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Door de autoluwe inrichting van deze 
wijk, hoe prettig ook voor de bewo-
ners, zijn de basisscholen, het kinder-
dagverblijf, de buitenschoolse opvang 
en de peuterspeelzaal met de auto 
minder goed bereikbaar. Daar staat 
tegenover dat de locaties zónder auto 
heel goed bereikbaar zijn. Bijvoor-
beeld op de � ets of lopend. 

Kleurzones
In de afgelopen maanden stelden de 
gemeente, de politie en de directies 
van De Springschans en De Kajuit 

samen een plan op voor een veiligere 
verkeerssituatie rondom Eendracht. 
Het resultaat is een plattegrond met 
kleurzones; elke kleur geeft aan hoe 
kinderen in die zone het best naar de 
locaties gebracht kunnen worden: 
met de auto, met de � ets of te voet. 

Lancering op 9 mei
Het plan wordt gelanceerd op 
maandag 9 mei, de eerste dag na de 
meivakantie. Bij de locaties aan 
Eendracht zullen spandoeken hangen 
met de slogan “Kom � etsend of met 

de benen en de verkeersdrukte is 
verdwenen! #verkeersveiligheid”. De 
veiligheid van kinderen en volwas-
senen is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. Want veilig en gezond 
naar school of kinderopvang, dat wil 
toch iedereen? Door per zone het 
veiligste vervoermiddel te kiezen 
maken we samen de verkeerssituatie 
beter, aldus de organisatoren.

Meld onveilige verkeerssituaties
Wilt u als ouder of omwonende een 
onveilige verkeerssituatie melden, 
rond Eendracht of ergens anders in de 
gemeente? Gebruik de Makkelijk 
Melden app, te downloaden via 
uithoorn.nl/melding.

Uithoorn – De verkeersveiligheid rond De Springschans, De Kajuit, 
Solidoe en Borus vraagt permanent aandacht. Alle zijn gelegen aan 
Eendracht in Meerwijk.

Aandacht voor de verkeers-
veiligheid aan de Eendracht

Uithoorn - Er gaan veel geruchten 
over de sluiting van Café Bonaire. 
Vorige week heeft Esther Bredius in 
deze krant toegelicht wat er precies 
aan de hand is. Ze heeft onbedoeld 
een fout gemaakt in de boekhouding 
die een aantal jaren consequent is 
doorgevoerd. Omdat dat gezien wordt 
als een strafbaar feit krijgt Esther bij de 
aanvraag van een nieuwe vergunning 
een negatief advies van de Wet Bibob. 
De gemeente Uithoorn heeft dat 
advies overgenomen en dus moet Café 
Bonaire de deuren sluiten. Pas in 2023 
kan Esther een nieuwe vergunning 
aanvragen. Esther vraagt zich echter af 
of er meer schuilt achter de weigering 
van een nieuwe vergunning, zoals de 
bouw van woningen in de Julianalaan. 
Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad 
naast haar etablissement elf apparte-
menten gebouwd gaan worden. 
Volgens de gemeente Uithoorn is er 
echter geen sprake van dat de bouw 
van deze woningen te maken heeft 
met het niet verlenen van een nieuwe 
vergunning. “Dit gaat puur om de 
vergunning”, zegt de persvoorlichter. 
“Het landelijk bureau Bibob geeft het 
advies om een vergunning te weigeren 
niet voor niets. Het zou vreemd zijn als 
we dat naast ons neerleggen. Verder 
kan ik er inhoudelijk niet op reageren, 
want we hebben een strikte 
geheimhoudingsplicht.” 

Geruchten
Uit een rondje bij de buren van café 
Bonaire met de vraag of zij ook 
vergunningsproblemen hebben, 
blijkt dat er veel speelt in de Juliana-
laan. Het pand waar The Party 
factory in zat is gesloten. Hier 
zouden de kleine appartementen 
moeten komen. Het naastgelegen 
café The River is wel geopend. André 
Sturing heeft onlangs nog zijn 
vergunning zonder problemen 
verlengd voor drie jaar. Hij vindt dat 
de gemeente Uithoorn niet goed 
meedenkt met zijn ondernemers. “Bij 
de ene gemeente moet je na drie 
jaar een nieuwe vergunning 
aanvragen. Bij de andere gemeente 
hoeft dat nooit.” Graag zou hij een 
terras voor zijn café willen, maar daar 
krijgt hij geen toestemming voor. De 
geruchten dat pizzeria Il Papagallo 
een bod heeft gekregen om weg te 
gaan, ontkent de eigenaresse ten 
zeerste. Wel zegt ze dat ze vanwege 
andere problemen wellicht de 
deuren gaat sluiten. Aan de overkant 
van de straat bij het voormalige Ray’s 
saté wordt hard gewerkt om de 
binnenkant weer presentabel te 
maken voor een nieuwe eigenaar. 
Wie dat gaat worden, is nog niet 
bekend. De omwonenden hopen op 
een goede buurman met lekker 
eten.

Weigering vergunning Bonaire

Uithoorn – Vorige week donderdag-
middag, is tussen 17.00 uur en 18.15 
uur deze � ets ‘verdwenen’ vanaf het 
voetbalveld bij de Legmeervogels. 
De jongen was heerlijk met vriendjes 
van school aan het voetballen. Toe 
hij richting huis wilde, bleek zijn 
witte mountainbike verdwenen te 
zijn. “Mijn zoon kan nu helaas niet 
zijn verkeersexamen doen op school, 
want helaas ontbreekt ons het geld 
om een nieuwe te kopen. Weet 
iemand waar deze � ets is, bel ajb 
06-64074813. Het extra trieste van 
deze ‘verdwijning’ is wel het verhaal 
achter deze � ets. Onze zoon hem 
heeft gekregen van zijn school-
vriendje Rylan die destijds ging 
emigreren naar Curaçao en Joey was 
daar helemaal verdrietig over. Rylan 

kwam zijn � ets toen brengen en 
heeft toen ook zijn handtekening op 
deze � ets gezet. Dat was een heel 
mooi moment en Joey was heel erg 
zuinig op deze � ets. Dat maakt het 
extra beladen voor hem en ook ons, 
aldus vader Arthur Berendsen

Wie weet waar de e fi ets isUithoorn - Woensdagmiddag is door 
(nog) onbekende oorzaak brand 
ontstaan in een coniferenhaag bij de 
Kwik� t langs de Wiegerbruinlaan. 
Gelukkig stond de haag nergens 
dichtbij en sloeg het vuur daarom 
niet over. Brandweer Uithoorn was 
snel ter plaatse en heeft de resten 
afgeblust. Ook vorige week ging er in 
Uithoorn al een coniferenhaag in 

Weer een brand in 
coniferenhaag

vlammen op. Dit was toen in woon-
wijk. De politie heeft de zaak in 
onderzoek.

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Regio - Wil jij van autorijden je 
beroep maken? Vind jij het leuk om 
leerlingen met de nodige aandacht 
van A naar B te brengen? En zou je 
willen werken bij een professionele 
organisatie in personenvervoer? Dan 
ben jij de collega die Munckhof 
zoekt. Binnen deze rol breng je 
kinderen op structurele basis naar 
school of de dagbesteding, en breng 
je ze ook weer naar huis. Je bent 
daarbij het gezicht van Munckhof 

naar de klant toe. In je handelen staat 
veiligheid van jezelf, je klanten en 
medeweggebruikers voorop! De 
werktijden zijn veelal in de vroege 
ochtenduren en middaguren. Om 
beroepsmatig personen te vervoeren 
heb je een chau�eurskaart taxi 
nodig. Heb je deze niet, dan 
vergoedt Munckhof de opleiding ter 
waarde van 1200 euro. Kijk voor meer 
informatie op http://werkenbij.
munckhof.nl en solliciteer direct! 

Chauffeurs gezocht voor 
leerlingenvervoer

Munckhof is op zoek naar chau�eurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s. 
Foto: aangeleverd

Uithoorn - De Tuin Bram de Groote 
ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is 
sinds 1994 als natuurgebied in 
beheer bij Landschap Noord-Holland. 
De tuin omvat onder meer een 
boomgaard, een bloemenweide, een 
moerasbos, een �ink aantal borders 
en een weide, waar in de zomer 
kal�es grazen. De werkgroep Tuin 
Bram de Groote is wekelijks bezig 
met het onderhoud van de tuin. Op 
de eerste zondag van april tot en met 
september is de tuin open voor 
bezoekers.

Lente in de tuin
Zondag 1 mei staan de vrijwilligers 
van de tuin klaar voor een nadere 

toelichting bij al het moois. Het is al 
volop lente in de tuin. De sneeuw-
klokjes en de krokussen, die er altijd 
als eerste bij zijn, hebben plaats 
gemaakt voor andere bollen zoals 
driekantig look, narcissen, sneeuw-
roem en wilde hyacinten. Verder 
bloeien bosanemonen, helle-
borussen, sleutelbloemen en speen-
kruid volop. Ook de magnolia, de 
stermagnolia en de fruitbomen 
bloeien nu heel mooi. Kortom, er valt 
weer veel te genieten. Een bezoek 
aan deze schitterende tuin vol 
bloeiers, die met zoveel liefde en 
kennis bijgehouden wordt, is zeer de 
moeite waard. Hoor het boeiende 
verhaal over Bram de Groote die zijn 
woonboot steeds iets verlegde om er 
een bijzondere tuin aan te leggen. 
De tuin ligt in Uithoorn op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan. De 
toegang is gratis. Wanneer? Zondag 
1 mei van 13.00 tot 16.00 uur. Ingang: 
via de zijingang van de tuin tegen-
over de werkschuur aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. Verdere informatie 
via www.gaatumee.nl.

Open middag in natuurtuin 
Bram de Groote

De Ronde Venen - Van 25 april tot 24 
juni exposeren de cliënten van de 
schildergroep van Inloophuis het 
Anker bij het gezondheidscentrum 
aan de Croonstadtlaan (boven de 
grote Albert Heijn in Mijdrecht). Het 
schilderen biedt hen de ontspanning 
die ze nodig hebben. De lessen gaan 
dus met name om lekker ontspannen 
bezig zijn en minder om het resul-
taat, hoewel er een enorme ontwik-
keling in hun werk zichtbaar is. 
Aansluitend, van 24 juni tot 1 
september, exposeren de docenten 
Harry Opdam en Hetty Vermeulen 
enkele schilderijen. Alle werken 
worden tegen leuke prijzen te koop 

aangeboden en de opbrengst wordt 
gebruikt om schildermateriaal voor 
het nieuwe seizoen aan te scha�en. 
Deze expositie is zeker een bezoekje 
waard. U komt toch ook kijken? Zie 
ook de actuele informatie bij: 
www.croonstadt.nl/index.php?pag=1

Expositie Inloophuis het Anker

Rommel gezocht! 
Wilnis - Dit jaar is het eindelijk zover: 
de Wilnisse Rommelmarkt gaat weer 
door! Deze vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 21 mei, van 09.30 tot 15.00 
in Wilnis Dorp. De voorbereidingen 
voor de markt zijn al in volle gang, 
wekelijks worden er allerlei soorten 
spullen gesorteerd. Heeft u nog 
bruikbare spullen liggen die u kunt 
missen? Of overgebleven ‘rommel’ na 
a�oop van Koningsdag? Dan is het 
tot en met dinsdag 17 mei mogelijk 
om uw spullen langs te brengen aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te 
Wilnis (elke dag, behalve op 
zondagen). Dit jaar wordt er bij wijze 
van uitzondering geen rommel 
opgehaald. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen 
rondom de rommelmarkt? Neem dan 
een kijkje op Facebook of bezoek de 
website: www.rommelmarktwilnis.nl.

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De Kwakel zal ik u via 
deze krant geregeld een ‘kunst en cultuur update’ geven. Nadat de 
gemeenteraad vorig jaar onze cultuurnota aangenomen heeft, staat 
er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het belangrijk om u hier-
over op de hoogte te houden.

‘Grote schoonmaak’ kunstwerken
Ik zeg het vaker: kunst en cultuur moeten we koesteren. En we moeten er 
zuinig op zijn! Maar helaas is er de laatste jaren weinig tot niets gedaan 
aan het onderhoud van onze kunstwerken in de buitenruimte. Met het 
vaststellen van de cultuurnota is ook weer het beeldenplan in beeld 
gekomen. Naar aanleiding hiervan hebben we aan Kunstwacht gevraagd 
om een inventarisatie te maken van het onderhoud dat opgepakt moet 
worden aan onze kunstwerken in de buitenruimte. Kunstwacht is gespe-
cialiseerd in het onderhoud en restauratie van kunst van gemeenten. 
Inmiddels hebben ze opdracht gekregen een start te maken met het 
schoonmaken van veel van onze kunstwerken. Ik ben hier blij mee, want 
het is zeker nodig! 

Een plek om te herdenken
In 2004 kreeg de gemeente Uithoorn er een prachtig buitenbeeld bij, een 
‘schat’ bij het Stiltemonument. Pal voor de Thamerkerk. De ‘Stilteplek’ is 
een maanwitte schijf van natuursteen in de Amstel. Een plek ter herden-
king. Een drempel verbindt het monument met het terras voor de kerk. 
Kunstenares Karin Daan heeft het kunstwerk ontworpen. Haar misschien 
wel bekendste werk is het Homomonument in Amsterdam.
Op 4 mei aanstaande vindt bij het Stiltemonument bij de Thamerkerk ook 
weer onze lokale Dodenherdenking plaats waar ik traditiegetrouw een 
toespraak houd. Maar deze stilteplek is niet alleen bedoeld voor de 
herdenking van 4 mei. Iedereen kan daar naar toe om te herdenken of 
misschien wel troost te zoeken. Stilstaan bij een (ingrijpende) gebeur-
tenis, het monument is daar voor bedoeld en het is dus van ons allemaal. 
Het hele jaar door.

De geheime trap
En wist u dat niet veel verderop, zo’n vijftig meter van het kunstwerk van 
Karin Daan, ‘De geheime trap’ van de beroemde kunstenaar Armando te 
zien is? Gemaakt van natuursteen. Armando, geboren als Herman Dirk 
van Dodeweerd was niet alleen beeldhouwer, maar ook kunstschilder, 
dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, �lm-, televisie- en theater-
maker. Hij heeft veel onderscheidingen ontvangen, waaronder de 
Gouden Ganzeveer in 1987, de VSB Poëzieprijs in 2009 en de Gouden 
Eremedaille voor Kunst en 
Wetenschap, die verbonden is 
aan de Huisorde van Oranje. Hij 
overleed in 2018 op 88-jarige 
leeftijd. Kortom, wat hebben we 
toch mooie ‘schatten’ in onze 
dorpen. Daar mogen we trots 
op zijn.

Pieter Heiliegers, 
burgemeester en 
portefeuillehouder Kunst, 
Cultuur en Erfgoed van 
de gemeente Uithoorn

De schatten van Uithoorn/De Kwakel

Voorjaarsschoonmaak

Het stilte monument
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Wilnis - Vrijdag 22 april vierden de 
kinderen van de Kon. Julianaschool in 
Wilnis de Koningsspelen. Deze dag 
stond in het teken van gezond eten en 
bewegen. De dag begon op het 
schoolplein met het hijsen van de vlag 
en het zingen van het volkslied. Er 
werd goed meegezongen en iedereen 
was feestelijk gekleed in het oranje of 
in het rood, wit, blauw. Daarna 
startten de leerlingen met een gezond 
en gezellig Koningsontbijt in de klas 
en daarna begonnen de Konings-
spelen. Op het plein is er met de hele 

Leerlingen Julianaschool vieren 
Koningsspelen

school gedanst op het nummer ‘Voel 
je �t’ van Kinderen voor Kinderen en 
daarna werden er allerlei sportactivi-
teiten gedaan in de gymzaal en op het 
voetbalveld bij CSW. Groep 4 heeft 
ook buiten in het zonnetje al bewe-
gend geleerd. Zij mochten woorden 
opzoeken op het plein, vervolgens 
opschrijven en tot slot opzoeken in 
een woordzoeker. Dit was helemaal in 
de stijl voor Koningsdag. De kleuters 
hebben op school sportieve spelletjes 
gedaan. Zo werd het voor alle leer-
lingen een gezellige en feestelijke dag.

Uithoorn - Zondagmiddag mochten 
de honkballers van Thamen op 
bezoek bij Vennep Flyers (te Nieuw-
Vennep). De eerste drie innings 
gingen gelijk op, mede daar de 
pitchers van beide teams de slag-
mensen maar ook honklopers 
behoorlijk onder controle hadden. In 
de 4e inning opent Thamen de score, 
Groen komt op de honken na een 
in�eldhit waarna M. Schouten een 
driehonkslag slaat en Groen kan 
scoren, 0-1. Op de honkslag van 
Rekum scoort Schouten en is de 
stand 0-2.  Vennep Flyers weet in de 
gelijkmakende inning 1 punt terug te 
pakken na een error en een honkslag. 
In de gelijkmakende vijfde inning 
pakt Vennep Flyers door en scoort 5 
punten, o.a. door drie honkslagen en 
een cruciale fout in de verdediging, 
6-2. In de zesde inning komt Wawoe 
op de honken voor Thamen met een 
2-honkslag, krijgt M. Schouten 4 wijd 
en slaat Van Rekum een opo�erings-
slag waardoor Wawoe kan scoren en 
Schouten het derde honk bereikt. 
Schouten scoort nadat op de hit van 
J. Vogelaar een fout wordt gemaakt 
door de kortestop van Vennep Flyers 
en langzaam komt Thamen terug in 
de wedstrijd 6-4. Inmiddels staat B. 
Blokker op de heuvel bij Vennep 
Flyers in het begin van de zevende 
inning en kan Thamen eindelijk weer 
de voorsprong pakken. Rikken komt 

op de honken met 4-wijd, Van Hoek 
met geraakt werper en Blonk legt 
een perfecte stootslag neer waar-
door alle drie de honken volstaan. De 
honkslag van Wawoe zorgt ervoor 
dat Rikken kan scoren en iedereen 
een honk opschuift. Groen slaat een 
opo�eringsslag waarop Van Hoek 
kan scoren. Schouten bereikt het 
honk op een vangfout en Van Rekum 
slaat een honkslag. Ook W. Schouten 
en Van Hoek slaan deze inning nog 
een honkslag en de stand komt op 
6-12. In de achtste inning weet 
Thamen nog twee keer te scoren, 
Wawoe komt op de honken met 
4-wijd en Groen slaat een driehonk-
slag waarop hij kan scoren, Groen 
kan scoren op de fout die gemaakt 
wordt op de geslagen bal van Van 
Rekum, 6-14.  Vennep Flyers weet in 
de achtste inning nog 1 punt te 
scoren en dat brengt de eindstand 
op 7-14. Komende vrijdag om 19.30 
uur speelt Thamen thuis om 19.30 
uur tegen Alcmaria Victrix H2 die op 
bezoek komen aan de Vuurlijn.

Uithoorn - Afgelopen zondag kregen 
de speelsters van Legmeervogels 
Handbal A1 en handbal D1 nieuwe 
trainingspakken uitgereikt van 
sponsor RSP Consultancy uit 
Uithoorn. RSP Consultancy is gespeci-
aliseerd in het adviseren, begeleiden 
en ondersteunen van management 
bij vraagstukken op het gebied van 
organisatie en verandermanagement. 
Daarnaast is het een enthousiast 
bedrijf in Uithoorn, dat bereid is om 
de sport te ondersteunen. De voor-
zitter van Legmeervogels handbal 

bedankte Frank den Butter zeer voor 
zijn donatie. Teams en trainers gaan 
met nog meer plezier aan het spel! 
Afgelopen zondag speelden alle 
jeugdteams van Legmeervogels op 
het complex de Randhoorn. Veel 
teams wisten hun wedstijd positief te 
eindigen. In het nieuw gestoken gold 
dat ook voor de A1, die met 20–15 
wist te winnen van Spartanen. In het 
zonnetje spelend was het ook voor 
de D1 en de andere teams van 
Legmeervogels Handbal een mooie 
dag. Vanaf 11 mei zal op diezelfde 

plek het schoolhandbaltoernooi van 
Uithoorn en De Kwakel worden 
gespeeld. Vele scholieren van groep 3 
tot en met 8 zullen het dan tegen de 
klassen van de andere scholen 
opnemen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om te komen kijken!
Ook geïnteresseerd om een keer mee 
te spelen? Kom (gratis) meetrainen en 
speel tot de zomer mee als aspirant 
lid. Meld je aan via legmeervogels@
handbal.nl. Meer informatie bij Luuk 
Heijlman op 06-54236291 of kijk op: 
www.handbal.nl/proeftraining

Thamen honkballers winnen bij 
Vennep Flyers

RSP Consultancy doneert trainingspakken aan 
Legmeervogels Handbal
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RICK FM
Op Koningsdag is er een speciaal 
programma Goedemorgen Amstelland. 
Tussen 9:00-11:00 uur verslag van de 
activiteiten op Koningsdag in de 
Gemeente Uithoorn.   

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

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws 
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

Op 4 mei 2022 herdenken we de 
oorlogsslachto� ers. 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 halfstok te hangen.

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 
om� oerste trom. U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. 
Ook roepen we op om één bloem 
mee te nemen. Voorafgaand 
ontvangen alle deelnemers de vrij-
heidsfakkelpin* van het comité 
(*op=op).

Nationale dodenherdenking 
in Uithoorn

De route Stille Tocht
De route loopt via de Emmalaan naar 
de Prins Bernhardlaan, Stationsstraat 
langs de herdenkingsplaquette van 
de slachto� ers die via het Spoorhuis 
naar interneringskampen gingen. 
Daar is een heel kort moment waar 
wordt stilgehouden. Daarna 
vervolgen we onze weg onder het 
Piet de Kruij� viaduct door de Wilhel-
minakade op naar het Stiltemonu-
ment bij de Thamerkerk. Uiteraard 
kunt u onderweg gewoon aansluiten.
Bij het stiltemonument blaast een 
trompettist de Last Post en om 20:58 
precies is het twee minuten stil.

Wilhelmus
Om 20.00 uur volgt het Wilhelmus en 
heeft Burgemeester P. Heiliegers een 
toespraak. Daarna zal dorpsdichter 
Peter Borghaerts een speciaal 
gedicht voordragen. De krans zal 
gelegd worden en inwoners kunnen 
hun meegebrachte bloem plaatsen 
in de speciale roodwitblauwe bloe-
menbanden die rondom het monu-
ment op de bomen worden 
geplaatst. Afsluitend vindt er een 
herdenkingsconcert plaats door het 
vriendenkoor in de Thamerkerk waar 
u van harte voor wordt uitgenodigd. 
(De toegang is uiteraard gratis!)

Uithoorn - Donderdagavond wordt 
aan de gemeenteraad gevraagd in te 
stemmen met de plannen voor de 
ontwikkeling van het Schansgebied 
en � nanciële middelen ter beschik-
king te stellen voor het uitvoeren 
daarvan. Iwan Hullegie spreekt 
namens de bewoners van het 
Schansgebied als hij zegt dat zo’n 
beslissing te vroeg komt. “Er zitten 
een aantal zwakke punten in dit 
plan”, begint hij. “Er zouden vijf 
woningen nodig zijn om het kerk-
front te behouden. Dat is geen 
eerlijke voorstelling van zaken. De 
kerktorens zijn voor iedereen, dus de 
kosten moeten ook gedragen 

worden door iedereen en niet door 
een kleine groep omwonenden.” 
Volgens Hullegie zijn er ook andere 
manieren waarop het kerkfront 
behouden zou kunnen worden. 
Daarvoor noemt hij bijvoorbeeld 
exploitatie door de nieuwe eigenaar 
van de kerk en crowdfunding. “Alle 
omwonenden zijn tegen de bouw 
van de vijf woningen”, weet de 
woordvoerder, “Meer bouwen bete-
kent minder groen, minder parkeer-
plaatsen en het verleggen van 
straten. Dat laatste levert gevaarlijke 
situaties op en is slecht voor de histo-
rische panden.” Hullegie woont al 22 
jaar aan de Schans. “Vanaf dat ik hier 

Alternatief plan voor 
Schansgebied

woon is er beloofd dat de straat voor 
ons huis autoluw zou blijven, met 
ruimte voor wandelaars en � etsers. 
Ooit is het vanwege de veiligheid 
eenrichtingsverkeer geworden. 

Tweerichtingsverkeer
Nu willen ze het tweerichtingsver-
keer maken.” Verder wijst Hullegie op 
de timing en het budget. “De ontwik-
kelingen van de kerk lopen achter op 
het plan. De grond van de kerk is nog 
niets eens gekocht.” Hij stelt voor de 
ontwikkeling van de kerk en het park 
los te koppelen en de subsidie voor 
het park alvast aan te vragen. Tot slot 
maakt hij zich boos over het 
ontbreken van de participatie van de 
omwonenden. Op 24 maart was een 
bewonersavond en op 28 maart was 
een inloopavond. Toch ervaart hij dat 
er nauwelijks overleg is geweest. “De 
wethouder gaf er in de commissie-
vergadering van 13 april geen blijk 
van dat hij dat belangrijk vond. Hij 
dendert gewoon door. De gemeente-
raadsleden gaven wel de indruk dat 
ze wilden luisteren.” De bewoners zijn 
niet tegen een plan voor de ontwik-
keling van het Schansgebied. “We 
willen alleen meedenken en praten 
over goede oplossingen. Daarom 
hebben we een plan bedacht dat 
minder geld kost, minder ingrijpend 
is en waarin toch alle doelen gehaald 
worden.” De details van dat plan wil 
Iwan Hullegie nog niet publiekelijk 
delen. Hij hoopt dat de gemeente-
raadsleden interesse hebben in het 
alternatieve plan. 

Bridgeclub Hartenvrouw/heer
Uithoorn - Dinsdagmiddag 19 april 
vond de zesde en tevens laatste 
zitting plaats van de competitieronde. 
Omdat er dit jaar geen sprake kon zijn 
van een clubcompetitie zoals gebrui-
kelijk zijn er geen promoties en degra-
daties en is er ook geen clubkam-
pioen. Dat neemt niet weg dat het 
toch het vermelden waard is: de 
winnaars van deze competitieronde 
zijn Jessie Piekaar & Elly van Nieuw-
koop. Het hielp dat zij ook in deze 

laatste zitting bovenaan eindigden 
overigens samen met Corry Smit & 
Bep de Voijs met een respectabele 
64,17%. De derde plaats moest ook 
gedeeld worden door twee paren 
Eugenie Rasquin & Riet Willemse en 
Janny Streng & Sonja Reeders met 
55,42%. Op vijf eindigden Marja van 
Holst Pellekaan & Sandra Raadschel-
ders met 53,75%. In de B-lijn ook een 
60-plusser op de eerste plaats: Elly 
Belderink & Atie de Jong behaalden 

63,89%. Op twee Marianne Jonkers & 
Anneke de Weerdt met 54,86% en net 
daaronder op de derde plaats Jeanet 
Vermij & Cora de Vor met 54,17%. 
Vierde werden Greet van Diemen & 
Jany van der Ent met 52,78% en 
tenslotte op vijf Rees & Gerard van der 
Post met 47,92%. Volgende week is de 
slotdrive. De laatste speelmiddag van 
het seizoen. Dan volgt een zomer-
break tot september. Als u tegen die 
tijd mogelijk interesse hebt noteer 
dan alvast het e-mailadres van de 
club: hartenvrouw2015@gmail.com
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KORT
BRIDGECLUB DE LEGMEER.

Uithoorn - De tweede avond 
van de derde ronde parencom-
petitie liet dan eindelijk de A- lijn 
een zweempje van de terugkeer 
van de elite van voorheen zien. 
Hannie & Hein van der Aat 
deden dat met gelijk de beste 
score van de avond van 65,42%, 
dat wel. Op twee nestelden zich 
toch weer Renske & Kees Visser, 
die al weken aan de weg 
timmeren, met 60,42%. En daar 
waren ze dan eindelijk, Joop van 
Delft & Ruud Lesmeister 
worstelden en kwamen boven 
met een prima 60% precies, 
goed gedaan heren. Gerda Scha-
vemaker & Jaap Kenter hebben 
dit kunstje al iets langer door en 
bewezen dat met 56,94% als 
vierde. Op vijf tenslotte Francis 
Terra & Jaap Ludwig die met 
56,25% de top van deze lijn 
afsloten. In de B- lijn bereikten 
Stenny & Herman Limburg de 
top met een score die maar 
weinig onderdeed voor die van 
de A- lijn. Met 65,28% pareerden 
ze hier de aanvallen van de 
nummers twee en drie. Irene 
Hassink & Henriëtte Omtzigt en 
Ria Verkerk & Wim Röling name-
lijk, hielden elkaar in evenwicht 
door beiden op 63,54% uit te 
komen. Anja Brugman & Joke 
van den Hoven kregen nu eens 
“het zeetje mee” en werden 
keurig vierde met eveneens een 
zestiger van 60,42%. Old Soldiers 
never die, Marijke & Ger van 
Praag maakten dit waar door als 
vijfde door te komen met 
58,33%. Volgende twee avonden 
is er geen bridge van wege 
koningsdag en 4 mei. Daarna 
kunt u nog drie maal uw geest 
scherpen voordat de competitie 
in september weer wordt hervat. 
Bridgeclub De Legmeer speelt 
elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in het Buurtnest 
Arthur van Schendellaan 59 in 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen 
het secretariaat: e- mail: gerda-
schavemaker@live.nl

SUPER MARKT QUAKEL 
SPONSOR JEU DE BOULES 
TOERNOOI

De Kwakel - Afgelopen week 
speelde de Kwakelse Jeu de 
Boulesclub ‘Het Wilgenho�e’ 
onder prachtige omstandig-
heden hun jeu de boules toer-
nooi. Er deden deze middag 17 
leden mee die streden om de 
eerste plaatsen. Het was hun 
achtste Toernooi dat meetelt 
voor het Club Kampioenschap. 
Supermarkt Quakel sponsorden 
deze middag een Hoofd prijs 
een mooie tas gevuld met bood-
schappen. Tien waardebonnen 
en een poedelprijs, Wat door de 
leden zeer op prijs werd gesteld. 
We speelde drie ronden, Het was 
tot de derde ronden spannend. 
Er waren er vier die drie ronden 
wisten te winnen. Het was Annie 
de Jong die eerste werd 3+27, 
2e Berry Hogewerf 3+22,3e 
Andre de Jong 3+17,4e Huibert 
Jaap Bakker 3+14.Het volgende 
en laatste toernooi dat dit 
seizoen meetelt voor het club-
kampioenschap is 12 Mei 2022..

Uithoorn - Met de wedstrijdbal 
beschikbaar gesteld door Cleaning 
Service Stroomer is Legmeervogels 
er niet in geslaagd om titelkandidaat 
Kampong met een nederlaag terug 
te sturen naar Utrecht. Na negentig 
minuten geeft het scorebord aan de 
Kampong met een 1-4 en dus drie 
punten huiswaarts keert. Voor 
diegene die niet aanwezig zijn 
geweest bij dit duel denken mogelijk 
dat dit een eenvoudige overwinning 
is geworden. Het tegendeel is waar. 
Drie van de vier tre�ers van 
Kampong vallen in blessure tijd. 
De 0-1 voor kampong valt dan pas in 
minuut 47 van de eerste helft. Dit is 
het moment waarop Legmeervogels 
iets te enthousiast is geworden en 
met teveel man in de aanval is 
gegaan. En dit is het moment waarop 
kampong heeft gewacht. Het is 
uiteindelijk Johannes Noothoven van 
Goor die de snel uitgevoerde counter 
weet af te maken door met een fraai 
afstandschot Doelman Folke Maen-
hout van Legmeervogels weet te 
passeren. Tot aan de 47ste minuut 
weet Legmeervogels goed stand te 
houden en kan het zelfs zo nu en dan 
in de buurt van de Kampong 
doelman komen. 

Afstandsschot
Zo zien dan toeschouwers een, 
eindelijk dan, afstandschot van Mika 
de Jeer van Legmeervogels maar net 
naast het doel van Kampong 
verdwijnt. Gedurende de eerst 45 
minuten is wel te zien dat er bij de 
bezoekers wat meer voetbal ervaring 
huist. Daar waar Kampong beschikt 
over uiterst geroutineerde spelers 
moet Legmeervogels het doen met 
een uiterst jonge ploeg honden die 
ontegenzeggelijk waar, een fantasti-
sche strijdlust op de mat leggen. 

Hiermee komt je een eind, maar in de 
beslissende fase kom je dan wat te 
kort.

Fel
Ook in het tweede bedrijf zien de 
weer vele aanwezige toeschouwers 
een zeer fel en toch ook wel bij 
vlagen goed spelend Legmeervogels. 
De strijdlust is ook nu weer volop 
aanwezig. Kampong krijgt met de 
strijdwijze van Legmeervogels steeds 
meer en meer moeite. En wat 
belangrijk is Legmeervogels krijgt de 
kans om op gelijke hoogte te komen. 
In deze fase zit het Legmeervogels 
dan ook niet meer. Bij welke inzet 
dan ook er zit altijd wel een been 
tussen waardoor de bal wordt 
geblokt en de doelman van de 
gasten eigenlijk weinig werk heeft. 
Zo zou een voorzet van Jasper 
Burgers eigenlijk door Tom Tiekstra in 
het doel gewerkt moeten worden. 
Ook een vrije kopbal van Stan Tjas-
sens moet eigenlijk gewoon op doel 
worden gekopt. Zoveel vrijheid krijg 
je niet snel. Dan in d e78ste minuut 
valt er de tweede tre�er van 
Kampong te noteren. Deze tweede 
tre�er kan je ook laten vallen onder 
de noemer van weggevertje. Met 
nog enkele minuten te spelen krijgt 
Legmeervogels de zo verdiende 
tre�er. Deze komt op naam van Tom 
Tiekstra. In een alles of niets o�ensief, 
of Je nu verliest met 1-2 of zoals nu 
1-4 dat maakt niet uit. De 1=3 en de 
1-4 vallen in de 94ste en 96ste 
minuut. Aanstaande zondag wacht 
Legmeervogels wederom een lood-
zwaar duel. In Amsterdam is dan de 
tegenstander AGB. Dit duel begint 
om 14.30 uur. Onder het motto 
nieuwe wedstrijd nieuwe kansen 
gaat Legmeervogels de strijd aan 
tegen de nummer twee 

Legmeervogels onderuit

Uithoorn - Op donderdagavond 21 
april heerste er een gezellige span-
ning in de tijdelijke luchthal de Scheg. 
Meiden C had genoeg aan 1 set winst 
om het kampioenschap naar zich toe 
te trekken. Al eerder werd de directe 
concurrent met 4-0 verslagen en nu 
was Keizer Otto-Trivolley uit 
Hilversum de tegenstander. Zij 
hadden een echte, mascotte mee en 
zouden er alles aan doen om het de 
meiden van SAS’70 moeilijk te maken. 
Spanning zorgde voor wat schoon-
heidsfoutjes, maar al gauw was het 
team ‘on �re’. De 1e set werd overtui-
gend met 25-10 gewonnen! Steeds 
meer meiden beheersen de boven-
handse serve en ook het blokkeren 

zien we meer terug in de wedstrijden. 
De meiden sloten de wedstrijd heel 
netjes af. Met een uiteindelijke 4-0 
winst, zijn ze overtuigend kampioen 
geworden met nog 1 wedstrijd te 
gaan. Vivienne, Mies, Phaedra, Esmee, 
Mara, Elise en Lente ontvingen van de 
jeugdvoorzitter een prachtige 
medaille. Tiyane kon helaas niet bij de 
wedstrijd aanwezig zijn, maar ook 
voor haar ligt er een medaille klaar. 
Daarnaast was er een echte SAS’70 
taart. Reden genoeg voor een klein 
feestje. Ben je nu ook nieuwsgierig 
worden en wil je het volleybal ook 
een keer proberen? Stuur een mailtje 
naar jeugd-voorzitter@sas70.nl voor 
meer info. 

SAS  meiden C wederom 
kampioen

Uithoorn - Afgelopen woensdag werd 
o�cieel bekend gemaakt dat de 
Legmeervogels een van de winnaars 
was van de zonnepanelenactie ‘Zon 
op het dak’ voor maatschappelijke 
gebouwen van de Rabobank. De 
vereniging ontvangt een tegemoetko-
ming van vijftig procent van de kosten 
om zonnepanelen aan te scha�en en 
te laten installeren. Daarmee kunnen 
ze een stap in de richting van verduur-
zamen van de leefomgeving zetten, 
wat de bedoeling was van deze actie 
van de Rabobank. Frank den Butter, 
voorzitter van sportvereniging 
Legmeervogels en Paul Legez, voor-
zitter van stichting Sportvoorzie-
ningen Randhoorn Legmeervogels 
ontvingen de cheque uit handen van 
Mart Pfei�er, directeur Bedrijven 
Metropool regio Amsterdam van de 
Rabobank. Hij vertelde dat er drie 
winnaars waren die elkaar qua 

stemmen niet veel scheelden. Ook de 
naastgelegen Atletiek Klub Uithoorn 
en de speeltuin Jeugdland Hoofddorp 
vielen in de prijzen. De Legmeervogels 
had hun achterban opgeroepen met 
posters en via sociale media om op 
hen te stemmen en met het gewenste 
resultaat. Waar de zonnepanelen gaan 
komen, moet nog uitgewerkt worden. 
“Dat kan op het dak, maar daar wordt 
vaak een bal opgeschopt”, speculeert 
Paul, “Het kan ook op de tribune, daar 
moet verder nog naar gekeken 
worden. Met de stijgende energie-
kosten is dit een stap in de goede rich-
ting, maar in de toekomst moet de 
vereniging ook van het gas af, dus er 
wacht nog een �inke uitdaging.” De 
zonnepanelen worden aangebracht in 
samenwerking met SolarNRG. Er zijn 
veel aanvragen, dus wanneer het gaat 
gebeuren is nog niet bekend, maar in 
ieder geval binnen een jaar.

egmeervogels winnaar 
zonnepanelenactie Rabobank

De Kwakel - Komende zaterdag van 
10.30 t/m 11.45 uur is er weer een 
gratis clinic voor jongens en meisjes 
om kennis te maken met de sport en 
de vereniging Thamen. Beeball is 
ontwikkeld voor kinderen van 5 t/m 
10 jaar om op een leuke en speelse 
manier kennis te maken met de 
honk- en softbalsport. Het is een 
stoer, �itsend en leuk spel waarbij 
beweging, teamgeest en sportiviteit 
voorop staan. Door kleine teams en 
eenvoudige spelregels worden 
kinderen volledig in het spel 
betrokken en zijn zij volop in bewe-
ging. Door het spelen van Beeball 
raken kinderen snel vertrouwd met 
het slaan, gooien en vangen. Op 
speelse wijze worden de kinderen de 
technische vaardigheden geleerd 
van honkbal en softbal. Wil je 

meedoen of heb je vragen, neem 
dan contact op via het e-mail adres 
TC.Thamen@gmail.com. Ben je (veel)
ouder maar wil je ook kennismaken 
stuur dan ook een e-mail en dan 
nodigen wij je uit bij één van onze 
andere teams. De competitie is 
namelijk net gestart en ons seizoen 
loopt tot begin oktober.

Kom jij ook gratis kennismaken 
met beeball?

   
De Kwakel - Donderdag 5 mei Is er 
weer een kaartmiddag in het dorps-
huis van De Kwakel. Men kan klaver-
jassen en (bij genoeg deelnemers ook) 
pandoeren. Ze beginnen om 13.30 uur 
en de inschrijving start om 13.00 uur. 
De kosten zijn €2,50 p.p. Donderdag 

26 mei (Hemelvaartsdag) wordt de 
alom bekende Elisabeth �etstocht 
gereden. Starten tussen 10 en 12 uur 
bij Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16. 
De inschrijfkosten zijn 3 euro p.p.. De 
tocht is ±40 km lang. Na a�oop is de 
bar van het dorpshuis geopend zodat 
men nog gezellig kan napraten.
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De Kwakel - Sportvereniging KDO 
kijkt terug op een zonnig en sportief 
WA Verlaantoernooi dat tijdens het 
paasweekend in De Kwakel plaats-
vond. Op paaszaterdag was de jeugd 
van de handbal en de voetbal actief 
op het sportpark van KDO aan de 
Vuurlijn. Maandag was het de beurt 
aan de turnafdeling van afdeling 
Dance Aerobics en Gym (DAG). 
De handbal- en de voetbaljeugd 
verwelkomden zaterdag in totaal 
meer dan 1000 deelnemers van vele 
handbal- en voetbalverenigingen uit 
de regio. In poules van vier teams 

werden wedstrijdjes gespeeld, 
waarbij sportplezier uiteraad voorop 
stond. De handbaljeugd van KDO 
deed mee in de leeftijdscategorieën 
C- t/m F-jeugd, de voetbal van trai-
ningsgroep t/m JO13. Ook de G-voet-
baljeugd was van de partij. Maandag, 
op tweede paasdag, was de turnwed-
strijd van de afdeling DAG. Het was 
een onderlinge wedstrijd waarbij de 
deelnemers werden ingedeeld op 
niveau.

Op de foto!
Voor elk deelnemende team op 

Zonnig en gezellig WA 
Verlaantoernooi bij KDO

zaterdag stond na de wedstrijden een 
beker klaar tijdens de prijsuitreiking. 
Ook ging elk team op de foto. Die 
kregen alle kinderen als aandenken 
mee naar huis. Gedurende de dag en 
ook zeker op maandag zijn er foto’s 
gemaakt van de wedstrijden en alle 
gezelligheid daaromheen. Kijk voor 
alle foto’s in het foto-album ‘WA 
Verlaan toernooi 2022’ op de face-
bookpagina van KDO handbal, www.
facebook.com/kdohandbal.

Yes, het mocht weer!
De toernooicommissie en het bestuur 
zijn blij dat het WA Verlaantoernooi 
na de pauze van twee coronajaren 
‘eindelijk’ weer op de agenda stond 
tijdens het seizoen bij KDO. Het wordt 

traditiegetrouw al ruim 30 jaar geor-
ganiseerd en is vernoemd naar een 
voormalig voorzitter van KDO. De 
toernooicommissie kijkt dan ook 
terug op een geslaagd toernooi met 
prachtig weer. Het weekend werd 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsor AH Jos van den Berg. Vele 
vrijwilligers waren actief om de 
wedstrijden en alles daaromheen in 
goede banen te leiden. Met als resul-
taat ook veel tevreden verenigingen 
uit de regio, zo blijkt uit de reacties 
die de toernooicommissie heeft 
gekregen.

Ook sporten bij KDO?
KDO is een omnivereniging waarbij 
iedereen wel zijn of haar favoriete 

sport kan vinden. Op het sportpark 
hebben de leden de beschikking over 
een handbalveld, diverse voetbal-
velden, een grote en kleine sporthal 
en een gezellige kantine. Nog deze 
zomer komen daar enkele beach 
handball- en beach volleybalvelden 
bij! En, niet onbelangrijk, er is een 
grote groep vrijwilligers die diverse 
activiteiten organiseert.
Iedereen die een keer gratis wil proef-
trainen, is van harte welkom! Kijk op 
www.kdo.nl voor meer informatie en 
trainingstijden. De afdeling handbal 
organiseert op woensdag 24 en 
donderdag 25 mei een inlooptraining 
voor de jeugd. Zie voor meer infor-
matie ook hiervoor de website van 
KDO.

De Ronde Venen - Op zondag 24 
april jl. vond de 18-de Lions Lenterit 
plaats. Deze wordt jaarlijks georgani-
seerd door de Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis in samenwerking met Hotel 

Mijdrecht Marickenland. Wegens 
corona was de lenterit in 2020 afge-
last maar vond gelukkig wel plaats in 
2021, echter onder corona regels. Dit 
jaar was de lenterit weer in de traditi-

onele formule met gastvrije 
ontvangst in Hotel Mijdrecht Maric-
kenland als start en eindpunt. 
Onderweg kon men bij Hoeve 
Rijlaarsdam van een picknick 
genieten (indien besteld). Het weer 
werkte mee en de rit werd in een 
prima lente zonnetje volbracht. Er 
namen 60 auto’s deel. Er was een 
grote varieteit in deelnemende autos 
met natuurlijk veel van de bekende 
merken maar een aantal bijzondere 
zoals een Zimmer Golden Spirit, een 
Opel Speedster, een Ford Mustang uit 
1966, een Buick Invicta uit 1960 en 
door het mooie weer ook veel 
cabrio’s. Het goede doel was dit jaar 
het Ronald McDonaldhuis in Utrecht 
waar jaarlijks families uit de Ronde 
Venen ondersteund worden. De route 
werd aangegeven met het bolletjes 
– pijltjes systeem. Onderweg waren 

Opbrengst Lions Lenterit 4750,- 
voor Ronald McDonaldhuis

controle posten en moesten vragen 
beantwoord worden. De fraaie route 
van 107 km voerde o.a. langs Ter Aar, 
Vrouwenakker en Nieuwkoop. Na 
a�oop berekende de jury aan de 
hand van de gereden afstand, gemid-
delde snelheid, bezochte controle-
posten en antwoorden op de vragen 
de behaalde punten. De prijswinnaars 
werden Leo Droog (1ste prijs een 
overnachting met ontbijt van GiftFo-
rYou) en Merel van Groningen (2de 
prijs een dinerbon voor 2 personen 
bij Restaurant Meesters) en familie 
Grobben (3de prijs, een vlag naar 
keuze van Mijn Reclamevlag). De 
Early Bird prijs was een brandstof bon 
van € 50,- van Nieuwkerk Automotive 
en deze ging naar Alwin Zweerink. Na 
a�oop van de Lenterit overhandigde 
Aad van der Wilt van de organise-
rende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
symbolisch de opbrengst € 4750,- aan 
mevrouw Agatha Kleis van het Ronald 
McDonaldhuis Utrecht. De organi-
satie dankt alle deelnemers en spon-
soren en hoopt iedereen gezond en 
wel in 2023 terug te zien. 
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Mijdrecht - Zondag 8 mei om 15.15 u. 
vindt in Mijdrecht een groots Bene�et-
concert plaats. 12 professionele musici 
en een bekend acteur uit het Groene 
Hart hebben de handen ineenge-
slagen om dit concert mogelijk te 
maken. Het beloofd een zeer mooi 
concert te worden waarbij de 
opbrengst geheel ten goede komt aan 
Stichting Holland-Oekraïne uit Nieuw- 
Vennep. Deze stichting verzorgt al zo’n 
30 jaar hulptransporten richting het 
oosten van Oekraïne. Zeker in deze 
tijd zijn giften en donaties meer dan 
welkom. Tevens zullen een aantal 
vluchtelingen uit Oekraïne plaatselijke 
lekkernijen uit hun geboortestreek 
verkopen. Het reserveringssysteem 
voor kaarten voor dit concert werkt 
met de methode “pay as you like” 

welke inhoudt dat er een reservering 
voor zitplaatsen gedaan kan worden 
en er een donatie gevraagd wordt 
tussen de € 10,- en € 50,- U kunt online 
reserveren via: https://bene�etcon-
cert-oekraine.sumup.link (alleen 
creditcardbetaling) of bellen naar: 
06-46483157. M.m.v. Bartho Braat 
(acteur), Dirk Feller (altviool), Greetje 
de Haan (sopraan), Imre Meijer (viool), 
Irina Parfenova (piano), Leonie 
Stevens (cello), Luc Ket (sopraan), 
Manon ter Steege (viool), Rozemarijn 
van Egeren (�uit), Suzanne Arends 
(�uit), Viktoria Pankratova (sopraan) en 
Wiesje Miedema (viool). Het Bene�et-
concert Oekraine zondag 8 mei. 
Locatie: De Rank, Mijdrecht, Prins 
Bernhardlaan 2. Aanvang 15.15 u ( 
inloop 14.45 u.)

Benfietconcert voor Oekraïne

Klaverjassen en bingo 
De Hoef - Dit jaar niet de laatste 
vrijdag van januari, maar vrijdag 13 
mei! Vrijdag 13 mei vindt het jaarlijkse 
kaarten en kienen (ook wel bekend als 
bingo) weer plaats in de Springbok in 
De Hoef. Ook dit jaar is de hoofdprijs 
bij het kaarten een half varken. Bij de 

Wilnis - CSW heeft zaterdag op 
eigen veld een pijnlijke nederlaag 
geleden. Tegen Benschop was CSW 
de gehele wedstrijd de betere ploeg 
maar na 90 minuten stond er wel 
een 1-3 eindstand op het bord. Door 
deze nederlaag kunnen de titelaspi-
raties voorlopig weer de ijskast in.
Vanaf het begin was het CSW dat de 
wedstrijd domineerde. Heel veel 
balbezit voor CSW maar de ploeg 
had moeite om een juiste opening te 
vinden in de hechte defensie van 
Benschop. Benschop loerde op de 
counter maar kon vooralsnog weinig 
gevaar stichten. Het wachten was op 
de openingstre�er voor CSW en die 
kwam er ook via een kopbal van 
Jordy de Groot. Gevlagd werd er niet 
maar de scheidsrechter had zelf 
buitenspel geconstateerd en keurde 
het doelpunt af. Ook de vele voor-
zetten leverde niet het gewenste 
resultaat op in het overvolle doelge-
bied. Een vrije schietkans van de 
Groot werd door de doelman prima 
gestopt. Benschop kreeg in deze 
eerste helft nog wel een paar hoek-
schoppen te nemen maar ook 
zonder resultaat. Vlak voor rust was 
het weer CSW dat scoorde uit een 
scrimmage maar ook dit doelpunt 
keurde de scheidsrechter af omdat 

hij een handsbal had gezien van een 
CSW’er maar het was toch echt 
iemand van Benschop die hands had 
gemaakt.

Eenrichtsverkeer
Na rust wederom eenrichtingsver-
keer richting de doelman van 
Benschop. Grote kansen bleven uit 
omdat CSW vaak te slordig was in de 
eindpass. Maar na een kwartier 
spelen in deze tweede helft kreeg 
CSW toch loon naar werken. Bram 
Korver kwam aan de rechterkant 
goed door en zijn afgemeten voorzet 
werd door Jordy de Groot prima 
afgerond. CSW wilde meer en ging 
verbeten op jacht naar een tweede 
tre�er. Door deze enorme aanvals-
drift kwam het nogal eens voor dat 
CSW met heel veel spelers voor de 
bal ging lopen. Bij balverlies aan de 
kant van CSW kwam Benschop er 
een aantal malen gevaarlijk uit en 
werd het steeds dreigender. Bij een 
gevaarlijk schot ging de bal via een 
eigen speler van Benschop over de 
achterlijn waarbij CSW goed 
wegkwam. Met nog een kwartier op 
de klok kreeg Benschop een hoek-
schop. De bal kwam terecht bij de 
eerste paal en werd vervolgens in de 
verste hoek gekopt. CSW kon weer 

Pijnlijk verlies CSW opnieuw beginnen en zoals gezegd 
werd er aangevallen met heel veel 
ruimte in de rug. 

Rebound
Na balverlies op het middenveld 
kwam Benschop er weer razendsnel 
uit. In eerste instantie kon doelman 
Thijs Imming het schot nog keren 
maar in de rebound was hij kansloos 
en zo stond CSW zomaar met 1-2 
achter. CSW ging vol op jacht naar de 
gelijkmaker en toen Berry Kramer de 
zestienmeter in dribbelde en vervol-
gens werd neergehaald verwachtte 
iedereen een strafschop. Maar helaas 
voor CSW had de scheidsrechter het 
voor de derde keer weer anders 
gezien en kreeg CSW een vrije trap 
tegen vanwege een schwalbe 
waarbij Kramer ook nog een gele 
kaart kreeg, zijn tweede van de 
middag, en dus kon vertrekken. CSW 
bleef nog wel aandringen maar het 
was duidelijk een middag dat alles de 
verkeerde kant opviel. Door de vele 
ruimtes die CSW achterin liet kon 
Benschop aan het slot van de 
wedstrijd nog een scherpe counter 
plaatsen die vervolgens prima werd 
uitgespeeld en de bal eenvoudig in 
het lege doel werd getikt. Daarmee 
werd de eindstand op 1-3 bepaald en 
verliet CSW het veld met een onver-
diende en pijnlijke nederlaag.

Mijdrecht - Atlantis C1 dat dit 
seizoen gesponsord wordt door 
Orientrade BV, mag zich kronen als 
zaalkampioen. Na 9 wedstrijden 
werden er acht wedstrijden met winst 
afgesloten en één verliespartij. De 
nummer twee in de poule stond vier 
punten achter, Atlantis C1 was niet 
meer in te halen. Zo kon er in een 
bomvolle kantine een mooi kampi-
oensfeest worden gevierd.
Atlantis C1 is dit jaar begonnen met 
een gemixte groep van kinderen die 
in de C zaten en die uit de D kwamen. 
In de eerste seizoenshelft buiten, 
heeft het team het ook lastig gehad 
in de competitie. Er werden moeilijk 
doelpunten gemaakt en verdedigend 

slopen er vaak kleine foutjes in. Het 
team is ontzettend leergierig en 
pakte verbeterpunten snel op. 
Trainer/coaches Sander van Diemen 
en Maarten Helsloot zagen een 
omslag in het team komen. De laatste 
wedstrijd voor dat de zaal competitie 
begon werd er nog met kleine cijfers 
verloren. Met vertrouwen ging de 
ploeg van Orientrade BV de zaal in.

Speerpunten
Het team had voor iedere wedstrijd 
een aantal speerpunten. Een doel-
punt scoren we met het hele vak en 
niet één persoon. Verdedigen doen 
we met zijn vieren en iedere bal die 
we gooien ´proberen´ we aan te 

Atlantis C1 kampioen geworden

laten komen. Dit was direct terug te 
zien in de uitslagen van de C1, de 
eerste wedstrijd werd namelijk met 
15-3 gewonnen. Hierna werd er 
gespeeld in Gouda en wist Atlantis 
ternauwernood te winnen met 6-8, 
waarbij er vele invallers mee waren, 
nogmaals alle invallers bedankt hier-
voor. De trainers wisten dat de 
wedstrijden tegen ESDO en Victum 
het belangrijkst waren, want als deze 
gewonnen werden, dan kon er 
bovenin mee gestreden worden. Van 
Victum werd er vrij eenvoudig 
gewonnen en van ESDO in 
Kockengen ook. Thuis tegen ESDO 
wisten de gasten de punten mee 
terug te nemen en dit was eigenlijk 
ook even goed voor het team. 
Spelers kregen weer even een tegen-
slag, omdat ze ruim achterstonden. 
Atlantis C1 heeft in het laatste kwar-
tier vechtlust getoond en er als team 
nog alles aan gedaan. Helaas niet 
gewonnen, maar wel goed voor het 
leerproces. De laatste twee 
wedstrijden werden eenvoudig 
gewonnen en zo mochten Milou, 
Flore, Carice, Sara, Willemijne, Simon, 
Mees, Melle, Lucas en Daniel zichzelf 
echt kampioenen noemen! Bij de 
huldiging kreeg het team nog een 
prachtige �es bubbels van de 
sponsor Orientrade BV en heerlijke 
taart van de club. Invallers, inval 
coaches en ouders bedankt voor al 
jullie hulp dit seizoen!

Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd in Cafè de Merel te Vinkeveen 
de strijdt aangegaan wie er als 
winnaar van het Regionaal drie-
banden toernooi van biljartclub 
D.I.O./Cafe de Merel van de tafel met 
het groene laken met de meeste 
punten en een prijs naar keuze, naar 
huis zal gaan. Na de zaterdag stond 1 
man aan de leiding nl.John Vrielink 
met 8 punten , Ronald Voorn en en 
Ad Wolf met 6 punten uit 4 
wedstrijden en als vierde Jan Eijsker 
en Mees Brouwer met 4 punten uit 4 
wedstrijden dan Hans Bras en Cees 
Rietveld met 2 punten en Bas Citon 
met 0 punten die duidelijk zijn dag 
niet had op zaterdag. Dus nog van 
alles mogelijk op de zondag. Na de 
laatste wedstrijd was de stand als 
volgt. De laatste plaats was voor Cees 
Rietveld met 2 punten alles mislukte 
deze dagen bij Cees 7de werd Bas 
Citon met 3 punten, 6e Mees 
Brouwer de kampioen van 2020 met 
5 punten,5de en niet goed gespeeld 
favoriet Jan Eijsker met 7 punten ook 
7 punten 4de Ronald Voorn met een 
beter moyenne als Jan, 3de met 8 
punten de verrassende Hans Bras die 
op de tweede dag in de gewenste 
vorm was en alle drie zijn partijen 
won , als prima 2de John Vrielink met 
12 punten en geen partij verloren 
wel 2 gelijke spelen die de laatste 
wedstrijd moest winnen tegen 
Ronald Voorn om de titel te pakken 
maar die gelijk speelde tegen Ronald 
. Ad Wolf uit Kockengen die dus met 
12 punten de beste was door een 
beter moyenne . Al met al was Ad 
dus de allerbeste van het toernooi 
van Biljartclub D.I.O. van het jaar 
2022,een enkele partij verloren en 
over het hele toernooi een moyenne 
gespeeld te hebben van 0,535 
(moest spelen 0,360).

Korste
De kortste partij in het toernooi nl 10 
caramboles in 5 beurten was van Ad 
Wolf, de hoogste serie was van Mees 

Brouwer nl.5 caramboles van zijn 9 te 
maken caramboles . De prijzen waren 
dit jaar weer grandioos , dankzij de 
sponsoring van Restaurant De Haven 
Herenweg 276 3645 DX Vinkeveen 
.Na een woord van dank aan 
iedereen die een steentje aan dit 
toernooi heeft bijgedragen werden 
de prijzen uitgereikt door Dorus van 
der Meer van Cafè de Merel . Zonder 
sponsors is het toch lastig een derge-
lijk groot toernooi te organiseren, 
onze hartelijke dank daarvoor, D.I.O. 
en Cafe de Merel kunnen terug kijken 
op een prima georganiseerd toer-
nooi. Dorus van der Meer en Roos 
Aarsman van D.I.O. waren de grote 
organisatoren achter dit gebeuren 
vooral Roos veelvuldig aanwezig om 
te schrijven en tellen waarvoor dank , 
dit is aan hen wel toevertrouwd en 
een goede motivatie om in 2023 
opnieuw het toernooi te organiseren. 
Belangstelling voor biljarten zowel 
dames en heren op de dinsdag (B.J.C. 
de Merel) of donderdag avond (B.J.C. 
D.I.O.) ? neem contact op met Cafe 
de Merel Arkenpark MUR no 43 te 
Vinkeveen tel. 0297-263562, 
0647944949 of email thcw@xs4all.nl 
wij kunnen nog enkele spelers en/of 
speelsters gebruiken voor zowel de 
interne competitie als de ronde 
venen competitie.

Ad Wolf driebandenkoning 
toernooi D.I.O./DEe Merel

bingo wordt er dit jaar gestreden voor 
een draagbare bluetooth speaker! 
Daarnaast zijn er vele andere leuke 
prijzen te winnen. De opbrengst van 
deze avond komt ten goede aan de 
kinderen in De Hoef tijdens het Hoefse 
Jeugdkamp welke dit jaar plaatsvindt 
van 16 tot en met 23 juli. Ze starten 
deze avond om 19.00 uur. 

Uithoorn - In de alle laatste partij 
voor de onderlinge damcompetitie, 
werd er in een onderlinge strijd 
tussen de huidig kampioen Wim 
Konst en uitdager Fred Voorn 
gestreden om de hoogste titel van 
K&G. Fred had aan remise 
voldoende om de titel over te 
nemen. Het evenwicht werd in deze 
partij amper verstoord zodat na 
toch nog wel een lange partij de 
vrede werd getekend. In zijn debuut 
jaar streek Fred meteen, zeer 

verdiend, de titel voor zich op. De 
club is blij met Fred, zonder zijn 
komst had er in ‘t Fort misschien al 
niet meer gedamd geworden. Er 
heerste grote twijfel omdat er nog 
zo weinig leden waren, maar Fred 
trok de club over het dode punt. 
Ook een bondsteam trok weer ‘het 
land ’in en met succes, vrijdagavond 
vertrok Zaanstreek met een ruime 
nederlaag vanuit De Kwakel. Het 
team van K&G stelde daarmee al 
een tweede plaats veilig, de beslis-

Damtitel K&G voor Fred Voorn sende wedstrijd is 6 mei, uit tegen 
de sterke koploper IJmuiden. Met 
deze wedstrijd sluit K&G haar 
seizoen af, na de kermis hopen de 
leden weer de draad op te pakken, 
zij gaan dan hun 95e seizoen in.
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Mijdrecht - Op een winderig sport-
park Goed Genoeg heeft Argon met 
1-1 gelijkgespeeld, de ruststand was 
doelpuntloos maar in de tweede helft 
kwam AFC op voorsprong. Argon 
kwam nog wel terug met een fraaie 
counter maar kon toch de winst niet 
naar zich toetrekken. De wedstrijd 
ging in de eerste helft tamelijk gelijk 
op, in de beginfase zagen een 
voorzet van Giliano Eiken op Younes 
Ouaali die zijn inzet via de paal naast 
zag gaan. Vlak daarna twee maal een 
hoekschop voor de thuisploeg maar 
de Argon doelman Marijn van 
Wandelen greep goed in, dat deed hij 
ook bij een knap schot van een AFC 
aanvaller. Vervolgens gaf de opge-
komen linksback Erkelly de Sa een 
pass op Max Oliemans maar Olie-
mans kon in het strafschop gebied 
net niet bij de bal. Daarna kwam er 
een fase waarbij het er achterin bij 
Argon een beetje rommelig uitzag en 
de thuisploeg veel momenten kreeg 
om af te drukken. Maar Marijn van 
Wandelen bleef overeind. Argon kon 
nog wel wat terug doen, Dylan Berg-
kamp gaf na een actie de bal op 
Younes Ouaali maar doelman Jesper 
van der Mark liet zich niet 
verschalken. 

Poging
Voor het rustsignaal van scheids-
rechter Lizzy van der Helm zagen we 
nog een poging van Justin Schouten 
maar zijn schot was te slap en een 
schot van Daniel Zoutberg van AFC 
scheerde over de lat.
De tweede helft begon Argon met 
een vrije trap die keeper Jesper van 
der Mark pareerde en we zagen een 
schot van Justin Schouten die via de 
keeper over ging. Na tien minuten 

werd een voorzet van rechts half 
geblokt door Erkelly de Sa, de bal viel 
met een rare boog precies bij de 
eerste paal waar Sweighuizen 
Reigersberg er net de punt van de 
schoen tegenaan kon zetten en zo de 
eerste tre�er liet noteren, 1-0. Met 
nog een half uur te gaan werden 
Robin Voorend en Sven Beek ingezet. 
Het meeste spel vond toen plaats op 
de Argon helft. Argon moest het 
doen met counters en schaarse vrije 
trappen. Een snelle counter leverde 
de gelijkmaker op, de voorzet van de 
rechterkant van Max Oliemans was 
precies op maat voor de inlopende 
Robin Voorend die de doelman kans-
loos liet, 1-1. Vervolgens zagen we 
een vrije trap van Younes Ouaali 
waarbij de bal door de keeper van 
AFC heel fraai uit de bovenhoek 
geplukt werd en had de Amster-
damse sluitpost enkele minuten later 
alle geluk van de wereld dat een inzet 
van Yannick van Doorn via binnen-
kant van de kruising weer het veld in 
stuiterde. 

Slotfase
Mika Keizers mocht in de slotfase nog 
proberen de stand op het scorebord 
te veranderen. Na weer een redding 
van Marijn van Wandelen was er een 
grote kans voor Giliano Eijken maar 
vanaf drie meter voor de lijn wist hij 
de bal niet langs de uitvallende 
keeper te krijgen. Kort voor tijd ging 
een voorzet van Sven Beek voor het 
AFC doel langs waar drie teamge-
noten er niet in slaagde hun voet 
tegen het leer te krijgen. In de abso-
lute slotfase ook nog een poging van 
thuisploeg AFC maar Argon bleef een 
tegenvaller bespaard en pakte zo een 
over het geheel verdiend punt.

AFC en Argon delen de punten
Zaterdag speelt Argon thuis tegen VELO. Foto’s Hans van Gelderen.

Mijdrecht - Het einde van het 
seizoen nadert en het is merkbaar in 
de biedgevechten. De paren 
proberen elkaar letterlijk af te 
troeven en extra slagen te maken om 
zo goed mogelijk te scoren. Dit alles 
om te promoveren of om niet te 
degraderen. Donderdag 21 april was 
ook weer zo een dag. Verschillende 
geregeld goed scorende paren 
hadden niet het goede gevoel bij de 
spellen. Andere paren vonden de 
betere oplossingen om dat het zitsel 
beter werd geïnterpreteerd. In de 
A-lijn leidde dit voor Rene de jong & 
Tineke Schreurs tot een hoge score 
van 62,60%. Dick Licht & Xandra 
Visee behaalde 56,83%. En Ben 
Ockhuizen & Pieter Koopmans 
volgden met 56,61%. Enkele opval-
lende spellen: Paar Versteeg als 
Noord een 3schoppencontract, waar 
overige paren in OW in ruiten terecht 
kwamen en downgingen. Paar Van 
der Reep overklast de andere paren 
met een 1SAcontract met 4upslage, 
tegen schoppencontracten. In 
eenzelfde spel werd er driftig gedou-
bleerd in een 3ruitencontract in West, 

en een 3SAcontract dat 5 down ging. 
Soms zijn alle paren et eens over het 
te spelencontract, 2schoppen, en 
dan zijn er toch twee paren die een 
upslag weten te maken. Paar Koene, 
was spekkoper met een 4ruitencon-
tract. In de B-lijn gingen Koos Wieling 
& Paula Kooijman aan kop met 
57,64%. Carla de Goede & Tineke 
Venhuizen maakten 55,56%. Greet 
Lodder & Bart Groenevelt scoorden 
51,39%. Ook hei een paar mooie 
spellen. Alle paren bieden3schoppen 
en eentje scoort dan 2upslagen. Paar 
De Goede had iedereen beet in een 
4schoppencontract tegen andere 
paren die 3schoppen maakten. Ook 
hier een 4schoppen spel dat door 
alle paren werd gemaakt. Paar Van 
Duren boden als enige 6harten en 
maakte 1 upslag en de overige paren 
boden 4harten ne maakten 
3upslagen. Paar Lodder ontsnapte 
aan een lastige score door 3harten 
met 1upslag te spelen, waar de 
andere paren in SAcontracten 
kwamen en twee of meer down 
gingen. Volgende keer zal de stand in 
de competitie worden opgenomen.

Bridgevereniging Mijdrecht - 
scoringsdrift

KORT
KLAVERJASSEN

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 29 
april organiseren Koos en Wim 
weer een gezellige klaverjas-
middag in dorpshuis “ de Boei” 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De 
grote zaal is open om 13.00 uur 
en het kaarten begint om 13.30 
uur precies. Het is een gezellig 
evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter 
van harte aanbevolen.

KLAVERJASSEN IN DE MEREL
De Ronde Venen - Op vrijdag 29 
april 2022 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in cafè de Merel in 
Vinkeveen er worden vier 
ronden van zestien gi�es 
gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
de winnaar of winnares bekend, 
afgelopen vrijdag was Arie 
v.d.Roest de beste kaarter met 
7093 punten de totale uitslag 
van deze avond was: 1: Arie 
v.d.Roest, met 7093 punten, 2: 
An Pothuizen met 6970 punten 
en derde werd Sjaan Kolenberg 
met 6959 punten. De poedel 
was voor Ria van Es, met 4738 
punten . De volgende prijs-
klaverjas avond zal dus zijn op 
vrijdag 29 april. Ze starten om 
20.00 uur . Je moet aanwezig zijn 
voor de inschrijving 19.45 uur 
tel. van Cafè de Merel is 0297-
263562 Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen. Hier volgen de 
datums voor de nieuwe prijs-
klaverjas competitie 2021/2022 
Voor 2022, 29 april,13 en 27 mei, 
10 en 24 juni en 8 juli. Alle 
datums onder voorbehoud . 

SELECTIE CSW 2022-2023
Wilnis - Het huidige seizoen is 
nog in volle gang maar achter 
de schermen wordt al druk 
gewerkt om de selectie voor het 
komende seizoen op orde te 
krijgen. Tot dusver heeft CSW 
van buitenaf 2 nieuwe spelers 
weten te verwelkomen te weten 
Mike de Jong van Hertha en 
Emmanuel Emma’s van Victoria. 
Vanuit het 2e elftal zal Kimo van 
Drooge doorstromen naar de 
A-selectie. Van de huidige 
selectie heeft alleen Kevin Blom 
i.v.m. drukke werkzaamheden te 
kennen gegeven het komende 
seizoen niet door te gaan. Na 
gesprekken met de technische 
staf hebben de onderstaande 
spelers van de huidige selectie 
ondanks belangstelling van 
buitenaf hun toezegging 
gedaan om ook het komende 
seizoen het shirt van CSW te 
willen dragen: Rahim Gok, Thijs 
Imming, Mike van Yperen. Noah 
Steen, Eder Delgado, Robbert 
Kompier, Jelle v.d. Bosch, Elroy 
Baas. Justin Both, Sven v.d. Horst, 
Berry Kramer, Dennis Prange, 
Bram Korver, Matt Veerhuis, 
Jordy de Groot, Justin Blok, 
Stefan Tichelaar. Trainer Michel 
Strating en assistent - trainer 
Guus Verhoef zien dus weinig 
verschuivingen in hun huidige 
selectie en kan er dus verder 
worden gebouwd aan deze 
talentvolle groep.

De Ronde Venen - Zaterdag 23 april 
werd in Amersfoort de tweede voor-
ronde gehouden. In de eerste ronde 
turnde de jeugd turnsters Lisa, 
Kirsten, Eloïse, Izzy en Bloem hun 
wedstrijd. Ze begonnen op vloer 
uitstekend en Izzy en Eloïse turnde 
zelfs vandaag de arabier �ik �ak en 
dat leverde Eloise een 3de plek op en 
Izzy een tweede. Kirsten turnde voor 
het eerst een salto voorover. Op naar 
sprong. Iedereen heeft mooie over-
slagen gesprongen en zo gingen we 
op naar hun lievelingstoestel de brug. 
Izzy en Kirsten deden het uitstekend 
en dit keer was Kirsten 1ste en Izzy 
2de. Op naar de balk altijd heel lastig 
maar vandaag stonden ze als een 
huis. Lisa, Izzy en Eloïse deden voor 
het eerst salto af en deden dit uitste-
kend.Uiteindelijk werd Izzy 1ste, 
Eloïse 2de

Tweede ronde
In de tweede ronde turnde bij de 
junioren Demi. Demi begon op 
sprong en deed dit prima. Op naar de 
brug. Voor haar viel een meisje hard 
van de brug wat niet erg lekker is 
maar Demi liet zich niet van de wijs 
brengen en turnde het een na 
hoogste cijfer. Op naar de balk, dit 
keer gekozen voor de handstand in 
plaats van de radslag en dat pakte 
zeer goed uit. Demi turnde het 
hoogste cijfer. Op vloer ook een 
uitstekende oefening en ook hier 

werd ze 2de dit leiden uiteindelijk tot 
een mooie gouden medaille. Maar de 
glimlach van Demi was helemaal 
goud waard. 

Laatste ronde
In de laatste ronde turnden Kimberly 
en Jasmijn hun wedstrijd. Ze 
begonnen op balk en helaas had 
Kimberly niet helemaal haar dag en 
moest ze er 2x af. Jasmijn turnde een 
stabiele en strakke oefening. Op vloer 
turnden ze mooie oefeningen ze 
werden allebei 2de Toen naar sprong 
en hier ging het voor Kimberly hele-
maal mis met inspringen. Ze zakte 
door haar arm tijdens de overslag en 
maakte een nare val wat gelijk einde 
wedstrijd betekenden. Jasmijn 
sprong gelukkig na alles nog 2 mooie 
sprongen en werd 4de. Daarna alleen 
nog brug voor Jasmijn en hier turnde 
ze weer een strakke oefeningen en 
werd 4de. Net als in de eerste 
wedstrijd werd Jasmijn 2de. Super 
goed gedaan door iedereen en nu 
hard trainen voor de toestel�nales op 
25 juni. 

Veenland turnsters weer 
succesvol op tweede voorronde

BRIDGE VOOR IEDEREEN IN DE MAAND MEI! 
De Ronde Venen - Op dinsdagavond van 19.30 tot 23.00 uur speelt bridgever-
eniging De Ronde Venen in de Willisstee te Wilnis. Aangezien ze in de grote 
zaal spelen is er de hele maand mei plaats voor gastspelers. Op 3 mei, 10 mei, 
17 mei, 24 mei en 31 mei mag iedereen die het leuk vindt om te bridgen mee 
komen doen in deze gezellige club. Men kan zich met en zonder partner en 
voor één of meerdere keren opgeven door te bellen naar 0615422255 of te 
mailen naar bridge.drv@mail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden!
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Uithoorn doet duurzaam

Swale en speelplekken Legmeer-West

Hoge energierekening met een laag inkomen

Geef groen en water 
de ruimte

Water, groen en spelen

Vanuit het waterschap AGV is er een subsidie 
beschikbaar gesteld voor ‘groen en water’ voor 
inwoners. Met de regeling ‘Geef groen en water de 
ruimte‘ willen we inwoners helpen om zelf aan de 
slag te gaan. U kunt namelijk zelf veel doen. U kunt 
bijvoorbeeld subsidie voor de aanschaf van een 
regenton of regenwateropvangsysteem aanvragen. 
Door regenwater op te vangen tijdens hevige 
buien, wordt het riool niet te veel belast. In drogere 
perioden kunt u dit water weer gebruiken.

Tip regenton
Bij hoosbuien zit de regenton al snel vol; het 
overtollige water moet dan wel weer terug de 
regenpijp in via een T-stuk. Hiermee maakt u uw 
eigen regenwateropvangsysteem. Kijk op internet 
voor handige � lmpjes hoe u dat kunt doen.
Kijk voor meer informatie op https://www.agv.nl/
aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-
in-uw-buurt/. 

Voor wie is de regeling?
Voor alle inwoners van het waterschap AGV 
in dit gebied en stedelijk wonen. U kunt ook 
subsidie aanvragen namens een groep mensen of 
organisaties. Dat kan met minimaal 3 bewoners of 
een Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar het kan 
bijvoorbeeld ook gaan om een samenwerking tussen 
een buurtinitiatief, gemeente of school.

Wateroverlast en hittestress, twee 
termen die we steeds vaker gebruiken 
en regelmatig in de media lezen. Als 
gemeente denken wij ook na hoe we 
moeten omgaan met teveel water en 
periodes van droogte. Dit noemen we met 
een duur woord klimaatadaptatie. Ook 
een term die steeds vaker voorkomt. Ook 
u als inwoner kunt een steentje bijdragen 
aan klimaatadaptie. Zorg bijvoorbeeld 
voor een waterdoorlaatbare tuin en 
oprit. Ook kunt u denken aan het creëren 
van meer schaduw. Op deze manier 
beschermt u planten en struiken beter 
tegen het felle zonlicht tijdens zomerse 
dagen. Heeft u nog ideeën voor de 
buitenruimte om te vergroenen of wilt u 
graag uw duurzame tuin ter inspiratie aan 
anderen laten zien? Laat het ons weten en 
mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl.”

Alle woningen in Legmeer-West zijn inmiddels 
bewoond en de aannemer is druk bezig met 
de laatste werkzaamheden aan het groen 
en de speeltuinen. Ontwerpbureau Atelier 
Dutch heeft een prachtig ontwerp van de 
wijk gemaakt. De speelplekken zijn tot stand 
gekomen met input van de bewoners. In de 
Swale komen groen, water en spelen samen.

Swale
Wat is een Swale en waarvoor dient het? 
Een Swale is een voorziening waarin op een 
gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater 
wordt vastgehouden. Dit regenwater wordt 
vastgehouden in een ondergrondse grindko� er 
en op het oppervlak. Na een aantal uur, als de 
bui is overgewaaid en de afvoeren en sloten 
het vele regenwater hebben verwerkt, zal de 
Swale het water automatisch afvloeien naar het 
naastgelegen oppervlaktewater. 

Wat de Swale in Legmeer-West bijzonder maakt 
is dat het opslaan van water is gecombineerd 
met groen en spelen. Deze combinatie levert 
bovendien ook een enorm leuke speeltuin 
op. De niveauverschillen en glooiingen in het 
terrein geven met de variatie aan planten een 
avontuurlijk gevoel. We hebben gekozen om 
de speeltuin in de Swale hier op aan te sluiten. 
Langs en door de Swale wordt een survival 
parcours aangelegd waarin je heerlijk kunt 
klimmen en klauteren. Wat is er leuker om 
straks over de stapstenen van de ene naar de 
andere kant te springen. 

Wethouder duurzaamheid plant bomen 
in Swale Legmeer-West
Wethouder Hans Bouma heeft samen met Arjan 
van Meijeren, Sascha Ponsen, Walter de Haas 
en Christa van der Vlugt de boom geplant. 
Deze boom staat symbool voor de goede 
samenwerking tussen de gemeente, Van Wijnen 
en Eigen Haard. 

Vlnr; Hans Bouma, Sacha Ponsen, Arjan van Meijeren, 
Walter de Haas, Christa van der Vlugt en Wim van den 
Bosch 

Wat staat nog op de planning
• De speeltoestellen worden eind mei 
 geplaatst. 
• De de� nitieve oplevering van het openbaar 
 gebied incl. de Swale zal eind juni 
 plaatsvinden. 

Samen met het Energieloket Uithoorn 
worden de komende periode de volgende 
online bijeenkomsten georganiseerd om 
bewoners te helpen verduurzamen. Wat 
staat er op de agenda?

10 mei Ondersteunende webinar 
Vereniging voor Eigenaren

24 mei Collectieve actie 
 zonnepanelen

14 juni  Ondersteunende webinar 
voor huurders

Kijk voor meer informatie 
op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn voor onze lokale acties. 
Onder populair in de gemeente Uithoorn 
staan nog meer interessante onderwerpen 
zoals duurzaamheidslening, energiecoach 
aan huis en nog veel meer.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA

In 2022 hebben inwoners met een laag 
inkomen recht op energietoeslag. Dat is een 
bedrag van € 800,--. Met dit extra geld kunt u 
een deel van uw energiekosten betalen, nu de 
energiekosten stijgen. 

Aanvragen energietoeslag
Heeft u een bijstandsuitkering, een IOAW-
uitkering of een IOAZ-uitkering? Dan krijgt u dit 
bedrag automatisch op uw rekening. U hoeft 
de energietoeslag niet zelf aan te vragen. U 
krijgt het bedrag naar verwachting uiterlijk in 
mei van 2022. U krijgt het bedrag gestort op 
de rekening waarop u ook de uitkering gestort 
krijgt.

Heeft u een laag inkomen met een betaalde 
baan of eigen bedrijf, of een laag pensioen? 
De gemeente bepaalt op 1 mei 2022 welke 
inkomens in aanmerking komen voor de 
eenmalige energietoeslag. De gemeente maakt 

via de krant, onze website en via social media 
bekend welke inkomens voor de energietoeslag 
in aanmerking komen en hoe u deze kunt 
aanvragen.

Geen gevolgen voor uw toeslagen
Komt u in aanmerking voor de energietoeslag? 
Dan heeft dit geen gevolgen voor de 
hoogte van de toeslagen die u ontvangt. 
Bijvoorbeeld de huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderopvangtoeslag en het kindgebonden 
budget. Ook heeft het geen gevolgen voor de 
hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) 
bijdrage in de zorg.

Tips om energie te besparen
Wilt u meer handige tips om met weinig geld 
energie te besparen? 
• Maak een afspraak met onze energiecoach 

op www.bespaarafspraak.nl/uithoorn. Onze 
energiecoaches staan voor u klaar, om 

samen te bekijken wat er mogelijk is om 
kosten te besparen.

• Op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn/
energiebesparen kunt u een e-book 
downloaden met wel 50 bespaartips. Vaak 
zijn deze tips eenvoudig toe te passen 
en zorgen voor een besparing op uw 
energierekening.

• Inwoners die nog geen cadeaubon 
van 60 euro hebben aangevraagd voor 
energiebesparende producten kunnen 
dit binnenkort alsnog doen. Houd de 
gemeentelijke kanalen in de gaten.

• Bezoek ons webinar voor huurders op 14 
juni 2022. Kijk op https://www.uithoorn.
nl/Home/Evenementen/Evenementen_in_
Uithoorn onder het kopje bijeenkomsten.

Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn 
voor alle informatie en tips om energie en 
kosten te besparen.




