zich 
op de voorgrond afspelen, leven de 
andere personages op de achter-
grond hun leven. Keijzer, zelf opge-
groeid in Mijdrecht, herkent in de 
sfeer van het stuk het leven in een 
dorp op afstand van de grote stad. 
Bas Keijzer is zijn carrière ooit 
begonnen bij Maskerade en na de 
toneelschool is hij een veelgevraagd 
acteur geworden voor televisie, �lm 
en theater. Met zijn aanstekelijke 
enthousiasme, een grote liefde voor 
Tsjechov en een bijzondere manier 
van regisseren weet hij van elke 
Maskerade-repetitie iets bijzonders 
te maken. Binnenkort is te zien waar 
dat op het toneel toe leidt. Maske-
rade speelt Een Meeuw op vrijdag 6 
en zaterdag 7 mei 2022 in het tot 
theater omgebouwde Alkwin 
Kollege. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.toneelgroepmaskerade.nl 

Uithoorn - Maandagavond 28 maart 
was de druk bezochte Ondernemers-
avond in restaurant Sjiek aan de 
Amstel. Gastspreker Richard van 
Hooijdonk, trendwatcher en futurist, 
nam iedereen mee in de verande-
rende wereld, gaf zijn blik op de 
toekomst en nieuwe technologie. 
Hoe ga je daar als ondernemer mee 
om en hoe blijf je succesvol. Zelf 
opent hij zijn auto en bedient hij 
apparaten met een geïmplanteerde 
chip in zijn hand. SPUK voorzitter 
Gidus Buisman reikte de Ontdek Het 
gids uit aan wethouder Jan Hazen.
In deze 6e jaarlijkse nieuwe editie 
leest u hoe Uithoorn & De Kwakel en 
ondernemers volop in beweging zijn 
en bouwen aan een succesvolle 
toekomst. Michel Lagrand van de 
Naeckte Brouwers presenteerde de 
Uithoornse Kromme en proostte met 
de dorstige ondernemers. Het 
smaakvolle nieuwe bier is verkrijg-

baar bij verschillende winkels en op 
de tap bij de horeca. Bij het bier 
smaakte het Welcome to the Future 
menu van Sjiek aan de Amstel uitste-
kend, zo was er gegrilde zeewier-
burger en brood met insecten boter.

Inspirerende Ondernemers-
avond in Uithoorn

Uithoorn - Met grote vreugde en 
gepaste trots presenteert de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn) het nieuwe culturele 
seizoen 2022-2023 met maar liefst 
tien evenementen/concerten. Hier-
onder vindt u de data en de verschil-
lende uitvoerenden. Schrijf deze data 
alvast in uw agenda. Na het slotcon-
cert van het lopende seizoen op 10 
april a.s. start de online verkoop van 
abonnementen en losse kaarten. Ga 
naar www.scau.nl, klik op ‘Kaarten 
bestellen’ of ‘Tickets’ en volg de 
instructies. Check deze zelfde 
website ook regelmatig voor actueel 
nieuws en voor achtergrondinfor-
matie bij de programma’s en de 
uitvoerende artiesten. 

Vierde pianoconcert van 
Beethoven
Pianist Camiel Boomsma opent met 
zijn eigen strijkersensemble op 18 
september op spectaculaire wijze het 

nieuwe culturele seizoen met een 
bewerking van het vierde pianocon-
cert van Beethoven. Een unicum! 
Theatergroep Musica Extrema brengt 
op 23 oktober ‘Amor’, over liefde en 
andere duivels. Op 30 oktober komt 
‘troubadour’ Lenny Kuhr naar 
Uithoorn met haar programma ‘Het 
lied gaat door’, naar aanleiding van 
het verschijnen van haar nieuwe CD. 
Onder het motto ‘Mystiek’ speelt op 
20 november het uit louter vrouwen 
bestaande Dostojevski Kwartet 
werken van Linker, Debussy en Beet-
hoven. Op 11 december brengen Cor 
Bakker, Fay Lovsky en Remco Vrijdag 
een familieprogramma met liedjes 
van Harry Bannink. Het kerstconcert 
met als thema ‘Licht in de duisternis’ 
wordt verzorgd door kamerkoor 
Cantabile; de datum is 18 december 
2022.

Cabaret met Vincent Bijlo
Het nieuwjaarsconcert op 8 januari 

SCAU presenteert het nieuwe 
culturele seizoen

Uithoorn - Bert Keizer is arts, �losoof 
en schrijver. Hij werkte lange tijd in 
een verpleeghuis met mensen met 
dementie en schreef een groot aantal 
boeken. Maar het bekendst is hij 
waarschijnlijk vanwege zijn talloze 
columns, o.a. in dagblad Trouw. 
Daarin is hij bezig met vragen 
rondom zin en onzin van medische 
zorg, leven en sterven. En ook over 
palliatieve sedatie en euthanasie 
waar dat leven niet meer leefbaar is. 
Nooit achteloos of makkelijk, altijd 
met weemoed en met het besef dat 
het ene leven dat we hebben onver-
vangbaar is en doodgaan onomkeer-
baar. In zijn laatste boek, Reis om de 
dood legt hij veel neer waarover je 
met hem zou willen doorpraten, 
zoals, wat leven is, waar mensen 
troost vinden, of een mens een ‘ziel’ 
heeft en zo nog veel meer. En we zijn 
heel blij dat we op 8 april inderdaad 
met Bert Keizer kunnen doorpraten, 
doelbewust laten we de avond 
daarom als gesprek verlopen. Geen 
inleiding of verhaal, maar vanaf 20 

uur eerst een een-op-een met Joep 
Dubbink (predikant van de PKU De 
Schutse) en Bert Keizer. Daarna in 
gesprek met wie dat maar wil. 
De komst van Bert Keizer naar het 
Uithoorns KerkCafé werd door de 
corona-epidemie een jaar uitgesteld. 
Jammer, maar ook over die periode 
en de ethische afwegingen zal 
genoeg te melden zijn.
In gesprek met Bert Keizer: 
Vrijdag 8 april 20 uur in De Schutse, 
De Merodelaan 1. De toegang is vrij, 
inloop vanaf 19.45.

KerkCafé vrijdag 8 april:
in gesprek met Bert Keizer

2023 heeft als motto: ‘Bohemen – 
een muzikale reis langs de Donau’. 
Het Amsterdam Wind Quintet brengt 
het publiek in romantische sferen. 
Op 19 februari bezingt mezzo-
sopraan Francine Vis, begeleid door 
Helena Basilova (piano) en Eva van 
Grinsven (saxofoon) De Vrouw in al 
haar facetten in het programma 
‘Frauen, Liebe und Leben’. Vincent 
Bijlo brengt op 19 maart zijn nieuwe 
cabaretvoorstelling; nadere infor-
matie volgt. Laat u verrassen! Het 
seizoen 2022-2023 wordt afgesloten 
met de solovoorstelling ‘Om in de 
overwinning te geloven’. Actrice 
Thirsa van Til kruipt in de huid van 
twee vrouwen, die in de Tweede 
Wereldoorlog totaal verschillende 
keuzes maakten...
Tobias Borsboom op 10 april a.s.
Voordat het zover is, vindt het slot-
concert van het huidige seizoen 
plaats op 10 april a.s. in De Schutse. 
Tobias Borsboom is de ‘pianist van 
dienst’. Hij komt met een fantasierijk 
en veelkleurig programma over de 
kunst en de kracht van de verbeel-
ding. Hij speelt werken van Schubert, 
Liszt, Debussy, Poulenc en Godowski. 
Vooral dit laatste is een bijzonder-
heid, want Godowski hoor je niet 
vaak in de concertzaal. Het publiek 
krijgt een selectie te horen uit dienst 
Java Suite: ‘phonorama‘s’, panorama’s 
in klank die verschillende kanten van 
het Indonesische eiland Java 
oproepen. Mis het niet.

Kaartverkoop en informatie 
Losse kaarten voor 10 april zijn te 
koop in de boekhandels Read Shop 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein); ze kosten € 15, jongeren tot 
en met 16 jaar betalen slechts € 7,50. 
Het is ook mogelijk om online losse 
kaarten te bestellen via de website 
www.scau.nl 
Daar is ook veel achtergrondinfor-
matie te vinden over pianist Tobias 
Borsboom en over het programma. 
Voor vragen kunt u terecht bij het 
secretariaat van de SCAU: e-mail-
adres: secretariaat.scau@gmail.com

Aalsmeer - Voor de Paasshow van 
Gomes worden alle Mercedes-Benz 
occasions nog eens extra opge-
poetst. Vanaf donderdag 14 april 
staan de vestigingen in Alkmaar en 
Aalsmeer helemaal in het teken van 
de succesvolle occasionshow met het 
gigantische aantal van ruim 175 
personenwagens! De Paasshow loopt 
door op vrijdag 15, zaterdag 16 én 
maandag 18 april. Occasionmanager 
Romke van der Laan zet het succes 
van de voorgaande edities graag 
voort: “Tijdens iedere Paasshow kan 
er vaak meer met een inruilpremie of 
korting. Maar dat is niet het enige dat 
onze klanten overtuigt. Tijdens de 
Paasshow valt er echt iets kiezen. 
Modellen, uitvoeringen, opties!” 
Iedereen die een premium auto 
zoekt, kan bij Gomes zijn hart 
ophalen. De Paasshow biedt een 
unieke mix van personenwagens 
waarmee je zekerheid koopt. Van A 

tot S-Klasse en alles daar tussenin, 
Van der Laan: “Het worden vier hele 
gezellige dagen in een informele 
sfeer. Wie wil, kan bovendien snel 
zakendoen. Maar wie een paar dagen 
later nog een proefrit wil maken, kan 
ook na 18 april nog rekenen op de 
Paasshow voordelen. We willen niet 
pushen. We weten immers toch dat 
na een proefrit niemand meer wil 
uitstappen!”

Paasshow bij Gomes: 
“Er valt echt iets te kiezen”
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Mijdrecht - Op zaterdag 2 april was 
het zover. Het door van Walraven B.V. 
gesponsorde eerste van Atlantis 
mocht aantreden voor haar laatste 
reguliere competitie wedstrijd. Deze 
wedstrijd werd uitgevochten tegen 
het uit Utrecht afkomstige HKC. Bij 
deze wedstrijd stonden niet alleen 2 
punten op het spel, maar de uitkomst 
van deze wedstrijd ging bepalen wie 
zichzelf de nummer een van de poule 
mocht noemen. De Mijdrechtenaren 
waren uit op revanche door de uitslag 
van de vorige keer dat deze ploegen 
tegenover elkaar stonden. In de eerste 
minuten van de wedstrijd liet Atlantis 
zich meteen gelden. Binnen no time 
stond de 0-2 al op het scorebord en 
zat het vertrouwen er meteen in bij 
het hele team. Atlantis bouwde hierop 
zijn voorsprong uit naar een comforta-

bele 2-6 door een ontzettend knappe 
doorloopbal van Jelmer, die overigens 
al bijna een hele wedstrijd in de benen 
had zitten voor het tweede van 
Atlantis. Deze voorsprong van 4 heeft 
Atlantis gedurende de wedstrijd niet 
meer uit handen gegeven. Voor het 
einde van de eerste helft werd deze 
voorsprong zelfs voortgezet naar een 
stand van 7-13 in het voordeel van 
Atlantis. Dit was tevens ook de rust-
stand. Tijdens de rust heeft coach Wim 
Schaap verschillende tips en aanwij-
zingen gegeven om de wedstrijd nog 
meer naar ons toe te trekken om 
daarmee een belangrijke positie in te 
nemen voor de play-o� s. Begin 
tweede helft was echter minder 
scherp en Atlantis liet zijn voorsprong 
terug zakken naar 10-14. Er volgde 
hierna een wisselwerking tussen 

Overwinning voor Atlantis

De Ronde Venen - Zaterdag 2 april 
werd eindelijk na 2 jaar weer de mini 
drie en vierkamp gehouden. De 
jongens mochten in de eerste ronde 
turnen. Deveaughn, Hugo, Tobias, 
Siem en Rubin lieten mooie oefe-
ningen zien. Voor de meeste was het 
hun allereerste wedstrijd. Alle twee 

de ploegen behaalde een gouden 
medaille. Daarna de beurt aan Veen-
land 5 Jolieke, Marit, Maura en Elize 
zijn “oude rotten” in het vak. Ze 
turnden een uitstekende wedstrijd 
en met maar liefst 5 punten verschil 
met nummer 2 werden ze eerste.
Daarna de beurt aan Veenland 4. 

Veenland turners en turnsters 
zeer succesvol

Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./Café de Merel 2022 
zijn alle halve � nalisten bekend, in 
het afgelopen weekend speelden 
Emiel Jagroep, Ronald Voorn, John 
Vrielink en Gerrit Kalshoven zich 
zaterdag en zondag Peter Driehuis, 
Mees Brouwer, Peter Bosman en 
Carlos van Oosterom zich naar de 

halve � nale eerder waren al geplaatst 
Cees Rietveld, Jan Eijsker, Frans Zuid-
wijk, Ad Wolf, Joost v. Zuijlen, Rick 
Honing, Bas Citon en Hans Bras, De 
halve � nale word gespeeld op 
zaterdag 9 en zondag 10 april 
aanvang beide dagen vanaf 14.00 
uur . Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen.

Peter Driehuis en Mees Brouwer 
al e fi al ste

Mijdrecht - Gooien, rennen, tikken, 
schieten en vooral veel lachen. Dat 
gebeurde afgelopen zaterdag bij de 
KV Atlantis lentespelen. De korfbal-
club organiseert jaarlijks deze gezel-
lige en sportieve dag, waarbij alle 
kinderen uit de omringende dorpen 
worden uitgenodigd om kennis te 
maken met korfbal. Door covid kan 
het afgelopen jaren niet doorgaan, 
maar afgelopen zaterdag waren ze 

terug en de opkomst was groot!
Er werd een estafette gedaan, korven 
tikkertje gespeeld, overgegooid en 
natuurlijk kon het korfschieten niet 
ontbreken. De kinderen zijn ontzet-
tend sportief bezig geweest. Door 
spelvorm leerde kinderen kennis-
maken met korfbal. De training werd 
afgesloten met wedstrijdjes, waar bij 
vele al ontzettend mooie doelpunten 
werden gescoord!

Grote opkomst bij KV Atlantis 
Lentespelen

Vinkeveen - Het gaat goed met de 
D-lichting van korfbalvereniging De 
Vinken. Na de D1 heeft ook De Vinken 
D2 het zaalkampioenschap binnenge-
sleept. Het Jumbo-team werd onge-

slagen kampioen. Afgelopen week zijn 
Jaydee Nuisker, Merel Kortz, Evie 
Broere, Maud van der Laan, Niels van 
Dasler, Kai van Wijk, Caelius Hermens, 
Jayden Visser, Daan Ste� ens, Joep van 

De Vinken D2 ook zaalkampioen

Mijdrecht - Maandag 28 maart is er 
weer hard gewerkt aan de scores. De 
verschillen in de top drie zijn mini-
maal. Dit blijkt ook uit de biedingen 
die vaak gelijk waren en dezelfde 
scores opleverden. Door corona en 
dergelijke is in een lijn gespeeld. Daar 
waren Marja Hartmann & Elly Dege-
naars het sterkste paar met 59,72%. 
Daniel Aartse Tuijn & Theo de Cocq 
van Delwijne lieten enkele tienden 
van een procent liggen en maakten 
59,38%. Jopie de Jong & Lenie 
Koevermans kwamen met een achter-
stand van 0,35% op de derde plaats 
met 59,03%. Deze keer is er geen 
geslaagde slem bieding, maar wel 
aardig om te zien dat alle paren in een 
spel vier harten boden en allen 
1down gingen. Soms leidt een spel 
tot verrassende scores. Een spel vari-
eerde van 2SA gemaakt tot 2SA min 3. 
Hoe kan dat vraag je je wel eens af. 
Johan & Ingrid Voskamp wisten een 
3SA-contract met 3 upslagen binnen 
te halen. De overige paren bleven in 
de schoppen al dan niet met 
upslagen.

Donderdag
Donderdag 31 maart was zowel in de 
top in de A-lijn als B-lijn het verschil 
gering. Ook weer enkele tienden van 
een procent. In de A-lijn zetten Otto 
Hoogendijk & Ton Verlaan hun goede 
spel door met 61,67%. Elisabeth & 
Nan van den berg deden daar niet 
voor onder met 61,25%. En terug van 

weggeweest Richard van Heese & 
Hans Leeuwerik met 56,25%. Otto 
Hoogendijk & Ton Verlaan boden en 
speelden in een 4harten waar de 
andere paren bleven steken op 
2harten plus 2 of 3upslagen. Bea van 
den Heuvel & Tiny Tijssen maakten 
een mooi 5 ruiten contract maar 
Marion van Nieuwkerk & Dick Licht 
troefden hen af met 3SA plus 1upslag. 
Gerard & Riet van der Meer boden 
zoals alle paren 4harten en behaalden 
1upslag, terwijl de anderen of 
contract maakten of down gingen.

B-lijn
In de B-lijn waren er wel slembie-
dingen. Anita Berrevoets & Henk de 
Vries goede deden zaken door 58,33% 
te scoren. Ook Paul Kooijman & Koos 
Wieling toonden weer als vanouds 
hun goede vorm met 57,81%. Ben 
Gabriel & Mart van der Voort pres-
teerden ook weer op hun best met 
55,21%. Gerda van Duren & Tiny 
Zwebe versloegen de overige paren 
in een 4harten contract door 2 
upslagen te maken. Wies Veenstra & 
Jenny Silver boden in een spel 2SA en 
scoorden 2upslagen. Het bod van de 
dag was toch een slemcontract 
-6schoppen met 1 upslag- door Ben 
Gabriel& Mart van der Voort. De 
andere paren stopten op 4schoppen 
maar haalden 3upslagen. Anneke 
Wortel& Jan Broeckmans speelden 
ook een mooi 6schoppen slem 
contract met 1upslag.

BV Mijdrecht werkt aan scoresHierin turnden Margje, Nadin, Joelle, 
Dewi en Deborah. Ze begonnen op 
balk wat onzeker en hier en daar een 
val door de zenuwen maar daarna 
gingen de andere twee toestellen 
uitstekend en dat werd beloond met 
een zilveren medaille. Daarna de 
beurt aan Veenland 3. Myrthe, Syl, 
Evi, Sunday en Alex turnden super 
strakke oefeningen en kregen zelf 
complimenten van de jury dat ze zo 
netjes turnden. Ze werden op 3 
toestellen de beste en ze kregen de 
gouden medaille omgehangen. Als 
laatste mochten Veenland 1 Chloe, 
Maartje, Liz, Thamar , Ilse en Lise. Lise 
zit er pas 3 weken op en dan al gelijk 
meedoen met de wedstrijd, top Lise. 
Ze deden het uitstekend. Met mooie 
oefeningen turnden ze zich naar de 
4de plaats. Helaas net buiten de 
medailles. In Veenland 2 turnden 
Romy, Jadey, Isa, Cataleya en Eva. 
Voor hun allemaal hun eerste 
wedstrijd. Ze hadden veel plezier en 
er werd zelfs gedanst tussen de oefe-
ningen door. Ze deden het uitste-
kend en werden keurig 6de.

Atlantis en HKC waarbij Atlantis als 
eerste scoorde en HKC terugsloeg. Na 
de 12-16 werd er een wissel doorge-
voerd waarbij Fay op de plek van Amy 
kwam te staan. Na deze wissel 
bouwde Atlantis zijn voorsprong weer 
uit naar 6 verschil, maar HKC gaf weer 
antwoord en bracht de stand weer 
terug op 4 verschil. In de slotfase van 
de wedstrijd bracht Atlantis nog een 
laatste zet en bracht daarmee de eind-
stand op een 16-22 overwinning voor 
Atlantis. Met deze uitslag is Atlantis 
o�  cieel als nummer 1 geplaatst voor 
de Play-o� s in de poule en zal de 
komende twee weken nog promotie-
wedstrijden gaan spelen voor een 
plek in de eerste klasse. De tijden voor 
deze wedstrijden zijn nog niet 
bekend, dus houdt onze kanalen in 
gaten en wees erbij om Atlantis nog 
twee wedstrijden aan te moedigen in 
de zaal!

der Wilt en trainer/coach Zoë van 
Dasler o�  cieel in het zonnetje gezet 
met medailles en bloemen. Na het 
behalen van het veldkampioenschap in 
oktober, begon De Vinken D2 vol 
vertrouwen aan het zaalseizoen. De 
oefenperiode verliep nog een beetje 
rommelig, maar vanaf de eerste compe-
titiewedstrijd werd de ene na de andere 
overwinning aan elkaar geregen. Zo 
werd een mooie voorsprong opge-
bouwd, en was daar dan eindelijk de 
wedstrijd tegen Viking D1, waarin het 
afgemaakt kon worden. Na een overtui-
gend begin leek de ruststand van 5-1 
heel comfortabel, maar in de tweede 
helft dreigde het toch nog spannend te 
worden. De Vinken kreeg meer moeite 
met scoren, terwijl Viking snel 3 punten 
inliep. Uiteindelijk wist De Vinken de 
draad weer op te pakken en eindigde 
de wedstrijd in een mooie 8-4 overwin-
ning. Een mooi seizoen!
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Uithoorn - Na het spelen van de 
vijfde avond parenbridge kon de 
balans van de eerste volledige ronde 
sinds jaren worden opgemaakt. 
Marika Romeijn en Ben ten Brink 
mogen het vergezeld van Nan van 
den Berg en Jan Bronkhorst in de 
tweede ronde proberen in de A- lijn, 
nadat ze met respectievelijk 58,35% 
en 55,24% gemiddeld over vijf 
avonden eerste en tweede in de B- 
lijn zijn geworden, gefeliciteerd! 
De vijfde avond lagen de scores wat 
minder uit elkaar, zodat slechts één 
zestiger genoteerd kon worden. 
Deze viel in de A-lijn toe aan Janny 
Streng & Johan Le Febre met 60% 

precies. Hiermee kroonden ze zich 
ook als het beste paar eerste ronde in 
de A-lijn met een gemiddelde over 
vijf avonden van 56,40%, chapeau. 
Knap tweede op deze avond werden 
Elisabeth van den Berg & Jan Bunnik 
die met hun 59,17% dus maar weinig 
moesten toegeven. Op drie kwamen 
Marcel Dekker & Ger Quelle uit met 
55% rond, gevolgd door Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter, die met 
53,75% de weg omhoog zo lijken 
vast te houden. Cora de Vroom & 
Hans Slagboom sloten met 52,92% 
de top vijf af. In de B- lijn ging de 
overwinning deze maal naar Ria 
Verkerk & Wim Röling die met 59,83% 

Balans opgemaakt bij 
Bridgeclub De Legmeer

De Kwakel - Afgelopen week 
stonden er twee bondswedstrijden 
op het programma, tweemaal zou 
K&G zich terug knokken van een 
achterstand. Op de maandagavond 
in Zaandam werd kopman Wim 
Konst de held van de avond. In de 
laatste partij, bij een 4-2 achterstand, 

was Wim in een dammeneindspel 
terecht gekomen. Remise leek voor 
de hand te liggen maar Wim rechtte 
nog eenmaal de rug en wist zijn 
tegenstander alsnog te verschalken, 
eindstand 4-4. Vrijdagavond stonden 
de koplopers uit Ijmuiden op de 
stoep van ‘t Fort De Kwakel. Al heel 

Dammers K&G spelen 2x gelijk

Uithoorn - Coach Hennie moest zijn 
best doen om een representatief 
team op de been te krijgen. Als 
gevolg van blessureleed, verplich-
tingen elders, liefdesverdriet 
en andere onduidelijke redenen 
moest het team aangevuld worden 
met spelers uit lagere teams. Uitein-
delijk wist Hennie 11 spelers bijeen 
te krijgen om af te reizen naar 
Warmond, de goudkust van Leiden. 
Tegenstander Warmondia staat hoog 
op de ranglijst, dus dat werd 
aanpoten vandaag. 10 minuten voor 
de aftrap kwam Bram nog het 
complex opdraven, nadat hij een 
succesvol rijexamen had afgelegd. 
Als beloning kreeg hij de vlag in zijn 
handen gedrukt, maar dit deerde 
Bram geenszins. Hij had tenslotte het 
felbegeerde rijbewijs binnen, 
ondanks een korte manoeuvre als 
spookrijder. De volgende verrassing 
was dat de wedstrijd op gras 
gespeeld werd. Waar onze spelers 
volledig met kunstgras zijn opge-
groeid, mochten ze nu de wei in 
gevuld met madelie�es en boter-
bloempjes. Wel even wennen, waar 
op kunstgras de bal in een rechte lijn 
van speler naar speler gaat, is dit op 
gewoon gras niet zo vanzelfspre-
kend. Het plaatje werd nog 
Hollandser, toen er kort voor de 
aftrap een ooievaarsechtpaar 
plaatsnam op de lichtmast langs het 
veld. Na het �uitsignaal bleek al 
gauw dat de teams aan elkaar 
gewaagd waren. Vele duels op het 
middenveld, maar weinig kansen 
voor beide doelen. 

Doelgevaar
Het eerste doelgevaar van LMV 
kwam na 23 minuten, toen Owen 

een uitgelezen kans kreeg te scoren. 
Helaas mikte hij recht op de keeper. 
Bij LMV stond gelegenheidskeeper 
Dennis in het doel. Hij had het rustig, 
maar als er gevaar dreigde wist hij dit 
prima te neutraliseren, gesteund 
door het sterke duo Jens/Mike. 
Het rustsignaal werd simpel zonder 
schade bereikt. In de 23e minuut na 
rust, blijkbaar het geluksgetal van 
Owen, was hij weer dichtbij een doel-
punt. Deze keer schoot hij op de lat.
De wedstrijd kabbelde voort en leek 
het eerste punt voor LMV op te 
leveren. Wat volgde was een opeen-
volging van ongelukkige momenten. 
Jens maakt in de 92e minuut een 
overtreding op eigen helft, waar hij 
een gele kaart voor kreeg. Uit de vrije 
trap ontstond een schietkans voor 
Warmondia. Jens zag de bal 
aankomen, die ongetwijfeld naast 
zou zijn gegaan, maar in een re�ex 
weerde hij de bal met de arm af. 
Rode kaart en penalty! Warmondia 
scoorde en de scheidsrechter blies 
snel af. Benjamin van G. wilde zijn 
maatje Jens nog vrijpleiten door te 
reclameren bij de scheidsrechter dat 
dit toch wel erg zwaar bestraft was 
met rood en een penalty, maar kreeg 
als reactie 2 gele kaarten binnen 10 
seconden getoond, ook rood. Weer 
met lege handen en zo dicht bij een 
punt. Volgende week een nieuwe 
kans tegen Xerxes. Coach Hennie 
was als gevolg van de spannende 
strijd vergeten Bram in te brengen. 
Ook hier kon Bram niet boos om 
worden, het roze papiertje verzachtte 
alle pijn. Man of the match: Benjamin 
Churchill. Normaal spelend in een 
bierelftal, liet hij zien dat hij ondanks 
zijn geringe gestalte kon bikkelen op 
het middenveld.  

Legmeervogels- 23 lijdt bittere 
nederlaag

Uithoorn - Beweegplezier, meedoen 
en ontmoeten is de nieuwe �etsactivi-
teit bij UWTC. Onder leiding van een 
ervaren wielrenner biedt de 
Uithoornse wielerclub een aange-
paste sportbeweging aan voor �ets-
liefhebbers op latere leeftijd.
De groep die vorig jaar startte met 22 
vrouwen en mannen uit de regio’s 
Uithoorn en Aalsmeer zijn door 
corona en het winterweer een tijdje 

uit beeld geweest, maar vanaf half 
maart �etsen de regionale ‘Old Stars’ 
weer hun rondjes op het wielerpar-
cours De Randhoorn. De groep onder 
leiding van voormalig wielrenner en 
tri-atleet Anton Bouter is elke vrijdag-
morgen vanaf tien uur actief. Geïnte-
resseerde mannen en vrouwen van 
circa 55 jaar en ouder, die houden van 
ontspannen �etsen en sociaal bezig 
zijn, zijn nog altijd welkom. Ook 

Old Stars 55-plus fietsers

Uithoorn - Wim Tjalsma is op de 
laatst gehouden klaverjasavond 25 
maart 2022 bij Legmeervogels de 
grote winnaar geworden. Wim 

Tjalsma behaalt deze avond 6852 
punten. Op korte afstand gevolgd 
door Ria van Es met 6835 punten die 
weer op de voet gevolgd is door Cor 

Wim Tjalsma grote winnaar bij 
Legmeervogels

beginners of liefhebbers die tijden 
niet meer ge�etst hebben worden 
begeleid in het speciale trainings-
aanbod met aandacht voor behendig-
heid en geleidelijke opbouw van de 
conditie. Een unieke mogelijkheid om 
te beginnen aan deze laagdrempelige 
sportactiviteit. Er wordt altijd gestart 
met een warming-up, daarna gaan de 
deelnemers een uur lang op hun race- 
of sport�ets, op aanwijzing van de 
trainer het aanpassingsvermogen 
vergroten met als doel het valrisico en 
kans op blessures te verminderen. Het 
tempo ligt tussen de 18 en 23 kilo-
meter per uur. Het versterken van 
stuurvaardigheid, balans en coördi-
natie zijn onderdelen van het 
programma. Er is geen wedstrijdele-
ment. Alle sessies worden afgesloten 
met een gezellige ko�eronde in het 
clubgebouw van UWTC. Als het weer 
het toelaat wordt op vrijdags weke-
lijks gesport. Liefhebbers van circa 55 
jaar of ouder kunnen tussen 10.00 en 
11.00 uur met een race- of sportieve 
�ets en een gehelmd hoofd meedoen. 
Wie �etst mee? Verdere informatie bij 
bouteranton@gmail.com

snel wist Rene de Jong de winst te 
behalen. Met zijn tegenstandster 
kwam hij in een ingewikkeld standje 
terecht, waarin zij zich snel moest 
overgeven, 2-0. Veel later werd deze 
stand omgebogen in een 2-4 achter-
stand. De sterke kopmannen van 
Ijmuiden wisten zeer dunne standjes 
alsnog in winst om te buigen. Nu 
moest Fred Voorn alle zeilen bijzetten 
om zijn ploeg op gelijke hoogte te 
brengen. Een hekstelling buitte Fred 
vakkundig uit, hij bepaalde daarmee 
de einduitslag op weer 4-4. Fred is 
een goede aanwinst voor de club, hij 
staat bovenaan in de naar zijn opa 
vernoemde Th. Voorn-prijs, voor de 
dammer met de meeste punten in de 
bondswedstrijden. Er resten nog drie 
return wedstrijden, waarna K&G eind 
april de damschijven voor even zal 
opruimen. In april zal op de woens-
dagmiddagen in ‘t Fort de beslissing 
gaan vallen voor het onderlinge 
kampioenschap en de sneldamtitel, 
komt dat zien.

de zestig aantikten. Nan van den 
Berg & Jan Bronkhorst maakten hun 
promotie met 56,28% meer dan 
waar, maar werden op de hielen 
gezeten door Cora de Vor & Anneke 
Houtkamp, die met hun 56,25% dus 
slechts drie honderdste moesten 
toegeven! Marika Romeijn & Ben ten 
Brink speelden waarschijnlijk op save 
en werden keurig vierde met 55,69%, 
waarna Marianne & Huub Kamp de 
best of �ve met 51,81% beëindigden. 
Volgende keer start ronde twee, wilt 
u daar van getuige zijn, kom dan 
kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdag avond vanaf 19.45 
uur in het Buurtnest Arthur van 
Schendellaan 59 in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secreta-
riaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl

de Beer met 6827 punten. . De 
volgende klaverjasavond is op 
vrijdag 8 april 2022. Aanvang is ook 
dan 20.00 uur. En, het zal u niet 
verrassend in de oren klinken. Deel-
nemers aan deze klaverjasavond 
mogen met hun voortuig doorrijden 
tot aan het clubhuis. 

Uithoorn - In een weekend waar de 
meeste oefenwedstrijden werden 
afgezegd i.v.m. de temperatuur 
stond Softbal Dames 1 van Thamen 
zondag wel op het veld voor een 
driekamp. De eerste wedstrijd 
speelden de dames tegen Hilversum 
Hurricanes waar Hilversum meteen 
de voorsprong pakt in de eerste 
inning met drie honkslagen en een 
veldfout aan Thamen kant, 0-3. 
Thamen wist in de gelijkmakende 
inning meteen 2 punten terug te 
pakken door een aantal keer vier wijd 
en een honkslag van Merel. Bij 
Thamen stond routinier Linda op de 
pitcherplaat en die werd daarna twee 
innings prima gesteund door haar 
verdediging waardoor Hilversum niet 
meer wist te scoren. Ondertussen 
kwam de slagploeg van Thamen 
steeds beter op dreef. Een 2-honk-
slag van Micky, honkslagen van Roos, 
Tessa, Linda, Lyndsey en Merel en 

een homerun van Kirsten zorgde er 
na 2 innings voor 5 punten. Kyara 
sloeg in de derde inning een twee-
honkslag en wist op twee doorge-
schoten ballen de thuisplaat te 
bereiken, eindstand na 70 minuten 
spelen was 8-3 voor Thamen.
De wedstrijd tussen Hilversum Hurri-
canes en Flying Petrels ging redelijk 
gelijk op, maar door een homerun in 
de laatste wist Flying Petrels te 
winnen. In de wedstrijd tussen Flying 
Petrels en Thamen wist Thamen in de 
eerste inning al een ruime voor-
sprong te pakken door wederom een 
homerun van Kirsten en een twee-
honkslag van Lyndsey, zes andere 
dames sloegen ook nog een honk-
slag. Op het pitchen van Kimberley 
wist Flying Petrels drie keer op de 
honken te komen in drie innings. Bij 
Thamen werd in de andere twee 
innings nog lekker geslagen (7 honk-
slagen en een driehonkslag).

Thamen dames winnen 
driekamp
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Wilnis - Hoewel de uitslag anders 
doet vermoeden was het zaterdag 
beslist geen gemakkelijke middag 
voor CSW. Op eigen veld werd een 
comfortabele 5-1 overwinning 
geboekt op het taaie Loosdrecht wat 
een uur lang beslist niet onder deed 
voor CSW. De wedstrijd was maar 
nauwelijks begonnen of CSW keek al 
bijna tegen een achterstand aan 
maar de kopbal eindigde op de lat 
boven doelman Thijs Imming. Loos-
drecht zette vroeg druk op de 
defensie van CSW en daardoor ging 
CSW te veel de lange bal hanteren 
met als gevolg te snel balverlies. Het 
was Loosdrecht dat in de eerste 20 
minuten van de wedstrijd de beste 
kansen kreeg. Na een goede voorzet 
vanaf links werd de bal uit de lucht 
over het doel geschoten. Even later 
wederom een prima kans voor Loos-
drecht maar dit keer werd de bal 
naast het doel geschoten. De eerste 
mogelijkheid voor CSW kwam voort 
uit een vrije trap van Elroy Baas die 
de bal voor het doel lepelde waarna 
de kopbal van Jordy de Groot op de 
lat uiteenspatte. Geleidelijk aan 
speelde CSW zich onder de druk van 
Loosdrecht vandaan en kwam de 
ploeg wat meer aan voetballen toe. 
Na een half uur spelen kwam de 
ploeg wel wat gelukkig aan de 
leiding na slordig uitverdedigen van 
Loosdrecht. De bal werd zomaar in 
de voeten gespeeld van Matt Veer-
huis die direct afspeelde op de vrij-
staande de Groot. De Groot kopte 
vervolgens de bal slim over de uitge-
komen doelman. Een minuut later 
stond de 2-0 al op het scorebord. 
Dennis Prange ontving de bal aan de 
linkerkant van het veld en dribbelde 
naar binnen om vervolgens de bal 

schitterend in de verste hoek te 
krullen. Vlak voor rust kwam Loos-
drecht terug in de wedstrijd. Een vrije 
schietkans betekende een 2-1 
ruststand.
De tweede helft ging Loosdrecht 
verbeten op jacht naar de gelijk-
maker maar de eerste kans kwam al 
snel voor CSW. Berry Kramer kon 
zomaar vrij doorlopen maar stuitte 
op de doelman en in de rebound kon 
ook Bram Korver de bal niet in het 
doel krijgen. Daarna was het de 
beurt aan Loosdrecht dat een 
enorme kans liet liggen op de gelijk-
maker. De spits brak door aan de 
rechterkant van het veld maar tot 
ieders opluchting verdween de bal 
naast het doel. Daarna een vlijm-
scherpe voorzet waarbij de bal langs 
alles en iedereen heen ging. Loos-
drecht kreeg ook een aantal hoek-
schoppen maar echter zonder 
gevaar. Na 68 minuten spelen kreeg 
CSW een vrije trap te nemen. Elroy 
Baas gaf de bal voor op de geheel 
vrijstaande Stefan Tichelaar. Tichelaar 
lag met het hoofd de bal panklaar 
voor de Groot die daarna vrij kon 
inkoppen. Het verzet van Loosdrecht 
was gebroken en CSW lag hierna een 
paar prachtige combinaties op de 
mat. De 4-1 na 77 minuten was een 
prachtige aanval wederom na voor-
bereidend werk van Tichelaar. Hij 
stelde Matt Veerhuis in staat om de 
bal loeihard in de kruising te knallen. 
De uiteindelijke eindstand van 5-1 
kwam op naam van Noah Steen. Een 
prima combinatie met opnieuw 
Tichelaar als aangever werd door 
Steen keurig afgerond. Al met al toch 
nog een ruime zege voor de mannen 
van coach Michel Strating die zeker 
niet makkelijk tot stand kwam.

CSW pas laat naar ruime zege

Mijdrecht - Omdat vanwege corona 
alle wedstrijden naar achteren zijn 
verplaatst hadden zowel de turnsters 
als de acrogymnasten van GVM’79 
op 2 april een wedstrijd. In Korten-
hoef deden de recreanten en jonge 
selectie turnsters hun eerste echte 
wedstrijd. In Februari hadden was er 
al in de eigen gymzaal de Brug geoe-
fend, maar nu dan een echte 
wedstrijd tegen andere vereni-
gingen. Als eerst van de dag was het 
de beurt aan Lea, Yura, Jill en Julie 
(GVM 3), zij hadden zich goed voor-
bereid en vooral op de vloer gooiden 

de dames hoge ogen. In een groot 
deelnemersveld werden ze uiteinde-
lijk 4e. Daarna waren de selectie turn-
sters aan de beurt, die wat moeilij-
kere oefenstof moesten doen. De 
turnsters van GVM 4 en GVM 5 waren 
aan elkaar gewaagd en scoorden op 
alle toestellen hoger dan de concur-
rentie. Bij de prijsuitreiking bleek dat 
het groepje van Alyshia, Isabel en 
Femke nét 0,6 meer punten had 
behaald dan Hulda, Lena en Hanne. 
Beide GVM-teams mochten respec-
tievelijk een gouden en zilveren 
medaille mee naar huis nemen. Ook 

Drukke wedstrijddag voor GVM’79

Mijdrecht - Biljartmakers hebben 
een uitstekend seizoen gedraaid en 
hoeven in hun laatste wedstrijd 
tegen DIO nog maar 22 van de 48 
punten te halen om kampioen te 
worden. Dat lijkt een zekerheidje. 
Afgelopen week lieten ze er tegen 
Stieva/Stee-Inn 1 ook geen gras over 
groeien door de maximale score te 
behalen (48-24). De strijd tegen 
degradatie lijkt te gaan tussen 
Stieva/Stee-Inn 1, Bar Adelhof 1 en 
eventueel nog De Springbok 1 en 
DIO. Als Bar Adelhof 1 in de laatste 
wedstrijd 32 punten haalt kan Stieva/
Stee-Inn 1 hun niet meer inhalen. De 
Springbok 1 dient 64 punten uit de 
laatste 2 wedstrijden te halen om 
Stieva achter zich te laten. DIO heeft 
daarvoor nog 96 punten uit 3 
wedstrijden nodig. Het meest 
opmerkelijke resultaat van de afge-
lopen week is de winstpartij van 
Dorus van der Meer van De Merel/
Richard’s BV 3 tegen Jan Koridon van 
DIO. Dorus had er namelijk maar 2 
beurten voor nodig. De overwinning 
van de weer goed spelende John 
Beets van DenB Diensten in 15 
beurten steekt daar nu schril tegen 
af. Vanzelfsprekend kreeg Dorus 
naast de kortste partij ook de 
hoogste van de week op zijn naam 
met 55 caramboles. Jan was ‘not 
amused’, maar speelde nog wel een 
moyenne van 3 vanwege zijn 6 
caramboles.

Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 - DenB Diensten/
Springbok: 27-47. Bar Adelhof 1 –

De Merel/Richard’s BV 1: 44-35. DIO 
– De Merel/Richard’s BV 3: 28-43. 
Stieva/Stee-Inn 1 – De Biljartmakers: 
24-48

Bar Adelhof 2 dicht bij promotie
In de tweede divisie hoeven vier 
teams nog maar 1 wedstrijd te 
spelen, drie teams nog twee. Alleen 
Bar Adelhof 2 en Cens maken nog 
aanspraak op de titel. Cens heeft nu 
408 punten en kan met nog 2 
wedstrijden te spelen maximaal 504 
punten halen. Bar Adelhof heeft nu 
469 punten met nog 1 wedstrijd te 
spelen. Als ze in die laatste wedstrijd 
36 van de 48 punten halen zijn ze 
niet meer in te halen en promoveren 
ze rechtstreeks naar de 1e divisie. De 
afgelopen week wist Bar Adelhof 2 
45 punten toe te voegen aan hun 
totaal. Tegen Stieva/Stee-Inn 2 
wonnen ze 3 van de 4 wedstrijden, 
alleen Hans Bak verloor van Ron 
Hartsink. De Springbok 2 behaalden 
ook een mooie 43-37 overwinning 
op De Merel/Richard’s BV 2. De 
kopmannen Piet Best en Willem Holla 
speelden remise. In de onderlinge 
confrontatie in De Kromme Mijdrecht 
wonnen beide teams 2 wedstrijden, 
maar wist het 2e team met 39 tegen 
37 net iets meer punten bijeen te 
spelen dan het 1e team.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 – De 
Kromme Mijdrecht 2: 37-39. De 
Merel/Richard’s BV 2 – De Springbok 
2: 37-43. Stieva/Stee-Inn 2 – Bar 
Adelhof 2: 33-45.

Ontknoping biljartcompetitie nadert

De Hoef - In goede samenwerking 
tussen de Biljartfederatie en Biljart-
club De Hoef zijn op zaterdag 26 en 
zondag 27 maart in De Springbok in 
De Hoef de Persoonlijke Kampioen-
schappen (PK) Driebanden gespeeld. 
Jolanda Doornekamp was het hele 
weekend aanwezig om zowel de 
spelers als tellers en schrijvers van 
hapjes en drankjes te voorzien, waar-
voor dank. Een vijftal �nalisten met 
een persoonlijk moyenne tot 0,500 
waren samengevoegd in poule B+C. 
In de A poule streden 5 spelers met 
een persoonlijk moyenne boven 
0,500 om het kampioenschap. 

Na de wedstrijden op zaterdag 
stonden in de B+C poule 2 spelers 
ongeslagen aan kop, namelijk 
Desmond Driehuis en Piet Best. 
Aangezien Desmond ook zijn derde 
partij winnend afsloot en Piet daarin 
slechts 7 punten behaalde zou 
Desmond in de �nale-partij tegen 
Piet aan 7 punten genoeg hebben 
om zich als verrassende kampioen te 
laten kronen. Of het aan de 
wedstrijdspanning of de vermoeid-
heid lag is onbekend gebleven, maar 
Desmond verloor met 5-12, waar-
door uiteindelijk Piet Best kampioen 
werd met 43 wedstrijdpunten. 
Desmond werd tweede met 41 
punten, gevolgd door Martien 
Heijman als derde, Piet Mosch als 
vierde en Evert Driehuis als vijfde. 

Piet Mosch speelde de kortste partij 
uit deze poule in 25 beurten. 

A poule
In de A-poule was alleen Ray Kramer 
na zaterdag nog ongeslagen, maar 
hij moest op zondag nog aantreden 
tegen Jim van Zwieten die slechts 4 
wedstrijdpunten minder had. 
Het wedstrijdverloop op zondag was 
zeer wisselvallig, waardoor het 
kampioenschap tot het laatste 
moment uitermate spannend bleef. 
Ray verloor zijn derde partij tegen 
Henk Doornekamp en Jim won van 
Theo Valentijn, die dit hele toernooi 
niet in goede vorm stak. Gijs Rijne-
veld speelde eerst remise tegen 

Piet Best en Ray Kramer 
driebandenkampioenen

De winnaars Piet Best (links) en Ray Kramer.

de selectie meiden van GVM 6 
turnden een goede wedstrijd, en 
behaalden op sprong één van de 
hogere scores. Parel, Tess, Eva en 
Eydis haalden 124,988pnt (9e). In de 
middag waren de jongsten meiden 
van GVM79 aan de beurt, zij turnden 
allemaal op 3 toestellen. Bij alle turn-
sters waren er zenuwen en was 
iedereen er op gebrand om zijn best 
te doen. Dit lukte ook super goed ! Bij 
GVM 1 was het lastig om de concen-
tratie er de hele wedstrijd bij te 
houden, maar Inaya, Tifa, Vera en 
Noa-Yasmine werkten de oefeningen 
erg netjes af. Met bijna 114 punten 
kwamen zij op de 8e plek. Het team 
Tove, Logan, Zenzi, Marit en Liz zijn 
net wat ouder en wisten de jury op 
alle toestellen in te pakken met hun 
grote glimlachen. Ook waren 
gestrekte tenen en armen prima in 
orden en mochten de dames op het 
podium komen om hun zilveren 
medaille op te halen. Wat een goed 
resultaat van de GVM-teams! 

Acrobaten
In Zaandam op de acrogymwedstrijd 
begeleide hulptrainster Sanne de 
acrobaten. Ook hier zagen de oefe-
ningen er piek�jn en netjes afge-
werkt uit. Scoorden de team de 
vorige wedstrijd nog ruim boven de 
20 punten, dat was nu helaas wat 
anders met de strenge jury. Finn en 
Abigail werkten goed samen en 
dansten tussen de elementen door 
op de vrolijke muziek van “Con 
Flores”. De zussen Alyshia, Zoë en 
Kayleigh hadden strakke balans 
elementen, maar het vliegtuigje 
gooien ging iets minder goed dan 
normaal. Amy-Jay, Lara en Gwenn 
hadden weer een strakke choreo-
gra�e en elementen, waar weinig op 
af te dingen viel. Al met al een goede 
prestatie. Helaas bij acrogym geen 
medailles voor de GVM-teams.

Henk en won daarna van Theo. Bij 
aanvang van de �nale-partij tussen 
Ray en Jim was het duidelijk dat de 
winnaar van die pot kampioen zou 
zijn. Bij remise zou Jim de titel 
behouden. Jim nam een kleine voor-
sprong, maar kon dat niet uitbouwen 
en hij werd op het eind ingehaald 
door Ray, die na deze winst met 42 
wedstrijdpunten als debutant in deze 
klasse meteen het kampioenschap 
opeiste. Gijs werd tweede met 
slechts 1 punt minder. De derde plek 
was voor Henk, die net als Jim 40 
wedstrijdpunten had, maar Henk’s 
moyenne-percentage over het 
gehele toernooi 0,2 % beter was. 
Theo werd vijfde, maar kon zich nog 
wel troosten met de hoogste serie 
van dit toernooi met 7 caramboles. 
Jim speelde de kortste partij van 
deze poule in 28 beurten.





24 inderegio.nl • 6 april 2022SPORT

Uithoorn - Op dinsdagmiddag 29 
maart vond in ’t Buurtnest de derde 
zitting plaats van de competitie-
ronde. Tien paren in de A-lijn en 
hetzelfde aantal in de B-lijn. In deze 
laatste lijn viel de hoogste score van 
de middag: 66,15% voor Jeanet 
Vermeij & Lenie Pfei�er. Dan een 
�inke sprong naaar beneden want de 
tweede plaats met 54,69% was voor 
Inge Dyrbye & Thea Stahl. Op drie 
Marianne Jonkers & Marja Slinger 
met 52,08% en op vier Elly Belderink 
& Atie de Jong met 51,56%. De vijfde 
plaats moest gedeeld worden door 
Rees & Gerard van der Post en Willie 
Woerden & Sonja Selman met 
51,04%. Over delen gesproken: in de 

A-lijn stonden maar liefst zeven 
paren in de top-vijf. De derde plaats 
moest door twee paren gedeeld 
worden en de vijfde door maar liefst 
drie paren. Om niet te vervallen in 
een litanie van bridgers dus deze 
keer alleen de voornamen en percen-
tages. Op één Janny & Sonja met 
57,29%, op twee Gerda & Nel met 
55,73%. Derde en vierde gedeeld 
met 53,65% Trudy & Cisca en Cobie & 
Ria. Tenslotte een gedeelde vijfde 
plaats voor Eugenie & Riet, Ina & 
Jetty en Renske & Corry allemaal met 
52,08%. Hoe krijgen ze het voor 
elkaar! Voor informatie over de club 
kunt u een mail sturen aan harten-
vrouw2015@gmail.com

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - Zondag 3 april kon er bij 
UWTC eindelijk weer gestreden 
worden om het Kampioenschap van 
Uithoorn. De edities van 2020 en 
2021 waren vanwege de Corona 
geannuleerd. Bij cat 1-2 namen twee 
renners het voortouw Sem Manten 
van Excelsior en Tristan Planken van 
UWTC. Met zijn 7 jaar is Tristan één 
van de jongere deelnemers en hij 
woont op steenworp afstand van 
UWTC. Tristan deed veel kopwerk en 
reed een sterke wedstrijd. In de 
laatste ronde moest hij een paar 
seconde toegeven op Sem. Sem 1e, 
Tristan 2e en Torben Flint van de 
Amstel werd 3e. Tristan heeft aan zes 
voorjaarskampioenschappen meege-
daan en heeft hier een mooie 
medaille oogst behaald: 2x zilver en 
4x brons!

Bij cat 3-4
Bij cat 3-4 moest trouwe deelnemer 
Joël van Capel zich helaas afmelden, 
hij bleef ziek thuis. Zijn moeder was 
wel aanwezig en één van de vele vrij-
willigers. Twan Kempenaar uit ter Aar 
en Bart Knook uit Uithoorn streden 
wel mee. Bart Knook verscheen dit 
seizoen voor het eerst aan de start 
van een wedstrijd en wat was het 
koud. Bart ging lekker van start maar 
moest al snel lossen. 
Hij komt nog wat wedstrijdritme te 
kort, maar heeft op karakter de 
wedstrijd uitgereden en is al 10e 
ge�nisht. Twan Kempenaar reed zijn 
allereerste wedstrijd op de race�ets 
en wat reed hij een sterke wedstrijd! 
Twan wist er een mooie derde plaats 
uit te slepen.

Bij cat 5-6
Bij cat 5-6 had Jytte Timmermans uit 
Aalsmeer een goede start en was als 
een van de eerste weg. Maar Quinten 
de Jong van de Amstel ging er gelijk 
vandoor. Jytte kon aanhaken en 
samen konden ze wegrijden bij het 
peloton. Ze hebben twee rondjes 
samen kop over kop ge�etst. Achter 
hen had zich een achtervolgende 
groep van 6 renners gevormd. En in 

de derde groep van 8 renners waren 
Mirthe Mons uit Waverveen en Floris 
Fransen uit Zevenhoven goed bezig, 
waarbij Mirthe veel kopwerk 
verrichtte. Jytte moest Quinten de 
Jong helaas weer laten gaan, maar 
reed vervolgens een bijzonder sterke 
wedstrijd en nam bijna 30 seconden 
voorsprong op de achtervolgende 
groep. Ze had de pech dat Quinten 
uiteindelijk ook die achtervolgende 
groep op een rondje achterstand 
zette en hen op het allerlaatste 
moment weer terugreed tot bij Jytte. 
Vlak voor het einde van de wedstrijd 
werd ze bijgehaald en teleurgesteld 
kwam ze als zesde in plaats van als 
tweede over de streep.  Mike Knook 
verscheen ook voor het eerst van dit 
seizoen aan de start van een 
wedstrijd. Mike kon goed meekomen 
de eerste paar rondes, maar moest 
uiteindelijk toch lossen en reed op 
karakter de wedstrijd uit. Floris 
Fransen werd 8e, Mirthe Mons 10e en 
Mike Knook 14e.

Bij cat 7
Bij cat 7 deed Tijs Schippers uit Aals-
meer veel ervaring op. Tijs reed de 
wedstrijd in eigen tempo uit. Sven 
Ozinga uit Kudelstaart en Sven de 
Jong uit Nieuwveen streden beide 
mee in de kopgroep en moesten een 
paar seconde toegeven op de 
winnaar Mika Houtenbos van HRTC 
Hoorn. Sven de Jong werd 5e en 
Sven Ozinga 7e.

Dames /nieuwelingen
Hierna gingen de dames en nieuwe-
lingen van start. Bij de dames een 
klein deelnemersveld en de overwin-
ning ging naar Maaike Pronk.
Bij de nieuwelingen was er een mooi 
startveld. In het peloton konden de 
UWTC leden Stijn vd Hoorn uit Kudel-
staart en Jasper Mons uit Waverveen 
zich goed staande houden. Zij 
werden 9e en 10e.  Stijn van der 
Hoorn had dinsdagavond z’n vorm al 
laten zien met winst bij de clubcom-
petitie, hij zat direct bij de start al 
goed van voren en bleef attent bij de 

UWTC Kampioenschap van 
Uithoorn

eerste 10 rijden. Af en toe een stevige 
kopbeurt schuwde hij ook niet, naar 
mate het uur vol raakte gingen de 
jonge mannen harder en harder 
rijden waardoor de koers zwaar 
gemaakt werd. Lucas Vries van WV 
Noord-Holland wist weg te komen en 
pakte de overwinning met ruime 
voorsprong. Een sprint resteerde voor 
het peloton, Stijn kwam als nummer 
9 over de �nish net voor z’n club-
maatje Jasper die plek 10 wist te 
pakken. Kars van Hattem heeft nog 
niet zoveel wedstrijdervaring en het 
doel van Kars was zo lang mogelijk in 
het peloton te blijven. Dat ging een 
aantal ronden erg goed, tot hij samen 
met wat anderen moest lossen. Dat 
was een mooi groepje, waarin goed 
tempo werd gereden. Toen het 
peloton vervolgens weer voorbij 
kwam, kon hij weer een aantal 
ronden goed meerijden. Kars is 18e 
geworden, en daar is hij best 
tevreden mee. De volgende keer wil 
hij meer in de groep rijden, want 
achteraan rijden kost hem toch iets 
teveel energie. Jari Buskermolen had 
ook graag meegedaan, maar zat ziek 
thuis. Ook zijn moeder was deson-
danks als één van de vrijwilligers 
actief. Jari volgde de wedstrijden op 
afstand, want zodra er een uitslag op 
Facebook werd gezet was hij de 
eerste die het bericht een ‘like’ gaf. De 
volgende keer ben je er weer bij Jari!

A groep
De dag werd afgesloten met een 
mooi deelnemersveld bij de A groep, 
de amateurs, belofte, junioren en 
elite renners die tegelijk met de B 
groep, sportklasse, in wedstrijd 
waren. Ook hier veel UWTC leden aan 
de start. Zou het wederom lukken 
om de titel van de A groep in 
Uithoorn te houden? In 2018 won 
Niels Ruijter en in 2019 Bart de Veer. 
Gedurende de race waren er diverse 
pogingen om weg te komen, maar 
deze waren geen van allen succesvol. 
Na ongeveer 75 minuten koers wist 
Bas de Bruin uit Uithoorn samen met 
nog drie renners een serieus gat te 
slaan en zijn UWTC teamgenoten 
deden hun best om de rest van het 
veld af te stoppen. Bas beschikt over 
een sterke eindsprint en wist met 0.3 
seconde verschil de winst te pakken 
voor Paul Snip van West Frisia en 
Bram Kras van HRTC Hoorn. Helaas 
was er in de laatste ronde nog een 
�inke valpartij in de een-na-laatste 
bocht. Het tempo lag op dat moment 
moordend hoog omdat de renners 
zich aan het klaar maken waren voor 
de eindsprint. Hopelijk is iedereen 
redelijk ongeschonden uit de strijd 
gekomen. Uitslagen overige UWTC 
leden: 6 Rens Grömmel, 10 Menno 
van Capel, 11 Bart de Veer, 17 Sven 
Buskermolen, 21 Mike Derogee. En 
bij de sportklasse was de winst voor 
Roy Band van WV Noord-Holland. 
Rick van Wieringen werd 5e. Na 
jarenlang de race�ets niet meer te 
hebben aangekeken is Rick weer 
terug bij UWTC en vast van plan om 
weer serieus wedstrijden te gaan 
rijden.

Uithoorn - Legmeervogels hebben 
in de slotminuten van het duel FC 
Uitgeest – Legmeervogels een zeker 
lijkende overwinning en dus 3 kost-
bare punten uit handen gegeven. In 
de slotminuut. Of het nu een voorzet 
was of een schot, Gerben van 
Rossum van FC Uitgeest T wist het 
zelf niet, maar de bal verdwijnt wel 
in de uiterste bovenhoek in het doel 
en is de stand 2-2 in plaats van 1-2 
winst voor Legmeervogels. Legmeer-
vogels moet het in dit duel doen 
zonder Jordi Holt en Seth Sarpong. 
In de warming up haakte ook nog 
een Mitchell Verschut af. Legmeervo-
gels beginnen dan met Folke Maen-
hout in het doel. De eerste echte 
doelrijpe kans is voor Legmeervo-
gels. Een vrije trap van Mika de Jeer 
wordt door de mee opgekomen 
Sven van Beek maar net over het 
doel van FC Uitgeest gekopt. In de 
14e minuut van dit duel staat hele-
maal vrij bij de tweede pas FC 
uitgeest speler Mike van Adrichem 
en hij kan een voorzet dan ook wel 
heel makkelijk in het doel koppen en 
kijkt Legmeervogels onnodig tegen 
een 1-0 achterstand aan. Je kunt je 
afvragen hoe het mogelijk is dat 
deze speler zo vrij kon staan? De zeer 
jonge ploeg, wat leeftijd betreft van 
trainer Ton Pronk laat zich niet uit 
het veld slaan door deze achterstand 
en pakt de draad weer op. In de 
29ste minuut is de stand weer gelijk 
getrokken. Een vrije trap van Jaimy 
de Block wordt door Derk Streefkerk 
op een heel fraaie manier in het doel 
gekopt 1-1. Legmeervogels zien dat 
de thuisclub enigszins is aange-
slagen en maakt gebruik van de 
verwarring die bij de FC Uitgeest is 
ontstaan. Het is Nick Verschut die 
zich door de verdediging van de FC 
Uitgeest worstelt. Zijn voorzet komt 
terecht bij Stan Tjassens . Hij bedenkt 
zich geen moment en schiet de bal 
bekeken in het doel van FC Uitgeest. 
Legmeervogels hebben dan de 
achterstand van 1-0 wel heel snel 
omgezet in een 1-2 voorsprong. Met 
deze stand wordt dan ook de rust 
gehaald. Legmeervogels beginnen 
de tweede helft met dezelfde 11 
spelers al waarmee de eerst helft is 
geëindigd. De eerst 15 a 20 minuten 
gaat de strijd gelijk op en in deze 
fase is Legmeervogels nog heel dicht 
bij de 1-3. Een combinatie tussen 
Jasper Burgers en Derk streefkerk 
eindigt met een voorzet welke dan 
door Nick Verschut op een teennagel 
dik wordt gemist. De 1-3 zou zeker 
de nekslag voor de thuisclub zijn 

geweest. Met nog een minuut op 
twintig te spelen brengt de trainer 
van de FC Uitgeest een drie tal 
nieuwe krachten in het veld. Door 
deze omzetting van de thuisclub 
wordt Legmeervogels sterk terug 
gedrongen op eigen helft weet maar 
zelden aan de druk te ontkomen. 
Daarbij vergeet men bij Legmeervo-
gels ook nog eens de kalmte te 
verliezen en is het lange ballen en 
snel thuis. Voorin staat dan Nick 
Verschut in zijn eentje op een eiland. 
Kan dus heel weinig inbrengen. Ook 
in de eerste helft komt Legmeervo-
gels wel eens onder druk te staan 
maar weet dan alles keurig voetbal-
lend op te lossen. Niet de lange bal 
maar via goede combinaties. 
Waarom kan dit dan niet in de 
tweede helft. Er moet dan iemand 
opstaan die de leiding neemt en dan 
ook de lijnen gaat uitzetten. Door 
het spelen van de lange bal in de 
ruimte komt de bal telkens met 
dezelfde snelheid weer terug en 
moet Legmeervogels alle zeilen 
bijzetten om een tre�er van de thuis-
club te voorkomen. Dit lukt dan tot 
aan de slotminuut waar het dan toch 
nog 2-2 wordt. Het resultaat is dan 
niet waar heel Legmeervogels op 
had gehoopt: een overwinning. De 
meest ongelukkige speler bij 
Legmeervogels is Stan Vincken. 
Nadat hij in de 65ste minuut was 
ingebracht moest hij 10 minuten 
later met een hamstring blessure het 
veld weer verlaten. Maar er is nog 
alle kans om zich uit de onderste 
regionen te vechten. Er zijn nog 10 
duel te spelen en dus ook nog 30 
punten te halen. Stel dat dit er nu 
geen 30 worden maar 27. Ook dit 
aantal van 27 is dan ruimschoots 
genoeg om zich te handhaven in de 
1ste klasse. Om te beginnen 
aanstaande zondag 10 april als LSVV 
op bezoek komt. Daarna nog volop 
gelegenheid om voor verrassingen 
te zorgen. Op 18 april, 2e paasdag 
thuis tegen Kampong. Of op zondag 
24 april uit tegen AGB. Daarna 
volgens nog 1 mei thuis ROAC, 8 mei 
op bezoek bij Fortuna Wormerveer . 
Donderdagavond 14 mei uit tegen 
DSOV. Zondag 15 mei ontvangt 
Legmeervogels Hoofddorp. Na het 
duel tegen Hoofddorp uit naar 
AFC’34
29 mei thuis tegen Hillegom en ten 
slotte op 6 juni uit naar Kolping Boys. 
Na deze laatste wedstrijd zijn er 27 
punten binnen en is Legmeervogels 
ook volgend seizoen 1ste klasse maar 
dan op de zaterdag.

Legmeervogels verspeelt 
kostbare punten

Uithoorn - Op zondag 10 april orga-
niseert het AKU Wandelsportcen-
trum twee mooie wandelingen door 
Uithoorn/De Kwakel. Er is voor ieder 
wat wils nl. een wandeling van 6 
kilometer en een wandeling van 
circa 16 kilometer.Het startpunt is bij 
het clubgebouw van de AKU, Rand-

hoornweg 120 in Uithoorn. Starten 
kan tussen 9.00 en 10.00 uur. De 
kosten zijn zo beperkt mogelijk 
gehouden en bedragen 3 euro. 
Zolang de voorraad strekt is er ook 
een boekje te verkrijgen met als titel 
“Met AKU door de historie van 
Uithoorn” ter waarde van €6.00. Dit 

Heerlijk wandelen is een echt collectors item en 
beschrijft de geschiedenis van 
Uithoorn/De Kwakel. Aan dit boekje 
hebben twee echte kenners van 
Uithoorn Peter Schat (foto’s) en Jan 
Maarten Pekelharing (tekst) hun 
medewerking gegeven.Wil je weke-
lijks een mooie wandeling maken, 
kijk dan eens op de site 
www.aku-uithoorn.nl.
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Vinkeveen – Onder perfecte omstan-
digheden is bij Hertha de nieuwe 
tribune o�cieel geopend.Het was een 
drukte van belang zaterdagmiddag bij 
Hertha. Alle vrijwilligers, sponsoren 
van de tribune en stoelsponsoren 
waren daarvoor speciaal uitgenodigd. 
Uiteraard waren leden en andere 
belangstellenden ook van harte 
welkom. Na ko�e met speciaal Hertha 
gebak werd de tribune geopend 
middels het ophangen van een 
speciaal bord met daarom de namen 
van iedereen die de tribune mede 
mogelijk heeft gemaakt. Dit werd 
gedaan na een welkomstwoordje van 
voorzitter Michel Klinkhamer. Die 
benadrukte dat het wederom een 
speciale dag was in de geschiedenis 
van Hertha. Een nieuwe hoogtepunt 
na de nieuwe kantine, kleedkamers en 
het nieuw kunstgrasveld.

Trouwe sponsoren
Hertha kan altijd een beroep doen 

op een grote groep trouwe spon-
soren en vrijwilligers. Onder leiding 
van Ton Kok en Harry van Genderen 
werden twee oude zeecontainers 
omgetoverd tot een prachtige 
tribune. Tijdens de opening van de 
tribune is Ton Kok benoemd tot Lid 
van Verdienste. Ton Kok is zijn hele 
leven al lid van Hertha en heeft zich 
ingezet op vele gebieden. Naast 
leider, trainers en coordinator Meis-
jesvoetbal uiteraard een drijvende 
kracht achter de verbouwingen van 
de kantine, de kleedkamers en recent 
de tribune. Een mooie onderschei-
ding voor een Herthaan in hart en 
nieren. Ton Kok is in zijn nopjes met 
zijn onderscheiding. ‘Hertha laat zien 
dat je echt wat kunt bereiken door 
samen de schouders eronder te 
zetten. Ik draag daar graag een 
steentje aan bij, net als zoveel andere 
Herthanen. Mooi dat ik daarvoor een 
onderscheiding heb ontvangen. Ik 
ben er trots op’ aldus Ton Kok.

Opening tribune s.v.Hertha
Goed nieuws
Nog meer goed nieuw bij Hertha. 
Op de dag van de opening werd 
bekend gemaakt dat Ivan Lont 
aanblijft de komende 2 jaar aanblijft 
als hoofdtrainer van Hertha. Volgens 
Onno en René Stokhof ligt trainer 
Ivan Lont ligt goed in de groep en 
blijkt een uitstekende trainer te zijn 
die goed bij Hertha past. Hij komt 
uit deze regio en heeft al een Hertha 
verleden als speler. Met de doorstro-
ming van een �ink deel van de 
huidige JO19-1 wordt de selectie 
van Hertha duidelijk versterkt en 
kan hopelijk de stap worden 
gemaakt naar de derde klasse’. Ivan 
Lont is zelf ook in zijn nopjes. ‘Ik zie 
heel veel potentie bij Hertha en 
alles is hier prima geregeld. Ik kijk 
enorm uit naar de komende jaren 
bij Hertha waar we iets moois 
proberen neer te zetten met de 
gehele staf. Ik heb er alle 
vertrouwen in’ aldus Ivan.

Mijdrecht - In een matige wedstrijd 
heeft Argon een 1-1 gelijkspel 
behaald, men kwam na twintig 
minuten op voorsprong maar 
moest nog voor rust toestaan dat 
de thuisploeg de gelijkmaker tegen 
het net tikte. De tweede helft kon 
eigenlijk schriftelijk afgehandeld 
worden, weinig mogelijkheden om 
tot nog een doelpunt te komen. Pas 
na een kwartier zagen we de eerste 
doelpoging en die kwam van 
Monnickendam, Jim Visser schoot 
op het Argondoel maar richtte 
recht op keeper Marijn van 
Wandelen. Een minuut later zagen 
we omhaal van Robin Voorend 
maar keeper Koster redde knap. In 
minuut twintig was het toch raak 
voor Argon, op aangeven van Dylan 
Bergkamp scoorde Max Oliemans 

door de bal in de verre hoek te 
schieten, 0-1. 

Twee pogingen
Daarna zagen we twee pogingen van 
Giliano Eijken, na een vrije trap van 
Bergkamp schoot hij in kansrijke 
positie naast en een paar minuten 
later ging zijn schot via de lat over 
het doel. Na een half uur moest Max 
Oliemans geblesseerd afhaken, Mika 
Keizers nam zijn plaats in. In aanval-
lend opzicht kon nog slechts één 
doelpoging van Argon genoteerd 
worden, Adil Lechkar schoot wel op 
doel maar doelman Koster greep in. 
Monnickendam beheerste de slot-
fase voor het rustsignaal, Kik Bras-
penning knalde wel hard op doel 
maar Marijn van Wandelen greep 
knap in, dat kon hij niet vijf minuten 

Argon sprokkelt puntje in 
Monnickendam

De Ronde Venen - OBS Willespoort is 
sinds dit schooljaar gestart met de 
‘Willesports’. Een keer per maand 
maakt de hele school kennis met een 
nieuwe sport, gegeven door een 
expert. In de klas krijgen alle 
kinderen een presentatie over deze 
nieuwe sport. Skaten, freerunnen, 
streetdance, kickboksen, atletiek, 
Olympische Spelen en judo zijn 
thema’s die dit schooljaar al aan bod 
zijn gekomen. Afgelopen dinsdag 
stond de ‘Willesports’ in het teken 
van zwemmen voor de bovenbouw 

groepen in het Veenweidebad. Het 
team van Optisport had een ‘natte 
gymles’ voorbereid. De glijbanenrace, 
een survival parcours, watervoetbal, 
balanceren over de lange mat en 
natuurlijk het vrijzwemmen waren 
onderdelen van deze natte gymles. 
Het was echt een spetterend feestje.
De onderbouwgroepen bleven op 
school en kregen een heerlijke 
yogales in het lente thema. De 
kinderen veranderden in bomen, 
kikkers, rupsen en vlinders. Laat de 
lente maar komen.

‘Natte gymles’ voor OBS 
Willespoort

Uithoorn - Vorige week maandag 
verzamelden zich tientallen bestuur-
ders, trainers en coaches van de 
lokale sportverenigingen zich in de 
kantine van Legmeervogels. Die 
avond vond de theatervoorstelling 
“Dat schiet lekker op zo” plaats. Dit 
als onderdeel van het project “De 
positieve sportvereniging” dat een 
van de speerpunten van het lokale 
Sportakkoord is. De voorstelling 
draait om Maarten en Sander. 
Maarten, de vader van Sander en ook 
coach van Sanders voetbalteam. 
Beroepshalve marketingmanager bij 
een groot telecombedrijf. Getrouwd 
met Lisa. Sander is zijn zoon; een 
puber van 13, die in de eerste klas zit 
van de middelbare school. Naast 
voetbal doet hij ook aan tennis. En 
heeft voor het eerst verkering, met 
Lotte. En is fan van Justin Bieber. 

Samen maken ze van alles mee. 
Waarbij ook de deelnemers aan de 
avond steeds een mooie gastrol 
konden spelen als bijvoorbeeld Anja, 
van de barcommissie. Zo konden de 
acteurs via humoristische situaties 
goed uitbeelden of het kinderen nu 
om winnen en/of plezier maken gaat. 
En wat de cruciale succesfactoren 
zijn: plezier en zelfvertrouwen. En dat 
je door negatieve gedragingen dit 
juist naar beneden halen. En hoe je 
om gaat met incidenten langs het 
veld. Maar vooral hoe je door positief 
gedrag tot betere prestaties komt. En 
het leuke is: het werkt ook buiten de 
sport: in je relatie of op je werk!
De deelnemende verenigingen 
hebben afgesproken het komende 
jaar samen verder op te trekken bij 
de verdere uitrol van de positieve 
sportvereniging.

Sportcafé groot succes

later toen Je�rey Gits op links na een 
verdedigingsfout vrij stond en van 
dichtbij in kon tikken, 1-1.

Schriftelijk
De tweede helft kon eigenlijk schrifte-
lijk afgehandeld worden. Schoten van 
Kik Braspenning en Jim Visser werden 
door de Argon sluitpost onschadelijk 
gemaakt en aan Argon kant zag Robin 
Voorend zijn actie ook eindigen bij de 
doelman van Monnickendam. Coach 
Ludo Pistorius zette in de slotfase twee 
verse krachten in, Gyani Manuel en 
even later Erkelly de Sa. Verandering in 
de stand kwam er niet, wel kreeg 
Argon nog een vrije trap op de punt 
van de zestien meter lijn, men claimde 
eerst een strafschop om dat de overtre-
ding net binnen de lijnen viel, echter 
scheidsrechter Arthur Ebbing ging daar 
niet op in. De vrije trap leverde daarna 
nog wel een hoekschop op maar geen 
doelpunt. Zaterdag speelt Argon thuis 
tegen Valken‘68.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

1 miljoen Nederlanders 
hebben moeite hun 

rekeningen te betalen!
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