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Petitie tegen Schansgebied

Maak van ergernis geen
burenruzie

Programma Koningsdag
in de Regio

REGIO MEDIA GROEP

LET OP

VERKOOP
VERKOOP
PLANNEN?
PLANNEN?

DEZE WEEK UW
ARTIKELEN EN
ADVERTENTIES
EERDER STUREN!
I.v.m. KONINGSDAG wordt
onze krant een dag eerder
gedrukt, (drukker werkt niet) dus
ook een dag eerder opgemaakt!

TEKSTEN EN FOTO’S graag
op zaterag of zondag sturen naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

ADVERTENTIES kunnen

Oekraïense kinderen beleven
mooie dag in Uithoorn
Uithoorn - Deze week brachten acht kleine Oekraïense kinderen in de
leeftijd tot zes jaar en hun moeders een bezoek aan kinderboerderij De
Olievaar in Uithoorn. Het was een zonnige dag en de kinderen genoten
zichtbaar van het spelen in de buitenlucht en het contact met elkaar en
met de dieren. Ook voor de moeders was het een moment van
ontspanning.
De kinderen en moeders zijn deel
van een groep van ruim dertig
mensen uit Oekraïne die momenteel
in Uithoorn en de Kwakel zijn opgevangen. Gemeente Uithoorn organiseert samen met o.a. Vluchtelingenwerk, Uithoorn voor Elkaar, Taalhuis
en lokale sport- en cultuurorganisaties een opvangprogramma voor de
Oekraïense vluchtelingen. Het
programma is voor kinderen en
volwassenen en bestaat uit onder-

wijs in de eigen taal en cultuur,
kennismaken met de Nederlandse
taal en cultuur, sport en creativiteit.
Vrijwilligers
Alexandra Yankovich, inwoonster van
Uithoorn, is aangetrokken voor de
coördinatie van de activiteiten voor
de kinderen en volwassenen uit
Oekraïne. Daarbij is de hulp van veel
vrijwilligers onmisbaar. Het is mooi
om te zien hoeveel inwoners

Politie lost waarschuwingsschoten
in Joost van den Vondellaan
Uithoorn – Vrijdagavond rond 22.45
uur zijn bij een Politieactie door de
eenheid Den Haag enkele waarschuwingsschoten gelost, op enkele
voortvluchtige mannen die zij

Foto: Jan Uithol

hadden klemgereden op de Joost
van den Vondellaan in Uithoorn.
Hierop zijn de mannen gaan rennen
en heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Meerdere

Uithoorn en De Kwakel en omgeving
hun hulp en diensten aanbieden! Een
van hen is Delano Tjokrodikromo,
directeur van Handzz., advies- &
projectsupport bureau voor bouw,
vastgoed en architectuur in Amstelveen. In overleg met Alexandra is
gekeken naar wat nodig was. Handzz.
zorgde vervolgens voor rugzakjes,
lunchboxen, bekers en sportschoenen voor de kinderen, zodat zij
goed uitgerust zijn voor het opvangprogramma. Wilt u ook iets doen? Op
dit moment is er vooral behoefte aan
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vrijwillige ondersteuners voor
het opvangprogramma tot en met 15
juli a.s. Kijk voor meer informatie op
uithoorn.nl.

verdachten zijn aangehouden. De
verdachten, woonachtig in Utrecht
en Bilthoven werden al enige tijd in
de gaten gehouden door een Haagse
eenheid in verband met een grote
serie inbraken. Volgens de politie
behoren deze mannen, bij de groep
inbrekers uit regio Den Haag. Zij
werden afgelopen vrijdag geobserveerd bij een woning aan de
Constantijn Huygenslaan in
Uithoorn, alwaar zij ingrepen. Zij
gingen er met de auto vandoor maar
werden op de Joost van den Vondellaan klemgereden door de politie.
Schieten
Toen de politie hen wilde aanhouden
zetten zijn het op een lopen en zag
de politie zich genoodzaakt enkele
waarschuwingsschoten te lossen.
Drie verdachten werden al vrij snel in
hun kraag gevat. Naar een vierde
wordt nog gezocht. De politie heeft
de zaak in onderzoek.

0297

tot uiterlijk maandagochtend
10.00 uur gemaild worden naar:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

0297
567 863
567
863
www.ekz.nl

Excuus voor het ongemak.

www.ekz.nl
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VOOR HET
GEMEENTENIEUWS
ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

Wij zijn met op zoek
naar algemene

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl

Compensatie energierekening
Uithoorn - Hoeveel huishoudens in
Uithoorn een tegemoetkoming in de
energiekosten gaan krijgen is nog niet
bekend. Tijdens de gezamenlijke
commissievergadering woensdagavond
werd daarover gesproken. De overheid
stelt een bedrag van 200 miljoen ter
beschikking om de laagste inkomens te
compenseren voor hun energierekening.
Mensen met een uitkering zullen het
bedrag van maximaal achthonderd euro
automatisch krijgen. Inwoners van de
gemeente met een laag inkomen moeten
de eenmalige vergoeding zelf aanvragen.
André Jansen (CDA) is bang dat er
mensen worden overgeslagen en wijst
erop dat daar actie op moet worden
genomen. Wethouder De Robles vertelt

dit nog bekendgemaakt gaat worden en
dat mensen met een laag inkomen zich
tot november kunnen aanmelden. Er
vindt dan een inkomenstoets plaats over
de laatste drie maanden en daarna volgt
snel een uitkering. Jeroen Albers (GU)
vraagt zich af of hulpinstanties op de
hoogte worden gebracht als mensen een
brief ontvangen en de wethouder kan
bevestigen dat organisaties zoals het
Financieel café, de Voedselbank en
bewindvoerders geïnformeerd zullen
worden. Sommige raadsleden maken
zich bezorgd over de financiële risico’s
voor de gemeente Uithoorn, maar De
Robles is verzekerd hen dat het rijk het
voorschot en de kosten volledig zal
compenseren.

Kleine woningbrand
Amsteldijk-Zuid
Uithoorn - In een woning langs de
Amsteldijk-Zuid is zaterdagavond een
klein brandje ontstaan. Door onbekende
oorzaak had een prullenbak vlamgevat.
Brandweer Amstelveen en Uithoorn
waren snel ter plaatse en konden erger
voorkomen. Direct werd een doos met
een nestje jongen katjes uit de rook in
de woning gehaald waarna 2 politieagentes de zorg overnamen. De brandweer heeft de woning gelucht en
gelukkig was er nauwelijks schade.

Foto: Jan Uithol
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

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

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

Haat en liefde
in de polder

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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

Vrouwenvereniging viert
75-jarig bestaan
Regio - Na steeds afstel door de
corona-beperkingen was het afgelopen zondag dan toch eindelijk
zover. Vrouwenvereniging De Schans
kon haar 75-jarig bestaan vieren. Een
uitje zat er door de steeds wisselende
beperkingen niet in, dus werd dit
gebeuren in het buurthuis Ons
Streven in Amstelhoek gehouden,
waar ook iedere maand de samenkomst avonden gehouden worden.
Het bestuur had zijn best gedaan:
binnen en buiten hingen ballonnen,
voor een feestelijke sfeer. Bij binnenkomst stonden de koffiekopjes met
een feestelijk gebakje al klaar. Van de
dames was gevraagd een jeugdfoto
van zichzelf mee te nemen en onder
veel aahs- en oohs werd gekeken of
er dames herkend konden worden.
Van foto’s die in de loop der jaren
gemaakt zijn werd er een doorlopende slide-show getoond, waarop
vele oud-leden op te zien waren.
Daarna kwam de Uithoornse entertainer en zanger Harm de middag
muzikaal omlijsten. Hij bracht prachtige liedjes ten gehore, maar ook de
polaise, de rock-and-roll nummers en
ons ‘’bootjes aan de Amstel” bracht
de sfeer er lekker in en de dames
gingen heerlijk uit de bol en genoten.
Harm had zich goed voorbereid en
ingeleefd welke muziek in de smaak
zou vallen. Toen Harm na toegiften
vertrok bracht Top uit Mijdrecht het

warm- en koud buffet binnen. Alles
zag er mooi opgemaakt uit .
Overvloedig
En de dames lieten het zich meerdere
keren lekker smaken. Als verrassing
volgde nog een heerlijk dessert/
ijsbuffet. Ook nu hoefden de dames
niet bang te zijn tekort te komen, de
schalen waren overvloedig. Om dit
alles tot een succes te maken, konden
we rekenen op sponsoren uit
Uithoorn en Amstelhoek. Wij zijn
gestart in Uithoorn, maar moesten
uitwijken naar Amstelhoek, 75
stappen de brug over van onze veelbezongen rivier de Amstel. De vrouwenvereniging mag nog trots zijn op
een sterk bestuur, en ze hopen er nog
vele jaren aan te plakken. In deze tijd,
waarin de buurtkamers als paddenstoelen uit de grond schieten en het
duidelijk in een grote behoefte voorziet, doet het bestuur beseffen dat zij
al jarenlang een sociale functie
vervullen. Het doel is vrouwen iedere
maand weer te verrassen met educatieve, creatieve en ontspannen
avonden. Ook gaan ze regelmatig
met elkaar op stap voor een excursie
en doen als afsluiting jaarlijks een
bus-uitje. Zij vragen voor dit alles een
jaarlijkse minimale bijdragen. Dames,
kom vrijblijvend eens een avondje
langs om de sfeer te proeven. Info:
06-49838894.

Die nestkast is van mij
Sinds een week zijn de ringmussen terug. Gelukkig. De
vrolijke ringmussen hebben
vorig jaar voor het eerst in mijn
tuin gebroed. Ik had een
speciale nestkast voor ze opgehangen. Een vierfamilie nestkast. Ringmussen zijn kolonieFoto: Marian Verweij
broeders. Die houden ervan
met meerdere paren dichtbij
elkaar hun nesten te hebben. Maar in de vierfamilie kast gingen ze niet.
Eén paartje koos een koolmezenkast, één paartje ging ouderwets in een
holte in de wilg. De wilg waaraan ook de koolmezenkast hangt.
In totaal brachten ze 7 jongen groot. Maar aan een tweede legsel
begonnen ze niet, tenminste niet in mijn tuin. Ik was bang dat ze voor
goed vertrokken waren. Maar ik heb dus geluk: sinds begin april zijn ze er
weer. Iedere middag tegen half vijf komen ze met zijn vieren eten. Ze
doen zich uitgebreid te goed op de voedertafel. Voor de voedersilo
maken ze een wachtrij: twee ringmussen in een boom, twee op de
zitstokjes. En voor de vogelpindakaas zit er één te wachten op het potje,
een andere zit er bijna helemaal in. Maar dan om een uur of vijf wordt
het druk. Er komen ook twee koolmezen, twee pimpelmezen en een
winterkoninkje. Het winterkoninkje heeft al een plek gekozen voor één
van zijn nesten, een paar wilgen verderop. Maar de mezen verdelen hun
aandacht over foerageren en nestkasten keuren. De koolmezenkast, de
vierfamilieringmussenkast. En de pimpeltjes hebben ook wel belangstelling voor een plekje in een wilg. En dan verandert alles. De vogeltjes
maken voor de voedertafel en de voedersilo gewoon een langere
wachtrij van ringmussen en mezen. Maar zodra een koolmees belangstelling toont voor de koolmezenkast komen daar direct vier ringmussen
op af. Alsof die willen zeggen: dat gaat zomaar niet, hier hebben wij een
optie! En in de ringmussenkast gaat het precies zo: gaat er een koolmees
naar binnen, dan moet die toch direct weten dat de mussen daar de
oudste rechten hebben. En ook elk holletje dat de pimpelmezen
bekijken in één van de wilgen kan direct rekenen op warme belangstelling van de ringmussen. Echt vechten kan ik het niet noemen. Het zijn
meer ‘dreigvluchten’: de ringmussen nemen een aanloop en vliegen in
volle vaart het nest binnen. En in vogeltaal zeggen ze: “Die kast is van
mij’’.
Catherine

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

Helpdesk
inloopavond
genealogie
De Ronde Venen - Op zoek naar
gegevens van uw voorouders? Als u
er prijs op stelt helpen wij een
handje, onder het motto “twee weten
meer dan één”. Bovendien steekt u er
bijna altijd wel wat van op. De eerste
Helpdeskavond van ons voorseizoen
in 2022 staat gepland voor donderdagavond 28 april a.s. om 19.30 uur
in de verenigingsruimte van de historische vereniging De Proosdijlanden
aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. Deze ‘Oudheidkamer’ is open
vanaf 19.15 uur en de toegang is
gratis. Als u wilt aanschuiven dan
vragen we u om u vooraf even aan te
melden a.u.b., via het mailadres
stef.veerhuis@outlook.com. Dit
vanwege het beschikbare aantal
werkgroep leden.

Vintage modeshow
groot succes geworden
Regio - Na een verplichte rust van
bijna 2 jaar was het zondag 10 april
eindelijk zover. De Soroptimistclub
Uithoorn/De Ronde Venen presenteerde zich met de Vintage Modeshow en de verkoop van nieuwe en
gebruikte kleding in de kas bij van der
Wilt Gerbera’s. in Mijdrecht. De kas
was omgebouwd tot catwalk en de
werkruimte was omgebouwd tot een
heuse kledingzaak inclusief
pashokjes. Ruim 130 dames (en een
enkele heer) bezochten de show. De

opening werd verzorgd door de President van de club, waarna Stichting de
Mama’s een presentatie hield over het
goede doel, namelijk het geven van
naaicursussen aan vrouwen in Afrika.
Hierdoor krijgen de vrouwen meer
vertrouwen in zichzelf en leren zij
meer zelfredzaam te zijn. Na de naaitraining kan iemand heel gemakkelijk
voor zichzelf beginnen, omdat er
nauwelijks tot geen startkapitaal
nodig is. Naaiopdrachten kun je
gemakkelijk vanuit huis aannemen en

uitvoeren. De opbrengst van het
Vintage evenement was € 3000,00,
waarmee ca 14 vrouwen een naaicursus kunnen volgen.
14 mannequins
In de kas toonden 14 mannequins
(waarvan ruim de helft Soroptimist
zijn) de leukste vintage en nieuwe
kleding op de catwalk. Dit was nooit
mogelijk geweest als onze hoofdsponsor Modehuis Blok de club niet
met zoveel kleding en materiaal
gesteund had. Tijdens en na de show
werden de gasten voorzien van een
drankje en vele culinaire hapjes. Dit
met dank aan de Alexanderhoeve

kaas & noten, Wagenaar Poelier&
Traiteur, Volendammer visspecialiteit
Schilder, F. van Ingen Keurslager en
wijnhandel The Art of Wines. Na de
show was er ruim gelegenheid om
alle kledingrekken te bestuderen en
kleding, tegen zeer lage prijzen, te
kopen. Er is dan ook veel kleding
verkocht. Restant kleding wordt, via
het Leger des Heils, geschonken aan
Oekraïense vluchtelingen. Soroptimistclub Uithoorn de Ronde Venen
dankt al haar bezoekers en sponsoren en wij verheugen ons op onze
volgende activiteit: een pub-quiz,
waar natuurlijk weer een goed doel
aan verbonden wordt.
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Adriaan van Dis in Thamerkerk
Uithoorn - Donderdagavond was
Adriaan van Dis te gast in de Thamerkerk in Uithoorn. Zijn bezoek was
eerder uitgesteld vanwege corona,
maar viel nu uitgerekend tijdens de
Boekenweek. Hij was uitgenodigd
door bibliotheek Amstelland, waar
bezoekers in november zijn novelle De
Wandelaar kregen tijdens de actie
Nederland leest. Zo’n honderd belangstellenden waren gekomen om te luisteren naar zijn boeiende verhalen over
zijn jaren in Parijs, zijn avonturen in

Zuid-Afrika en zijn opvattingen over
het leven. De schrijver werd geïnterviewd door Carl Nieber, oud-docent
Nederlands van het Alkwin Kollege en
Anton Furnée programmeur bij bibliotheek Amstelland. Het werd een
ontspannen en aangenaam gesprek,
waarbij het publiek actief werd
betrokken. Hij sprak geanimeerd over
zijn jeugd, geopolitiek en over de
verandering van ons taalgebruik,
waarbij woorden als Jodenlijm nu echt
niet meer kunnen.

Sluiting café Bonaire
Uithoorn - Door een onbedoelde fout
ziet Esther Bredius haar levenswerk
instorten. In 2011 begon ze met Café
Bonaire in de Koningin Julianalaan en
dat heeft ze elf jaar met veel plezier
gedaan, maar nu ziet ze zich genoodzaakt de deuren te sluiten. “Het is
emotioneel zwaar”, vertelt Esther. “Ik
voel onmacht en frustratie. We hebben
een zware tijd gehad door corona en
ik was blij dat we eindelijk weer open
mochten. Nu krijg ik geen
vergunning.”
In 2018 kreeg Esther een boekonderzoek van de belastingdienst over de
jaren 2013 tot en met 2017. Daaruit
bleek dat er dingen niet helemaal op
de juiste manier geboekt waren. Ze
kreeg een naheffing en een boete van
driehonderd euro, die ze meteen
betaalde. “Ik dacht dat het daarmee
was afgehandeld.” Eind 2020 was het
café gesloten door corona en
probeerde Esther op een creatieve
manier toch wat inkomen te genereren. Ze wilde gift-sets gaan maken
voor de feestdagen, maar daarvoor
had ze een andere vergunning nodig,

dus diende ze een aanvraag in voor
een slijterijvergunning. “Je kunt maar
één vergunning op een locatie krijgen,
dus vroeg ik of we vergunning van
Bonaire dan konden laten slapen. Dat
was akkoord. Maar in die tijd bleek dat
mijn horecavergunning was verlopen.”
Om een nieuwe vergunning aan te
vragen wordt er een BIBOB-toets
uitgevoerd om te zien of er geen
criminele activiteiten plaatsvinden.
“Omdat onze vergissing over meerdere jaren ging, werd dat gezien als
een strafbaar feit en kreeg ik een
negatief advies, dat werd overgenomen door de burgemeester.”
Regels
Esther is in de veronderstelling dat het
wel goed zal komen en vraagt een
gesprek aan met Bastiaan Kuijper,
adviseur Risico en Veiligheid van de
gemeente Uithoorn en met burgemeester Heiliegers. “Ik ging daar met
een goed gevoel weg, maar een paar
dagen later lag er een brief dat we per
1 december 2021 moesten sluiten.”
Daarop heeft ze een kort geding

Paus
Adriaan van Dis heeft veel boeken op
zijn naam staan. Zijn eerste novelle
Nathan Sid verscheen in 1983 en zijn
laatste boeken Klifi en Vijf vrolijke
verhalen kwamen uit in 2021. Ook
Parijsboeken verscheen in datzelfde
jaar en hierin is het verhaal De
Wandelaar opgenomen. Van Dis
woonde zeven jaar in Parijs. Hij
vertelde hoe hij elke avond naar de
bioscoop ging en openstond voor
alles wat er op zijn pad kwam. Met
het geloof heeft hij een haat-liefde
verhouding. “Ik zou graag Paus willen
zijn,” zegt hij, maar gelovig is hij niet.
Wel ziet hij het belang van goede
daden. Als schrijver heeft hij geen
behoefte om een boodschap uit te
dragen. Het gaat hem vooral om de
mooi lopende zinnen. Toch is hij een
geëngageerd schrijver. “Ik ben niet zo
van het schoppen, meer van het
prikken.”
Vragen
Tijdens de pauze konden bezoekers
zijn boeken aanschaffen en deze
laten signeren. Na de pauze mocht er
vragen aan de schrijver gesteld
worden. Sommige vragen waren
eerder ingediend, andere werden ter
plekke gesteld. Op de vraag of er een
onderwerp was waar niet over
schreef, noemde hij pedofilie, omdat
er dan geconcludeerd zou kunnen
worden dat hij daarmee zou
worstelen. Verder wilde hij culturele
toe-eigening voorkomen. Helaas was
er weinig tijd voor meer vragen. Tot
slot las de auteur nog voor uit eigen
werk. De avond was veel te snel om,
maar de aanwezigen gingen met een
goed gevoel naar huis.

aangespannen, maar ook daar kreeg
ze te horen dat ze half december de
deuren moest sluiten. “De rechter kijkt
naar de regels en het blijkt dat de
boete pas na vijf jaar verjaard is. Zij
rekenen vanaf 2018, dus dan zou ik in
2023 een nieuwe vergunning kunnen
aanvragen.” Voor Esther is dat heel
zuur. “Wij hadden een goedlopend
bedrijf. Tijdens corona heb ik schulden
opgebouwd met het vooruitzicht dat
ik straks weer open zou gaan. Nu moet
ik eerst mijn bedrijf ontmantelen,
want alle kosten gaan door en ik heb
geen inkomen, en over acht maanden
kan ik misschien weer gaan opstarten.”
Enige reden
Esther kan het nauwelijks bevatten en
wil het liefst morgen weer open. “Het
BIBOP geeft een advies, de gemeente
kan zelf bepalen of ze er iets mee
doen. Waarom kan de gemeente niet
enige coulance tonen? Ik heb nooit
overlast veroorzaakt. Dit is een
ontmoetingsplek voor veel mensen.
Nu word ik als een crimineel behandeld.” Ze wijst erop dat er nog twee
buren met vergunningsproblemen
worstelen en vraagt ze zich af of er
niet iets anders speelt. “Ik het gevoel
dat de boete niet de enige reden is,
want dit is niet in proportie. Ik heb
gehoord dat ze de horeca aan de
Amstel willen centreren en dat ze hier
woningen willen bouwen. Het is
duurder om een goedlopend bedrijf
uit te kopen dan een leegstaand
pand.” Uit een tekening van Rademaker Vastgoed en Ontwikkeling blijkt
dat er in de Julianalaan een complex
met elf kleine appartementen naast
haar etablissement gebouwd gaat
worden. Vanwege de Paasdagen was
de gemeente Uithoorn niet bereikbaar
voor commentaar.

RICK FM
Nieuwe programma’s: Dinsdag, Laterrr!
- Koen Overbeek, Zondag, Back to the
Seventies - Nico Prins. Op Koningsdag
zijn er speciale programma’s, kijk voor
de laatste informatie op www.rickfm.nl
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 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soulfiles, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Vrijdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
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 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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noem maar op. Dat verzamelen is een
hobby op zich geworden. Ik vind het
heel ontspannen om met verschillende technieken al die materialen te
verwerken, zodat elk werk een unieke
sfeer krijgt.’

Karin de Rooij

Marian Blokker

Beeldend werk bij
KunstRondeVenen
Regio – Kunstenaarsvereniging
KunstRondeVenen stelt zich ten
doel de inwoners van onze regio
kennis te laten maken met het veelzijdige werk van haar leden. Zij doet
dat onder meer door exposities te
organiseren in haar pop-up galerie
in winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht. Van 21 tot en met 30
april is er een expositie ingericht
met werk van Marian Blokker en
Karin de Rooij-Leicht. Marian toont
haar schilderijen en collages en
Karin laat haar beelden zien. De
expositie is op donderdag, vrijdag
en zaterdag te bezoeken tussen 12
en 16 uur.

Schilderijen en collages
Marian Blokker, woonachtig in
Abcoude, volgde al jong tekencursussen en was, samen met haar
moeder, op veel gebieden creatief
bezig. Ze volgde later schilderlessen
en maakte daarbij aquarellen van
bloemen en landschappen, maar
vervaardigde ook collages en abstract
werk in acrylverf en gemengde technieken. Marian zegt hierover: ‘In mijn
schilderijen en collages gebruik ik
vaak teksten en gewone voorwerpen,
die je normaal gesproken weggooit,
zoals scherven van glas en aardewerk, stukjes stof, etiketten, onderdelen van wekkers of computers,

Bewoners gezocht voor
verkeerstelling in eigen straat
De Ronde Venen - Wil je weten hoe
druk het is in je straat? Vanaf 30 mei
zijn er weer nieuwe ‘Telramen’
beschikbaar. Met dit kleine apparaatje
op je raam worden automatisch fietsers, voetgangers, auto’s en vrachtverkeer geteld. Samen Meten Utrecht
zoekt nog deelnemers. Informatie
over het project is te vinden op www.
samenmetenutrecht.nl. Aanmelden
kan tot en met 15 mei. Er zijn ongeveer 10 Telramen per gemeente
beschikbaar. Verkeersmetingen
vinden meestal plaats op hoofdwegen. Van gewone straten in
gewone wijken is nog maar weinig

verkeersinformatie beschikbaar. Met
Telraam zijn allerlei interessante meetmomenten te bedenken. Bijvoorbeeld
rondom de wekelijkse markt, nieuwe
woningbouw of de opening van een
supermarkt is het interessant om het
verkeer in kaart te brengen. En ook
gewone straten en gewone periodes
zijn belangrijk, bijvoorbeeld voor de
vergelijking tussen straten en wijken.
Iedereen kan zich aanmelden. Er zijn
ongeveer 10 Telramen per gemeente
beschikbaar.
Netwerk
Op dit moment doen al 60 bewoners

Hak- en gietwerk
Karin de Rooij-Leicht woont eveneens in Abcoude. In 1998 is zij met
beeldhouwlessen begonnen aan de
Volksuniversiteit in Amstelveen. Daar
werkte ze vooral met zachte steensoorten, zoals speksteen en albast.
Haar interesse in hardere steensoorten kwam later. Karin legt uit:
‘Voor harde steensoorten, zoals
marmer en serpentijn, moet je met
machines werken. Dat kan ik doen in
de werkplaats van Esther Velzeboer
in Vijfhuizen. Ik maak in die materialen vooral abstract werk.’ Soms
werkt Karin figuratief, naar model, in
klei. Als ze tevreden is met het resultaat laat ze het beeld gieten, zoals
het beeld ‘Maatjes’ dat ze in opdracht
van het Ronald McDonaldhuis in
Amsterdam heeft gemaakt. Tijdens
de openingsuren van de galerie zijn
de kunstenaars zelf aanwezig om
hun werk toe te lichten Wil je meer
weten over deze expositie dan kun je
nadere informatie vinden op www.
kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van de
kunstenaarsvereniging.

mee aan het Telraam netwerk in de
provincie Utrecht. Vanaf 30 mei zijn
er dus nog eens 100 Telramen
beschikbaar. Het einddoel is een
Telraamnetwerk in alle gemeenten
van de provincie Utrecht. Voorwaarde om mee te doen is een raam
op de eerste of tweede verdieping
met vrij uitzicht op de straat. Deelnemers krijgen het Telraam een jaar in
bruikleen. Aanmelden via https://
samenmetenutrecht.nl/project/
telraam/. Eind mei krijgen geïnteresseerden bericht of hun raam geschikt
is voor deelname. Telraam is een
burgermeetproject in het kader van
Samen Meten Utrecht, een groeiend
netwerk van burgerwetenschappers
die meten aan de kwaliteit van hun
leefomgeving.

Lezing verveningsgeschiedenis

Gasten en vrijwilligers
buurtkamer Vinkeveen verrast
Vinkeveen - Na 2 jaar corona waardoor de Buurtkamer zijn deuren soms
moesten sluiten was het een fijne
verrassing dat Vincent en Monique
van de Jumbo Vinkeveen de gasten
en vrijwilligers van de Buurtkamer
een lunch aanbood verzorgd door de
Veensteker. Op dinsdag 12 april was
het zover: De gasten hebben
genoten, het eten was heerlijk, de
sfeer was vrolijk mede door de zanger

gitarist, de bediening was top. Het
was allemaal fantastisch verzorgd.
Namens het hele team en de gasten
enorm bedankt en we hopen natuurlijk op een jarenlange samenwerking
met de Jumbo. Wilt u een kopje koffie
komen drinken, een gezellig praatje
maken, een spelletje doen of komen
sjoelen dan bent u van harte welkom
op: Dinsdag en/of donderdag van 10
tot 12uurin de Boei in Vinkeveen.

De Ronde Venen - Kees Kentrop
vertelt op basis van foto’s en werktuigen uit het voormalig Veenmuseum
in Vinkeveen over de ontwikkeling van
veen naar turf, over het uitbaggeren
en de werkzaamheden die dit met zich
meebracht. Op zijn eigen heldere en
duidelijke wijze geeft Kees met foto’s,
filmpjes en authentieke attributen
uitleg over hoe het veengereedschap
in de praktijk werd gebruikt. De lezing
is vrij toegankelijk voor iedere
bezoeker en is direct aansluitend aan
de algemene ledenvergadering van de
historische vereniging De Proosdijlanden. Dit alles vindt plaats in de
verenigingsruimte aan de Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht op donderdag 21
april; aanvang 20.00 uur, de lezing
begint om ongeveer 20.30 uur.

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): Dementiezorg De Ronde Venen - The Passion in Mijdrecht - Eenmalige energietoeslag gemeente - Dennis Zeldenthuis Nederlands kampioen veldrijden en
SterkWater in fort Abcoude.
Kunst & Kleurwerk
aansluitend aan Nieuwsronde een kunstprogramma met lokale
kunstenaars
Overige TV-programma’s
Zondag 24 april 17.00:
Kookprogramma Verrukkelijke Venen
Met deze week als gast Joris Kneppers
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30:
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de
gemeente en het weerbericht.
RADIO

105.6 FM en internetstream
Dagelijkse reguliere programmering
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen
Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag
19.00-21.00 Echoes
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
22.00-23.00 Boundless
Donderdag 19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag
10.00-12.00 Zondag met Zorg
12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling)
17.00-18.00 Paperback Radio
Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen
Zelf ook radio maken, filmen, interviewen of monteren?
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is.
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Toyota van Ekris gaat vóór VIOS
Mijdrecht - De Toyota-dealer van
Mijdrecht heeft vol enthousiasme de
sponsoring verlengd van de Muziekvereniging VIOS. Bij de ondertekening liet de heer Ferry van Ekris
weten dat het plaatselijke verenigingsleven heel belangrijk is en dat
ze met een steun in de rug dit graag
willen promoten! Op de foto de heer
van Ekris en VIOS-voorzitter John
Mayenburg met één van de nieuwe
hybride-modellen van Toyota. Na de
moeilijke corona-tijd heeft VIOS
inderdaad laten zien dat ze klaar
staan voor nieuwe optredens. Zowel
Twirlpower, dweilorkest Dorst en de
Show- & Marchingband VIOS hebben
een geweldige indruk gemaakt
tijdens de Seizoenpresentatie die
onlangs in sporthal de Phoenix te
zien was.
Oranjeparade 2022
Niet alleen geeft Toyota-van Ekris

een duwtje in de rug maar gaat één
van de nieuwe modellen ons ook
vóór tijdens de Oranjeparade.
Natuurlijk staat de Show- &
Marchingband op Koningsdag klaar
om de kinderen met versierde
fietsen, karren, of skelters vanuit het
dorp naar het kinderspeelterrein te
brengen.
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.

Er wordt weer van alles
georganiseerd!

Petitie tegen plan Schansgebied
Uithoorn - Het nieuwe plan voor het
Schansgebied heeft veel stof doen
opwaaien. Afgelopen woensdagavond tijdens de gezamenlijke
commissievergadering waren veel
omwonenden aanwezig en werden
drie insprekers gehoord over hun
bezwaren. Zo’n tachtig bewoners
hadden een petitie getekend om
daarmee de bezwaren te ondersteunen. Volgens Schansbewoner
Iwan Hullegie is driekwart van de
mensen die een online enquête had
ingevuld tevreden over de huidige
uitstraling van het Schansgebied.
“Dus waarom moeten deze ingrijpende maatregelen genomen
worden?”, vraagt hij zich af. “Het
draagvlak voor de plannen ontbreekt
en de omwonenden zijn woest.” Een
groen park voor het algemeen
belang moet er ontstaan op de
huidige parkeerplaats. Hiervoor heeft
de Stichting Leefomgeving Schiphol
een mooie subsidie verstrekt. Daarvoor moet een weg worden verlegd,
woningen gebouwd en andere
aanpassingen gedaan worden.
Verzakken
De heer Peter Schat spreekt namens
de Erfgoedcommissie als hij zegt dat
dit plan een ‘recipe for disaster’ is. De
kwetsbare panden kunnen de belasting van het zware vervoer dat

ontstaat door de bevoorrading van
het winkelcentrum niet aan en zullen
verzakken. Het probleem van het
vrachtverkeer is echter niet door dit
plan ontstaan, maar wethouder Jan
Hazen vindt ook dat vrachtverkeer
niet in de Schoolstraat thuishoort en
gaat de situatie bekijken. Ans
Gierman (DUS!) vraagt zich daardoor
af of het heien voor de nieuwe
woningen geen probleem gaat
worden. Dat zal zeker gemonitord
moeten worden. De bedoeling is dat
er een cluster van vijf woningen
gebouwd gaat worden. De
opbrengst daarvan zal deels nodig
zijn om de renovatie van de monumentale kerktorens en de pastorie te
financieren. Het bisdom wil dat de
kerk gesloopt wordt of pleit voor een
Lidl met een parkeerdek. Dat plan
heeft de gemeente Uithoorn afgewezen omdat het niet past in dat
historische gebied.
Parkeerdruk
Jas Sparnaay blikt even terug op een
eerder plan uit 2012 dat werd ingetrokken. Hij maakt zich vooral
bezorgd over het parkeerprobleem.
De parkeerdruk zou in het eerdere
plan namelijk opgelost worden met
de ondergrondse parkeergarage
onder de voormalige N201 die nu
niet meer gerealiseerd gaat worden.

De parkeerproblemen baren de
gemeenteraadsleden ook zorgen.
Van de 122 parkeerplaatsen die er nu
zijn in het Schansgebied komen er
89 terug. Daarnaast wordt er extra
bebouwing toegevoegd. De
gemeente heeft tellingen uit laten
voeren. Op drie avonden is gebleken
dat er 72 parkeerplaatsen bezet
waren. Deze tellingen vonden plaats
tijdens corona, dus Het Rechthuis
was toen gesloten. Maar de
gemeente voert aan dat het vooral
inzicht wilde krijgen in de parkeerplekken voor de bewoners. Ook in
de naastgelegen K-wijk was nog
ruimte vrij voor vijftig auto’s om de
behoefte op te vangen en de
parkeerplekken langs het Amstelplein gaan van zes naar 28 plaatsen.
Er gaat nog een nader onderzoek
plaatsvinden en er zullen extra
tellingen worden uitgevoerd, maar
dat kan pas als de verkeerssituatie
rondom het Amstelplein is verbeterd. Wethouder Hazen gaat zijn
uiterste best doen om draagvlak te
vinden bij de omwonenden door
hen te laten participeren in werkateliers. “We komen bij de raad terug
met de gemaakte aanpassingen en
pas daarna wordt een bestemmingsplan gemaakt.” Op 28 april wordt er
verder besloten over het
Schansgebied.

geparkeerd bij de UBA. Maar volgens
de wethouder zijn er al veel inschrijvingen voor een ligplaats gedaan
door mensen vanuit de wijk er tegenover en zal de parkeerdruk dus wel
mee gaan vallen.

Verduidelijking over e-harbour
Uithoorn - Er was enige verwarring
over het aantal ligplaatsen in de
nieuw te ontwikkelen e-harbour
tussen het stiltemonument en de
spoorbusbrug. Tijdens de gezamenlijke commissievergadering woensdagavond stelden zowel Marga
Moeijes (PvdA) als Ans Gierman (DUS!)
daar vragen over. De haven wordt in
twee fases opgeleverd, verklaart
wethouder Jan Hazen het verschil. Na
een jaar volgt een evaluatie en als
alles goed verlopen is, kan het aantal
ligplaatsen groeien naar negentig.

Daan Noordanus (VVD) vraagt zich af
of de direct omwonenden en de
gemeenteraad dan betrokken zullen
worden bij de evaluatie en de
wethouder bevestigt dat iedereen
daar actief over geïnformeerd zal
worden. Bij de monitoring zal vooral
gekeken worden of het aantal van
vijftig parkeerplekken voldoende is.
De watertoeristen moeten gaan
parkeren op de parkeerplaats bij The
Mix. De bedoeling is dat het clubhuis
van de scouting gaat verhuizen. Als er
een overlap is, kan er tijdelijk worden

E-harbour
De haven wordt een e-harbour. Ans
Gierman wil weten of het afdwingbaar is dat er alleen elektrische
sloepen mogen aanleggen. De
wethouder wijst erop dat het een
groei model is. Elektrische boten
krijgen voorrang, maar er kan geen
verbod worden opgelegd aan andere
boten. De haven wordt afgesloten
met een hek. Judith Beuse (DUS!)
maakt zich zorgen of de kade wel
toegankelijk blijft voor andere recreanten. Wethouder Hazen legt uit dat
de plek sowieso al niet bedoeld was
als zwemwater. Ook vissers zullen
beperkt worden door de steigers,
maar de oever blijft wel toegankelijk
om te vertoeven. Jeroen Brink (PvdA)
stipt het contrast aan tussen de jachthaven en het stiltemonument. De
wethouder zegt toe dat tijdens de
herdenking op 4 mei de jachthaven
gesloten zal zijn. Er volgt nog een
politiek debat over de jachthaven.

De lente is in volle gang. Het zonnetje komt
vaker tevoorschijn, de vogeltjes fluiten en de
bloemen staan in bloei. Dat merk ik in onze tuin ook. Zo was er een
ganzenfamilie met 13 kleintjes in hun kielzog. Over kleintjes gesproken.
Het Paasweekend was bij ons fijn. Twee van de drie kinderen en twee
kleinkinderen waren weer op bezoek…..en natuurlijk zijn er eieren
verstopt en werden gevonden. Erg leuk altijd om die open en verassende
blikken van kinderen te zien. Pasen is net achter de rug en er liggen meer
mooie feest- en herdenkingsdagen en evenementen in het verschiet.
Denk aan Koningsdag. Na twee jaar corona kan er weer gelukkig van alles
georganiseerd worden in onze dorpen op 27 april. Kijk op www.uithoorn.
nl onder het kopje ‘evenementen’ wat er allemaal op stapel staat.
Uithoorns Mooiste
Maar ook de hardloopwedstrijd Uithoorns Mooiste kan weer doorgaan.
Deze wordt elk jaar georganiseerd door de AKU. Altijd in januari, maar
vanwege corona is deze verschoven naar zondag 24 april aanstaande. Dit
jaar alweer de 38e editie! Namens de gemeente zal ik het startschot
lossen voor de G-run. Ik kijk ernaar uit. Er hangt altijd een hele mooie en
sportieve sfeer. Mijn complimenten voor de mensen die zich elk jaar
inzetten hiervoor. Ik ben blij dat de tijd is aangebroken dat we elkaar
weer meer kunnen opzoeken. Onlangs bracht ik een bezoek aan onze
werknemers van de buitendienst. U ziet ze rijden in ‘Duo+-voertuigen’.
Duo+ is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Uithoorn, OuderAmstel en Diemen. De buitendienst onderhoudt voor onze inwoners het
groen, de parken, plantsoenen, de bomen, bermen en de speelplekken.
Maar ook het onderhoud van verkeersborden, bestrating, verkeerspalen,
riolering en het reinigen van de straat. We kunnen niet zonder hen. Fijn
was het om hen te bedanken voor hun werk.
Bevrijdingsloop en ontbijt voor inwoners
Ook de Bevrijdingsloop op 5 mei kan weer doorgaan! Maar liefst 35
lopers van de AKU zullen in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur
vanuit Wageningen naar Uithoorn brengen. Rond 10 uur (op 5 mei)
ontvang ik hen voor het gemeentehuis om het vuur in ontvangst te
nemen en de fakkel aan te steken. Het is goed dat dit gebeurt. Dat we stil
blijven staan dat we in vrijheid leven in Nederland. U weet, in vrijheid
leven is op de dag van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend. Nadat
de fakkel is aangestoken worden de lopers ontvangen in het gemeentehuis voor een ontbijt. Ook u als inwoner bent welkom voor dit ontbijt! Ik
hoop u te zien om 5 mei!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Doe je mee met de
Rommelroute Uithoorn?
Uithoorn - Het wordt feest in Uithoorn
voor iedereen die het leuk vindt om op
zoek te gaan naar een koopje of overbodige spulletjes wil verkopen. Op
zaterdag 21 mei 2022 van 11.00 tot
15.00 uur organiseert Uithoorn voor
Elkaar de ‘Rommelroute Uithoorn’. Bij
de Rommelroute staan duurzaamheid
en ontmoeting centraal. Bewoners
kunnen op die dag vanuit hun voor- of
achtertuin tweedehands spulletjes
verkopen. Verkopers die zich vóór 1
mei a.s. aanmelden, komen op de
Rommelroute-kaart. Zo kan iedereen
op 21 mei een leuke tocht langs alle
deelnemers in Uithoorn en De Kwakel
maken. Let op: Commerciële verkoop
is niet toegestaan.
Aanmelden
Hoe meer mensen meedoen, hoe
leuker de Rommelroute wordt. Inmiddels zijn er al meer dan 120 (!) aanmeldingen. Ook inwoners van De Kwakel
doen mee. Heb je je nog niet aangemeld en wil je ook meedoen en op de
Rommelroutekaart vermeld worden?
Aanmelden kan tot 1 mei 2022 op
www.uithoornvoorelkaar.nu/rommelroute Hier vind je ook de spelregels en
alle informatie.

Bezoekers
Bezoekers kunnen op zaterdag 21
mei op pad met een kaart met de
adressen van de verkopers. Deze is
op 21 mei (gratis) af te halen bij Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof
1 en de Buurtkamer in De Kuyper,
Kuyperlaan 50. Op deze locaties
kunnen bezoekers (tegen betaling)
ook een kopje koffie of thee drinken
en eventueel gebruik maken van het
toilet. De Rommelroute is een initiatief van inwoners en Uithoorn voor
Elkaar en wordt mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage
van Amstelidee. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Houd voor nieuws
en informatie de Facebookpagina in
de gaten: @RommelrouteUithoorn.
Hier kun je ook een oproepje
plaatsen, bijvoorbeeld als je mee wilt
doen maar geen tuin of oprit hebt. Er
zijn namelijk ook inwoners die het
leuk vinden om dan gezellig samen
te verkopen en een plekje in hun tuin
beschikbaar stellen. Wie weet leer je
zo leuke nieuwe buurtgenoten
kennen! Ook kun je hier vast een foto
plaatsen met een voorproefje van de
schatten die je te koop gaat
aanbieden.

Dodenherdenking
Uithoorn 2022

Gem

Bericht namens Het comité
4 mei Uithoorn en De Kwakel
Op 4 mei 2022 herdenken we de
oorlogsslachtoffers. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en
gedachten. Het comité 4 mei Uithoorn en De Kwakel roepen op om
de vlag om 18.00 uur half stok te
hangen.
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
Gemeentehuis

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

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

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

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

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

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

Zoveel mogelijk op afspraak

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

Dit jaar weer stille tocht
vanuit het Oranjepark.
De afgelopen twee jaren was het
niet mogelijk om een normale herdenking te organiseren maar dit
jaar gaat de herdenking gelukkig
door in zijn normale vorm. Op 4
mei om 19.30 uur verzamelen we
in het Oranjepark en vertrekken om
19.45 uur in de richting van de Thamerkerk. De stille tocht wordt begeleid door slagwerk met omfloerste trom. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Verder roepen we op één bloem mee
te nemen.Voorafgaand ontvangen
alle deelnemers de vrijheidsfakkelpin* van het comité (*op=op).
De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan
naar de Prins Bernhardlaan, Stationsstraat langs de herdenkingsplaquette van de slachtoffers die via
het Spoorhuis naar interneringskampen gingen. Daar is een heel
kort moment waar wordt stilgehou-

den. Daarna vervolgen we onze
weg onder het Piet de Kruijffviaduct
door de Wilhelminakade op naar
het Stiltemonument bij de Thamerkerk. Uiteraard kunt u onderweg
gewoon aansluiten.

Bij het stiltemonument blaast een
trompettist de Last Post en om
20.58 uur precies is het twee minuten stil. Om 20.00 uur volgt het Wilhelmus en geeft Burgemeester P.
Heiliegers een toespraak. Daarna
zal dorpsdichter Peter Borghaerts
een speciaal gedicht voordragen.
Na het gedicht zal de krans worden geplaatst op het monument.
Daarna kan iedereen de meegebrachte bloem plaatsen in de rood,
wit blauwe bloemenband. Afsluitend vindt er een herdenkingsconcert plaats door het vriendenkoor
in de Thamerkerk waar u van harte voor wordt uitgenodigd. (De toegang is gratis!). Kijk voor het programma op de evenementenkalender via www.uithoorn.nl, of zoek op
‘programma’.

Sociaal loket

Goede Vrijdag 15 april: gemeentehuis gesloten, scheidingsdepot
Uithoorn open 9.00-12.30 en van 13.00-16.30 uur
Pasen 17 en 18 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

Brugdag vrijdag 6 mei 2022: gemeentehuis gesloten en
scheidingsdepot open
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis en
scheidingdepot gesloten

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

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten en
scheidingsdepot open

Financieel café

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

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022: gemeentehuis en
scheidingsdepot gesloten

Gemeentewerf en scheidingsdepot

09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App

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

Bouw- en woningtoezicht

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

4 mei herdenking De Kwakel
Het 4 mei comité De Kwakel, organiseert ook dit jaar weer de dodenherdenking. Deze vindt plaats
in het Egeltjesbos, achter in de
Kuil. Vanaf 19.15 kan er verzameld worden, waarna even voor
half 8 de herdenking zal beginnen.
Tijdens deze herdenking zal er
door middel van een overdenking,
gedichten en muziek worden stilgestaan bij het landelijke thema.

Dit jaar luidt het thema
‘vrijheid in verbondenheid’.
Even voor 20.00 uur zal door de
trompettist de taptoe worden ingezet, hierna volgen er twee minuten stilte. Na de twee minuten stilte zal er een kranslegging
plaatsvinden, waarna alle bezoekers de gelegenheid krijgen om
via het stiltemonument de herdenkingsplaats te verlaten.

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl
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Het gemeentehuis, sociaal loket en het scheidingsdepot kunnen
afwijkende openingstijden hebben tijdens de feestdagen:

Bevrijdingsdag donderdag 5 mei 2022: gemeentehuis en
scheidingsdepot gesloten

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar

Gem

Feestdagen en openingstijden

Koningsdag 27 april: gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten

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

ma., wo., vr., za.

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

n

Denk mee over projecten
op Uithoorndenktmee.nl
Denk mee bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en De
Kwakel. Op Uithoorndenktmee krijgt u alle informatie over inspraakbijeenkomsten, presentaties en ontwikkelingen binnen
de projecten. Maar u krijgt vooral de ruimte om uw mening, uw
vragen en uw wensen te laten horen. Aan de gemeente en aan
andere inwoners.
Geïnteresseerd? Denk mee op www.uithoorndenktmee.nl

De gemeente Uithoorn verschillende mogelijkheden en
regelingen heeft om inwoners
met een krappe beurs te ondersteunen? Deze regelingen
staan op de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld
informatie over onze schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners ondersteunen onder
andere bij het maken van een
overzicht van uw inkomsten en

uitgaven, bij het maken van betaalafspraken met schuldeisers
en bij een dreigende situatie,
zoals huisuitzetting of afsluiting
gas, water, licht. Denkt u dat de
schuldhulpverlening kan helpen? Maak dan een afspraak
via het Sociaal Loket. Zij zijn te
bereiken van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 10.30
uur via (0297) 513111. Een email sturen kan ook: schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook informatie over het aanvragen van bijzondere bijstand, hoe je een
aanvraag kan doen voor een computer voor schoolgaande
kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

WWW.UITHOORN.NL

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeperkingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van evenementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uithoorn en De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat
kunt doen.
Activiteiten april/mei
23-04-2022

Bokkentocht Uithoorn en De Kwakel

24-04-2022

AKU hardloopwedstrijd - Uithoorns Mooiste

27-04-2022

Koningsdag vrijmarkt in De Kwakel en
Uithoorn dorpscentrum

04-05-2022

Dodenherdenking Uithoorn, Thamerkerk

04-05-2022

Dodenherdenking Egeltjesbos De Kwakel

14-05-2022

Braderie Amstelplein

21-05-2022

Rommelroute Uithoorn

31-05-2022

Avond4daagse Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn Helpt
Op uithoornhelpt.nl kunt u als inwoner van Uithoorn terecht met al uw
vragen over verschillende onderwerpen. Veel organisaties werken
samen op het gebied van welzijn, al dan niet in combinatie met
hulp of ondersteuning vanuit de gemeente. Hierdoor krijgt u snel
de juiste ondersteuning, hulp of adviezen die u nodig heeft. Op
www.Uithoornhelpt.nl vindt u onderwerpen over zorg en ondersteuning, wonen en huishouden, werk, geld en uitkering, opvoeding en gezin, vrijwilligerswerk, vervoer, mantelzorg, opleiding
en inburgering, activiteiten en meedoen, gezond blijven en hulp
voor Oekraïne.

Corona-testbus GGD terug
op Zijdelwaardplein
Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam,
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina
houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de
Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende
locaties, worden op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.
WERKZAAMHEDEN
Bekijk de planning van de werkzaamheden via https://uithoornlijn.nl/
werkzaamheden-en-planning
Start werkzaamheden busstation Uithoorn
Om de Uithoornlijn aan te leggen, vinden er aanpassingen plaats op
het busstation van ithoorn. r komt een nieuwe fietsenstalling aan
de kant van de Beellaan. De stalling aan de kant van de Boerlagelaan
wordt tijdelijk verwijderd. Ook worden de busperrons vernieuwd. Vanaf maandag 25 april is in verschillende fases steeds een klein deel van
het busstation afgesloten. Alle bussen blijven rijden. De bouw van de
tramhalte op het busstation start in de zomer. Meer informatie op www.
uithoornlijn.nl, of kijk in de reisplanner van de vervoerder van welk perron uw bus vertrekt.
Busbaan
Afgelopen maand is een gedeelte van de geluidschermen geplaatst,
in april worden de rest van de schermen geplaatst tussen de stijlen.
Daarmee zijn de werkzaamheden aan de geluidschermen afgerond.
Achter de geluidschermen wordt in april het bestaande asfalt verwijderd doormiddel van het asfalt weg te frezen. Omwonenden kunnen
hier geluidhinder van ondervinden. De werkzaamheden worden alleen
overdag uitgevoerd. Zodra het asfalt weggefreesd is, wordt de betonnen onderbaan en de waterafvoer voor de trambaan aangebracht.
Langs de busbaan worden elektriciteitskabels voor de tram, glasvezel en riolering aangelegd. Zodra alle kabels en leidingen zijn aangebracht, wordt de eerder gegraven sleuf dichtgemaakt.
Ter hoogte van de Couperuslaan wordt de duiker gerepareerd (onderdoorgang voor water) onder de busbaan. Dit gebeurt op 11 en 12 april.
Vanaf 4 april worden voorbereidingen getroffen, vanaf 13 april wordt
alles weer opgeruimd. Fietsers worden verzocht tussen de Industrieweg en de Admiraal de Ruyterlaan af te stappen en te voet de werkzaamheden te passeren.

Van 11 april tot en met 1 mei staat
de “GGD-testbus” weer op de

parkeerplaats bij het Zijdelwaardplein. Bewoners van de gemeen-

Werk in uitvoering
Handige links om wegwerkzaamheden en
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving:
https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen:
www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp:
https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online
bekijken en volgen.
WERKZAAMHEDEN AANLEG ONTSLUITINGSWEG
WOONWIJK DE RIETKRAAG EN HERINRICHTING
PARKEERTERREIN KDO
Begin april begint de aannemer van der Steen met de aanleg van de
definitieve ontsluitingsweg voor de woonwijk De Rietkraag, de inrichting van de fietsstraat op de uurlijn en de herinrichting van het parkeerterrein bij KDO en de Vuurlijn. Alle fases en werkzaamheden kunt
u in detail teruglezen via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
Omleiding
Doorrijden op de Vuurlijn is niet meer mogelijk. Fietsers gaan over de
oude weg heen en kruisen het werkvak. Wilt u richting De Kwakel via
de Vuurlijn? Dan moet u moet rekening houden met een omleidingsroute. Die gaat via de Koningin Máximalaan en de Poelweg. De Poelweg
wordt tussen de Ringdijk en Iepenlaan tijdelijk tweerichtingsverkeer.
Bereikbaarheid
In den Ossewaerd is bereikbaar via de Ringdijk/Noordammerweg.
Gasten kunnen eventueel ook parkeren op de Ambachtshof en lopend
over het bruggetje naar In den Ossewaerd. Wilt u naar KDO met de au-

te 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 uit-

zondering van Koningsdag op 27
april) van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 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.

to? Volg dan de omleidingsborden vanaf de Vuurlijn en Ringdijk naar
de Anjerlaan, dan komt u vervolgens via de Evenementenlaan op de
parkeerplaats van het terrein. Wij adviseren om zoveel mogelijk met
de fiets te komen.
HERSTELLEN PARKEERPLAATSEN KONINGIN
JULIANALAAN, EMMALAAN EN PRINS CLAUSSTRAAT
Aannemer van Wijnen begint rond 21 april met werkzaamheden om
de parkeerplaatsen in de Koningin Julianalaan, Emmalaan en Prins
Clausstraat terug te brengen in de oude staat. Delen van deze straten kunnen tijdelijk gedeeltelijk of helemaal afgesloten zijn. Daardoor
kan het zijn dat er op die momenten minder parkeerplekken zijn. De tijdelijk ingerichte parkeerplaatsen kunnen dan niet gebruikt worden. U
kunt in de buurt parkeren. De herstelwerkzaamheden duren ongeveer
twee weken. Wij vragen uw begrip voor de overlast.
HAAL GEEN BORDEN EN BARRIÈRES WEG BIJ
OMLEIDINGSROUTES – VERKEERSPLAN UITHOORN
Nu de Laan van Meerwijk voor langere tijd is afgesloten, zijn omleidingen ingesteld om alle bezoekers van het centrum veilig en zo snel
en goed mogelijk naar hun bestemming te leiden. Ook zijn de omleidingen zo ingesteld, dat omwonenden hier zo weinig mogelijk hinder
van ondervinden. Dat is even wennen en soms ook vervelend. Helaas
merken wij dat er op eigen initiatief pionnen, hekken en barrières worden weggehaald om zo toch e tra doorgangen te creëren. Dit is niet
de bedoeling. Het zorgt voor schade en extra hinder voor bewoners.
En het zorgt bovendien voor onveilige situaties. De gemeente en de
aannemer zijn dan ook genoodzaakt om extra maatregelen te treffen,
zodat pionnen, barrières en hekken niet zomaar meer verplaatst kunnen worden. Voor de veiligheid van bezoekers en bewoners van het
centrum moeten in het centrum de omleidingsroutes worden gevolgd.
We vragen hiervoor tijdens de werkzaamheden, hoe vervelend die ook
zijn, uw begrip.

Meelopen met een rondleiding?
Wilt u vaker meedenken over de veiligheid rondom de bouw van de Uithoornlijn? Meldt u zich dan aan voor de tweemaandelijkse rondleiding,
waarin ook veiligheid aan de orde komt! Dat kan via info@uithoornlijn.nl
Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project
volgen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en sinds kort op Instagram.
Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de tramlijn?
Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via www.
uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Weet u
niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U
kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.
Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van
de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling.

Controle op ziekte
van bomen
Elk jaar controleert de gemeente bomen op hun levensvatbaarheid. Als blijkt dat een boom ziek
is, wordt er ook gekeken naar het
gevaar wat deze boom voor de
omgeving kan opleveren. Het kan
gebeuren dat een boom binnen
zes maanden na inspectie gekapt
moet worden. De boom kan omvallen of takken breken af. Deze controle wordt door een extern bureau gedaan. De gemeente kapt deze bomen of een aannemer wordt ingehuurd die gespecialiseerd is in het verwijderen van
bomen.
Dit jaar is er een weer een controleronde geweest. Wilt u weten om
welke bomen het gaat? Kijk op

www.uithoorn.nl en zoek op ‘bomen kappen’
Herplanten
Om het bomenbestand zoveel mogelijk in stand te houden plant,
de gemeente voor iedere gekapte boom een nieuwe boom. Dit gebeurt in het najaar en vroeg in het
voorjaar wanneer de bomen in rust
zijn en nog geen bladeren hebben.
De gemeente probeert om zo veel
mogelijk dezelfde locatie aan te
houden en dezelfde boomsoort
als dat is gekapt te herplanten. In
sommige gevallen is het niet mogelijk of echt niet wenselijk om de
boom op dezelfde locatie terug te
planten. In dit geval wordt er gekeken naar een alternatieve locatie.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de officiële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht?
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de
gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen
binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet
eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de
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werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl ok
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich
op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-038170, Achterweg 40, bedrijfswoning omzetten naar logies voor arbeidsmigranten. (ontvangen 04-04-2022).
Uithoorn
- 2022-037784, Rosmarijn 16, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 0204-2022);
- 2022-037770, Parkeerdek Amstelplein, het slopen van de afwerking parkeerdek. (ontvangen 03-04-2022);
- 2022-037764, Geertruidahoeve 45, het plaatsen van een openslaande deur
in de zijgevel. (ontvangen 03-04-2022);
- 2022-038691, Locatie D 6914, het (ver)plaatsen van bieslookbruggen voor
de Uithoornlijn. (ontvangen 05-04-2022).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-019199, Anemoonlaan 15, het realiseren van een steiger (verzonden
06-04-2022);
- 2021-093601, Hoofdweg 59, het realiseren van fle woningen verzonden
31-03-2022);
- 2022-030653, Chrysantenlaan 1, het verbouwen van de woning (verzonden
07-04-2022);
- 2022-036219, Jaagpad 25, het bouwen van een nieuwbouw woning (verzonden 11-04-2022).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

april 2022 tot en met 18 mei 2022. Inlichtingen bij J. Dos Santos, afdeling
wonen en Werken (0297) 513 111.

zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan zenden aan het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

De Kwakel
- 2022-040396, Plein voor dorpshuis De Quakel, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een zomeravondconcert van Tavenu op 17 t/m
19 juni 2022).
- 2022-040377, Boomgaard ‘t Hanenpad, De Rietkraag buurt BBQ op 18 juni 2022 van 16.00 uur t 23.00 uur. (ontvangen 11-04-2022).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen legt het college van burgemeester en wethouders het bestemmingplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling, in de
gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2022. In De Nieuwe Meerbode, het
Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt bekend gemaakt wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Binnen zes weken na publicatie is
het voor belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State. Tevens kan een belanghebbende die beroep heeft aangetekend vanaf dat moment schorsing van het bestemmingsplan
aanvragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. Uithoorn, 20 april 2022

Uithoorn
- 2022-038424, parkeerterrein Zoogdierenlaan, het plaatsen van een trailer
van het “Verzetsmuseum op Wielen” voor de Brede School van 9 t/m 17
mei 2022. (ontvangen 05-04-2022);
- 2022-038248, Marsmanlaan 1-5 / Slauerhofflaan 1-5, het plaatsen van 1
rolsteiger, 1ecotoilet en 1 schaftkeet voor onderhoud van 25 mei t/m 3 juni
2022. (ontvangen 05-04-2022);
- 2022-038246, Slauerhofflaan 1-5 het plaatsen van 1 rolsteiger van 25 mei
t/m 3 juni 2022. (ontvangen 05-04-2022);
- 2022-039234, Evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een melding klein evenement, een “Hondenkermis” op 20 mei 2022. (ontvangen 0704-2022);
- 2022-039648, De Boerlagelaan , het aanvragen van een ontheffing geluidshinder van 23 mei t/m 23 september 2022. (ontvangen 08-04-2022);
- 2022-039824, T.o. De Thamerkerk , aanvraag evenementenvergunning
“Dodenherdenking 2022” (ontvangen 10-04-2022);
- 2022-039974, Marktplein 11, aanvraag incidentele festiviteit op 27 april
2022. (ontvangen 11-04-2022).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-023885, Kerklaan 16, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woensdag
27 april, zaterdag 18 juni en dinsdag 6 september 2002 (verzonden 11-042022).
Uithoorn
- 2022-035828, Stationsstraat 41, ontheffing artikel 35 alcoholwet op woensdag 27 april 2022 (verzonden 06-04-2022);
- 2022-030434, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaats van 11 april t/m 1 mei
2022 (verzonden 06-04-2022);
- 2022-017196, Grevelingen 50, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 31-03-2022)
- 2021-105939, Randhoornweg 100, evenementenvergunning Uithoorns
Mooiste – de Loop op 24 april 2022 (verzonden 07-04-2022).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- 2022-022507, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op zaterdag 23 april 2022
(verzonden 05-04-2022);
- 2022-022530, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op dinsdag 26 april 2022
(verzonden 07-04-2022);
Uithoorn
- 2022-029988, Stationsstraat 41, incidentele festiviteit op woensdag 27 april
2022 (verzonden 07-04-2022);
- 2022-032502, Marktplein 2A, incidentele festiviteit op woensdag 27 april
2022 (verzonden 11-04-2022);
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de
mogelijkheden.
- Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van
woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos,
Afdeling wonen en Werken (0297) 513 111.
- Wabo, uitgebreide procedure ontwerpbeschikking tbv Stam Holding b.v.. Inzageperiode vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022. Inlichtingen bij
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via https://loket.odnzkg.nl of
bel met tel. 088-567 0200.
- Ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. Inzageperiode van 7

KENNISGEVING VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN
SCHANS
Toelichting
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 23 maart 2022 een voorbereidingsbesluit genomen voor een bestemmingsplan om te komen tot ontwikkeling van het gebied achter het winkelcentrum Amstelplein, het zogenoemde
Schansgebied, overeenkomstig de huidige stedenbouwkundige visie. Dit besluit van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 3.7 in samenhang met artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening en betekent dat voor het Schansgebied een bestemmingsplan zal worden voorbereid. In het Masterplan dorpscentrum uit 2010 is opgenomen dat het Schansgebied zal worden herontwikkeld. Het college heeft hiervoor een stedenbouwkundige visie laten opstellen.
De visie gaat uit van een beperkte bebouwing in een parkachtige omgeving met
voldoende ruimte voor de parkeerbehoefte. Eén van de uitgangspunten voor
de visie zijn de moties vanuit de gemeenteraad met betrekking tot de Schanskerk en pastorie in het Schansgebied. In de visie heeft dit geleid tot het behoud van het kerkfront, bebouwing achter het kerkfront in lijn met de contouren van het schip van de kerk en het behoud van de pastorie door de bestemming te wijzigen in ‘Wonen’.
Publicatie en inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit is bekend gemaakt in het Gemeenteblad van 30
maart 2022 en daarmee bekend gemaakt door de gemeente ingevolge artikel 3.42 Algemene wet bestuursrecht jo. Artikel 6 Bekendmakingswet. Het
voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na de publicatie, zijnde 31
maart 2022.
Gevolgen van het voorbereidingsbesluit
Vanaf het moment van inwerkingtreding heeft het voorbereidings¬besluit tot
gevolg dat het verboden is om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen in het gebied waarop het voorbereidingsbesluit van toepassing is. Evenmin is het mogelijk om bouwwerken in het gebied geheel of deels
te slopen. Dienovereenkomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning
worden tijdens de geldingsduur van het voorbereidingsbesluit in beginsel aangehouden totdat er een bestemmingsplan in werking is getreden of het voorbereidingsbesluit is vervallen. Alleen aanvragen omgevingsvergunning voor een
activiteit die, of afwijkend gebruik dat niet in strijd is met het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan, kunnen worden gehonoreerd.
Verdere procedure
Het voorbereidingsbesluit is één jaar geldig vanaf de datum van inwerkingtreding, zijnde 31 maart 2022. Het voorbereidingsbesluit kan niet worden verlengd. Het voorbereidingsbesluit is niet gericht tegen een of meer belanghebbenden waardoor bezwaar indienen tegen het voorbereidingsbesluit niet mogelijk is. Uiterlijk één jaar na bekendmaking van dit voorbereidingsbesluit zal
een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. T.z.t zal dit in De
Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl wordt
bekend gemaakt. Uithoorn, 20 april 2022
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
NOORDDAMMERWEG 68
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan betreft het voornemen om op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel twee percelen, die
thans de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ hebben, te herbestemmen. Het initiatief betreft de ontwikkeling van bedoelde twee percelen tot woongebied. Het
stedenbouwkundig plan gaat uit van de realisatie van vijftien bouwkavels voor
vrijstaande woningen en het behoud van de bestaande voormalige bedrijfswoning. Om dit plan te kunnen realiseren dient de bestemming te worden gewijzigd. De beoogde bestemming is `Wonen´ en ´Groen
Zienswijzeprocedure
Conform aankondiging in het Gemeenteblad van 6 april 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68 in het kader van de zienswijzeprocedure van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van
het gemeentehuis. Het ontwerp bestemmingsplan is vanaf 7 april 2022 digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen deze termijn kan een ieder

KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE,
AANVRAAG ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag om een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
heeft ontvangen. De aanvraag betreft het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van de verwarming van een nieuw te bouwen
hortensiakwekerij.
Ontvangstdatum aanvraag: 18 februari 2022
Aanvrager: A. van Klaveren B.V.
Locatie: Hoofdweg 125, De Kwakel
Zaaknummer: 11113932

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en
bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact
met u opgenomen.
TER INZAGELEGGING VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
ALDI VASTGOED B.V.
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vastgoed
B.V een plan heeft gemaakt om op de locatie waar zij nu tijdelijk gevestigd zijn,
aan de Sportlaan 17, een moderne supermarkt te bouwen met er bovenop 36
appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. Met de uitvoering
van dit plan kan Aldi op een duurzaam‐economische manier functioneren en
behouden blijven voor de consument in Uithoorn. Tevens kan Aldi een bijdrage
leveren aan de woningvoorraad. De beoogde herontwikkeling past niet in het
geldende bestemmingsplan ‘Thamerdal / Burgemeester Kootpark e.o. Het bestemmingsplan strekt tot wijziging van het planologisch-juridisch kader om het
plan van Aldi Vastgoed B.V. mogelijk te maken.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ligt in het kader van de
informele en onverplichte inspraakprocedure gedurende vier weken ter inzage
van donderdag 21 april tot en met woensdag 12 mei. Tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis, kunt u het voorontwerpbestemmingsplan inzien. Een digitale
versie van het plan, kunt u opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de Afdeling Werken & Wonen, Team RO via het algemene nummer van de gemeente.
Binnen de inspraaktermijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op
verzoek kunt u uw inspraakreactie ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt.
Verdere procedure
Na verwerking van de inspraakreacties in het ontwerp-bestemmingsplan
legt het college van burgemeester en wethouders een ontwerp-bestemmingplan ter inzage voor zes weken voor de zienswijzeprocedure Pas op dat moment start de officiële bestemmingsplanprocedure. Na afloop van die termijn,
legt het college het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Gedurende de zienswijzetermijn kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerp-bestemmingsplan dat te zijner tijd bekend zal worden gemaakt in de
Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Uithoorn, 20 april 2022
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Maak van ergernis geen
burenruzie
Uithoorn - 19 april is de Dag tegen
het Pesten. Veel mensen denken
daarbij aan pesten op school of op
het werk. Maar ook pesterijen en irritaties tussen bewoners van een
straat of flatgalerij kunnen nare
gevolgen hebben. De eerste stap om
escalatie te voorkomen: praat erover
met de buur die overlast veroorzaakt.
Komt u er niet uit, dan kan de
gemeente u helpen door buurtbemiddeling in te schakelen. Eén op de
vier Nederlanders ergert zich
weleens aan zijn buren. Vaak zijn het
kleine irritaties, zoals luidruchtige
kinderen, penetrante kookluchtjes of
onhandig geparkeerde auto’s. Het is
geven en nemen, het hoort bij
samenleven, maar we moeten voorkomen dat irritaties uit tot een
burenconflict.
Zet de eerste stap
Wanneer buren niet op tijd met
elkaar in gesprek gaan over een irritatie of ergernis, kunnen de emoties
hoog oplopen en moeten anderen,

zoals de politie of de woningstichting, ingrijpen om de vrede te
herstellen. Allemaal kennen we de
tv-beelden van buren die elkaar het
leven zuur maken, elkaar stelselmatig
pesten en zelfs op de vuist gaan.
Situaties die beter voorkomen
kunnen worden. Maar je buren
aanspreken is niet altijd makkelijk.
De landelijke campagne “Dat is
makkelijk praten” van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) biedt een 5-stappenplan om wrijving tussen buren
zonder ruzie op te lossen. Eerste stap:
blijf kalm. Een boze en geïrriteerde
houding lokt vaak eenzelfde houding
uit. Wanneer je rustig bent, is de kans
groter dat de ander dat ook zal zijn.
Zorg ervoor dat je een moment
uitkiest dat voor beide partijen goed
uitkomt, eventueel in overleg. Leg uit
wat de overlast met je doet. Luister
ook goed naar de ander, misschien is
hij of zij zich er niet eens van bewust.
Probeer de situatie van elkaar te
begrijpen. Zoek samen naar een

Toneelvereniging Genesius mag
de planken weer op!
De Kwakel - “De Ideale man” is een
komedie geschreven door Jurgen
Baumgarten. Geregisseerd door
Floortje Broos. Shirley (Linda Zwaan)

heeft een experiment bedacht om de
ideale man naar eigen wens te
vormen. Doelwit van dit experiment,
Martijn (Erik Zaal) , is bezig met een

oplossing, iets wat voor jullie allebei
werkt. Maak dan duidelijke afspraken
waar jullie allebei achter staan.
Buurtbemiddeling
Voor wie het lastig vindt om de
buren aan te spreken of bang is dat
een ruzie toch escaleert, kan buurtbemiddeling een uitkomst bieden.
Bijvoorbeeld door BeterBuren; de
organisatie heeft professionele
bemiddelaars in Uithoorn, met veel
ervaring als het gaat om irritaties en
ruzies tussen buren. Zij kunnen
helpen om escalatie te voorkomen.
Meer informatie over buurtbemiddeling? Overlast melden?
Voor buurtbemiddeling kunt u zelf
contact opnemen met BeterBuren;
kijk op beterburen.nl. Informatie over
hulp en bemiddeling binnen de
gemeente? Ga naar uithoornhelpt.nl
en typ “overlast” in. Bij overlast kunt u
ook bellen met het gemeentehuis,
tel. (0297) 513 111, open van
maandag - donderdag tussen 08:30
tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 tot
12:00 uur. Alles over de “Dat is
gemakkelijk praten”-campagne vindt
u op: datismakkelijkpraten.nl.

heel ander experiment, met als gevolg
een reeks van dolkomische misverstanden. De medewerkers van Shirley,
Ramona (Irene van der Meer), Esther
(Simone Bon) en Thomas (Stef Hoogervorst), voeden deze misverstanden
met veel succes. Waar de moeder van
Shirley (Truus Zeldenthuis) en ene

Maskerade‘s Een Meeuw over
drie weken in première
Uithoorn - Vorige week was de eerste
doorlooprepetitie van de nieuwe
voorstelling ‘Een Meeuw’. Een spannende avond voor regisseur Bas
Keijzer. De vier bedrijven waren afzonderlijk al een aantal keer gespeeld,
maar nu was voor het eerst het hele
stuk te zien in de repetitieruimte. Met
volle energie en veel concentratie
werd er gespeeld, en na afloop was
Keijzer zeer tevreden - maar dat had
de grote grijns op zijn gezicht al lang

verraden. Uiteraard waren er nog wat
punten die aandacht nodig hebben,
maar zijn idee voor deze nieuwe
versie van Een Meeuw klopt! Nu kan
het verfijnen en schaven beginnen,
zodat het publiek op vrijdag 6 en
zaterdag 7 mei deze bijzondere voorstelling kan gaan zien. Kaarten zijn te
koop bij The Readshop Zijdelwaard,
Bruna Amstelplein en online via
toneelgroepmaskerade.nl waar ook
meer informatie te vinden is.

“Toffe” Eddie (Hans Voorn) Martijn
goedbedoeld advies geven, wat de
situatie er helaas niet veel beter op
maakt. Ook zin om weer eens een
avond lekker te lachen? Uitvoeringen
zijn in dorpshuis De Quakel op
zaterdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 30
april. Zaal opent om 19.30 uur, voor-

stelling begint 20.15 uur. Kaarten
verkrijgbaar bij supermakt de Quakel,
via de website: www.genesiusdekwakel.nl of telefonisch te bestellen
bij Simone Bon, 06-22764727. U kunt
de kaarten ook op de avond zelf aan
de deur kopen natuurlijk, mits de zaal
niet uitverkocht is.
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ben je wél een oldtimer bezitter en
lijkt het je leuk om met gelijkgestemden op te scheppen over je
bolide, of onder elkaars motorkap te
gluren? Dan is de 1e Oldtimer Middag
Mijdrecht echt ook iets voor jou!
Schrijf je dan gratis in op de evenement site www.oldtimermiddagmijdrecht.nl (Vooraf inschrijven is voor
deelnemende oldtimers nodig om
veilig het maximum van 250 auto’s te
kunnen garanderen.)

De organisatie (Thomas en Laura) bij hun Zimmer Golden Spirit.

Zet vast in de agenda:
Oldtimers in Mijdrecht
Mijdrecht - We hebben nog even te
gaan, maar zet het al vast in je
agenda: Oldtimer Middag Mijdrecht!
Op zondag 26 juni (2022) organiseren
wij een leuke middag op de parkeerplaats bij Optisport/Veenweidebad
aan de Ontspanningsweg. er zijn 250
oldtimer eigenaren uitgenodigd om
hun trots te komen showen en een
goed gevuld food-court maakt het af!
Heb je zelf géén oldtimer, maar was je
vroeger (of zelfs nu) verliefd op een

bepaalde auto? Grote kans dat die
ertussen staat. Maar kom gerust met
de hele familie op bezoek. En
moeders (of vaders) hoeven niet
tussendoor terug naar huis om te
koken, want het food-court is rijkelijk
voorzien, door uitbaters die hoofdzakelijk uit de gemeente zelf komen,
dus de kwaliteit is bekend. En dat is
handig, want het feestje loopt van
15:00 tot 19:00 uur. Een lekkere hap is
dan ter plaatse geen probleem. Maar,

Nog minder plaats voor
gezelligheid voor ouderen
Mijdrecht – Het gemis van een
dorpshuis in Mijdrecht ga je steeds
meer en meer voelen.
Hoewel Mijdrecht de grootste kern is
van De Ronde Venen, is zij de enigste
die geen dorpshuis heeft. Zelfs de
Hoef en de Amstelhoek hebben een
dorpshuis. En waarom wordt het
steeds meer gemist? Er is geen plaats
meer voor vaste clubjes die willen
klaverjassen, bridgen, bingo spelen,
knutselmiddagen. De laatste jaren
lukte het de buurtcomites het nog

om een schoollokaal te huren, maar
helaas ook dit is in juni voorbij. De
school heeft de lokalen nodig en een
kaartclub, die al ruim 20 jaar bestaat,
de bingo, de knutselclub… ze staan
vermoedelijk op straat. Mochten ze
eindelijk weer en dan krijg je te
horen: “Jammer maar in juni is het op.
We moeten er hieruit en zoek maar
eens iets nieuws. Je gaat denken,
waar dan heen waar het ook nog
betaalbaar is en makkelijk bereikbaar,
want de meeste deelnemers zijn

Eten drinken
Oldtimer Middag Mijdrecht is een
feestje volgens het Cars & Coffee
concept. Het is geen rondrit, maar
een parkeerplaatsmeeting zoals in de
oldtimerwereld ook gebruikelijk is.
Auto’s, bezoekers, eten, drinken en
gezelligheid! De eerste auto’s
verschijnen deze zondag zo tegen
15:00 uur, en het feestje duurt tot
19:00 uur. En ze kunnen nu al
verklappen dat de voorinschrijvingen
al teruggaan tot auto’s uit 1929. Nog
een paar iets oudere erbij en we
zitten 2 eeuwen terug. Hoe mooi wil
je het hebben? Tip: woon je in de
buurt, kom dan met de fiets. Deelnemers met oldtimers mogen op het
terrein parkeren, maar bezoekers
worden voor parkeergelegenheid
met hun auto verwezen naar parkeerplaatsen elders, op ca. één minuutje
wandelen. Informatie: info@oldtimermiddagmijdrecht.nl. Inschrijven:
inschrijven@
oldtimermiddagmijdrecht.nl

dikke 55- plussers. Het Oude parochiehuis? Het Irene gebouw naast de
kerk? De Schakel ook een gebouwtje
naast een kerk. Bij Argon in de
kantine? Is wel een hoge trap,
hetzelfde bij korfbalvereniging
Atlantis, een moeilijk hoge trap. De
kaartclub heeft zo tussen de 40-50
deelnemers, de bingo 30 tot 40 en de
knutselclub tussen de 10 en 20. Dus
heel wat mensen die hun gezellige
avondje of middagje gaan missen. Er
wordt – zo wordt verteld – naarstig
gezocht, maar of het lukt???
Misschien kan de gemeente iets
regelen? Wie iets weet laat het
weten.

LEZERSPOST
Sluiting zwembad De Otter
Vorige week ontvingen de bewoners van Uithoorn en
De Kwakel een prachtige uitgave van SPUK (Stichting
Promotie Uithoorn en De Kwakel) in de brievenbus ;
met als thema ‘ Uithoorn en De Kwakel in beweging’. In
de kleurrijke brochure gaat het bladzijden vol over hoe
mooi Uithoorn en De Kwakel in een waterrijke omgeving liggen en wat dat voor recreatieve mogelijkheden
biedt. Met bootjes kan je tochten maken naar De Hoef
of naar de Tolhuissluis. Schitterend zijn de wandelingen
door de vele weilanden die door bruggetjes met elkaar
verbonden zijn. De talrijke slootjes zitten vol vis in dit o
zo waterrijke gebied. Voor velen is hier volop te
genieten. Maar kunnen onze (klein)kinderen in de
toekomst ook in veiligheid genieten van het vele wat
het water in de gemeente onze te bieden heeft? Zeker
nu per 9 mei de sluiting van het zwembad De Otter is
aangekondigd is dit een prangende vraag. Dicht bij
huis konden vorige generaties kinderen in korte tijd
onder zeer deskundige leiding hun zwemvaardigheid
aangeleerd krijgen.
Zwembad
Uithoorn met meer dan 30.000 inwoners zou trots
moeten zijn op de aanwezigheid van een zwembad.
Dat kinderen zo snel mogelijk leren zwemmen in ons
waterrijk landje is van het grootste belang. Er wordt
naar andere gemeenten verwezen om daar zwemles te

gaan halen. Het is wel erg gratuit om in de buurtgemeenten de oplossing voor dit probleem te zoeken.
Wetende dat ook daar enorme wachtlijsten zijn, kan en
mag dat niet de oplossing zijn. Naast het probleem van
de wachtlijsten is het vervoer natuurlijk ook een
belangrijk punt. Nu het nieuwe college gestalte krijgt
lijkt me het bieden van zwemonderwijs een van de
belangrijkste zaken waar men zich over moet buigen
en waar op kort termijn een adequate oplossing voor
moet komen. Sport stond hoog genoteerd bij verschillende politieke partijen tijdens de laatste verkiezingen.
Uithoorn scoort hoog als het gaat om zijn sportfaciliteiten over een breed scala aan sporten. Echter, voor
zwemmen heeft men tot nu toe in deze gemeente een
minder warm gevoel getoond. Dat is moeilijk uit te
leggen, omdat elk gezin hier mee te maken heeft. Een
boerengezegde luidt: het land van je buurman is 1 keer
in de 20 tot 30 jaar te koop. Ik denk dat deze wijsheid
ook opgaat voor het zwembad. Als De Otter verdwijnt
duurt het zeker evenzoveel jaren dat er een nieuw
zwembad in Uithoorn komt. Laten we niet parasiteren
op de zwembaden in onze omgeving, maar neem
eigen verantwoordelijkheid. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heb ik op een partij gestemd die de
sport een bijzonder warm hart zou toedragen. Steek
juist nu je nek uit en zorg dat het zwembad de Otter
behouden blijft voor onze gemeenschap of kom met
een aanvaardbare oplossing.
Ruud van der Peet

LEZERSPOST
Blauwe mandjes
Al jaren werk ik bij een plaatselijke supermarkt die met de blauwe
mandjes. Elke keer ben ik weer verbaasd dat deze mandjes op de één of
andere manier zijn verdwenen. En dat vind ik nou zo jammer. Een paar
maanden geleden, zijn er weer nieuwe mandjes besteld, dus iedereen
weer tevreden. De klanten konden weer een mandje pakken en hun
boodschappen doen. Helaas zie ik de stapel steeds kleiner worden. Dat is
niet alleen vervelend voor de klant, maar ook voor ons als personeel. Wij
moeten steeds heen en weer lopen, om de mandjes die er nog zijn, te
verzamelen, om de klant tevreden te stellen. Waar blijven die mandjes
dan? Dat is iets wat wij ons ook afvragen. Ik snap heus wel, dat ze erg
handig zijn voor in de schuur of voor op de camping. Maar u “ leent “ iets
wat niet van u is. Misschien denkt u: “ Die grootgrutter merkt er toch niets
van “ Maar daar gaat het niet om. U “ leent “ iets van iemand en brengt het
vervolgens niet terug. En dat valt me nu zo tegen. Ik had niet gedacht dat
dit zou gebeuren. Dus heeft u een mandje staan in de schuur of in de
camper of zomaar gewoon thuis, wilt u die a.u.b. terugbrengen? Wij zijn
er heel erg mee geholpen.
Toos Bauhaus
Werkzaam bij het bedrijf met de blauwe mandjes

Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Een traditie kon na enige
jaren weer opgepakt worden, de
extra aangeklede bridgeavond voor
de feestdagen, in dit geval de Paasdrive. In de A- lijn waren Ben
Remmers & Cobie Bruine de Bruin
hierdoor zo gemotiveerd dat ze met
een prima score van 62,08% alle
anderen achter zich lieten. Jan Bronkhorst combineerde zijn talenten nu
met die van Ger Quelle en dat resulteerde in een tweede plek met
61,73%. Janny Streng & Johan Le
Febre continueerden hun goede
optreden sinds de herstart van het
seizoen met 59,79% als derde,
gevolgd door Elisabeth van den Berg,
die nu met bridgepartner Jan Bunnik
met 58,15% als vierde alweer deel
uitmaakte van de top van de lijn.
Arnold Heuzen & Theo Klein bewezen
met 54,94% het spelletje nog niet
verleerd te hebben en haalden zo de

vijfde plaats binnen. In de B- lijn
vielen een paar bijzondere uitslagen
op. De plaatsen één en twee werden
gedeeld door Adrie & Ko Bijlsma en
Stenny & Herman Limburg met voor
beide paren 59,38%. Opvallend werd
het echter bij de vijfde uitslag, die
opnieuw werd gedeeld. Hans Elias &
Rob Fasten en An Greven & Gijs de
Ruiter hielden elkaar hier in evenwicht met 55,90% voor beide paren.
Daar tussen werden Richard van den
Bergh & Tim Vader derde met 58,68%
en Marijke & Ger van Praag waren als
vierde met 56,94% ook weer eens op
dreef. Volgende keer weer gewoon
de parencompetitie en wilt u daar
instromen, meld u dan bij het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl . Bridgeclub De Legmeer
speelt elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in het Buurtnest Arthur van
Schendellaan 59 in Uithoorn.

Klaverjasfeesje bij Legmeervogels
Uithoorn - Het leek erg veel op een
echt feessie, de klaverjasavond bij
Legmeervogels op vrijdag 8 april
2022. Vele tientallen personen zijn op
deze klaverjasavond afgekomen. Het
bleef tot in de kleine uurtjes uiterst
gezellig in de kantine van Legmeervogels. Aan het eind van dit klaverjasfeessie worden dan de prijzen
uitgereikt. De prijs van de grootste
pechvogel deze avond is gegaan
naar Douwe Douwstra. Hij behaalde
4814 punten. Is niet veel maar wel
goed voor een prijsje. Verder zijn
deze avond in de prijzen gevallen,
Willem Boer. Hij kreeg op het

winnaars podium de derde prijs
overhandigd. Zijn punten totaal deze
avond bedraagt 6856 punten. De
tweede prijs is gegaan naar de
winnaar van vier weekjes geleden
Wim Tjasma. Zijn puntentotaal is
deze avond 7055 hele punten. De
man, deze keer was het een man, die
iedereen een poepie liet ruiken zoals
hij zelf na afloop verklaarde is Egbert
Verkerk. Hij behaalde in de 4 rondjes
klaverjassen 7185 puntjes. Wilt u ook
eens komen klaverjassen bij
Legmeervogels? dit kan weer op
vrijdag 22 april 2022. De aanvang is
ook deze avond 20.00 uur.

Bridgen om poen in de Quakel
De Kwakel - Afgelopen donderdag
had de jubileum commissie eens wat
anders verzonnen ter ere van ons 35
jarig bestaan. Spelen om poen in een
Monopoly drive waarbij elk contract
direct afgerekend moest worden na
het bieden en spelen. Allemaal
speelden we dezelfde spellen zodat
er ook nog een top-integrale score
beschikbaar was en vele, maar soms
verrassende, prijswinnaars opleverden. Voor iedereen was er natuurlijk een snoepprijsje maar ook werden
enkele “geld”prijzen verdiend. En ja
geheel omlijst met allerlei lekkernijen
vooraf en tussendoor. Een top avond
voor alle leden en genodigden,
(prima georganiseerd door de jubile-

umcommissie) en keurig verzorgd
door de crew van het dorpshuis. En ja
tot in de late uurtjes was het nog
onrustig in de bij ons bekende 7e en
8e ronde. Bridgen en gezelligheid
gaan bij BVK namelijk hand in hand.
En ja over 4 jaar kunnen we alweer
een nieuw feest verwachten. Ik zeg
niet dat de voorbereidingen al in
volle gang zijn. Maar we zijn wel weer
bezig met het slotstuk van ons, door
corona gebroken, bridgeseizoen. Wil
je ook wel eens de sfeer komen
proeven (of wil je ook eens een
speciale bridge drive organiseren)
meld je dan bij afmelden.bvdekwakel@gmail.com dan bekijken we
de mogelijkheden hiertoe.
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Programma’s Koningsdag in de regio
Eindelijk, na twee jaar kan er weer
Koningsdag worden gevierd. Via Facebook
op een enkele site zie je nog iets, maar
verder... moeilijk contact met de organisaties te krijgen. Alleen Vinkeveen, die stuurde
hun complete programma
WILNIS

Maar dit hebben we vast achterhaald: Op facebook zagen we in ieder geval dit van Wilnis:
08.00 uur: Luiden van de klokken
08.30 uur: de vlaggen uit, muzikale rondgang
door het dorp en versierde fietsen
optocht
09.15 uur: Officiele opening op pleintje bij het
oude raadhuis
10.00-12.00 uur: vrijmarkt in de Dorpsstraat en
een seniorenborrel in de Schakel
12.00-20.00 uur: groot feest in het Speelwoud
met vermaak voor jong en oud
14.00-19.00 uur: is er ook Koningsfeest in de
Willisstee. Iedereen is welkom voor
een hapje of een drankje
MIJDRECHT

In Mijdrecht is er wel wat veranderd. Het is dit
jaar niet gelukt om het grote Koningsfeest op
het Raadhuisplein weer van de grond te
krijgen. Daardoor komt er geen podium, geen
muziek en zal de horeca geen taps bouwen.
Helaas wordt vrijdag 22 april pas het totale
programma met tijden en plaatsen bekend
gemaakt. Wat we nu weten is:
- Er is weer de bekende Kermis op het Argon
parkeerterrein.
- Op 26 april ’s avonds is er de Lampionnenoptocht en daarna vuurwerk
- Op 27 april kleedjesmarkt in de Dorpsstraat
- Er is penaltyschieten bij Argon.
- Kinderspelen op het Windmolen terrein.
- Concert van het ROM koor in de Janskerk.

VINKEVEEN

Vrijmarkt, kinderattracties en muziek
Woensdag 27 april zal Vinkeveen weer oranje
kleuren. Door samenwerking met De Vink en
het Oranje Comité Vinkeveen, zal de Herenweg,
van de Kerklaan t/m Lutz én het parkeerterrein
achter de Vink in het teken staan van een Oranjefeest met vrijmarkt, diverse kinderattracties,
65+ brunch en muziek. De activiteiten van
Koningsdag, dit jaar, vinden hoofdzakelijk
plaats op de Herenweg en het parkeerterrein
achter de Vink bij het MariaOord. Door de korte
voorbereidingstijd zal dit jaar niet een Totaal
Oranje Programma worden georganiseerd.
Kinderpuzzeltocht
Voor de kinderen op de lagere scholen in
Vinkeveen is er een puzzeltocht, waarmee ze
diverse prijsjes kunnen winnen. De puzzeltocht
is een ‘zoektocht’ naar letters die bij onze lokale
ondernemers in de etalages staan. Deze letters
vormen een zin. Alle kinderen op de basisscholen in Vinkeveen hebben inmiddels een
formulier gekregen en kunnen ‘op zoek’ gaan
naar de letters . Het ingevulde formulier lever je
uiterlijk 26 april in bij drogisterij De Bree of
Jumbo Vinkeveen
Koningsnacht 19.30-02.00
Zowel bij café de Heertjes als bij Partycentrum
de Vink zal een Koningsnacht plaatsvinden. Bij
Café de Heertjes een avond met live optredens
van Dion van Ark, Mark Fledderman en DJ
Deenus. In Partycentrum De Vink zal DJ Rutger
Koninklijke deuntjes laten horen. In beide lokaliteiten is de entree gratis.
Vrijmarkt met kramen voor kinderen
Vanaf 07.00 uur, Koningsdag, zal er de (kinder)
vrijmarkt worden gehouden op de Herenweg
(tussen de Kerklaan t/m Modehuis Lutz). In
samenwerking met Makelaardij Witte zullen er
ook dit jaar weer 40 kramen worden neergezet,
speciaal bedoeld voor de (Vinkeveense)
kinderen. Deze actie loopt al even maar
mochten er nog kramen over zijn, meldt je dan
snel aan door een mail te sturen naar info@
oranjecomitevinkeveen.nl. Verder kunnen alle
deelnemer(tje)s aan deze vrijmarkt, tussen de
kramen en op het trottoir plaatsnemen op de
welbekende kleedjes, dit wel op aanwijzingen
van de organisatie. Het Comité zal ervoor
zorgen dat iedereen een mooie en bovenal
veilige plek krijgt toegewezen.
65 Plus brunch
Vanaf 11 uur zal, in samenwerking met AH
Vinkeveen weer een 65+ brunch worden geor-

ganiseerd. In de recreatiezaal van het MariaOord worden 65 plussers uitgenodigd om hier
(gratis) aan deel te nemen. Zorg wel dat u zich
tijdig aanmeld bij de Albert Heijn in Vinkeveen,
aangezien het aantal zitplaatsen beperkt is.
Om half 12 uur zal Brassband Concordia een
aubade in de grote zaal ten gehore geven.
Kinderattracties
Er zal voor de jeugdigen Bungee-Jump’s
worden opgebouwd, een draaimolen en
natuurlijk ponyrijden. Ook dit jaar zijn weer 4
Pony’s beschikbaar zijn om rondjes te rijden,
houd wel rekening met wachttijden vanwege
de noodzakelijke rustmomenten van deze
kleine paardjes.
Shantykoor en Dansschool Enjo’s Dance
Natuurlijk mag ook het Shantykoor De Turfschippers niet ontbreken tijdens Koningsdag.
Ook zij zullen, vanaf 12.00 uur weer hun
opwachting maken met hun bekende meezingen zeemansliederen. Ook vanwege het overweldigend succes zal de dansschool wederom
haar medewerking weer verlenen. De kinderen
van de dansschool zullen om 13.00 uur die
middag diverse pasjes en uitvoeringen aan het
grote publiek tonen.
Muzikale afsluiting
Koningsdag 2022 in Vinkeveen zal muzikaal
worden afgesloten met een optredens van DJ
Rutger, Quincy Smolders, Dave Miller, Mark
Fledderman en Het Feestteam op het parkeerterrein achter de Vink
Programma Koningsdag
07.00-13.00 uur: Vrijmarkt op de Herenweg (vanaf
de Kerklaan t/m Modehuis Lutz)
10.00-15.00 uur: Diverse kinderattracties
11.00-12.30 uur: 65+ brunch in recreatieruimte
van het MariaOord
11.30-12.00 uur: Aubade Concordia in het
MariaOord
12.00-12.45 uur: Optreden Shantykoor
13.00-13.45 uur: Optreden dansschool Enjoy’s
dance
14.00-20.00 uur: Optredens van DJ Rutger, Quincy
Smolders, Dave Miller, Mark Fledderman en Het Feestteam op parkeerterrein achter de Vink
Algemene informatie
Houd er rekening mee dat de Herenweg, tussen
de Kerklaan en Modehuis Lutz, van 06.00-20.00
uur afgesloten is voor doorgaand verkeer.
Gelieve ook (geparkeerde) auto’s tijdens dit
tijdstip tijdelijk uit het gebied verplaatsen.

DE KWAKEL

We mogen weer!: kort samengevat is dit de
conclusie na twee jaar zonder Kwakelse
feesten. Voor 2020 en 2021 was het credo: “We
gaan kijken wat er allemaal mogelijk is binnen
de beperkingen van dat moment”. Het is
gebleven bij twee aangepaste Koningsdagen.
Voor het Polderfeest en de Kermis zijn in beide
jaren alternatieve mogelijkheden gezocht,
maar zoals bekend mocht dat helaas geen baat
hebben. We zijn van plan om dit jaar eens flink
uit te pakken. Uiteraard me Koningsdag als
aftrap. We gaan gewoon weer verder waar we
in 2019 mee zijn geëindigd. Een bijzondere dag
voor jong en oud in een bijzonder dorp! Het
programma voor Koningsdag kunt u vinden
onder het kopje Koningsdag. Polderfeest en de
Kermis zullen volgen zoals we gewend zijn. Het
is mooi om te zien dat alle partijen die een
steentje bijdragen aan de viering van
Koningsdag, nog net zo enthousiast zijn als een
paar jaar geleden. Ik denk dat iedereen weer
toe is aan een leuk Kwakels evenement en zij
hopen daarom jullie allemaal terug te zien op
27 april.
Woensdag, 27 april
Het programma voor Koningsdag vindt u hieronder. Traditiegetrouw worden op Koningsdag
de Nederlandse vlaggen gehezen, doet u ook
mee? Dan maakt u kans op een taart! Voor
meer informatie zie www.polderfeest.nl.
09.30 uur: De kleuters versieren hun fiets thuis
of bij het Dorpshuis
10.00 uur: De kleuters rijden een rondje door
het dorp
10.45 uur: Officiele opening
11.00 uur: Prinsen en Prinsessen-Spelletjes
(Groep 1 & 2)
11.00 uur: Aanvang kinderspelen
(Groep 3 t/m 5)
11.00 uur: Aanvang Zeskamp
(Groep 6 t/m 8 en Klas 1 & 2)
12.12 uur: Inschrijving klaverjassen in het
Dorpshuis
12.15 uur: Einde kinderspelen, telling en de
prijsuitreiking
12.45 uurvAanvang klaverjassen in het
Dorpshuis
13.00 uur: Start vrijmarkt (tot 15.00 uur)
13.30-14.00 uur:Whatsapp Speurtocht
15.15 uur: Start Panna Voetbal
15.30 uur: Tonnetje knuppelen
15.30 uur: Live muziek op het plein voor het
Dorpshuis
17.30 uur: Sluiting attracties
18.30 uur: Einde buitenprogramma
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud.

LEZERSPOST
Reactie op ‘zwerffietsen’
Nederland is een fietsland waar kinderen met zijwieltjes worden geboren. Toch gaat het niet best met ons
meest iconische vervoersmiddel. De habitatkwaliteit
gaat hard achteruit, er verschijnen nieuwe predatoren
zoals de elektrische fiets en ook mensen begeven zich
in een verstoord ecosysteem met ongeschikte bestrating of gevaarlijke bochten. Ook meldt de Nederlandse
Fietsersbond dat het aantal fietsslachtoffers met
ernstige verwondingen met ruim 18 procent is
gestegen en een normale stadsfiets kost tegenwoordig
zo rond de tweeduizend euro, waarmee het standaard
rijwiel zelfs voor de middenklasse geen aantrekkelijke
deal meer is. Er zijn dus voldoende redenen om de leefomgeving van de fiets eens nader te bekijken.
Zwerffiets
In de Nieuwe Meerbode verscheen onlangs een
passende inzending over dit onderwerp. Voor iedereen
die al wat langer in gemeente Uithoorn woont, is de
zwerffiets een veel getroffen plaag. Deze fietssoort
nestelt zich vaak langdurig in bosjes, overnacht in
donkere tunnels en wordt ook aangetroffen bij de
lokale fietsenboer. Naast verloedering van de openbare
ruimte moeten er ook gespecialiseerde schroothandelaren worden ingeschakeld voor de verwijdering. Dat
komt neer op een dure onderneming. Voor straatjutters
ontstaat hier juist een kans. Het wegplukken van zwerffietsen is volgens de wet namelijk niet verboden en
met enige kennis van gereedschap is een zwerffiets
weer goed op te knappen. Zodra de fiets een verwijderingssticker bezit, doet de eigenaar in principe een
kennisname van afstand . Ook als de fiets niet direct
berijdbaar is, kan er op juridische gronden niet worden
opgetreden tegen publieke recycling.

Fietswrakken Burg. Kootlaan
“Toen ik zojuist het artikel las, herkende ik het probleem dat
niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. De oplossing
is wellicht zoals Asterix het oploste. Zie You Tube Asterix:

Positief
Bewoners zijn niet zo positief over deze tussenoplossing
omdat het de buurt juist verder kan doen verpauperen. Zij
zien liever dat er passende actie wordt ondernomen. “Juridisch is het misschien wel in orde, maar ook de straatjutters laten de restanten van het fietswrak gewoon liggen.
Je schiet er dus niks mee op.” In Uithoorn bieden Social
Impact Bonds misschien een kans om de zwerffietsen aan
te pakken. Binnen dit programma werken sociaal ondernemers aan maatschappelijke vraagstukken. Er wordt
daarbij sterk ingezet op het te behalen resultaat en er is
vaak sprake van een wetenschappelijke basis. Voor lezers
met wat meer persoonlijke historie zal deze aanpak
misschien nog doen herinneren aan het wittefietsenplan.
Gemiste kansen
Toch ziet Sander Bauer, van GreenLeap Consultancy, nog
een aantal gemiste kansen. “Er zijn veel initiatieven die
financiële ademruimte vragen en er is vanuit het Rijk nu
geld beschikbaar via de CityDeal Circulaire Stad. Het zou
mooi zijn als Uithoorn hier gebruik van maakt en het vraagstuk ook integraal aanpakt.” Voor de zwerffietsen welke zich
aan de burgemeester Kootlaan hebben gevestigd, lijkt een
juridisch getouwtrek de oplossingen nog in de weg te
staan. Wanneer een CityDeal meer financiële middelen
beschikbaar stelt dan komt de integrale aanpak binnen
handbereik. Fietsrecycling wordt dan verder gestimuleerd
en het begrotingsoverschot kan worden geïnvesteerd in de
kwaliteit van fietsverbindingen tussen steden. Als deze
fietsverbindingen ook worden verrijkt met Hollands struweel trekken bewoners er waarschijnlijk zelfs vaker op uit.
Vooral de Zijdelweg/Bovenkerkerweg biedt een kans om
deze fietsroute weer aantrekkelijk te maken via Groene
Gemeentegrenzen. Aan het College van Bestuur en
Wethouders dus de oproep om hier werk van te maken.
S. Bauer, GreenLeap Consultancy

Vrijgeleide A38. Wellicht kunt u mevr Janssen informeren
opdat zij dit voor kan leggen aan de verantwoordelijken.
Deze reactie plaatsen in de volgende editie zal veel support
geven voor Mevr Jansen en wellicht tot een oplossing leiden.
Rob Bruggeman, Wilnis

Desinteresse gemeente Uithoorn
Mijn vrouw en ik voelen ons genegeerd en diep beledigd door de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de binnenkomende mail en degene die
verantwoordelijk is voor de Algemene begraafplaats aan de
Noordammerweg.
Brief 1
Hier het volledige relaas: Op 9 februari 2022 schreef ik het volgende aan de
Gemeente Uithoorn. (de originele tekst)
Tussen zaterdag 5 en woensdag 9 februari 2022 is van het graf van onze
zoon een luxe plantenbak gestolen. Afgelopen zaterdag hebben mijn vrouw
en ik, voor de nagedachtenis aan het overlijden van onze zoon op 8 februari,
een luxe plantenbak op zijn graf geplaatst. Wij bezochten vandaag weer het
graf en tot onze ontsteltenis was de plantenbak verdwenen. We hebben nog
gezocht maar niets meer gevonden. Dit is al de 3e keer ( laatste keer met
Kerst) dat we dit mee moeten maken. We vragen ons af of dit bij meer
graven gebeurt. Ik kan mij voorstellen dat de beheerder dit onmogelijk kan
controleren. Toch vaag ik hier uw aandacht voor omdat dit valt onder grafschennis en dit soort gebeurtenissen ernstige psychische problemen kan
veroorzaken bij nabestaanden. Ik verwacht van u te horen of wij de enigen
zijn, zo niet hoe vaak dit voorkomt en wat u hieraan gaat doen om dit soort
ernstige gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
Met vriendelijke groeten, Familie Retera
Tweede brief
Tot op heden geen bericht gehad. Wel na 1 week een herhaal mail gestuurd
met een kopie aan de Politie Amstelland (de originele tekst)
Geachte gemeente Uithoorn, Meer dan een week geleden heb ik bijgevoegde mail aan u gestuurd en nog steeds niets gehoord. Ik vind dit ongehoord en niet van enige empathie getuigen. Als ik hieruit moet afleiden dat
het gemeentebestuur zo met zijn bewoners omgaat dan weet ik hoe ik met
de gemeente moet omgaan. Inmiddels heb ik melding van het voorval
gemaakt bij de politie. Ik overweeg om aangifte te doen maar ik wacht nog
even. De politie heeft binnen het uur gereageerd, u niet. Teleurstellend. Ik
verwacht dan ook niets van de zijde van de gemeente Uithoorn daar ik niet
weer teleurgesteld wil worden. Na nog eens wachten voor de verkiezingen
naar “DUS” Uithoorn een kopie gezonden. Daar kreeg ik een mail terug dat
het waarschijnlijk een niet bedoelde mail was. Vandaag heb ik besloten om
te proberen wat meer aandacht te krijgen via de Meerbode, in de hoop dat
het geplaatst wordt en er misschien toch enige reactie komt van mede
slachtoffers en/of de Gemeente Uithoorn. Ik blijf positief, verwachten is
uitgestelde teleurstelling in deze.
Jos en Ton Retera

18 SPORT

inderegio.nl • 20 april 2022

Een zonnig Paastoernooi
petanque

Succesvolle examens bij
Horangi Taekwondo Mijdrecht
De Ronde Venen - Het mocht eindelijk weer! Clubexamens met publiek
erbij. Na een periode waar de lockdowns, buiten trainingen en trainingen met beperkingen elkaar
afwisselden, zijn er alweer een tijdje
gewone trainingen. Hierdoor hebben
de leerlingen van Horangi
Taekwondo er lang op moeten
wachten, maar maandag waren er
eindelijk weer examens. In sporthal
de Willisstee hadden de ouders en
fans zich verzameld op de tribune en
stonden de examenkandidaten met
een gezonde spanning klaar in de
sporthal. De trainers Bas Bokkes en
Remko van Gerven werden geholpen
door Gaelle Sakes en Sebastiaan

Haverhoek voor het afnemen van de
examens.
Onderdelen
Het taekwondo examen bestaat uit
verschillende onderdelen. Het eerste
examenonderdeel is poomse, dit is een
stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden
gedaan. Tijdens de stapsparring valt
een persoon aan en de ander maakt
een verdediging en tegenaanval. De
examenkandidaten lieten zien dat zij
hun technieken ook in relatie tot een
tegenstander prima beheersen. Bij het
onderdeel sparren hebben de
examenkandidaten de examinatoren
ervan overtuigd dat ze veel variatie in

huis hebben. Zowel aanvallend door
zelfverzekerd en doelgericht te zijn als
verdedigend waarbij het gaat om snel
en doordacht te reageren op een
aanval. De sparringsvormen zijn van
non-contact tot en met full-contact
met beschermers, dit is afhankelijk van
de graduatie. De trainers kijken terug
op een geslaagd examen, waarbij
iedereen geslaagd is. De trainers feliciteren alle geslaagden en bedanken de
andere examinatoren! Voor meer informatie over taekwondo of Horangi kunt
u www.horangi.nl of de facebookpagina bezoeken.
Hieronder een overzicht van de
geslaagden:
Gele slip: Dominik Suljak, Gerwin Kool,
Maxim van Dam, Gijs van Dijk, Molhm
Alhusin. Gele band: Simon Fronik.
Groene band: Yasmine Naipal

Walter van Kouwen wint prijsbiljarten
Richards Waterwerken/De Merel
De Ronde Venen - Walter van Kouwen
is afgelopen week winnaar geworden
van het prijs-biljarten van biljartclub
Richards Waterwerken/De Merel , met
overmacht was hij de allerbeste in de
voorronden om in de finale meedogenloos af te rekenen met Gerard
Redegeld die dus kansloos 2de werd
,de strijd om plaats 3 werd gewonnen

door Bert Fokker , deze avond prima
op dreef die Gerard Roling versloeg en
Gerard dus 4de werd, als 5 de Jeroen
van Rijn en als 6de Wim Berkelaar
,biljartclub de Merel kan nog nieuwe
leden gebruiken zowel voor de interne
competitie op de dinsdag-avond als
voor de Ronde Venen competitie ,
komt de dinsdag u niet gelegen dan

Geslaagde jubileumdrive B.V.K.
De Kwakel - Op 13 augustus 1986
werd de Bridge Vereniging de Kwakel
opgericht. Na een aantal jaren op
diverse locaties gespeeld te hebben
werd in 1992 het nieuwe Dorpshuis
De Quakel de vaste ‘speelplaats’ waar
we elke donderdagavond in een
veelal gemoedelijke sfeer op verschillende niveaus de bridgedegens
kruisen. In 2021 bestond de club dus
35 jaar. O.a. door corona kon dat
destijds niet gevierd worden, maar op
donderdag 14 april 2022 werd dat
goed gemaakt middels een feestelijke drive. Naast de huidige leden
waren ook een aantal oud leden en
vaste invallers uitgenodigd die
werden getrakteerd op koffie of thee
met een jubileumgebakje en nog wat
lekkernijen in de loop van de avond.
Waar de ‘normale’ wedstrijdavonden
in de bekwame handen zijn van
wedstrijdleider Hans Selman stond
deze jubileumdrive onder leiding van
Fred Wegman , die met voorzitter
Nico Koning, Corrie van der Peet en
Hans Wagenvoort het feestcomité
vormden. Alle leden werden bij
binnenkomst verblijd met een jubileumportemonnee met daarin

consumptiebonnen en een bedrag
van ca € 4000 ‘speelgeld’. Dat geld
speelde een rol tijdens de spellen. De
paren die op een spel de + score
noteerden kregen van de tegenstander van dat spel die score uitbetaald. 4 Harten contract bijvoorbeeld
leverde niet kwetsbaar dus € 420 op.
Een geslaagd slem leverde flink op
voor het ene paar en kostte een
vermogen aan de tegenstander. Aan
het eind van de avond werd gekeken
welk paar het hoogste bedrag bij
elkaar gespeeld had en welk paar het
laagste en dat leverde dan een prijs
op. Niemand keek er vreemd van op
dat een van de huidige ‘topparen’ het
hoogste bedrag kon overleggen. Rita
Ritzen en Nelly Vork hadden meer
dan € 8000 overgehouden.
Het paar met de laagste geldscore gaf
wel de nodige hilariteit, want dat
waren Jaap en André Verhoef die met
veel pijn en moeite een bedrag van €
560 overhielden en dus de poedelorijs mochte ophalen via de ‘walk of
Shame’( Zij werden daarmee overigens geen laatste in de A lijn in de
reguliere bridgetelling). In de A, B en
C lijn werden dezelfde vooraf

kunt u zich op geven voor de
donderdag avond vereniging D.I.O.
(Door Inspanning Ontspanning ) wij
spelen op 2 biljarts, opgeven en informatie kan bij Cafè Biljart de Merel
Arkenpark Mur 43 3645 EH Vinkeveen
of per telefoon 0297-263562 of 0297264159 of per mail ; de merel thcw@
xs4all.nl.

geschudde spellen gespeeld en dat
leidde tot een verrassende totaaluitslag. 1e met een prachtige score van
72,79% werden Elly van Nieuwkoop
met ‘invalster’ Marianne Kamp, die in
de B lijn uitkwamen. Daarin zaten ook
de runners-up Agnes de Kuijer en Ans
Nieuwendijk die met 65,88% 2e
werden. Nelly en Rita uit de A lijn
werden gedeeld 3e met Paula Kniep
en An van der Poel, ook uit die A lijn
met 64,09%. Op 5 vinden we de
winnaars van de C lijn, te weten Ria
Wezenberg en Huib van Geffen met
60,54%. 1 man dus slechts te midden
van 9 vrouwen, dat geeft wel te
denken heren. Rond kwart over 11
kon de geslaagde avond afgerond
worden, waarbij de dames achter de
bar, die elke week weer voor ons klaar
staan en dat op een heel prettige
wijze doen, niet vergeten werden.
Gewapend met de jubileumportemonnee en de onvermijdelijke zak
paaseitjes togen de meeste leden
vervolgens huiswaarts. Ik denk dat ik
namens alle leden spreek als ik de
organisatoren van deze avond vanaf
deze plaats nogmaals wil bedanken
voor alles wat zij hebben gedaan om
deze jubileumavond tot een succes te
maken.

Uithoorn - Na twee jaar eindelijk
weer een Paastoernooi en dan ook
nog met mooi weer. Door vier blessure gevallen, vakantie en andere
bezigheden bleef het aantal inschrijvingen steken op veertien. Dit aantal
deelnemers zorgde per speelronde
voor twee doubletten- en een triplettenpartij. De samenstelling van de
equipes werd in elke speelronde
door loting vastgesteld. Bij inschrijving trekken de deelnemers en aan
de hand van een computerprogramma worden de equipes samengesteld en aan een tegenstander
gekoppeld. De partij gaat tot dertien
punten. Zodra een equipe dertien
punten heeft gescoord en alle boules
gespeeld zijn, is de partij afgelopen.
Na de drie speelronden wordt een
eindklassement opgesteld op basis
van gewonnen partijen en het
gescoorde puntensaldo. Bij een
gelijke eindstand geldt het resultaat
van de eerste partij en eventueel de
tweede partij. Het is altijd een beetje

spannend hoe de lotingen uitvallen.
Krijgen de minder ervaren deelnemers een sterke maat of loten ze een
eveneens minder ervaren maat? Het
lot was de minder ervaren spelers
best gunstig gezind. Maar toch
komen de ervaren rotten boven
drijven, maar niet helemaal
bovenaan. De top acht vielen in e
prijzen, die uiteraard in Passsfeer
waren. De winnaar en de nummer
zes waren toch verrassingen. Na vier
uurtjes boulen met voldoende rustmomenten tussen de partijen
konden de deelnemers met een
goed gevoel nog even napraten over
de goede en minder goede spelmomenten om daarna onder het voorjaarszonnetje huiswaard te keren.
Eindstand
1. Ans Bouwmeester 3-24; 2. Hans v/d
Wal 2-15; 3. Joan van Rekum 2-11; 4.
Ina Hoekstra 2-8; 5. Henk van Rekum
2-5; 6. Rinus Romeijn 2-2; 7. Jannie
van Kooten 2-0; 8. Nel Bloemers 1-6.

Sportief Actief in Abcoude
De Ronde Venen - Bewegen is goed
voor iedereen, en dat kan op veel
manieren. Je kunt naar een sportschool, je kunt met een app zelf
dagelijks trainen, maar je kunt ook
kiezen om in groepsverband wat aan
je fitheid te doen. Senior Sportief
Actief biedt daar nu ook in Abcoude
een goede mogelijkheid voor: In
Sporthuis Abcoude kun je elke week
een uurtje meedoen met aan een
conditieles. Deze lessen bestaan uit
een warming up, allerlei oefeningen
voor alle spiergroepen met diverse
materialen en ze worden afgesloten
met een vrolijk spel. Geen les is
hetzelfde, de deskundige docenten
van Senior Sportief Actief zorgen
voor veel variatie in de opbouw van

het sportieve uur! Door regelmatig
op een verantwoorde manier te
bewegen werk je niet alleen aan je
conditie, maar train je ook je
geheugen. De groep in Abcoude is
nog klein en op zoek naar nieuwe
deelnemers. Wilt u fit blijven of fitter
worden, dan bent u van harte
welkom om mee te doen met deze
groep. Kom kennismaken met deze
groep en de conditielessen van
Senior Sportief Actief en stap fit de
zomer in! De les is op donderdagmiddag van 16 tot 17 uur in Sporthuis Abcoude. Wilt u het eens
proberen, mail dan naar info@seniorsportiefactiefdrv.nl, bel met 06 21 91
83 53 of kom gewoon eens een keer
langs, u bent van harte welkom!

Bridgeclub Hartenvrouw/heer
Uithoorn - De achtergrond van de
speelmiddag van 12 april was tweeledig. Het was natuurlijk de week
voor Pasen en dan wordt traditiegetrouw de paasdrive gespeeld. Het
bridgeseizoen van deze dinsdagmiddagclub loopt echter eind april af en
de competitieronde dient als het kan
ook uitgespeeld te worden. Dus een
aangepaste paasdrive: deze keer
zonder prijzentafel maar met voor
alle deelnemers (en ook zoveel
mogelijk thuisbezorgd bij hen die er
niet konden zijn) een schitterende
orchideeëntak. Er was natuurlijk wel
een uitslag en de hoogste score viel
in de B-lijn. Daar behaalden Sonja
Selman & Marja Slinger 63,02%. Op
twee Jeanet Vermeij & Lenie Pfeiffer

met 55,21% en de derde plaats was
voor Matty Overwater & Rineke van
Pesch met 54,17%. Op vier en vijf
tenslotte respectievelijk Willie
Woerden & Ellen Boeringa met
53,65% en Tina Wagenaar & Cora de
Vor met 51,04%. In de A-lijn moest de
eerste plaats gedeeld worden door
Corry Smit & Bep de Voijs en Janny
Streng & Sonja Reeders met 61,46%.
Cobie Bruine de Bruin & Ria Verkerk
eindigden op drie met 57,50%; de
vierde plaats was voor Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met
56,25% en de top-vijf werd volgemaakt door Corry van der Veer &
Renske Visser met 53,13%. Voor informatie over de club graag een mail
naar hartenvrouw2015@gmail.com
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Open Dag TTC De Merel op
zondag 15 mei

Atlantis 1 boekt historische Play-Offs winst en
gaat naar de 1e klasse
Mijdrecht - Zaterdag 16 april kon een
historische dag worden voor
iedereen die Atlantis een warm hart
toe draagt. Na het winnen van de
eerste Play-Off wedstrijd vorige week
tegen Apollo uit Heerhugowaard,
werd deze keer de return gespeeld
waarbij Atlantis een verschil van +4
doelpunten moest proberen te
verdedigen. Als dat zou lukken, hield
dat in dat de ploeg uit Mijdrecht voor
het eerst sinds 1987 weer zou mogen
gaan acteren in de 1e klasse.
Het was fantastisch om te zien hoe
deze Play-Offs bij beide ploegen
leefde. Apollo had veel thuis publiek
opgetrommeld, maar de “harde kern”
van Atlantis ging daar nog even overheen. Naast het publiek dat op eigen
gelegenheid kwam, reisde er nog
eens 50 man met een speciaal geregelde touringcar mee naar Apollo.
Janneke van Ginkel, die de bus had
geregeld en de sponsoren Smit
Schoenen, Korver Makelaars, Kees en
Janny van der Zijden en Serge
Kraaikamp ontzettend bedankt voor
het mede mogelijk maken hiervan.
Kabaal
Voordat de wedstrijd begon, stond
het niet in plaats van die denkbeeldige 0-4, nee al echter 0-5 voor
Atlantis door het ongelofelijke kabaal
waarmee de supporters de sporthal
van Apollo overnamen. Toeters, trommels, megafoons, sirenes, alles werd
ingezet om Atlantis 1 naar de 1e
klasse te krijgen. En zo begon de
wedstrijd wederom net zoals vorige
week zeer gespannen tussen beide
teams. Alleen waar toen het eerste
schot van Jeroen Korver gelijk het ijs
brak na 4 seconden, duurde het deze
keer wat langer voordat een team de
score opende. Maar het was opnieuw
Jeroen Korver die na 4 minuten de
0-1 liet aantekenen waardoor de
wedstrijd echt begonnen was. En een
minuut later vergrootte Tessa Verweij
zelfs de marge naar 2 doelpunten,
Apollo moest echt reageren wilden zij
nog wel wat van hun 1e klasse ambities maken. Beide ploegen hadden
het scorend gezien heel moeilijk. Er

vielen maar weinig goals door niet
heel goed uitgespeelde aanvallen en
ook overal werd er in de passing wel
een foutje gemaakt door een uitstekend handje hier en daar. Maar het
door Van Walraven B.V. gesponsorde
team leek zich hier minder snel door
uit het ritme te laten halen en bleef
zorgen dat de marge van 2 intact
bleef. Apollo scoorde regelmatig
weer terug naar 1 verschil, maar
Sander van der Sluijs, Lynn Loman,
Amy Loman, Jelmer Steen en Rick
Kuylenburg lieten het met hun doelpunten niet gebeuren dat Apollo
weer terug op gelijke hoogte kwam.
Met nog een 2de goal van Lynn
Loman gingen beide ploegen de
kleedkamers op zoeken met een 6-8
voorsprong voor Atlantis.
Concentreren
Coach Wim Schaap en zijn assistenten
van vandaag Peter van der Wel en
Maarten Helsloot benadrukten bij de
ploeg om geconcentreerd deze
wedstrijd uit te gaan spelen en geen
gekke dingen te gaan doen. Er werd
ook gewisseld aan de kant van de
Rood-Wit-Blauwen, Fay Trompert
kwam erin voor aanvoerder Joyce
Rodenburg en Lars Kuylenburg ging
naast zijn broertje spelen op de plek
van Sander van der Sluijs. Dit had in
de eerste aanval na rust gelijk effect
waarbij Fay Trompert werd gehinderd
in haar doorbraak en de gegeven
strafworp ook verzilverde.
Apollo deed uiteraard gelijk weer wat
terug maar toen kwam de scherpe
precisie van Lynn Loman die met 2
afstandsschoten het geloof bij de
thuisploeg weer een beetje verder de
grond in schoot. Even later maakte
haar zus Amy Loman de 8-12 waarna
Apollo een alles of niets poging deed
om er nog wat van te maken en terug
kwam tot 10-12. En hier brak er een
fase aan met nog 20 minuten te
spelen waarin beide ploegen eigenlijk niet bij machte waren om een
goal te maken door de verdedigende
druk die geleverd werd, maar ook de
eigenlijk slechte afronding. Lars
Kuylenburg maakte dan wel de 10-13,

corona waren de meeste wedstrijden
zonder publiek en zijn er ook een
aantal wedstrijden niet gespeeld.
Maar met al deze invallers en de inzet
van alle dames en heren uit dit gezellige team is het gelukt om de meeste
punten van de poule te behalen.
Superknap gedaan. Ook de trainers
mogen wij niet vergeten, dank voor

lende snelheid. Zo is er voor ieder
wat wils. De afstand van de rit is
tussen de 50 en 70 kilometer. Elke
groep heeft een voorrijder en wegkapitein die de route bepaalt.
Aanmelden om deel te nemen aan de
open dag is niet nodig. Het dragen
van een valhelm is verplicht. Belangstelling om mee te rijden? De startlocatie is Tennishal de Ronde Venen,
Dokter J. van der Haarlaan 3, in Mijdrecht. Verzamelen om 08.30 uur, dan
staat er koffie voor je klaar. Vertrek
van de rit is om 09.00 uur. Na afloop
van de rit is er gelegenheid om nog
een drankje te doen. Meer informatie
kun je vinden op www.ttcdemerel.nl
onder Evenementen Open Dag.

maar daarna werd er gewoon 10
minuten lang niet gescoord.
Wissels
Beide coaches wisselden nog wel wat
spelers om deze droogte te doorbreken, maar pas na een lange tijd
maakte uiteindelijk Fay Trompert met
een doorloopbal de 10-14. Good old
Jelmer Steen wist vervolgens zijn 2de
van de middag te maken en speelster
van de wedstrijd Lynn Loman gooide
de boel helemaal in het slot. Het was
nog een mooi moment om nog een
wissel toe te passen waarbij de
aanvoerder van dit seizoen Sander
van Diemen in het veld kwam die
helaas deze wedstrijd door een opgelopen blessure vorige week “half” aan
zich voorbij moest laten gaan. Hij
kreeg nog een uitstekende kans op
een goal, maar helaas miste hij deze.
Apollo scoorde nog de 11-16, maar
dat was het moment dat de wedstrijd
voorbij was en de ploeg uit Mijdrecht
in extase bij elkaar in de armen
sprong om dit fantastische resultaat
te vieren.
Eerste klasse
Atlantis 1 gaat komend zaalseizoen
gewoon 1e klasse spelen en zoals ik
dat eerder aangaf, dat is dus helemaal
niet gewoon! Er gaat getraind
moeten worden met schotklok, er
moeten nieuwe shirts komen en er
komt nog zoveel meer bij kijken.
Maar voornamelijk is het een geweldige prestatie van deze groep spelers
en staf die het voor elkaar hebben
gekregen om zich binnen 8 jaar van
de 4e naar de 1e klasse op te werken.
En misschien ligt er nog wel meer in
het verschiet, maar eerst wordt er
hier nog even flink van nagenoten
door de toppers van Atlantis.
De selectie wil de supporters, de
sponsoren, de personen van de
livestream en verder iedereen die er
nog meer mee te maken heeft gehad
ontzettend bedanken voor de steun
en zij hopen jullie natuurlijk op het
veld weer te zien, maar ook zeker
volgend jaar in de zaal wanneer we
pas echt los gaan!

Atlantis B2 zaal kampioen 2021-2022
Mijdrecht - Het is gelukt! Het B2 korfbalteam van Atlantis is kampioen
geworden in de zaal. Dit ging niet
zonder slag of stoot, elke wedstrijd
die er gespeeld kon worden waren er
invallers nodig uit andere teams van
de vereniging. Gelukkig heeft de
vereniging hier een goed wedstrijd
secretariaat voor, Karin bedankt! Door

Regio - Ga je meest/al alleen op pad
op de fiets om een toertocht te rijden
en wil je ervaren hoe het is om in
groepsverband te rijden? Noteer dan
zondag 15 mei in je agenda. Op deze
dag organiseert Toer Trim Club De
Merel een ‘Open Dag’ waaraan
iedereen, lid of geen lid van de club,
kan deelnemen. TTC De Merel is een
fietsclub waar op recreatief niveau
wordt gefietst. Het rijden in groepsverband biedt een aantal voordelen.
Het is gezellig, het kost minder
energie en ons motto is ‘Samen Uit,
Samen Thuis’. Bij pech of ander
oponthoud word je niet alleen
gelaten. Tijdens de Open Dag wordt
er gereden in groepen met verschil-

jullie inzet. Na alweer een week
buiten te hebben getraind werd toch
afgelopen zaterdag 9 april de B2 in
het zonnetje gezet. Een mooie bos
bloemen, een persoonlijk dankwoord
voor ieder lid, een medaille, taart. De
huldiging van de dit team is groots
gevierd in de kantine aan de
Hoofdweg van Mijdrecht.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 11 april werd de
Paasdrive gespeeld. In de A-lijn-NZ
speelden Dies Bouterse & Ans Bruggeman het beste met 58,98%. Team
Gerda Ruijgrok deed het ook goed
met 55,60%, gevolgd door Hans & Nel
Leeuwerik met 50,63%. In de A-lijnOW waren de onderlinge verschillen
geringer. Aan kop gingen Henny van
Nieuwkerk & Richard van Heese met
56,64%, op kleine afstand gevolgd
door Greet Vermeij & Ada Groenewegen 54,32%, met miniem verschil
daarna Carla Navest & Frans Leeuwerik
54,06%. In een spel boden en
speelden alle paren 6schoppen, maar
het merendeel ging 1slag down. In
een ander spel was het juiste bod
2schoppen, maar sommige paren
boden 3schoppen en gingen dus
down. Jopie de Jong & Lenie Koevermans boden 3SA en maakten het, de
andere paren boden lager en maakten
ook 9slagen en sommigen gingen
down. Dus een lastig te bieden en te
spelen spel. De diverse Paasprijzen
werden aan het einde onder de
winnaars en verliezers verdeeld, inclusief enkele prikprijzen.
Super hoog
Donderdag 14 april werd een dag met
super hoge scores in beide lijnen. In
de A-lijn deden Otto Hoogendijk &
Ton Verlaan goede zaken met 65,63%
en bleven Nan & Elisabeth van den

Berg die 54,17% scoorden ruim voor.
Drie paren scoorden 51,74%, Rene de
Jong & Tineke Schreurs, Gerard & Riet
van der Meer, Ted Koene & Maria Baas.
In een spel waar schoppen de juist
keur was dwaalden enkele paren af
naar 6 SA en 7SA. Zij kwamen teleurgesteld uit de slag want het ging ruim
down, bij gebrek aan een aas en het
lastige zitsel. Soms vindt een paar een
briljante oplossing zoals Dick Licht &
Xandra Visee, die een 5klaverencontract met een upslag speelden waar
de overige teams in 3SA of 3 harten
terecht kwamen.
B lijn
In de B-lijn troonden Carla de Goede &
Tineke Venhuizen boven iedereen uit
met 65,10%. Greet Lodder & Bart
Groenevelt deden er niet voor onder
met 62,50% en Paula Kooijman & Koos
Wieling volgden op gepaste afstand
met 52,60%. Het soms boeiend te zien
dat ieder paar 4harten biedt maar dat
de score varieert van precies contract
tot 2upslagen.In een spel maakten
paar Koos Wieling een 1ruitencontract
met 4 upslagen. Anderen speelden
minder of in een andere kleur. Paar
Bart Groenvelt speelde een 3hartencontract met een upslag en een ander
team bood 4 harten en ging 1down. In
een spel werd zowel 1klaveren met 4
upslagen gemaakt en ook 4harten
met 1upslag.
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plaats in Wageningen. Wegens
corona kon dit de afgelopen twee
jaar niet doorgaan maar dit jaar mag
het weer. Op 4 mei, exact om 24.00
uur, wordt het Bevrijdingsvuur
tijdens een ceremonie ontstoken en
aansluitend nemen circa 2000
atleten het vuur tijdens de nachtelijke Nationale Bevrijdingsvuurestafette mee terug naar hun eigen
gemeente. Zo’n 35 atleten van
sportvereniging AKU nemen nu
voor het vierde jaar het vuur mee
vanuit Wageningen naar Uithoorn.

Lopers AKU brengen
Bevrijdingsvuur naar Uithoorn
Uithoorn - De lopers van de AKU
nemen in de nacht van 4 op 5 mei
het Bevrijdingsvuur mee vanuit
Wageningen naar Uithoorn. Zij
worden op 5 mei rond 10 uur
verwacht voor het gemeentehuis
waar burgemeester Pieter Heiliegers

hen ontvangt. Aansluitend is er een
ontbijt geregeld door de gemeente
voor alle deelnemers én de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel. Traditiegetrouw vindt in de nacht van 4 op
5 mei de Bevrijdingsvuurceremonie
en de nationale Bevrijdingsestafette

Ontbijt
De lopers van de AKU komen op 5
mei rond 9.45 uur aan in Uithoorn.
De burgemeester zal de fakkel in
ontvangst nemen van de atleten en
vervolgens het bevrijdingsvuur
ontsteken voor het gemeentehuis.
Na een kort welkomstwoord staat er
in het gemeentehuis een ontbijt
klaar voor alle deelnemers. Dit
ontbijt wordt hen gratis aangeboden door de gemeente Uithoorn.
Naast de atleten zijn ook inwoners
welkom om van dit ontbijt te
genieten.

Kun je al iets zeggen over je doelstellingen voor KDO 2 voor volgend seizoen?
De grootste uitdaging zal liggen in het
onder de knie krijgen van het seniorenvoetbal van de talentvolle spelers
in de jeugd. Zeker fysiek zal dit voor
een aantal een mooi gevecht gaan
worden. Tevens wil ik mijn beste
spelers klaarstomen voor het eerste
elftal van KDO. Mijn spelersgroep is
nog niet volledig bekend, maar buiten
kijf staat dat ik zo hoog mogelijk wil
eindigen in de reserve tweede klasse.

Eddy van Leeuwen, de nieuwe
trainer van KDO 2
De Kwakel - Medio december jl.
werd bekend dat Edwin Reder
volgend seizoen de opvolger gaat
worden van Mark Wietsma als trainer
bij KDO 1. Hierdoor was er een vacature ontstaan voor het trainerschap
van KDO 2. Eind februari is er in De
Kwakel adequaat gehandeld en
kreeg de technische staf een goede
eerste indruk van Eddy van Leeuwen
tijdens een kennismakingsgesprek.
Nadat een paar weken later diverse
spelers van het tweede ook positief
waren over Eddy, was de functie snel
en naar wens vervuld. Het is een
opmerkelijke overstap van Eddy
geworden, omdat hij dit seizoen
trainer is van RKDES 2. Op 13 april jl.
belde ik (Paul Hogerwerf ) Eddy op
voor een interview.
Allereerst gefeliciteerd met je nieuwe
baan Eddy. Vanwaar jouw overstap
van RKDES 2 naar KDO 2? In de competitie staat RKDES 2 op dit moment 5e
en KDO 2 10e.
Ach, soms moet je door de stand
heen kijken. RKDES heeft nu een
krappe selectie, waarbij een aantal
ouderen noodgedwongen teruggehaald zijn alsnog genoeg spelers op
de been te krijgen. In de afgelopen
maanden heb ik hier veel over
gesproken binnen RKDES. Voor mij
was het te onzeker of we volgend
seizoen een brede selectie op de
been konden brengen. Uiteindelijk
heb ik de moeilijke beslissing
genomen om toch verder te gaan
kijken.

Heb je ook aanbiedingen van
andere clubs ontvangen?
Ja, ik heb wel met andere clubs
gebeld, maar ik ben alleen bij KDO
op gesprek geweest. Maurice Bartels
van KDO heeft mij benaderd,
waarna ik twee positieve
gesprekken heb gehad in De
Kwakel. Bijzonder vond ik in mijn
tweede gesprek dat er ook spelers
van het team onderdeel hiervan
uitmaakte.
Hoe ziet jouw team er volgend
seizoen uit?
Naar aanleiding van mijn
gesprekken heb ik een goed beeld
gekregen van mijn team van
volgend seizoen. De verwachting is
nu dat er een nieuwe lichting van
J019 gaat doorstromen naar de
selectie. Toevallig heb ik ze afgelopen zondag aan het werk gezien,
toen zij in Kudelstaart tegen RKDES
J019 speelde. Er zitten in KDO J019-1
een aantal talenten die ik graag wil
gaan laten wennen aan het seniorenvoetbal. Daarnaast heb ik dit
seizoen met RKDES 2 al 2x in competitieverband gelijk gespeeld tegen
KDO 2. Van dit huidige team hoop ik
volgend seizoen ook met velen te
gaan samenwerken.
Kunnen we versterkingen van
RKDES verwachten?
Haha, nee ik ga niet actief spelers
benaderen om de overstap naar De
Kwakel te maken. Dit vind ik ook niet
chique richting RKDES.

Met Raymond de Jong heb je twee jaar
goed kunnen samenwerken. Wat vond jij
hiervan?
Met Raymond heb ik een sterke band
opgebouwd, ook omdat wij op het
Alkwin Kollege met elkaar in de klas
hebben gezeten. Onze 4-3-3 speelstijl
komt in hoofdlijnen met elkaar
overeen, waarbij er wel onderlinge
verschillen zijn in de manier van druk
zetten op de tegenstander.
Hoe is jouw trainerscarriere tot nu toe
verlopen?
Nadat ik jarenlang bij RKAV gevoetbald
had, heb ik bij deze club ook mijn trainerspapieren gehaald (waaronder
TC3). In Aalsmeer heb ik diverse jeugdelftallen onder mijn leiding gehad.
Daarna heb ik de overstap naar RKDES
gemaakt, waar ik begonnen ben als
trainer van J016 en nu voor het twee
seizoen trainer ben van het tweede
elftal. Tussentijds lees ik diverse
vakbladen om mijn kennis bij te
houden / te vergroten.
Wil je nog wat over je leven naast het
voetbal vertellen?
Ja zeker, ik ben 54 jaar oud en geboren
in Aalsmeer. Ik woon nu in Kudelstaart
samen met mijn vrouw Suzanne en
zoon Jesse van 17 jaar. Zelf doe ik af en
toe aan wielrennen en bezoek ik regelmatig een sportschool. In het dagelijkse leven ben ik inkoper bij de Technische Unie in Amstelveen.
Tot slot, hoe komt de organisatie van
KDO op jouw over?
Ik vind dat het bij KDO heel goed
georganiseerd is allemaal. De
gesprekken met mij waren prima
voorbereid en ze zijn eerlijk en
oprecht over mijn uitgangspunten
en verwachtingen.

Paasdrive bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Op deze witte donderdagochtend stond alles bij Bridgeclub ABC in het kader van Pasen. En
daar was door het bestuur en de
feestcommissie veel werk van
gemaakt. Uiteraard werd er ook nog
gebridged en dat was op het
scherpst van de snede, waarbij vooral
het paar Henny en Lucas van de Meer
van zich deden spreken door met de
hoogste score in de B lijn te eindigen
wat tevens de hoogste dagscore was.
In de A lijn ging de 1e plaats naar het
sterk spelende damesteam Addie de
Zwart en Jeannet Vermey met 56,25
%, de 2e plaats (Ex aequo, om er
maar wat Latijns in te gooien) het
paar Alice Oostendorp & Els van Wijk
en het gelegenheidspaar Tina Wagenaar en Henk Stolwijk met 52,78 &. C
lijn: In de C lijn, ze zijn al even
genoemd, ging de 1e plaats met
57,50 % naar het paar Henny en
Lucas van de Meer. De 2e plaats ging

met 52,50 % naar het goed spelende
paar Co Beunder en Crace Halim. En
plaats 3 was met 51,25 % voor de
wedstrijdleider Gerard Prager en
Lotte Minderhoud. De wedstrijdleider was buiten het bridge toch
goed op dreef, vooral omdat hij op
magische wijze weer licht wist te
brengen in enkele kastjes die het af
lieten weten. Als u het niet erg vind,
of zelfs leuk om al vroeg in de
ochtend een gezellig spelletje bridge
te spelen dan bent u van harte
welkom op donderdagmorgen vanaf
9.00 uur in het Buurtnest Uithoorn.
Natuurlijk kunt u geheel vrijblijvend
komen kijken en eventueel mee
spelen om de sfeer te proeven. Voor
nadere informatie en/of lid worden
van Bridgeclub ABC kunt u contact
opnemen via de mail met onze voorzitter mevr. Willy Schoemaker
w.schoemaker@live.nl,
w.schoemaker@live.nl

Legmeervogels -23
breekt de baan
Uithoorn - Nadat de wedstrijden
tegen alle 5 tegenstanders in de
poule verloren waren gegaan, begon
zaterdag 16 april de terugronde. Met
frisse moed trad LMV aan tegen
Pancratius. De temperatuur tikte de
15 graden aan, genoeg aanleiding om
bij de scheidsrechter 2 extra drinkpauzes aan te vragen. LMV liet uit
niets blijken de mindere te zijn, en
trok meteen ten aanval. Jens, deze
keer op het middenveld acterend, gaf
een korte pass op Ogan, die de bal
prachtig in de verre hoek krulde. Lang
duurde de luxe van een voorsprong
niet. 4 minuten later zag Milo zich
gedwongen aan de noodrem te
trekken, helaas in het eigen strafschop-gebied. De penalty werd feilloos benut door Pancratius. In de
eerste drinkpauze riep coach Hennie
zijn mannen bij elkaar en spoorde ze
aan zo door te gaan. Al even later had
dit resultaat. Ogan soleerde langs 3
tegenstanders en wist ook nog de
keeper te verschalken voor een
nieuwe voorsprong. Het team ging op
dezelfde voet verder en bleef drukken
op de Badhoevedorpse verdediging.

In minuut 43 schoot Camiel voorlangs, maar 1 minuut later wist hij wel
te scoren. Uit een prachtig opgezette
aanval over 3 schijven mocht hij
afronden. Welk een luxe, 3-1 bij rust.
Lastiger
Zoals verwacht kreeg LMV het de
tweede helft wel lastiger en werd
teruggedrongen op eigen helft. Echt
gevaarlijk werd Pancratius niet en
LMV kon af en toe counteren.
Pogingen van Jens, Jules en Bram
mislukten, maar de klok kroop naar
het einde. De scheidsrechter dacht
daar anders over en liet maar doorspelen. Toen uiteindelijk de dorstige
grensrechter zijn vlag neerlegde en
richting kantine trok, vond hij het ook
mooi geweest en floot af. Een welverdiende overwinning voor LMV, het
geduld van de supporters werd
beloond. Het team vertrok juichend
richting het terras voor een ongetwijfeld langdurige derde helft met
gerstenat en bruin fruit. Man of the
match Mike, die zijn verdediging sterk
leidde en strooide met fraaie passes
richting voorhoede.

HR2day volleybal-toernooi bij KDO
De Kwakel - Op zaterdag 9 april
heeft het HR2day recreanten
volleybal-toernooi weer plaatsgevonden. Na een afwezigheid van
twee jaar waren de ingeschreven
teams zeer blij dat er weer gespeeld
kon worden. Met minder opgaven
dan gehoopt, kon er toch met zeven
teams een toernooi gedraaid worden
in de KDO sporthal aan de vuurlijn.
Van zeven tot tien uur hebben de
spelers en speelsters hun kunnen
getoond en op een fanatieke, maar
gezellige manier de wedstrijden
afgewerkt.
Minder teams
Door de aanwezigheid van minder
teams dan vorige edities, was het
mogelijk om bijna elk team tegen
elkaar te laten spelen en op die
manier een reële rangschikking te
maken. Dat de teams aan elkaar
gewaagd waren is wel te zien aan de
uiteindelijke ranglijst. Naast de
hoofdsponsor HR2DAY, waarvan het

sponsorbedrag is overgemaakt aan
de Actie voor Oekraïne, heeft ook
Poldersport uit De Kwakel weer twee
waardebonnen gesponsord voor een
rondje door de weilanden. Na afloop
van het toernooi hebben de deelnemers nog even nagezeten met een
hapje en een drankje in de gezellige
KDO kantine en werden de prijzen,
voor elk team een tas met versnaperingen en een bon voor wat warme
snacks, in ontvangst genomen. De
eindstand is geworden : 1 De Dieseltjes. 2 De Jagerboms. 3 en 4 De
Hobbyclub en De Broekkies. 5 en 6
De 3e helft en De Sasjes. 7 Zamida.
De poldersport arrangementen
werden gewonnen door De Dieseltjes en De Hobbyclub. Er kan teruggekeken worden op een gezellig
toernooi, wat volgend jaar in begin
april weer gepland staat, met hopelijk meer teams. Op dinsdag van
20.00 tot 21.30 u. trainen de dames
van KDO, dus heb je zin om te volleyballen, dan ben je van harte welkom.

SPORT 23

20 april 2022 • inderegio.nl

Foto’s: :Hans van Gelderen)

Doelpunten festival op
sportpark Argon
Mijdrecht - Er heerste een feestelijke stemming na afloop van de
wedstrijd Argon tegen Nootdorp,
maar liefst acht doelpunten vielen
er te noteren, bij rust was de stand
4-1 en de uiteindelijke eindstand
werd 5-3. Toch weer een paar
onnodige tegendoelpunten maar
de winst was dik verdiend, mede
omdat Nootdorp achterin een paar
steken liet vallen waarvan Argon
nu goed van profiteerde. Het
herstel dat een paar wedstrijden
terug intrad zette zich voort.
Younes Ouaali zag zijn werklust nu
wel beloond en scoorde drie maal,
Max Oliemans trof twee maal het
net.

Startblokken
Argon kwam goed uit de startblokken, al na drie minuten zagen we
een aanvallende actie van Argon die
een hoekschop opleverde en twee
minuten later ging een schot van
Max Oliemans via keeper De Leeuw
opnieuw tot hoekschop, er was een
protest voor vermeend hands maar
scheidsrechter Julio Barrales, die
prima floot, zag geen aanleiding om
de bal op de stip te deponeren. Een
minuut later was het wel raak toen
Oliemans het keeper De Leeuw zo
lastig maakte dat deze de bal inleverde bij Dylan Bergkamp die voortzette op Younes Ouaali en die vervolgens afrondde, 1-0. In minuut 12

CSW verslaat koploper BFC
Wilnis - CSW speelde zaterdag een
cruciaal duel in Bussum. Tegen
koploper BFC dat gelijk stond in
punten met De Meern was het een
kwestie van aanhaken of afhaken in de
strijd om de titel. Het gat was 4 punten
maar na zaterdag nog slechts 1 want
CSW stapte na 90 enerverende
minuten als winnaar van het veld.
Reeds na 2 minuten spelen kwam CSW
al op voorsprong. Bij een voorzet van
Bram Korver schatte de doelman de
situatie verkeerd in, de bal belandde
op de lat waarna de terugspringende
bal door Berry Kramer in het lege doel
werd gekopt. In die beginfase was
CSW voetballend duidelijk de betere
ploeg met goed combinatiespel. Maar
na een kwartier spelen kwam BFC
bijna op gelijke hoogte. Bij een voorzet
vanaf links werd de bal in de zestien
uit de lucht op de schoen genomen
maar de lat bracht redding voor CSW.
Niet veel later leek CSW een unieke

kans te krijgen op de 0-2 toen Matt
Veerhuis de diepte werd ingestuurd en
alleen op de doelman kon afgaan maar
Veerhuis die duidelijk achter zijn man
vandaan kwam werd ten onrechte
teruggefloten voor buitenspel. CSW
kreeg in deze eerste helft ook een
aantal hoekschoppen wat ook wel
gevaar opleverde maar de kopballen
troffen net geen doel. Verdedigend
gezien had CSW de zaakjes prima op
orde en BFC was zoekende naar de
juiste opening. Weinig moeilijk werk
dus voor de rust voor doelman Rahim
Gok wat in de tweede helft wel anders
zou worden.
Slordigheidje
Na rust kreeg BFC direct al een grote
kans op de gelijkmaker na een slordigheidje aan de kant van CSW maar de
bal werd uit een moeilijke hoek naast
het doel geschoten. CSW pakte de
draad weer op en kreeg in het eerste

Voetbalvrouwen gezocht
De Hoef - Even voorstellen: wij zijn de
veteranen vrouwen 30+ van HSV’69 uit

de Hoef. Elke woensdagavond vanaf
20.15 trainen wij met elkaar op het

werd het al 2-0, Max Oliemans passte
op Ouaali en die lanceerde een
onhoudbaar schot. Daarna brak
Nootdorp een paar keer gevaarlijk
door, een kopbal werd door Marijn
van Wandelen uit de hoek gehaald
en bij een hoekschop daarna was
uiteindelijk de Argon doelman die
aan het langste eind trok. Daarna
kwam de sleurende Max Oliemans
goed in beeld, eerste werd zijn schot
tot hoekschop verwerkt, twee
minuten later werd zijn doelpunt
afgekeurd vanwege hands, maar een
minuut later nam hij toch revanche
en tekende na een fraaie actie voor
de 3-0. Toch kon Nootdorp nog iets
terugdoen, Rodney Ebing kon bij de
tweede paal inkoppen, 3-1. Op slag
van rust perste Max Oliemans er nog
een prachtige solo uit die hij even
mooi afsloot voor de 4-1
tussenstand.
Redelijk
De twee helft gaf het eerste kwartier
nog redelijk voetbal, Oliemans
lanceerde een hard schot maar de bal
scheerde over de kruising, keeper
Michel de Leeuw onderschepte net
op tijd een actie van Dylan Bergkamp.
Het vijfde doelpunt dat Argon daarna
maakte kwam voort uit een fraaie
combinatie waarin men elkaar de bal
gunde, Younes Ouaali kwam als
laatste aan de bal en maakte de 5-1.
Met nog een half uur te spelen kreeg
Argon een strafschop tegen, er werd
iemand aan zijn shirtje getrokken.
Mitchel Abdoel verzilverde dit buitenkansje 5-2. Dan kwam het wisselen,
eerst moest Yannick van Doorn
geblesseerd uitvallen, Erkelly de Sa
verving hem. Vervolgens werden
Robin Voorend en Mika Keizers
ingezet, en met nog tien minuten te
gaan ook Tim Waning en Sven Beek.
In die fase veel blessurebehandelingen, Nootdorp scoorde nog via
Mercera 5-3 en de laatste actie was
van Adil Lechkar namens Argon maar
keeper Michael de Leeuw vond vijf
keer vissen genoeg. Argon kan weer
een beetje omhoog kijken, stijgt naar
plaats vijf en gaat Zaterdag naar AFC,
aanvang 12.30 uur Amsterdamse tijd.

kwartier na rust veel ruimte om gevaar
te stichten alleen de juiste precisie
ontbrak bij de laatste bal. BFC begon
steeds meer aan te dringen en kreeg
ook wel mogelijkheden maar doelman
Gok bleek voor de ploeg uit Bussum
een niet te nemen horde deze middag.
Bij elke voorzet was de doelman de
baas in de lucht en ook bij inzetten
vanaf de grond kwam hij als winnaar
tevoorschijn. BFC kreeg ook diverse
hoekschoppen te nemen maar dit
leverde geen gevaar op. Aan de
andere kant was het Stefan Tichelaar
die vlak voor tijd bijna doeltreffend
was maar zijn schot in de korte hoek
werd prima gestopt door de doelman.
BFC perste er nog een laatste inspanning uit maar CSW wenste niet te capituleren en wist zodoende de achterstand op BFC te verkleinen tot op 1
punt. Het gat met koploper De Meern,
dat zijn wedstrijd wel won, blijft 4
punten maar met nog 8 wedstrijden
voor de boeg is er nog van alles
mogelijk.

kunstgrasveld in de Hoef. In het vooren najaar, doen wij mee met de
30+competitie en spelen op vrijdagavond om de week met meestal 5
verschillende teams uit de omgeving,

Promotie voor De Vinken 1 en
De Vinken 2
Vinkeveen - Terwijl het veldseizoen
al is opgestart, moesten De Vinken 1
en De Vinken 2 nog een laatste
wedstrijd in de zaal spelen om
promotie veilig te stellen. En dat is
gelukt. De Vinken 1 won afgelopen
zaterdag met overtuiging van ESDO
1 uit Kockengen en promoveerde
naar de tweede klasse. In een volle
Boei in Vinkeveen won het eerste
team van korfbalvereniging De
Vinken met 18-10. De Vinken 2 won
met 21-19 van Animo 3 en promoveert hiermee naar de reserve
tweede klasse. De sfeer zat er goed in
bij De Vinken. De jeugdteams
hadden voor prachtige spandoeken
gezorgd om de selectieteams extra
aan te moedigen. De tribunes in de
blauw en wit versierde Boei zaten
gezellig vol. De Vinken 2, gesponsord
door Partycentrum De Vink, zorgde
voor een boeiend voorprogramma in
de return tegen Animo 3. Het scoreverloop ging redelijk gelijk op.
Halverwege de tweede helft kwam
De Vinken op een stabiele voorsprong die niet meer uit handen
werd gegeven. Daarmee stelde De
Vinken 2 de promotie veilig en kon
het publiek zich opmaken voor de
hoofdmacht. De eerste promotiewedstrijd van het vlaggenschip
tegen ESDO werd in Kockengen nipt
gewonnen met 1 doelpunt verschil.
Dit keer wilde De Vinken met meer
overtuiging winnen. De allerjongste
leden van de club, “de Kangoeroes”
mochten met de spelers van het
eerste team het veld oplopen en
tijdens de wedstrijd vanaf de eerste
rang aanmoedigen.

bestond uit Rutger Woud, Jerom
Stokhof, Emese Kroon en Zoë van
Dasler. De tegenpartij reageerde vrij
snel op de 1-0 met een eerste tegendoelpunt. Rutger Woud zorgde voor
de 2-1 en vervolgens scoorde De
Vinken de 3-1 en de 4-1 door de
dames Zoë van Dasler en Eva Hemelaar. ESDO gaf De Vinken weinig
ruimte, maar miste zelf heel veel
kansen, waardoor De Vinken toch
verder kon uitlopen naar 5-1 via een
strafworp van Mariska Meulstee.
ESDO kwam wel wat terug, raakte
meer kansen, maar De Vinken kwam
niet echt in gevaar. Overtuigend
bleef De Vinken scoren en kwam de
ruststand uit op 12-5. Doelpunten
kwamen van Eva (3x), Rutger (2x),
Mariska en Zoë.
Minder doelpunten in de
tweede helft
In de tweede helft opende Levi
Kroon opnieuw de score door de
13-5 te maken. Dat was niet zijn
enige doelpunt in de tweede helft,
maar liefst vier van de zes doelpunten kwamen van hem af. Zoë
scoorde de 14-5. Er vonden vervolgens wat wissels plaats en Emese
Kroon moest helaas geblesseerd het
veld verlaten. ESDO bleef proberen
dichterbij te komen en zat er vooral
in de verdediging bij de dames
bovenop, maar het lukte ze niet om
het verschil goed te maken. De
Vinken bleef rustig en het eigen spel
spelen. De einduitslag kwam uit op
een overtuigende 18-10.

Ruime afstand in de eerste helft
Levi Kroon scoorde in de eerste
minuut van de wedstrijd al direct de
1-0. Hij begon samen met Jelle Mul,
Mariska Meulstee en Eva Hemelaar in
de aanval. De eerste verdediging

Tot slot
De Vinken, gesponsord door de Suite
uit Mijdrecht, promoveert met dit
verdiende kampioenschap naar de
tweede klasse in de zaal. Een mooi
resultaat van het team met trainer/
coach Sabrina Kooijman. Nu op naar
een net zo succesvol veldseizoen!

4 wedstrijden op een avond. Wij
zoeken enthousiaste vrouwen, die het
leuk vinden om in teamverband, elke
week een balletje met ons te komen
trappen en ook vooral van gezellig-

heid houden. De 3e helft is namelijk
ook erg belangrijk. Kom gezellig een
keer kijken en/of meedoen? Voor informatie kun je bellen met Joke Blokland
06-48020266. Tot op het veld.
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Uithoorns Mooiste Loop

Uithoorns Mooiste Loop
Uithoorn - Na twee jaar heeft AKU
weer de mogelijkheid Uithoorns
Mooiste-Loop zonder beperkingen te
organiseren. Geen virtuele loop maar
een wedstrijd waarop alle atleten,
van jong tot oud, in een groep tegelijk kunnen starten en een echte
wedstrijd te lopen. Nadat de loop
i.v.m. corona op 30 januari niet plaats
kon vinden, wordt het evenement nu
op zondag 24 april gehouden.
Uithoorns Mooiste is een van de acht
wedstrijden van het Zorg en Zekerheidcircuit en het is de organisatie
van het circuit gelukt om alle
wedstrijden dit jaar door te laten
gaan. Elke vereniging die een
wedstrijd binnen het Zorg en Zekerheidcircuit organiseert heeft waar
nodig een alternatieve datum
kunnen vinden zodat alle lopers die
zich hadden ingeschreven voor het
circuit volledig aan hun trekken
konden en kunnen komen.
Programma
G-run: Op 24 april wordt traditioneel
gestart om 10.15u. met de G-run, een
grote groep Specials die op de dinsdagavond bij AKU trainen, worden
weggeschoten voor de 1 kilometer,
een aantal met ondersteuning van
een vrijwilliger en sommigen maken

gebruik van de racerunner, een
prachtig hulpmiddel. Een aantal
Specials hebben een dergelijke
conditie opgebouwd dat ze aan de 5
kilometer meedoen. Na afloop
ontvangen alle deelnemers een
mooie medaille.
Kidsrun: Voor de jeugd t/m 11 jaar is er
een AH Jos van den Berg kidsrun,
ofwel de GeZZinsloop over 1 kilometer, de start daarvan is 10.30u. Het
is een GeZZinsloop omdat ouders of
opa of oma mee kunnen lopen met de
jongste groep kinderen die mee willen
doen. Naast een medaille krijgen alle
kinderen na afloop een goodybag,
gevuld met waardebonnen, een krentenbol, zakje met bloemenzaad, etc.
Wedstrijdlopen: Om 11.00u. wordt
gestart met de eerste lange afstand,
de van Schie 5 kilometerloop. Snel
daarna, om 11.05u. starten de twee
langste afstanden tegelijk, de AA
Sloop 10 kilometerloop en de Takii 10
Engelse Mijlen.
Organisatie
De start/finish van alle afstanden
vindt plaats op het grote plein op
sportpark de Randhoorn voor het
clubhuis van Legmeervogels.
Onderweg zijn er voldoende drankposten en na afloop is er water, fruit

OldStars cycling van start
in Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdag 20 mei kunnen
sportieve fietsers, zowel man als
vrouw, met een race- of sportfiets
met meerdere versnellingen uit
Uithoorn en omstreken gratis kennismaken met OldStars cycling bij
UWTC Uithoorn. Er wordt bij OldStars
cycling gebruik gemaakt van aangepaste richtlijnen, waardoor het nog
laagdrempeliger en toegankelijker
wordt. OldStars cycling is hierdoor
uitermate geschikt voor 55+’ers die
op een gezonde manier willen
blijven bewegen en hun sociale
netwerk willen verrijken. De OldStars
cycling kick-off in Uithoorn is een
gezamenlijk initiatief van de NTFU,
het Nationaal Ouderenfonds en
UWTC Uithoorn. Aanmelden voor
vrijdag 20 mei kan via Anton Bouter,
via: bouteranton@gmail.com of
06-54333929.
OldStars cycling in Uithoorn
OldStars cycling hanteert dezelfde
regels als het reguliere wielrennen,
met een aantal uitzonderingen. Deze
uitzonderingen dragen voor een
belangrijk deel bij aan het beweegplezier. Sportprestaties staan niet
voorop bij OldStars cycling.
Bewegen, meedoen, ontmoeten en
gezelligheid wel. In de visie van
OldStars is sportief fietsen namelijk
niet het doel, maar een middel om
actief en sociaal bezig te zijn. De

instructeur / wegkapitein handelt
volgens de verkeersregels en de
gedragscode van de NTFU en houdt
in de gaten of de deelnemers in de
groep zich hier ook aan houden. De
hoofregel is ‘Samen uit, samen thuis’.
UWTC Uithoorn start op vrijdag 20
mei met de eerste groep deelnemers
OldStars cycling.
Het programma voor de kick-off
op datum:
09.00 inloop met koffie, thee en
versnapering
09.20 welkomstwoord
09.45 OldStars Cycling training
11:00 afsluiting met koffie, thee en
versnapering
OldStars voor alle ouderen
OldStars is er voor alle ouderen die
zelf willen en kunnen bewegen in
sport, bij de sportvereniging en in de
maatschappij. Hierbij wordt sport
ingezet als middel om ouderen op
een laagdrempelige manier te laten
bewegen, samen te laten komen,
mee te laten doen en betekenisvol te
laten zijn binnen de vereniging of de
wijk. Bij OldStars kunnen alle
ouderen laagdrempelig bewegen,
meedoen, ontmoeten en eigen regie
behouden door actief te zijn als
begeleider, trainer, spelbegeleider
en/of vrijwilliger. Het Nationaal
Ouderenfonds neemt hiermee,

en een mooie herinnering aan de
loop. Er zijn voldoende kleedkamers
met douchegelegenheid en tevens
zijn er voldoende toiletfaciliteiten.
Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven.
Parkeren en loopbrug
Op deze dag is er meer dan
voldoende parkeergelegenheid voor
alle atleten en bezoekers. Naast de
grote parkeerplaatsen op sportpark
de Randhoorn kan er geparkeerd
worden langs de Noorddammerweg
en bij een aantal bedrijven langs deze
weg. Om te voorkomen dat atleten en
toeschouwers een grote afstand
moeten lopen naar de start/finish is er
door de firma van Schie, specialist in
grond- weg- en waterbouw, een loopbrug over de sloot gelegd.
Voor- en na-inschrijven
Van te voren inschrijven voor een van
de langere afstanden heeft de voorkeur. Dat kan via www.inschrijven.nl.
Dat levert een korting op van € 2,- en
je kunt je op de dag van de loop je
startnummer en chip direkt ophalen
in de kantine van Legmeervogels op
het sportpark. Je kunt je natuurlijk
ook op de dag van de loop zelf
inschrijven vanaf 9.00u. Actuele informatie over de loop kunt u vinden op
www.uithoornsmooiste.nl.

Legmeerwest
Randhoornweg tussen Randweg en Sportpark 10.00-13.00
Randhoornweg tussen Sportpark en Randweg 10.00-13.00
Randweg tussen Langs De Baan en Noorddammerweg 10.00-13.00
Randweg tussen Noorddammerweg en Langs de Baan 10.00-13.00
Randweg tussen Tica en Noorddammerweg 10.00-14.00
Noorddammerweg tussen Randweg en Randhoornweg 10.00-14.00
Noorddammerweg tussen Randhoornweg en Randweg 11.00-11.30
Noorddammerweg/Knobbelzwaan wachttijden 11.05-11.25
Koekoek en Kievit 11.05-11.25
Noorddammerweg /Maximalaan wachttijden 11.15-11.35
Vogellaan 10.15-11.35 na 11.35 alleen afgesloten richting Randweg tot 13.00.
Wijk verlaten via Haas en parkeerplaats richting Maximalaan
Hermelijnpad 11.00-11.30
Faunalaan 11.00-13.00
Legmeer
Aan de Zoom vanaf Wikke/ Legmeerplein t/m Buitendijks van 11.00 -13.00
Aan het Spoor richting Aan de Zoom 11.00-13.00
Wederik, Aan het Spoor, Weegbree en Wikke kunnen de wijk verlaten via
Wederik Zonnedauw en Zegge maar wel met veel hinder.
Maximalaan
Oversteek bij Poelweg geen afsluiting wel wachttijden 11.20-11.40
Oversteek Waterlinie geen afsluiting wel wachttijden 11.15-13.00
Fietspad tussen Waterlinie en Poelweg 11.00-12.00
De Kwakel
Poelweg tussen Maximalaan en Vuurlijn 11.20-11.45
Iepenlaan 11.15-11.45
Noorddammerweg bij Iepenlaan geen afsluiting wel wachttijden 11.15-11.45
Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg 11.15-13.00 (van en naar
Uithoorn)
Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg (van en naar De Kwakel)
tot Qui Vive 11.15-11.45
Tot Thamen 11.15-11.55
Vuurlijn Tussen Poelweg en Hoofdweg 11.20-11.50
Hoofdweg 11.15-12.00
Fietspad langs N-Z Route 11.15-12.15
Meerwijk
Grevelingen, Gouwzee, Gooimeer 11.40-12.35
Fietspad Amsteldijk richting Vrouwenakker 11.40-12.35
Laan van Meerwijk oversteek Molenvliet geen afsluiting wel wachttijden
Uithoorn
Boterdijk Molenvliet-Watsonweg 11.40-12.45
Elzenlaan 11.45-12.45

samen met onder anderen partners
Menzis en VWS, de volgende stap in
de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving. Na
OldStars walking football lanceerde
het Ouderenfonds al succesvol 15
nieuwe aangepaste spelvormen voor
55-plussers zoals onder andere
OldStars walking hockey, OldStars
tafeltennis, OldStars walking basketball, OldStars tennis, OldStars
walking handball en OldStars
walking rugby.
Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich
samen met partners, donateurs en
vrijwilligers in voor een samenleving
waarin geen enkele oudere zich
eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht
op ontmoeting. Zo helpen wij
ouderen om op een actieve manier
ouder te worden. Ook stimuleren we
de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want
ouder worden doe je samen!

Een eitje voor dammers K&G
De Kwakel - De bondswedstrijd
tegen Haarlem was beslist geen eitje,
maar het resultaat was daar wel naar.
Invaller Jos Harte speelde een
berepot en werd daarmee met een
punt beloond, 1-1. Daar kwam een
punt bij toen Adrie Voorn remiseerde.
Alleen Rene de Jong en Wim Konst
bleven in de strijd, Rene stond iets
beter, maar Wim leek op een nederlaag af te stevenen. Maar de tovenaar
van Nieuwveen wist een verraderlijke
combinatie in de stand te vlechten.
Met een dubbele doorbraak wist Wim
de bakens volledig te verzetten en
K&G op voorsprong te zetten, 2-4.
Alle ogen werden op Rene gericht, in
een voordelige stand werd zijn
remise aanbod geaccepteerd, eind-

stand 3-5 voor K&G. Als beloning
kregen zij ieder een dozijn Kwakelverse eieren mee, voorzichtig moest
Rene weer naar huis laveren. Twee
wedstrijden resten er nog, wil K&G in
de titelrace blijven dan zullen ze op
vrijdagavond in ‘t Fort van Zaanstreek
moeten winnen. Deze week werd ook
de sneldamtitel beslecht. In het allerlaatste vluggertje moest de beslissing
vallen, altijd in Voorns voordeel, maar
werd het Fred of Adrie? Adrie was
Fred te vlug af en zal daardoor op de
afsluitende jaarvergadering op 29
april in de prijzen vallen. Fred wacht
deze week een belangrijke wedstrijd
tegen Wim Konst, een van de twee zal
dit jaar kampioen van de Kwakelse
damclub worden

