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Alle winkels zijn, ook tijdens de 
feestdagen, gewoon bereikbaar.

Volg hiervoor de omleidingsroutes.

Zie voor een groter kaartje pagina 20.
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Zoals ook dit jaar weer op 11 juni op 
het evenemententerrein in de 
Kwakel. Het Festival start om 15:00 en 
om 23:45 zal de laatste toon te horen 
zijn. Elk jaar proberen we een gevari-
eerd programma te bieden met regi-

onale en nationale bands Wij zijn een 
stichting en hebben dus ook geen 
winstoogmerk, maar omdat de twee 
vorige edities succesvol waren 
hebben we naar aanleiding van het 
stukje in de Nieuwe Meerbode 

besloten om een schenking te doen 
aan Ons Tweede Thuis in de Kwakel. 
Ons tweede Thuis zoekt sponsoren 
om een Duo � ets met trapondersteu-
ning aan te scha� en. Het Maandag-
avondcomité vindt dit een mooi doel 
en heeft een schenking gedaan van 
€1000,-. We hopen dat initiatiefneem-
ster Nathalie Bruine de Bruin snel nog 
meer sponsoren krijgt, zodat ze dan 
de � ets snel kunnen bestellen”.

De Kwakel - Even voorstellen, wij zijn stichting maandagavond comité uit 
de Kwakel. Met 7 vrienden vormen wij het bestuur. Met heel veel 
vrienden en kennissen organiseren wij elk jaar het Kwakel open air 
festival.

Maandagvond comité schenkt 
000 - voor o fi ets

De Kwakel - De Kwakel-actief organi-
seert op Tweede Paasdag een 
wandeling met een opmerkelijk 
parcours. Het bevat wederom enkele 
particuliere stukken met prachtige 
doorsteken die normaal niet te 
maken zijn. Tevens loopt de route 
deels over of langs de Vuurlijndijk, 
het is dit weekend dan ook de 
opening van het Stelling van 
Amsterdam seizoen. Daarnaast wordt 
er op drie locaties muziek ten gehore 
gebracht door artiesten uit onze 
eigen gemeente. Tweede Paasdag in 

De Kwakel Happen en Stappen met 
muzikale omlijsting. Starten tussen 
11:00 en14:00 kan bij Bar over ’t Fort, 
Fort 55; B&B In den Ossewaerd, Vuur-
lijn 50; en Bamboelabyrint Nirwana, 
Steenwycklaan 16, allen in De 
Kwakel. Kosten €3,50 per persoon, 
onder 16 jr. gratis. De muzikanten 
spelen tussen 13.00 en 16.00. 
Aanmelden kan via de website: www.
dekwakel-actief.nl . Mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de 
SPUK (Stichting Promotie Uithoorn-
De Kwakel).

Verrassende Paaswandeling 
langs de lammetjes

Cafetaria Family trakteert 
Oekraïense vluchtelingen
Uithoorn - Marvin Meeuwig, eige-
naar van de Family in Uithoorn, 
hoorde dat er op verschillende loca-
ties in Uithoorn vluchtelingen uit 
Oekraïne gehuisvest waren. Actief als 
altijd bood hij spontaan aan om alle 
kinderen te trakteren op een 
compleet uitje met alles erop en 
eraan. Dit aanbod werd uiteraard in 

dank aanvaard en in het weekend 
zijn de verschillende groepen bij 
Marvin langs geweest. In eerste 
instantie was dit aanbod bedoeld 
voor de kinderen, maar dat vond 
Marvin eigenlijk toch niet zo’n goed 
idee en daarom werden ook de 
ouders uitgenodigd. Dat werd een 
heus feestje, want dat kun je wel aan 

Marvin overlaten. Speciaal voor de 
kinderen had Marvin zijn dochter 
Jaydi meegenomen om te helpen 
met het serveren van de maaltijden 
en ook om samen met de kinderen 
een heerlijk ijsje te maken. Kortom, 
een groot feest! Namens de vluchte-
lingen heel erg bedankt! 
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UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Corona-testbus GGD 
op Zijdelwaardplein
Uithoorn - Van 11 april tot en met 1 
mei staat de “GGD-testbus” weer op 
de parkeerplaats bij het Zijdelwaard-
plein. 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 
legitimatiebewijs mee als u dat heeft. 
Een mondkapje is verplicht.

Regio - Iedereen die kennis wil 
maken met de award-winnende 
balans schoen is van harte welkom 
op vrijdag 22 en zaterdag 23 april, bij 
Smit Schoenen in Mijdrecht, om zelf 
te testen wat een verschil deze revo-
lutionaire schoen voor je houding 
kan beteken. De klanten mogen met 
een paar test schoenen een uur lang 
buiten gaan wandelen of winkelen 
en ervaren hoe balans je leven kan 
veranderen! De oorsprong van 
strechwalker(zool) is gebaseerd op 
het balansprincipe van de oude 
traditionele Japanse sandaal Ippon-
ba geta, een balanssysteem, dat de 
harmonie tussen mens en natuur 
symboliseert. Deze houten Japanse 
sandaal balanceert op een hak, die in 
het midden van de zool is geplaatst 
waardoor de drukverdeling onder de 
voet verdeeld wordt en je gewrichten 
met 30% minder belast worden. 
Doordat de zool iets verhoogd is 
worden de bekken gekanteld en 
komen de wervels boven elkaar te 

staan, waardoor je nog makkelijker 
loopt. Het gepatenteerde stretchleer 
zorgen voor een perfecte pasvorm 
en een ware wellness voor uw 
voeten. Uitermate geschikt voor 
mensen met reumatische klachten, 
gevoelige voeten, rugklachten of 
diabetes en voor iedereen die lekker 
wil lopen op hippe pasvorm-
schoenen. Welkom vrijdag 22 of 
zaterdag 23 april bij Smit schoenen 
Mijdrecht. 

Voor meer info zie ook advertentie 
elders in dit blad

Stretchwalker “Next Generation”

Mijdrecht - Zaterdagavond jl. vond na 
2 jaar afwezigheid eindelijk weer de 
Seizoenspresentatie van de Muziek-
vereniging VIOS plaats. Na alle Corona 
ellende kwam VIOS als complete 
vereniging uit de startblokken. Twirl-
power, de Show en Marchingband en 
Dweilorkest Dorst gaven een werve-
lende showavond in de Phoenix. Het 
publiek had er ook zin in bleek wel 
aan de volle bak, de zaal zat compleet 
vol en zelfs de prominenten uit de 
gemeente waren aanwezig. Samen 
met Burgemeester Divendal, raads-
leden en alle Ereleden van de vereni-
ging genoot men van een prachtige 
avond vol emotie, ontlading en trots. 
Wat straalde deze vereniging. Ook was 
er iets speciaals te vieren, Erelid Hein 
Bakker was 60 jaar lid. Hein is een 

clubicoon en heeft meer als 30 jaar 
het secretariaat gedaan. In 2020 was 
alles dicht en kon er niet op gepaste 
wijze aandacht aan worden besteed, 
dus dan nu maar met 62 jaar. Hein 
heeft bijna alles bespeeld wat een 
muziekvereniging in huis heeft, van 
trommel tot saxofoon. Ook Annelies 
werd gehuldigd voor 40 jaar lid van 
VIOS. Ooit begonnen als majorette, 
daarna althoorn, saxofoon en nu al 
jaren de sousafoniste van Dweilorkest 
Dorst. Ook dat is uniek, want in Neder-
land zijn de vrouwelijke sousafoon 
spelers op één hand te tellen. Uiter-
aard ging dit gepaard met de nodige 
speeches en felicitaties. Al met al deed 
het thema van deze seizoenspresen-
tatie “Wij Zijn Terug” deze avond 
dubbel en dwars eer aan.

Jubilarissen 40 en 60 jaar bij 
Muziekvereniging VIOS

Uithoorn –Deze week ontvangen 
wij van Jose Jansen de volgende 

mail: “Al in februari jl. is melding 
gedaan bij de gemeente over een 

Wie doet iets aan deze 
fiets ra en bi  e b shalte  

afvalbelt van �etswrakken bij de 
bushalte Burgemeester Kootlaan. 
Niet alleen is het een rommelig 
gezicht maar het lokt ook vandalen 
aan en mag je blij zijn als jouw �ets 
aan het eind van de dag niet ook 
boven op de stapel is gegooid. Deze 
melding werd in behandeling 
genomen en op 10 maart jl. kreeg ik 
de mededeling dat de zaak was 
afgehandeld.“Mooi” dacht ik “dat is 
dan tenminste opgelost”, echter de 
stapel met �etswrakken bleef er 
maar liggen?! Daarop belde ik de 
gemeente en kreeg als antwoord dat 
de melding was doorgezet naar het 
Servicepunt van de Provincie Noord-
Holland want de provincie zou de 
eigenaar zijn van het gebied van de 
bushaltes”. 

Toch de gemeente
“Daarmee was de klacht voor de 
gemeenteambtenaar afgehandeld 
maar het probleem niet opgelost. Na 
weer een aantal weken wachten en 
nog steeds ergernis over de stapel 
�etswrakken die er lag, belde ik nu 

maar eens met het Servicepunt 
Provincie Noord-Holland. Daar kreeg 
ik als antwoord dat wel de busbaan 
en het bushokje van de provincie 
waren maar niet het gebied erom-
heen. De gemeente kon zo handha-
vers en opruimers sturen om het 
afval weg te laten halen. Opnieuw 
heb ik contact gezocht met de 
gemeente en uit monde van een 
gemeente surveillant kreeg ik te 
horen dat het toch écht de verant-
woordelijkheid van de Provincie was. 
Dit had hij namens de gemeente 
Uithoorn juridisch laten uitzoeken 
en hij was absoluut niet van plan om 
er ook maar iets aan te doen. Ook 
was hij niet bereid over een verdere 
oplossing na te denken. Dit is dus 
van het kastje naar de muur te 
worden gestuurd. En wie zijn weer 
de klos... de burgers die nu over en 
langs de kapotte �etsen moeten 
lopen om bij de bus ingang te 
komen. Te gek voor woorden. Dit kan 
en mag niet het afvalbeleid van de 
gemeente zijn. Burgemeester los dit 
a.u.b. op!”

Maatjes gezocht
De Ronde Venen - Handjehelpen 
koppelt mensen uit De Ronde Venen 
die hulp nodig hebben aan precies de 
juiste vrijwilliger. Ze zijn op zoek naar 
meerdere maatjes.Lars (8) uit Abcoude 
is een enthousiast ventje met ADHD. 
Hij is dol op voetbal en doet niets liever 
dan dat. Graag zou Lars met een stoere 
jongen of hele stoere dame op de 
donderdag- of vrijdagmiddag voet-
ballen. In die tijd dat jullie voetballen 
of iets anders leuks doen, kan moeder 
met Lars zijn zusje tijd doorbrengen. 
Willem (50) uit Mijdrecht is een spor-
tieve man en een echte dierenlief-
hebber. Hij wil meer bewegen en doet 
dit graag samen met iemand. 
Wandelen, �etsen, iets bezoeken of 
eens gezellig praten. Willem heeft 
autisme en kan goed aangeven wat 

voor hem wel en niet werkt. Ben jij een 
vrouwelijke vrijwilligster, die ongeveer 
eens in de 14 dagen Willems maatje 
kan zijn? Hij spreekt graag in de 
middag af. Janny (69) uit Mijdrecht is 
een vriendelijke dame die veel heeft 
meegemaakt in het leven. Ze vindt het 
�jn om hier met iemand over te praten, 
terwijl jullie creatief bezig zijn. Ze is 
mantelzorgster voor haar man, op 
maandag en woensdag is hij naar de 
opvang en heeft Janny tijd voor zich-
zelf. Ben jij de gezellige creatieve luiste-
raar die Janny zoekt?! Neem vrijblij-
vend contact op met regiocoördinator 
Natascha Dhondt van Handjehelpen 
om te kijken of er een match is met 
deze of andere buurtgenoten die jouw 
hulp kan gebruiken. Natascha: 06-14 57 
60 39 of ndhondt@handjehelpen.nl

Promo Tour Dice Musica
Regio - De Ter Aarse Drum- & Showband Dice Musica ’83 houdt zaterdag 
16 april een Promo Tour. Na twee Corona jaren en vele lockdowns verder 
laten de Ter Aarse muzikanten zien en horen dat ze er nog steeds zijn. 
Onder leiding van Michel Guldenmundt is er de afgelopen maanden 
keihard gewerkt aan een vernieuwd repertoire. Bekende nummers als “Ik 
heb je lief” van Paul de Leeuw en “Nee niet zeggen hoe ik leven moet” van 
Frans Duijts sieren de lijst met nieuwe nummers. Maar ook een heerlijke 
polka als Bohmische Traum staat op de lessenaar.  Zaterdag 16 april zal 
Dice Musica als eerste in Langeraar optreden. Om 9.00 uur starten ze bij 
de Langeraarse kerk en marcheren naar de winkels, waar ze een aantal 
nummers ten gehore brengen. Om 10.00 uur strijken ze neer in het 
winkelcentrum van Kudelstaart. Daar zullen zij op diverse plekken het 
publiek vermaken met hun gezellige muziek. Als laatste zullen zij 
optreden om 11.00 uur in winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn. 
Benieuwd naar het vernieuwde repertoire? Kom gerust kijken en luis-
teren. Voor iedereen die kennis wil maken met muziek en het leren 
bespelen van een muziekinstrument of al een muziekinstrument 
bespeelt, heeft Dice Musica een kennismakingsaanbod. Zij bieden 8 
kennismakingslessen aan voor slechts € 25,=. In mei en in september 
starten de lessen. Iedere les duurt 30 minuten en wordt door een profes-
sionele instructeur gegeven. Je kunt leren spelen op de trompet, cornet, 
bugel, trombone, bariton of zelfs op de saxofoon. Er zijn blok�uit lessen 
en voor wie niet van het blaaswerk houdt, worden er ook slagwerklessen 
aangeboden. De lessen worden gegeven in het clubgebouw in Langeraar. 
Je kunt je aanmelden door te bellen of een Whatsapp bericht te sturen 
naar 06 249 153 14 of een e-mail naar bestuur@dice-musica.nl.
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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
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - 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

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 
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 

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 

Burgemeesters bezoeken 
corona-vaccinatielocatie GGD

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 onderhan-
delingen 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 elkaar de veiligheid in het dorp 
verbeteren. “De verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt niet alleen bij de politie, 
maar ook bij de inwoners.” Ze ziet uit 
naar de samenwerking met de andere 
raadsleden. 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 
burgerleden Willem Körnmann en 
Jacinta Güppertz. Daarmee is de 
gemeenteraad klaar om komende vier 
jaar aan de slag te gaan.

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 bijvoor-
beeld arbeidsmi-granten. Voor zowel 
Uithoorn als Aalsmeer is dat een 
grote bevolkingsgroep die niet 
eenvoudig in kaart te brengen is. 
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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): 
Wat betekent de vastentijd - NK tegelwippen en wat doen we dan? 
– De Ontmoetingstuin in Vinkeveen.
Kunst & Kleurwerk
Aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma met lokale kunste-
naars met deze week een kijkje bij de de programmamaker Hubrecht 
Duijker zelf, die als kunstschilder impressies van landschappen en veel 
meer maakt.

Overige TV-programma’s 
Donderdag 14 en zaterdag 16 april 12.30/16.30/19.30: 
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:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling)

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 - Toen een paar 
weken geleden de beperkingen wat 
minder werden en koren weer mochten 
gaan repeteren is ook het Christelijk 
mannenkoor Immanuel weer 
begonnen met de zangrepetities op de 
dinsdagavond. Immanuel wilde heel 
graag weer mensen laten genieten van 
de mooie mannenstemmen en hebben 
daar ook voor gerepeteerd. Besloten is 
om in de Janskerk op 22 april a.s. een 
zangavond te realiseren. Op die avond 
wordt samen met de aanwezigen een 
aantal liederen gezongen en zal Imma-

nuel ook een aantal liederen zingen. 
Het mannenkoor wordt begeleid op 
het Batz-orgel door Kees de Bruin, op 
de piano door Arjan Verrips, op de viool 
door Mirjam Vos en op de dwars� uit 
door Suzanne Arends. Zij voeren ook 
een aantal muzikale intermezzo’s uit. 
Het geheel staat onder leiding van diri-
gent Jan Verhoef. De avond begint om 
20.00 uur. De toegang is gratis, maar bij 
de uitgang wordt wel een collecte 
gehouden. De opbrengst gaat naar de 
opvang van vluchtelingen uit het zo 
getro� en Oekraïne.

Immanuel zingt weer

Vinkeveen - De afgelopen twee weken 
hebben de leerlingen van basisschool 
de Schakel gewerkt aan het project 
“kerk en school”, met als thema 
“Geloven in een nieuw begin”. Het 
project is afgesloten met een ontbijt en 
een Kerk-Schooldienst in beide Protes-
tantse kerken in Vinkeveen, waarbij de 
dienst speciaal was afgestemd op 
schoolgaande kinderen. De knutsel-
werkjes die tijdens het project op 
school zijn gemaakt, waren in en rond 
de kerken te bewonderen. Na de lange 
coronaperiode, die vanzelfsprekend 
veel impact heeft gehad op de 
kinderen, is het � jn om weer “open te 
zijn” en weer samen nieuwe dingen op 
te pakken. Het thema “Geloven in een 
nieuw begin” past dan ook goed bij 

deze tijd. Het project werd op school 
geopend met een voorstelling door 
kinderen uit groep 3, 4 en 8. Tijdens de 
projectweken zijn er verhalen uit de 

Project ‘kerk en school’ de Schakel 
afgesloten met scholendienst

Mijdrecht - Nieuw! Slimness start 
nog voor de zomervakantie met een 
iets kortere cursus van 8 bijeenkom-
sten. 10, 11 en 12 mei zijn de start 
datums. De zomervakantie komt 
eraan. Dat betekent dat we straks 
weer in onze zomerkleding rond-
lopen. Denk jij oeps… die (corona) 
kilo’s wil ik heel graag nog even kwijt. 
Doe dan mee met afvallen in groeps-
verband of kom individueel afvallen 
bij Slimness. Deze 8 weken gaan je 
kilo’s knallen en werken je uit het 
boek: Afvallen zonder poespas! 
Afvallen in groepsverband is een 
cursus met nuttige informatie om 
e� ectief en e�  ciënt af te vallen. De 
groep bestaat uit maximaal 10 
personen. Alle ervaringen (inmiddels 
bijna 12 jaar) met betrekking tot 
afvallen, stilstaan en opgeven zijn 
gebundeld in dit boek. Dit boek leert 
je stap voor stap de juiste gezonde 
keuzes maken. En staan er ruim 30 
slanke, héérlijke en vooral makkelijke 
recepten in. Inmiddels zijn er al meer 
dan 1000 stuks van verkocht! Dit 
boek is inclusief wanneer je meedoet 
met de cursus afvallen in groepsver-
band of kiest voor het individuele 
traject. Zie tarieven op de website.

EHTB
Op de woensdagavond wordt een 
hele nieuwe cursus gegeven. Deze 
EHBT-cursus oftewel Eerste Hulp Bij 
Terugval is speciaal bedoelt voor oud 
deelnemers. We gaan kijken waar de 
grootste verleidingen liggen met 
betrekking tot een terugval en hoe we 
ons het beste daartegen kunnen 
weren. We bespreken uiteraard veel 
verschillende onderwerpen allemaal 
te maken met voeding, gewoontes, 
slapen, ontspanning en bewegen. 
Thuis, op het werk en buiten de deur, 
daardoor ook veel interactie! Vele 

Slimness start 8-weekse cursus 
afvallen in groepsverband

De Ronde Venen - Op zaterdag 27 
augustus 2022 zal het 8e Shantyfes-
tival gehouden worden op het Boei-
plein In Vinkeveen. Er zijn 4 koren die 
hebben afgesproken te komen nl. 
Zeemanskoor de Brulboei uit Vrees-
wijk, Shantykoor Windstilte uit Vrees-
wijk/Nieuwegein, Schager zeemans-
koor Onder Zeil uit Schagen en uiter-
aard Shanty en zeemanskoor de 
Turfschippers uit Vinkeveen Ook 
willen de partners, onder de naam 

Piratenmeiden, weer heel graag 
éénmalig als “projectkoor” 30 
minuten optreden op dit festival. 
Helaas zijn er nu nog maar 18 zange-
ressen dus zoeken ze nog aanvulling 
van dames uit De Ronde Venen (of 
daarbuiten) die mee willen zingen in 
dit “projectkoor”. Ontzettend gezellig 
om je stem te laten horen en deel-
nemer te zijn van dit festival. Heb je 
interesse geef je dan vóór 20 april op 
via mail voorzitter@deturfschippers.

De piratenmeiden zoeken 
zangeressen

Wilnis - Zou je ook weer graag willen 
zingen in de kerk? Zaterdag 16 april 
is er om 19:00 uur een zangavond in 
de Hervormde kerk van Wilnis. 
Samen liederen zingen over het 
lijden, sterven en opstaan van Jezus. 
Koren zingen voor en met u en er is 

veel samenzang. Medewerking wordt 
verleend door Kinderkoor Ismaël en 
het project-Jeugdkoor o.l.v. Liesbeth 
Nap en gemengd koor Hiddai o.l.v. 
Wim van Dijkhuizen. Cock Kroon zal 
met ons nadenken over ‘Het kruis op 
de berg.

Samen zingen voor Pasen

nl. Zij hopen op aanvulling tot ca. 25 
zangeressen dus wees er snel bij. Vol 
is vol. Zodra ze de aanmeldingen 
binnen hebben plannen ze in mei en 
juni enkele repetities met het combo. 
Ze zullen op een later moment 
bespreken om in augustus nogmaals 
bij elkaar te komen voor de generale 
repetitie(s). Het festival gaat zo wie 
zo door. Mochten de weergoden 
parten spelen dan wordt het festival 
in de sporthal van De Boei 
gehouden. Voor nadere info kunt u 
bellen naar 06-20052327 Bert van 
Asselen of 06-50861233 Martien 
Pothuizen.

Bijbel verteld en uitgelegd, daarnaast is 
er veel gezongen en geknutseld rond 
het thema. Ook was er bezoek van 
Dominee Aarnoutse van de Morgen-
ster en Rudy Oussoren, jeugdouderling 
van de Hervormde kerk, die rondom 
het thema actief met de kinderen aan 
de slag ging met gereedschap.

weten (omdat ze al eerder bij SLIM-
NESS geweest zijn) wat je wel en niet 
moet eten en drinken, maar sluipen er 
door de jaren heen toch weer wat 
oude gewoontes in, waardoor je stil 
blijft staan en het afvallen niet meer 
lukt. Daarom is deze cursus zéér leer-
zaam en ben jij voor de zomervakantie 
begint wat kilo’s kwijt! Beide cursussen 
worden door meerdere zorgverzeke-
raars vergoed. De resultaten in een 
groep zijn vaak hoger, doordat deel-
nemers elkaar extra motiveren. Wie 
vragen heeft, een gratis intake in wil 
plannen of zich nu meteen wil 
opgeven voor de cursus afvallen in 
groepsverband kan de website slim-
ness.nl bezoeken. Je vindt Slimness 
aan de Bozenhoven 19a in Mijdrecht .





Uithoorn - Op zondag 22 mei a.s. 
organiseren de mannen van Lions-
club Uithoorn de 2e Lady’s Auto Tour 
rally, een recrea9eve toertocht 
waaraan alleen dames kunnen deel-
nemen, waar gezelligheid de boven-
toon voert en waar alles gericht is op 

het goede doel: Nederlandse brand-
wonden stichting. Het is een recrea-
tieve toertocht in onze omgeving 
met onderweg leuke opdrachten en 
een prijs voor de winnaars. Boven-
dien is er een originaliteitsprijs voor 
het mooiste teamplaatje van deelne-
mers in het decor van hun auto, met 
een voorkeur voor een klassieke-, 
sportieve- en/of cabrio-uitvoering. 
De Nederlandse brandwonden stich-
ting is een organisatie die, ernaar 
streeft om brandwondenzorg voor 
de patiënt continu te verbeteren. Dit 
doen zij door het uitvoeren en subsi-
diëren van wetenschappelijk onder-
zoek, het ondersteunen van artsen 
en verpleegkundigen met hun oplei-
ding, het inzetten van campagnes 
om brandwonden te voorkomen en 
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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 

Coalitie GB,VVD en DUS verdient 
serieuze poging

De Kwakel - Zanger Daan Bartels en 
gitarist Maurice Couvée treden op de 
zondagmiddagen 15 en 22 mei op in 
Bar ’t Fort in De Kwakel. Voor de 
geboren en getogen Kwakelaar Daan 
Bartels is dat een thuiswedstijd. Het 
geeft een extra dimensie aan de titel 
van het programma: Zo Dichtbij. Zo 
Dichtbij is een liedjesprogramma 
met vooral eigen werk van Daan en 
Maurice. Daan schreef hiervoor de 
teksten, die Maurice op muziek zette. 
De luisterliedjes van het tweetal 
houden het midden tussen klein-
kunst, chanson en nederpop. Tijdens 
het optreden wisselen Daan en 
Maurice hun eigen liedjes af met 
gedichten en een aantal bekende 
klassiekers van o.a. Liesbeth List en 
Frans Halsema. Daan: “Al sinds mijn 
kindertijd ben ik gefascineerd door 
dat mooie oude fort. En sinds een 
paar jaar woon ik er praktisch naast. 
Ik vind het super tof dat we nu de 
kans krijgen er op te treden met onze 

eigen liedjes en ik hoop dat er veel 
dorpsgenoten op afkomen.” 

Kaartjes bestellen
Kaartjes voor de optredens van Daan 
& Maurice zijn te bestellen per mail 
via daan@daanenmaurice.nl. Geef in 
de mail duidelijk aan hoeveel 
kaartjes je wilt bestellen en voor 
welke datum en voeg voor het 
gemak ook je mobiele telefoon-
nummer toe aan je bericht. Meer 
informatie is te vinden op www.
daanenmaurice.nl. 
De optredens in De Kwakel zijn 
tevens de presentatie van de eerste 
EP van het duo. Deze verschijnt half 
mei op Spotify onder de naam: Daan 
& Maurice 01. Op deze EP staan naast 
het lied Zo Dichtbij ook de liedjes De 
Belofte, Nooit De Goede Woorden en 
Als Ik Jou Zie. Op Spotify is ook 
eerder werk van Daan Bartels te 
vinden; de albums Woorden (2019) 
en Naar Het Scheen (2021).

Nederlandstalig luisterlied 
in Het Fort

LEZERSPOST

Op kosten van de gemeente wordt regelmatig het gras gemaaid op 
diverse locaties in Uithoorn en De Kwakel. 
De ‘coureur ‘ die op donderdag 7 april heeft gemaaid heeft er een puin-
hoop van gemaakt in de omgeving van basisschool De Zon in De Kwakel 
(en ws op nog wel meer plaatsen) zoals uit bijgevoegde foto’s blijkt.
 Wat bezielt zo iemand om door te gaan met maaien als hij zelf moet zien 
wat hij achter laat. Misschien is omscholing een goed idee of moet de 
gemeente in zee gaan met een bedrijf dat wel goed werk levert.
Jaap Verhoef

Is dit maaien?

Uithoornse Lady’s autorally ten behoeve van 
Nederlandse brandwonden stichting

slachto�ers te helpen sterker en 
weerbaarder te worden. Werk mee 
aan een bijdrage voor de Neder-
landse brandwonden stichtingen 
schrijf je in voor de 2e Lady’s Auto 
Tour rally! Datum: zondag 22 mei, 
11.30: ontvangst, 12.00: lunch met 
uitleg over de rally 13.00: start Ladies 
Auto Tour rally 16.00: borrel en Prijs-
uitreiking Inschrijfgeld is: € 65,00 per 
persoon. De start en �nish vinden 
plaats bij Geosstick, aan de Amster-
damseweg 26, 1422 AD Uithoorn. Bij 
inschrijving vermelden met hoeveel 
personen je deelneemt, merk en type 
auto. Voorkeur van deelname in klas-
sieke, sportieve of cabrio auto’s. En 
belangrijk: ‘ladies in good spirits 
only’!!! Schrijf je nu in via e-mailadres: 
LionsRallyUithoorn@gmail.com

Uithoorn - Is de strijd in de literatuur 
tussen werkelijkheid en �ctie over 
het klimaat de�nitief losgebarsten? 
De tweede literaire forumavond van 
Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn is 
gewijd aan de klimaatroman, een 
relatief nieuw genre dat natuurlijk 
sterk inspeelt op de invloeden van 
klimaatverandering en de gevolgen 
ervan. Steeds meer auteurs storten 
zich op het thema en, hoe kan het 
anders, er zijn steeds meer lezers.
Heeft u een of meer klimaatromans 
gelezen of bent u er een aan het 
lezen en wilt u actief uw mening, 
visie, waardering of afkeer erover 

geven, kom dan op dinsdag 10 mei 
van 20.00 tot 22.00 uur naar Gebouw 
De Kuyper, Kuyperlaan 50 en verhef 
uw stem! Gespreksleider Paul Snij-
ders hoopt op een meer dan leven-
dige en misschien wel verhitte 
discussie. Want klimaat betreft ons 
allemaal. Bevestig s.v.p. uw deelname 
aan pachinco05@hotmail.com met 
vermelding van de titel(s) waarover u 
wilt spreken. Zit u liever in het 
publiek? Ook de ‘gewone’ toehoor-
ders zijn, ook na aanmelding, meer 
dan welkom. Zie verder de website 
van www.BSPU.nl bij de Forumtafel 
onder ‘Klimaatroman’. 

Discussieer mee over de 
Klimaatroman

Uithoorn - Vier weken geleden namen 
Patrick en Natalia de Poolse super-
markt aan de Prinses Christinalaan 
over. Ze hebben veel verbouwd en 
alles heringericht. Afgelopen weekend 
werd de winkel heropend. “Dit was 
mijn wens”, zegt Natalia naar wie de 
winkel Natalia’s Food Market 
vernoemd is. “We willen een winkel 
zijn voor iedereen.” Het ruime assorti-
ment is een mix van culturen. Er zijn 
producten te koop uit onder andere 

Polen, Amerika, Tsjechië en Nederland. 
Alles staat overzichtelijk uitgestald. In 
een vitrine staat gebak, dat dit 
weekend geproefd kon worden, net als 
de ko�e die verkocht gaat worden van 
het merk Pertama. Er is vers brood, 
verse kaas en er zijn verse groenten. In 
de koeling staan de zuivelproducten. 
Er is snoep, ijs en drank. Ook verkopen 
ze speci�eke Turkse en Poolse 
producten, zoals Pierogi. “Smaken 
verschillen en de Polen missen hun 

Natalia’s Food Market geopend eigen smaken. Voor Nederlanders is 
het leuk om een keer iets nieuws te 
proberen”, zegt Patrick die oorspronke-
lijk uit Polen komt en als teamleider bij 
een vleeswarenfabriek werkt. Dat werk 
blijft hij doen. Natalia zal samen met 
Monica in de winkel staan. “Het is nog 
niet precies zoals ik wil”, reageert 
Natalia. “Ik wil nog zelfgemaakte soep 
gaan verkopen, hotdogs, gegrilde kip 
en Belgische wafels.” Plannen genoeg 
voor de toekomst. Zo denkt ze er ook 
over om cadeaupakketjes te gaan 
maken. “Suggesties van klanten zijn 
welkom”, voegt Patrick toe. De winkel 
is nog amper open en de eerste 
klanten weten hen al te vinden. De taal 
die gesproken wordt, verschilt per 
klant. “Ik spreek Nederlands, Pools, 
Oekraïens en Russisch”, vertelt Natalia 
die uit Oekraïne komt en bij de 
gemeente Uithoorn gewerkt heeft. Bij 
de winkel kunnen ook pakketjes 
worden afgehaald en verstuurd, want 
de locatie is een afhaalpunt voor 
Homerr en Mondial Relay. “We hebben 
er veel vertrouwen in dat de winkel 
goed gaat lopen.” Natalia’s Food 
Market is zes dagen per week van acht 
tot zeven uur geopend aan de 
Prinses Christinalaan 121. 

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.
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Vinkeveen - Afgelopen zaterdag zijn 
de welpen van scouting Eliboe 
Vinkeveen op pad geweest door 
Vinkeveen om paaslootjes te 
verkopen. Dit was een groot succes, 
alle loten zijn verkocht! Als prijs kon 
je een kip of 6 eieren winnen van 
Poelier de Haan. De organisatie  wil 

graag iedereen bedanken die lootjes 
heeft gekocht! En natuurlijk Druk-
kerij Avanti voor het sponseren van 
de enveloppen. Lijkt scouting jouw 
ook leuk kom een keertje mee 
draaien bij de Welpen, zij draaien 
elke zaterdagochtend van 10:30 tot 
12:30 uur.

Paasloten actie scouting Eliboe 
groot succes!

Mijdrecht - Alweer een jaar geleden 
opende de SeT Residentie haar 
deuren en ondertussen zijn er nog 
maar 3 appartementen beschikbaar. 
Een succesvolle woonvorm voor 
ouderen waar je echt de eigen regie 
houdt, zelf bepaald hoe laat je 
opstaat, hoe laat en wat je eet en hoe 
laat je naar bed gaat. Lekkere 
ontbijtjes met vers fruit, eitje en vers 
brood van de plaatselijke bakker 
geserveerd in uw appartement of in 
het restaurant.  Iedere dag keuze uit 
vlees, vis of een vegetarisch gerecht 

bij het diner bereid door een van de 
drie chef-koks.  Veel leuke activiteiten 
die altijd mogen en nooit moeten. 
Zo hadden ze het afgelopen jaar een 
barbecue voor bewoners, familie en 
vrienden. Had een van de zoons van 
een bewoner een grote boot 
waarmee alle bewoners een leuke 
vaartocht met picknick maakten. 
Diverse bandjes kwamen optreden 
voor bewoners, familie en zorgverle-
ners. Elke woensdag wordt er gebil-
jart met de buren van Beleef het 
Leven. Met de kerst hebben ze ook 

SeT Residentie een jaar een 
begri  in e on e Venen

Mijdrecht - Eindelijk was het zover. 
De deelnemers en vrijwilligers van de 
Telefooncirkel konden elkaar weer 
ontmoeten en samen genieten van 
een kopje ko�e met wat lekkers. 
Buiten was het een donkere dinsdag-
ochtend in maart, maar binnen 
scheen de zon met alle paasdecora-
ties en heerlijke traktaties. 
Om het samenzijn een vrolijk 
“kippenhok” te noemen, lijkt 
misschien wat onbeleefd. Maar dat 
kwam wel het meest in de buurt. 
Kortom, het was weer erg gezellig en 

de tijd vloog voorbij. Mede dankzij 
de warme gastvrijheid van Judith en 
Jeroen van ’t Oude Parochiehuis in 
Mijdrecht. 
Bij de Telefooncirkel bellen alleen-
staande ouderen elkaar 7 dagen per 
week ‘s morgens tussen 8:15 en 8:45 
uur voor een kort praatje en om te 
horen of alles goed gaat. En iedere 
dag zorgt een vrijwilliger dat alles 
goed verloopt. Het werkt als een 
soort sneeuwbal. De Telefooncirkel 
bestaat al vele jaren in De Ronde 
Venen en met succes. Van de deelne-

e ellig o fiemoment met e 
Telefooncirkel

mers horen we vaak terug dat ze niet 
meer anders zouden willen. Het is 
een gezellige start van de dag en 
zeker ook een vorm van sociale 
controle. Dit geeft een veilig gevoel 
voor de deelnemers en voor hun 
achterban. Want mocht er iets niet in 
orde zijn, dan wordt daar door de 
vrijwilligers meteen actie op 
ondernomen. 
Is uw belangstelling gewekt en wilt u 
meer weten of zelfs deelnemer of 
vrijwilliger worden bij de Telefoon-
cirkel? Neem dan contact op met 
Bianca Fernhout van DOEN! Hart 
voor Ouderen, 06- 22264582. Of bel 
Tympaan-de Baat: 0297-230280. 
E-mailen kan naar doen@stdb.nl

weer met familie en zorgverleners 
gegourmet en de 2e kerstdag was er 
een 7 gangen diner met allemaal 
lekkere kleine gerechtjes. Ook voor 
de komende paasdagen wordt weer 
iets bijzonders gemaakt.

Reclame
De bewoners, ambassadeurs van de 
SeT Residentie, maken graag reclame 
voor de Residentie. “Zo blij dat ik 
hierheen verhuisd ben, ook al heb ik 
bijna geen zorg nodig! Ik heb nu de 
garantie dat als ik straks meer zorg 
nodig heb, dat direct beschikbaar is. 
Of een dochter die zwaar overbelast 
was voordat haar moeder kwam 
wonen en nu alleen nog voor de 
gezelligheid langs hoeft te komen. 
Dat geeft rust! Wat wij ook gezellig 
vinden zijn de jongeren die hier 
wonen. Niet alleen hebben ze tijd 
voor een spelletje en een praatje 
maar ze doen ook een boodschapje 
voor mij en maken om de week 
pannenkoeken of lekkere soep voor 
de lunch, echte toppers dus.
En die gezelligheid is er voor alle 
mensen, niet alleen voor bewoners. 
Buurtgenoten weten ons ook al te 
vinden om bij ons te lunchen of 
dineren. Voor een schappelijke prijs 
lekker eten en gezelligheid, ook 
daarvoor kunt u bij het restaurant 
terecht. Een mooie manier om eens 
te zien hoe het er aan toe gaat bij de 
SeT Residentie. Heeft u interesse in 
het geheel verzorgd wonen bij de 
Residentie en wilt u graag een van de 
drie overgebleven appartementen 
bekijken? Of wilt u nou wel eens zien 
hoe het er daar aan toe gaat? Heeft u 
belangstelling voor een appartement 
voor nu of later? Voor uzelf of voor 
een geliefde? Neem geheel vrijblij-
vend, contact op. Bel 06-14060755
Mail: mjvanhussen@steunentoever-
laat.com 
Web: www.desetresidentie.com
U bent meer dan welkom!!

LEZERSPOST

Verleden jaar augustus/september hebben inwoners van De Ronde 
Venen middels berichten in dit Nieuwsblad hun ongenoegen geuit over 
het feit dat medewerkers van de Gemeente en (ingehuurde?) hoveniers-
bedrijven na het maaien de “derrie” die van hun maaimachine afvalt en 
zodoende op stoepen, straat en parkeerplaatsen terecht komt, niet 
aanvegen en meenemen. Helaas hebben deze berichten de betre�ende 
instantie(s) blijkbaar niet bereikt. Want nu het grasveld naast ons apparte-
mentencomplex aan de Korenbloem in Mijdrecht (ook) weer regelmatig 
wordt gemaaid, blijft opnieuw alle (natte) troep liggen. Met name op de 
parkeerplaats bij de hoofdingang. Gevolg: een smerig gezicht, een 
gevaarlijke situatie i.v.m. uitglijden en een hoop moeilijk te verwijderen 
viezigheid onder de schoenen. Mijn verzoek aan de Gemeente: Doe er 
iets aan!
Martin de Klark, Mijdrecht

Nu het maaien weer is begonnen ligt er 
ook weer overal troep

Uithoorn - Fred Pattiasina jeugd-
trainer van Legmeervogels in 
Uithoorn aan de Amstel is op 12 april 

2022 op 78 -jarige leeftijd is de 
oudste voetbaltrainer van 
Legmeervogels.

Fred Pattiasina oudste 
e g trainer egmeervogels
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Zo ook in de gemeente Uithoorn, het is weer volop voorjaar, dat kun je 
zien aan de veranderende kleuren, het wordt weer overal geel, dit jaar 
niet vanwege de vrolijk uit de grond schietende narcissen, dit jaar is het 
anders! Uithoorn kleurt dit voorjaar vooral felgeel, een duizelingwekkend 
aantal gele borden die in en rondom het centrum van Uithoorn zijn 
geplaatst. De honderden borden met instructies, omleiding routes, 
aanwijzingen, tijdelijke �etspaden, verboden, verwijzingen naar winkels, 
verboden te parkeren en heel soms waar het wel mag, het is voor de 
Uithoornaar nauwelijks meer te volgen. Een lawine aan borden moet u 
door deze chaos leiden, voor velen misschien bekend terrein maar kom je 
van buiten, het is niet te volgen. Dus omkeren en wegwezen. Gezien het 
voorgaande zou je niet onmiddellijk denken dat een verkeerskundige 
zich hiermee bezig heeft gehouden. 

Zure appel
Lees ik een bemoedigend stukje in deze krant, wij moeten even door de 
zure appel heen bijten daarna wordt het allemaal beter, ik kan u vertellen 
dit is geen zure appel meer, U schotelt de Uithoornaar een in en in 
verrotte appel voor, die vervolgens door de strot wordt geduwd. Na 2 jaar 
chaos zal het centrum van Uithoorn uiteindelijk iets verbeterd zijn, het 
dorpskarakter is teruggebracht. Echter in alle wijsheid van de wethouder 
en raadsleden, er moet en zal midden in het centrum, na 2 jaar ellende 
voor bewoners en winkeliers, gestart worden met het afbreken (gedeelte-
lijk) van het Amstelplein en vervolgens het laten verreizen van een 11 
verdieping tellende toren�at. De wethouder heeft, zoals een leeuw haar 
welpen verdedigt, zich opgeworpen om de plannen van een rijk pensi-
oenfonds (RABO) erdoorheen gedrukt te krijgen. 

Beneden de maat
De volgorde en het tempo waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd 
is op z’n zachtst gezegd zwaar beneden de maat. Een jaar lang is van alles 
opengemaakt, maar niets is af. Men heeft het hele proces totaal niet in de 
hand, uitvoerder van der Steen niet en de gemeente als toezichthou-
dende partij ook niet. Een klein voorbeeldje: stelt u zich eens voor, u heeft 
een perceelgrond met daarop een oud huisje wat nog gesloopt moet 
worden ten behoeve van iets nieuws. In overeenstemming met de werk-
wijze van de gemeente Uithoorn, gaat u eerst de tuin in orde maken met 
daarbij een nieuwe oprit, in dezelfde volgorde gaat de gemeente 
Uithoorn het centrum opknappen. Vervolgens ga je je huisje slopen, dit 
gebeurt veelal met grofmaterieel, in eenzelfde volgorde staat de 
gemeente Uithoorn toe, dat er een gedeelte van het Amstelplein wordt 
afgebroken. Ik ga U een vraag stellen: denkt u dat de oprit en de tuin er 
nog mooi bij liggen na deze exercitie? Ik zal deze vraag zelf beant-
woorden, nee natuurlijk niet en zo zal het ook vergaan bij de sloop van 
het Amstelplein met alle ellende die dit met zich meeneemt. De transfor-
matie van het dorpscentrum en de renovatie, plus nieuw te bouwen 
woontoren zal in totaal 4 jaar in beslag nemen. Het zal daarna een heel 
rustig dorpscentrum blijven, want na 4 jaar ontwijken komt men echt niet 
plotseling in grote getalen terug. Een laatste opmerking, na de verkie-
zingen dezelfde partijen die eenzelfde coalitie vormen, met veelal 
dezelfde poppetjes, die aan dezelfde touwtjes blijven trekken.
Dus u weet wat u te wachten staat. Sterkte! 
Louis Drubbel

Het is voorjaar! Maar niet in Uithoorn

Uithoorn/De Kwakel - Op zaterdag-
middag 23 april wordt alweer voor 
de tiende maal de Bokkentocht De 
Kwakel-Uithoorn georganiseerd. De 
negen voorgaande edities waren 
meer dan geslaagd met ruim twee-
honderd deelnemers. Het is het 
begin van een nieuw seizoen lente-
bokbier of herfstbokbier, dus dit is 
een prima tocht voor de echte bier 
liefhebber. De Bokkentocht De 
Kwakel-Uithoorn is een tocht van 

ongeveer 10 kilometer, die je langs 
verschillende cafés leidt, die allemaal 
twee verschillende soorten lentebok-
bieren schenken. 
Bij elke gelegenheid wordt bij de 
lentebokbieren een passende amuse 
geserveerd. Je kunt je inschrijven bij 
elk café dat meedoet, bij inschrijving 
ontvang je een route/stempel kaart 
met alle deelnemende bedrijven 
waar je langs kan gaan om een heer-
lijke lentebok te proeven. Als je bij 

Lente-Bokkentocht 2022

Uithoorn - Met een gezellig Boeken-
weekfestijn werd zaterdag op het 
Amstelplein het begin van de 
Boekenweek gevierd. Wim en Marjan 
Mijnders van Bruna Uithoorn wisten 
op een originele manier het boek in 
de spotlights te zetten. Door binnen 
het thema meerdere initiatieven te 
betrekken was het breed opgezet en 
was er voor ieder wat wils. Het was 
een evenement dat zeker voor herha-

ling vatbaar is. Het winkelcentrum 
zag er feestelijk uit met kraampjes en 
niemand hoefde met lege handen 
naar huis. Bezoekers kregen een 
goodiebag van de boekwinkel of 
warme chocolademelk van de Choco-
Toko. Drie lokale schrijvers waren 
uitgenodigd om hun boek te 
signeren. Claudia van der Meijden 
met haar boek ‘Afvallen zonder 
poespas’, Jaap Kranenborg met ‘De 

Feestelijke aftrap Boekenweek 
bij Bruna Amstelplein

ontgroening van een eerstejaars 
gepensioneerde’ en Finy Sheils met 
‘Verborgen waarheid’ waren over de 
dag afwisselend aanwezig. Joke van 
Vliet stond er met het jubileumboek 
van de Fotokring Uithoorn. Het boek 
vol prachtige foto’s van leden is uitge-
geven ter gelegenheid van hun 
50-jarige bestaan. Ben Voorend was 
namens het Boek- en SchrijfPlatform 
Uithoorn aanwezig met een informa-
tiekraam. Het BSPU organiseert regel-
matig activiteiten, zo is er 10 mei een 
forumavond over de invloed van de 
klimaatroman. Ook dorpsdichter 
Peter Borghaerts kwam langs om een 
gedicht voor te dragen. Verder was er 
een kraam met tweedehandsboeken, 
waarvan de opbrengst voor Oekraïne 
bestemd was. Bij de kraam van Bruna 
konden klanten nieuwe boeken 
kopen. Bij besteding van minimaal 
€15 aan boeken ontving de klant het 
gratis actieboek Monterosso mon 
amour van Ilja Leonard Pfeij�er. De 
Boekenweek vindt nog plaats tot en 
met 18 april. Het thema dit jaar is 
Eerste liefde. 

elke gelegenheid bent geweest en je 
stempelkaart is vol, dan lever je deze 
in en maak je kans op een paar 
mooie prijzen. De route van tien kilo-
meter is prima te lopen, �etsen en 
zelfs op de step kan je de route doen.
De deelnemende negen bedrijven 
zijn, Bar Het Fort, Café Cobus, KDO , 
Drinken&Zo, Café De Gevel, Café 
Kaatje, Poldersport, Gerrit en Gasterij 
de Kwakel. Je kan starten bij je favo-
riete café op zaterdag 23 april vanaf 
14.00 uur voor de mooiste en gezel-
ligste Bokkentocht uit de regio.  

Uithoorn - Annuleringen, program-
mawijzigingen, ziekmeldingen, uitstel 
van optredens. Bestuursleden van de 
Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) hadden er dit 
seizoen de handen vol aan. Gelukkig 
bleek het trouwe SCAU publiek vol 
begrip. Ook zondag, toen het 
oorspronkelijk geprogrammeerde 
licht klassieke concert door celliste 
Lidy Blijdorp en cymbalist Vasile 
Nedea was geannuleerd wegens 
ziekte van de cymbalist. De SCAU 
moest daardoor naar passende 
vervanging zoeken. Aan de enthousi-
aste reacties uit de zaal was te merken 
dat niemand er spijt van had dat nu 
pianist Tobias Borsboom op het 
podium zat. De zaalbezetting was 
vrijwel honderd procent met bijna 
honderdtwintig bezoekers, onder wie 
burgemeester Pieter Heiliegers met 
partner José.

Verrassend programma 
Als gevolg van de genoemde plan-
ningsproblemen was Tobias Bors-
boom in dit seizoen de derde Neder-
landse pianist die na Camiel 
Boomsma en Hannes Minnaar achter 
de vleugel zat. Met de prachtig 
gespeelde “La Gondoliera”van Franz 
Liszt nam hij de bezoekers mee naar 
Venetië. Vijf“Préludes”van Debussy 
werden pianistisch schitterend inge-
kleurd. Alle muziekliefhebbers zagen 

voor hun geestesoog de“Cathédrale 
engloutie”uit de diepte van de zee 
muzikaal majestueus verrrijzen naar 
de oppervlakte. Toen kwam de humor 
aan bod in drie korte 
“Promenades”van Poulenc over 
verschillende manieren om van A 
naar B te gaan: rustig te voet, per 
stoomtrein en gas gevend in een 
snelle auto. Ontroerende verstilling, 
onrustige beweging en melancholie 
waren er in de na de pauze 
gespeelde“Moments musicaux”van 
Schubert. In drie delen uit de ”Java 
Suite”van de autodidactisch 
gevormde componist en pianist 
Leopold Godowski haalde Tobias 
Borsboom technisch en muzikaal alles 
virtuoos uit de kast. Nuttig en 
plezierig om naar te luisteren waren 
de eigen toelichtingen van de pianist 
bij de gespeelde stukken.

Nieuw SCAU-seizoen vol 
afwisseling
Tijdens dit slotconcert van SCAU-
seizoen 2021-2021 kon men de folder 
met het nieuwe programma 
meenemen. Uitgestelde optredens 
krijgen een plaats naast nieuwe 
verrassingen op het podium van de 
Schutse. Pianist Camiel Boomsma 
gaat met zijn strijkersensemble onder 
andere het Vierde Pianoconcert van 
Beethoven spelen. Lenny Kuhr komt 
alsnog met haar programma“Het lied 

Tobias Borsboom kleurt 
meesterlijk tussen de lijntjes

gaat door”. Ensemble“Musica 
Extrema” presenteert de uitgestelde 
muzikale voorstelling over romantiek, 
drama en liefde. De vier musiciennes 
van het Dostojevski Kwartet spelen 
strijkkwartetten van onder ander 
Beethoven en Debussy. Pianist Cor 
Bakker verzorgt met zijn collega’s een 
familieconcert rond liedjes van Harry 
Bannink. Ook is weer een kerstconcert 
mogelijk, zodat het prachtige kamer-
koor Cantabile dit keer in december 
wel kan komen zingen. De blazers van 
het Amsterdamse Wind Quintet 
openen het nieuwe jaar met een 
muzikale reis door Bohemen en langs 
de Donau, onder andere met een 
eigen versie van Smetana’s “Moldau”. 
Pianiste Helena Basilova, saxofoniste 
Eva van Grunsven en mezzo-sopraan 
Francine Vis brengen een muzikaal-
literair Schumann-Brahms 
programma. Cabaretier Vincent Bijlo 
sluit het nieuwe seizoen luchtig af 
onder de titel “Laat dat maar aan mij 
over”. Informatie over het seizoens-
programma, abonnementen en losse 
kaartverkoop staat op de website van 
SCAU, www.scau.nl.
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Wilnis - Dinsdag 5 april was het Nati-
onale Buitenlesdag. De leerlingen 
van de Koningin Julianaschool 
hebben dat gemerkt, want de dag 
begon met een warming-up op het 
schoolplein met de leerlingen en 
leerkrachten van de school. Alle 

groepen hadden daarnaast ook 
buitenlessen en activiteiten op het 
plein of in de omgeving. Activiteiten 
werden aangeboden door o.a. NME-
centrum De Woudreus. Zo werden er 
bijvoorbeeld beestjes gezocht in het 
Speelwoud, werd er een bezoek 

Buiten leren op de 
Nationale Buitenlesdag

gebracht aan Fort Amstelhoek, 
gebeeldhouwd met speksteen en 
met stoepkrijt werden zelfbedachte 
bloemen en hun groeiproces gete-
kend. Op de Julianaschool is bewe-
gend leren het hele jaar door belang-

rijk, maar het feit dat de meeste 
lessen nu buiten waren, maakte deze 
dag extra bijzonder. Het was een 
beetje nat die dag, maar dat mocht 
de pret niet drukken, want het buiten 
leren was leuk en gezond!
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Uithoorn - Vorig jaar is Uithoorn 
voor Elkaar in samenwerking met de 
gemeente gestart met Lief & Leed-
straten. Inmiddels zijn er al zeven Lief 
& Leedstraten in Uithoorn en De 
Kwakel. 
In een Lief & Leedstraat besteden 
bewoners extra aandacht aan een 
buur wanneer dat nodig is. Bijvoor-
beeld als iemand veel alleen is, net 
uit het ziekenhuis komt of een naaste 
heeft verloren. Maar ook op vrolijke 
momenten, zoals bij de geboorte van 
een baby, een nieuwe baan of het 
behalen van een diploma. Zo 
ontstaan warme, zorgzame straten. 
Iedere straat kan meedoen!

Een Lief & Leedpotje voor kleine 
attenties
Elke Lief & Leedstraat heeft een potje 
van waaruit gedurende een jaar 
kleine attenties zoals een kaartje, een 
bloemetje of chocolaatjes kunnen 
worden betaald. In Uithoorn en De 
Kwakel zit er in het Lief & Leedpotje 
150 euro voor een jaar. Met dit potje 
kun je iets aardigs doen voor je 
buren en daarmee het buurtgevoel 
versterken en eenzaamheid vermin-
deren. Het blijkt dat de kleine atten-
ties voor de ontvanger van grote 
waarde zijn! 

Gangmakers
Om Lief & Leedstraat te worden zijn 
er minimaal twee mensen nodig die 
het initiatief ondersteunen, de zoge-
naamde ‘gangmakers’. Zij inventari-
seren tips van de buren, beslissen 
over de besteding en houden de 
uitgaven bij. 
Uithoorn voor Elkaar heeft handige 
materialen om van je Lief & Leed-
straat een succes te maken. Ook 
organiseert Uithoorn voor Elkaar 
eind mei een bijeenkomst voor 

‘gangmakers’, waarin we tips, 
successen en ideeën uitwisselen.
De eerste straten in Uithoorn zijn erg 
positief over Lief & Leed: “Het klopt 
echt dat een klein gebaar een groot 
e�ect kan hebben! En het zorgt voor 
zo veel meer contact. Door het Lief & 
Leed potje is het contact maken 
makkelijker, door met bijvoorbeeld 
een bloemetje langs te gaan bij een 
buur die het moeilijk heeft. En als je 
meer buren kent, is dat beter voor de 
sfeer, het helpt tegen eenzaamheid, 
maar buren kunnen elkaar ook 
helpen. Wat boodschappen 
meenemen, een keer wat soep of een 
bloemetje langsbrengen als iemand 
ziek is. Je kunt hierdoor echt verschil 
maken voor iemand. Een goede buur 
is dan zeker beter dan een verre 
vriend.” 

Kleine attentie
Jacqueline is één van de ‘gangmakers’ 
in De Kwakel en merkt dat de 
ontvangers een kleine attentie en 
aandacht heel erg waarderen. Ze 
noemt als voorbeeld een plantje als 
hart-onder-de-riem voor een echt-
paar in de straat. Enige tijd later 
kwam de mevrouw bij Jacqueline 
aan de deur met een aardigheidje 
voor de kinderen. Ook voor Pasen 
hebben Jacqueline en haar collega-
gangmaker al een leuk plannetje. Zo 
worden mooie ontmoetingen 
gerealiseerd!
Kortom: het Lief & Leedpotje zorgt 
dat buren zich gezien, gewaardeerd 
en gesteund voelen in de straat. Daar 
knapt iedereen van op! Wil je meer 
informatie of wil je (een deel van) je 
straat of �at aanmelden? Kijk op 
www.uithoornvoorelkaar.nu/lief-en-
leed of neem contact op met 
Uithoorn voor Elkaar, 0297-303044 of 
info@uithoornvoorelkaar.nu.

Jouw straat ook een Lief & 
Leedstraat?

Amstelveen - Vanwege de grote 
belangstelling voor de voorlichtings-
avond van 11 april organiseert Anna-
tommie mc op donderdag 21 april 
een extra voorlichtingsavond over 
artrose aan de heup.

Hoe kan artrose behandeld 
worden?
Tijdens de informatieavond vertelt 

orthopedisch chirurg Bram Nijsse 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 operatietechnieken (voorste 

Extra voorlichtingsavond 
artrose heup

De Kwakel - Op zondag 10 april hield 
muziekvereniging Tavenu haar jaar-
lijkse open podium in het dorpshuis 
in De Kwakel. Het was weer een 
gezellige middag, waarbij van alle 
muziektalenten genoten werd. 
Renzo, Lien en Jorg openden het 
programma met 2 nummers op de 
steelpan. Kim speelde solo op 
bariton en later ook nog een duo 
samen met haar moeder, Miranda, 
die de bugel bespeelt.
Tygo (7 jr) speelde samen met Conny, 
Monica en Rein op trom. Zij zijn pas 
in september begonnen met les en 
trommelden al heel overtuigend. 
Jorg speelde niet alleen op de 
steelpan, maar deed ook een solo op 
drumstel. Tineke en Pieter lieten twee 
mooie muziekstukken op bugel 
horen. Bijzonder ook was het 
optreden van Djembé groep Nison-

diya uit Uithoorn. De djembé groep 
had zich spontaan aangemeld voor 
het open podium.
Eigen compositie
Thea en Leo speelden een Aria op 
altsax en besbas. Jan en Koos 
speelden op scherpe trom, do�e 
trom en tenor trom, Hands out of 
pockets en Happy drums. Lettie en 
Gineke hadden het nummer Imagine 
ingestudeerd op trompet. Koos en 
Marguerite speelden een duet op 
xylofoon, woodblock, guiro en 
claves. Rein liet een eigen compositie 
horen op kleine trom met veel 
verschillende slagtechnieken en 
tempowisselingen. The Young ones 
(familie de Jong) sloten het 
programma heel gezellig af met 
Living Doll, I will survive, Apache en 
Wild Rover. Het was weer een zeer 
afwisselend programma en een heel 

Genieten van talenten

Uithoorn - Het KerkCafé van afge-
lopen vrijdagavond in De Schutse 
was om 20 uur bomvol: meer dan 80 
belangstellenden kwamen af op het 
gesprek tussen Joep Dubbink en Bert 
Keizer, verpleeghuisarts, �losoof en 
columnist. Het zou deze avond gaan 
over dood en leven. Zware thema’s, 
maar hoe gek het ook klinkt, er 
ontstond een zeer geanimeerd 
gesprek. Bert Keizer – ook verrast 
door de grote opkomst – vertelde 
hoe hij al vroeg in zijn carrière 
verpleeghuisarts werd en dat hij dat 
al die jaren met veel voldoening 

gebleven is. Hij vertelde met humor 
maar steeds erg betrokken over het 
leven in een verpleeghuis, “dat het 
verpleeghuis echt niet het einde van 
alles betekent”. Iets wat door meer-
dere bezoekers hartgrondig werd 
beaamd! Over de mooie ontmoe-
tingen die hij daar had, maar ook 
over de verwoestende e�ecten van 
dementie; iets wat hij bij veel pati-
enten zag. “Een ellendige ziekte” 
noemde Bert Keizer dementie, 
waarbij je jezelf kwijtraakt maar zeker 
in het begin niet compleet wilsonbe-
kwaam bent. Ook benoemde hij dat 

Overweldigende belangstelling 
KerkCafé met Bert Keizer”

Uithoorn - Elke donderdagochtend  
staat de deur open in het Fort de 
Drecht voor het ontmoeten van 
buurtgenoten uit de wijk. Naast 
geanimeerde, gezellige gesprekken 
nodigen wij ook regelmatig gasten 
uit voor een presentatie, zoals  
donderdag  24 april Ninette Poppen, 
klantenmanager Sociaal Domein 
Wmo; de  Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Niet al onze bezoe-
kers waren bekend met de Wmo, 
maar zelfs ook voor diegenen, die er 
nu al gebruik van maken, was het 
interessant. .
Ninette kon heel duidelijk vertellen 
over de Wmo ,het was een informa-

tieve ochtend  en er werd nog veel 
over nagepraat. Ondanks de hevige 
regen en wind afgelopen donderdag 
7 april ,kwamen de bezoekers toch 
naar de ko�eochtend. Een van onze 
bezoekers - Evert Kulk - draaide een 
leuke �lm Een dag in Uithoor van 
Firma Ring Film uit 1965 over Oud 
Uithoorn. Voor de oud-Uithoornaars 
vaak een oh ja-gevoel, maar ook voor 
de latere inwoners  vele leuke 
weetjes. Wat is er toch in de jaren 
veel veranderd! Weer gesprekstof  
genoeg! Buurtkamer Meerwijk: Elke 
donderdag ochtend van 10 tot 12 
uur.  Locatie; Fort de Drecht, Greve-
lingen 50.

A isselen e o fieochten en 
bij Buurtkamer Meerwijk

bij dementie de omgeving soms 
meer ondraaglijk lijdt dan de patiënt 
zelf!

Intensief
Na zijn pensionering is Bert Keizer 
actief bij de Levenseinde kliniek. 
Intensief betrokken bij (het vraagstuk 
van)  euthanasie  maar tegelijkertijd 
kritisch, waakzaam voor het hellend 
vlak waarop we terecht kunnen 
komen en duidelijk tegenstander van 
“de pil van Drion”.  In de tweede helft 
van de avond gingen bezoekers met 
Bert Keizer in gesprek en kwamen 
zaken aan de orde als de bijna dood-
ervaring en wat hij verstond onder 
het begrip ‘ziel’. In zijn beantwoor-
ding ging hij enerzijds in op de 
psychologische betekenis van dit 
fenomeen, waarna hij ook de �loso�-
sche kant belichtte.  “Een mens is 
meer dan een neurologisch geheel, 
maar voor mij zijn lichaam en ziel wel 
onscheidbaar. Een onsterfelijke ziel 
kan ik me daarom ook niet voor-
stellen. Na a�oop bleven veel 
mensen nog genieten van een 
drankje en even napraten met Bert 
Keizer of met elkaar. Dit was de 
laatste KerkCafé avond van dit 
seizoen. Vol enthousiasme zijn ze het 
nieuwe programma voor 2022/2023 
aan het plannen. Tot september 
2022!

gezellige middag voor zowel spelers 
als publiek. Hieruit blijkt dat er zeer 
veel muzikaal talent in De Kwakel is. 
Zou je ook graag muziek willen 
maken bij Tavenu, kom dan eens 
kijken op een repetitieavond of stuur 
een mailtje naar secretariaat@
tavenu-dekwakel.nl.

De Kwakel - Op zondag 10 april 
(Palmzondag) heeft in de kerk in de 
Kwakel een mooie uitvoering plaats-
gevonden van het Stabat Mater van 
G. B. Pergolesi (1710-1736). Het droe-
vige verhaal van de treurende Maria 
aan het kruis van haar zoon Jezus is 
op deze Palmzondag prachtig 

vertolkt door sopraan Margret 
Endhoven en alt Anja Könst. Hun 
zangdocente Ireen van Bijnen bege-
leidde hen op de vleugel. 
Heerlijk om weer eens een concert te 
kunnen organiseren waar het publiek 
in groten getale welkom is, want dat 
was in Coronatijd wel anders. 

Mooie bijdrage voor een duo-
fiets van ns ee e h is

benadering). Een unieke gelegen-
heid om u te laten voorlichten over 
de behandelmogelijkheden en 
technieken.

De bijeenkomst vindt plaats in: 
Annatommie mc Amsterdam-Amstel-
veen, Burgemeester Haspelslaan 131 
in Amstelveen en wel op Maandag 
21 april (18:30-19:30). Inschrijven of 
meer info?
Ga naar www.annatommiemc.nl/
evenementen  of bel met 088 022 
0600.

Ondanks het mooie weer is er 
gelukkig �ink wat publiek afge-
komen op dit concert!
Na a�oop is er een collecte 
gehouden waarvan de opbrengst 
bestemd is voor de duo�ets waar 
Ons Tweede Thuis in de Kwakel voor 
aan het sparen is. Ter plekke is het 
mooie bedrag van 316,80 euro opge-
haald. Dit bedrag wordt aangevuld 
zodat het mooi ronde bedrag van 
350 euro overhandigd kan worden 
aan Ons Tweede Thuis!





Uithoorn - De gemeente treedt 
actief op tegen ondermijnende 
criminaliteit. Samen met uitvoerings-
organisatie Duo+ en de politie 
bezoekt de gemeentebedrijven en 
woningen. Burgemeester Heiliegers: 
“Door toezicht te houden op wat 
daar speelt, krijgen we tijdig lucht 
van mogelijk ondermijnende activi-
teiten als drugsproductie en 

-verkoop, woonfraude en uitbuiting. 
Om de veiligheid in de gemeente te 
vergroten blijven we deze onaange-
kondigde controles uitvoeren. Inwo-
ners en ondernemers spelen een 
belangrijke rol door altijd een 
verdachte situatie te melden.” Zo is 
op 30 maart jl. een integrale controle 
uitgevoerd bij een bedrijf op de 
Ondernemingsweg. Daar bleek de 

Gemeente treedt actief op 
tegen ondermijning

Opiumwet te zijn overtreden. Burge-
meester Heiliegers heeft het pand 
daarom voor 3 maanden laten 
sluiten. Maar, zo legt hij uit, onder-
mijning gaat verder dan drugs alleen: 
“Tijdens onze controles stuiten we 
soms op panden die bewoond 
blijken te zijn terwijl er niemand staat 
ingeschreven. Ook dat is in strijd met 
de wet. En we controleren bijvoor-
beeld op overtredingen van natuur- 
en milieuvergunningen. Als dat 
nodig, is kunnen we ter plekke extra 
specialisten oproepen. Bijvoorbeeld 
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van de Douane, de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) en de 
Arbeidsinspectie, van de Belasting-
dienst het UWV en de Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA).”

Melden
Burgemeester Heiliegers benadrukt 
dat meldingen vanuit de samenle-
ving een belangrijke schakel vormen 
bij het voorkomen of oplossen van 
misdrijven. En dus ook van ondermij-
ning. “Inwoners kennen hun eigen 
buurt goed en weten of voelen het 

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 9 
april was het open dag bij TC QuiVive. 
Vroeger was de open dag een jaar-
lijks evenement. Door corona 
hebben we de afgelopen 2 jaar de 

festiviteiten moeten uitstellen. 
Corona bracht behalve veel ellende 
ook iets anders op gang. Het werd 
namelijk heel duidelijk dat je deze 
sport bij TC QuiVive ook in tijden van 

Eerste open dag TC QuiVive na 
corona is een feit

Corona goed kon blijven uitoefenen. 
Op onze all weather banen kan het 
hele jaar door buiten gespeeld 
worden. ‘Dat is echt een voordeel ten 
opzichte van andere tennisclubs in 
de regio’, aldus Allison, voorzitter TC 
QuiVive. Behalve dat, is het ook 
gewoon erg gezellig bij de club. ‘Voor 
ieder wat wils’, zegt Marcia, 

bestuurslid Seniorenbelangen. Zij 
organiseerde de open dag samen 
met nog een aantal actieve vrijwilli-
gers. O.a. Willem, Axel en Peter 
zorgde weer voor lekkere hapjes, 
drankjes, muziek en een gezellige 
sfeer! Er werd een klein toernooitje 
gespeeld en niet-leden konden op 
een laagdrempelige manier kennis 

maken met de sport én de club. Mooi 
meegenomen was de korting op een 
jaarlidmaatschap van maar liefst 25%. 
Deze korting is nog de gehele maand 
april geldig. Kon je er dus afgelopen 
zaterdag niet bij zijn, schrijf je dan 
alsnog snel online in en pro�teer ook 
van die korting! https://www.quivive-
tennis.nl/aanmelden-lidmaatschap

aan als er iets niet in de haak is. Het is 
belangrijk dat inwoners én onderne-
mers een verdachte situatie direct 
melden. Wat u ziet en hoort, kan de 
doorslag geven; ook als u zelf twijfelt 
of het de moeite waard is.” Bij spoed-
situaties kunt u altijd 112 bellen. U 
kunt ook bellen naar 0900-8844, het 
landelijke servicenummer van de 
politie. Of als u anoniem wilt blijven, 
via het nummer van Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. U kunt een 
anonieme melding ook online doen 
op meldmisdaadanoniem.nl.
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Regio - Donderdag en vrijdag stond 
er eindelijk na jaren weer een school-
musical op de planken van het Veen-
Landen College. De leerlingen die 
van de gecancelde musicals van de 
afgelopen jaren waren overgebleven 
kregen eindelijk hun moment in de 
spotlights ….. Dit keer mochten ze 
hun moment zelf schrijven en dat 
was een uitdaging voor de schrijvers 
van deze -we mogen wel zeggen- 
weergaloze musical. Want 14 leer-
lingen, 14 dromen. Maak daar maar 
eens een verhaal van! Het publiek 
hoefde zich alleen maar te laten 
meeslepen bij het zien van deze 
eigen VeenLanden College Theater-
creatie: “Once Upon a Dream”. 
Het verhaal begint: 
“Er waren eens twee prinsessen en 
een vloek van een boze fee. Via een 
wirwar van avonturen om de vloek te 
verbreken, leren ze nieuwe vrienden 
kennen. Of het ze lukt om de status 
“en ze leefden nog lang en gelukkig” 

te halen? Dat weet nu alleen het 
publiek dat er bij was. Een bezoeker: 
“Wat een leuke groep en wat een 
vrolijkheid bij iedereen. Wat deed 
iedereen het supergoed. Onze 
complimenten voor alle mensen die 
deze prachtige musical tot stand 
hebben gebracht en natuurlijk extra 
trots op onze drie kleinkinderen die 
meededen.”

Artistieke team
Het artistieke team: Tamara Scheers, 
algemeen regisseur, kleding en 
grime | Yacintha Chaigneu, algemeen 
regisseur, decor en script | Deirdre 
Chaigneau, spelregie, script, decor en 
grime | Thaïsha Chaigneau, achter-
gronden, posters, �yers, art | Tirza 
Nap, spelregie en decor | Lisa Mol, 
dans, decor en bewegingscoach | 
Femke van Tilburg-Tonen zangcoa-
ching en zang-spel performance | 
Robin van Tilburg-Tonen, zangcoa-
ching | So�e & Nine, miniprinsesjes | 

Elseliek de Leeuw en Anouk van 
Marsbergen, grime | Rob de Haan en 
Dennis Leijgraaf, ondersteuning, 
voedings-, ko�e en theedeskun-
digen | Anneke van der Lee en Inge 
Westra, zang | Annuska Sprengers en 
Bart Kappé, props, technisch decor 
en ondersteuning | Pepijn van den 
Berkhof, Remco Tieman, Lisa van 
Scheppingen, Thijs van Uden, Jorrit 
Groenevelt, Stefan Versluis, licht 
geluid en ondersteuning in de tech-
niek | Neal Jansen, aanpassingen 
karaoke banden | Philibert van den 
Bosch, voor het aanleveren van 
karaoke-muziekjes.
Spelers: Nynke van de Pouw-Kraan, 
So�e Verwer, Beer Moolhuijsen, 
Yacintha Chaigneau, Ameer Hirlal, 
Amy Jay van Walraven, Anna Eind-
hoven, Anique Goudsmit, Eline van 
den Bos, Iris Brokx, Joey van 
Walraven, Julia Noteboom, Kate 
Baartmans, Linde Zomer, Nikita Mars-
bergen, Nikki van Walraven.

Once upon a dream: een inspirerende 
en vrolijke voorstelling!

Foto’s: Ed Kaas
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Schilderij
Het schilderij is waarschijnlijk de meest traditio-
nele keuze, maar dat wil niet zeggen dat het 
een oubollig geheel hoeft te worden. Het is de 
kunst om de stijl van het schilderij te laten 
aansluiten bij het interieur. Dit kun je bijvoor-
beeld bereiken door een aquarel op te hangen 
met een sobere voorstelling in slechts enkele 
kleuren. Als die kleuren dan ook nog eens 
terugkomen in de accessoires die je gebruikt 
hebt om de kamer aan te kleden, zit je helemaal 
goed.

Poster
Met posters kun je eindeloos variëren. Je kunt 
ze – net als schilderijen overigens – snel 
vervangen en daarmee je kamer direct een heel 
andere uitstraling geven. Zoek eens op het 
internet met het trefwoord poster en je vindt 
duizenden mogelijkheden. Misschien staan er 
in je kamer wat kunstvoorwerpen uit een 
bepaald land? Dan kun je heel eenvoudig die 
sfeer versterken door een poster uit hetzelfde 
land op te hangen. Je kunt ook een eigen foto 
of een op internet gevonden foto als poster 
laten printen. Houd er dan wel rekening mee 
dat de foto een hoge resolutie moet hebben, 
anders zal het resultaat niet mooi zijn.

Fotowand
Superleuk en heel eenvoudig om te realiseren is 
een fotowand. Dit is simpelweg een kwestie van 
fotolijstjes ophangen en daar je leukste foto’s in 
tonen. Kies lijstjes van verschillende formaten 
en hang die kriskras door elkaar of in een 
bepaald patroon voor een speels e�ect. Het is 
overigens wel aan te bevelen om de lijstjes alle-
maal in dezelfde kleur te houden, anders oogt 
het al snel rommelig en dat wil je uiteraard 
voorkomen.

Lijntje spannen
Foto’s kun je in een lijstje doen, maar je kunt ze 
ook ophangen aan een lijntje. Dat geldt natuur-
lijk ook voor de wenskaarten die je ontvangt als 
je jarig bent of rond de jaarwisseling. Je maakt 
er heel simpel iets moois van, door een paar 
mooie houten planken aan de muur te 
schroeven. Links en rechts schroef je een oog in 
de plank en tussen die twee ogen span je een 
stuk ijzerdraad of een touwtje. Hieraan kun je 
met kleine wasknijpertjes je foto’s en wens-
kaarten ophangen. Ook geschikt voor het 
ophangen van kindertekeningen!

Goed bij de tijd
Een mooie klok misstaat vrijwel nooit. Je hebt 

Inspirerende tips voor het aankleden van je wanden

Plattegrond op schaal
Wanneer je van plan bent om je slaapkamer 
opnieuw te gaan inrichten, maak dan eerst een 
plattegrond op schaal. Gebruik hiervoor twee 
vellen papier. Op het ene vel teken je de slaap-
kamer, op het andere de meubels. Vervolgens 
knip je die meubels uit, zodat je ze op de plat-
tegrond kunt leggen. Dit stelt je in staat om 
verschillende opstellingen te bekijken, zonder 
dat je daadwerkelijk met de meubels hoef te 
schuiven.

Planken boven je hoofd
De ruimte aan de wand boven het hoofdeinde 
van je bed is een loze ruimte. Je kunt er geen 
meubels plaatsen, maar planken ophangen kan 
natuurlijk wel! Op die planken kun je bijvoor-
beeld boeken kwijt, maar je kunt er ook een 
plantje neerzetten of gewoon wat snuisterijen. 
Zo benut je de ruimte in de slaapkamer 
optimaal.

Schuine wand
Soms hebben slaapkamers een schuine wand. 
Dit speelt met name wanneer de zolderruimte 
is omgebouwd tot slaapkamer. Zo’n schuine 
wand is niet handig bij het inrichten, want je 
kunt er geen meubels kwijt. Het bed kan echter 
prima aan zo’n wand staan. Door het hoofdeind 
van je bed aan de schuine wand te plaatsen, 
zorg je ervoor dat je de ruimte toch nog zo 
optimaal mogelijk benut.

Kledingrek
Niet voldoende ruimte voor een garderobe-
kast? Met een eenvoudig kledingrek kun je 
vaak al een heel eind komen. Het is dan wel 
zaak om ervoor te zorgen dat het geheel netjes 
oogt. Eventueel kun je ervoor kiezen om een 
gordijn in je kamer te hangen, waar het 
kledingrek achter verdwijnt.

Hoogslaper
Niet voldoende ruimte voor een groot bed en 
een �inke garderobekast? Overweeg dan eens 
om te kiezen voor een hoogslaper. Wanneer je 
een tweepersoons hoogslaper plaatst, heb je 
daaronder voldoende ruimte om een inloop-
kast te maken voor al je kleding. Een andere 
optie is om een bed te kiezen met veel opberg-
ruimte eronder. Die kastjes kun je gebruiken 
om de kledingstukken van het andere seizoen 
in te bewaren. Daardoor hoeft je garderobekast 
niet zo groot te zijn.

Kast rond het bed
Nog een mooie manier om ruimte te winnen: 
een kast rond het bed. We bedoelen dan een 
wandkast die rond het hoofdeind van je bed 
wordt gebouwd. Links en rechts een hoge kast 
en daartussen, dus boven het hoofdeinde, 
alleen kastjes die vanaf het plafond tot halver-
wege lopen, met daaronder voldoende ruimte 
om comfortabel in en uit je bed te kunnen 
stappen.

Handige tips voor het 
inrichten van de slaapkamer

We brengen gemiddeld een derde van ons hele leven door in de slaapkamer. Het is de 
ruimte waar we ons lichaam rust geven en opladen voor de volgende dag. Daarom is het 
belangrijk dat onze slaapkamer een rustgevende uitstraling heeft. Hoe minder je erin 
zet, hoe beter het eigenlijk is. Bovendien is lang niet elke slaapkamer even ruim 
bemeten. Een bed en een kast voor je kleding zijn de meest essentiële zaken. Wat je er 
verder nog aan toevoegt, bepaal je uiteraard geheel zelf. Er zijn diverse mogelijkheden 
om er echt iets moois van te maken.

Volgens cabaretier Herman Finkers is niets zo charmant als een spreuk aan de wand, 
maar natuurlijk heb je nog veel meer mogelijkheden om de wanden in je huis op te 
�euren. Want ook al geef je de wanden misschien een vrolijke kleur, dan nog ziet het er 
allemaal wat saai uit als je grote vlakken onbedekt laat. Ben je een creatieve doe-het-
zelver, dan maak je jouw eigen wanddecoraties zonder veel moeite. Beschik je niet over 
die handige handjes, dan kun je heel wat leuks bij elkaar shoppen om de wanden in je 
huis op te �euren.

klokken in allerlei stijlen en formaten. Over-
weeg eens om een supergrote klok op te 
hangen. Niet alleen handig, maar ook een echte 
eyecatcher, die jouw interieur meteen een 
geheel eigen twist geeft.

Een werelds idee
De wereldkaart leent zich ook goed om als 
wanddecoratie te gebruiken. Natuurlijk kun je 
gewoon een kaart ophangen, maar het kan ook 
anders. Met goed gereedschap en enig geduld 
zaag je alle werelddelen uit hout en lijm je ze 
vervolgens op precies de juiste plek aan de 
wand. Zo heb je jouw eigen wereldkaart altijd 
binnen handbereik. Het gebruik van hout zorgt 
voor een natuurlijke uitstraling. Realiseer je wel 

dat dit een tamelijk permanente vorm van 
wanddecoratie is, want als je erop uitgekeken 
bent, zul je de hele wand moeten herstellen.

Fotobehang
Een losse foto aan de wand is leuk, maar wat 
dacht je van fotobehang? Hoe mooi is het, als je 
permanent kunt genieten van de zon die 
ondergaat in zee, bekeken vanuit het duinland-
schap? Of van een weids uitzicht met grasland 
en koeien? Ook bossen, bloemenvelden en 
andere natuurtaferelen zijn als fotobehang 
verkrijgbaar. Zorg er wel voor dat het behang 
aangebracht wordt door iemand met verstand 
van zaken, anders zou het resultaat wel eens 
teleurstellend kunnen zijn.



Zo hangen jouw gordijnen er perfect bij
Het mooie weer komt eraan, dus dit is een goed moment om na te denken over het 
ophangen van gordijnen. Met gordijnen hou je het zonlicht buiten en voorkom je dat de 
temperatuur in huis te hoog oploopt. Bovendien creëer je met gordijnen ook een stukje 
sfeer in huis. Goed gekozen gordijnen zijn een sieraad voor je interieur. Met de onder-
staande tips zorg je ervoor dat de gordijnen er bij jou perfect bij hangen.

Recht of geplooid
Je kunt kiezen voor rechte gordijnen of voor 
gordijnen met een enkele of dubbele plooi erin. 
Welke keus je maakt, is natuurlijk voor een 
belangrijk deel afhankelijk van jouw eigen 
smaak. Toch valt hiervoor wel een richtlijn te 
geven. De gordijnen moeten immers goed 
aansluiten bij de rest van je interieur. Als vuist-
regel kun je aanhouden dat in een oud huis met 
een klassieke inrichting een geplooid gordijn 
veelal de betere keuze is. In een nieuwbouwwo-
ning met een modern interieur komen daaren-
tegen juist rechte gordijnen beter tot hun recht.

Kleur
Voor de kleur van de gordijnen geldt hetzelfde 
als voor de vorm, je laat het doorgaans 
afhangen van de rest van het interieur. Een 
veel gekozen optie is om een kleur te kiezen 
die goed aansluit bij de wanden. Heb je 
bijvoorbeeld een lichtblauwe wand, dan kun je 
kiezen voor een iets donkerder blauw als kleur 
voor je gordijnen. Je kunt echter ook het 
contrast opzoeken, door de kleur te kiezen die 
in de kleurencirkel recht tegenover de wand-
kleur ligt. In veel woningen zijn de wanden wit, 
in dat geval kun je voor de gordijnen een 

De keuken is een heel belangrijke ruimte in een 
woning. Het is de ruimte waar een goede kop 
ko�e wordt gezet, de lunchtrommeltjes 
worden gevuld en het avondeten wordt bereid. 
Zo’n belangrijke ruimte vraagt om maatwerk. 
En dat is waar André en Rémon met hun 
Keukenstudio Allround voor staan. Samen met 
hun klant brengen ze alle wensen en 
behoeften in kaart. Welke uitstraling moet de 
keuken hebben? Hoe moeten de frontjes eruit-
zien? En welk materiaal geniet de voorkeur 

voor het werkblad? Keukenstudio Allround 
kenmerkt zich als interieurstudio. Hier worden 
tekeningen gemaakt, ontwerpen gepresen-
teerd en smaken en stijlen bij elkaar gebracht. 
Een unieke en persoonlijke keuken is het 
resultaat.

Op afspraak 
Rémon en André werken uitsluitend op 
afspraak. Zo bieden zij de persoonlijke 
aandacht die zij zo belangrijk vinden. De eerste 

Stijlvol, robuust, tijdloos of klassiek? 

Keukenstudio Allround 
maakt keukens helemaal 
naar wens en smaak

Wie binnenstapt bij Keukenstudio Allround, kijkt zijn ogen uit. Niet vanwege de tien-
tallen voorbeeldkeukens, maar juist vanwege de kleine, knusse ruimte. Deze ruimte 
nodigt uit om inspiratie op te doen, kleuren en materialen bij elkaar te brengen en 
unieke ontwerpen te laten maken. Dát vinden André Kroeze en Rémon Boelsma van 
Keukenstudio Allround belangrijk. Geen dertien-in-een-dozijn-keuken, maar een mooi 
en origineel ontwerp geheel naar uw wensen. Of u nu de voorkeur geeft aan stijlvol of 
robuust, tijdloos of klassiek…

afspraak kan in de Keukenstudio aan de 
Constructieweg in Mijdrecht plaatsvinden, 
maar kan ook direct bij de klant thuis. Net waar 
de behoefte ligt. In dat laatste geval meten de 
heren direct de ruimte in zodat zij later hun 
tekeningen, ontwerpen en fotorealistische 
schetsen kunnen presenteren. Dat werk vinden 
de twee ervaren keukenspecialisten het leukst: 
elke keuken is anders, alle wensen zijn anders 
en die ingrediënten brengen zij graag bij 
elkaar.
Vervolgens gaan zij als een interieurarchitect 
aan de slag en presenteren alle mogelijkheden 
vanuit hun veelzijdige studio: de frontjes, de 
grepen voor de deurtjes en de lades en natuur-
lijk het werkblad. Kiezen we voor mooie, exclu-
sieve marmers? Of gaan we voor een stijlvolle 

maar meer eenvoudige variant? En welke appa-
ratuur sluit hier mooi op aan? Een geïnte-
greerde afzuigkap? Of liever een Quooker? 
Alles is mogelijk.

En wat ook zo �jn is? André en Rémon bege-
leiden het proces van het uitzoeken van de 
droomkeuken van begin tot eind. Van vrijblij-
vende schetsen en fotorealistische ontwerpen 
tot en met de aansluiting van de apparatuur. 
Pas als alles werkt en alles naar wens is zullen 
zij de keuken verlaten. Dát is pas maatwerk. 

Behoefte aan persoonlijke aandacht en een 
uniek en origineel ontwerp voor uw droom-
keuken? Kijk op www.keukenstudioallround.nl 
of bel met André of Rémon: 0297 893010

donkere kleur kiezen, terwijl je bij een zwarte 
wand juist voor een heel lichte kleur gordijnen 
kiest.

Lengte en breedte
Over het algemeen geldt dat gordijnen van het 
plafond tot aan de vloer het mooiste zijn. Het is 
daarom aan te bevelen om eerst een kritisch 
naar de verdere indeling van de ruimte te 
kijken als er niet direct mogelijkheden zijn om 
de gordijnen tot op de grond te laten vallen. 
Staat er een meubelstuk in de weg? Bekijk dan 
eerst of dat meubelstuk niet elders kan worden 
geplaatst. Realiseer je goed dat je een kort 
gordijn meestal niet achteraf nog kunt gaan 
verlengen. Bij het bepalen van de breedte is 
van belang of het een recht of een geplooid 
gordijn betreft. Uiteraard meet je als eerste de 
breedte op van het raam. Houd er daarbij reke-
ning mee dat de gordijnrail of -roede twintig 
tot dertig centimeter langer moet zijn. Je wilt 
immers niet dat het geopende gordijn vóór het 
raam hangt, maar ernaast. Kies je een gordijn 

met plooi, neem dan 1,8 maal de raillengte aan 
stof. Voor een dubbele plooi neem je 2,0 keer 
de raillengte. Als je gebruik maakt van zoge-
noemde nestelringen, kun je volstaan met 1,6 
maal de raillengte.

Verkleinend e�ect
Wanneer je gordijnen ophangt in huis, zal dat 
vrijwel altijd een verkleinend e�ect teweeg-
brengen. Dat geldt bij geplooide gordijnen 
meer dan bij rechte gordijnen. Als je een stof 
kiest die enigszins lichtdoorlaten is, verminder 
je daarmee het verkleinende e�ect enigszins. 
Het is niet verstandig om gordijnen op te 
hangen voor brede, lage ramen. Daarmee leg 
je namelijk het accent vooral op de geringe 
omvang van het vertrek. Voor dergelijke typen 
ramen kun je beter kiezen voor jaloezieën of 
een dubbel plisségordijn. Komen de gordijnen 
in een hoge ruimte te hangen? Dan is het aan 
te bevelen om te kiezen voor een dubbele 
plooi. Zeker als de wanden hoger dan drie 
meter zijn, staat dat bijzonder fraai.



Word jij onze nieuwe collega?
Medewerker Makelaardij

Vestiging Uithoorn

Ben jij klantgericht, organisatorisch, communicatief
vaardig, leergierig en geïnteresseerd in

bedrijfsonroerendgoed?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wil je meer weten over deze vacature?

Bel naar 0297 -567 863 of stuur je CV met motivatie
naar uithoorn@ekz.nl

EKZ |Makelaars is een gedegen organisatie met een vestiging in
Uithoorn en Amstelveen met meer dan 40 jaar ervaring in de

makelaardij. Met deze twee vestigingen en de jarenlange
expertise kennen wij de regio als geen ander.

Ons team bestaat uit gekwalificeerde en gecertificeerde
makelaars, kandidaat-makelaars, assistent-makelaars en

binnendienstmedewerkers met hart voor de opdrachtgevers
die wij met plezier begeleiden.

Wij begeleiden u graag bij het (ver)kopen van woningen en
bedrijfsobjecten. Ook voor gevalideerde taxatierapporten en

vrijblijvende verkoop indicaties kunt u bij ons terecht.

Wilt u meer weten over wat er mogelijk is voor u?
Neem dan telefonisch contact op of kijk op onze website.

Kantoor Uithoorn
Wiegerbruinlaan 39

1422 CB Uithoorn
0297 - 567 863

uithoorn@ekz.nl

Kantoor Amstelveen
Hueseplein 12

1185 HH Amstelveen

020 - 42 62 452
amstelveen@ekz.nl

Waardestijging
De gehanteerde werkwijze leidt bij veel mensen 
tot verwarring. Wanneer gemeenten namelijk 
besloten om de OZB-tarieven niet te verhogen, 
hoeft dat nog niet te betekenen dat je precies 
evenveel zult betalen als het jaar ervoor. Sterker 
nog, de kans is juist groot dat je meer zult 
moeten betalen. Dat komt omdat jouw huis 
intussen meer waard is geworden. Een reken-
voorbeeld: stel dat je in 2021 een huis van 
400.000 euro in je bezit had. Als de gemeente 
toen een OZB-tarief van 0,086% hanteerde, 
houdt dit in dat je als woningeigenaar 0,00086 x 
400.000 = 344 euro kwijt was. Stel nu dat deze 
gemeente zou besluiten om het tarief in 2022 te 
verlagen naar 0,080% en de woning is intussen 
435.000 euro waard geworden, dan betaal je 
dus dit jaar 0,00080 x 435.000 = 348 euro. Je 
bent dus 4 euro meer kwijt, terwijl de gemeente 
het tarief juist verlaagde. Het omgekeerde kan 
gebeuren wanneer de huizenprijzen zouden 
dalen en de gemeente juist het tarief verhoogt. 
Het is dan goed denkbaar dat je onderaan de 
streep alsnog iets voordeliger uit bent.

Sluitende begroting
Een gemeente is verplicht om jaarlijks een slui-
tende begroting te presenteren. Simpel gezegd 
houdt dit in dat er niet meer geld uitgegeven 

mag worden dan er beschikbaar is. Als er onvol-
doende geld binnenkomt, heeft een gemeente 
een aantal mogelijkheden om de begroting 
sluitend te krijgen. Er kan bijvoorbeeld geld uit 
de algemene reserves worden gehaald. Dit kun 
je vergelijken met het opnemen van geld van 
jouw eigen spaarrekening om een tegenvaller 
op te vangen. Dit kan een prima eenmalige 
oplossing zijn, maar structureel is het geen 
optie. Uiteindelijk is die spaarpot immers leeg 
en dan heb je alsnog een probleem. Wanneer 
een gemeente structureel onvoldoende geld ter 
beschikking heeft, kan het verhogen van de 
OZB-tarieven een oplossing zijn. Hier wordt wel 
eerst heel goed over nagedacht, want hogere 
woonlasten leiden doorgaans tot minder tevre-
denheid onder de bevolking.

WOZ-waarde
Om de uiteindelijke OZB-aanslag op te kunnen 
leggen, baseert een gemeente zich bij het 
maken van de berekening op de WOZ-waarde 
van de woning. Die waarde is op een schatting 
gebaseerd en niet in alle gevallen correct. 
Steeds vaker worden woningbezitters gewezen 
op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen 
tegen de WOZ-waarde. Wanneer blijkt dat de 
WOZ-waarde inderdaad te hoog was, hoef je 
uiteindelijk minder veel OZB te betalen. Maar 

Geen hoger OZB-tarief en toch meer betalen?
Een groot deel van het geld dat gemeenten jaarlijks nodig hebben, komt van de rijks-
overheid. Een ander deel wordt door de inwoners opgebracht in de vorm van gemeen-
telijke belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de afvalsto�enhe�ng, de hondenbelas-
ting en de onroerendezaakbelasting, kortweg OZB genoemd. Met die OZB is iets 
bijzonders aan de hand. De hoogte van de aanslag wordt namelijk bepaald door twee 
verschillende factoren. De gemeente stelt jaarlijks bij het behandelen van de begro-
ting vast hoe hoog de OZB procentueel zal worden. Vervolgens is de WOZ-waarde van 
jouw woning de doorslaggevende factor voor de feitelijke aanslag.

pas op: een lagere WOZ-waarde houdt mogelijk 
ook een lagere hypotheekrenteaftrek in. Boven-
dien moeten gemeenten veel kosten maken 
voor het afwikkelen van al die bezwaarschriften. 
Die kosten worden het jaar erop weer op alle 
woningbezitters verhaald. Daarom bena-

drukken steeds meer gemeenten dat je beter 
direct met de gemeente in contact kunt treden, 
als je bezwaar wilt maken tegen de WOZ-
waarde. Op die manier wordt voorkomen dat de 
gemeente de rekening moet betalen van 
tussenpersonen die namens jou aangifte doen.



Er wordt meer verhuisd en verbouwd dan ooit. 
Vaak is een keuken nog in goede staat, maar is 
het niet (meer) naar smaak. Ze zien klanten die 
een prachtig huis gekocht hebben, maar 
waarbij de keuken niet helemaal naar wens is. 
Een nieuwe keuken is een �inke hap in de 
begroting en een ingrijpende verbouwing en 
dat is niet altijd nodig. Met een aantal relatief 
kleine aanpassingen is de keuken weer als 
nieuw en kun je weer jaren vooruit. 

André en Rémon werken al meer dan 20 jaar in 
de keukenbranche en weten als geen ander 
hoe het werkt. Zij zijn nu ruim een jaar zeer 
succesvol met Keukenstudio Allround. Maar 
zien de behoefte naar renovatie toenemen. Dat 

is de reden dat zij náást Keukenstudio Allround, 
KRVV begonnen zijn en het team verder uitge-
breid hebben. 

KRVV komt vrijblijvend langs om de keuken in 
te meten en een plan te maken. Er wordt niet 
alleen gekeken naar het uiterlijk van de keuken 
maar juist ook naar de technische aspecten: 
wat zijn de mogelijkheden in de meterkast? 
Welke apparatuur past het best? Enz. Ze 
werken oa met Hello Front: Met deze fronten 
renoveer je je keuken knap, slim en vriendelijk. 
Slim omdat je kwalitatief hoogwaardige 
fronten krijgt voor een redelijke prijs, vriende-
lijk omdat je hiermee je bestaande keuken 
kunt hergebruiken en hiermee bespaart. 

Keukenrenovatie Vecht en Venen (KRVV) is een nieuw initiatief van Andre en Rémon van 
Keukenstudio Allround om consumenten te helpen bij het vernieuwen van de keuken, 
zonder een hele nieuwe keuken aan te scha�en. In één dag is de keuken compleet 
vernieuwd. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt de kookplaat vervangen voor 
een inductieplaat, desgewenst inclusief afzuiging. De kraan wordt vervangen voor een 
Quooker kraan en de fronten worden vervangen in de gewenste kleur. Tot slot wordt er 
een nieuw afvalsysteem geplaatst en de keuken is weer als nieuw. 

Nieuw in Mijdrecht: 

Keukenrenovatie Vecht en Venen
duurzaam - kwaliteit - betaalbaar

KRVV helpt ook bij de overstap van koken met 
gas naar koken op inductie om zo samen bij te 
dragen aan een beter en schoner milieu. KRVV 
kent de inductie kookplaten als geen ander en 
weet wat de verschillen zijn tussen de kook-
platen in het assortiment en hoe deze kook-
platen aangesloten dienen te worden in de 
meterkast. 
KRVV werkt met een vast team van ervaren 
monteurs en installateurs. Bij het renoveren 
van een keuken heb je vaak ook een schilder, 

stukadoor en tegelzetter nodig om de muren 
weer mooi af te werken. Ook dat wordt 
verzorgd. Daardoor is een keukenrenovatie 
veel minder ingrijpend en kan vaak in een dag 
al gerealiseerd worden. De goede onderdelen 
blijven behouden en waardoor het ook heel 
duurzaam. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die KRVV 
te bieden heeft? Kijk op www.krvv.nl of bel 06 
25020653 of 06 18535640

Elk jaar ontstaat in ons land gemiddeld zo’n 
65.000 keer brand in een woning. Soms betreft 
het slechts een kleine brand, die snel kan 
worden geblust. In andere gevallen gaat het om 
een grote brand, met aanzienlijke schade tot 
gevolg. Het gemiddelde schadebedrag dat door 
woningbranden ontstaat, ligt boven de driedui-
zend euro. Alles bij elkaar moeten de Neder-
landse verzekeraars elk jaar meer dan 200 
miljoen euro aftikken ten gevolge van woning-
branden. Los daarvan is het leed vaak enorm 
groot, omdat waardevolle en onvervangbare 
kostbaarheden letterlijk in rook opgaan. Dier-
bare herinneringen worden permanent uitge-
wist en soms zijn er zelfs dodelijke slachto�ers te 
betreuren. Het is dus niet zo vreemd dat men er 
alles aan wil doen om het aantal woningbranden 

drastisch terug te brengen. Eén van de maatre-
gelen die de overheid daartoe neemt, is het 
verplicht stellen van rookmelders in alle 
woningen.

Verschillende soorten melders
Een rookmelder is een apparaat dat je aan het 
plafond bevestigt en dat een alarmsignaal 
afgeeft wanneer zich rook in de woning begint 
te vormen. Een optische rookmelder werkt op 
basis van een lichtbundeltje, dat door een licht-
gevoelige cel opgevangen wordt. Als zich rook 
in de woning vormt, zal die rook de lichtval 
verstoren. De rookmelder reageert daarop met 
het afgeven van een alarmsignaal. Tot 2005 
werden ook zogenoemde ionisatierookmelders 
verkocht. De werking van die rookmelders was 

Rookmelder vanaf 1 juli 
verplicht in elke woning

Met ingang van 1 juli 2022 is het voor iedereen verplicht om een rookmelder in de 
woning te hebben. De verplichting gold al voor nieuwbouwwoningen, maar wordt dit 
jaar uitgebreid naar alle woningen. Voor woningen die bestaan uit meerdere bouw-
lagen geldt de verplichting van (tenminste) één rookmelder per bouwlaag.

gebaseerd op het uitzenden van geladen deel-
tjes, die op een elektrode werden opgevangen. 
Daardoor ontstond een stroompje, dat door rook 
zou worden onderbroken. Omdat deze rookmel-
ders radioactief materiaal bevatten, werden ze 
uit de handel gehaald. Er bestaan ook thermi-
sche melders, die zich niet baseren op de 
vorming van rook, maar op de temperatuur in de 
betre�ende ruimte. Als die een ingestelde grens-
waarde overschrijdt, gaat het alarm af. Dit type 
melders wordt voor woningen niet geadviseerd.

Slimme melders
Het is een overweging waard om een zoge-
noemde slimme rookmelder te installeren. 
Bepaalde typen rookmelders kunnen bijvoor-

beeld aan elkaar gekoppeld worden, zodat ze 
allemaal een alarmsignaal afgeven wanneer één 
van de melders geactiveerd wordt. Dit is nuttig 
wanneer een brand zich op een andere verdie-
ping voordoet. Staat er bijvoorbeeld in de slaap-
kamer iets in brand en gaat daar de rookmelder 
af, dan bestaat de kans dat je dit niet hoort, als er 
een paar deuren zitten en je bovendien de radio 
aan hebt staan. Als dan ook de rookmelder in de 
woonkamer afgaat, merk je de brand veel sneller 
op. Een slimme rookmelder is in staat om ook 
een bericht naar je telefoon te sturen, zodat je 
ook direct op de hoogte bent wanneer je zelf 
niet thuis bent. Je kunt dan direct de hulpdien-
sten alarmeren en eventueel ook je buren 
waarschuwen.
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Nicolaas Beetslaan 104
Uithoorn

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Gerberastraat 35
Aalsmeer

Vraagprijs € 700.000,- k.k.

Mendelstraat 96 
Aalsmeer

Vraagprijs € 400.000,- k.k.

Willem-Alexanderstraat 55
Aalsmeer

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Sportlaan 72 
Aalsmeer  

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Linksbuitenstraat 39
Kudelstaart

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

Royale 
hoekwoning

in Aalsmeer-Oost

Richtprijs € 680.000,- k.k.

Gemoderniseerde 
tussenwoning 
in Kudelstaart

Richtprijs € 500.000,- k.k.

 Hoekwoning 
met garage 

in Amstelveen

Richtprijs € 800.000,- k.k.

Powered by team Karin Eveleens

binnenkort te koopbinnenkort te koopbinnenkort te koop

Als het buiten koud is, is het slim om te letten 
op je verwarming. Als je nog helemaal niet let 
op hoe je je huis verwarmt, kun je daarmee in 
een gemiddelde eengezinswoning ruim 
duizend euro per jaar besparen. Dit bedrag is 
berekend voor een gemiddelde eengezinswo-
ning met HR-ketel en gebaseerd op het verschil 
tussen ‘nooit doen’ en ‘altijd doen’. In grote, 
slecht geïsoleerde woningen is de besparing 
hoger, in kleine goed geïsoleerde woningen 
kleiner. Men gaat uit van een gasprijs van 1,74 
euro per m3 (CBS gemiddelde van nieuwe ener-
giecontracten, januari 2022). Jouw gasprijs kan 
lager of hoger zijn afhankelijk van je contract. 
Doe de deur dicht en verwarm alleen de ruimte 
waar je veel bent. Laat ook de verwarming in de 
slaapkamer uit. Besparing: 550 euro per jaar. Tip: 
vergeet je de deur vaak dicht te doen? Een deur-
dranger is de oplossing! En warm je bed voor 
met een elektrisch dekentje of een kruik om 
lekker warm in slaap te vallen. Zet de thermo-
staat een graadje lager dan normaal. Besparing: 
200 euro per jaar. Tip: verwarm jezelf met een 
warme trui, sokken en slo�en en blijf in bewe-
ging. Dan is 19 graden vaak al voldoende. Zet de 
thermostaat een uur voor je gaat slapen op 15 
graden. Heb je vloerverwarming? Zet die dan op 
17 of 18 graden. Anders duurt het opwarmen ’s 
ochtends te lang. Besparing: 260 euro per jaar. 
Tip: stel de nachtverlaging automatisch in op je 
klokthermostaat, zodat je er niet aan hoeft te 
denken. Heb je die niet? Zet dan een herinne-

ring in je telefoon, zodat je het niet vergeet. Is er 
niemand thuis? Laat de thermostaat dan op 15 
graden staan. Besparing (bij vier dagen in de 
week): 200 euro per jaar. Tip: weet je al op welke 
dagen je van huis bent? Stel op die dagen je 
thermostaat dan anders in.
Aardgas heb je ook nodig voor het verwarmen 
van water. 80% van dat warme water stroomt 
door je douchekop. Daar valt dus nog veel te 
winnen! Gemiddeld douchen we in Nederland 
negen minuten per douchebeurt en vijf keer per 
week. Wil je besparen? Draai dan na vijf minuten 
de kraan dicht. Daarmee bespaart een gemid-
deld huishouden 90 euro per jaar. Of douche 
wat minder vaak en was je met een washandje 
aan de wastafel, zoals we vroeger vaker deden. 
Ga je graag in bad? Houd er dan rekening mee 
dat één keer in bad gaan gelijk staat aan onge-
veer drie douchebeurten. Bedenk dus of je wat 
minder vaak in bad kunt stappen.
Wil je verder besparen op je gasverbruik, dan 
zijn er nog meer dingen die je kunt doen. Maak 
naden en kieren dicht zodat het minder tocht in 
huis, plak radiatorfolie achter je radiatoren en 
neem een waterbesparende douchekop. Heb je 
de ruimte om te investeren in betere isolatie van 
je huis? Doe dat dan, want daarmee maak je de 
meeste impact. Bereid je nu al voor op de 
volgende winter, vooral nu de isolatiebedrijven 
druk zijn! Meer informatie over deze bespaartips 
is op www.milieucentraal.nl/bespaartips te 
vinden.

Gas besparen zonder kosten
Bijna driekwart van al het aardgas dat je in huis verbruikt, is nodig voor verwarming. 
De rest gebruik je vooral voor het verwarmen van water. Als je een gasfornuis hebt, 
gaat ook een klein beetje van je gasverbruik op aan koken. Maak jij je zorgen over 
jouw energierekening? Milieu Centraal heeft een aantal kleine acties op een rij gezet, 
waarmee je �ink kunt besparen!
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Televisie
De slimme televisie kennen we al een tijdje. Je 
sluit het apparaat aan op het internet en 
daarmee breidt je het aantal mogelijkheden 
enorm uit. Waar je voorheen was aangewezen 
op de pakketten die door je televisieprovider 
geleverd worden, kun je nu op je televisie het 
wereldwijde web verkennen en alle content 
gewoon online bekijken. Ook je eigen fotoal-
bums tover je moeiteloos op het televisie-
scherm. Je kunt zelfs een soort jukebox van je 
televisie maken door vanaf je mobiele telefoon 
�lmpjes naar de televisie te sturen en ze daar te 
presenteren aan je huisgenoten.

Verlichting
Slimme verlichting hebben we ook al een tijdje. 
Je kunt bijvoorbeeld met behulp van een 
controlepaneel op je telefoon het licht thuis aan 
of uit doen. Zo vergeet je dus nooit meer een 
lamp. Op deze manier kun je ook als je niet 
thuis bent ’s avonds het licht aandoen, om 
inbrekers af te schrikken. Maar ook als je 
gewoon thuis bent, is het handig om de verlich-
ting te kunnen bedienen met je telefoon.

Koelkast
Kom jij ook wel eens in de supermarkt tot het 
besef dat je vergeten bent om voor vertrek 
even de koelkast te inspecteren? Met een 

slimme koelkast behoort dat probleem tot het 
verleden. Je logt gewoon even in op je koelkast 
om een overzicht op te vragen van de voorraad 
aldaar. Een slimme koelkast geeft je bovendien 
een seintje als producten over de houdbaar-
heidsdatum dreigen te geraken. 
Daarmee voorkom je dat iets bederft en ga je 
dus verspilling tegen. De nieuwste koelkasten 
hebben een touchscreen, waarop je berichten 
kunt versturen, maar waar je ook het beeld van 
je televisie kunt ontvangen. Zo hoef je tijdens 
het koken niets van je favoriete programma te 
missen.

Oven
Ook de oven is er tegenwoordig in een slimme 
variant. Voorheen moest je eerst naar de 
keuken om de oven in de voorverwarmstand te 
zetten. Daarna was het wachten op de bekende 
pieptoon en vervolgens kon je het gerecht erin 
schuiven. Tegenwoordig blijf je gewoon op de 
bank zitten, want de voorverwarmstand acti-
veer je met je telefoon. Een speciale app houdt 
je vanaf dat moment op de hoogte over de 
resterende bereidingstijd.

Foutje
Dat het niet altijd helemaal goed gaat met al 
die slimme apparaten, bleek onlangs bij een 
software-update van AEG. Een aantal combi-

Een huis vol slimme apparaten
Veertig jaar geleden stond in menig huishouden nog een zwartwittelevisie. Voor de 
jeugd van nu is dat niet meer voor te stellen. Ongetwijfeld zullen de mensen over 
veertig jaar gebruik maken van talloze technologische snu�es waarvan wij nu nog 
geen weet hebben. Zo schrijdt de techniek voort en worden voortdurend nieuwe 
producten op de markt gebracht. Het is vandaag de dag al heel goed mogelijk om je 
huis vol slimme apparaten te zetten. Hiermee worden apparaten bedoeld die aange-
sloten zijn op het internet en zelfstandig allerlei taken kunnen uitvoeren.

magnetrons van dit merk ontvingen een auto-
matische update, maar die had tot gevolg dat 
de magnetron er opeens de functie van een 
stoomoven bij leek te hebben. Het vervelende 
was echter vooral dat de magnetronfunctie 
volledig verdwenen was. Gebruikers kregen 
foutcode F606 te zien en in sommige gevallen 
zelfs F254. Met name dat laatste was vreemd, 

want die code duidt op een defecte camera. De 
betre�ende combimagnetron heeft helemaal 
geen camera! Het terugzetten van de fabrieks-
instellingen bleek geen soelaas te bieden en tot 
overmaat van ramp kon het apparaat na de 
storing ook geen verbinding meer maken met 
het draadloze netwerk, zodat een handmatige 
softwarecorrectie noodzakelijk was. Oeps!

Schans 7 - 11 • Uithoorn • 0297 561 633 • www.gerardkeune.nl • info@gerardkeune.nl

Meubelen op maat en naar eigen ontwerp van origineel oud eikenhout,
handgeverfde meubelen, teakhout

zitmeubelen • woonaccessoires • vloeren & traprenovatie • woonwinkel • 1000 m2 showroom

Vloeren &
Traprenovatie

Meubelen op maat in alle
vormen, kleuren en maten!

Hergebruik van oud eikenhout! Van oud gebouw
naar origineel meubel naar eigen ontwerp!!



Sjithouse 
Furniture
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een com-
binatie van Nederlands vakmanschap, 
de beste materialen uit diverse landen, 
trends en stijlen staat deze meubellijn 
garant voor schoonheid en praktisch 
gebruik in de toiletruimte. De nieuwe 
collectie is genaamd ‘Sjithouse Furnitu-
re’. Een naam met een knipoog en een-
voudig te herkennen aan het karakte-
ristieke huisje in het logo. Het is een ui-
terst complete serie met verschillende 
wastafels, opbouwkommen, kasten en 
frames.  

Thebalux is reeds meer dan 25 jaar bad-
kamermeubelen producent en is pio-
nier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.
Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.

Nooit meer schuren
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exteri-
or Oil is sneldrogend, eenvou-
dig aan te brengen en heeft 
een matte, natuurlijke uitstra-
ling. Dankzij de speciale pig-
menten is het oppervlak lang 
beschermd. Exterior Oil is ge-
schikt als terrasolie of meu-
belolie, maar ook om tuinhui-
zen, schuttingen of gevelbe-
kleding mee te beschermen. 
Onderhoud is heel eenvoudig, 
oppervlakken worden sim-
pelweg gereinigd met Exteri-
or Cleaner en daarna weer op-
nieuw in de olie gezet. Je hoeft 
dus nooit meer te schuren!

Kortingsactie: bij alle deelnemende WOCA-dealers ontvang je zo lang de voorraad strekt 3 
liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl
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Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
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liter Exterior Oil voor de prijs van 2,5 (20% korting)! Kijk voor meer informatie op WOCA.nl.

De badkamer die van je huis een 
thuis maakt
Villeroy & Boch introduceert Subway 
3.0, een collectie met slimme functies 
en een tijdloos design. Combineer de 
diepe wastafels met praktische meu-
bels in mooie matte kleuren of warme 
houtdecors, een bijpassende spiegel 
met verlichting rondom en een com-
fortabel, stijlvol ligbad. Het resultaat 
is een badkamer die lang meegaat en 
waar je lang van kunt genieten.
Meer informatie: www.villeroy-boch.nl

Hybride verwarmen: wat is het 
(en hoeveel bespaar je er mee)?

We hebben er allemaal mee te 
maken: gas wordt maar duur-
der en duurder. Wat nu als 
je relatief eenvoudig je gas-
verbruik tot 70% omlaag kan 
brengen Dit is mogelijk bij hy-
bride verwarmen. 

Sinds 1 januari is de subsidie 
op hybride warmtepompen 
met 50% verhoogd. De over-
heid betaalt tot wel een der-
de van je investering. Nog in-
teressanter dus om je cv-ketel 
uit te breiden met een hybri-
de warmtepomp. En tijdelijk 
geldt bij Ne� t Bosch een cash-
back tot 375 euro! Meer infor-
matie op www.ne� t-bosch.nl.

Bespaar water en energie 
met een Quooker!
Met de aanschaf van een 
Quooker doe je vooral een in-
vestering in gemak. Niet meer 
wachten op kokend water, tap 
direct de gewenste hoeveel-
heid.Het energieverbruik van 
de Quooker is stand-by €0,05 
per dag. Dat is goedkoper dan 
bijvoorbeeld een tv op stand-
by laten staan. Om het wa-
ter op temperatuur te hou-
den verbruikt het kokendwa-
terreservoir 87,5 kWh per jaar. 
Een COMBI(+)-reservoir is de 
zuinigste keukenboiler in zijn 
categorie en draagt dan ook 
energielabel A. Doe de volledi-
ge bespaarcheck op 
www.quooker.nl/besparen.

Daarom kies 
je voor een 
warmtepomp
Nu Nederland voornemens is om van 
het gas af te gaan, is het verstandig om 
alvast rekening te houden met dit toe-
komstscenario bij de keuze van een 
nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de 
hand: het is duurzaam, toekomstbesten-
dig en eenvoudig in gebruik. Nog niet 
overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.

Creëer de wastafel die jij wilt

Geberit breidt het assortiment van de unieke Geberit ONE badkamerserie uit. Blikvanger is daar-
bij de wastafelomgeving, het centrale element in de badkamer. Uitgangspunt van deze assorti-
mentsuitbreiding is de wens voor een individueel ontwerp: de variëteit binnen de afzonderlijke 
componenten - wastafels, wastafelmeubels en wastafelbladen - is groot en perfect op elkaar af-
gestemd en tegelijkertijd op allerlei manieren met elkaar te combineren. Welk ontwerp en welke 
combinatie je ook kiest, het past altijd en combineert harmonieus. Meer informatie op 
www.geberit.nl.

Terrasover-
kapping op 
maat
Ongestoord genieten van het buiten-
leven in je tuin? Dat kan met de Som-
nium pergola of terrasoverkapping. 
Met deze minimalistische en strak-
ke eyecatcher creëer je een aangena-
me ruimte in je tuin waar je het hele 
jaar door kan genieten, ongeacht de 
weersomstandigheden. Meer over de-
ze aluminium terrasoverkapping lees 
je op www.aliplast.com.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Ideaal voor DIY projecten
De professionele Naturel lakken van Trae Lyx geven een zeer goede bescherming, waarbij de na-
tuurlijke uitstraling van de ondergrond behouden blijft. Sinds kort zijn de Naturel lakken ook ver-
krijgbaar in miniformaat, ideaal voor het lakken van houten tafels, meubels en kleinere wanden! 
Ideaal voor bijvoorbeeld ook kleinere projecten. Meer informatie op www.traelyx.nl.

BLANCO FLEXON II Low 
Het afvalsysteem 
FLEXON II breidt uit 
met focus op ge-
deelde lades die een 
voortdurende trend 
zijn in de  keuken. 
De nieuwe FLEXON 
II Low reeks biedt 
een grotere varia-
biliteit in de keu-
kenplanning en is 
beschikbaar in de 
meest hangbare on-
derkastmaten. De 
Low-versie is ruim-
tebeparend door-
dat het slechts 50% 
van de onderkast 
bezet. Het systeem 
is in een handom-
draai geïnstalleerd 
en biedt ook  klei-
ne bakken, bijvoor-
beeld voor het inzamelen van gft-afval. Dankzij de optioneel verkrijgbare accessoires kun je het 
systeem volledig personaliseren. Lees verder op www.blanco.com.

Extra lange 
planken
Met de extra lange planken van de CO-
REtec® XL-END-collectie, creëer je een 
ultiem en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op zoek bent 
naar een vloer die tot zijn recht komt 
in een grote ruimte of als je een klei-
nere ruimte optisch groter wil laten lij-
ken. De realistische uitstraling van de 
planken tilt de ‘look & feel’ van je vloer 
naar een hoger niveau. Dankzij de em-
bossing is deze elegante en luxueu-
ze vloer namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte houten vloer. 
Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Hoge energierekening? 
Dat kan anders
Ga hybride verwarmen; duurzaam en energie-
zuinig. Hybride verwarmen is het samenspel 
tussen bestaande CV-ketel en warmtepomp 
om zo je woning duurzaam en met veel min-
der aardgas te verwarmen. De ATAG Energion 
M hybride warmtepomp behoort tot één van 
de zuinigste hybride warmtepompen, die nu 
beschikbaar zijn. Hij blijft namelijk doorwer-
ken tot -7.2˚C met een hoog rendement. Pas 
bij deze temperatuur schakelt de CV-ketel in. 
De warmtepomp neemt het al snel weer over 
wanneer de temperatuur gestegen is tot -/-
6˚C. Lees meer op www.atagverwarming.nl.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. 
Lees verder op www.intergas-verwarming.nl.

Geen lawaai meer door 
schuivende stoelen
Het is vervelend wan-
neer je zelf met de stoel 
schuift, maar nog verve-
lender wanneer je de bu-
ren telkens hoort schui-
ven met de stoelen. Het 
lawaai dat een schuiven-
de stoel maakt kan be-
hoorlijk irritant zijn. Hele-
maal wanneer je bijvoor-
beeld in een appartement 
woont en je bovenburen 
geluidsoverlast veroorza-
ken met de stoelen.
Scratch no More be-
schermdoppen zijn be-
halve krasvrij ook geluid-
dempend. Deze geluid-
dempende stoeldoppen 
zijn voorzien van droog-
looptapijt waardoor ze 
veel minder geluid maken 
bij het schuiven (én gegarandeerd krasvrij zijn). Hierdoor hebben zowel jij als je buren geen last 
meer van lawaai door het schuiven met stoelen. Lees verder op www.scratchnomore.nl.

Gasrekening bijna verdubbeld
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde, totale jaarbedrag voor gasverbruik - met de hui-
dige gasprijzen van januari 2022 - in een jaar tijd met gemiddeld €1.125,- zal stijgen. Het totale 
jaarbedrag voor gas in 2022 zal naar verwachting gemiddeld uitkomen op €2.298,-. Dit betekent 
dat de gasrekening per huishouden met gemiddeld 93,8% stijgt ten opzichte van het voorgaan-
de jaar. De totale energierekening (inclusief elektriciteit) zal naar verwachting €2.800,- gaan be-
dragen. 
Eén van de eenvoudigste maatregelen om de verwarmingskosten te verlagen, is het gebruik van 
intelligente technologieën zoals slimme thermostaten. De Slimme Thermostaat van tado° zorgt 
ervoor dat je veel e�  ciënter omgaat met je energieverbruik, waardoor je een besparing van ge-
middeld 22% per jaar³ kunt realiseren. Als je een gasrekening hebt van €2.298,- kun je daarop dus 
gemiddeld €505,- besparen. Dit betekent dat de aankoop van een Slimme Thermostaat van ta-
do° zichzelf in minder dan een half jaar terugbetaalt. Dit is sneller dan ooit tevoren! Meer infor-
matie op tado.nl.

Gespot op WONEN.nl



32 inderegio.nl • 13 april 2022SPORT

Vinkeveen - Op vrijdag 15 april 2022 
is er prijsklaverjassen voor iedereen 
in Café de Merel in Vinkeveen er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares bekend, afge-
lopen vrijdag was Maurits de Vries de 
beste kaarter met 7205 punten de 
totale uitslag van deze avond was:
1. Maurits de Vries 7247 punten
2. Herman de Jong 6772 punten
3. Harry van Schaik 6638 punten
De poedel was voor Hans van Olde-
niel met 5282 punten, blijven 

oefenen Hans dan kom je er wel. 
De volgende prijsklaverjas avond zal 
dus zijn op vrijdag 15 april 2022. We 
starten om 20.00 uur dus wees op 
tijd, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur tel. van Café de Merel 
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43, 
3645 EH Vinkeveen. E.mail thcw@
xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 
2021/2022 Voor 2022: 15 en 29 april, 
13 en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli. 
Alle datums onder voorbehoud.

Klaverjassen in de Merel

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in Café Biljart de 
Merel te Vinkeveen de halve �nales 
gespeeld van het driebanden toer-
nooi van biljartclub D.I.O. betekend ( 
Door Inspanning Ontspanning ) en 
Café de Merel van het jaargang 2022.
Van de zestien spelers in de halve 
�nale zijn er toch verrassende spelers 
van het groene laken gekomen om 
op zaterdag 23 en zondag 24 april te 
spelen wie uiteindelijk het toernooi 
op zijn naam mag schrijven.Een van 
de spelers was Cees Rietveld die 
zaterdag verrassend doorging door 
favoriet Emiel Jagroep uit te scha-
kelen ook door op zaterdag Jan 

Eijsker, Ronald Voorn en John Vrielink 
die ijzersterk speelde, zondag was 
het onze Mijdrechtse vriend Hans 
Bras die Rick Honing uitschakelde 
verder naar de �nale Bas Citon die 
Erik Spiering uit de �nale stootte ook 
door zondag Mees Brouwer en Ad 
Wolf. Deze 8 spelers staan dus het 
weekend van 23 en 24 april in de 
�nale aan de biljart-tafels in Café 
Biljart de Merel, Arkenpark MUR no 
43 te Vinkeveen. Aanvang beide 
dagen 13.00 uur, waarna de voor-
zitter van B.J.C. D.I.O., de prachtige 
prijzen (hoofdsponsor Restaurant de 
Haven, Herenweg 276, 3645 DX te 
Vinkeveen) op zondag uit zal reiken.

John Vrielink en Ronald Voorn in 
finale rieban en

De Ronde Venen - De Biljartmakers 
zijn algemeen kampioen in de biljart-
competitite van De Ronde Venen 
seizoen 2021-2022 geworden. In 
totaal haalden De Biljartmakers 545 
punten, DenB Diensten/Springbok 
werd tweede met 519 punten voor 
beide teams van De Merel/Richard’s 
BV. DIO kan theoretisch nog derde 
worden indien ze hun laatste twee 
inhaalwedstrijden uitstekend pres-
teren. Voor Stieva/Stee-Inn 1 is recht-
streeks degradatie bijna niet meer te 
ontlopen, dat is afhankelijk van de 
resultaten in hun onderlinge inhaal-
wedstrijd tegen DIO en tussen DIO 
en De Springbok 1.  
Op de foto het kampioensteam met 
vlnr Bert Loogman, Nick van de Veer-
donk, Bart Dirks en Jan Zwietering. 
Afwezig zijn mede-teamleden 
Jacques de Leeuw, Paul Huzemeijer 
en Andre Sturing.
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Richard’s BV 3 – 
Bar Adelhof 1 35-38
De Merel/Richard’s BV 1 – 
De Springbok 1 42-26

DenB Diensten/Springbok – S
tieva/Stee-Inn 1 39-37
De Biljartmakers – DIO 38-41
  
Kampioenschap tweede divisie 
nog spannend
Bar Adelhof 2 leek de gehele compe-
titie nagenoeg moeiteloos de titel in 
de tweede divisie binnen te halen en 
daarmee directe promotie af te 
dwingen. In hun laatste wedstrijd 
tegen De Merel/Richard’s BV 2 
kwamen ze echter niet verder dan 33 
punten en omdat Cens 48 punten 
tegen De Springbok 2 haalden kan 
Cens in hun laatste wedstrijd tegen 
De Kromme Mijdrecht 2 toch nog 
kampioen worden. Daar staat wel 
hoogspanning op, aangezien Cens 
47 punten nodig heeft. Ook de strijd 
om de derde plaats, die recht geeft 
op promotie-wedstrijden ligt nog 
open.

Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 – Cens 28-48
Bar Adelhof 2 – 
De Merel/Richard’s BV 2 33-40

Biljartmakers algemeen 
kampioen!

De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag vond de laatste o�ciële 
minidag van dit seizoen plaats in 
Ouderkerk a/d Amstel. Voor alle kids 
was het de allereerste keer dat ze de 
�naledag mochten spelen, mede 
omdat deze twee jaar door Corona 
niet had kunnen plaatsvinden. 
De allerjongsten, de Ministars, 
mochten het spits afbijten. In een 
nieuwe samenstelling, want eerder 
speelden ze met drie en nu zomaar 
met vier. Jason werd vervangen door 
Suze en Elise. ‘Oude rotten’ Jill en Mila 
maakten het team compleet. 
Wat speelden deze kleine toppers 
knap. Aan niks was te zien dat het 
team voor het eerst in deze samen-
stelling en Suze en Elise pas hun 
eerste wedstrijdjes speelden. Er werd 
2x gewonnen, 1x verloren en 1x 
gelijk gespeeld. Dit resulteerde in 
een zeer knappe tweede plek. 

Niveau 4
Daarna was het de beurt aan onze 
teams op niveau 4. Twee teams 
kwamen uit in poule D en één team 
in poule A. Dit keer deed er voor het 
eerst een jongensteam namens 
Atalante mee: Atalante Power. Vijf 

stoere jongens, David, Jason, Kobus, 
Thijs en Tobias, die aan het begin een 
klein beetje zenuwachtig waren. De 
allereerste wedstrijd viel dit echter 
snel van ze af: winst! 
De tweede wedstrijd werd gelijk 
gespeeld en de derde wedstrijd 
verloren. Het eerste toernooi en er 
dan gelijk met de derde plek vandoor 
gaan, petje af voor de mannen! 

D poule
Het andere team in de D-poule is 
Atalante Tiktok. Dit team bestaat uit 
vijf gezellige meiden. Lynn was 
helaas verhinderd, maar Isabella, Liv, 
Lotte en Rikki hadden er veel zin in. 
De meiden hadden het moeilijk. 
Nadeel van de D-poule is dat alle 
nieuwe teams daar starten, maar dat 
zijn niet per sé de minste teams. 
Soms heb je heel grote kinderen 
tegenover je en krijg je de ene smash 
na de andere om de oren. 
Dat is jammer, maar de meiden 
blijven positief en gingen er voor. 
Helaas moesten ze het na de eerste 
wedstrijd ook nog eens zonder Rikki 
doen, omdat die een bal vervelend 
op haar duim kreeg. Met invaller Milo 
ging het team er weer vol voor. Dit 

Finaledag Atalante mini’s levert 
drie podiumplaatsen op

resulteerde uiteindelijk in de vierde 
plek.

A poule
Dan nog in poule A: de Atalante 
Vinketoppers. Ondanks hun jonge 
leeftijd is dit ons meest ervaren team. 
Ze begonnen in 2019 met een 
minidag in Vinkeveen, maar hadden 
dus nog nooit een �naledag 
gespeeld door Corona. Demy en 
Eleana konden er helaas niet bij zijn, 
maar Hannah, Maud, Noa en Roos 
waren echter vol goede zin en 
gingen super van start. De eerste 
wedstrijd, tegen het jongensteam 
van Spaarnestad, speelden de 
meiden heel erg goed. 
De eerste set werd verloren, maar de 
tweede set lieten de meiden de 
jongens hard werken voor elke bal. 
Dit resulteerde uiteindelijk in 
setwinst. De tweede wedstrijd werd 
makkelijk gewonnen en de derde 
wedstrijd stonden de grote meiden 
van SAS tegenover onze kleine 
meisjes. De eerste set werden ze wat 
overdonderd, maar de tweede set 
werd orde op zaken gesteld. 
Een keer verliezen en twee keer gelijk 
bracht de meiden de tweede plek in 
poule A. 
Een super resultaat aangezien het 
team aan het begin van het seizoen 
startte in poule C.

Uithoorn - De feestcommissie had 
meer dan hun best gedaan om de 
bridgezaal in een feestzaal om te 
toveren, waarvoor dank. Nadat 
vorige week alle scores goed 
verwerkt waren en een ieder wist wie 
gepromoveerd of gedegradeerd was, 
was het vanavond vooral een feest-
avond en kon er gestreden worden 
om de prijzen. 
In de A lijn ging de winst van deze 
avond met 59,58% naar het net 
gepromoveerde paar Carla Dijkman 
en Gerard van der Meer, op de 

tweede plek werd beslag gelegd 
door Monique Verberkmoes en Jan 
van Beurden met 58,33% en de 
derde plaats ging naar Ans Breg-
geman & Ben van den Broek met 
56,67%. In de B lijn ging de 1e plaats, 
naar Liesbeth Nieuwenhuizen & 
Martien Nieuwenhuizen met een 
score van 68,06% wat tevens de 
hoogste score van de avond was.
Op de tweede plaats eindigden 
Marieke Schakenbos & Joke van den 
Berg met ook een mooie score van 
61,81% en de derde plek ging met 

BVU Paasdrive precies 50% naar Tineke van der Gijp 
& Richard Linting. In de C lijn waren 
Corry van Tol en Kees Geerlings 
ongenaakbaar en namen de 1e 
plaats voor hun rekening met een 
score van 61,11% op de 2e plaats 
eindigden Manuela Calis & Ton te 
Riele met 58,98% en de 3e plek ging 
met 55% naar Greet Rahn en Ria 
Berk. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u contact 
opnemen met onze secretaris de 
heer Kees Visser tel. 06-53175165
of via de mail kees.visser55@
kpnplanet.nl 
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Uithoorn - De UWTC junioren Mike 
Derogee, Rens Grömmel en Lars 
Hopman reden zondag 10 april het 
regiokampioenschap van Waterland, 
een koers van 2 uur en 5 ronden. Rens 
probeerde een paar keer in de begin-
fase van de wedstrijd weg te komen 
maar ze werden terug gehaald. Lars 
probeerde na zo’n 45 min koers de 
oversteek te maken naar de koplopers 
maar hij kwam net te kort. Na 1,5 uur 
koers was het Mike die wegsprong 
met drie andere renners en op jacht 
gingen naar de koplopers die al ruim 
30 seconde voorsprong hadden. Met 
nog 10 min op de klok hadden ze de 
kopgroep bijgehaald en zo gingen ze 
met zes renners de �nale in. Mike wist 
er een mooie 3e plaats uit te slepen. 
Bij categorie 7 deden Sven Ozinga en 
Tijs Schippers mee. Categorie 5-6 en 7 
starten tegelijk en bleven na een paar 

snelle ronden bij elkaar in het 
peloton. Toen cat 5-6 moest 
afsprinten werd het tempo �ink opge-
voerd en viel het kleine deelnemers-
veld van cat 7 uit elkaar. Sven Ozinga 
kon zijn 2e plek tot de �nish hand-
haven. Ploeggenoot Tijs Schippers 
reed hier weer vlak achter en werd 3e. 

NK selectie jeugd
Zondag 10 april was er voor de jeugd-
wielrenners uit regio Noord-Holland 
een NK selectie wedstrijd in Hoorn. 
Iedere categorie kreeg zijn eigen 
wedstrijd. Een aantal jeugdleden van 
UWTC deden hier aan mee. 
Bij cat 2 reed Tristan Planken weer een 
sterke wedstrijd. In de 2e ronde 
ontsnapte Tristan en ontstond een 
kopgroep van 4 renners. De laatste 2 
ronden reden Briek Pelgrim (de 
Amstel) en Tristan samen vooruit. In 

Mooie successen voor UWTC bij
Kampioenschap van Waterland

Uithoorn - Ook competitie ronde 17 
heeft voor Legmeervogels niet het 
gewenste resultaat een broodnodige 
overwinning opgeleverd. Het is 
uiteindelijk een ge�atteerde 0-3 
nederlaag geworden. Met de door 
Carel Kruijer, thuiswedstrijd 
supporter beschikbaar gestelde 
wedstrijdbal begint Legmeervogels 
dit duel zeer voortvarend. In de 
eerste 20, 25 minuten van dit duel is 
het Legmeervogels wat de klok slaat. 
De ene fraaie aanval wordt opge-
volgd door de volgende. In deze fase 
mag Legmeervogels 11 corners 
nemen. Helaas blijft de broodnodige 
tre�er achterwege. Het dichtst bij de 
openingstre�er is Nick Verschut. Een 
overtreding, net buiten het 16 meter 
gebied op Mica de Jeer levert 
Legmeervogels een vrije trap. De 
inzet van Nick Verschut beland op de 
lat de terugspringende bal wordt 
weer ingebracht maar deze keer 
staat de doelman van LSVV in de 
weg. Hij krijgt de inzet niet klemvast 
en vervolgens wordt de bal weer 
ingebracht en deze keer staat er een 
speler van de bezoekers op de doel-
lijn om de bal al dan niet met zijn 
handen tegen te houden. Scheids-
rechter Nijdeken zag in deze redding 
door een veldspeler van LSVV geen 
reden om een strafschop te geven. 
Ook nu dus weer gen tre�er.

Uitbraak
Dan een uitbraak van de beozoekers. 
Dylan Bruin van LSVV komt op eigen 
helft in bal bezit en laat vervolgens 
iedereen van Legmeervogels zijn 
hielen zien. Ruim buiten het straf-
schopgebied lost hij een schot wat 

ook Folke Maenhout, de doelman 
van Legmeervogels, even te machtig 
is en kijk Legmeervogels onnodig 
tegen een 0-1 achterstand aan. 
Legmeervogels is niet aangeslagen 
van deze tegentre�er en pakt de 
draad met het goede en verzorgde 
spel weer op. verder dan een 4 tal 
corners komt men in het restant van 
de eerste helft niet. Verder is er ook 
geen enkele poging te noteren van 
een poging om het eens te proberen 
met een afstandsschot. Als de 
scheidsrechter voor de rust �uit kan 
er op papier bij Legmeervogels 
genoteerd worden 13 corners, een 
afstandsschot op het doel van LSVV 
en een 0-1 achterstand.

Draad oppakken
Na de rust wil Legmeervogels de 
draad van het goede spel weer 
oppakken. Maar een 2-tal uitglijders 
vlak na het begin van de tweede 
helft in de achterhoede van 
Legmeervogels levert even zoveel 
tre�ers op voor de bezoekers. 0-3 wil 
dit dan zeggen. Dan wordt het een 
moeilijke zaak voor Legmeervogels 
om de zaak nog op zijn minst nog 
gelijk te trekken. Ondanks vele 
pogingen lukt het Legmeervogels 
niet meer om echt gevaarlijk te 
worden. De schaarse aanvallen van 
Legmeervogels kunnen uiteindelijk 
eenvoudig gepareerd worden door 
de verdediging van de bezoekers. 
Wel opvallend is deze tweede helft is 
dat er weer geen enkel van afstand 
op het doel van LSVV genoteerd kan 
worden. Er zijn toch genoeg spelers 
bij Legmeervogels welke een goed 
schot in de benen hebben. Waarom 

Legmeervogels doet zichzelf 
tekort

niet geprobeerd? Bang om te falen? 
Niet geschoten is altijd mis hé. 
Behalve deze nederlaag verliest 
Legmeervogels in dit duel ook nog 
eens een 3-tal spelers met een bles-
sure. In de 1ste helft valt Nick Verchut 
al uit met een rug blessure. In de 
tweede helft komen daar nog bij Tom 
Tiekstra en Stan Tjassens met beide 
een hamstring blessure. Het is maar 
de vraag of deze spelers aanstaande 
maandag 2e paasdag weer kunnen 
spelen? Aanstaande maandag begint 
ook de 3e periode waarin nog altijd 
27 punten zijn te behalen. Legeervo-
gels zouden deze 3e periode fantas-
tisch kunnen beginnen door 
maandag de koploper van de 1ste 
klasse Kampong met een nederlaag 
huiswaarts te sturen. Het zo zomaar 
dan een begin kunnen worden van 
een fantastische reeks van gewonnen 
wedstrijden? Legmeervogels tegen 
Kampong, maandag18 april, 2e 
paasdag, begint op sportpark Rand-
hoorn om 14.00 uur.

de laatste bocht lukte het Briek nog 
net om de gedemarreerde Tristan 
toch nog te kloppen. De start bij cate-
gorie 6 begon goed en Jytte Timmer-
mans was goed weg. In de eerste 
ronden is er een groepje van 5 
renners weggereden, Jytte zat daar 
helaas niet bij. Voor Jytte reed een 
andere deelnemer, waar ze naar toe is 
gereden. Samen gingen ze draaien. 
Uit de kopgroep is uiteindelijk iemand 
gelost, toen hebben ze nog wat 
ronden met zijn drieën gereden. Jytte 
won de sprint van de achtervolgers 
en werd hierdoor 5e. Hiermee was ze 
het eerste meisje en heeft dus belang-
rijke punten voor de NK selectie 
behaald. 

Jeugdronde van Alphen aan de Rijn
Sven de Jong stond zondag 10 april 
aan de start bij de jeugdronde van 
Alphen. Sven startte achteraan bij cat. 
7 met 12 deelnemers. Vanaf de start 
ging het héél erg hard en al snel 
moest Sven lossen. Samen met een 
Avanti rijder hebben ze hard gewerkt 
tijdens de wedstrijd. Uiteindelijk 
hebben ze met een groepje van 4 
gesprint om de laatste plaatsen.

Veteranen
Het was zaterdag 9 april koud met de 
gure wind en hagelbuiten, maar dat 
weerhield Rene Wiebes er niet van 
om mee te doen aan de veteranen 
60+ wedstrijd in Tiel. Er waren 5 
renners ontsnapt en met nog enkele 
rondes te rijden wist Rene uit het 
achtervolgende peloton te 
ontsnappen. De kopgroep was onbe-
reikbaar, maar Rene was tevreden 
met zijn 6e plaats. Zondag 10 april 

waren de UWTC veteranen Leen 
Blom, John Tromp en Guus Zantingh 
aan de start in Rotterdam. Bij de 60+ 
ontstond na 3 ronden een kopgroep 
van 6 renners met John Tromp erbij. 
De renners bleven vooruit en Marco 
van Leeuwen uit Hellevoetsluis won 
de wedstrijd voor John Tromp, die 
hiermee zijn eerste podiumplaats 
behaalde van dit prille seizoen. In de 

wedstrijd voor 70+ kwam na 5 
ronden een kopgroep van 6 renners 
met daarbij Guus Zantingh. Halver-
wege de wedstrijd viel de kopgroep 
uiteen, de wedstrijd werd gewonnen 
door Arie Blomberg uit Kedichem 
tweede werd Ron Smit uit Zandvoort. 
Guus Zantingh wist als 4e te �nishen 
en Leen Blom kwam als 9e over de 
eindstreep.

Uithoorn - Wat vindt u van de 
nieuwe plannen voor het Schansge-
bied? Deze vraag stond centraal 
tijdens de participatieronde in maart 
en april 2021. Wie dat wilde, kon op 
verschillende manieren zijn of haar 
mening geven: via een online-
enquête op uithoorndenktmee.nl, op 
de bijeenkomst voor bewoners van 
het Schansgebied en tijdens een 
algemene inloopbijeenkomst. 
In totaal hebben meer dan honderd 
mensen laten weten wat zij van de 
plannen vinden. De bijeenkomst 
voor direct omwonenden van het 
Schansgebied trok 28 mensen, ook 
de inloopbijeenkomst op 28 maart 
werd goed bezocht en 94 mensen 
vulden de online-enquête in. De 
resultaten van enquête en bijeen-
komsten zijn opgenomen in een 
participatieverslag dat is te vinden 
op uithoorndenktmee.nl/
schansgebiedplan. 

13 april commissie
Het participatieverslag met de 
uitkomsten van de enquête en het 
verslag van de bijeenkomsten gaat 
naar de gemeenteraad. Op 13 april 
staat het plan op de agenda van de 
commissie Wonen & Werken. En op 
28 april op de agenda van de 
gemeenteraad. Op die datum neemt 
de gemeenteraad, mede op basis van 
de reacties, een besluit over de 
hoofdlijnen van het plan voor de 
nieuwe inrichting van het 
Schansgebied. 

28 april raad
Als de gemeenteraad op 28 april 
instemt, wordt het plan daarna 

verder uitgewerkt. Bij deze uitwer-
king wordt het plan waar mogelijk 
aangepast om aan de reacties van de 
bewoners tegemoet te komen. Een 
nieuwe versie van het plan wordt 
weer met omwonenden en andere 
geïnteresseerden besproken. Dit zal 
waarschijnlijk voor de zomervakantie 
zijn. Wanneer de daadwerkelijk reali-
satie van de plannen start, is nu nog 
niet duidelijk. De ervaring leert dat er 
vaak jaren zit tussen het moment van 
planvorming en de realisatie.

Nieuwbouw
In het nieuwe plan voor het Schans-
gebied wordt het historisch karakter 
van het gebied bewaard en versterkt 
met nieuwbouw. Kwaliteit gaat 
daarbij boven kwantiteit. Zo wordt 
het kerkfront van de Schanskerk 
behouden en gerestaureerd en 
blijven de voorste delen van de kerk-
muur staan. Achter het front en deze 
muren komt nieuwbouw. Welke 
functie deze nieuwbouw precies 
krijgt, is nog niet besloten. Bij de kerk 
komt ruimte om te parkeren. Niet 
alleen het kerkfront wordt gerestau-
reerd, ook de pastorie wordt in ere 
hersteld. Om het historisch lint te 
herstellen, komt bovendien naast de 
pastorie een klein cluster van mooie 
woningen. Qua stijl zullen deze 
woningen bij de bestaande bebou-
wing in het Schansgebied passen. 
Een groen park met wandelpaden en 
drie parkeerclusters met groene 
hagen eromheen maken het plan 
compleet. 
Op uithoorndenktmee.nl/schansge-
biedplan zijn de plannen weerge-
geven, onder andere in een �lmpje.

Participatie plannen 
Schansgebied afgerond
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Mijdrecht - Argon speelde thuis 
tegen de Valken uit Valkenburg, 
beide ploegen hielden elkaar in 
evenwicht, de staf van de Valken 
was wel content met de puntende-
ling maar Argon had in deze 
wedstrijd op meer gerekend. In de 
eerste helft van deze competitie viel 
voor Argon de bal nog vaak de 
goede kant op, maar in deze fase is 
er nog weinig meeval, twee maal 
paal raken en in kansrijke situaties 
werd er nu niet gescoord. Uiteinde-
lijk werd het een 2-2 eindstand, en 
dat was de tweede puntendeling op 
rij, met bij vlagen leuke combinaties.

Hoekschop
Na twaalf minuten kon de eerste 
hoekschop voor Argon genoteerd 
worden, Yannick van Doorn kopte 
wel in maar keeper Joris van 
Harmelen van Valken was deze 
middag van grote waarde voor de 
Valkenburgers, hij pakte de bal. 
Daarna zagen een goede mogelijk-
heid van dichtbij van Marc Lange-
veld namens de Valken maar het 

schot had geen vaart en een gemak-
kelijke prooi voor keeper Marijn van 
Wandelen. Een minuut later was het 
raak voor Argon, de nu blessurevrije 
Max Oliemans maakte een actie in 
het strafschopgebied die hij goed 
afronde door hard in te schieten, 
1-0. In dezelfde minuut weer een 
aanval van Argon waar Dylan Berg-
kamp zijn schot via keeper en paal 
corner zag gaan. Enkele minuten 
later deed Argon weer een poging, 
nu ging het schot van Justin 
Schouten weer via een redding van 
keeper Van Harmelen opnieuw tot 
hoekschop. Na een half uur zagen 
we een vrije trap van de Valken die 
bij de vrijstaande Marc Langeveld 
terecht kwam en dit buitenkansje 
niet onbenut liet, 1-1. Vervolgens 
ging er afstandsschot van Eijken 
over en een vrije trap van Zand-
bergen namens de Valken achter, en 
de kopbal van Jaco van der Bent 
scheerde over de doellat. Vlak voor 
rust zette Giliano Eijken na een 
fraaie actie Argon weer op voor-
sprong, 2-1.

Argon en Valken’68 delen de 
punten

De Hoef - Maar liefst 3 jaar heeft EVL 
infra zich verbonden als hoofd-
sponsor aan heren 4 van HSV 69. Een 
team dat bestaat uit een groep 
mannen waarvan de harde kern al 
vanaf de F-jes met elkaar voetbalden. 
Een tijd waarin hun veters nog 

gestrikt moesten worden door de 
elftalleiders. Waarvoor, namens de 
ouders nog steeds eeuwige dank! Nu 
een groep mannen die ook naast het 
voetbal veel met elkaar optrekken, en 
de derde helft tot een kunst verheven 
hebben. Ook een skivakantie (hoogte 

Nieuwe Hoofdsponsor voor Heren 4 van HSV 69

Mijdrecht - Maandag 4 april werd er 
met veel energie gespeeld in beide 
lijnen met hier en daar in de spellen 
grote afwijkingen tussen de 
biedingen en de scores. Duidelijk was 
dat het geen standaard spellen waren 
en de hersens hard moesten werken. 
In de A-lijn vonden Marja Hartmann & 
Elly Degenaars de beste oplossingen 
met een score van 57,29%. Zoals 
gebruikelijk lieten Dies Bouterse & 
Caro Toebosch het er niet bij zitten 
met 56,77%. Nel & Hans Leeuwerik 
ook Gerard & Janny Telling 
reageerden alert op al het geweld 
met 54,69%. Natuurlijk zijn er weer 
uitschieter te melden. Dies Bouterse & 
Caro Toebosch haalden een riskant-
4schoppencontract gedoubleerd 
binnen. In een ander spel speelde 
ieder paar 3Sans met een score van 
min2. Karla Schmidt & Carla Euwe 
waren top in een spel waarin 5ruiten 
kon worden geboden en gemaakt. Zij 
deden dat ook maar dn gedoubleerd, 
dus topscore. Gerard & Janny Telling 
deden hetzelfde in een ander spel, 
waarin anderen min1 gingen. Twee 
keer is een 6schoppen klein slem 
poging gedaan in een spel, maar dat 
liep mis met 2downslagen voor de 
bieders. In de B-lijn toonden Jopie & 
Lenie Koevermans hun klasse met een 
score van 68,75%. Henny van Nieuw-
kerk & Richard van Heese leverden 
een prima score af met 53,47%. Elly 
Norel & Corrie van der Wilt deden het 
goed met 51,39%. Jopie & Lenie 
Koevermans deden het bod van de 
avond, 7schoppen en haalden dat 
ook. En ook was er weer zo waar bijna 
alle paren op 4schoppen met 
3upslagen eindigden. Je hebt ook wel 

pech als jouw 5ruitenbod als enig 
gedoubleerd met 2down gaat en 
idem een 5klaverenbod met 3down. 
Maar ja, helaas niets aan te doen. 

Paasdrive
Op donderdag 7 april is de Paasdrive 
gespeeld. In de A-lijn sprongen Elisa-
beth & Nan van de berg eruit met een 
score van 66<67%. Hennie van der 
Reep & Corrie Twaalfhoven deden een 
goede poging om bij te blijven met 
60,00% en hielden daarmee Riet & 
Gerard van der Meer net achter zich 
met 59,17%. Twee paren, Hennie van 
der reep en John Willems boden klein 
slem harten en maakten het contract 
met 1upslag. Paar Nan van den Berg 
deed ook een mooi klein slem harten 
contract. De andere paren bleven in 
4harten met diverse upslagen. In de 
B-lijn was het ook al spannend. Ben 
Gabriel & mart van der Voort konden 
met 61,98% Annemarie Pierrot & 
Gerie Stappers 61,46% net voor 
blijven. Anita Berrevoets & Henk de 
Vries volgden op geringe afstand met 
57,29%. Paar Ben Gabriel deed een 
goede vondst door een 5ruitencon-
tract gedoubleerd met 1upslag te 
spelen. Ook paar Carla de Goede liet 
zich niet wegspelen en maakten een 
mooi 6hartencontract.Paar Anita 
Berrevoets speelden 5ruiten met 
succes, waar de overige paren in een 
schoppencontract downgingen. Er 
waren diverse prijzen bepaald dor de 
wedstrijdleiding onder andere afhan-
kelijk van de plaats in de eindrang-
schikking: Lenny van Diemen & 
Hermine Elmoudni, Gerda van Duren 
& Tiny Zwebe, Anton Berkelaar & Klaas 
Verrips.

Bridgevereniging Mijdrecht

De Ronde Venen - Na een periode 
van min of meer gedwongen “corona-
rust” is er bij schaakvereniging Denk 
en Zet nu weer volop activiteit. 
Onlangs is de eerste cursus: “schaken 
voor beginners”, afgerond. In een 
10-delig lesprogramma werden de 
beginselen van het schaken aange-
leerd. De 12 kandidaatjes, in leeftijd 
varierend van 7 tot 10 jaar deden de 
afgelopen week examen. Allen 
konden na een ruim ½ uur van 
zwoegen het certi�caat “beginnend 
schaker(ster) uit handen van de voor-
zitter in ontvangst nemen. De 
geslaagden zijn: Lisa en Mats Broek-
mans , Jack Dijksman , Nynke en 
Valentijn Flinterman , Sara en Luc 
Godfried , Valerio Lieverst , Tiphaine 
en Tristan Verrier , Eva Wemmenhove 
en Jules Martojo. Een 8-tal is enthou-
siast geworden dat men de vervolg-
cursus gaat volgen. Deze groep zal 
dan ook nog aangevuld worden met 
enkele oekrainse kinderen, die in hun 
eigen land de beginselen vaak als 
verplicht schoolvak al aangeboden 
hebben gekregen.

Senioren
Ook het schaken voor de senioren is 
weer volop aan de gang. In de 
externe competitie lijkt het erop dat 
het eerste team zich weet te hand-
haven in de 1e klasse. Bij het tweede 
team is hun positie op de ranglijst , 
ten gevolge van uitgestelde 
wedstrijden, nog onduidelijk. Maar 
zoals een der teamleden humorvol 
opmerkte, gezien het feit dat we in 
de laagste klasse uitkomen zullen we 
wel niet degraderen!

Competitie
In de interne competitie wordt de 
ranglijst n a 20 speelronden aange-
voerd door Henk Kroon. Met nog 7 
ronden te gaan is de strijd om het 
kampioenschap echter zeker nog 
niet beslist. Wim de Groot en de dit 
jaar de�nitief doorgebroken oud 
jeugdspeler Merijn Vree liggen nog 
op de loer. De huidige kampioen 
Jeroen Vrolijk , bezet momenteel de 
4e plek en lijkt daarmee wel uitge-
schakeld voor prolongatie van zijn 
titel.

Schaak vereniging Denk en Zet 
weer volop in beweging

De Ronde Venen - Zondag 24 april 
organiseert KVDRV een toertocht 
over de Vinkeveense plassen. Het is 

de traditionele tocht naar Bon. De 
tocht is voor elke kanovaarder goed 
te doen. Verzamelen bij de club is 

Kanovereniging De Ronde Venen 
organiseert openingstocht 

stage) maakte dit jaar onderdeel uit 
van de voorbereiding op de rest van 
het seizoen. De nieuwe tenues van 
EvL infra, leverden de eerste wedstrijd 
een verdienstelijke 3-3 op. Dit wel na 
een 3-0 voorsprong, maar ja de derde 
helft lonkte.

Mogelijkheden
De tweede helft ook weer mogelijk-
heden voor Argon, een schot van 
Eijken ging over en een actie van 
Jordy Zwaneveld eindigde in het 
zijnet. Een vrije trap van de Valken 
leverde een doelpunt op, de verdedi-
ging van Argon greep niet goed in 
waardoor Jaco van der Bent de score 
weer gelijk kon trekken, 2-2. Daarna 
nog diverse mogelijkheden, een schot 
van Younes Ouaali kon keeper Van 
Harmelen tot hoekschop verwerken, 
opnieuw na een voorzet van Ouaali 
schoot Yannick van Doorn voorlangs, 
een uithaal van Adil Lechkar ging via 
de paal achter. Maar de Valken bleven 
ook meedoen. Schoten van Lange-
veld en Van der Bent werden door 
Marijn van Wandelen onschadelijk 
gemaakt. Robin Voorend en Sven 
Beek kwamen de aanval in de slotfase 
nog versterken, Ouaali zijn schot 
leverde een corner op, Tygo Limburg 
mikte te hoog en Jordy Zwaneveld 
schoot de keeper nog te hulp bij een 
voorzet van links. In minuut 89 nog 
een pracht mogelijkheid voor Younes 
Ouaali maar hij schoot recht in de 
handen van keeper Van Harmelen.
Zaterdag weer thuis, nu komt Noot-
dorp op bezoek.

om 10.00 uur op de Herenweg 196 in 
Vinkeveen. Voor de meeste leden 
van de kanoclub is het de eerste 
tocht na de winter. De openings-
tocht is de opening van het seizoen 
en de start van het wekelijks varen 
en om de nodige conditie op te 
bouwen. De te varen afstand van ca. 
12 km is een korte tocht, maar zo 
vroeg in het seizoen zullen de 
spieren na a�oop wel gevoeld 
worden. De zwaarte van de tocht 
hangt ook af van het weer. Maar 
tegen de kou kan de kajakker zich 
goed kleden en bij wind dan moet er 
harder aan de peddel worden 
getrokken. Door de activiteitencom-
missie worden er ook voor komend 
jaar interessante tochten georgani-
seerd. Voor elk wat wils. Van korte 
tochten dichtbij huis tot ware mara-
thon tochten ver van huis. Inlich-
tingen: Zie www.kvdrv.nl
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Wilnis - Het tennisseizoen is weer 
begonnen. Tennisvereniging Wilnis 
staat niet alleen bekend om hun 
gezelligheid en sportiviteit, maar ook 
om hun zes prachtige buitenbanen, 
waarvan vier verlicht, en een mini-
baan, zorgen ervoor dat er volop 
getennist kan worden. De All Weather 
banen zijn het hele jaar toegankelijk 
en zelfs met regen goed bespeelbaar, 
wat ook in de wintermaanden voor 
vele gezellige en spannende tennis-
momenten zorgt. In de maand april 
begint traditioneel de donderdag-
avond tennistoss weer. Op dinsdag-
morgen is dit speciaal voor 50 plus, 
maar op donderdagavond is iedereen 
vanaf 18 jaar en die lid is van één van 
de tennisverenigingen in De Ronde 
Venen is vanaf 19.00 uur harte 
welkom. Goed voor de conditie en 

om even sportief en gezellig bezig te 
zijn. Het is bewezen dat de buiten-
lucht goed is om je hoofd ‘leeg’ te 
maken. Na een drukke dag is dat 
natuurlijk een heerlijk vooruitzicht. 
Spreekt het je aan? Kom dan gezellig 
een balletje slaan. Wordt het donker, 
geen probleem! Zoals gezegd heeft 
TVW 4 verlichte banen. Tussendoor 
en na a�oop kun je in het gezellige 
clubhuis nog lekker bijkletsen onder 
het genot van een drankje. De inde-
ling wordt geregeld door het speciale 
toss-team. Ieder half uur wordt er een 
nieuwe indeling gedaan en tussen-
door is er een korte pauze ingepland. 
Om 21.30 uur is de laatste indeling. 
Kom gezellig meespelen bij TvW op 
de Pieter Joostenlaan 9 in Wilnis, 
maar vergeet je spelerspas, racket en 
ballen niet.

Open donderdagavond Toss bij 
TV Wilnis weer van start

Mijdrecht - Het is dan toch gelukt! Het 
eerste van korfbalvereniging Atlantis 
mocht eindelijk gaan strijden voor een 
plek in de eerste klasse. Een niveau 
waar er 10 jaar geleden nog bij lange 
na niet aan werd gedacht. Alleen hoe 
moest die route zich gaan ontvouwen 
om daar terecht te komen? Heel 
simpel; een dubbele wedstrijd tegen 
Apollo uit Heerhugowaard en de ploeg 
die over de twee wedstrijden de 
meeste doelpunten maakt promoveert 
naar de 1ste klasse. De eerste Play-o� 
werd gespeeld op bekend terrein in 
Mijdrecht. In een volle sporthal de 
Phoenix werd er al vroeg afgegooid 
met een zinderende wedstrijd tot 
gevolg! En de wedstrijd begon dan 
ook spectaculair, want binnen 5 
seconden lag de eerste bal voor het 
door Walraven B.V. gesponsorde team 
er al in. Maar Apollo had gelijk een 
antwoord, wat ervoor zorgde dat het 
publiek aan beide kanten gelijk op de 
bank stond van enthousiasme. 

Gaatje
Het zorgde ervoor dat de eerste 10 
minuten beide ploegen zeer aan 

elkaar gewaagd waren wat van 
tevoren ook wel werd verwacht. 6-6 
was de tussenstand inmiddels en 
Apollo leek de wedstrijd wat meer 
naar zich toe te gaan trekken. Zo 
schoten in deze fase met name de 
dames bij de tegenstander met scherp 
waardoor voor het eerst in de 
wedstrijd een gaatje van 3 werd gecre-
eerd: 6-9. De Mijdrechtenaren, die op 
dat moment al 3 strafworpen hadden 
gemist, rechtte hun rug en kwamen 
weer langszij bij 11-11. Werd het dan 
erop en erover? Absoluut niet, want 
ondanks een tactische wissel van 
hoofdtrainer Wim Schaap met zijn 
assistent Maarten Helsloot, kreeg één 
van beiden ploegen het maar niet voor 
elkaar om de overhand te krijgen. Het 
zorgde er ook uiteindelijk voor dat er 
met een 13-13 tussenstand de kleed-
kamers werden opgezocht. 

Spanning
Ondanks dat er te merken viel dat er 
veel spanning op zat was het ook 
voortre�elijk om te zien dat er dus 26 
goals in 30 minuten vielen. Maar kon 
dit niveau ook de 2de helft vast 

Atlantis wint de eerste Play-Off 
van Apollo

Vinkeveen - Het voetbalseizoen voor 
de dames van hertha begon dit voor-
jaar niet zo goed. Vanwege de welbe-
kende besmettingen in het land 
konden zij de eerste speelavond niet 
aantreden. Twee weken later begon 
de ploeg met een �inke deuk in de 
conditie en was het vooral afzien. 
Maar toen 8 april jl. de derde speel-
avond begonnen de dames met 
goede zin en vol goede moed aan 
weer een sportieve en gezellige avond 
bij Olympia in Hilversum. In totaal 
worden op deze avonden 4 
wedstrijden van 20 minuten gespeeld 
op half veld. Tijdens de training 
hadden de dames op advies van 
trainer Frank Vousten een nieuwe 
opstelling en tactiek geoefend die 
deze avond in praktijk moest worden 
gebracht. De eerste wedstrijd speelde 
Hertha tegen de dames van ‘t Gooi. 
Iedereen moest even wennen aan de 
opstelling waarbij Elles O�erman als 
diepe spits werd ingezet en Floor 
Vioen en Annelies Outhuijse de 
middenpositie innamen. De ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en de 
eindstand was dan ook een voorzich-
tige 0-0.

Wennen
De tweede wedstrijd was tegen 
Victoria, het was duidelijk te merken 
dat de Hertha dames begonnen te 
wennen aan de nieuwe speelwijze en 
dit leverde resultaat. Na een strakke 
pass van Marjon Ros vanaf de rechts-
voor positie was het Floor Vioen die de 
score op de 1-0 kon brengen. Victoria 
werd hierdoor “wakker” geschud en 

niet snel daarna maakte zij de 
gevreesde gelijkmaker. De dames van 
Hertha gaven echter niet op. Mooie 
combinaties leiden ertoe dat Monique 
Simons de winnende 2-1 kon maken. 
De wedstrijd hierna speelde Herta 
tegen de dames van Kockengen. Een 
nieuw team met behoorlijk wat erva-
ring waaraan de dames van Hertha 
een hele kluif hadden. Tot de laatste 5 
minuten werd de 0-0 behouden. De 
verdediging bestaande uit Charlotte 
Tol, Mirjam Meulemans, Patricia van 
Tol en Anita van Scherpenzeel streden 
als de beste maar helaas kon 
Kockengen in de laatste minuten twee 
maal langs topkeepster Lonneke 
Boekel komen. De wedstrijd werd met 
een 0-2 verlies afgesloten. 

Herpakt
De laatste wedstrijd van de avond 
herpakten de dames zich en konden 
ze de thuisploeg laten zien wat de 
Hertha Dames in huis hebben. Met 
veel plezier werd de nieuwe tactiek 
opnieuw ingezet en dit betaalde zich 
uit. De druk werd opgebouwd en al 
snel kon Manon van Scheppingen met 
een harde knal de 1-0 maken!. Dit 
smaakte naar meer. Mirjam Meule-
mans was verantwoordelijk voor de 2e 
goal en dankzij de uitstekende inspan-
ningen van Fiona Verbruggen kreeg 
Floor Vioen de ballen voor en tot 
tweemaal toe in de goal van Olympia. 
De avond afsluiten met winst is altijd 
leuk maar vooral de gezelligheid 
achteraf maken elke keer weer dat er 
wordt uitgekeken naar de volgende 
speelavond.

Hertha Dames 1 (30+) pakken de 
draad weer op!

gehouden worden? Dat was dus niet 
het geval, want Apollo kreeg het 
aanvallend heel moeilijk. Maar ook 
Atlantis wist in de eerste 10 minuten 
na rust de korf niet echt meer te 
vinden. Uiteindelijk zorgde Joyce 
Rodenburg ervoor dat beide vakken 
weer mochten wisselen bij een 15-13 
voorsprong, waardoor de doelpunten 
weer een beetje op gang werden 
getrokken. De Rood-wit-blauwen 
drukten door doormiddel van twee 
doelpunten van Fay Trompert en er 
voor het eerst een gat van 4 was.Een 
kwartier nog te spelen waar er aan 
beide kanten werd gewisseld om of de 
grip te vinden op de wedstrijd, of de 
grip op de wedstrijd te behouden. 
Atlantis leek dat beter te doen, omdat 
zij zelf met 22-16 voor kwamen. Maar 
Apollo gaf niet op en weten natuurlijk 
ook dat in een Play-O� over 2 
wedstrijden elk doelpunt telt en 
daarom knokten ze zich terug tot 
22-18. En het werd zelfs nog beter voor 
ze want ook de 19de viel erin met nog 
maar 2 minuten te spelen. Gaf Atlantis 
deze marge dan toch nog helemaal 
weg? Nee de ploeg speelde nog een 
goede aanval uit waardoor Fay Trom-
pert de 23ste erin mocht leggen 
waarna de scheidsrechter niet veel 
later een einde aan de wedstrijd 
maakte. 

Overwinning
Een mooie korfbal pot dus met een 
23-19 overwinning voor Atlantis wat 
betekent dat er volgende week eigen-
lijk met een 0-4 voorsprong de 
wedstrijd wordt in gegaan. Het bleek 
wel dat beide teams ontzettend aan 
elkaar gewaagd waren en er dus nog 
alles om voor te spelen is. Aanko-
mende zaterdag om 14:45 in Heer-
hugowaard moet de beslissing vallen. 
Alle supporters van Atlantis kom ons 
alsjeblieft steunen want zij hebben 
jullie support hard nodig!

Wilnis - CSW heeft zaterdag de belo-
ning gekregen voor de knappe serie 
overwinningen die na de winterstop 
werden behaald. Het sleepte de 2e 
periodetitel in de wacht en zodoende 
is de ploeg verzekerd van een plek in 
de nacompetitie. Op bezoek bij 
Nieuwland werd een benauwde 1-2 
overwinning behaald. CSW begon 
prima aan de wedstrijd en had al heel 
snel op voorsprong kunnen komen. 
Elroy Baas verzond de bal uit een vrije 
trap richting de 2e paal waar Berry 
Kramer de bal niet kon raken om 
doeltre�end te worden. Na 5 minuten 
spelen was het echter wel raak. Noah 
Steen kwam op rechts prima door en 

gaf de bal hard voor waar de instor-
mende Matt Veerhuis snoeihard 
inschoot. Een �inke opsteker voor de 
ploeg uit Wilnis. Het spel golfde 
daarna wat heen en weer met CSW als 
ploeg met het meeste balbezit maar 
vaak te slordig om echt dreigend te 
worden. De kansen voor Nieuwland 
waren ook spaarzaam mede ook door 
het feit dat de lastig te bespelen spits 
van Nieuwland prima in bedwang 
werd gehouden door Jelle v.d. Bosch 
en Robbert Kompier, het centrale duo 
achterin. Bij een vrije trap van Nieuw-
land belandde de bal in de handen 
van doelman Rahim Gok en een schot 
van buiten de zestien was ook een 

Periodetitel voor CSW prooi voor Gok. Vlak voor rust wist 
CSW de voorsprong uit te bouwen. Na 
prima combinatiespel werd Bram 
Korver aan de rechterkant wegge-
stuurd. Korver behield het overzicht 
en lag de bal terug op de vrijstaande 
Dennis Prange die daarna heel 
beheerst de 0-2 binnenschoot. De 
tweede helft ging Nieuwland 
verbeten op zoek om de achterstand 
te verkleinen. Het kreeg enkele hoek-
schoppen maar gevaar leverde dit 
niet op. CSW wilde wel doordrukken 
maar zoals gezegd was de ploeg veel 
te slordig in balbezit en zocht veel te 
vaak de moeilijkste oplossing. Het 
kreeg wel enkele mogelijkheden maar 
goed keeperswerk voorkwam een 
grotere voorsprong. Met nog 10 
minuten op de klok mocht Nieuwland 
een vrije trap nemen rand zestien-
meter. De bal werd in de muur van 
richting veranderd en zodoende 
stond doelman Gok op het verkeerde 
been en de 1-2 op het scorebord. Er 
volgde nog een spannende slotfase 
want CSW was het even helemaal 
kwijt. Gok redde bekwaam op een bal 
die uit de draai werd ingeschoten. 
Aan de andere kant leek Veerhuis te 
gaan scoren maar de bal werd met de 
voet gestopt door de doelman van 
Nieuwland. Het bleef spannend tot 
het einde maar CSW gaf de nipte 
voorsprong niet meer uit handen en 
veroverde door deze zege de dik 
verdiende periodetitel. Compli-
menten voor deze prima spelers-
groep, trainer Michel Strating en assis-
tent Guus Verhoef zijn hier wel op zijn 
plaats.
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Uithoorn - Op dinsdagmiddag 5 
april was het tijd voor alweer de 
vierde zitting van deze competitie-
ronde met 12 paren in de A-lijn en 9 
paren in de B. De barbezetting in ’t 
Buurtnest was zoals altijd prima in 
orde dus om even na enen kon er 
gebridged worden. Zoals gebruikelijk 
eerst de uitslag van de lijn waarin de 
hoogste score werd behaald en dat 
was deze keer de A-lijn. Coby Bruine 
de Bruin & Ria Verkerk waren in 

topvorm en behaalden 63,33%. Op 
twee Janny Streng & Sonja Reeders 
met 60,83%. De derde en vierde 
plaats moesten gedeeld worden 
door Corry Smit & Bep de Voijs en Elly 
van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
58,75%. De top-vijf werd volgemaakt 
door Ina Melkman & Jetty Weening 
met 54,17%. Dan in de B-lijn de 
hoogste score voor Willie Woerden & 
Ellen Boeringa: 56,67%. Op twee 
Jeanet Vermeij & Lenie Pfei�er met 

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - Zondag 24 april organi-
seert atletiekvereniging AKU voor de 
38e keer het grote loopevenement 
‘Uithoorns Mooiste – de loop’. Vorig 
jaar kon Uithoorns Mooiste helaas 
niet doorgaan en de geplande datum 
van 30 januari dit jaar kwam ook te 
vroeg door corona. Maar 24 april gaat 
het dan toch gebeuren: Naast de drie 
langere afstanden en de G-run is er 
weer een mooi parcours over 1 kilo-
meter voor de jeugd t/m 11 jaar, de 

AH Jos van den Berg GeZZinsloop. 
Natuurlijk is het een loop voor de 
kinderen, maar ook (groot)ouders 
kunnen met de jongste deelnemers 
meelopen, daarom de naam 
GeZZinsloop, waar ook de naam van 
de hoofdsponsor, Zorg en Zekerheid, 
in is verwerkt.
Als je ouder bent dan 11 jaar kun je 
natuurlijk meedoen aan de 5 
kilometer.

AH Jos van den Berg 1 km 
GeZZinsloop

Uithoorn - Woensdag 6 april speelde 
dames 1 van volleybalvereniging 
SAS’70 een belangrijke wedstrijd 
tegen een van de directe concur-
renten voor het kampioenschap in de 
2e klasse. De dames gingen met een 
invaller en zonder coach richting VCH 
in Hoofddorp. Het team raakte in de 
eerste set op een kleine achterstand 
in de beginfase, maar wist dit met 
slimmigheidjes, goede services en 
knap geslagen ballen om te draaien 
naar een voorsprong waardoor de 
eerste set toch met 26-24 gewonnen 
werd. Vervolgens raakten de tegen-
standers een beetje van slag, ze 
hebben overigens nog maar weinig 
verloren. Bovendien maakte het 
goede samenspel van de dames van 
SAS’70 dat VCH niet tot scoren kon 
komen. VCH kreeg juist veel aces, 
ketsers en keiharde aanvallen om de 
oren van de sterk spelende dames 
van SAS’70. De laatste set kwam door 

de warme en droge lucht in de 
FBK-hal de vermoeidheid een beetje 
in het spel, ook deze set begonnen 
de dames van SAS’70 met een achter-
stand van zo’n 5 punten. Maar er was 
nog niks verloren, zeker niet toen er 
weer schitterende servicereeksen en 
aanvallen geslagen werden. De 
laatste set werd zo omgedraaid en  
gewonnen door SAS’70 met 25-19 en 
zo werden alle 5 punten weer meege-
nomen naar Uithoorn. Dames 1 staat 
nu op een stevige koppositie in de 
poule en gaat vol voor het kampioen-
schap! SAS’70 is super trots! Wil je ook 
indoor komen volleyballen bij 
SAS’70? Dan ben je welkom op dins-
dagavond in opblaashal de Scheg. Er 
zijn mogelijkheden voor de jeugd 
vanaf 7 tot 18 jaar, dames 2e en 3e 
klasse, heren 1e, 2e en 3e klasse en 
recreanten. Op de website van SAS’70 
kun je alle informatie terugvinden.  
www.sas70.nl 

SAS’70 DS1 op koers voor 
kampioenschap

Uithoorn - Op zaterdag 9 april waren 
SAS Power en SAS Smash te gast in 
Ouderkerk. Hier werden 3 wedstrijden 
gespeeld en die dag werden ook de 
prijzen verdeeld. SAS Smash met Day, 
Minte, Sylvana en invaller Skye gingen 
supergoed van start in poule B van 
niveau 4. Skye was een waardige 
vervanger van Sophie, die helaas 
verhinderd was. De concentratie bleef 
tot het laatste moment aanwezig, er 
waren heel lange rally´s en ze lieten 
technisch goed spel zien. Dit resul-
teerde in een 1e plek aan het eind van 
de middag en SAS Smash mocht de 
beker mee naar Uithoorn nemen. SAS 
Power mistte helaas Julia in het veld. 

Zij is geblesseerd, maar kwam wel om 
de rest van het team aan te 
moedigen. Dat is nou teamspirit. 
Sophia, Sophie, Eva en Anne kwamen 
uit in de sterkste poule van niveau 4+ 
de A-poule. En ze kregen tegenstand. 
De meiden vochten wat ze waard 
waren, maar de andere teams waren 
net iets beter. Met een mooie 4e plek 
en een aandenken gingen zij ook 
weer huiswaarts. Lijkt het jou nou ook 
leuk om te volleyballen en wil je het 
een keer proberen? Kom een keer 
meetrainen op dinsdagavond van 
18-19.30 uur in opblaashal de Scheg. 
Voor meer info kun je terecht bij Anne 
Schipper jeugd-voorzitter@sas70.nl

Volleybalvereniging SAS´70 
schittert op eindtoernooi CMV

Uithoorn - De verrassing van de 
avond was met stip de uitslag in de 
A- lijn. De combinatie van de helft 
van twee paren, bestaande uit Elisa-
beth van den Berg & Jan Bronkhorst, 
versloeg alle coryfeeën, werd zo 
afgetekend eerste met 63,89% en “en 
passant” ook het best scorende paar 
van de avond. Agnes Kroes & Ankie 
Bots volgden hierdoor als derde paar 
met 58,68% en bleven nog enigszins 
in de buurt. Op vier kwamen Janny 
Streng & Johan Le Febre uit met 

55,21% en Renske & Kees Visser 
sloten het top segment met 54,51% 
als vijfde paar af. De rest van de lijn 
kon de wonden gaan likken en 
hopen op betere tijden. In de B- lijn 
waren de verschillen veel kleiner. 
Hier bereikten Tonny & Otto Steeg-
stra het topje met een keurige 
58,17%. Irene Hassink & Henriëtte 
Omtzigt deden daar nauwelijks voor 
onder en kwamen met hun 58,08% 
slecht een tiende te kort voor de 
overwinning. An Greven & Gijs de 

Combinatieteam slaat toe bij 
Bridgeclub De Legmeer

Start en inschrijven
De start van de GeZZinsloop is 
10.30u. op het grote plein van sport-
park de Randhoorn, je kunt je 
inschrijven tussen 9.30u.-10.15u. in 
de kantine van Legmeervogels.
Het parcours van de 1 kilometer gaat 
door een aantal straten van 
Legmeer-West.

Deelname gratis en mooie 
herinneringen
Deelname aan de GeZZinsloop is 
gratis en na a�oop ontvangen alle 
jonge deelnemers een mooie 
medaille en een goodybag met 
daarin een zakje met zonnebloem-
pitten van Takii, een krentenbol van 
bakkerij Westerbos & Mens, een bon 
van de Family en een balpen.

Aanvangstijden alle afstanden
10.15u.: 1 kilometer Specials, G-run
10.30u.: AH Jos van den Berg 1 kilo-
meter GeZZinsloop
11.00u.: van Schie 5 kilometer
11.05u.: AA Sloop 10 kilometer
11.05u.: Takii 10 Engelse Mijlen
Als je je van te voren inschrijft op de 
langere afstanden, www.inschrijven.
nl, ontvang je een korting van € 2,- op 
het inschrijfgeld. Je kunt je natuurlijk 
ook op de wedstrijddag zelf 
inschrijven. Informatie over de loop 
vind je op www.uithoornsmooiste.nl.

Ruiter deden ook goed mee en hun 
57,83% was goed voor plek drie. Het 
zelfde kan gezegd worden van Anja 
Brugman & Joke van den Hoven die 
met 56,08% vierde werden. Richard 
van den Bergh & Tim Vader haalden 
als nummer vijf met 54,50% nog net 
het plaatselijke bridgenieuws. 
Heeft u nu ook door dat volharding 
en talent tot grootse prestaties kan 
leiden, kom dan bridgen bij De 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Het Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 59 in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secreta-
riaat, e- mail: 
gerdaschavemaker@live.nl.

55,83% en op drie Rees & Gerard van 
der Post met 55% rond. De vierde 
plaats was voor Tina Wagenaar & 
Cora de Vor met 54,86% en de top-
vijf in de B-lijn werd volgemaakt door 
Matty Overwater & Rineke van Pesch 
met 52,50%. De volgende bridge-
middag valt in de paasweek. Dan 
vindt de jaarlijkse paasdrive plaats 
met alle gezelligheid en ‘versnape-
ringen’ die daarbij horen. Nadere 
informatie over de club kunt u 
krijgen via de mail: harten-
vrouw2015@gmail.com

Uithoorn - De weidevogels in de 
Bovenkerkerpolder, de waternivo’s bij 
de Pondskoekersluis. Wil je er ook van 
mee genieten en meer over horen? 
Fiets dan met ons  mee op 17 april , 
we vertellen over de weidevogels en 
over de Veenstromen in ons Polder-
landschap, �etsend en genietend van 
de vergezichten en ons verwonde-
rend over de levendigheid van de 
lente. Hoeveel Gruttoparen leven er 
in de Bovenkerkerpolder? in mei 2020 
werden er nog 143 paren geteld. Hoe 
is dat nu? En hoe klinkt hun gezang 

eigenlijk? Hierop vindt u het 
antwoord op onze eerste stop. We 
gaan ze bewonderen! Veenstromen 
zijn van natuurlijke oorsprong en 
dienen voor het afvoeren van water 
uit de veengebieden. Ze kenmerken 
zich door weinig verval en een kron-
kelende loop. De ontginningen van 
de veenmoerassen (vanaf de tiende 
eeuw) zijn begonnen langs de veenri-
viertjes. De kavels staan meestal 
dwars op de loop van de riviertjes. Dit 
is bijvoorbeeld goed te zien in het 
veengebied onder Amsterdam, waar 

IVN -fietstocht: ‘Veenstromen 
en Polderlandschappen

veenstroompjes als de Amstel, Waver, 
Bullewijk, Holendrecht en Angstel te 
herkennen zijn. Bij de Pondskoeker-
sluis bekijk je de verschillende  
waternivo’s.
Fietstocht:  Veenstromen en Polderland-
schappen. Door: Geke Rutten en 
Willeke Rotteveel. Locatie: Start 
tegenover Faunalaan 105 te Uithoorn. 
Datum: Zondag 17 april van 13.00-
16.00 uur. Aantal deelnemers: Maxi-
maal 15. Gemiddeld tempo: 15 km 
per uur, ze �etsten in totaal 24 km en 
hebben 2 pauzes. Bijdrage: Gratis IVN 
activiteit. Aanmelden verplicht: Op de 
website van IVN bij activiteiten. 
www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn
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