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Achter vier man die op de om�oerste 
trom sloegen, ging de stoet op weg 
naar het Stiltemonument bij de 
Thamerkerk. Helaas begreep niet 
iedereen dat het om een stille tocht 
ging. De route week iets af van vorige 
jaren en ging langs de herdenkings-
plaquette aan Het Spoorhuis, waar 
Michel Rahn en Chris Woerden een 
krans legden. Onderweg sloten meer 
mensen aan en bij de Thamerkerk 
stond nog een grote menigte te 
wachten. Ferdinand Beuse blies The 

Last Post op zijn trompet. Het geluid 
echode over het water van de Amstel. 
Daarna was het twee minuten stil. De 
stilte werd verbroken door het geza-
menlijk zingen van het eerste en 
zesde couplet van het Wilhelmus. Voor 
sommigen een kippenvelmoment. 
Samen met zijn partner en wethouder 
José de Robles legde de burgemeester 
een blauw-gele bloemenkrans en 
werd daarbij geassisteerd door leden 
van de scouting Admiralengroep. 
Dorpsdichter Peter Borghaerts droeg 

zijn gedicht Het nieuwe vergeten 
voor: “Nooit meer! werd toen direct 
verkondigd, laten wij allen waken voor 
het kwaad. Tegen deze vrede mag niet 
meer worden gezondigd, of is het nu 
misschien toch al te laat?” Daarna 
hield burgemeester Pieter Heiliegers 
zijn speech waarin hij terugkeek naar 
een gebeurtenis uit de Tweede 
Wereldoorlog die in de Thamerlaan 
had plaatsgevonden en verwees naar 
de oorlog in Oekraïne en de Oekra-
iense mensen die nu hun toevlucht in 
Uithoorn hebben gevonden. Tot slot 
mochten de aanwezigen hun meege-
brachte bloem op het stiltemonument 
of in de bloemenbanden aan de 
bomen hangen. Daarna konden 
mensen naar de Thamerkerk voor het 
herdenkingsconcert of keerden ze 
huiswaarts. Het was weer een indruk-
wekkende herdenking.

Uithoorn - Een grote groep belangstellenden verzamelden zich woens-
dagavond in het Oranjepark om de stille tocht te lopen. Mensen waren 
blij dat het weer mogelijk was. Sommigen liepen al jaren mee, voor 
anderen was het een nieuwe ervaring. Ouders hadden hun kinderen 
meegenomen. Op school hadden ze geleerd over Anne Frank. Van 
tevoren kregen iedereen het programma en een Vrijheid-pin met de 
fakkel, die gelijk werd opgespeld. Veel aanwezigen droegen een bloem 
mee, zoals door de organisatie gevraagd was. 

Grote opkomst bij dodenherdenking

Uithoorn - Kevin Nifterick (rechts op 
de foto) van Security Shop Amstel-
veen heeft bij Kinderboerderij De 
Olievaar een beveiligingssysteem 
geïnstalleerd. De kinderboerderij is 
gevestigd in het Libellebos en vooral 
in de avonduren is er weinig toezicht, 
waardoor er helaas al meerdere keren 
een inbraakpoging is gedaan in het 
nieuwe gebouw. Kevin en Fred Nifte-
rick van de Security Shop hebben 
aangeboden om een beveiligingssys-
teem te doneren aan de kinderboer-
derij. Het vrijwilligers team van de 
kinderboerderij is ontzettend blij met 
deze donatie. De boerderij en de 
dieren zijn hierdoor beter beschermd 
en dat voelt een stuk veiliger.

Security Shop doneert beveiligingssysteem aan 
Kinderboerderij De Olievaar

Manifestatie ‘Krimp de luchtvaart’
Regio - “We zijn niet tegen vliegen, 
maar krimp van de luchtvaart is 
noodzakelijk”, vindt Cor Mastwijk en 
daarom heeft hij een grote manifes-
tatie georganiseerd op zaterdag 14 
mei op zes nationale luchthavens. 
“Uit de Luchtvaartnota blijkt dat de 
minister Schiphol wil laten groeien 
van 540.000 luchtvaartbewegingen 
per jaar naar 800.000. Ook willen ze 
Lelystad openen, dat is catastrofaal 
voor onze natuurgebieden. Ze willen 
elk stukje lucht volproppen met 
vlieggoten. Dat betekent nog meer 
herrie en uitstoot. In de zomer kun je 
niet eens buiten zitten door de 
herrie. Dat kan toch niet waar zijn?” 
Het is niet vijf vóór twaalf, maar vijf 
óver twaalf volgens de initiator en 
daarom zal er 14 mei een landelijk 
stiltemoment van een kwartier zijn. 
“De temperatuur op aarde gaat met 
drie graden stijgen. Ik maak me 
zorgen over wat er door de lucht-
vaart de lucht in gepompt wordt. Er 
wordt 280 ton aan giftige sto�en 
boven ons hoofd uitgestort en dan 
heb ik het alleen over Schiphol. 
Nederland is te klein voor een groot 
vliegveld als Schiphol.” Van elf tot 
twee uur zijn er zaterdag sprekers die 
zullen vertellen wat groei van de 
luchtvaart met onze gezondheid en 
het klimaat doet en hoe het anders 
kan. “Er zijn veel korte vluchten waar-
voor best een alternatieve manier 
van vervoer beschikbaar is. Maar dat 
is duurder, dus vliegtickets zijn nu 
veel te goedkoop. Dat betalen wij via 
de belasting. De kerosine van Shell 
betalen wij. Het systeem is verkeerd 
en zolang de overheid geen moed 
toont en de goedkope vluchten niet 
meer worden aangeboden, blijft een 
kleine groep daarvoor kiezen. Het 
vraagt een andere manier van 
denken, maar de mensen aan de top 
met hun bonussen gaan dat niet 
veranderen”, verwacht Mastwijk. “Ze 
praten over elektrisch vliegen, maar 
dat is een fabel. Ook schoner vliegen 
zie ik de komende twintig jaar nog 
niet gebeuren.” Veel organisaties die 
zich betrokken voelen bij dit onder-
werp steunen de manifestatie. Naast 
sprekers van onder andere Green-
peace, GroenLinks, Milieufederatie en 
Platform Vliegoverlast Amsterdam 
zijn er interviews en muzikale optre-
dens. Ook zijn er lucht�etsers 

aanwezig die vanaf Lelystad Airport 
en Rotterdam naar Schiphol �etsen 
om te laten zien dat reizen ook 
anders kan. Ieder vliegveld heeft een 
eigen programma. Via een livestream 
kan er gevolgd worden wat er op de 
andere vliegvelden gebeurt. “De 
manifestatie is vreedzaam en niet 
gericht tegen reizigers. We hebben 
een boodschap voor de politiek en 
de luchtvaartsector.” Op Schiphol zal 
de manifestatie plaatsvinden op 
Schiphol Plaza. Aanmelden is niet 
nodig. Het precieze programma is te 
zien op www.14meimanifestatie.nl.
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DE KWAKEL TOEN & NU... (62)

1935 Kwakelsepad... Toen
Dit mooie dubbele 
winkelpand aan het 
Kwakelsepad 1-3 is in 
het voorjaar van 1931 
opgeleverd. Links was 
het pand van de 
slagerij Piet Janmaat, 
hij was afkomstig uit 
een slagersfamilie te 
Nieuwveen. Janmaat 
begon in het voorjaar 1931 met de winkel, zijn zus en moeder hielpen de 
eerste maanden. In november trouwde Piet met Catharina en zij hielp 
mee in de winkel. Zij kregen drie dochters: Cato, Annie en Joke die later 
óók meehielpen in de zaak. In 1968 stopte Piet met de slagerij en 
verhuisde naar Blaricum. Slagerij Kroes, met slager Leo van der Laan, nam 
het pand over. In 1976 namen Hans en Conny van Eijk de slagerij weer 
over. Rechts was een rookwarenwinkel van koster Piet Maas, die dit met 
zijn vrouw beheerde. Zoon Ben Maas had een taxibedrijf, zie die mooie 
auto naast de winkel. In 1958 werd deze sigaren- en sigarettenwinkel 
overgenomen van de erven Maas door Hein en Riet Lammers. In 1982 
stopten ze na 24 jaar met hun winkel en verhuisden ze naar de Vrouwen-
akker. Aad en Gien van Doorn begonnen in 1982 met deze rookwaren-
winkel en een stomerijservice.

2022 Kwakelsepad... Nu 
In 1989 werd het 
nieuwe pand slagerij 
Van Eijk gebouwd aan 
de Kerklaan, nu: Kwali-
teitsslagerij Eijk & Veld. 
Conny van Eijk bleef 
aan het Kwakelsepad 
en runde daar een 
noten- en kaaswinkel. 
Tegenwoordig is er 
links geen winkel meer, maar een privévertrek. De rookwarenwinkel van 
Aad & Gien stopte in ca. 2015 en werd verkocht. Marco Smit van A & M 
Producties huurde het pand in 2015. Het bedrijf breidde zo snel uit dat 
het rechter gedeelte in februari 2016 is aangekocht. Naast het bedrukken 
van kleding, zijn er ook vlaggen, spandoeken, reclameborden te 
bestellen. Een aparte tak van het bedrijf is het leveren van gadges met 
bedrijfslogo’s en de gra�sche opmaak. Een prachtig oud pand, waar wij 
zuinig op moeten zijn in De Kwakel. Er zijn al zoveel oude panden 
verloren gegaan de laatste 20 jaar in het dorp.

Voor meer Kwakelse historische en 
actuele informatie: kijk op de website: 
www.de-kwakel.com

 Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer

Inloopavond 
genealogie
De Ronde Venen - Genealogisch onder-
zoek begint met een familienaam, 
waarbij het internet steeds vaker een rol 
van betekenis speelt. Buiten de standaard 
zoeksites om hebben voorouders en hun 
verwanten talrijke andere “sporen” in de 
familiegeschiedenis achtergelaten. Voor 
velen betreft dit nog onbekende hiaten, 
omdat men eenvoudig niet weet waar 
deze op het net te vinden zijn. De inloop-
avonden van de genealogiegroep van 
historische vereniging De Proosdijlanden 
hebben bewezen dat onderling contact 
met andere stamboomonderzoekers tot 
nieuwe perspectieven kunnen leiden. 
Onze vrijwilligers kunnen u zeker helpen. 
Op donderdagavond 19 mei a.s. bent u 
met al uw vragen over genealogie vanaf 
19.15 uur hartelijk welkom in de 
Oudheidkamer van ons verenigingsge-
bouw, Croonstadlaan 4a in Mijdrecht.

Regio - Astma is nog steeds de meest 
voorkomende chronische ziekte bij 
kinderen in Nederland. Elke dag 
belanden zeven kinderen stikbe-
nauwd in het ziekenhuis. Bij 1 op de 5 
kinderen met astma heeft het 
ontstaan van de ziekte te maken met 
luchtvervuiling. “Dat begint al in de 
baarmoeder”, zegt directeur Michael 
Rutgers van Longfonds. “De gezond-
heidsschade die dan al ontstaat en in 
de jaren daarna, heeft een groot 
gevolg op de rest van het leven. 
Gezonde lucht is dus letterlijk van 
levensbelang.”

Iedere dag krijgen 50 kinderen 
de diagnose astma
Sem is pas acht jaar oud, maar heeft 
in zijn jonge leven al meer dan dertig 
keer in het ziekenhuis gelegen. Zijn 
astma heeft grote invloed op zijn 
leven en dat van zijn gezin. Moeder 
Ingrid de Vogel: “Zeven keer moest hij 
naar de intensive care, wat heel heftig 
is. De laatste keer was in het najaar 
van 2021: in vier dagen tijd zijn we 
toen in drie verschillende zieken-
huizen geweest. De één was vol, bij 
de andere kon hij niet de gewenste 
zorg krijgen. Dat laat zien: het kan 
echt een heel gedoe zijn.”

Landelijke collecteweek: 
16 t/m 21 mei
Een longziekte heeft veel invloed op 
een kind, het gezin en de omgeving. 
Sporten, spelen of naar school gaan: 
wat voor andere kinderen logisch is, 
is dat vaak niet voor een kind met 
een longziekte. “Wij willen dat geen 
enkel kind meer astma heeft. Daarom 
halen we tijdens de landelijke collec-
teweek zo veel mogelijk geld op om 
wetenschappelijk onderzoek naar 
astma te versnellen”, zegt Michael 
Rutgers.

Fit in gezonde lucht
“Sem heeft zijn gezondste moment 
van het jaar als we op vakantie gaan 
naar de bergen. Naar de frisse lucht. 
Daar is hij zóveel �tter”, vertelt zijn 
moeder. “Een paar jaar geleden was 
hij aan het kwakkelen met zijn 

gezondheid vlak voordat we naar 
Oostenrijk gingen. Ik weet zeker dat 
als we in Nederland waren gebleven, 
hij in het ziekenhuis was beland. Maar 
in Oostenrijk knapte hij helemaal op. 
We zijn er dan ook van overtuigd dat 
luchtkwaliteit een heel belangrijke rol 
speelt.”

Astma voorkomen 
Longfonds �nanciert en faciliteert 
onderzoek naar het voorkomen van 
astma bij kinderen. De eerste duizend 
dagen vanaf de zwangerschap zijn 
belangrijk om een gezonde afweer 
op te bouwen. Onderzoekers hebben 
ontdekt dat het immuunsysteem na 
de geboorte nog moet worden ‘opge-
voed’. Als het de juiste prikkels krijgt, 
vooral in die eerste 1000 dagen vanaf 
de zwangerschap, is de kans dat 
kinderen astma en allergieën krijgen 
veel kleiner. Daarnaast zet Longfonds 
alles op alles om onderzoek naar 
vroegere diagnostiek en betere 
behandeling van astma mogelijk te 
maken. 

Landelijke collecteweek 
We willen samen op weg naar een 
wereld waar kinderen geen astma 
meer krijgen. Een wereld waar 
kinderen opgroeien en spelen in 
gezonde lucht. Een wereld waarin 
iedereen vrij kan ademen. Daarom 
halen duizenden vrijwilligers tijdens 
de collecteweek geld op. Online via 
whatsapp en social media, met een 
QR-code én uiteraard met de collec-
tebus. Voor meer informatie: www.
longfonds.nl/help-mee/
collecte-2022.

Sem (8) lag door astma al 
30 keer in het ziekenhuis

Uithoorn - Een tiental vrijwilligers zit 
weer klaar a.s. woensdag, om 13.00 uur 
en tot 16.00 uur, nu in Ponderosa. Wij 
vinden het leuk om te kijken of we uw 
geliefde boormachine, strijkbout , 
lamp , klok enz., weer werkend kunnen 
krijgen, zodat ook nu het motto 
‘weggooien, mooi niet’ van toepassing 
is. Iedereen weet ons steeds beter te 
vinden. In maart hebben zij ons 8e jaar 
gevierd en zijn dankbaar , dat zij weer 

in goede gezondheid verder kunnen. 
Onder het motto ‘voor wat het u waard 
is’, gaat U met gerepareerd apparaat 
weer naar huis, of heeft u een gezellige 
middag gehad of heeft u belangrijke 
informatie gekregen hoe nu verder! 
Tot deze of volgende keren: 1e en 3e 
Woensdag van de maand in Buurtnest, 
van 13.00 tot 16.00 uur en elke 2e 
woensdag van de maand in 
Ponderosa.

Repair Cafe weer in Buurthuis 
Ponderosa

De Ronde Venen - Op donderdag-
morgen 19 mei en 2 juni vindt er o.l.v. 
creatief therapeute Joke Stapper een 
(nieuwe) creatieve workshop plaats 
voor gasten van ’t Anker: wolvilten. 
Voor wolvilten heb je niet veel nodig, 
het is niet moeilijk. De beweging is 
goed voor lijf en leden en het is leuk 
om met elkaar te doen. Om vilt te 
maken worden plukjes geverfde of 
ongeverfde wol op een bepaalde 
manier neergelegd en vervolgens 
met water en sop besprenkeld. Door 
met de handen over de wol te wrijven 
klitten de vezels van de wol aan 
elkaar. Door er vervolgens een andere 
beweging aan toe te voegen komt 
het viltproces tot stand. Van vilt kun 
je praktische gebruiksvoorwerpen of 
decoratieve kledingstukken maken. 
Door met een groep samen te 
werken is het mogelijk om een groot 
vilten werkstuk te maken zoals een 
kleed of een wanddoek. Dit kan 
ontstaan aan de hand van een vooraf 
gemaakt ontwerp of je kunt het 
spontaan laten ontstaan. In twee 
ochtenden verkennen we de eerste 
ochtend de techniek van het 
wolvilten. Vervolgens maken we met 
de groep een plan voor het gezamen-
lijke werkstuk dat op de tweede 

morgen wordt gemaakt. Inloophuis ’t 
Anker, Centrum voor leven met en na 
kanker, op de Karekiet 49 in Mijdrecht 
biedt (oud-) kankerpatiënten en hun 
naasten of nabestaanden een gezel-
lige, veilige ontmoetingsplek op de 
dinsdagen en donderdagen. Behalve 
een luisterend oor van medegasten 
en/of vrijwilligers vinden zij er ook 
a�eiding en ontspanning door 
verschillende activiteiten, bijvoor-
beeld tijdens bovenstaande creatieve 
bijeenkomsten. Geïnteresseerden die 
(nog) geen gast van ’t Anker zijn, 
kunnen zich voor 11 mei aanmelden 
via 06-18 07 28 67. Nadere informatie 
over ’t Anker is te vinden op www.
inloophuishetanker.nl.

Creatief in Inloophuis ’t Anker
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RICK FM
Lokaal nieuws, ma t/m za op het 
halve uur van 9:30 t/m 17:30 uur.
Lokaal weerbericht, ma t/m za, 
ieder uur van 9:45 t/m 17:45 uur. 

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

LEZERSPOST

Uithoorn - “Ja, de lift bleef steken op 5 mei in de Schans 
in gebouw Amstelstaete. Ik zat er alleen in. Op de alarm-
knop gedrukt die je zogenaamd in contact brengt met 
de OTIS lift reparateur. Een computerstem zegt dat er 
hulp komt. Ik wachten natuurlijk, maar na een kwartier 
nog geen hulp. Ik weer op de alarmknop gedrukt, maar 
nu veel vaker en langer, in de hoop dat iemand het hoort 
en reageert. Maar in het � atgebouw reageert ook 
niemand. Ik hoor nog geen stemmen.

Politie
Dan maar de politie gebeld. De verbinding is slecht 
doordat ik in een metalen kooi zit. Veilig voor bliksem, 
niet goed voor wanneer je wilt bellen, die Kooi van 
Faraday. De politie zegt dat ik op de knop moet drukken 
waar ik wezen moet. Ik zeg dat alles is uitgevallen en dat 
ik tussen twee etages muurvast zit. De politie belooft de 
brandweer te bellen. Die doen er een kwartier over om te 

komen. Ondertussen reist de lift spookachtig op en neer 
zonder de deuren te openen.

De � lm
Kent u de � lm ‘De lift’? In die � lm gaat de lift een eigen 
leven leiden en wordt moorddadig. Ik hoop niet dat de 
lift helemaal omhoog gaat om me dan in vrije val naar 
beneden te laten vallen. We hadden toch ook nooit 
gedacht haast in een derde wereldoorlog te belanden 
anno 2022? Dus alles is mogelijk, zeker na twee jaar 
corona ellende dat ook nooit iemand ooit had verwacht. 
Ik hoor dat de brandweer is gearriveerd, en ze hebben 
vier mensen nodig om de lift in beweging te krijgen en 
die te openen. Weer een kwartier verder, ik zat dus ruim 
drie kwartier vast. Je wordt er benauwd van. Gelukkig 
zijn er nog steeds de hulpvaardige brandweerlieden, we 
kunnen niet zonder. Ik dank ze hartelijk voor hun hulp. 
Voor mij echte een bevrijdingsdag!

R. Putzfeld, Schans 148

Een angstige bevrijdingsdag

Uithoorn - Hierbij nodigt de lokale 
politieke partij DUS! u van harte uit 
voor een Politiek café ‘Natuurlijk 
Duurzaam’. Bewoners en andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom op zaterdag 14 mei van 
15:00 – 17.30 in Gerrit (ook bekend 
als de Hoeksteen; inloop vanaf 
14.45). Tijdens deze middag worden 
twee lezingen gegeven. De eerste 
gaat over hittestress en de tweede 
handelt over mogelijkheden om 
onze omgeving te ‘vergroenen’. 
Hierna gaan ze met elkaar de 
discussie aan wat zij in Uithoorn 
gezamenlijk kunnen doen om 
Uithoorn en De Kwakel duurzamer te 
maken en de biodiversiteit te 
vergroten. De media staan bol met 
berichten over de opwarming van de 
aarde en de gevolgen van de 
klimaatverandering zoals overstro-

mingen, bosbranden en een stij-
gende zeespiegel. Ook de biodiversi-
teit loopt schrikbarend terug. Wat 
DUS! betreft is het vijf over twaalf. 
Klimaatadaptatie, afvalscheiding en 
reductie van restafval, verduurzamen 
van woningen, opwekken van duur-
zame energie, herstel van biodiversi-
teit. DUS! vindt dat dit uitdagingen 
zijn waar we met z’n allen, ook in 
Uithoorn en De Kwakel, keihard aan 
moeten werken. Voor de planten en 
dieren en voor onze kinderen. 
DUS! zet zich hiervoor in. Graag doen 
ze dit samen met u.

Het programma:
- Lezing 1. Sander Bauer is expert 

natuurinclusieve stad en hij geeft 
een lezing over het thema 
‘Hittestress’. Hij licht het begrip toe 
en gaat in op de huidige stand van 

zaken. De vraag wordt beantwoord 
wat Uithoorn en bewoners in dit 
kader kunnen doen.

- Lezing 2. Een vertegenwoordiger 
van Stichting Steenbreek licht dit 
initiatief toe. Als club van ecologen 
en bestuurders namen zij in 2015 
het voortouw om steden actiever 
te vergroenen. Dit initiatief wordt 
ondertussen in heel Nederland 
omarmd. De vraag wordt beant-
woord of het aan de burger is om 
haar omgeving te vergroenen of 
dat dit aan het lokaal bestuur is.

- Workshop en discussie. We gaan 
met elkaar in gesprek om vast te 
stellen of de gemeente Uithoorn 
genoeg doet aan verduurzaming 
en het vergroten van de biodiversi-
teit en of u hier zelf een aanvul-
lende bijdrage aan kunt leveren. 

U kunt zich gratis opgeven voor 
deze bijeenkomst via 
secretariaat@dus-uithoorn.nl 
(voorkeur). Uiteraard kunt u natuur-
lijk ook zo even binnenlopen.

Welkom bij het Politiek café 
‘Natuurlijk Duurzaam’

Uithoorn - De Dorpsstraat was zater-
dagmiddag veranderd in een open-
lucht modeshow. De middag werd 
georganiseerd door de drie kleding-
winkels Voor-gedragen, XOBO en 
Verona Couture. “We willen het Oude 
Dorp meer promoten”, zegt Henny 
van Voor-gedragen, die het initiatief 
voor de laagdrempelige show heeft 
genomen. “We hebben allemaal last 
van dezelfde problematiek, eerst 
corona en daarna waren we slecht 
bereikbaar door de werkzaamheden, 
daarom hebben we de handen ineen 

geslagen om elkaar te versterken.” 
Het was een stralende dag en 
belangstellenden stonden gezellig 
langs de kant om de kleding te 
bewonderen en zich te laten inspi-
reren voor een nieuwe out� t die 
meteen in de winkels aangeschaft 
kon worden. Duo Plant had een tent 
neergezet met statafel en bloembak 
voor als het niet droog zou blijven. 
Elk heel uur liepen modellen over de 
rode loper in de Dorpsstraat, af en 
toe onderbroken door een auto of 
motorrijder. Tijdens de pauzes waren 

Uithoornse Dorpsstraat podium 
voor mode

er hapjes en een drankjes. De show 
werd muzikaal omlijst door Eef Lacet 
en de eigenaresses introduceerden 
hun eigen modellen en kleding. 
Modellen Romy, Jaimy, Sonja en Noa 
droegen bijvoorbeeld een jeans met 
hartjes langs de pijp of een one 
shoulder shirtje dat in diverse 
kleuren verkrijgbaar is bij XOBO. “Ik 
wil vooral laten zien dat onze kleding 
voor alle leeftijden is”, vertelt eigena-
resse Claire. De winkel is nog niet 
zolang geleden geopend. “We wilden 
al een keer een modeshow houden, 
dus toen het werd gevraagd, hebben 
we ons meteen aangesloten.” 
Modellen Michelle en Jennifer 
droegen onder andere kleding van 
Nikki Plessen met een bijpassende 
tas van Valentino of Carat23 en 
sieraden van Otazu. “Wij verkopen 
kleding in het middensegment voor 
dames en meisjes, ook gala- en 
bruidsjurken, en ik ontwerp zelf 
kleding”, vertelt Verona die nu drie 
jaar met haar winkel Verona Couture 
in de Dorpsstraat zit. Modellen Janet, 
Nancy, Monique en Annemieke 
showden veelkleurige zomeritems in 
verschillende maten en tassen uit de 
nieuwe collectie van Voor-gedragen, 
de winkel voor preloved fashion. Na 
a� oop van de show waren er veel 
mensen bij Henny in de winkel om 
de unieke items te passen. Met deze 
wervelende modeshow hebben de 
drie kledingwinkels in het Oude Dorp 
zichzelf weer goed op de kaart gezet. 
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UITZENDSCHEMA

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

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: (onder voorbehoud): Hoe is het 
nu met Ron & Brigitte de Groot, Kajakvereniging start nieuwe seizoen en 
4 mei herdenking

Overige TV-programma’s 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling op ieder even uur:
Fashion programma ‘Uit je kast’ deel 2
Een serie van Fashionprogramma’s met veel aandacht voor vintage 
kleding met deze week o.a. Frederik Hemmink van Vinted, Trend forcaster 
en Christine Boland en in de vaste rubriek wordt het ‘het rode doorgeef 
jurkje Donna’ dit keer gedragen door tweede kamerlid Kiki Hagen 
Maandag t/m zaterdag 10.30/11.30/14.30 en 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

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

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

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

Kent u Dementiezorg 
De Ronde Venen al?
De Ronde Venen - Iedere eerste 
maandag van de maand (in De Rank-
Mijdrecht) en iedere eerste dinsdag 
van de maand (in De Angstelborgh-
Abcoude) is er van 10.00 tot 12.00 
uur een vrije inloop voor vragen over 
geheugenproblemen en mantelzorg. 
Met om 10.30 uur een ko�  emoment 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen. Tijdens de inloopochtend 

kunnen bezoekers ook boeken en 
spelletjes lenen uit de geheugenbi-
bliotheek. Doel is het informeren van 
inwoners over geheugenproblema-
tiek en het ondersteunen van 
mantelzorgers met hun vragen. Er 
worden kwartaalbijeenkomsten, 
workshops en trainingen georgani-
seerd waar u bij aanwezig kan zijn of 
online kan volgen. Met de aankondi-

De Ronde Venen - Op zaterdag 21 
mei om 16.30 uur wordt je door 
Leading Voices een gratis workshop 
aangeboden, aansluitend aan het 
korenfestival BeKOORlijk Abcoude. 
Leading Voices is een nieuw evene-
ment in de wereld van de koormu-
ziek. Leading Voices wil het plezier in 
samen zingen stimuleren en heeft 
een programma ontwikkeld voor 
amateurkoren met workshops en 

ateliers. Het Creatoonkoor is 
gevraagd een workshop te 
verzorgen. De workshop wordt 
gegeven door Sadhu Bolland, koordi-
rigent van het Creatoonkoor en 
docent Lichtenberger Methode. De 
workshop vindt plaats in kerkelijk 
centrum ‘t Hoogt, Kerkplein 45 in 
Abcoude, naast de Dorpskerk. In de 
workshop, die zo’n drie kwartier 
duurt, leer je hoe krachtig en vrij je 

Gratis zangworkshop: 
Zomaar Zingen

De Ronde Venen - In 2008 vond het 
eerste korenfestival plaats in Abcoude. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een 
graag gezien en gehoord evenement 
waar vele koren op af komen en waar 
het publiek zelfs in nog grotere getale 
op af komt! Zaterdag 21 mei 2022 is 

alweer de zevende keer dat het alom 
geprezen Korenfestival “BeKOORlijk 
Abcoude” plaatsvindt! De hele dag zal 
er gezongen worden in de Dorpskerk 
in het centrum van Abcoude. Zelfs na 
de gedwongen coronastop van bijna 
twee jaar, zullen maar liefst 18 koren 

Korenfestival BeKOORlijk 
Abcoude kan weer plaatsvinden

uit de hele regio hun stem laten 
horen, ieder met hun eigen repertoire 
en ieder op hun eigen manier. Uit 
Mijdrecht zal her ROMkoor optreden: 
een goede reden om naar Abcoude te 
komen! Dit is een evenement om niet 
te missen! 

De Kerk
De kerk vindt u midden in het dorp. 
Men kan in en uit lopen, de deur staat 
open en de toegang is gratis. Een vrij-
willige bijdrage wordt op prijs gesteld! 
Tussendoor kan men een atelier van 
een van onze kunstenaars ‘meepikken’. 
Immers, net als de voorgaande jaren 
wordt de Open Atelierroute 
gehouden, waarbij vele kunstenaars in 
Abcoude en omstreken hun atelier 
open stellen voor publiek. De organi-
satie van het korenfestival nodigt u 
van harte uit te komen luisteren. De 
deuren gaan om ongeveer 9:45 uur 
open. Om 10:00 zal het festival o�  -
cieel geopend worden door de Muze 
van Abcoude met een mooi gedicht 
en een toepasselijk lied. En om onge-
veer 16:30 uur weerklinken de laatste 
tonen. Voor meer informatie: kijk op 
de website www.creatoonkoor.
blogspot.com en op Facebook: 
Abcouder korenfestival BeKOORlijk 
Abcoude.

stem uit zichzelf kan zijn.Je leert de 
klank volgen in plaats van contro-
leren. Zo wordt zingen en spelen 
zuiver, het geluid voller en zing je 
moeiteloos. Doe mee aan deze gratis 
workshop! Je kunt je opgeven voor 
de workshop door een mailtje te 
sturen naar creatoonkoor@gmail.
com of door in te tekenen op de lijst 
achterin de kerk op 21 mei. Het 
aantal deelnemers is beperkt, dus vol 
is vol. Meer informatie kun je vinden 
op de weblog van het Creatoonkoor: 
https://creatoonkoor.blogspot.com. 
Graag tot ziens op 21 mei!

De Ronde Venen - Bent u 75 jaar of 
ouder en wilt u uw rijbewijs 
verlengen? Dan is het nodig een 
gezondheidsverklaring in te vullen. U 
kunt dit helemaal regelen via de 

computer. Voor veel mensen is dit 
lastig omdat ze geen computer 
hebben. Of mensen vinden het 
vervelend of lastig om zaken via de 
computer te regelen. De Bibliotheek 

De Bibliotheek helpt bij uw 
gezondheidsverklaring

helpt bij dit soort zaken. Medewer-
kers van de Bibliotheek zijn hiervoor 
getraind. De hulp is gratis en u hoeft 
geen lid te zijn van de Bibliotheek. U 
kunt gewoon binnen lopen, u hoeft 
geen afspraak te maken. Wilt u weten 
wanneer de Bibliotheek open is? 
Kijk op www.bibliotheekavv.nl/
openingstijden. 

Wilnis - Zaterdag 14 mei wenst de 
molenaar en het bestuur van de 
Veenmolen in Wilnis u van harte 
welkom om Nationale Molendag te 
komen vieren. Het kan namelijk 
weer! Aanstaande zaterdag kunt u 
terecht bij de Veenmolen voor het 
bewonderen van de molen, een 
rondleiding van de molenaar en 
daarnaast worden kniepertjes, kruid-
koek, ko�  e, thee en limonade geser-
veerd. Het is ook mogelijk om meel, 

pannenkoekenmix en aanverwante 
producten te kopen. Bestellingen 
kunt u van tevoren doorgeven via 
veenmolenwilnis@gmail.com. Let op: 
pinnen is niet mogelijk in de molen-
winkel. Ga dus gezellig langs om 
kennis te maken met de molen en 
om lekkernijen te proeven. Er zijn 
ook verschillende � etsroutes waar de 
Veenmolen onderdeel van uitmaakt. 
Deze routes kunt u vinden op de 
website van Utrechts Landschap.

De Veenmolen viert nationale 
molendag!

ging van de naam Dementiezorg De 
Ronde Venen is er afscheid genomen 
van de opzet van de Alzheimer Cafés. 
Gelukkig zetten veel van de 
betrokken hun vrijwilligerswerk 
voort voor Dementiezorg De Ronde 
Venen. Wilt u geïnformeerd worden 
over de activiteiten van Dementie-
zorg De Ronde Venen, meldt u zich 
dan aan via mantelzorg@stdb.nl of 
0297-230280 (Ester of Tanja). Via 
www.mantelzorgderondevenen.nl 
kunt u zich inschrijven als 
mantelzorger.
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KBO De Kwakel en de Bingoklup 
van KDO steunen het Tweede Thuis
De Kwakel - KBO De Kwakel en de 
Bingoklup van KDO steunen het 
Tweede Thuis in De Kwakel met ieder 
500 euro, voor de aanschaf van een 
nieuwe duo�ets voor hun bewoners. 
Zodat ze er op uit kunnen in onze 
mooie omgeving en lekker in bewe-
ging kunnen zijn. Ze kunnen nog 

meer sponsoren gebruiken want zo’n 
�ets is best aan de prijs. Dus Kwake-
laars: we vertrouwen op jullie gulle 
gaven, daar zullen ze erg blij mee 
zijn. Joke Noteboom en Rob de Boer 
overhandigenden de tegoedbonnen 
aan Nathalie Bruine de Bruin van het 
Tweede Thuis.

Uithoorn - Als er iemand een 
Bekende Plaatsgenoot, een BP’er, 
genoemd mag worden, dan is het 
onze burgemeester wel. Dat wil 
zeggen onze vorige burgemeester, 
Dagmar Oudshoorn. Tegenwoordig is 
zij directeur van Amnesty Nederland, 
de organisatie die, zoals bekend, 
wereldwijd opkomt voor mensen die 
om politieke redenen gevangen 
zitten. Daarnaast bekleedt zij een 
nevenfunctie als voorzitter van het 
adviescollege van de regering 
‘Dialoog slavernijverleden’.

Op zondag 15 mei verzorgt Dagmar 
Oudshoorn als BP’er een zogeheten 
preek-van-de-leek. Wat je je daarbij 
moet voorstellen? Op een gewone 
zondagmorgen verzamelen zich de 
mensen die naar de kerk gaan in een 
gebouw, waar dan vervolgens een 
theologisch opgeleide voorganger, 
een dominee bijvoorbeeld, de 
bijeenkomst leidt. In een preek-van-
de-leek is het een leek, dat is dus 
iemand die er niet voor is opgeleid, 
die het op zich neemt in een geheel 
naar eigen ideeën vormgegeven 
‘dienst’ voor te gaan. Zij of hij hoeft 
ook helemaal niet gelovig te zijn of 
iets van de traditie te weten. Hoe 
minder vooringenomen, hoe beter, 
zou je kunnen zeggen. Wel moet het 
gaan om iemand die in Uithoorn en 
omgeving enige bekendheid geniet, 
een BP’er dus. En verder laat zij of hij 
een zekere gedrevenheid en enthou-
siasme zien in de activiteiten die zij/
hij doordeweeks ontplooit. Een 
beetje houvast kan de lekenpreker 
vinden in de vaste onderdelen van 
een gewone kerkdienst, maar het is 
helemaal aan de preker om daar een 
heel eigen vorm aan te geven. Het 
gevolg van deze opzet is, dat elke 
bijeenkomst �ink gekleurd wordt 

door de persoon die voorgaat en 
daarom verschilt de ene preek-van-
de-leek altijd sterk van de andere en 
is elke keer uniek. Het is eigenlijk 
telkens weer een opnieuw begonnen 
experiment met een onzekere 
uitkomst. Spannend! En bedoeld 
voor belangstellenden van binnen en 
buiten de kerk die wellicht benieuwd 
zijn naar deze andere vorm van 
‘kerk-zijn’.

Brieven
Het is meestal door het sturen van 
(heel veel) brieven dat Amnesty 
International probeert politieke 
gevangenen vrij te krijgen. In landen 
waar de machthebbers eropuit zijn 
die macht te behouden en te 
vergroten door hun opponenten uit 
te schakelen worden maar al te vaak 
wetten bedacht waarmee de critici 
hun (mensen)rechten worden 
ontnomen. Dat wil dan eigenlijk 
zeggen dat die burgers geen deel 
meer uitmaken van de georgani-
seerde gemeenschap. De zeer 
weinige voorrechten, de vele onge-
rechtigheden, de ‘zegeningen en 
vervloekingen’ worden hun dan 
toebedeeld op basis van toeval en 
zonder welk verband dan ook met 
wat ze gedaan hebben of zouden 
kunnen doen. Toch heeft internatio-
nale, publieke aandacht zoals die van 
Amnesty wel degelijk e�ect. 

Slavernij
Ten tijde van de slavernij, of laten we 
liever zeggen: vóór de o�ciële 
afscha�ng van de slavernij, werden 
de tot slaaf gemaakten terugge-
bracht tot en behandeld als louter 
vlees en huid, zodat je niet meer kunt 
spreken van onderdrukking van de 
tot slaaf gemaakten, maar alleen nog 
van hun ontmenselijking. Toch is het 

Dagmar Oudshoorn: 
Respect vanuit verbinding

Dagmar Oudshoorn niet te doen om 
vergelding, maar begint haar denken 
bij verbinding. Er moet voor iedereen 
niet alleen een recht op het hebben 
van rechten bestaan, maar het moet 
ook mogelijk zijn om wetten te 
toetsen aan hogere wetten, zodat 
mensen beschermd zijn tegen discri-
minerende wetgeving of wetgeving 
die op een andere manier de 
mensenrechten schendt. Nu is het in 
Nederland niet mogelijk wetten te 
toetsen aan onze grondwet. Wel is er 
(nog) het recht onze wetten te 
toetsen aan het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens 
(EVRM). Daarom waarschuwde 
Dagmar Oudshoorn in 2020 een poli-
tieke partij die in haar concept 
verkiezingsprogramma aan die 
mogelijkheid van toetsing aan 
hogere wetgeving een einde wilde 
maken.

Goes
Dagmar Oudshoorn (49) groeide op 
in het Zeeuwse Goes. Ze is half 
Nederlands en half Surinaams en 
kreeg van haar moeder een opvoe-
ding waarin maatschappelijke 
betrokkenheid centraal stond. 
Strijden tegen onrecht en ongelijk-
heid en je inzetten voor de maat-
schappij door bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk te doen, zijn sterke 
waarden die ze heeft meegekregen. 
Dagmar werd geleerd anderen te 
behandelen zoals je zelf behandeld 
zou willen worden, een ander te 
respecteren en niet te (ver)oordelen. 
Iets wat ook gedurende haar werk-
zame leven een rode draad in haar 
carrière is gebleven. Ze vindt het 
belangrijk zich in te zetten voor een 
maatschappij zonder discriminatie 
en racisme. Er is wat dat betreft nog 
een lange weg te gaan. Zonder 
tegenstellingen groter te maken en 
vanuit verbinding wil Dagmar u 
meenemen langs onze gedeelde 
geschiedenis. Via het slavernijver-
leden naar hedendaagse ongelijk-
heid binnen onze maatschappij. Is 
het verleden ook wel echt verleden 
tijd? Mede mogelijk gemaakt door 
het Initiatievenfonds Uithoorn en De 
Kwakel, vindt deze voorlopig laatste 
preek-van-de-leek met Dagmar 
Oudshoorn plaats op zondagmiddag 
15 mei as. in De Schutse, De Merode-
laan 1 in Uithoorn. De toegang is vrij, 
maar er zijn wel twee vrijwillige inza-
melingen. Eén voor een door de leek 
aangewezen doel en één ter bestrij-
ding van de onkosten. Aanvang 
16.00 u. Na a�oop is er gelegenheid 
tot napraten bij een drankje.

Uithoorn - Bij slagerij Heemskerk in 
de Dorpsstraat kunnen vleesliefheb-
bers al zestig jaar terecht voor een 
eerlijk stuk vlees. Daarom zal het 
komende tijd extra feestelijk zijn bij 
deze ambachtelijke slagerij met een 
eigen worstmakerij. In het familiebe-
drijf zijn drie generaties aan het werk. 
“Mijn vader en moeder zijn na hun 
trouwen in 1962 begonnen aan de 
Joost van den Vondellaan”, vertelt 
Marcel in de winkel. “Ze zijn nu 
allebei 86 jaar, maar achter de 
schermen zijn ze nog steeds 
betrokken.” Zijn ouders wonen op 
een boerderij in Vrouwenakker waar 
de Texelse lammeren en de runderen 
van het ras Belgische blauwe voor 
het vlees worden gehouden. “Mijn 
moeder maakt soep, ragout en 
salade en doet elke week de was. 
Mijn vader helpt op de boerderij en 
met andere klussen.” Een meneer 
vraagt of Marcel zijn messen wil 
slijpen. “Dat doet mijn vader ook, als 
service voor deze vaste klant.” Veel 
recepten die Marcel gebruikt zijn al 
van oudsher in de familie. “Ze zijn wel 
aangepast aan de wensen van tegen-
woordig, bijvoorbeeld zonder gluten 
en minder zout.” Een grote verande-
ring door de jaren ziet Marcel niet. “Er 
was hooguit een trend dat mensen 
gingen voor gemak en nu alles 
duurder wordt, kiezen mensen weer 
voor wat gewonere dingen. Eigenlijk 
komen hier voornamelijk de echte 
vleesklanten.” Voor een jongeman 
snijdt hij op verzoek een lapje van de 
entrecote af. “Mensen adviseren vind 
ik het leukst.” 

Zelden leeg
Klanten weten de winkel in de Dorps-

straat goed te vinden, want de 
winkel is zelden leeg. Marcel kent 
veel mensen bij naam. “Sommige 
klanten komen al vanaf het begin bij 
de slagerij. Of ze kwamen vroeger als 
kind een plakje worst halen en zijn 
nu klant bij ons.” Marcels vrouw 
Marjoke komt erbij staan: “We zien 
zelfs al de derde generatie in de 
winkel.” Kinderen krijgen nog steeds 
een plakje worst. “Als ze het niet 
krijgen, gaan ze huilen. Sommigen 
krijgen een stukje warme worst als 
dat net gekookt is, om ze enthousiast 
te maken voor de smaak van vlees.” 
Regelmatig worden er workshops 
gegeven in de worstmakerij of op de 
boerderij. “Mensen kunnen een half 
varken uitsnijden of een barbecue 
workshop volgen. Op de boerderij 
kunnen ze zien dat onze koeien los in 
de vrije natuur lopen en dat ze een 
eerlijk stukje vlees op hun bord 
krijgen.” Marcel en zijn vrouw 
Marjoke namen het bedrijf 25 jaar 
geleden over en ze hopen dat hun 
zoon Sjoerd de winkel na hen zal 
overnemen. “Ik vind alles leuk aan 
het slagersvak”, zegt Sjoerd, “Het is 
het totaalplaatje: van de koeien in de 
wei tot aan de biefstuk op het bord. 
Dat maakt het afwisselend.” Op 
zaterdag werkt ook dochter Kirsten 
in de winkel. Hun andere zoon Thijs 
heeft voor een andere richting 
gekozen. Verder staan Bep, Emma en 
slagersleerling Colin in de winkel. 
Om het zestigjarige bestaan te vieren 
met de klanten zijn er in de maand 
mei feestelijke aanbiedingen. 
“Mensen krijgen de hele maand 
dubbele zegels. De rest van de 
aanbiedingen zullen we vermelden 
in onze advertenties komende tijd.”

Slagerij Heemskerk viert 
60-jarig bestaan

Uithoorn - We leren Jaap Kranen-
borg kennen: hij is schrijver van de 
nieuwe, ontroerende en ook humo-
ristische roman De ontgroening van 
een eerste jaar gepensioneerde. Hij 
zal proberen uit te leggen wat hij 
bedoelt met: ‘Zorg dat je geen oude 
brompot wordt!’ Zondag 22 mei 
geeft Jaap een lezing in gebouw De 
Kuyper, signeert hij zijn nieuwe boek 
van 15.00-16.30 uur én zal hij worden 
geïnterviewd door een Uithoornse 
schrijver. Het BSPU (Boek- en Schrijf-
Platform Uithoorn) is de club die 
deze middag organiseert. Met erva-
ringen uit zijn eigen ‘eerste jaar’, 
opgetekend via het personage 
Maarten, en voor zijn gevoel zo 
ingrijpend als de ‘geboorte van 

eerste kind’, vliegt hij langs de lijnen 
van zijn nieuwe leven en voert hij zijn 
publiek met zich mee. Hij weet dat 
zijn toekomst korter wordt, dus wil er 
alles uithalen, maar beseft tegelijker-
tijd dat hij iets onder ogen moet zien: 
hoe bereik ik zingeving? Is met 
pensioen gaan werkelijk één lange 
vakantie, of moet je ook afkicken van 
alles wat ooit moest, verplicht was en 
nooit iets kon? Het is vast herken-
baar. Op zijn eigen wijze neemt hij 
zijn toehoorders mee op reis, laat ze 
nadenken en geeft ze tips mee. 
Baadt het niet, dan schaadt het niet. 
Tot 2016 was Jaap Kranenborg werk-
zaam als docent aardrijkskunde in 
het voorgezet onderwijs. Hij debu-
teerde in 1999 met de roman De 

laatste horizon, kwam in 2000 met 
zijn tweede roman Warenhuis van 
het verleden en publiceerde vele 
verhalen in literaire tijdschriften. 
Twee verzamelbundels volgden Mooi 
meegenomen en Goed gebundeld. 
De laatste jaren schrijft hij artikelen, 
columns en verhalen over vogels 
voor diverse media, onder andere 
regelmatig de IVN-column Natuur 
dichtbij Huis in de Meerbode. 
Ben u geïnteresseerd in Jaaps 
verhaal? Kom dan gezellig langs! U 
ontvangt bij binnenkomst (entree-
prijs van €3) een gratis kopje ko�e/
thee. De bar is geopend om na te 
praten en voor uw overige consump-
ties. Graag even aanmelden bij 
Conny Vos, mail haar via: 
connyvos-schouten@hotmail.com. 
Zie voor meer informatie de website 
BSPU.nl bij het onderdeel 
boekpresentaties.

Jaap Kranenborg: 
Oh nee, met pensioen?





Wilt u wat zeggen 
over uw dorp 
of buurt en het 
thema wonen? 
Doe dan mee! 
In februari en maart 2022 hebben 
wij met de ‘Gemeenschap aan zet 
(GAZ)” een peiling uitgezet in De 
Ronde Venen. Zoals u vorige 
week op deze IVI-pagina heeft 
kunnen lezen  is naar voren 
gekomen dat men als gemeen-
schap graag wil meepraten over 
het eigen dorp of buurt. Daar-
naast is,  zoals wel te verwachten 
was, het thema wonen door veel 
inwoners als belangrijk aange-
merkt. In navolging van de 
peiling willen we dan ook graag 
wat meer weten hoe de gemeen-
schap over deze onderwerpen 
denkt. Met de raadpleging van de 
‘Gemeenschap aan zet (GAZ)’ is 
dan ook gekozen om de verdie-
ping te zoeken in de vorm van 
een korte enquête over wonen 
en hoe men denkt over het eigen 
dorp en/of buurt. Op deze pagina 
laten wij u de vragen alvast lezen 
en we hopen dat u de moeite wil 
nemen de enquête in te vullen. 
Doe mee en laat uw stem horen! 
Ga naar de website www.inwo-
nersvoorinwoners.nl en vul de 
raadpleging daar in. Het kost u 
een paar minuten en het is waar-
devol om te weten wat u er van 
vindt.  

Op de website kunt u ook de 
uitslag van, de peiling lezen en 
meer informatie vinden over 
Stichting Inwoners Voor Inwoners 
en de participatietool ‘Gemeen-
schap aan zet’ (GAZ). U kunt ook 
direct naar de enquête via de 
volgende link https://enquete.
toponderzoek.com/rondevenen 
Met de resultaten van de raadple-
ging gaan we in een volgende 
stap graag de dialoog aan om te 
kijken of er oplossingen aange-
dragen kunnen worden voor de 
behoefte die er is in de gemeen-
schap in De Ronde Venen en 
zullen deze doorspelen aan de 
gemeenteraad.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.
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In februari en maart 2022 hebben wij 
met de ‘Gemeenschap aan zet (GAZ)” 
een peiling uitgezet in De Ronde 
Venen. Zoals u vorige week op deze 
IVI-pagina heeft kunnen lezen  is naar 
voren gekomen dat men als gemeen-
schap graag wil meepraten over het 
eigen dorp of buurt. Daarnaast is,  
zoals wel te verwachten was, het 
thema wonen door veel inwoners als 
belangrijk aangemerkt. In navolging 
van de peiling willen we dan ook 
graag wat meer weten hoe de 
gemeenschap over deze onderwerpen 
denkt. Met de raadpleging van de 
‘Gemeenschap aan zet (GAZ)’ is dan 
ook gekozen om de verdieping te 
zoeken in de vorm van een korte 
enquête over wonen en hoe men 
denkt over het eigen dorp en/of 
buurt. Op deze pagina laten wij u de 
vragen alvast lezen en we hopen dat u 
de moeite wil nemen de enquête in te 
vullen. Doe mee en laat uw stem 
horen! Ga naar de website www.inwo-
nersvoorinwoners.nl en vul de raad-
pleging daar in. Het kost u een paar 
minuten en het is waardevol om te 
weten wat u er van vindt.  Op de 
website kunt u ook de uitslag van, de 
peiling lezen en meer informatie 
vinden over Stichting Inwoners Voor 
Inwoners en de participatietool 
‘Gemeenschap aan zet’ (GAZ). U kunt 
ook direct naar de enquête via de 
volgende link https://enquete.topon-
derzoek.com/rondevenen 
Met de resultaten van de raadpleging 
gaan we in een volgende stap graag 
de dialoog aan om te kijken of er 
oplossingen aangedragen kunnen 
worden voor de behoefte die er is in 
de gemeenschap in De Ronde Venen 
en zullen deze doorspelen aan de 
gemeenteraad.

Woningaanbod
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LEZERSPOST

Ik ben Britt Reukers en ik ben 14 
jaar oud. Ik ga naar school op het 
Alkwin Kollege en zit nu in het 3e 
jaar Havo. Voor een economiepro-
ject moeten wij in 3 Havo voor zes 
weken lang een bedrij�e opzetten 
en alle opbrengst gaat naar Stich-
ting Day For Change. Deze stich-
ting steunt vrouwen in Maleisië die 
uitgehuwelijkt worden en geen 
kans hebben. Het geld moet 
ervoor zorgen dat deze vrouwen 
onafhankelijk kunnen worden. 
Mijn bedrijfsplan is om originele 
postkaarten te ontwerpen en 
verkopen. Deze kaarten zijn zelf 

gemaakt, zelf geprint en zelf 
geknipt. Ik heb voor dit bedrij�e 
een Facebook-pagina aangemaakt. 
Deze QR code leid naar de pagina. 
Meer informatie kunt U daar 
vinden en U kunt daar ook een 
bestelling plaatsen. Alvast heel erg 
bedankt!

Schoolproject voor een goed doel

Uithoorn - Speelde Toneelgroep 
Maskerade vorig najaar nog De 
Carrousel der liefde, afgelopen 
weekend 6 en 7 mei bracht het gezel-
schap wederom een carrousel ten 
tonele maar dan één der mislukte 
liefdes: Een Meeuw van Tsjechov. 
Regisseur Bas Keijzer koos dit stuk 
voor zijn avondvullend regiedebuut. 
Als 16-jarige debuteerde hij als speler 
bij Maskerade en nu, na 35 jaar, wilde 
hij per se deze toneelklassieker 
cadeau doen aan Maskerade. Omdat 
het over theater gaat, over spelen, 
over het leven, over geluk en 
ongeluk, over hemzelf, over ieder van 
ons. Keijzer heeft er een eigenzinnige 
Meeuw van gemaakt: danig ingekort, 
naar de huidige tijd gehaald en 
aangenaam opgefrist. Zijn visie en 
keuzes kwamen de voorstelling zeer 
ten goede. De personages, uit het 
artistieke milieu inclusief entourage, 
worstelen met de zin van hun 
bestaan, kijken met spijt terug op het 
verleden, zijn onmachtig er in het 
hier en nu iets van te maken en 
hunkeren naar een ander, mooier 
leven. Tevergeefs, helaas. Op het 
podium nog een ander, kleiner 
podium waarop ook gespeeld wordt. 
Het zorgt voor een interessante 

dubbele laag: Wat is echt? Wat is 
gespeeld? Wie zijn we? Wie willen we 
zijn? Hoe willen we dat anderen ons 
zien? En in hoeverre lukt het ons te 
zijn wie we ten diepste niet zijn? En 
wat als we ons realiseren dat we 
verdwaald zijn in ons eigen leven?

Verloren illusies
Een Meeuw toont ons een zomerva-
kantie op het platteland van Arkadina, 
gevierd actrice maar inmiddels op 
haar retour, energiek gespeeld door 
Sabine van Keulen. Zij wordt verge-
zeld door haar minnaar, de niet heel 
succesvolle auteur Trigorin, mooi 
ingehouden en met de nodige ironie 
neergezet door Ronnie Baur. De zoon 
van Arkadina, Kostja, een overtuigend 
weerbarstige rol van Bas van Dijk, is 
beginnend toneelschrijver en heeft 
een uitdagend manifest voor het 
nieuwe toneel geschreven voor zijn 
buurmeisje en vriendinnetje Nina dat 
actrice wil worden, subtiel en sensitief 
gespeeld door Iris Slurink. De ambiti-
euze Nina echter bewondert Trigorin 
en vertrekt met hem naar de grote 
stad om voor haar kansen te gaan. Dit 
tot groot verdriet van Kostja. Enige 
jaren later zien we hoe deze zomer 
een keerpunt is geweest in de levens 

Eigenzinnige De Meeuw ontroert

van de personages en hoeveel illusies 
er verloren zijn gegaan. Nina keert 
terug als mislukt actrice en vereenzel-
vigt zich verward met de meeuw die 
Kostja twee jaar daarvoor als waar-
schuwing had gedood. Kostja smeekt 
Nina om te blijven maar zij weigert en 
vertrekt, Kostja in ongeluk achterla-
tend. Niet veel later volgt een schot.

Dialogen
Niet onvermeld moge blijven een 
tweetal speciaal bijzondere 
momenten in de voorstelling. De 
dialoog aan het einde van het 2e 
bedrijf waarin Nina schrijver Trigorin 
bewonderend bevraagt over de crea-
tiviteit en over het kunstenaarschap 
was zeldzaam mooi door de verstil-
ling. De dialoog tussen Kostja en Nina 
aan het einde van het stuk, op het 
kleine podium, ieder voor een eigen 
microfoon, bijna alsof ze niet 
speelden, was adembenemend. Ook 
door de ‘freeze’ van de overige acteurs 
en de diepe stilte. Ontroerend! Nico 
Tijsterman speelde een mooi relative-
rende dokter Dorn, Jan Vork rent-
meester Sjamrajev, die voortdurend 
aandoenlijk de plank mis slaat met 
zijn misplaatste humor. Tonny Jansen 
in de rol van Sorin, prachtig, nog 
steeds hopeloos hunkerend naar een 
leven dat niet was en maar niet wil 
komen, Natalie Bakker als Polina, 
roerend in haar vlucht uit haar huwe-
lijk met Sjamrajev, in de armen van 
dokter Dorn, Helen van der Zwaard 
als Masja, geloofwaardig in haar 
dronken wanhoop en Joost Wage-
maker in de rol van Mjedvjedjenko, 
standvastig in zijn liefde voor zijn 
vrouw Masja die juist smacht naar 
Kostja, namen adequaat de onder-
steunende rollen voor hun rekening. 
En zoals altijd bij Maskerade was het 
ook achter de schermen, dit keer wat 
meer voor en naast de schermen, dik 
in orde. Een Meeuw smaakte in alle 
opzichten naar meer.

Uithoorn - Onder luid gejuich en 
aangemoedigd door familie en 
belangstellenden kwamen tientallen 
hardlopers van AKU donderdagoch-
tend vanuit Wageningen Uithoorn 
binnengelopen. Voorop reed Gerrit 
Burggraaf in zijn legervoertuig, wat 
het gevoel van bevrijding versterkte. 
Onder hen was Ria Zijlstra, voor haar 
verhuizing was ze wethouder in 
Uithoorn en nu weer even terug. Zij 
overhandigde één van de brandende 
fakkels aan burgemeester Heiliegers, 
die daarmee het bevrijdingsvuur in 
Uithoorn aanstak. Het was een 
pittige tocht geweest reageerde een 
loper na a�oop. Om half één ’s nachts 
waren ze vertrokken vanuit Wage-
ningen. Daar werd op 5 mei 1945 het 

o�ciële document voor de overgave 
getekend. De burgemeester aldaar, 
de kinderburgemeester en een Britse 
veteraan staken om middernacht het 
bevrijdingsvuur bij Hotel de Wereld 
aan, dat daarna door estafettelopers 
door het land verspreid wordt. Het 
bevrijdingsvuur ging in een lantaarn 
voorop de �ets mee. Drie �etsers 
hebben zo’n tachtig kilometer 
gereden. De hardlopers konden 
kiezen hoeveel en hoe vaak ze 
wilden lopen. Een van de renners 
vertelde dat ze elf keer twee kilo-
meter heeft hardgelopen. Geslapen 
hadden ze niet. Na een korte 
toespraak van de burgemeester was 
het tijd voor een welkom ontbijtje 
dat klaarstond in het gemeentehuis. 

Bevrijdingsvuur in Uithoorn 
aangekomen

Uithoorn - Fietsmaatjes.NL en Stich-
ting Zorg en Zekerheid gaan samen-
werken om Fietsmaatjes voor 
iedereen in de regio bereikbaar te 
maken. Zorg en Zekerheid �nanciert 
een groot deel van de opstartkosten 
van nieuwe Fietsmaatjes-gemeenten. 
Fietsmaatjes.NL zorgt voor de bege-
leiding. Want waarom zou je het wiel 
opnieuw uitvinden? Fietsmaatjes 
�etst met mensen die er graag op uit 
gaan maar dat niet meer zelfstandig 
kunnen. Bijvoorbeeld ouderen, 
mensen met een verstandelijke 
beperking of mensen die revalideren 
na een herseninfarct. De gasten 
worden gekoppeld aan vrijwilligers 
die net zo graag op de �ets stappen. 
Gasten en vrijwilligers �etsen met 
elkaar in vaste duo’s. Samen trekken 
ze er op uit op een duo�ets met elek-
trische trapondersteuning: een e-bike 
waarbij je naast elkaar zit. Wellicht 
heeft u een van onze duo�etsen al 
eens rond zien rijden? De visie achter 
Fietsmaatjes is even simpel als helder: 
ieder mens heeft behoefte aan én 
recht op beweging, frisse lucht en 
contact met medemensen. Door 
Fietsmaatjes hebben onze gasten 
meer sociale contacten, zijn vaker 
buiten in hun eigen omgeving en zijn 
meer in beweging. 

Ondersteunen
Zorg en Zekerheid ondersteunt Fiets-
maatjes al jaren. “Bijna de helft van 
alle Nederlanders voelt zich wel eens 
eenzaam en mist aansluiting”, vertelt 
bestuursvoorzitter Ton van Houten. 
“Dat kan serieuze gezondheids-
klachten tot gevolg hebben. Daarom 
zet regionale zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid zich in voor sociale acti-
viteiten die verbinden en inspireren 
in jouw buurt. Wij vinden Fiets-
maatjes een prachtig initiatief: het 
zorgt voor meer beweging en sociale 
contacten en maakt ons dus 
gezonder. Daarom willen wij Fiets-
maatjes graag binnen onze regio 
voor iedereen bereikbaar maken. 
Nieuwe initiatiefnemers krijgen van 
ons de middelen en van Fietsmaatjes.
NL de begeleiding om van start te 
gaan.” Om te kunnen starten met 
Fietsmaatjes is Fietsmaatjes.NL op 
zoek naar een groepje van 6 – 10 
initiatiefnemers. Enthousiaste 
mensen die een rol willen vervullen 
in de lokale Fietsmaatjes organisatie 
in Uithoorn. Lijkt dit je wat? Op 
woensdagavond 1 juni is er een 
online informatiebijeenkomst van 
Fietsmaatjes.NL. Aanmelden kan via 
info@�etsmaatjes.nl of via de website 
www.�etsmaatjes.nl 

Help jij mee Fietsmaatjes Uithoorn 
oprichten? Grote donatie is al binnen!

Uithoorn - Voor liefhebbers van circa 
50 jaar en ouder, mannen en/of 
vrouwen is er 20 mei een kick o� 
georganiseerd door Oldstars Cycling 
bij UWTC in Uithoorn. Het doel van 
het sportief �etsen is om �t te blijven  
door middel van leuke oefeningen 
met de aandacht ook op het 
vergroten van de �etsconditie. Er 
wordt ge�etst op een verkeersvrij 
parcours op het sportcomplex de 
Randhoorn Uithoorn. Elke vrijdag-

ochtend 10.00 uur starten zij met een 
warming -up en vervolgens �etsen 
zij ca. 50 minuten op de �ets.  Na 
a�oop is er een verdiend kopje 
ko�e/thee in het clubhuis van de 
UWTC te verkrijgen. Wat heb je 
nodig: een goed humeur een helm 
en een sport�ets met versnellingen. 
Kom je ook op 20 mei even kennis 
maken met het Sportief �etsen 
aanmelden kan via : 
bouteranton@gmail.com.

Sportief fietsen voor 50 plussers
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Mijdrecht - Argon heeft de uitwed-
strijd tegen ZOB in winst omgezet. De 
eerste helft zag het er naar uit dat het 
moeilijk zou worden. Een gehavend 
Argon (twee schorsingen en enkele 
blessures) had moeite om in aanval-
lend opzicht iets te betekenen, het 
duurde tot de laatste minuut voor 
rust dat Argon onverwacht op voor-
sprong kwam. De tweede helft was 
een ander verhaal, beide ploegen 
streden om de winst en toen - met 
nog twintig minuten te gaan -
ZOB de gelijkmaker scoorde kreeg de 
thuisploeg vleugels. Maar Argon bleef 
overeind en kreeg meerdere moge-
lijkheden om de score verder uit te 
breiden, maar de paal stond in de 
weg en nog twee prima mogelijk-
heden leverde niets op. Tot in minuut 
90 alsnog het tweede doelpunt viel 
voor Argon, eindstand 1-2. Ook de 
reserves speelden hun uitwedstrijd in 
Zuidoostbeemster en behaalden een 
afgetekende 1-4 overwinning. Een 
groot gedeelte van de eerste helft kon 
Argon maar weinig inbrengen tegen 
de gasten, al in minuut vier schoot 
Rowin Mol na een hoekschop over en 

even later bereikte een vrije trap van 
Marko Pal Danny Streekstra maar die 
zag zijn inzet gekeerd door Marijn van 
Wandelen. Na een kwartier scoorde 
Rowin Mol namens ZOB na een vrije 
trap maar scheidsrechter Stefan van 
Egmond constateerde buitenspel. 
Halverwege de eerste helft ging 
Dennis Jansen er na een zeer snel 
genomen vrije trap vandoor maar 
Marijn van Wandelen reageerde blik-
semsnel. Ook bij een vrije trap van 
Nigel Schaasberg greep de Argon 
sluitpost goed in. Op slag van rust 
viel, geheel onverwacht een goal voor 
Argon. Bij een actie over links kon 
keeper Tim van Duuren een schot niet 
onder controle krijgen, maar het 
doorzetten van Sven Beek werd 
beloond met een doelpunt, 0-1. 
Argon was daarvoor nog maar een 
paar keer in het strafschop gesigna-
leerd. Het eerste wapenfeit kwam bij 
het begin van de tweede helft weer 
van de thuisploeg. Dennis Jansen liet 
weer van zich spreken maar zijn schot, 
laag en hard, werd een prooi van de 
Argon keeper. Daarna kwam de eerste 
aanvallend actie van Argon, een pass 

van Giliano Eijken bereikte Younes 
Ouaali maar die zag zijn schot via de 
paal weer in het veld stuiten. Na weer 
een paar aanvallende acties van ZOB 
die niets opleverden dook Ouaali na 
een fraaie combinatie alleen voor 
doelman Tim van Duuren op, maar de 
sluitpost bleef overeind. In minuut 68 
zette coach Pistorius drie wissels in, 
Sven Beek, Tigo Limburg en Robin 
Voorend namen plaats op de bank en 
Ricardo van Doorn, Max Oliemans en 
Stan de Jong namen hun plaats in. In 
dezelfde minuut viel het doelpunt 
voor de thuisploeg. Met een leep 
boogballetje verschalkte Yassin el 
Yaakoubi de Argon keeper, 1-1. 
Daarna zette ZOB alles op alles om 
alsnog de winst binnen te halen, een 
drietal goede mogelijkheden werden 
door uitstekend ingrijpen van Marijn 
van Wandelen verijdeld. Twee moge-
lijkheden waren er in de slotfase voor 
Argon, eerst was er Ouaali die in 
handen van de keeper schoot en in de 
laatste minuut was het Giliano Eijken 
die aan de basis stond van het 
winnende doelpunt, hij passte op Max 
Oliemans die zich behendig 
omdraaide en met buitenkant schoen 
doelman Van Duuren in vertwijfeling 
achterliet, 1-2. Zaterdag speel Argon 
thuis tegen Zwaluwen ‘30 uit Hoorn.

Argon slaat dubbelslag in
Zuidoost Beemster

Wilnis - Stel je hebt een tijdje niet 
gevoetbald maar je overweegt om 
de draad weer op te pakken. Of je 
woont sinds kort in de Ronde Venen 
en je bent op zoek naar een nieuwe 
voetbalclub. Je hoort van je klasge-
noten dat v.v. CSW aan de dijk in 
Wilnis het nodige te bieden heeft. 
Zoals het jaarlijks terugkerende CSW 
MiniKamp, het CSW Junior Sixen 
toernooi, twee keer per week 
trainen onder enthousiaste jeugd-
trainers (ex eerste elftalspelers). 
Zaterdags, in vier fases, KNVB 
competitie spelen op een fantas-
tisch complex met twee kunstgras-
velden, twee grasvelden, twee 
verlichte sportvelden. Een bijzonder 
gezellige kantine, beter bekend als 
‘De Keet’ maakt het compleet. Waar 
het goed toeven is na a�oop van je 
wedstrijd en waar je kunt trakteren, 
na al je inspanningen, op een heer-
lijke puntzak met knapperig 
gebakken friet of een frisdrankje. 
Saamhorigheid troef. Kind kan de 
was doen. Daar wil je bij horen, 
toch? Trouwens een aantal seni-

oeren spelers spelen al vanaf hun 
jeugd bij CSW en spelen nu in het 
eerste team, uitkomend in West 1, 
tweede klasse B ZA KNVB. Dit 
seizoen zijn ze periodekampioen 
geworden. De competitie krijgt nog 
een vervolg naar eventueel 
promotie naar de eerste klasse. Dus 
perspectief voor de toekomst biedt 
CSW ook… mogelijkheden genoeg. 
Jongens tussen de 13 en 10 jaar 
kunnen zich vanaf vandaag melden 
en zich vrijblijvend opgeven om 
kennis te maken met CSW. Gedu-
rende een aantal trainingsavonden 
willen we jullie uitnodigen om mee 
te trainen met de diverse jeugd-
teams van CSW. Hebben we je inte-
resse gewekt? Neem dan contact op 
en stuur een mailtje naar janhoog-
hoed@gmail.com, jeugdcoördinator 
v.v. CSW of naar secretaris@cswilnis.
nl. De bal gaat dan rollen en we 
nemen dan snel contact met je op, 
om af te spreken wanneer, waar en 
hoe laat je gaat kennismaken en 
meetrainen bij CSW. We zien je 
komst graag tegemoet!

Bij CSW staat de entree 
wagenwijd open

De schutters v.l.n.r. Ryan, Daan, Sebastiaan en Mika.

Vinkeveen - In een zonnig Vinke-
veen de inhaalwedstrijd tegen UNA 
uit Hoofddorp. Hertha ging voortva-
rend van start en binnen een kwar-
tier lagen er twee in het net. Een 
goed samenspelend team zette UNA 
verder onder druk maar bij een 
uitval van de tegenstander was het 
ineens 2-1. Hertha was weer wakker 
en een reeks van aanvallen op het 
vijandelijke doel had resultaat. Kort 
voor rust gingen er twee achter 
elkaar in en de boys gingen thee-

drinken met een 4-1 voorsprong. 
Toen kort na de rust nummer vijf in 
het net lag was de wedstrijd beslist 
leek het. Hertha schakelde een 
tandje terug en werd wat slordiger. 
Una pro�teerde daarvan en kwam 
vrij vlot terug tot 5-3. Na wat 
onvriendelijkheden in het veld 
kwam de rust terug en werd er weer 
gevoetbald. Na een fraaie aanval van 
Hertha werd het 6-3. Een vermake-
lijke voetbalmiddag en feest na 
a�oop in de kleedkamer.

Winst voor Hertha J/O 19

De Ronde Venen - Dit team speelt al 
een aantal jaren competitie met elkaar. 
Helaas kon door Covid-19 twee jaar 
lang geen competitie gespeeld 
worden. Het team bestaat uit drie 
dames en drie heren. Helma van Brenk, 
Nel Lindeman en Nella Stokman. De 
heren zijn Hans Veldhuijzen, Marcel 
Buyink en Ben Schnieders. De NGF 
(Nederlandse Golf Federatie) had 
bedacht dat dit team wel een klasse 
hoger kon spelen. Dus was het team 
erg verrast, dat ze nu in de eerste 
klasse ingedeeld waren.De tegenstan-
ders waren Spandersbosch 2, ’t Jagers-
paadje 2, Almeerderhout 1 en Gooise 
1. Doordat er dus twee jaar geen 
competitie is gespeeld, was het ook 
niet in te schatten wat de kansen 

zouden zijn. Dus de doelstelling was : 1 
keer winnen en behoud in de eerste 
klasse veiligstellen. In de ochtend 
wordt eerst 18 holes foursome mixed 
gespeeld en in de middag zijn de 18 
holes singles aan de beurt. En alles is 
matchplay. Eerst tegen Gooise 1 op de 
baan van ‘t Jagerspaadje: wat een start. 
Alle drie de foursomes werden ruim 
gewonnen. Ook de singles gingen heel 
erg goed. Eindstand 14 - 4 winst. De 
vrijdag daarna werd er gespeeld tegen 
Almeerderhout 1 op de baan van 
Spandersbosch. Ook hier gingen de 
foursomes super goed en dus weer 
een 6 - 0 voorsprong. Op deze erg 
lastige baan hadden ze toch wel iets 
meer moeite met de singles, maar 
uiteindelijk werd er toch gewonnen 

met 12 - 6. De vierde ronde was echt 
heel spannend. Op de baan van 
Almeerderhout werd gespeeld tegen 
een sterk team van ’t Jagerspaadje. 
Ook hier kwamen ze weer met een 
voorsprong uit de foursomes. De 
singles waren echt super spannend. 
De laatste single werd op de aller-
laatste (18e) hole in het voordeel van 
Veldzijde beslist. Weer een overwin-
ning. Dit maal met 10 - 8. Was de doel-
stelling eerst ‘handhaving’, stond het 
team nu op de eerste plek. Afgelopen 
vrijdag werd de laatste wedstrijd 
gespeeld op de baan van Gooise tegen 
Spandersbosch. Zij stonden tweede in 
de stand. En helaas, deze tegenstander 
was net iets te sterk voor hen. Ze 
werden niet weggespeeld, maar veel 
kans om deze wedstrijd te winnen was 
er ook niet. Ondanks een klein beetje 
teleurstelling kon het team terugkijken 
op en bijzonder goed competitie jaar.

Golfclub Veldzijde C-mixed #1
verrassend tweede

Wilnis - Normaal werkt hij zijn potjes 
op zaterdag af in het vierde van CSW 
maar door de vele afwezigen werd 
oud spits Vincent van Hellemondt 
weer eens opgetrommeld voor de 
wedstrijd tegen Maarssen. Tien 
minuten voor tijd mocht hij invallen 
en schoot CSW hoogstpersoonlijk van 
1-1 naar 3-1. Uiteindelijk werd het ook 
nog 4-1 door een eigen doelpunt van 
de bezoekers. Twee ploegen die er 
een leuke pot voetbal van wilde 
maken. De eerste mogelijkheid was 
voor CSW na een slordigheidje 
achterin bij Maarssen. Stefan Tichelaar 
probeerde de bal in de verste hoek te 
krullen maar net iets te hoog. Daarna 
was het de beurt aan Maarssen dat 
een aantal malen dreigend door-
kwam maar schoten konden prima 
worden geblokt. Halverwege de 
eerste helft werd Berry Kramer prima 
bediend door Elroy Baas maar vervol-
gens schoot hij de bal over het doel. 
Grote kansen bleven vervolgens uit 
voor beide ploegen mede ook door 
goed verdedigingswerk. Maar in 
minuut 40 kwam CSW toch op voor-
sprong. Na een inzet van Tichelaar 
kwam de bal bij Matt Veerhuis en de 
1-0 was een feit. Lang mocht CSW hier 
niet van genieten want nog voor rust 
kwam Maarssen op gelijke hoogte. Uit 
een hoekschop werd de bal bij de 
eerste paal prima ingekopt. Na rust 
was het Maarssen dat steeds gevaar-

lijker werd en CSW mocht van geluk 
spreken dat de ploeg niet wist te 
scoren. Uit prima aanvallen kwam 
Maarssen twee keer alleen voor 
doelman Thijs Imming maar beide 
keren werd het doel te hoog gezocht. 
Ook had CSW geluk toen de bal op de 
lat belandde na een schot uit de 
tweede lijn. CSW was zoekende naar 
de juiste opening maar vooralsnog 
zonder resultaat. Het speelde te door-
zichtig om Maarssen in grote 
problemen te brengen totdat 10 
minuten voor tijd Vincent van Helle-
mondt binnen de lijnen werd 
gebracht. De schutter liet zien dat hij 
het scoren nog niet is verleerd. Van 
Hellemondt was net 6 minuten in het 
veld of de bal lag al in het netje. Een 
voorzet van Kimo van Drooge schatte 
hij op de juiste waarde in en beheerst 
tikte hij de bal in de uiterste hoek. De 
koek was nog niet op want in de 
laatste minuut van de o�ciële speel-
tijd werd hij opnieuw aangespeeld 
door van Drooge. Van Hellemondt 
speelde vervolgens de laatste man 
van Maarssen schitterend uit en oog 
in oog met de doelman rondde hij 
heel koeltjes af. Uiteindelijk werd ook 
nog 4-1 toen de bal na een voorzet 
van Tichelaar in eigen doel werd 
geschoten. Een toch wel bizar slot van 
dit duel waarin Vincent van Helle-
mondt maar weer eens zijn waarde 
bewees als absolute topschutter.

Van Hellemondt schiet
CSW naar zege

KLAVERJASSEN IN DE MEREL
Vinkeveen - Op vrijdag 13 mei 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of 
winnares bekend. Afgelopen 
vrijdag was Thomas Verkerk de 
beste kaarter met maar liefst 7304 
punten. De totale uitslag van deze 
avond was: 1. Thomas Verkerk met 
7304 punten, 2. Harry van Schaik 
met 7277 punten, 3. Peter van 
Kerkwijk met 6867 punten. De 
poedel was voor Ria Verhoef met 
5422 punten. De volgende prijs-
klaverjasavond zal dus zijn op 
vrijdag 13 mei 2022. We starten 
om 20.00 uur, dus wees op tijd. 
Graag 19.45 uur aanwezig zijn 
voor de inschrijving. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 
0297-263 562. Arkenpark Mur 43, 
3645 EH Vinkeveen E-mail: thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de data voor 
de nieuwe prijsklaverjascompe-
titie 2021/2022: 13 en 27 mei, 10 
en 24 juni en 8 juli. Alle data 
onder voorbehoud.
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Uithoorn - Afgelopen week zijn veel 
AKU atleten van start gegaan met 
hun baanseizoen. In Veenendaal 
stonden zes pupillen aan de start 
voor hun eerste meerkamp van het 
outdoorseizoen. Suus Hogenboom 
en Bregje Veerhuis vochten samen 
een spannende strijd uit. Na drie 
onderdelen stonden de meiden op 
de eerste en tweede plaats, met een 
minimaal verschil van 11 punten. De 
afsluitende 1000 meter zou de 
beslissing brengen, wie er uiteinde-
lijk als winnares over de �nish zou 
komen. Na een spannende race trok 
Suus aan het langste eind met een 
pr op de 1000 meter. Beide AKU 
atletes stonden trots op het 
podium. Finn Bakker en Roel 
Verlaan kende beide een geweldige 
start van hun meerkamp. De Kwake-
laars stootten de kogel allebei naar 
een persoonlijke record. Na de 60 
meter, waar Finn ook een pr liep, 
stonden de mannen op de eerste en 

tweede plaats. Na een sterke afslui-
tende 1000 meter waar Finn en Roel 
beide zichzelf weer overtro�en, 
eindigde Roel op de eerste plaats en 
Finn op de tweede plaats. Bij de 
pupillen C vochten Siem Verlaan en 
Mathies de Wildt een mooie strijd 
uit. Mathies kende een zeer goede 
worp bij het vortexwerpen en 
gooide de vortex het verste van alle 
deelnemers. Siem won met over-
macht de afsluitende 600 meter in 
een nieuw persoonlijke record en 
mocht tijdens de prijsuitreiking de 
eerste prijs in ontvangst nemen. 
Maaike de Koopstra-De Wildt 
maakte een zeer succesvolle rentree 
op de baan. Bij het speerwerpen 
kwam zij tot een mooie afstand van 
28,70 meter. Op de 1500 meter liep 
de AKU atlete een snelle tijd van 
5.41.25 minuten. Op beide onder-
delen heeft zij het clubrecord bij de 
dames masters veroverd. In 
Amsterdam stonden de senioren en 

AB junioren aan de start voor hun 
eerste competitie wedstrijd. Marcel 
de Jong begon de dag sterk met 
een clubrecord bij het kogelstoten 
en was na dit succes gebrand om dit 
te herhalen bij het discuswerpen. 
Helaas verliep het discuswerpen 
niet zoals hij gepland had en zal de 
AKU trainer nog even moeten 
wachten met een tweede clubre-
cord bij de masters. Wouter Hein-
rich, die sinds dit seizoen weer 
wedstrijdlid is bij AKU liet op de 10 
km tijdens Uithoorns Mooiste al een 
goede vorm zien. Solo liep hij naar 
een nieuw parcoursrecord. De 5.000 
meter in Amsterdam was voor 
Wouter een mooie opbouw naar het 
NK 5.000 en 10.000 meter op de 
baan. Na de start was al duidelijk 
dat Wouter de wedstrijd solo moest 
lopen, maar kon zich tijdens de race 
goed optrekken aan achterblijvers 
die hij een rondje (sommige 3x) kon 
lappen. De AKU atleet kwam met 
overmacht als winnaar over de 
�nish in een tijd van 14.56.10 
minuten. Filia Ka�atos kwam in 
Amsterdam dicht in de buurt van 
haar persoonlijk record op de 100 
meter. Filia �nishte na een goede 
start in een tijd van 14.61 seconden. 
Bij het verspringen kwam de AKU 
atlete tot een nieuw persoonlijk 
record van 4.29 meter. Lois Wielage 
maakte een succesvol debuut op de 
200 meter. Na een mooie strijd om 
de 2e plaats in haar serie �nishte 
Lois in een tijd van 29.82 seconden. 
Op vrijdagavond stonden 8 CD juni-
oren van AKU aan de start in Hoofd-
dorp. Tijdens de CD Evening Games 
kende Mark Westra een zeer succes-
volle meerkamp. Na twee persoon-
lijke records bij het discuswerpen en 
op de 80 meter eindigde hij op een 
tweede plaatst in het 
eindklassement.

AKU atleten starten baanseizoen

Uithoorn - De afgelopen twee jaar 
heeft door Corona het ‘Koop Lenstra 
TVM Open’ Tennistoernooi van TVM 
niet kunnen plaatsvinden. Gelukkig 
is dat nu weer mogelijk. Reden voor 
hoofdsponsor Koop Lenstra Make-
laars om het sponsorcontract te 
verlengen met twee jaar. Recent 
ondertekenden voorzitter Pim 
Limburg en Maurice Sterk van Koop 
Lenstra Makelaars het sponsorcon-
tract. Pim Limburg: “We zijn blij dat 
we weer als vereniging volle bak 
kunnen tennissen en activiteiten 
kunnen organiseren dit seizoen voor 
onze leden en gasten. Hoewel tennis 
de afgelopen twee jaar tijdens de 
Corona periode in beperktere vorm 
gelukkig mogelijk was hebben we de 
competities e.d. en evenementen 
enorm gemist. We zijn ontzettend blij 
dat we dit seizoen weer de draad 
kunnen oppakken en dat onze 
hoofdsponsor Koop Lenstra make-
laars het Open Toernooi weer 
omarmt voor de komende periode.”

Inschrijven voor het Open Toernooi 
(woensdag 22 juni t/m zondag 26 
juni) is mogelijk tot 5 juni via de 
website van TVM (www.tvm-mijd-
recht.nl) of via de website van de 
KNLTB. Maurice Sterk: “Graag onder-
steunen we weer TVM met de orga-
nisatie van dit jaarlijkse evenement 
dat veel spelers uit de regio naar 
Mijdrecht trekt. Dit jaar wordt er een 
zogenaamd ‘Compact Toernooi’ 
georganiseerd, wat inhoudt dat we 
het gehele toernooi vanaf 
woensdag 22 juni spelen in 5 dagen. 
Op de tien beschikbare (gravel) 
banen kunnen alle wedstrijden 
vanaf 17.00 uur goed gepland 
worden. Er wordt in poules 
gespeeld. Uiteraard wordt er ook 
rond de wedstrijden het nodige 
georganiseerd en zal er een 
passende catering verzorgd 
worden”. De commissie is druk bezig 
met de organisatie en het enthousi-
asme is groot om er weer een mooi 
en gezellig toernooi van te maken.

Koop Lenstra Makelaars 
verlengt Tennis sponsorcontract

Uithoorn - Op 5 mei heeft de 
Uithoornse Reddingsbrigade haar 
laatste zwemavond beleefd. Er is na 
56 jaar een einde gekomen aan een 
sportieve en vrolijke tijd van zwem-
mend redden bij de URB. Wegens 
sluiting van zwembad De Otter kan 
de Uithoornse Reddingsbrigade 
niet langer zwemmen in Uithoorn. 
Veel leden vervolgen hun lessen 
reddingszwemmen in Mijdrecht of 
Amstelveen bij de brigades aldaar. 
Heel collegiaal dat de omliggende 
reddingsbrigades zich ontfermen 
over de Uithoornse zwemmers.

In Mijdrecht zullen de leden door-
gaan met hun lessen om te leren 
zichzelf te redden wanneer ze 
spelenderwijs per ongeluk in het 
water vallen. Daarnaast leren de 
oudere kinderen ook hoe zij 
iemand anders veilig uit het water 
kunnen halen, kunnen redden. Nu 
er in Uithoorn geen zwemgelegen-
heid is en er voor de zwemlessen 
naar omliggende gemeenten moet 
worden gereisd, misschien wel 
belangrijker dan ooit. Het bestuur 
van de URB maakt zich in dat kader 
zorgen over de waterveiligheid in 

de gemeente want waar gaan 
kinderen leren zwemmen nu er 
naast de leskosten ook reiskosten 
bij komen? Kunnen zwemmen is 
geen luxe maar voor jonge 
kinderen net zo noodzakelijk als 
leren �etsen. Op de laatste zwem-
avond konden de instructeurs er 
uiteindelijk niet aan ontkomen: 
Door de leden werden zij als dank 
voor alle lessen klemgezet op de 
kant waarna ontsnappen alleen via 
het water kon. 56 jaar Uithoornse 
Reddingsbrigade eindigde zo 
vrolijk met een hoop gespetter. Het 
bestuur en de instructeurs willen 
alle ouders, verzorgers, leden, oud-
leden hartelijk bedanken voor hun 
trouwe lidmaatschap en 
betrokkenheid.

Feestelijk en verdrietig einde
van Uithoornse Reddingsbrigade

De Kwakel - De Tour de France start 
dit jaar voor het eerst in Dene-
marken. Voor de Tour de Kwakel ook 
een primeur. Zij start dit jaar in 
Dorpshuis de Quakel. Overigens zal 
zij hier ook �nishen. Terwijl de 
renners in het Tourpeloton een weg 
zoeken naar Parijs, vergezellen de 
Kwakelse deelnemers ze door dage-
lijks de eerste tien aankomende 
renners te voorspellen. Er wordt dit 
jaar een opvolger gezocht voor Chris 
Verhoef (zie foto). En deze zou nog 
wel eens uit onverwachte hoek 
kunnen komen. Door het ophe�en 
van de coronamaatregelen is de 
Tourdirectie erop gebrand dit jaar 
met 100 deelnemers te starten. Het 
lijkt erop dat de huidige reservelijst 

niet lang genoeg is om alle 100 
plekken te vullen. Dus hou je van 
wielrennen, de Tour de France en/of 
gezelligheid? Geef je dan zo snel 
mogelijk op voor de Tour de Kwakel 
2022! De inschrijving loopt tot 
tenminste 15 mei. Voor de jeugd die 
denkt dat Chris Verhoef wel weer met 
alle prijzen zal gaan lopen is het 
goed te weten dat er ook een prijs is 
voor de beste jongere (tot 30 jaar). 
Ondanks zijn jeugdige voorkomen is 
Chris onlangs 40 jaar oud geworden. 
Opgeven voor de Tour de Kwakel kan 
via Whatsapp, Facebook, Twitter, 
e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of 
telefoon (06 3732 2476). De Tourdi-
rectie rekent op een sportieve maand 
Tourplezier in juli.

Tour de Kwakel: opvolger
Chris Verhoef gezocht
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De Ronde Venen - In de biljartcom-
petitie van De Ronde Venen was het 
nog even spannend wie de titel in de 
tweede divisie binnen zou halen. Bar 
Adelhof 2 kwam in hun laatste 
competitiewedstrijd namelijk een 
aantal wedstrijdpunten tekort om al 
zeker te zijn van het kampioenschap. 
Het was nog wachten op de uitslag 
van de laatste competitiewedstrijd 
tussen Cens en De Kromme Mijd-
recht 2. Cens moest dan wel alles uit 
de kast halen, aangezien ze 47 van 
de maximaal 48 te behalen punten 
nodig hadden. Dat lukte niet. Alleen 
Desmond Driehuis was bestand 
tegen de hoogspanning en won zijn 
partij. De overige drie spelers 
verloren, alhoewel Arjan Gorte-
mulder slechts 1 carambole verwij-
derd was van een gelijkspel. Cens 
bleef steken op 37 wedstrijdpunten, 
10 punten minder dan Bar Adelhof 2, 
die opgelucht adem haalde maar 
over het gehele seizoen gezien de 
terechte kampioen is. Normaal 
gesproken zou Bar Adelhof 2 promo-

veren naar de eerstee divisie, maar 
tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring is vanwege het afhaken van de 
teams DIO, De Biljartmakers en 
Springbok 2 besloten om komend 
seizoen alle teams in 1 divisie uit te 
laten komen. Promotie en degradatie 
is dus niet meer van toepassing.
Tijdens diezelfde ledenvergadering is 
Dorus van der Meer in het zonnetje 
gezet omdat hij zowel de kortste 
partij (in twee beurten!) en in die 
partij ook procentueel de hoogste 
serie van het seizoen (55 caramboles, 
68,75%) achter zijn naam heeft staan. 
Bart Dirks werd unaniem gekozen als 
speler van het jaar. Hij speelde in het 
kampioensteam De Biljartmakers, die 
komend seizoen niet meer deel zal 
nemen, dus is het de vraag of Bart in 
een ander team door zal gaan. Lucia 
Burger en Richard van Kolck 
ontvingen een oorkonde als erelid 
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. 
Tot slot werd Aria ten Cate benoemd 
als Lid van Verdienste vanwege haar 
23-jarige inzet als bestuurslid.

Biljartprijzen uitgereikt

Bar Adelhof 2 met vlnr Robert Daalhuizen, Hans Bak, Michel Bak en Jim van Zwieten. 
Afwezig zijn Erik Spiering, Stefan Vos en Yoeri Veeken.

Mijdrecht – Zondag 15 mei zal de 
GeZZinsloop voor kinderen van 4 tot 
12 jaar plaatsvinden. Om 10 uur zal 
de eerste groep van start gaan vanaf 
het Argon parkeerterrein. Na een 
rondje door het park wordt
ge�nisht bij het Cruy� Court waar 
iedere deelnemer een medaille 
ontvangt. In de sporthal zullen na 
a�oop de winnaars van iedere cate-

gorie worden gehuldigd. Wil je 
meedoen aan dit sportieve evene-
ment en heb je geen startnummer via 
je school ontvangen dan kun je je 
gratis inschrijven op zondag 15 mei 
vanaf 9.00 uur in de sporthal. De 
inschrijving sluit om half 10. 
Inschrijven kan ook via de website 
veenlopers.nl, je startnummer ligt 
dan zondag voor je klaar in de 

De startnummers liggen klaar
voor SC Johnson GeZZinsloop!

Mijdrecht - Op maandag 2 mei werd 
er in een lijn gespeeld, wegens 
vakantie van veel paren. Het was een 
gevarieerd avondje met veel verschil-
lende uitslagen op de diverse spellen 
en daarnaast werd er vrolijk op los 
gedoubleerd. De beste keuzes zijn 
gemaakt door Greet Vermeij & Ada 
Groenwegen met 65,63%. Dies 
Bouterse & Ans Bruggeman pakten 
de uitdaging goed op met 57,99%. 
Carla Navest & Frans Leeuwerik 
deden goed mee met 56,94%. In een 
spel speelt paar Gerda Ruigrok vier 
harten met twee upslagen (Noord), 
terwijl paar Daniel Aartse Tuijn 
3schoppen in west 3down gaat en 
daar ook hoog scoort. Paar Richard 
van Heese pakte een als enige een 
mooi vier hartencontract. In een 
ander spel speelt bijna iedereen in 
Zuid 4harten met 1upslag. Soms is 
het zitsel een leuke kans om elkaar in 
het bieden dwars te zitten: in zuid 
werd drie schoppen met 1 upslag 
gemaakt en in west vier harten 
contract. Het zal je maar gebeuren. 
De vraag is dan steeds wie heeft wie 
naar de manche gedreven?
Donderdag 5 mei was het weer een 
gevecht om de beste biedingen. Uit 
de diverse spellen kwam naar voren 
dat wie durf had ook echt scoorde. 
Natuurlijk ging dat ook wel eens mis. 
In de A-lijn staken Henny van der 
Reep & Corry Twaalfhoven met 
68,50% boven iedereen uit. Ton 
Verlaan & Ben Ockhuizen doen 
steeds goede zaken met 57,50%. En 

kort er achter Ans Bruggeman & 
Marion van Nieuwkerk 56,25%. Paar 
Ockhuizen bood en maakte een 
6harten contract. De overige paren 
boden lager en maakten ook elf of 
twaalf slagen. In een SA-spel maakte 
een paar 3SA met vier upslagen en 
andere paren boden 6SA maar 
gingen 1 down. Vast en zeker een 
andere uitkomst gekregen. Paar 
Richard van Heese bood en maakte 
als enige een mooi 5ruitencontract. 
Over een spel waren alle paren in 
Zuid het eens en gingen met 4harten 
alle 1down.
In de B-lijn werd ook alweer hoog 
gescoord 61,11% door Anneke 
Wortel & Jan Broeckmans. Wies Veen-
stra & Anton Berkelaar haalden een 
goed resultaat met 54,86%. Anne-
marie Pierrot & Geri Stappers 
behouden hun vorm en scoorden 
54,17%. Paar Veenstra werd gedou-
bleerd in een 1schoppencontract en 
speelden 2upslagen. Pech voor de 
andere paren die ook 3schoppen 
haalden. Paar Anneke Wortel deden 
het goed in een 3harten contract, 
waar ook 2schopen en 1SA werd 
gespeeld. Soms blijf je in een bod 
hangen en ga je down, 3ruiten ging 
1down terwijl 3SA met 1upslag het 
bod moest zijn. Pech dus. Paar Paula 
Kooijman scoorden in een 4harten-
contract terwijl de andere paren 
bijna alle down gingen. Al met al 
weer een leuke bridgemiddag. Nog 
twee speeldagen en dan zijn de 
kampioenen bekend.

Bridgevereniging Mijdrecht

Uithoorn - Op maandag 9 mei 2022 
werd in het Buurtnest de derde 
zitting van de tweede ronde 
gespeeld. In de A-lijn eindigde op de 
eerste plaats Carla Dijkman & Gerard 
v/d Meer met 63,02%. Op de tweede 
plaats met 56,25% Tineke v/d Sluis & 
Henk Stolwijk. Op de derde plaats 
Bep de Voijs & Reina Slijkoord met 
55,21%. In de B-lijn was het gele-
gensheid koppel Ludy Bonhof & 
Greet Rahn de sterkste met 61,46%. 
De tweede plaats was een prooi voor 
Edith & Bert Burggraa� met 55,21% 
en op de derde plaats eindigde 
Marieke Schakenbos & Joke v/d Berg 
met 53,13%. In de C-lijn waren Cor de 
Bok & Tom v Meijgaarden in goede 
vorm met 62,00%, gevolgd door Anja 

B.V.U. Nieuws

De Kwakel - Afgelopen vrijdag-
avond togen de dammers van 
Kunst en Genoegen naar koploper 
IJmuiden voor de alles beslissende 
laatste bondswedstrijd. De titel van 
de hoofdklasse stond op het spel, 
K&G moest winnen omdat het een 
punt minder behaalde dan DCIJ. De 

IJmuidenaren kwamen met een 
taktische opstelling achter de 
borden, zo vond kopman Wim 
Konst een dame tegenover zich. 
Dat zette de anders zo ‘Stille Willem’ 
in vuur en vlam. Hij veroverde niet 
alleen haar hart maar ook haar 
schijven, 0-2 voor K&G. Adrie Voorn 

Knapste koppen vieren damtitel

sporthal. Er zal in 6 groepen worden 
gelopen, de jongens van 10-12 jaar 
gaan om 10 uur van start, gevolgd 
door de meisjes 10-12 jaar. Vervol-
gens starten om 10.10 uur de jongens 
van 7-9 jaar gevolgd door de meisjes 
7-9 jaar. En tot slot zullen rond 10.20 
uur de jongens van 4-6 jaar starten, 
waarna de meisjes van 4-6 jaar het 
harloop-evenement zullen afsluiten. 
Kom je met de auto of de �ets naar 
de SC Johnson GeZZinsloop? Dan 
graag deze parkeren bij de sporthal 
aan de Hoofdweg, het Argon parkeer-
terrein is afgesloten.

Baars & Marja Calis met 55,25%. An 
Pronk & Doina v Ettikhoven op de 
derde plaats met 53,95%. 
Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de 
maandagavond mee te spelen en de 
sfeer te proeven. Voor nadere infor-
matie en/of lid worden van de B.V.U. 
kunt u contact opnemen met onze 
secretaris de heer Kees Visser: tele-
foon 06 - 5317 5165 of via de mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl.

Darttoernooi
De Kwakel - Zaterdag 14 mei is er 
in het dorpshuis van De Kwakel 
weer een darttoernooi. Dit keer 
een extra Koppel Darttoernooi 
501 poulesysteem met verliezers-
ronde. Deelname kost 10 euro 
per koppel. De inschrijving start 
om 12.00 uur en de wedstrijd 
begint om 13.30 uur. Voor meer 
inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan: 
06-11434716. De Activiteiten-
Commissie van het dorpshuis 
hoopt 14 mei vele darters en 
bezoekers te begroeten. Het 
adres is: Dorpshuis ‘De Quakel’, 
Kerklaan 16 te De Kwakel.

bracht de spanning terug, de 
kampioen van weleer moest de 
punten inleveren, 2-2. Vervolgens 
kwam K&G weer op voorsprong, 
Fred Voorn plakte (damterm) naar 
dam, die daarna verwoestend rond 
sloeg, 2-4 voor K&G. Als laatste 
moest René de Jong nog een puntje 
halen. Daarmee zou het kampioen-
schap binnen zijn en hij zou 
daarmee topscoorder van zijn team 
worden. Het bleef lang oorverdo-
vend stil in het damlokaal, de span-
ning was te snijden en het liep niet 
alleen René dun door de broek. 
Maar het was het waard, zijn oppo-
nent moest uiteindelijk in remise 
berusten, eindstand 3-5 voor K&G. 
Het gebouw trilde op haar grond-
veste, het dak vloog er bijna af en 
het wc-papier niet meer aan te 
slepen. Het seizoen, dat zo wankel 
begon, kreeg daarmee een hoopvol 
eind. De platte wagen kan van stal, 
de vlaggen uit voor een rijtoer van 
dit ‘mooie stel’ door De Kwakel!
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Uithoorn - Gastheer Fortuna 
Wormerveer heeft dit seizoen nog 
niet zo genmakkelijk een overwin-
ning weten te behalen als in het duel 
tegen Legmeervogels. Je kunt een 
iets mindere dag hebben? Je kunt 
een slechte dag hebben? Je kunt een 
hele slechte dag hebben. Maar je 
kunt ook een totale o�-day hebben. 
Dit laatste was het geval bij het 
gehele team van Legmeervogels. 
Het is met geen pen te beschrijven 
hoe makkelijk je je naar de slacht-
bank kunt laten leiden. Het doel-
saldo van Legmeervogels is al nega-
tief en dit is na het duel tegen 
Fortuna Wormerveer alleen nog 
maar negatiever geworden. Ondanks 
de lage positie op de ranglijst kan 
het doelsaldo een belangrijke rol 
spelen met de positie op de ranglijst. 
Bij een gelijk aantal punten op de 
eindrangschikking beslist dit doel-
saldo op welke plaats je eindigt in de 
competitie. Het duel is slechts tien 
minuten oud of Legmeervogels kijkt 
al tegen een 2-0 achterstand aan. Op 

de manier waarop FW de doel-
punten mag maken is wel bedroe-
vend. Je moet het zien dat dit is 
gebeurd op de manier waarop een 
Pupil van de Week voorafgaande aan 
de wedstrijd zijn doelpunt mag 
maken. Nu, op deze manier lukte het 
FW ook om nog voor de rust uit te 
lopen naar een voorsprong van 
slechts 3 doelpunten. Slechts drie 
komt ook door het feit dat paal en lat 
, onzorgvuldigheid van FW of dat 
Folke Maenhot een tre�er weet te 
voorkomen. Wat Legmeervogels hier 
tegenover stelde was gewoon 
bedroevend. Aan het spel van 
Legmeervogels was zeker niet te 
zien dat deze ploeg, Legmeervogels, 
de punten hardt nodig heeft om niet 
rechtsreeks te degraderen.
In het begin van de tweede helft is er 
een opleving bij Legmeervogels. En 
moet er zelfs een speler van FW aan 
te pas komen om een tre�er van 
Legmeervogels te voorkomen. Deze 
opleving was er dan wel en duurde 
toch wel een minuut of 10. Ondanks 

de opleving van Legmeervogels 
slaagde de gastheren om een vierde 
tre�er te produceren. Vlak na deze 
vierde tre�er komt toch nog een 
tre�er, de ere-tre�er, op het score-
bord. Een voorzet van Derk Streef-
kerk wordt door Stan Tjassens inge-
kopt. 4-1. Na deze tre�er pakt FW de 
draad weer op en is het weer volop 
FW. Het wordt FW dan ook niet erg 
moeilijk gemaakt om verder uit te 
lopen via 5-1 en 6-1. Gelukkig voelt 
scheidsrechter Bogards dit duel 
goed aan en behoed hij door na 
precies negentig minuten af te 
�uiten en op deze manier een 
grotere afgang Legmeervogels te 
besparen. Wat staat er nog op het 
programma voor Legmeervogels? 
Donderdag 12 mei uit tegen DSOV. 
Zondag 15 mei thuis tegen Hoofd-
dorp om 14.00 uur. Zondag 22 mei 
uit tegen AFC’34. Dan zondag 29 mei 
thuis tegen Hillegom ende laatste 
competitiewedstrijd is uit tegen 
Kolping Boys. Na deze laatste 
competitiewedstrijden is pas het 
eventuele vervolg programma 
bekend. 

Legmeervogels afgedroogd 

De Kwakel - Het Clubkampioen-
schap is op 13 april geëindigd met 
een welverdiende winnaar. Jos wist 
de afgelopen weken de concur-
rentie ver achter zich te houden. 
Met een voorsprong van14 punten 
eindigde hij op 469 punten. Leen 
Bokhorst legde met 455 punten 

beslag op de tweede plaats, 
gevolgd door Jan ter Welle op 442 
punten. Op de vierde plaats was het 
Peter van Parera. Ook kon Peter de 
‘Runnerup-beker’ in ontvangst 
nemen. Een wisselbeker in het leven 
geroepen om de spelers onder de 
35 caramboles te stimuleren. De 

kortste partij was voor Gerrit 
Kuipers die vorige week met 12 
beurten Jan Wigmans met 13 
beurten wist te verslaan. De 
hoogste serie van het seizoen ging 
naar Co Celie. Met een percentage 
van 40,54 % en 15 van de 37 te 
maken caramboles was hij de geluk-
kige winnaar. Deze ronde kende 
door corona hier en daar wat, door 
de horecasluiting, gemiste weken. 
Maar uiteindelijk werd het toch 
weer een geslaagde competitie. Op 
dit moment spelen we het seizoen 
traditioneel uit met de Joop de Jong 
trofee. Genoemd naar 1 van onze 
oud-voorzitters. Deze laatste 14 
weken wint degene die procentueel 
het hoogste boven zijn gemiddelde 
speelt. De 60+ club speelt op de 
woensdagmiddag in het Fort van de 
Kwakel. De club is er op gericht er 
een gezellige middag van te maken 
en ook nog twee leuke potjes biljart 
te spelen. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Kun jij een beetje 
biljarten en wil je deel uitmaken van 
onze club Apollo? Maak dan gerust 
een afspraak via 06 - 2065 6631.

Jos Verbeek nieuwe kampioen
bij biljartclub Apollo

Uithoorn - De Kwakel - Dit jaar 
wordt voor het eerst de Rookvrije 
Generatie Award in de regio 
Amsterdam-Amstelland uitgereikt. 
Met deze regionale award worden 
burgers en initiatieven die een 
bijdrage leveren aan rookvrije 
omgevingen in het zonnetje gezet 
door de GGD Amsterdam. Ook de 
sportparken in Uithoorn en De 
Kwakel zijn in de race voor deze 
award en met dit initiatief hopen ze 
de prijs binnen te slepen. De initia-
tiefnemers vertrouwen dat veel 
inwoners van de gemeente 
Uithoorn gaan stemmen. Sporten is 
gezond, terwijl (mee)roken schade-
lijk is voor de gezondheid. Op de 
sportparken in de gemeente 
Uithoorn werd langs de lijn of op de 
terrassen nog vaak gerookt. Ook als 
er door kinderen werd gesport. En 
zien roken, doet roken. De geza-
menlijke sportverenigingen in de 

gemeente Uithoorn hebben zich 
daarom verenigd in een initiatief om 
alle sportparken volledig rookvrij te 
maken. Veel sportparken waren al 
gedeeltelijk rookvrij, maar juist voor 
die laatste stappen bundelden ze de 
krachten. Een projectgroep met 
daarin vertegenwoordigers van de 
verenigingen AKU, Legmeervogels, 
Thamen en KDO zette per 1 oktober 
2021 de volgende stap op weg naar 
een rookvrije generatie.

Hulp met stoppen
Samen met de lokale huisartsen, 
Stichting EerstelijnsZorg Uithoorn 
en andere landelijke initiatieven 
werd ondersteuning geboden aan 
leden die wilden stoppen met 
roken. Zo hebben ongeveer 10 
leden zich aangemeld bij een van de 
groepstrainingen ‘Stoppen met 
roken’ in Gezondheidscentrum De 
Waterlelie. Ook werd de Stoptober-

app vaak gedownload en gepro-
moot op alle sportparken. De sport-
verenigingen proberen zo de leden 
en bezoekers niet alleen bij het 
bezoek aan het park te laten 
stoppen met roken, maar te stimu-
leren hun levensstijl aan te passen. 
Wie helemaal stopt met roken, rookt 
immers ook niet op het sportpark.

Waarom een award?
Iedereen kan een bijdrage leveren 
aan een rookvrije samenleving. 
Door het uitreiken van de Rookvrije 
Generatie Award Amsterdam-
Amstelland worden gerealiseerde 
initiatieven in het zonnetje gezet en 
aangemoedigd om door te gaan. Op 
deze manier inspireren zij anderen 
om mee op weg te gaan naar het 
realiseren van een rookvrij 
Amsterdam-Amstelland. De project-
groep van dit prachtige initatief 
hoopt dat alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel zullen 
stemmen! Meer informatie en 
stemmen kan tot 15 mei op awards.
rookvrijegeneratie.nl/
ggd-amsterdam.

Sportparken in de race voor
Rookvrije Generatie Award

Uithoorn - Enige tijd geleden heeft 
zich een jong meisje, 10 jaar oud, 
zich aangemeld bij de Uithoornse 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter. Probleem was dat er geen 
geschikte roeiboot voorhanden was 
bij Michiel de Ruyter voor zo’n jong 
en qua gewicht licht meisje. 
Gelukkig zijn is er bij Michiel de 
Ruyter een aantal leden die erg 
handig zijn, wat hun ogen zien 
kunnen hun handen maken. Zij 
hebben een lichte ski�, een éénper-
soons roeiboot, geschikt gemaakt 
voor jonge kinderen. Zij hebben 
speciale keggen gemaakt en die 
tussen de boot en de riggers vast-
gezet, zodat de riggers lager komen 
te liggen, dichter bij het water. Jonge 
juniorleden kunnen nu de riemen op 
de juiste hoogte door het water 
halen. Vanaf heden kan Sabrina 
roeien bij Michiel de Ruyter. Sabrina 
is erg blij dat ze nu goed kan gaan 
leren roeien. Na de roeiles liet ze de 
keggen zien aan haar moeder. Twee 
blijde dames gingen toen naar huis. 

Voor Olaf Hogerwerf en Sanne Burg-
graaf was afgelopen zaterdag ook 
een gelukkige dag, want zij hebben 
bewezen dat ze in een wherry, een 
brede roeiboot, op het juiste 
moment de juiste stuurcommando’s 
kunnen geven. Het is belangrijk dat 
je op het water de vaarregels goed 
kent en de boot goed kan sturen, 
zodat de bemanningsleden weer 
veilig thuiskomen. Een lid van de 
proevencommissie concludeerde dat 
Sanne en Olaf met vlag en wimpel 
geslaagd zijn. Een compliment voor 
de roei-instructrice.
Al met al een leuke dag voor een 
aantal jeugdleden bij Michiel de 
Ruyter. Heb je belangstelling voor 
roeien en je zou er wel eens meer 
van willen weten dan ben je van 
harte welkom om op zaterdag 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur langs 
te komen. Vraag naar een jeugdin-
structeur. Je krijgt gratis een tweetal 
proe�essen en daarna kan je kijken 
of je lid wil worden. Meld je van 
tevoren aan bij Roeien@mdr.nu.

Jeugdleden Roeien bij
Michiel de Ruyter

Uithoorn - Er kan weer geklaverjast 
worden bij Legmeervogels op vrij-
dagavond 20 mei 2022. De aanvang 
is dan wederom om 20.00 uur. En, 
zeer verrassend, u mag met uw 
vervoermiddel doorrijden tot aan 
het clubhuis. Dan zijn de klaverjas-
avonden bij Legmeervogels op zich-
zelf staande klaverjasavonden. Er 
wordt dan ook geen competitie-
stand bijgehouden. Iedereen, lid of 
geen lid is dan van harte welkom op 
de klaverjasavonden bij Legmeervo-
gels. Kopje ko�e of thee is uiteraard 
gratis. Dan nog even een paar uitge-
slagen van eerder gespeelde 
avonden. Te beginnen vrijdag 22 
april 2022. Herman de Jong is deze 
avond derde geworden met 6733 
punten. Tweede is geworden Louis 

Franken met 7036 punten en de zeer 
verrassende winnaar deze avond, 
vrijdagavond 22 april, Marco Huel 
met 7132 puntjes. Erg veel pech 
deze avond was er voor Gonny 
Kuiper. Zij trof het niet met haar 
kaartpartners deze avond.
Dan nog de uitslag van 6 mei 2022. 
Pech, erg veel pech deze avond voor 
Johan Zeldenthuis. Met veel kunst 
en vliegwerk behaalde hij toch nog 
4782 punten dit was goed voor 
plaats 36. Er moet er toch ook een 
als laatste eindigen? Dan naar de 
top drie. Marty is derde geworden 
met 6752 punten. Piet van Klaveren 
is tweede geworden met 7173 
punten en de grote winnaar deze 
vrijdagavond is geworden Jozef 
Lebesque met 7549 punten.

Klaverjassen bij Legmeervogels

Uithoorn - Laatst werd er al bericht 
dat het eerste damesteam van volley-
balvereniging SAS’70 goed op koers 
was voor een kampioenschap. Dit 
seizoen zijn er echter geen o�ciële 
kampioenen en degradanten in de 
volleybalcompetitie. Desalniettemin 
is dames 1 van SAS’70 wel bovenaan 
geëindigd na de wedstrijd van 
maandag 2 mei tegen Oradi in Aals-
meer. Het was in een warme hal met 
slechts 7 beschikbare speelsters een 
kleine uitdaging om de 4 sets binnen 

te halen, maar het is ze gelukt! Daar is 
de vereniging erg trots op! Volgend 
seizoen misschien toch de eerste 
klasse proberen? Wil je ook indoor 
komen volleyballen bij SAS’70? Dan 
ben je tot eind mei welkom op dins-
dagavond in opblaashal de Scheg. Er 
zijn mogelijkheden voor de jeugd 
vanaf 7 tot 18 jaar, dames 2e en 3e 
klasse, heren 1e, 2e en 3e klasse en 
recreanten. Op de website van SAS’70 
kun je alle informatie terugvinden: 
www.sas70.nl.

SAS’70 DS1 ‘kampioen’
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Uithoorn - Nu het weer mooi weer is gaat iedereen 
lekker naar buiten. Zo ook de jongeren uit Uithoorn & 
de Kwakel. Logisch zou je bijna zeggen. Een groep 
tieners zoekt vertier in het dorpscentrum; rond de 
Vomar (en in de parkeergarage), in het Oranjepark, het 
stiltemonument bij de Thamerkerk, de Stationsstraat, et 
cetera. En tsja, wat doen tieners? Met elkaar klieren. Dat 
hoort bij hun leeftijd. Maar ondertussen loopt dat 
klieren behoorlijk uit de hand. Ze gebruiken schutting-
taal; niet alleen naar elkaar, maar ook krijgen mensen 
die hen aanspreken op hun gedrag een grote mond, 
want als groep voelen ze zich sterk. De jonge kinderen 
die in het Oranjepark spelen, weten niet wat ze hóren, 
waardoor de ouders uit de buurt hun kinderen steeds 
vaker binnen houden als de jongeren in het Oranjepark 
zijn.

Vernielingen
De stenen bij het bankje in het Oranjepark zijn al meer-
dere keren uit de stoep gehaald en worden in de vijver 
gegooid. De gemeente heeft de stenen al meerdere 
keren weer op hun plek gelegd, maar het mag niet 
baten … Ze zijn er wéér uitgehaald. En als er geen 
speelruimte voor deze jongeren is (want ze willen nog 
steeds graag spelen), dan ga je toch gewoon in de 
speeltuin spelen op attributen die bedoeld zijn voor 
kinderen tot een jaar of acht? En wanneer je met z’n 
drieën op een schommel gaat zitten (en ja, de 
schommel is misschien ook al vergaan), dan zegt de 
schommel krak en breekt hij af.

Rotzooi
De Vomar is dichtbij, dus een drankje, chips en snoep 
zijn bij de hand. Een blikje Redbull en een zak chips 
achter de kiezen? Dan is het natuurlijk helemaal niet 
stoer als je die in de voorhanden zijnde prullenbak 
gooit. Nee, het is blijkbaar stoerder als je die gewoon 
op de grond gooit en na vertrek laat liggen.

Vomar
Nu is het zonnig weer, maar als het koud en nat is, dan 
biedt de garage bij de Vomar de jeugd een warm en 
droog onderkomen. Ook dát snappen we. Maar ja, als je 
dan moet plassen, dan doe je dat gewoon in de garage. 
En je rommel...? Ook dáár gooi je die gewoon op de 
grond. De mensen die hun auto parkeren voelen zich 
niet veilig door die rondhangende jeugd; voor zichzelf 
niet en misschien ook wel voor hun auto. Inmiddels is 
er een artikel in de algemene plaatselijke verordening 
(APV) van kracht die zegt dat je niet in en om de garage 
mag hangen, dus daar zou beter op kunnen en moeten 
worden gehandhaafd.

Wijknetwerk Zorg & Veilig
In 2020 heeft Buurtbeheer Uithoorn Centrum het initia-
tief genomen om samenwerking aan te gaan met het 
Wijknetwerk Zorg & Veilig. Hierin zijn de gemeente 
Uithoorn, de politie en Stichting perMens (een welzijns-
organisatie, o.a. gericht op jongeren) vertegenwoor-
digd. Deze samenwerking maakt onderdeel uit van het 
Koersplan Sociaal Domein van de gemeente en streeft 
naar een groeiende verbinding tussen gemeente, 
professionals en wij – de burgers. De hierboven 
genoemde problematiek staat dan ook hoog op de 
agenda bij betrokken partijen.

Wat nu?
De zomer moet nog komen, dus we moeten ervoor 
zorgen dat de jeugd de ruimte krijgt om buiten te 
spelen (natuurlijk zónder vernielingen). Deze jongeren, 
die als je ze één op één spreekt vaak best leuke gasten 
blijken te zijn, wonen ook gewoon in Uithoorn. Maar 
bewoners, kinderen en bezoekers van het dorpscen-
trum moeten zich wel veilig voelen. Inmiddels heeft 
Buurtbeheer Uithoorn Centrum de eerste persoonlijke 
contacten gelegd met een aantal jongeren uit deze 
groep én hun ouders om te kijken hoe zíj er tegenaan 
kijken en wat er nodig is om dit tij te keren. 

Wat kun je als bewoner of ondernemer doen om het 
overlast (structureel) terug te dringen?
Laten we eerst even beginnen met de de�nitie van 
overlast, want wàt is nu eigenlijk overlast? De politie 
de�nieert overlast als volgt: vernieling, geluidsoverlast, 
troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op 
openbare plekken. Vanuit Buurtbeheer roepen we 
bewoners, bezoekers en ondernemers op om de 
volgende mogelijkheden te overwegen:
1. Bedenk dat we allemaal jong zijn geweest en wellicht 

ook zelf kattenkwaad hebben uitgehaald.
2. Spreek de overlastbezorgers op een menselijke 

manier aan (maar neem daarbij natuurlijk wel je 
eigen veiligheid in acht).

3. Overlast meld je via de Makkelijk Melden App 
(gemeente) en bij de politie 0900-8844.

4. Houd een logboek bij van de overlastmeldingen met 
daarin dag, datum en tijdstip, inclusief de beschrij-
ving van de ervaren overlast.

5. Mail jouw logboek naar stichtingoranjebuurt@gmail.
com, zodat we deze informatie mee kunnen nemen 
in het overleg met het Wijknetwerk Zorg & Veilig.

De hardnekkige problematiek, veroorzaakt door jeugd 
uit Uithoorn & de Kwakel, is niet 1-2-3 opgelost. Achter 
de schermen wordt er dan ook hard gewerkt aan struc-
turele verbeteringen. Heb jíj ideeën of wil je hierover 
meedenken/praten, stuur dan een mail naar 
stichtingoranjebuurt@gmail.com.

Overlast tieners in het 
dorpscentrum

Uithoorn - Onlangs zag ik zowel in de krant als op FB nogal wat vooringe-
nomenheid inzake vergunningverlening vanuit de gemeente Uithoorn, 
zeker na Bibob-advies. Voorop gesteld: De overheid is er voor ons. Een 
weigering van vergunning gebeurt niet zomaar. De wet Bibob is bedoeld 
om te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten onder-
steunt door vergunningen, subsidies of aanbestedingen te verstrekken 
die gebruikt worden voor illegale praktijken zoals bijvoorbeeld geld 
witwassen. Een vergunning weigering gebeurt dus echt niet zomaar. En 
in het kader van de privacy van betrokkenen mogen we daar ook niet 
breeduit over communiceren. Dat is soms wel spijtig. We gaan ermee om 
zoals we in Nederland hebben afgesproken. Dit alles is nadat ik een WOB 
verzoek heb ingediend in Maart 2022. Het antwoord heb ik ontvangen op 
11-4-2022 en aan de hand daarvan heb ik dit per mail aan de burge-
meester gestuurd op 14-4 en op 15-4 aan alle fractievoorzitters van de 
politieke partijen die op dit moment in de raad vertegenwoordigd zijn. In 
de raadsvergadering van 28-4-2022 geprobeerd opheldering te vragen 
aan de Burgemeester en de Wethouder. Dit alles is terug te kijken op de 
site van de gemeente Uithoorn . De uitleg in de brief gaat al helemaal 
nergens over maar we moeten toch maar proberen om wat op papier te 
zetten deze keer ! 

Horeca
In zijn antwoord wat gelukkig opgenomen is geeft wethouder Hazen aan 
dat het om een horeca zaak gaat waar hij de naam van noemt omdat 
iedereen dit wel zou weten volgens hem? Hij begint te zeggen dat deze 
zaak reeds enkele maanden geopend is en heeft verzuimd om een exploi-
tatievergunning drank en horeca aan te vragen ? Volgens hem is dit niet 
zo’n probleem omdat er op de locatie altijd een gelijkwaardige zaak heeft 
gezeten en dat er volgens hem afspraken zijn gemaakt om alsnog een 
vergunning aan te vragen? Zou het hier ook om een onbedoelde fout 
gaan, want dit is wat wethouder Hazen aangeeft op het Bibob verhaal 
zoals het word gehanteerd bij café Bonaire bij de aanvraag van een 
verlenging van de exploitatievergunning wat overigens elke 3 jaar aan de 
orde is en dan gaat het om een advies van het Bibob- onderzoek ! Desal-
niettemin wordt er hier duidelijk met 2 maten gemeten. 

Na het antwoord van de wethouder, mocht ik als inspreker hier niet meer 
op reageren en werd er aan de raad gevraag of er nog vragen waren. 
Ondanks dat iedereen op de hoogte is gesteld door mij in de mail 
kwamen er geen vragen, dus vraag ik me af zijn ze op de hoogte van de 
afspraken gemaakt door wethouder Hazen of hebben ze zelf geen onder-
zoek gedaan? Het zou heel simpel zijn geweest als er iemand de 
volgende vragen zou hebben gesteld. Meneer Hazen een nieuwe starten 
de ondernemer word die gecontroleerd doormiddel van een Bibob 
onderzoek ? Als er een zaak opnieuw geopend word moet deze dan 
volledig opnieuw worden gecheckt op bijvoorbeeld brandveiligheid 
,ventilatie ,huurcontract , keuren van de koelinstallaties voldoen deze aan 
de normen van deze tijd en zou zijn en nog meer punten op te noemen. 
Kortom deze zaak mag helemaal niet open voordat er aan alle voor-
waarden is voldaan en wethouder Hazen zit hier dus openbaar in de 
raadsvergadering heel makkelijk over te doen. Deze zaak is dus illegaal 
open met toestemming van de wethouder en of Burgemeester. Dit is mijn 
inziens pure willekeur en ambtsmisbruik van deze heren . Het zou ze dan 
ook sieren als ze met de andere zaak ook afspraken zouden maken gaat 
daar immers ook om een onbedoelde fout zoals de wethouder aangeeft. 

Jonge ondernemer
Dan is er nog een klein opmerking aan het verhaal toe te voegen deze 
handelswijze van de burgemeester en de wethouder. Zij brengen de 
jonge ondernemer die waarschijnlijk geen enkel benul heeft hoe je een 
zaak hoort op te starten in een toch zeer moeilijk positie. Hij is al 
maanden leidinggevend en uitbater van de zaak maar voldeed op dat 
moment zelf niet eens aan de wettelijke verijsde leeftijd van minimaal 21 
die je moet hebben, deze jongen is een worst voor gehouden en het lijkt 
erop dat hij /zij de katvanger is . Voor de duidelijkheid ik zie het liefst 
beide zaken geopend maar dan wel met gelijke behandeling .

G.A.A. van den Haak

Uithoorn - Behoud de mooie bomen met 
witte kruizen erop in de bomenrijen aan het 
�ets- en wandelpad dat loopt vanaf de 
Zijdelweg tot en met de Randweg Oost en de 
Europarei richting de Hollandse Dijk! Sinds 5 
April kwam ik erachter dat er op twaalf bomen 
in de bomenrijen langs het wandel- en 
�etspad witte kruizen zijn gezet, met de reden 
dat ze ziek zijn gemeld en onder een nood kap 
vallen. Sinds 28 April zijn er vier bomen met 
een wit kruis bij gekomen, wat het aantal op 
zestien bracht. Op 29 April is dit aantal schrik-
barend gestegen naar drie en twintig bomen, 
wat voor mij totaal onterecht is. Vanaf 5 April 
tot en met heden heb ik gekeken hoe het deze 
bomen ging, heb ze er allemaal goed en 

gezond bij zien staan en meerdere die ziekte-
symptomen hadden, zien herstellen. Het gaat 
goed met deze bomen, die zichzelf kunnen 
redden en het verdienen om behouden te 
blijven. Ze staan inmiddels allemaal prachtig in 
bloei en zijn een meerwaarde voor de natuur 
in onze gemeente Uithoorn. Deze mooie 
bomen staan hier al heel lang en geven, naar 
mijn mening, ons dorp de gezonde en mooie 
uitstraling die het mede dankzij hun heeft. 

Zelf herstellen
Bomen hebben een zelf herstellend vermogen, 
dat mogen we als mensen niet vergeten. Het 
zijn levende wezens net als wij, die alleen 
vragen te mogen bestaan. Zonder er iets voor 

terug te vragen. Ze geven ons zuurstof en met 
hun mooie verschijning rust, voor degenen die 
dat zoeken. Ze stellen je in staat weer bij jezelf 
te komen. Zonder hun zijn wij er niet, zonder 
ons en onze CO2 kunnen zij niet bestaan. Een 
mooie samenwerking. Via een handtekenin-
genactie hebben inmiddels 129 inwoners (en 
enkele omwonenden die op bezoek kwamen) 
ja gezegd tegen het behoud van deze mooie 
bomen met een wit kruis erop in de bomen-
rijen langs het �ets- en wandelpad vanaf de 
Zijdelweg tot en met de Randweg Oost en bij 
de straat Europarei. Laten we Uithoorn, die 
echt een toonaangevende gemeente is als het 
gaat om vergroening, samen zo houden en 
deze bomen behouden! De actie loopt nog. 

Conan de Bruin

Ongelijke behandeling bij gelijke gevallen

Waarom moeten deze prachtige bomen weg




