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emmers met al het puin (10 kuub)
eruit getild. Vele handen maakten
het werk letterlijk in 1 dag licht. Ik
herinner mij dat we met het toenmalige bestuur in de tuin een broodmaaltijd als lunch hebben gegeten.
Helaas (?) was de in de kelder achtergebleven wijn niet meer te drinken!
Ook zijn er diverse deuren en
kozijnen herplaatst, zodat brancards
beter kunnen draaien in de bochten.
Daarna konden de bedden op het
terras worden gereden, zodat er
genoten kan worden van het zicht op
de mooie tuin, welke al vele jaren
door een andere groep vrijwilligers
wekelijks wordt onderhouden.

Afscheid van de bouwploeg van
weleer Hospice ThamerThuis
Uithoorn-De Kwakel - Wim Wahlen heeft zich 25 jaar als vrijwilliger met
ziel en zaligheid voor diverse (bouw) klussen bij hospice ThamerThuis
ingezet. Met dit interview willen we hem, maar zeer zeker ook de bouwploeg, bedanken voor alle jaren trouwe dienst en hun tomeloze inzet. De
bouwploeg en Wim waren erbij sinds de oprichting van het hospice. Een
mooie aanleiding voor een paar persoonlijke vragen.
Wat was de aanleiding van je start als
vrijwilliger bij het hospice
ThamerThuis?
25 jaar geleden stond er een reportage in de Nieuwe Meerbode dat er
een hospice opgericht ging worden
in de oude pastorie in De Kwakel. Ik
heb contact gezocht met Jan
Dalmeijer om te vragen hoe hij dat
ging doen. Het plan was om de werkzaamheden uit te besteden aan een
aannemer. Maar een groep vrijwilligers - die bij KDO ook van alles had
opgebouwd - had wel interesse om
mee te helpen het pand geschikt te
maken voor hospice-bewoning.

Daaruit is een enthousiaste vaste
(kern)ploeg ontstaan van een man of
9 uit de Kwakelse gemeenschap.
Welke werkzaamheden verrichtte
j(ulli)e zoal?
Dat was een breed scala aan diverse
werkzaamheden zoals loodgieterswerk, timmerwerk en heel veel schilderwerk. Voor we begonnen was er
een opzet van een indeling van
kamers gemaakt. Op de tekening
stond dat één van de twee aanwezige badkamers gehandhaafd zou
blijven, maar die was te krap ingericht voor bijvoorbeeld het gebruik

Is de indeling van het hospice door
de jaren heen erg veranderd?
We hebben in de 25 jaar 4 (grotere)
verbouwingen gedaan. De leukste
verbouwing was de kelder, het idee
ontstond om van de wijnkelder een
kantoor te maken. Dat ging niet
zonder slag of stoot. Er moest een
stalen balk voor een stevige
constructie worden gemaakt want de
bestaande muren moesten eruit. In
die tijd was er nog geen raam, dus er
werd een groot gat in de muur
gemaakt. Op een zaterdag hebben
we met 30 man de muren eruit
gesloopt, al het hak en breekwerk
gedaan en door het gemaakte gat

Wat heeft het vrijwilligerswerk
je gebracht?
Dan kom ik toch op ‘het terugdringen van je eigen belangrijkheid’.
Ik wil mijzelf absoluut niet op de
schouder kloppen. Er zijn ontzettend
veel mensen die zich, vaak onzichtbaar, vrijwillig inzetten voor goede
initiatieven. Het is vooral ontzettend
leuk om te doen, het is prachtig als je
het ook kunt doen. Ik ben toevallig
handig met klussen en kon daarmee
een goede bijdrage leveren aan het
hospice.
Waarom ga je stoppen met het
vrijwilligerswerk?
Er is een tijd van komen en gaan en
er staat een gemotiveerd team van
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nieuwe vrijwilligers klaar die het
stokje overneemt en dat is prima. Ik
heb, samen met de hele bouwploeg,
enorm genoten van de leuke, blije en
enthousiaste reacties als zaken waren
verbeterd of opgeknapt.
Wat zou je ThamerThuis toewensen?
Ik zie ons (klus)werk als ondergeschikt aan de mooie missie die
ThamerThuis uitdraagt. Daarom
wens ik ze voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers om het hospice
open en draaiende te kunnen
houden. Ik draag het hospice een
warm hart toe en zal het - op iets
meer afstand - blijven volgen.

Het Hoge Heemkoor zoekt
nieuwe leden

Schuur uitgebrand
Uithoorn - Op de In het Midden
in Uithoorn is zondagmiddag
een schuur in brand geraakt.
Door de brand kwam veel rook
vrij. De brandweer van Uithoorn
was snel ter plaatsen en heeft
kunnen voorkomen dat de
brand oversloeg naar de woning.
Door de temperatuur had nog
wel een rolluik aan de woning
vlamgevat, maar de brandweer
kon deze nog snel blussen. Er
kwam nog een ambulance
kwam ter plaatse om een
persoon na te kijken voor
rookinhalatie.

van een rolstoel. Er is toen voor
gekozen om van de slaapkamer van
de voormalige huishoudster een
grote badkamer te maken waar ook
een brancard in kan.

Wat is je drijfveer om dit zoveel jaren
te doen?
Vrijwilligerswerk zit kennelijk in de
genen bij heel veel Kwakelaars. Als je
belangstelling hebt om iets te doen
wat bij je past kun je altijd wel ergens
iets betekenen. Zo is onze bouwploeg 25 jaar geleden spontaan
ontstaan. De terugkerende klussen
vonden wij steeds weer leuk om te
blijven doen, zo zijn die jaren omgevlogen. En na verloop van tijd krijg je
een binding met ThamerThuis, met
de coördinatoren, de vrijwilligers en
het bestuur.

REGIO MEDIA GROEP

Foto: Jan Uithol

Uithoorn - Het koor van het Hoge
Heem komt iedere donderdagochtend om 10 uur bij elkaar om na de
koffie te werken aan een programma
van Nederlandstalige liedjes, voor
het optreden op de laatste
donderdag van de maand op de
Verjaardagviering. Dat is iedere keer
weer feest: er zijn taartjes, de jarigen
van afgelopen maand worden
toegezongen, en krijgen allemaal
een roos. Het koor werkt ook mee
aan zangmiddagen en Kerstvieringen. Wij zijn een heel gezellige
groep enthousiaste oudere Uithoor-

naars, vakkundig op piano begeleid
door Harry Lichtendahl. Na de
gedwongen stop van meer dan 2
jaar vanwege Covod-19, moet het
koor helaas enkele leden missen. We
zijn dus hard op zoek naar versterking! Zingt u graag, en houdt u van
gezelligheid, kom dan eens bij hen
kijken (en meedoen). Zij starten weer
op donderdag 2 juni, om 10 uur is er
koffie in het restaurant van het Hoge
Heem, daarna gaan we aan het werk.
Wilt u meer weten? Bel dan Gerda
Bronkhorst, 568709, of Anne Marie
Odijk, 562198.
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Lezing van schrijver
Jaap Kranenborg
Uithoorn - Op zondag 22 mei geeft
Jaap Kranenborg een lezing in
gebouw De Kuyper over zijn roman
‘De ontgroening van een eerstejaars
gepensioneerde’ en hij signeert zijn
nieuwe boek van 15.00-16.30 uur. Hij
wordt vooraf geïnterviewd door een
andere Uithoornse schrijver: Ilona
van Hilst. Ze probeert te ontdekken
hoe Kranenborg tot deze roman is
gekomen, wat zijn aanpak is geweest
en de invloed van uitgeverij Spectrum op het eindproduct.
Met pensioen gaan is voor iedereen
een nieuwe stap in het leven. De een
vreest de geraniums, de ander vreest
te weinig vrije tijd voor alle hobby’s.
Maak kennis met de ontdekkingen,
verhalen en ervaringen van hoofdpersonage Maarten in dit boek, dat
in februari is uitgekomen en nu al
een vierde druk beleeft. Ben u geïn-

Door Jaap Kranenborg

teresseerd in Jaaps verhaal? Kom
dan gezellig langs! U ontvangt bij
binnenkomst (entreeprijs van € 3,-)
een gratis kopje koffie/thee. 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.

voor opa, die eet rustig door.
Het stuk is geschreven door Hub
Fober en is een ouderwetse klucht
met veel verwarring, verwisselingen
en natuurlijk veel deuren! Het
aardige van deze voorstelling is, dat
het publiek soms allang door heeft
hoe de vork in de steel zit, terwijl de
personages op de planken nog
volledig in het duister tasten. Fober
heeft al aardig wat bijspelen en
kluchten op zijn naam staan, maar is
nieuw is voor de club uit de Hoef. Als
dit stuk aanslaat, zullen er waarschijnlijk wel meer volgen.
Wilt u deze voorstelling bezoeken,
Reserveer dan. Dat kan via de
website www.opregteamateur.nl
(tabblad reserveren) of anders via
Ronald Wieman (0297 – 593291). De
voorstellingen vangen aan op vrijdag
20 en zaterdag 21 mei om 20.00uur
in de ‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde
61a in De Hoef. De zaal is open van
19.00 tot 02.00 uur.

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Seniorenmiddagconcert
De Ronde Venen - Senioren uit De
Ronde Venen staat op donderdag 16
juni een bijzonder concert te wachten.
Die middag komt de populaire Barry
van Vliet naar de Willisstee in Wilnis.
Het belooft weer een gezellige en
vrolijke ‘Oer Hollandse’ middag te
worden. Vanaf 13.30 uur staan de
koffie en een petitfour klaar en zorgt
Venen Muzikaal voor de muzikale
omlijsting. Om 14.15 uur is het podium
voor de enige echte Barry van Vliet met
Hollandse meezingers. Rond 14.45 uur
is het pauze en tijd voor een borrel en
een bitterbal en omstreeks 15.45 uur
klinkt het laatste nummer en aansluitend keert iedereen vrolijk huiswaarts.
Toegangskaarten à € 3,00 uitsluitend
verkrijgbaar bij de Willisstee aan de
kassa op maandag en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur.

Klimaatroman op tafel
Uithoorn - Op 10 mei jl. vond de
tweede forumavond van het Boeken SchrijfPlatform Uithoorn plaats in
zaal De Kuyper. Het thema was ‘de
klimaatroman’. In een bestek van
ruim anderhalf uur kon men onder
leiding van Paul Snijders levendig en
creatief discussiëren. Zo vlogen de
onderwerpen in sneltreinvaart over
elkaar heen. Van veranderingen in
het klimaat en de gevolgen ervan tot
geopolitieke problemen en alternatieve bronnen van informatie in
schoolopleidingen. De conclusie was

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

Liever een dode
poster dan een
levende vogel?

Toneelvereniging
De Opregte Amateur
De Hoef - De toneelvereniging uit de
Hoef staat weer te trappelen om de
nieuwe voorstelling aan u te presenteren. Los van alle corona-beperkingen kunnen ze er weer helemaal
tegenaan. Dat doen ze met een
avondvullende klucht van Hub Fober
in de Springbok in de Hoef. Let op:
dat is aankomende vrijdag en
zaterdag (20 en 21 mei) al.
Het stuk draagt de naam ‘De Ruige
Ritselaar’ en handelt over de gebeurtenissen in een pension, waar de
twee eigenaren Coba en Karel aardig
langs elkaar heen werken, wat de
nodige problemen met zich mee
brengt. Hun manier van oplossen
zorgt echter voor nog meer
problemen en als dan ook nog
controleur (neutjes-)Willem langskomt, werken ze zich hoe langer hoe
verder in de nesten. De gasten slaan
op een gegeven moment ook op tilt,
maar dankzij een ongeval van 25 jaar
geleden komt er toch nog licht aan
het eind van de tunnel. Alleen niet

NATUUR DICHT BIJ HUIS

dat klimaatromans niet anders
kunnen worden afgerond dan met
een open einde; omdat auteurs
evenmin de wijsheid in pacht
hebben over wat er met onze aarde
zal gebeuren. Dorpsdichter Peter
Borghaerts droeg een speciaal voor
de gelegenheid geschreven gedicht
voor waarin hij subtiel poëtische
waarschuwende woorden liet doorklinken. BSPU-voorman Ben Voorend
eindigde de avond onder dankzegging aan de deelnemers voor hun
gewaardeerde bijdrage.

Ik heb ooit iemand gekend die niet
van vogelgezang hield. ‘Elke ochtend
die klereherrie!’, mopperde hij zodra
de lente zich aankondigde. Niet dat
er een kolonie halsbandparkieten
naast zijn slaapkamer bivakkeerde of er een haan vlak onder kraaide, nee,
het ging om ‘luidruchtige rotbeesten die in de bomen zaten’. Verder reikte
zijn vogelkennis niet. Ik vermoed dat hij bij zijn huis een zogenaamde
‘onderhoudsvrije tuin’ had, aangelegd door een tegelzetter die zich hovenier noemt. Want van zo’n modieus betegeld pleintje met hooguit enkele
sprieten design-groen blijven die ‘rotbeesten’ echt wel weg. Laatst zag ik
in zo’n van elk seizoenskenmerk ontdane ‘tuin’ posters van vogels aan de
schutting hangen. Kennelijk miste de eigenaar ze toch en koos hij voor
een geluidloze, dode variant. Als vogels de lente in hun kop hebben,
zingen ze in de vroege ochtenduren allemaal tegelijk om het hardst en
dat kan behoorlijk wat geluid opleveren. Toch denk ik dat de meeste
mensen wel houden van de muziek van de natuur, die ’s morgens uit de
snavels klinkt. Eén van de meest getalenteerde zangers is de merel. Maar
daar gaat het helaas niet zo goed mee, er zijn al dertig procent minder
merels dan vijf jaar geleden. Die kennis van me zal dat vermoedelijk
toejuichen en heeft daaraan met zijn steriele ‘tuin’ misschien wel letterlijk
een steentje bijgedragen. Maar met de merel verdwijnt wel de voorzanger uit het koor... Vóór de verstening in de mode kwam waren vrijwel
alle tuinen vogelvriendelijk. Daar is namelijk niet zo heel veel voor nodig.
Met een beetje variatie in beplanting, bloemen, een boompje, struiken en
struikjes ben je al een heel eind. Dat trekt insecten (=voedsel) aan, biedt
nestgelegenheid en beschutting tegen roofvogels én het gevaarlijkste
tuinroofdier: de loslopende huiskat. Nog een nestkastje voor de holenbroeders, een bakje water, levend gras (wormen voor de merel) in plaats
van tegels of kunstgras, afgevallen bladeren (ook daarin zitten insecten)
in de herfst laten liggen of in de borders harken en ’s winters wat extra
voedsel. De vogels zullen je belonen met levendigheid rond het huis en
je in het voorjaar ochtend- en avondserenades brengen. Want laten we
wel wezen: wie heeft nou echt liever een dode poster aan de schutting
dan een levende vogel in de tuin?

Ditiswatutis helpt zieke
kinderen hun wens uitkomen
De Kwakel - Op zondagmiddag 22
mei zal de Nederlandstalige theaterband Ditiswatutis hun programma
‘Levensreis’ uitvoeren in Dorpshuis
de Quakel, Kerklaan 16 in de Kwakel.
Wat mag u verwachten? Een gezellige middag met akoestische instrumenten waarin u verhalend en muzikaal wordt meegenomen in een reis
met ervaringen van kind naar ouder
wordend mens. Het is een mix van
eigen geschreven nummers en pareltjes uit repertoire van bekende
artiesten. Maar altijd weer in de
eigen stijl van Ditiswatitis. De
opbrengst zal ten goede komen aan
langdurig zieke en terminale patiëntjes van 3 - 18 jaar. Zij worden in staat
gesteld een wens te realiseren en zo
een memorabele dag te beleven.
Non-profit organisatie Make A Wish
heeft al jaren ervaring in het

verzorgen van zo’n prachtige dag.
Daar er in de huidige turbulente
wereld veel goede doelen terecht
worden gesteund op internationaal
niveau dreigen ‘dichtbij-doelen’ wel
eens vergeten te worden. Zowel de
theaterband Ditiswatutis als dorpshuis de Quakel dragen daarom graag
hun steentje bij aan dit goede-doeldichtbij. De toegangsprijs bedraagt
slechts € 5,00 wat u in de pauze ook
recht geeft op een kop koffie. Bij
slecht weer zit u in het gastvrije
Dorpshuis fijn droog. Bij mooi weer
heeft u een gezellige middag in de
koele zaal waarbij u ook nog
bijdraagt aan iets wat de wereld voor
een kind een beetje beter maakt.
Kaarten reserveren:
ditiswatutis.jouwweb.nl
Of: 06 - 1970 4447
Of: ditiswatutis@gmail.com
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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): Opening
Fietsmaatjes in De Ronde Venen, Vertrek Alberta Schuurs als wethouder
en SC Johnson GeZZinsloop

Stichting Roki viert
twintigjarige bestaan
Wilnis - Stichting ROKI bestaat
twintig jaar en om dat te vieren
wordt er 28 mei een jubileumdienst
gehouden in de Hervormde kerk in
Wilnis. Speciaal voor deze gelegenheid komt Sandra Fekete-van Rijssel
terug uit Roemenië. Er is een kort
programma waarbij het koor Hiddai
zal optreden en er ruimte is voor
samenzang. Natuurlijk wordt er
teruggeblikt op de afgelopen jaren
en er zullen oud-bestuursleden
worden geïnterviewd. Daarna is er in
De Roeping tijd voor ontmoeting
met een hapje en een drankje.
“Iedereen is welkom om te komen”,
zegt Aart van Rijssel uitnodigend.
Zeer betrokken
Ria en Aart zijn als ouders van Sandra
en als bestuursleden zeer betrokken
bij de Stichting Roki. Ze zijn net terug
uit Roemenië, waar ze een half jaar
hebben geholpen met de kinderen
en klussen rondom het huis. In 1998
werd Sandra van Rijssel door de
Hervormde kerk voor een diaconaal
jaar uitgezonden naar Roemenië.
Daar ging ze als vrijwilligster werken
bij het christelijke kindertehuis Lidia
Home in Tirgu Mures. Dat beviel
haar zo goed dat ze in het land is
gebleven. Een paar jaar later werd de

stichting voor Roemeense Kinderen
opgericht. “Sandra woonde destijds
boven het kindertehuis en was dag
en nacht beschikbaar. Dat werd
teveel”, legt Ria uit. “Ook wilde ze
liever een kindertehuis op het platteland, dichterbij de kinderen, dus
heeft ze in het afgelegen dorpje
Abod een leegstaande woning met
daarnaast een school verbouwd tot
kindertehuis Kerub. Er wonen daar
nu twaalf kinderen.” De kinderen
komen uit de omgeving en gaan in
het weekend naar huis. Aart en Ria
brachten kinderen weg en zagen hoe
ze leefden. “Ze woonden in een
enkelsteens huis, zonder elektriciteit
en stromend water”, vertelt Aart. “Er
waren maar twee bedden voor acht
personen. De vader had een
alcoholprobleem.
Niet gegeten
Toen we de kinderen na het weekend
weer ophaalden, hadden ze niet
gegeten. Ze zaten onder de modder
en vol luizen en vlooien.” Door hun
werk verwachten ze niet dat er
meteen veranderingen zichtbaar zijn.
“We hopen dat het over drie generaties anders zal zijn. Dat de denkpatronen veranderen. Dat ze zien dat
liefde ook anders kan voelen.” Eén

Jan Vossestein draagt stokje
over aan Roelof Lagerweij
Nieuwer ter Aa - Op zaterdag 28 mei
is iedereen tussen 10 en 15 uur
welkom bij autobedrijf Vossestein.
Het bedrijf viert dan haar 40-jarig
jubileum en directeur Jan Vossestein
neemt afscheid. Er is veel te beleven.

Naast ontmoeting met Jan, Roelof en
team Vossestein is er onder meer een
spectaculaire brandweerdemonstratie om 13.00 uur. Ook kun je je
grenzen verleggen in de VR-wereld,
bijvoorbeeld door een zweefvlieger-

van de kinderen uit het internaat
woont inmiddels in Lidia Home waar
het studeert. “Het tehuis ligt in de
streek Transilvania, een Hongaarse
enclave. Dat is een verschil in cultuur.
Als er iets officieels geregeld moet
worden, gaan ze naar de dominee”,
legt Aart uit. “De Reformatorische
kerk staat tegenover het kindertehuis”, gaat Ria verder. “Meestal gaan
alleen de vrouwen naar de kerk. De
vrouw van de dominee heeft twee
jaar als au pair in Nederland gewerkt.
Ze wilden bewust naar deze kerk om
zich ook voor het kindertehuis in te
zetten.” De stichting krijgt veel hulp
uit Nederland. “Al het geld gaat naar
het goede doel”, benadrukt Aart.
Verder worden er veel goederen
ingezameld, zoals kleding, blikken
eten, speelgoed en fietsen. “Vroeger
reden we met een busje vol spullen
naar Roemenië. Nu wordt het verzameld in IJsselmuiden en door gepensioneerde chauffeurs weggebracht.
“We hebben een groot netwerk
opgebouwd en worden gigantisch
gezegend.” Toch denken Aart en Ria
aan stoppen. “We zijn nu zeventig
jaar. Het zou fijn zijn als iemand ons
werk voor de stichting wil overnemen. Ook de penningmeester wil
na tien jaar gaan stoppen. We zullen
ons als ambassadeurs met hart en
ziel blijven inzetten zolang we het
volhouden.” Belangstellenden zijn
zaterdag 28 mei om 19.30 uur
welkom bij de jubileumdienst in de
Hervormde kerk in Wilnis.

varing op te doen. Er zijn kinderspelen, mensen kunnen in de rijsimulator hun rijvaardigheid testen of
ervaren hoe het is om uit een gekantelde auto te stappen. Er is een wielwisselwedstrijd en je kunt een prijs
winnen door een schadebedrag te
raden. Ook zijn er hamburgers en is
er biologische friet. Jan Vossestein:
‘Na ruim 40 jaar directeur van Autobedrijf Vossestein te zijn geweest, is
het nu een mooi moment om op
mijn 70e verjaardag mijn werkzaamheden te beëindigen. Daarmee komt
er een einde aan een periode waarin
relaties mij hun vertrouwen
schonken. En belangrijke momenten
uit hun leven met mij deelden. Met
veel blijdschap en verwondering kijk
ik terug op al die jaren. Roelof Lagerweij zal het bedrijf met dezelfde
passie en onder dezelfde naam voortzetten. Met alle vertrouwen geef ik
het stokje aan Roelof door’. Roelof
Lagerweij: ‘In 2010 begon ik in het
bedrijf en kon me in Jan geen betere
leermeester wensen. Met veel plezier
neem ik het stokje over en zet ik,
samen met ons enthousiaste team,
het bedrijf voort met de service die
men van ons gewend is!’

Overige TV-programma’s
Hele week vanaf 01.00 uur, herhaling op ieder oneven uur:
Fashion programma ‘Uit je kast’ deel 3. Een serie van Fashionprogramma’s
met veel aandacht voor vintage kleding met deze week o.a. in de kast bij
internationaal model Esmee Hazelaar, een verrassend upcycle initiatief
van burgemeester Maarten Divendal, Maxime Hofstee en Frederik
Hemmink over 2e hands kleding en een oproep voor de vaste rubriek
‘Donna het rode doorgeef jurkje’
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, filmen, interviewen of monteren?
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is.
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Triviant maakt zonnige
zaterdag muzikaal
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
heeft Muziekkorps Triviant drie optredens gegeven in De Ronde Venen,
Vinkeveen en Wilnis. Het was prachtig
weer dus er was veel winkelend
publiek op de been. De optredens
waren een succes! Mede namens een
aantal oud-leden die het leuk vonden
om nog eens met de muziekvereniging op te treden. Na de optredens
mochten alle kinderen die waren
komen luisteren ook zelf even de
muziekinstrumenten uit proberen.
Wil jij of u ook (melodisch)slagwerk of
dwarsfluit komen spelen? Neem dan
contact met ons op via info@triviant.
eu of kom gerust donderdagavond
(vanaf 19.00 uur) bij ons langs. We
oefenen in het scouting gebouw in
Vinkeveen aan de Bonkestekersweg.
Vrijdagavond kunt u weer van ons
genieten tijdens het defilé van de
avond4daagse in Vinkeveen.
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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.

Koorreis Amicitia naar Duitsland
Uithoorn - Na twee jaar uitstel
begon voor c.o.v. Amicitia eindelijk
op 6 mei de driedaagse koorreis naar
Duitsland. Daar werden concerten
gegeven ter herdenking van de
slachtoffers van de oorlog en
pandemie. De reis per dubbeldeksbus ging via Münster naar Marienfeld. In de fraaie Cisterciënzer
Abtei ondersteunde Amicitia samen
met een tiental leden van een Duits
koor, de herdenkingsdienst. De
Duitse sopraan Julia Hinze en
bariton Hans Hermann Jansen
zongen de solopartijen. Dirigent
Toon de Graaf en Eric Jan Joosse op
piano maakten het kleine concert tot
een prachtige uitvoering. Het koor

overnachtte in Paderborn, waar de
volgende dag tijdens de stadswandeling in de Bartolomäuskappelle de
beroemde akoestiek met een canon
uitgeprobeerd werd. ‘s Middags in
Marienmünster zongen Amicitia, de
Duitse gastzangers en solisten
‘Verleih uns Frieden’ van Felix
Mendelsohn, ‘Cantique de Jean
Racine’ van Gabriel Fauré en ‘Ein
deutsches Requiem’ van Johannes
Brahms. De begeleiding bestond uit
Olga Malkina en Eric Jan Joosse op
vleugel. Door de oorlog in Oekraïne
kreeg dit concert een extra lading en
maakte diep indruk. Op zondag na
de boottocht op de Weser reed de
bus naar Schloss Corvey. De prach-

Coach4You Uithoorn zoekt
coaches voor brugklassers
Uithoorn - Coach4You is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich
ten doel stelt om regionaal leerlingen
te begeleiden die problemen kunnen
krijgen met de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.
De ondersteuning van de coach is
erop gericht om de leerling hierin te
begeleiden. De leerlingen worden via
de basisschool of de ouders aange-

meld. De afdeling Coach4You
Uithoorn is op zoek naar vrijwilligers
die, vanaf september, coach voor een
brugklasser willen worden. De coach
bezoekt de brugklasser wekelijks
maximaal 1 uur om hem of haar te
ondersteunen bij zaken die voor de
leerling van belang zijn. De hulpvragen van de leerlingen lopen sterk
uiteen en dus kunnen we vrijwilligers

Scouting St. Joannes
viert 75-jarig bestaan
De Kwakel - In 1946 ontstond in
De Kwakel scoutingvereniging St.
Joannes. Het seizoen 2021-2022 is
hierdoor een bijzonder seizoen, de
vereniging bestaat namelijk 75 jaar!
Afgelopen weekend vertrok de hele

vereniging richting Baarn om hun
jubileum hier groots te vieren. Een
weekend vol avontuur, feest en vooral
heel veel plezier. Vrijdagmiddag werd
het jubileumweekend feestelijk
geopend op het kerkplein in De

tige kerk vormde het decor voor de
lezing van Hans Hermann Jansen die
ook Amicita op orgel begeleidde bij
‘Verleih uns Frieden’ en ‘Cantique de
Jean Racine’. Na de groepsfoto
keerde Amicita huiswaarts met een
onderbreking in Zevenaar voor het
slotdiner. Amicitia kan terugzien op
een geweldige reis met nieuwe
muzikale vrienden en mooie
concerten. Het koor gaat verder met
repeteren voor het concert van 30
september a.s. Dan wordt in
Uithoorn de ‘Hohe Messe’ van Bach
uitgevoerd. Een datum om alvast te
noteren, want met koor en orkest
belooft het een geweldig concert te
worden.

met uiteenlopende achtergronden,
leeftijden, ervaringen en vaardigheden gebruiken. Als vrijwillige coach
krijg je eerst een training (1 dagdeel)
en vervolgens neem je deel aan
ongeveer acht intervisiebijeenkomsten per jaar met je medecoaches. We
gaan graag een oriënterend gesprek
met je aan. Wil je meer weten over dit
project, kijk dan ook eens op de
landelijke website: http://www.
coach4you.org. Je kunt je aanmelden
bij Ellen Asselbergs, coördinator, door
een mail te sturen aan elleo@hetnet.
nl, met daarin je motivatie.

Kwakel. De feestbellen van de kerk
gingen af en de vlag werd zoals
gewoonlijk gehesen. Burgemeester
Pieter Heiligers overhandigde de
vereniging een cadeau en sprak alle
leden en vrijwilligers toe. Nadat de
groepsyell luid over het kerkplein
klonk, vertrokken alle bijna 100 leden al
toeterend richting Baarn. Benieuwd
hoe dit weekend verder is verlopen?
Lees dit in de editie van volgende week!

Rick FM weekoverzicht Radio
programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken)
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Dinsdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soulfiles, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Vrijdag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
20:00 - Pre Party, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Zondag
00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek
Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht
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iddag in te en van evri ding

De Ronde Venen - Op 12 mei was
het eindelijk zover, voor het eerst in
twee jaar tijd kon de stichting Tjitze

Hesselius weer een echt feest organiseren. Bijna 90 gasten kwamen naar
het restaurant van de Bowling in

Een 10 voor je
r fiel er st
Mijdrecht - Ieder jaar worden we
verrast door de originaliteit en kwaliteit van de profielwerkstukken die de
leerlingen van het VeenLanden
College aanleveren. Tijdens de
diploma-uitreikingen worden altijd
prijzen uitgereikt voor het beste
Profielwerkstuk. Of deze een prijs in
de wacht sleept is nog niet bekend,
zeker is dat je niet zomaar een 10
krijgt. Wat is hier aan de hand? Twee
vrolijk ogende havo 5 scholieren met
ondernemerszin en een perfect
profielwerkstuk. Hun onderzoeksvraag
luidde: “Geeft arbitrage op producten
via online verkoopplatforms meer
inkomsten dan een standaard bijbaan
voor een scholier van 17 jaar?” Een
grondig onderzoek volgde.
Uurloon
Wat is het gemiddelde uurloon van
een scholier in De Ronde Venen? Wat
zijn de meest gangbare producten die
online worden gekocht, wie koopt
welke producten en welke rol speelt
kwaliteit? Zo kwamen zij tot de
conclusie dat zij zich wilden richten op
tweedehands producten, omdat de
kans om daar winst op te maken
groter is. Om nog meer inzicht te
krijgen bezochten ze kringloopwinkels. Daar kwamen de meeste
producten niet in aanmerking voor
het maken van winst bij doorverkoop
(een leuke uitzondering was de
golfset van 45 euro die ze online voor
honderden euro’s verkochten). De

reselling van een designer product
zoals sneakers viel ook snel af. Dit zou
teveel risico opleveren, zoals namaakproducten en bots. De aankoop via
Marktplaats en eBay, waar producten
niet worden gecheckt op echtheid,
maakt de kans op fraude en verlies
groot.
Onderzoek
Om een lang verhaal (door hun zeer
grondige onderzoek) kort te maken:
ze gingen zelf aan de slag met het
verkopen van videogames en vervolgens Playstations. Ze bleven hiermee
dicht bij zichzelf, want als je er dagelijks mee speelt weet je wat je moet
doen om een controller weer aan de
praat te krijgen, die tijdens een spelletje Fifa is gesneuveld. Bovendien is
er een markt voor tweedehands
games en Playstations, omdat scholieren minder te besteden hebben. Via
Marktplaats kopen Ties en Björn de
producten in, maken ze schoon,
testen ze en ze doen er kleine reparaties aan. Het antwoord op hun onderzoeksvraag was hiermee gauw
gevonden: jazeker verdienden ze
meer dan een vakkenvuller bij een
supermarkt. Er kleven zeker ook
nadelen aan, zoals altijd online op je
hoede zijn, soms zelf spullen moeten
ophalen en geen vast inkomen. Maar
er is een ‘cliffhanger’, zoals ze het zelf
noemen: Ties en Björn werden door
hun online activiteiten benaderd door
twee Nederlandse bedrijven om voor

Mijdrecht voor een gezellige high
tea. Het werd ook een echt ‘bevrijdingsfeest’. De klanken van ‘The Band
of four Brothers’ brachten je gelijk
terug naar het einde van de oorlog.
Live muziek, met trompet, tuba,
saxofoon, banjo en een fantastische
zangeres, meezingen, klappen en na
enige aarzeling werd zelfs een polonaise ingezet. Iedereen genoot zichtbaar van de middag. Als intermezzo
was er een quiz over de bevrijding.
Grote hilariteit toen alle antwoorden
bekend werden gemaakt en de
winnares er met een mooie bos
bloemen vandoor ging. De band
sloot af met een toepasselijk ‘We’ll
meet again’. Komende zomer organiseert de stichting weer allerlei activiteiten. Hou de website www.tjitzehesselius.nl en de Facebookpagina in
de gaten voor nieuws.

hen Playstations in te kopen. Uiteindelijk kozen ze voor een bedrijf dat zich
exclusief richt op tweedehands
producten voor gamers. De samenwerking en de communicatie met dat
bedrijf verlopen heel soepel. Een
bedrijf biedt wel minder voor een
tweedehands product, maar daar
staan een stuk minder risico, kosten
en tijd voor deze jonge ondernemers
tegenover. Ze gaan daarom nog wel
even door met hun onderneming, al
staat het tijdens hun examen even op
een laag pitje.
Ties en Björn geven aan dat ze veel
hadden aan hun docent (bedrijfs-)
economie Jeroen Vis, met wie ze
tijdens hun onderzoek en het
opzetten van hun onderneming veel
hebben gespard. Jeroen Vis hierover:
“Mensen houden van uitdagingen.
Kennedy liet mensen op de maan
wandelen en Björn en Ties hebben mij
zover gekregen om voor het eerst
voor een havo-profielwerkstuk een 10
te geven. En 100% terecht. Dit onderzoek was origineel, goed opgezet en
uitstekend uitgevoerd. En het past
perfect bij de doelstellingen van een
Profielwerkstuk: het toepassen van de
geleerde (bedrijfs-)economische theorieën in de praktijk en het uitbreiden
van kennis door onderzoek. Björn en
Ties hebben op een gestructureerde
en doordachte manier laten zien dat
het als scholier goed mogelijk is om
met een ondernemende geest via
arbitrage op marktplaats een salaris te
verdienen dat aanzienlijk hoger ligt
dan wat je kan verdienen met een
standaard bijbaan. Ook zoomen zij
goed in op de voor- en nadelen en
gaan daarbij goed in op de rol van het
economische begrip risico.
De uiterlijke verzorging van het
verslag was ook nog eens zeer fraai en
professioneel. Dat hun profielwerkstuk
heeft geleid tot een Business-to-Business (B2B) samenwerking is natuurlijk
de kers op de taart. De manier waarop
ze zijn omgegaan met feedback en
hun pro-activiteit liet mij geen ruimte
meer om een lager cijfer dan een 10 te
geven. A small step in Magister, a
great step for Björn en Ties.”
Beiden willen ondernemer worden,
Björn gaat na het behalen van zijn
diploma Bedrijfskunde studeren, Ties
gaat voor Ondernemerschap en Retail.
Geen enkele twijfel dat ze dit ook tot
een succes zullen weten te maken. Na
het examen wil het duo zich ook gaan
richten op het ontwikkelen van een
eigen webshop. De heren hebben de
smaak te pakken.

c ting an van e
rganiseert een a ilies e rt cht
Mijdrecht - Het is tijd voor de jaarlijkse
familiespeurtocht! Zondag 22 mei kan
je met je eigen gezin een leuke speurtocht doen. Het startpunt is de scoutingboerderij Oosterlandweg 2b in
Mijdrecht. Je kan starten tussen 11.00
uur en 15.00 uur. De speurtocht duurt

ongeveer 1 uur tot 1,5 uur en is vooral
geschikt voor kinderen in de leeftijd
van 4 - 10 jaar (maar uiteraard kunnen
ook oudere kinderen deze speurtocht
lopen). Lukt het je om het raadsel aan
het eind op te lossen, dan verdien je
een presentje!

Met de Zonnebloem op stap
Wilnis-De Hoef - Op 12 mei, een
prachtige zonnige donderdag, reed
een bus vol Zonnebloemgasten uit
Wilnis/de Hoef met vrijwilligers richting de Keukenhof. Daar gearriveerd
ging iedereen eerst lekker aan de
koffie met taart en daarna in de
rolstoel of lopend over de wandelpaden door de prachtige tulpen-

perken, er was zoveel kleurig moois
te zien. ’s Middags een lekkere lunch
in het Julianapaviljoen, uitgeserveerd
door de Zonnebloemvrijwilligers uit
Lisse. Daarna nog een paar uurtjes
lekker wandelen en alles bewonderen en tegen vier uur weer met de
bus naar huis. Een geweldige dag,
iedereen heeft genoten.

Aanstaande zaterdag
ilnisse
el ar t
Wilnis - Aanstaande zaterdag 21 mei
is de 46e Wilnisse Rommelmarkt.
Deze vindt plaats van 09.30 - 15.00
uur op het kerkplein in Wilnis Dorp.
De opbrengst van de markt gaat dit
jaar naar Mercy Ships. Mercy Ships
zet ziekenhuisschepen, bemand met
vrijwilligers, in om naar de armste
landen ter wereld te varen. Daar waar
zij komen bieden ze mensen gratis de
medische zorg die ze nodig hebben.
Iedereen is van harte welkom om de
markt af te struinen, een lekkere
wafel te komen eten of gewoon
gezellig een praatje te maken. Het is
handig om contant geld mee te
nemen en zoveel mogelijk lopend of
met de fiets te komen, gezien het
beperkte aantal parkeerplekken. Het
belooft een gezellige dag te worden!

Ga voor meer informatie naar
www.rommelmarktwilnis.nl.

Koninklijke onderscheiding
(lintje), aanvragen

Gem

Kent u iemand in Uithoorn en De
Kwakel die een lintje verdient?
Veel inwoners uit onze gemeente zetten zich belangeloos in voor
het welzijn van anderen. U kunt u
iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten
komen.

n
e e nte U i t h o o r

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
Gemeentehuis

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

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

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

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

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

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

Zoveel mogelijk op afspraak

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

Sociaal loket

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

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar

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

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen
van een Koninklijke onderscheiding neemt veel tijd in beslag. Is
de voordracht voor de Lintjesregen in april 2023, dan moet u
het voorstel vóór 1 juli 2022 (dit
jaar) bij de burgemeester indienen. Gaat het om een uitreiking
tijdens een andere gelegenheid,
dan dient u het voorstel tenminste
zes maanden van tevoren naar de
burgemeester te sturen.
Informatie Koninklijke
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het
aanvraagformulier, vindt u op
www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u
vragen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat
via (0297) 513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

Voor elke uitreiking wordt een
mooi moment gekozen. Bijvoorbeeld:
• tijdens de lintjesregen, op de
laatste werkdag voor Koningsdag
• tijdens een ander bijzondere gelegenheid die te maken
heeft met de reden voor het
lintje (zoals een afscheid of jubileum)
• Als de burgemeester lintjes
uitreikt, doet hij dat namens de
koning. Daarom draagt de burgemeester bij de uitreiking de
ambtsketen met het rijkswapen erop.
Mensen die een lintje krijgen, ontvangen ook een oorkonde. Hierin staat dat de onderscheiding is
uitgereikt na besluit van de koning. Meer informatie via www.uithoorn.nl/lintje
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

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

Financieel café

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie
over maateregelen)
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.
rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Evenementen en activiteiten
Inmiddels mag er gelukkig weer meer en zijn er minder coronabeperkingen. Dat laat zich ook zien in het plannen en organiseren van evenementen, cursussen en bijeenkomsten. Kijk op onze evenementenkalender via www.uithoorn.nl om te zien wat er de komende tijd in Uithoorn en
De Kwakel gepland staat. Wilt u ook een evenement of activiteit organiseren, kijk via www.uithoorn.nl/evenementen hoe u dat kunt doen.
Activiteiten en bijeenkomsten mei / juni
21-05-2022

Rommelroute Uithoorn
www.facebook.com/RommelrouteUithoorn

03-06-2022

Internationaal Scootertreffen De Kwakel

08-06-2022

Buitenspeeldag

11-06-2022

Kwakel Open Air Festival

11-06-2022

Amsterdam Open Canoepolo Tournament

11-06-2022

Kunstroute Zijdelveld

18-06-2022

Midzomeravondfestival Tavenu

18-06-2022

Dag van de Bouw - Uithoornlijn en Verkeersplan
Centrum Uithoorn

23-06-2022

Optimist on Tour

25-06-2022

Cultuurmarkt

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

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022: gemeentehuis en
scheidingdepot gesloten

Makkelijk Melden App

Brugdag vrijdag 27 mei 2022: gemeentehuis gesloten en
scheidingsdepot open

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

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

Bouw- en woningtoezicht

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

Ruimte huren?

Werk in uitvoering

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Gem

e e nte U i t h o o r

n

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

Tijdelijke parkeerplaatsen
Amstelplein
Vanaf maandag 16 mei kan er gebruik gemaakt worden van een tijdelijke parkeerplaats op het Amstelplein. Dit is geregeld door de
eigenaar van het winkelcentrum
Amstelplein. Er zijn namelijk werkzaamheden in de parkeergarage
waardoor er binnen zijn minder
parkeerplekken zijn. Er zijn daarom tijdelijk 30 plekken extra buiten
op het Amstelplein gemaakt. Zodra de werkzaamheden in de garage klaar zijn, wordt dit tijdelijke
parkeerterrein weer opgeheven.
Even wennen
Er is een in- en uitrit gemaakt om
het plein op het rijden en met pijlen is de rijrichting aangegeven.
Het parkeerterrein is een blauwe
zone en hier mag u maximaal één
uur parkeren.
Niet parkeren op woensdag
Elke woensdag staat de markt op
het Amstelplein, dan is parkeren
op dit plein niet toegestaan. Let
op, de markt wordt al zeer vroeg
opgebouwd (woensdagochtend

vanaf 4.30 uur). Wanneer hier auto’s staan geparkeerd, bestaat de
kans dat u wordt weggesleept.
Verkeersbesluit
Voor het tijdelijke inrichten van het
Amstelplein als parkeerterrein en
het instellen van een blauwe zone, is een verkeersbesluit nodig.
Het verkeersbesluit wordt deze
week (16 tot en met 22 mei) gepubliceerd in het Gemeenteblad
via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Na publicatie ligt
het verkeersbesluit ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen de genoemde termijn in het
verkeersbesluit bezwaar tegen
het besluit maken. In het colofon
naast de officiële bekendmakingen leest u meer informatie over
het indienen van bezwaar. Via de
website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u een email notificatie instellen voor het
ontvangen van berichten wanneer er een (verkeers)besluit gepubliceerd is over een locatie bij
u in de buurt.
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Handige links om wegwerkzaamheden en
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving:
https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen:
www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp:
https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online
bekijken en volgen.

Save the date! Dag van
de Bouw - Verkeersplan
Centrum Uithoorn
Op zaterdag 18 juni is het de Dag van de Bouw. Deze zaterdag
kun je een kijkje nemen op de bouwlocaties van de Uithoornlijn
(zie verderop op de gemeentepagina) en het Verkeersplan Centrum Uithoorn. Er worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Houd de krant en social media goed in de gaten voor
het programma.

WERKZAAMHEDEN IN MEI

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende locaties, worden op de hoogte gebracht via
bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.
Enquête: Wat vindt u van de uitvoering van de
werkzaamheden en de communicatie hierover?
In januari jl. is het officiële startsein voor de aanleg van de Uithoornlijn gegeven. Daarvoor zijn er al veel voorbereidende
werkzaamheden gebeurd. Nu is het ruim drie maanden verder
en wil het project Uithoornlijn graag van u weten wat u vindt van
de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie hierover. Wilt u deze enquête met zeven vragen beantwoorden?
Dan kunnen zij met uw feedback mogelijk verbeteringen aanbrengen. Het kost u maximaal 5 minuten om de enquête in te
vullen. Alvast bedankt voor het invullen!
https://debouw.app/projects/uithoornlijn/opinion
De enquête is onderdeel van de BouwApp. U kunt hem invullen
in de BouwApp, maar ook via andere kanalen. Vult u hem buiten
de BouwApp in, dan is het goed om te weten dat als er in de laatste vraag App staat, dat de BouwApp wordt bedoeld.

Bekijk de planning van de werkzaamheden via https://uithoornlijn.nl/
werkzaamheden-en-planning. Tot aan de zomer wordt er verder gebouwd aan de gecombineerde bus- en trambaan tussen de Boerlagelaan en het Spoorhuis. Op de busbaan en bij de toekomstige halte Uithoorn Centrum zijn de werkzaamheden in volle gang. Ook op andere locaties rond de toekomstige trambaan wordt gewerkt. Welke werkzaamheden vinden er plaats in mei?

Opstelterrein
Afgelopen maanden lag er grond in te klinken in het gebied tussen de
N201 en halte Amstelveen Westwijk. Op deze locatie wordt een opstelterrein en waslocatie voor trams gebouwd. De grond is inmiddels voldoende ingeklonken, dit ging sneller dan verwacht. In mei wordt daarom een deel van de grond weggegraven en wordt een bouwplaats ingericht met een bouwkeet. Daarnaast wordt er in de tweede week van
mei begonnen met de bouw van een overkluizing van een gasleiding
in dit gebied. Een overkluizing is een extra bescherming voor de gasleiding, gemaakt van beton (half mei gestort) en damwanden (al aangebracht in de zomer van 2021). Omwonenden ontvangen binnenkort
een brief met informatie over deze werkzaamheden.
Spoordijk
Op de spoordijk blijft de voorbelasting bij Aan de Zoom voorlopig liggen. In mei zijn hier geen werkzaamheden.

RONDLEIDING ‘BLIK OP DE BOUW’
Op woensdag 25 mei organiseert de Uithoornlijn van 15.0017.00 uur voor de tweede keer een ‘Blik op de Bouw’ een rondleiding waarin zij vertellen en laten zien waar het project Uithoornlijn op dat moment aan werken. Zij willen graag met belangstellenden in gesprek gaan over de veiligheid op en rond
het project. Vanzelfsprekend is er alle ruimte om vragen te stellen. Aanmelden kan via https://uithoornlijn.nl/contact/

DAG VAN DE BOUW 18 JUNI:
KIJK BIJ DE UITHOORNLIJN
Kom kijken bij de aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Amstelveen en Uithoorn! Deze tramlijn is een aanvulling op de bestaande Amstelveenlijn. Kom tussen 10.00 en 16.00 uur naar
de halte Centrum, naast Stationsstraat 41 Uithoorn of de Bouwhub (overzijde Randweg – Op de Klucht) www.dagvandebouw.
nl/projecten-overzicht/24479/uithoornlijn of via www.facebook.
com/uithoornlijn/events Er zijn ook activiteiten voor kinderen.

Busbaan – Faunalaan
Eerder is aangekondigd dat de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan verdwijnt en dat bij de kruising busbaan-Faunalaan nieuwe bushaltes komen (in beide richtingen). Eind mei start de aanleg van
de bushalte aan de kant van de Koekoek: voor de bussen richting
Aalsmeer. Verkeer rond de kruising krijgt te maken met verkeersmaatregelen. De halte is vanaf augustus in gebruik. Voor de bushalte aan
de andere kant – ter hoogte van de J.P. Sweelinckweg – starten de
werkzaamheden in de zomer.

Busstation
Eind april is begonnen met het vernieuwen van de busperrons op het
busstation. In meerdere fases worden de busperrons opnieuw ingericht. Ook wordt er een nieuwe, tweelaagse fietsenstalling gebouwd
en verdwijnt de stalling aan de kant van de Boerlagelaan tijdelijk. De
bouw van de tramhalte op het busstation start na de zomer.

Busbaan Boerlagelaan-halte Uithoorn Centrum
Afgelopen maand zijn de geluidschermen langs de busbaan geplaatst.
Komende maand worden de werkzaamheden aan de geluidschermen afgerond en vinden de werkzaamheden voor de aanleg van de
trambaan verder plaats binnen de geluidschermen. In mei worden de
spoorstaven en de eerste wissels aangebracht en worden alle kabels
en leidingen aangebracht die nodig zijn om de tram te laten rijden.
Op het viaduct over de Amsterdamseweg is inmiddels goed zichtbaar
waar de sporen komen te liggen.
Halte Uithoorn Centrum
Komende maand wordt verder gewerkt aan de bouw van de tramhalte Uithoorn Centrum. Die halte krijgt in mei verder vorm, de contouren
van het tramperron zijn al duidelijk zichtbaar. Dan wordt het straatwerk
aangebracht, het meubilair, de bebording en de verschillende installaties worden op het perron geplaatst. De bekleding van de keerwanden met stenen gaat ook in mei verder, net als de werkzaamheden op
de nieuwe parkeerplaats.
Meelopen met een rondleiding?
Wilt u vaker meedenken over de veiligheid rondom de bouw van de
Uithoornlijn? Meldt u zich dan aan voor de tweemaandelijkse rondleiding, waarin ook veiligheid aan de orde komt! Dat kan via info@uithoornlijn.nl
Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschijnt op de
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project
volgen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en sinds kort op Instagram.
Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de tramlijn?
Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via www.
uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Weet u
niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U
kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding.
Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van
de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https zoek.officielebekendmakingen.nl
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Voor inwoners met een krappe
beurs is er hulp in Uithoorn/De
Kwakel. De gemeente heeft
verschillende minimaregelingen!
Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet
onderwijs en heeft een computer of laptop nodig. Dat is een
flinke uitgave! Voor inwoners
met een krappe beurs hebben we daarom de zogenoemde ‘computerregeling’. at betekent dat u (mogelijk) recht
heeft op een bijdrage voor de
aanschaf ervan.
Jeugdfonds Sport
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voet-

bal, judo of een andere sport?
Maar is lid worden van een
vereniging te duur? Dan helpt
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds betaalt het contributiegeld rechtstreeks aan
de vereniging. U hoeft dus niks
voor te schieten.
Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven
geen geld meer over om bijvoorbeeld een keer naar de bioscoop te gaan? Of een cursus te volgen? Ook dan kan de
gemeente helpen.
Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen
en bekijk waar u voor in aanmerking komt!

Alles regelingen voor inwoners met een krappe beurs
staan overzichtelijk op de website www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Heeft u nog vragen? Bel dan naar
het Sociaal Loket van de gemeente. Te bereiken op
(0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis.
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort.
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In
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spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.
U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending
van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. et besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van
de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek
om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2022-045892, Hoofdweg 143, een bedrijfswoning omzetten naar een
plattelandswoning. (ontvangen 25-04-2022);
• 2022-048966, Hoofdweg 89, een bedrijfswoning omzetten naar een
plattelandswoning. (ontvangen 09-05-2022).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-046833, Fermoor 2, het uitbreiden van de hoekwoning. (ontvangen 30-04-2022);
• 2022-048963, Prinses Christinalaan 91, het uitbreiden van de woning.
(ontvangen 04-05-2022);
• 2022-047238, Johan de Wittlaan 85, het verbouwen van de woning.
(ontvangen 02-05-2022);
• 2022-047252, Joh. Enschedeweg 21, het uitbreiden van de bedrijfsruimte. (ontvangen 02-05-2022).

•

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuwe woonhuis en
een bijgebouw (verzonden 17-02-2022);
Uithoorn
• 2022-033409, Thamerhof, het bouwen van 4 appartementen blokken
(verzonden 12-05-2022).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-117490, Vuurlijn 15a, het realiseren van een nieuw woonhuis en
een bijgebouw (verzonden 10-05-2022);
• 2022-082876, Bezworen Kerf 10, het omzetten van een bedrijfswoning
naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022);
• 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning
naar plattelandswoning (verzonden 02-05-2022).
Uithoorn
• 2022-028084, Gaastmeer 8, het vergroten van de berging aan de voorzijde (verzonden 28-04-2022);
• 2022-043965, Elbe 19, het realiseren van een dakopbouw/dakkapel
(verzonden 03-05-2022);
• 2022-035636, Anthony Fokkerweg 20, het overkappen van een hellingbaan (verzonden 04-05-2022);
• 2022-044997, Eems 89, het uitbouwen en plaatsen van dakkapellen
(verzonden 04-05-2022);
• 2022-036206, Eger 67, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 1205-2022);
• 2022-028438, nabij Amsterdamseweg en Boerlagelaan, het oprichten
van 2 gelijkrichtersstation (verzonden 10-05-2022).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-046262, Toneelgroep Maskerade, het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet voor 6 en 7 mei 2022. (ontvangen 28-042022);
• 2022-048115, Burgemeester Brautigamlaan 20, het plaatsen van een
afvalcontainer van 3 t/m 6 mei 2022. (ontvangen 04-10-2022);
• 2022-048695, Randhoornweg 120, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de AKU tentenkamp van 3 t/m 4 juni 2022. (ontvangen 06-05-2022);

•
•
•

2022-048750, Wilhelminakade , het aanvragen van een ontheffing artikel 35 alcoholwet van 10 september 2022. (ontvangen 08-05-2022);
2022-048753. Wilhelminakade, het aanvragen van een evenementenvergunning voor ”Culinair Uithoorn” van 10 september 2022. (ontvangen 08-05-2022);
2022-049248, Potgieterlaan 60, het plaatsen van een afvalcontainer
van 9 t/m 27 mei 2022. (ontvangen 08-05-2022);
2022-049491, Bertram 94, het plaatsen van een schaftkeet en een ecotoilet van 16 mei t/m 24 juni 2022. (ontvangen 09-05-2022);

Uithoorn
• 2022-033043, Constantijn Huygenslaan 45, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 mei t/m 31 juli 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-035315, Prinses Christinalaan 91, het plaatsen van een afvalcontainer van 2 mei t/m 10 juni 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-030392, Faunalaan, het plaatsen van een schaftkeet van 30 mei
t/m 25 september 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-042278, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Snelheidscampagne” van 2 t/m 16
mei 2022. (verzonden 02-05-2022);
• 2022-039648, Boerlagelaan, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren
van werkzaamheden gedurende twee avonden/nachten in week 21 en
gedurende drie avonden/nachten in week 38;
• 2022-044208, het plaatsen van driehoekreclameborden om bekendheid te geven aan de campagne “Met elkaar overweg” van 18 mei t/m
1 juni 2022. (verzonden 10-05-2022).
• 2022-029433, Grevelingen 30, incidentele festiviteit op 27 mei 2022
(verzonden 11-05-2022);
• 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een buitenspeeldag op 8 juni 2022 (verzonden 12-05-2022);
MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-047426, Jon. Enschedeweg 21, het samenvoegen van twee aparte bedrijfsruimtes. (ontvangen 03-05-2022).
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donderdag 19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling
wonen en Werken (0297) 513 111.
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING VERGUNNING
VERLEEND - C.T. STORKWEG 21, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft
afgegeven.
De beschikking betreft het op verzoek van T. Stam Holding BV de vergun-

ning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) voor haar inrichting gelegen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te trekken.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van
bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en overslaan van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geaccepteerd van derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking
heeft op het inzamelen van asbest van derden, wegens het beëindigen van
deze bedrijfsactiviteiten. Zaaknummer: 10473439. Er zijn geen zienswijzen
ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen
bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. In het colofon naast de officiële bekendmakingen leest
u meer informatie over het indienen beroep en een voorlopige voorziening. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het
verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
VASTSTELLING MOBILITEITSVISIE UITHOORN 2040
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Uithoorn de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, leefbaar en bereikbaar Uithoorn unaniem vastgesteld.
Toelichting
De gemeente Uithoorn verandert snel, ook op het gebied van mobiliteit (het
verkeer). Daarom was het nodig om het verkeersbeleid opnieuw tegen het
licht te houden. We moeten kijken naar wat we de komende jaren nodig
hebben om te zorgen dat Uithoorn en De Kwakel bereikbaar en leefbaar
blijven. Aandacht voor langzaam verkeer, bestemmingsverkeer, openbaar
vervoer en parkeren zijn dan ook belangrijke thema’s in de Mobiliteitsvisie
Uithoorn 2040. Ook staan in het visiedocument de nieuwste technieken en
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit beschreven. Zoals deelauto’s,
deelscooters, slimme verkeerslichten en apps om mee te reizen.
De Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is samen met inwoners en belanghebbenden tot stand gekomen en helpt de gemeente om de Mobiliteitsplannen van de toekomst vorm te geven.
Ter inzage
De Mobiliteitsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.Mobiliteitsvisie-VG01.
Daarnaast kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn
te vinden op onze website www.uithoorn.nl.
Vastgestelde Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. Inzageperiode van donderdag
19 mei 2022 t/m 29 juni 2022. Inlichtingen bij J. Verweij, Afdeling wonen en
Werken (06-30448618). Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling
van deze visie niet vatbaar is voor bezwaar en beroep.
Uithoorn, 18 mei 2022

WWW.UITHOORN.NL

Uithoornse dorpsdichter
halve finalist stadsdichtersgala

Overweldigend aantal
aanmeldingen Rommelroute

het grote aantal aanmeldingen en
leuke reacties, die vooral via de mail
en de Facebookpagina van de
Rommelroute binnen zijn gekomen.

Uithoorn/De Kwakel- Op zaterdag
21 mei a.s. wordt het feest in
Uithoorn voor iedereen die het leuk
vindt om op zoek te gaan naar een
koopje of te snuffelen tussen spulletjes die in een ander huishouden
overbodig zijn geworden. Tijdens de
Rommelroute, tussen 11.00 en 15.00
uur, zijn de dorpen Uithoorn en De
Kwakel dé plek om tweedehands en/
of zelfgemaakte koopjes en schatten
te vinden. Meer dan 230 inwoners
hebben zich aangemeld om vanuit
hun eigen tuin, schuur of oprit
gebruikte en/of zelfgemaakte spulletjes te verkopen. Deze adressen
worden verwerkt op een kaart, die
zowel digitaal als op papier beschikbaar komt voor belangstellenden. Zo

Routekaart
De wijkcentra Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1) en De Kuyper (Kuyperlaan
50) in Uithoorn vormen tijdens de
Rommelroute een plezierige uitvalsbasis: hier is de routekaart verkrijgbaar
(natuurlijk gratis!) en kan een kopje
koffie of thee worden gedronken. Ook
zijn hier toiletten aanwezig. De organisatie stimuleert bezoekers om zoveel
mogelijk lopend of met de fiets de
adressen van de Rommelroute te
bezoeken. Ze hopen op veel bezoekers, dus nodig gerust iedereen uit!
Meer informatie, contactgegevens en
later de routekaart vind je op www.
uithoornvoorelkaar.nu/rommelroute
en Facebook: @rommelrouteuithoorn

kun je zelf je route bepalen langs de
verkopers. De organisatie van de
Rommelroute is in handen van
Susanne, inwoonster van Uithoorn, in
samenwerking met Uithoorn voor
Elkaar en mede mogelijk gemaakt
door Amstelidee. Susanne bezocht
vorig jaar in september tijdens
Burendag de Rommelroute in de wijk
Thamerdal en zag direct mogelijkheden om dit op grotere schaal te
gaan organiseren. ‘Behalve dat een
Rommelroute bijdraagt aan het
hergebruik van spullen en materialen
en dus duurzaamheid, is het ook een
ontzettend leuke manier om je
buren, buurtgenoten en dorpsgenoten te ontmoeten!’ Susanne en
Uithoorn voor Elkaar zijn verrast door

Uithoorn - Eindelijk was het dan zover:
het stadsdichtersgala van 2020 heeft
eindelijk plaatsgevonden. Twee jaar te
laat, dankzij corona. En het was
prachtig. Tweeëndertig stads-, dorps-,
gemeente- en provinciedichters,
aangevuld met een heuse eilanddichter, streden om de eerste prijs en
de daarbij horende bokaal. Netjes
verdeeld over twee zalen in de Goudse
schouwburg namen de dichters plaats
achter de microfoon, om vijf minuten
van zich te laten horen. Gerardo Insua
Teijeiro, in 2020 nog dorpsdichter van
Uithoorn, nam het in de Gouden Zaal
op tegen onder anderen de poëten uit
Den Haag, Amersfoort, Utrecht,
Meppel en Gouda. Hij droeg o.a. zijn
afscheidsgedicht aan Uithoorn voor,
daar hij inmiddels voor de liefde naar
het Groningse Doezum is verhuisd. De
jury koos vijf dichters per zaal uit die
doorstroomden naar de halve finale.

De Uithoornse afgevaardigde overleefde deze schifting. De jury
beschreef zijn poëzie als ‘Lorciaans’,
daar ze meenden tinten van de
Spaanse dichter Lorca terug te horen
in zijn werk. Van de tien halve finalisten gingen er drie door naar de
finale. Dit keer stemde het publiek,
door pingpongballen in vazen te
deponeren. De finalisten kwamen uit
Leiden (Marianne van Velzen), Arnhem
(Jesse Laport) en Den Helder (Yanaika
Zomer), waar na een razend spannende eindstrijd Yanaika, met één
stem verschil met Jesse, de titel in de
wacht wist te slepen. Zonder pandemieën (of andere ongelukken) zal het
stadsdichtersgala van 2023 ‘gewoon’
volgend jaar plaats kunnen gaan
vinden. De huidige dorpsdichter van
Uithoorn, Peter Borghaerts, zal hier
dan de Uithoornse eer gaan
verdedigen.

Overheid komt lage inkomens
tegemoet bij energiekosten
Uithoorn - Inwoners met een laag
inkomen krijgen van het Rijk
eenmalig een bedrag van € 800 als
tegemoetkoming voor de stijgende
energiekosten. De gemeente zorgt
ervoor dat de toeslag wordt overgemaakt aan de inwoners die daarvoor
in aanmerking komen. Inwoners met
een bijstandsuitkering of een uitkering op basis van de Bbz, IOAW,
IOAZ of AIO, kregen in de afgelopen
weken de energietoeslag automatisch bijgeschreven op hun rekening.
Andere inwoners met een laag
inkomen kunnen de eenmalige ener-

gietoeslag zelf aanvragen. Het
aanvraagformulier staat op de
gemeentewebsite: uithoorn.nl/energietoeslag. Als u hulp nodig heeft bij
het invullen van het aanvraagformulier, kunt u terecht bij het Financieel
Café van Uithoorn voor Elkaar. Bel
0297 30 30 44, of mail naar info@
uithoornvoorelkaar.nu om een
afspraak te maken. U kunt ook een
afspraak maken met het Sociaal
Loket van de gemeente: (0297) 513
111, maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 10.30 uur. Of via een mail
aan sociaal.loket@duoplus.nl.
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen
of deel ik met u momenten die ik als burgemeester
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Daniëlle

Daisy

Jolanda

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging gaat samenwerken
met Day to Day uitvaartvaartbegeleiding
De Ronde Venen - In de afgelopen
18 jaar heeft Jolanda van Jolanda
Dirksen uitvaartverzorging vele
uitvaarten mogen verzorgen in met
name de gemeente De Ronde Venen.
Zij heeft besloten dat het na deze
jaren tijd wordt om het rustiger aan
te gaan doen en gaat daarom een
samenwerking aan met Daisy en
Daniëlle van Day to Day uitvaartbe-

geleiding. Na een eerdere prettige
samenwerking is dit een logische
stap. Beide ondernemingen zetten
de wensen van de klant voorop en
streven naar een zo goed en mooi
mogelijk persoonlijk afscheid.
Met deze samenwerking verandert er
voor u als klant niet veel. Het bij u
bekende telefoonnummer van
Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

Veiling voor CliniClowns bij
VV Legmeervogels
Uithoorn - Op zaterdag 28 mei om
12:00 uur is de kantine van voetbalclub Legmeervogels het middelpunt
van een veiling om geld op te halen
voor het goede doel stichting CliniClowns Nederland. Zes studenten
van de opleiding Leisure en Eventmanagement willen zoveel mogelijk
geld ophalen voor dit goede doel.
Om deze veilig tot een succes te
maken is medewerking van lokale
ondernemers en inwoners van
Uithoorn van groot belang. Onderne-

mers kunnen producten en diensten
inbrengen voor de veiling. Bedrijven
en ondernemers die dit goede doel
willen steunen kunnen een mail
sturen naar: nadiaroos17@outlook.
com. De veiling komt voort uit een
project als afsluiting van het schooljaar. Yara, Nadia, Mette, Pitou, Nadia
en Evelijn zijn eerstejaars studenten
met grote interesse voor stichting
CliniClowns “CliniClowns zet zich in
voor kinderen die het lastig hebben
in het ziekenhuis en zij toveren een

blijft hetzelfde, maar wordt vanaf
heden door één van de dames van
Day to Day uitvaartbegeleiding
opgenomen. U hoort dan ook op dat
moment van hen wie de uitvaart
gaat begeleiden. Ongeacht wie u
gaat begeleiden, kijken wij wat er
van dag tot dag nodig is om met
elkaar tot een goed afscheid te
komen.

glimlach op de gezichten van zieke
kinderen, wij willen dat zij hun werk
kunnen voortzetten en kunnen
uitbreiden”. Mee bieden op de
veiling? Kom zaterdag 28 mei om
12:00 naar vv Legmeervogels (De
Randhoorn, Randhoornweg 100,
1422 NE Uithoorn) waar u hartelijk
wordt ontvangen door de enthousiaste studenten en de veilig items
kunt bekijken, voorafgaand een de
veiling. De veilig items kunnen alleen
contant betaald worden en direct
mee genomen worden. Er wordt
gezorgd voor entertainment voor de
kinderen en wat lekkers te eten en te
drinken!

Voorspeelmiddag Pianoles-Amstelland groot succes
Uithoorn - Door de Coronapandemie was het twee jaar niet mogelijk, maar nu mocht Pianoles-Amstelland eindelijk weer een voorspeelmiddag organiseren bij Sjiek aan de
Amstel. Dit keer hadden 16 leerlingen zich voorbereidt op een klein
optreden voor een enthousiast
publiek van ouders, opa’s, oma’s en
belangstellenden. Het ging van Beethoven tot aan the Beatles en van Dr.
Dré tot Einaudi en alles wat daartussen zit! Alle leerlingen hebben het
geweldig goed gedaan. Een mooie
ervaring voor iedereen. Wilt u ook
pianoles of wilt u meer informatie?
Kijk op www.pianoles-amstelland.nl
of bel Paul Ravelli 06-24476970.

LEZERSPOST
Nog meer bomen weg?
Wat betreft het behoud van de Uithoornse bomen: op 7
mei is er een brief naar de wethouder en de fracties
verstuurd, samen met mijn korte onderzoek van een
maand naar 23 bomen met een wit kruis die op verwijderen staan aan de Randweg Oost en de Europarei,
waarbij het onderzoek laat zien dat meerdere bomen
zichtbaar zelf herstellend vermogen hebben getoond en
hersteld zijn. Ook kwam naar voren dat ze allemaal in
een even goede conditie en gezondheid verkeren als
hun soortgenoten en er geen enkele reden is voor
verwijderen. Nu heeft de gemeente een schrikbarend

aantal van 123 bomen op de website vermeld om weg
te laten halen. Ik ben het hier totaal niet mee eens. Ik
heb inmiddels vele van deze aangekruiste bomen
binnen onze gemeente opgezocht en bekeken en zie ze
er allemaal goed, gezond en mooi in bloei bij staan. Alle
reden voor behoud. Aanstaande woensdag om 19.30
uur breng ik dit onderwerp ter sprake bij de commissie
wonen en werken. Het is wat betreft de 23 bomen die
weg moeten aan de Randweg Oost en de Europarei ook
door hun ook als agendapunt aan de vergadering toegevoegd. Nu het om 123 bomen gaat, zal ik me, ook op
deze vergadering, helemaal inzetten voor hun behoud.
Conan de Bruin

Afgelopen vrijdag was ik op bezoek bij de
Kwakelse scoutingvereniging St. Joannes. Zij
bestaan namelijk 75 jaar! En bij een verjaardag
hoort een cadeau. Namens de gemeente heb ik hun een cheque van 500
euro overhandigd, een bedrag dat iedere vereniging in onze gemeente
ontvangt als zij zoveel jaar bestaan. Het is mooi om te zien hoe de
kinderen en de vele vrijwilligers zoveel passie hebben voor scouting én
voor hun vereniging. Verenigingen moeten we koesteren. Het verenigingsleven vormt vaak een belangrijk onderdeel van het gezin én het
sociale leven van kinderen en volwassenen. Het brengt gezelligheid met
zich mee. Bovendien is het goed voor ieders gezondheid. Verenigingen
kunnen niet zonder vrijwilligers. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen en te behouden. Toch zijn er heel veel mensen die zich al
jaren belangeloos inzetten. Op 26 april zijn zeven inwoners van onze
gemeente Koninklijk onderscheiden tijdens de traditionele Lintjesregen.
Altijd een eer om hen het bijbehorende lintje op te spelden. Wist u dat de
procedure om zo’n lintje aan te vragen heel lang duurt? Het is een proces
van heel veel maanden. Het is dus belangrijk dat het tijdig wordt aangevraagd. Vandaar mijn oproep: kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? En is de voordracht voor de Lintjesregen in april
2023? Dan is het noodzakelijk dat u het voorstel vóór 1 juli 2022 (dit jaar)
al indient. Meer informatie, waaronder het aanvraagformulier, vindt u op
uithoorn.nl/lintjes. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het
bestuurssecretariaat via (0297) 513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.
nl. Ik hoop ook volgend jaar weer vele lintjes uit te mogen reiken!
Ereburger
Naast een lintje kunnen inwoners van onze gemeente ook een erepenning ontvangen. Het ‘ereburgerschap’ kan in bijzondere gevallen worden
verleend als blijk van waardering. De gemeenteraad neemt het besluit
om een ereburgerschap en de bijbehorende erepenning toe te kennen.
Zilveren Schakels
Verder organiseert de gemeente dit jaar weer de zogenoemde ‘Zilveren
Schakels’. Deze vrijwilligersprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan
personen of organisaties die op een of andere wijze, in vrijwillig verband,
een bijzondere prestatie in het belang van de gemeente Uithoorn
hebben geleverd. De vrijwilligersprijs wordt uitgereikt rond de Nationale
Vrijwilligersdag in december. Vrijwilligersorganisaties en inwoners
kunnen mensen voor de prijs voordragen. Een jury beoordeelt de
inschrijvingen. In de jury zit in ieder geval de verantwoordelijke
wethouder. Als blijk van waardering ontvangen de vrijwilligers ‘De
Zilveren Schakel’. De vrijwilliger met de meest uitzonderlijke inzet
ontvangt daarbij een cheque van 500 euro. Zodra er weer gestemd kan
worden voor deze prijs, zullen we daar nog uitgebreid over communiceren! We hopen hiermee onze vrijwilligers in het zonnetje te kunnen
zetten. Want dat is wat zij zeer verdienen!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

GOED GESCHOTEN
In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar:
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Koolmezen
Uithoorn - Al een paar jaar hebben wij vogelhuisjes hangen op het
balkon. Dit jaar voor het eerst heeft een paartje koolmezen besloten een
nest te maken in de caravan. Er wordt druk gevlogen met snavels vol om
de kleintjes van eten te voorzien. We hebben de kleintjes nog niet gezien.
Fam. Ravesteijn, Monnetflat.
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Legmeervogels zoekt koele kikkers
Uithoorn - Net als veel verenigingen
heeft ook Legmeervogels in een heel
kort termijn een tweetal wedstrijden
moeten spelen. Dit heeft de KNVB
gedaan om de competitie niet langer
te maken. Voor Legmeervogels betekende dit op donderdag 12 mei uit
tegen DSOV en op zondag 15 mei
thuis tegen sv Hoofddorp. Het eerste
duel in Vijfhuizen begon niet goed
voor Legmeervogels want na 10
minuten kijkt Legmeervogels al tegen
een 1-0 achterstand aan. Na ruim 25
minuten een zware blessure van Nick
Verschut. Waardoor de wedstrijd
lange tijd is onderbroken. Nick
Verchut moet dan ook het veld
verlaten en de topscoorder van
Legmeervogels is mogelijk voor een
lange tijd uitgeschakeld. Zijn
vervangen voor de rest van dit duel is
dan Ogan de Graaf. Na deze onderbreking pakt Legmeervogels de strijd
weer op en weet dan ook zo nu en
dan gevaarlijk door te komen. Helaas
weet Legmeervogels voor de rust de
stand niet gelijk te trekken.
De tweede helft is Legmeervogels
duidelijk de bovenliggende partij en
komen de gastheren nauwelijks nog
in de buurt van het door Anthonyy
Acda verdedigde doel van Legmeervogels. Legmeervogels heeft en dan
met name in de tweede helft duidelijk meer kansen gecreëerd dan

DSOV. Alleen Legmeervogels scoort
gedurende dit seizoen al moeilijk en
in dit duel is het niet anders.
Met nog 5 minuten spelen een
counter van DSOV en het betekende
gelijk 2-0. Dan gooit Legmeervogels
nog even alles in de aanval. Helaas
leverde dit slechts een treffer op. Een
vrije trap genomen door Camiel
Schouten wordt door Tom Tiekstra in
het doel gewerkt 2-1. Even voor deze
2-1 is het Mitchell Verschut die zijn
kopbal ziet eindigen op de lat boven
de kansloze DSOV doelman. Het zit
Legmeervogels dan ook weer eens
niet mee deze avond. De eindstand
van het duel DSOV tegen Legmeervogels is dan ook 2-1
Dan het tweede duel in deze korte
periode, thuis tegen Hoofddorp. Dit
duel lijkt heel veel op het duel tegen
DSOV. Legmeervogels kijkt na 20
minuten spelen tegen een 0-1 achterstand aan. Niet uit het veld geslagen
gaat Legmeervogels opzoek naar de
gelijkmaker. Hoeveel kansen er ook
gecreëerd worden, Legmeervogels
verzuimt deze gewoon doeltreffend
af te maken. Voor het rustsignaal
komt de gelijkmaker niet op het
scorebord. Na de rust een feller
opererend Legmeervogels men weet
elkaar ook beter te vinden. En net als
het duel tegen DSOV stapelend de
kansen zich op, maar ook nu worden

deze niet verzilverd. Ook is de paal en
de lat een extra tegenstander voor
Legmeervogels. met nog 10 minuten
op de klok komt er een alles of niets
offensief. Een tweetal counters van
Hoofddorp in de slotminuten nekken
Legmeervogels. Wat rest Legmeervogels nu nog? Er zal alles op alles
moeten worden gezet om te voorkomen dat ROAC, de huidige
nummer 14, Legmeervogels op de
ranglijst gaat passeren. Dit wil zeggen
dat Legmeervogels volop aan de bak
zal moeten . De komende drie duels
moeten heel duidelijk gewonnen
worden. Er zijn nog drie duels te
gaan. Legmeervogels aanstaande
zondag uit naar AFC’34. Vervolgens
thuis tegen Hillegom en de competitie wordt besloten uit tegen Kolping
Boys. ROAC speelt nog uit tegen
Kolping Boys, thuis tegen AGB en
sluit de competitie op maandag 6
juni uit tegen Hoofddorp. De ranglijst
op dit moment, met dus nog drie
competitiewedstrijden op het
programma, is: 14. ROAC23-11-32,
13. Legmeervogels 23-13-32,
12. DSOV 23-20-33,
11. Hillegom 23-26-15. De nummer
14 degradeert rechtstreeks naar de
tweede klasse. Nummers 13 en 12
spelen na-competitie. Bij gelijk
eindigen op de eindrangschikking
beslist het doelsaldo.

Duo Plant sponsor
Jeu de boules Toernooi
De Kwakel - Onder prachtige
omstandigheden, mooi weer,
speelde de Jeu de boules club hun
laatste toernooi dat meetelt voor
het clubkampioenschap. Er deden
deze middag 15 leden mee die
streden om de eerste plaatsen. Duo
Plant sponsorden deze middag de
waardebonnen en een prachtig
boeket bloemen voor de

kampioen. Er was er maar 1 die
deze middag drie partijen wist te
winnen. Wout Verlaan werd deze
middag eerste 3+9. Voor het clubkampioenschap telde de zeven
beste uitslagen van het seizoen.
Derde werd Annie de Jong 15+81,
tweede Thera Winter 16+80. Eerste
en kampioen: Andre de Jong
18+104.

Bridgeclub de Legmeer en het zomerbridge
Uithoorn - Na twee avonden
onthouding door koningsdag en
vier mei werd doorgegaan met de
eerste van de drie laatste avonden
van dit competitieseizoen. Hierna
wordt de traditie van het zomerbridge voor de hele regio vanaf 1
juni tot eind augustus toch weer
opgepakt. In de A-lijn waren Jan
Egbers & Ben Remmers deze keer
het sterkste paar met een top score
van 62,5%. Janny Streng & Johan Le
Febre bleven Arnold Heuzen & Theo
Klijn net voor met 57,64 om 57,29%

en werden daar tweede en derde
mee. Jan Bronkhorst blijft het goed
doen en werd nu met invalster Cobie
Bruine de Bruin vierde met 53,47%.
Op vijf eindigden Francis Terra &
Jaap Ludwig door met 53,13% net
iets toe te geven aan Jan en Cobie.
In de B-lijn haalden Richard van den
Bergh & Tim Vader een zestiger
binnen van 60,42% en werden daar
dus eerste mee. An Greven & Gijs de
Ruiter volgden als tweede paar met
58,75%, waarna Hans Elias & Rob
Fasten op dreef bleken te zijn met

Scherp Thamen H1 wint topper
tegen HCAW H3
Uithoorn - Vrijdag 13 mei stond de
topper Thamen H1 - HCAW H3 op het
programma. Voor Thamen is winst
belangrijk, gezien de vele verloren
wedstrijden in het begin van deze
competitie. HCAW levert doorgaans
goede slagmensen af, maar komen
zij er de eerste 5 innings niet aan te
pas. L Hoekstra werpt uitstekend en
de Thamen verdediging is scherp. In
de tweede inning zet Thamen het
eerste punt op het bord: Blonk scoort

door toedoen van Algra. Diezelfde
Algra slaat in de vierde inning een
line-drive homerun. Nurse slaat een
tweehonkslag en scoort op de honkslag van Koole. De stand na 5 innings:
4-0. In de zesde inning weet ook
HCAW te scoren, mede door fouten
in het infield van Thamen. T Kreisel,
Gabriëls, Van Ancum en Karel weten
thuis te bereiken. Thamen is vastberaden om de veldfouten goed te
maken en komt aan slag direct terug.

Legmeervogels JO13-1 Kampioen
Uithoorn - Het stond al een tijdje met
rood omcirkeld, de uitwedstrijd tegen
aartsrivaal Roda’23 op zaterdag 14 mei
moest de kers op de taart van dit
fantastische seizoen van Legmeervogels JO13-1 worden. Het seizoen
begon in augustus met twee nipte
bekernederlagen tegen latere Divisiekampioenen, maar vanaf de allereerste
wedstrijd in de Hoofdklasse staat er
geen maat op deze blauw-gele ‘Galacticos’. Onder leiding van trainer/coach
Jasper Burgers is de JO13-1 uitgegroeid tot een zeer hechte en veelzijdige formatie, een echt team, waarbij
goed voetbal wordt gecombineerd
met een ongekende onverzettelijkheid. En alles willen winnen, zelfs op
de trainingen. Met Joël en Xavi als
keepers, en een verdediging
bestaande uit Sem, Lucas, Raphael,
Sami en Bobby, geven wij haast geen
kansen weg. Laat staan tegendoelpunten. Op het middenveld, waar vaak
de slag al gewonnen wordt, staan
Elias, Kick, Tim en Nashawn hun
mannetje en voorin zorgen
aanvoerder Dylan, Caine, Sebastian en
Milan voor de vele doelpunten. De
meesten voetbalden acht jaar geleden
al samen op zaterdagochtenden bij de
mini’s! Met 30 punten uit 10
wedstrijden, en een doelsaldo van
+51, waren wij een maatje te groot
voor de Hoofdklasse. En hoewel oefenwedstrijden tegen een tweede Divisionist en zelfs tegen een eerste Divisionist óók gewonnen werden, waren wij

toch op onze hoede bij ons debuut in
de tweede Divisie. Wat konden wij
verwachten? Onmogelijk dat we ook
door deze nieuwe competitie zouden
denderen. Toch? Hoewel de tegenstand kwalitatief aanzienlijk beter
bleek in deze tweede Divisie, zijn wij
ook op dit niveau doorgegaan met
waar we mee bezig waren. Winnen! En
al vrij snel steeg in en om het team
wederom de kampioenskoorts. Omdat
onze concurrenten ook onderling
punten morsten, kon het op speeldag
8 al gebeuren. Uitgerekend in een
uitwedstrijd tegen Roda’23, in Amstelveen. Op veld 1, waar de supporters
uit Uithoorn verreweg in de meerderheid waren. Zelfs de befaamde ‘Bitterballenclub’ stond in vol ornaat langs
de zijlijn. Mocht er nog sprake zijn
geweest van wedstrijdspanning, dan
maakte Nashawn hier al in de allereerste minuut een einde aan, 0-1. Niet
veel later schoot Dylan zijn 41ste (!)
doelpunt van het seizoen binnen en
na nóg een treffer van Nashawn
zorgde Sebastian met zijn goal voor
een 0-4 ruststand. Direct na rust
maakte Caine een voor hem kenmerkende rush aan de rechterkant en
zette hij ons op een 0-5 voorsprong.
Halverwege de tweede helft kwam het
slotakkoord van de voet van Sami, die
heel alert de bal uit een hoekschop
tegen de touwen knalde. Eindstand
0-6, Legmeervogels JO13-1 kampioen
van de tweede Divisie D! Wát een
toppers!

55% precies als derde. Marianne &
Huub Kamp bleven als vierde met
52,50% als laatste paar aan de goede
kant van het gemiddelde. Dat deden
Map Kleingeld & Jan Wille net niet
maar werden met 49,17% toch maar
mooi vijfde. Nog twee avonden te
gaan en dan ludiek overzomeren
met het zomerbridge. Dat vindt
eveneens op de woensdagavonden
vanaf 19.45 uur plaats in het Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan
59 in Uithoorn. Voor alle inlichtingen
het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl telefoon 06 - 8337
1540.

Hoekstra, Wawoe, Groen en Nurse
halen de thuisplaat: 8-4. De achtste
inning start met een knal, wanneer J
Kreisel de bal over het hek jaagt voor
het 5e punt van HCAW. Ook in deze
inning weet Nurse te scoren en staat
het alweer 9-5. In de laatste inning
zet HCAW nogmaals aan. De Weerd
slaat een honkslag en bereikt thuis
op de honkslag van Bouman. Ook
Gabriëls bereikt thuis op de opofferingsslag van J Kreisel. Het is niet
genoeg voor HCAW, Thamen wint
met 9-7. Aanstaande vrijdag speelt
Thamen weer thuis, om 19.30 uur
tegen Boekaniers uit Amsterdam.

KDO MO-11 Kampioen!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
zijn de meiden onder 11 van KDO
kampioen geworden van hun
competitie in de 1e klasse. Met nog
1 wedstrijd te gaan, kon direct na
het fluitsignaal het kampioenschap
al gevierd worden met kinderchampagne, een schaal, medailles
en een ererit door het dorp. Onder
leiding van altijd enthousiaste trainers en coaches hebben deze fanatieke stoere meiden zich deze

competitie weer van hun beste
kant laten zien door alle
wedstrijden met een flink verschil
in doelsaldo te winnen. Met in
totaal maar 5 tegendoelpunten
hebben de tegenstanders weinig
kans gekregen om deze meiden
tegengas te bieden. De meiden
gaan zich klaar maken voor de
laatste wedstrijd van dit seizoen en
zullen na de zomer weer net zo
gedreven het veld betreden.
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CSW laat het helemaal afweten

Izzy, Timo en Syl de nieuwe
clubkampioenen Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag werd er
in de Willisstee de clubkampioenschappen van Veenland gymnastiek
gehouden. De wedstrijd werd weer
gesponsord door Schaaphuizen vof.
Als eerste waren de jongste turnsters
aan de beurt. Groep 1 bestond uit
Maartje, Nova, Romy, Chloe, Cataleya,
en Sienna. Ze deden allemaal hun
best en het werd een spannende
wedstrijd. Uiteindelijk werd Chloe
eerste, Sienna (pas twee weken op
turnen) tweede en Nova derde. Groep
2 Sunday, Myrthe, Alex, Linne en Syl
turnden op de brug al een buikdraai,
arabier af van de balk en dat resulteerde in de volgende uitslag. Syl
werd eerste, Myrthe tweede en Alex
derde. Groep3 Sanne, Liz, Evin, Fem
en Lise. Voor allemaal hun eerste

wedstrijd dus best spannend maar ze
deden het uitstekend en Sanne en Liz
turnden zelfs al de buikdraai. Liz werd
eerste, Lise tweede en Sanne derde.
Groep 4 Liz, Jadey, Isa, Diana en Silvie.
Bij deze groep was het spannend. Ze
zaten allemaal dicht bij elkaar. Jadey
werd eerste, Diana tweede, Silvie (ook
net op gym) werd derde. Bij de
jongens turnden Timo, Tobias, Siem,
Deveaughn en Rubin hun wedstrijd.
Het was even wennen omdat ze met
de turnsters mee turnden en in plaats
van balk deden ze natuurlijk brug
gelijk. Timo werd eerste en clubkampioen, Siem tweede en Tobias derde.
Bij de recreatie meisjes 9 jaar en
ouder hadden we drie groepen. Ze
turnden allemaal mooie oefeningen.
Op vloer mooie arabieren, radslagen

Wandelaars herdenken 1672
Vinkeveen - Deze zomer is de
tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ in de
R.K.-kerk van Vinkeveen het regionale
ankerpunt voor de herdenking van de
gebeurtenissen in het Rampjaar 1672.
Een speciale projectgroep van historische vereniging De Proosdijlanden
organiseert van 1 juli tot en met 30
oktober een reeks van activiteiten om
alles wat er in de Rondeveense dorpen
350 jaar geleden gebeurde aandacht
te geven. Op vrijdagavond 27 mei
komen wandelaars van de Kennedy-

mars door Vinkeveen. Bij de R.K.-kerk
is een verversingspunt. Deze wandeling maakt onderdeel uit van ‘De 80
van de Oude Hollandse Waterlinie’. De
spannendste waterlinie van Nederland
is de rode draad van een wandeltocht
van 80 km, onderdeel van de Vierdaagse Alblasserwaard. De Waterlinie
bestaat in 2022 ook 350 jaar. De linie
vormt een prachtig en uniek cultureel
watererfgoed. De moeite waard om te
bezoeken, beleven en beheren. De
deelnemers starten op vrijdag 27 mei

met 1 arm, op balk loopsprongen en
arabieren af, op sprong handstandplatvallen en zweefrollen. De uitslag
is als volgt: eerste Nadin, Ilse, en
Marit, tweede Maura, Dewi en Dominique en derde Angelique en Margje.
Als laatste de selectie. Ook hier drie
groepen: de pupillen, de jeugd turnsters en de junioren/senioren. Ze
hebben op de voorronden al mooie
resultaten geboekt en ook vandaag
lieten ze mooie oefeningen zien. Op
sprong werden er overslagen, half in
half uit gesprongen en op het
verhoogde vlak werden er dit keer
salto’s en hele hoge en verre zweefrollen geturnd. De jeugdturnsters
deden allemaal een salto op vloer en
zelfs een flik flak kwam er voorbij. Op
brug allemaal keurige oefeningen en
ook op balk bleven ze bijna allemaal
staan. Eerste werden Demi, Izzy en
Zjoske. Tweede Bloem, Jasmijn en
Aster. Derde Kimberly, Helena en
Eloise.

om 21.00 uur vanaf Fort Waver-Amstel
(Fort Nessersluis) aan hun wandeltocht (Kennedymars) van 80 km, die
binnen 20 uur gelopen dient te
worden. Vanaf Nessersluis lopen zij via
Vinkeveen en later onder meer Wilnis,
Woerden, Schoonhoven en Nieuwpoort naar Hoornaar (Alblasserwaard).
De tocht heeft negen rust- of verzorgingspunten, de eerste is bij de R.K.kerk in Vinkeveen, waar leden van de
projectgroep ‘1672 RampZalig’ een
verversing aanbieden. Na afloop van
de wandeling ontvangen de deelnemers ook informatie over de activiteiten in Vinkeveen deze zomer.

Atlantis pakt cruciale punten tegen Luno
Mijdrecht - Het heeft even geduurd,
maar een maand na de laatste
wedstrijd in de zaal werd voor
Atlantis 1 dan eindelijk het vervolg
van de veldcompetitie in gang gezet.
Het eerste deel van deze competitie
ging niet heel voorspoedig. Veelal
wisselende resultaten wat ertoe
geleid heeft dat Atlantis op een vijfde
plaats in de tweede klasse begon.
Naar boven kijken kan nog altijd,
maar met de wedstrijd die op het
programma stond tegen de nummer
7 Luno moest er ook zeker nog naar
onderen gekeken worden. Een hele
belangrijke wedstrijd dus voor beide
ploegen, want het zou zo maar de
degradatie strijd compleet open
kunnen gooien als Luno deze
wedstrijd wint van de Mijdrechtenaren. Op 14 mei om half 3 in een
zonovergoten en windstil sportpark
ging de wedstrijd los en al snel wist
de door Van Walraven B.V. gesponsorde ploeg een gat te maken naar
5-1. Echter sloeg toen al de vlam in
de pan en begon de wedstrijd door
verschillende opstootjes en incidenten verhit te raken. Atlantis leek
daardoor tegen zichzelf te gaan
spelen en Luno kwam zomaar ineens
terug tot 7-6. Waar Atlantis

probeerde veel energie in het spel te
leggen was Luno ontzettend effectief
in met name verre afstandschoten
die voor de rood-wit-blauwen moeilijk te verdedigen waren. Maar na
wederom weer goed combinatie spel
en ook goede passing zorgde
Atlantis weer voor een gaatje naar
Luno toe en was de ruststand 10-8 in
het voordeel van de thuisploeg.
Coach Wim Schaap was natuurlijk
niet tevreden, maar gaf ook aan dat
onze strijdlust ervoor kon zorgen dat
de uitslag uiteindelijk de goede kant
op zou vallen. Helaas verstapte Lars
Kuylenburg zich en werd hij
vervangen door zijn broertje Rick.
Die kon uiteraard moeiteloos mee
met het tempo wat er gespeeld werd
want al snel pakte ook hij zijn doelpuntje mee. Atlantis kwam al snel
weer op een gat van 4; 14-10. Maar
wederom net zoals in de eerste helft
werd het weer door opstootjes
verhitter en kwam Luno hierdoor
weer terug. Zelfs zo terug dat het bij
17-16 er ineens toch wel heel spannend uit leek te zien. Atlantis was de
overhand in de wedstrijd kwijt en
moest over gaan op tactisch en goed
zakelijk uitspelen. Dat slaagde ook
waardoor het gat weer naar 4 kwam

bij 21-17, maar toen kreeg een heer
van Luno het op zijn heupen. Hij
maakte er twee direct achter elkaar
waardoor er gewisseld werd en toen
zowel Atlantis en Luno een goal
maakten kwam dezelfde heer weer in
de aanval terecht met een 22-20
tussenstand en nog drie minuten te
gaan. Ging deze heer dan het puntje
van Luno redden? Hij begon in ieder
geval weer goed, want hij deed het
weer en het werd dus 22-21. Ze
kregen nog 1 aanval en de verdediging van Atlantis liep op z’n tenen
om er alles aan te doen deze heer
proberen tegen te houden. Hij loste
z’n eerste schot, mis, zijn tweede
schot, mis, en dan nog zijn derde?
Die ging voor Atlantis gelukkig ook
mis en vervolgens was de wedstrijd
afgelopen en bleven de punten
wonderlijk toch in Mijdrecht. Luno
verdiende aan het einde meer, maar
door het tijdelijk zakelijk uitspelen
van Atlantis was de marge groot
genoeg om de overwinning eruit te
slepen. Daardoor is het gat naar de
degradatie streep nu vier punten met
een wedstrijd minder gespeeld voor
Atlantis. Volgende week wordt er
weer thuis gespeeld en ditmaal
tegen Reeuwijk.

Wilnis - Op bezoek bij buurman NITA
moest CSW opnieuw een nederlaag
slikken. Of de warmte nu een rol
speelde of dat het lag aan het grote
aantal blessures, wie het weet mag
het zeggen maar CSW was in ieder
geval niet bij machte om het NITA
maar enigszins lastig te maken. De
thuisploeg won daarom ook
verdiend met 1-0. Een wedstrijd voor
CSW om snel te vergeten. Plichtmatig en machteloos speelde het
deze middag tegen een heel gemotiveerd NITA dat nog vecht voor lijfsbehoud. De eerste kans van de
wedstrijd was voor Kimo van Drooge
maar zijn kopbal eindigde naast het
doel. CSW had vervolgens wel een
overwicht maar wist dit niet om te
zetten in grote kansen. Via de
zijkanten kwam de ploeg een aantal
malen goed door maar het vervolg
was zo matig dat NITA nauwelijks in
de problemen kwam. Aanvallend
gezien was NITA dicht bij de
openingstreffer maar bij een prima
voorzet was er niemand voor het
doel om af te ronden. Ook enkele
voorzetten konden door de CSW-

verdediging worden weggewerkt.
Na een half uur spelen was het NITA
dat de leiding nam. Een schot van
net buiten de zestienmeter
verdween zomaar langs doelman
Thijs Imming. Tot aan de rust
gebeurde er vervolgens bitter weinig
en vooral aan de kant van CSW was
het tempo veel te laag en alles veel
te voorspelbaar. Na rust nam CSW
opnieuw het heft in handen en
kreeg het wel wat mogelijkheden op
de gelijkmaker maar het vizier stond
duidelijk niet op scherp deze
middag. Ook NITA kreeg nog mogelijkheden om de voorsprong verder
uit te bouwen maar was niet zuiver
genoeg om trefzeker te zijn. Naarmate de wedstrijd vorderde werd
het spel aan CSW-zijde steeds slordiger en lustelozer en je mag je
daarom ook afvragen of men zich er
wel van bewust is dat er elke uitwedstrijd maar weer zoveel mensen uit
Wilnis langs de lijn staan. NITA bleef
eenvoudig op de been, streed voor
elke meter en stapte daarom
verdiend met een 1-0 zege van het
veld.

Klaverjassen

veen. De grote zaal is open om
13.00 uur en het kaarten begint om
13.30 uur precies. Het is een gezellig
evenement met heel veel leuke
prijzen, dus voor iedere kaarter van
harte aanbevolen.

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 20 mei
organiseren Koos en Wim weer een
gezellige klaverjasmiddag in dorpshuis ‘De Boei’, Kerklaan 32 in Vinke-

Opnieuw nederlaag voor Argon
Mijdrecht - Argon zat zaterdag weer
in de hoek waar de klappen vallen,
nu verloor het met forse cijfers van
het laagstaande Zwaluwen ‘30 uit
Hoorn. Nadat Argon al in minuut één
de paal had geraakt kwamen na een
kwartier de gasten wat gelukkig op
voorsprong, de bal sprong in het
strafschopgebied voor de voeten van
Floris Coffeng en die maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje,
0-1. Zes minuten later kreeg
Zwaluwen opnieuw een mogelijkheid, keeper Kris van Rijn van Argon
kon de bal niet onder controle
krijgen maar kwam met de schrik vrij.
Daarna zagen we enkele pogingen
van Argon, een schot van Younes
Ouaali van rond de zestien werd een
prooi voor keeper Luke van Amstel
en een schot van Jordy Zwaneveld
kon de doelman in tweede instantie
pakken. Ook bij Dylan Bergkamp zat
het niet echt mee, een schot vanaf de
zijkant kon via de keeper en een
speler uit doel gewerkt worden. Het
was in een periode dat het spel van
Argon slordig was, passes kwamen
niet aan en veel balverlies. Adil
Lechkar produceerde een afzwaaier
en een schot van Dylan Bergkamp
kon door keeper Van Amstel nu ook
weer in tweede instantie onschadelijk worden gemaakt.

Foto: Hans van Gelderen.

Argon begon na de thee met aanvallende pogingen, Robin Voorend zijn
schot werd door de keeper weggewerkt, in de rebound schot Max Oliemans naast. Ook een nieuwe poging
van Oliemans kon met enig geluk
door keeper Luke van Amstel
onschadelijk gemaakt worden. Een
vrije trap van Ouaali werd een
gemakkelijke prooi voor de sluitpost.
Daarna kwam Mika Keizers in het
veld voor Sven Beek en braken de
laatste tien minuten aan. Een diagonaal schot vanaf links door Pieter
Koopman, die in balbezit kon komen
door een mistrap in de defensie,
verdween in het Argon doel, 0-2.
Daarna was het over en uit voor
Argon, de lucht liep uit de ballon en
in minuut 85 en 86 werd er nog twee
maal gescoord. Eerst een schot van
Floris Coffeng vanaf net over de
middenlijn in de voor Argon rechter
bovenhoek, keeper Van Rijn liep nog
wel achteruit maar ook de zon
hinderde 0-3, een minuut later werd
het zelfs nog 0-4, weer door Pieter
Koopman. De uitslag had nog groter
kunnen zijn maar Kris van Rijn ging in
de slotfase gestrekt naar de benedenhoek om een inzet tot hoekschop
te tikken. Zaterdag gaat Argon op
bezoek bij kampioen WV-HEDW in
Amsterdam.
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Mirthe Mons derde in categorie 6
Regio - Mirthe Mons (Waverveen)
van UWTC reed afgelopen zondag 15

mei de NK selectiewedstrijd en
tevens het districtskampioenschap in

Wijdewormer in Categorie 6. Het was
een snelle en zware wedstrijd waarin
de deelnemende meiden met elkaar
en een aantal jongens het peloton
vormden. In de spannende eindsprint werd Mirthe derde op een paar
centimeter van de tweede plaats. De
overwinning ging verdiend naar
clubgenote Jytte Timmermans en
tweede werd Sarah Smit van HSV De
Kampioen. Voor Mirthe Mons was dit
de eerste keer op het podium in haar
debuutjaar als wielrenster. Ze kan
zich nu gaan voorbereiden op het NK
dat op 11 juni in Nijverdal wordt
gehouden. Komende zaterdag rijden
Jytte Timmermans en Mirthe Mons
van UWTC een jeugdwedstrijd in het
voorprogramma van de profklassieker Veenendaal-Veenendaal.

Kampioenen
golfclub Veldzijde
Regio - Twee jaar hebben de teams
van Golfclub Veldzijde moeten
wachten om weer landelijke competitie te mogen spelen. Ondanks het
feit dat golfen tijdens de pandemie
wel mogelijk was ging de competitie
niet door in verband met de toen
geldende restricties. Spelers van 13
teams stonden te trappelen om weer
de krachten te kunnen meten met
teams van andere clubs. De teams van
zes personen spelen Matchplay. Het
gaat er dan om welke speler het
minste slagen nodig heeft om het
balletje in de hole te krijgen. De hele
winter is getraind om goed tegenstand te kunnen bieden en dit heeft
geresulteerd in vier poulekampioenen: Dames 1 zondag, Dames Senioren, Heren 1 en Heren 2 zondag 27
holes. Gezien de sterkte van de tegenstanders waren het geen eenvoudige
overwinningen. Beide damesteams
spelen in de Hoofdklasse en Dames 1
zondag speelt aanstaand weekeinde
voor het landskampioenschap op de
Sallandse Golfclub. De seniorendames
waren vijfde in de landelijke poule,
slechts vier teams gaan op voor het
landskampioenschap. De herenteams
promoveren naar hogere klassen en
hopen natuurlijk volgend jaar te

BVU nieuws
Uithoorn - Op Maandag 16 mei jl.
werd in het Buurtnest de 4* zitting
van de 2* ronde gespeeld. In de
A-lijn eindigde op de 1* plaats Bep
de Jong & Herman v Beek met 60%
op de 2* plaats werd beslag gelegd
Maria Baas & Klaas Verrips met 55,42
% de 3* plaats was een prooi voor
Carla Dijkman& Gerard v/d Meer
met 54,58%. In de B- Lijn waren
Edith & Bert Burggraaff in een
blakende vorm met 65,28% op
gepaste afstand gevolgd door
Rineke v Pesch& Hans Geels met
57,64% en op de 3* plaats eindigde
het gelegenheids koppel Rob Fasten
& Manuela Calis met 48,61%. In de C
- lijn was het gelegenheids koppel

LEZERSPOST
Iedereen heel hartelijk bedankt
Vorige week maandag reed ik,
samen met mijn tweejarige dochtertje, op mijn bakfiets over de
Plevierenlaan in Vinkeveen om
mijn zoontje op te halen bij een
vriendje. Opeens stak er een plank
uit het asfalt op het fietspad. Ik
probeerde deze te ontwijken maar
ik klapte er vol op, stuiterde eroverheen en denderde zo door de
schuine berm de sloot in. De fiets
verdween meteen onder water met
mijn kindje erin. Ik heb haar direct
uit het water gevist, en ben heel
hard om hulp gaan roepen. Godzijdank kwam er een meneer met
kinderwagen aanrennen. Hij heeft
mijn dochtertje aangepakt zodat ik
op de kant kon klimmen. Vervolgens heeft een groep omstanders
handdoeken gebracht, mijn dochtertje getroost en zelfs met behulp
van een man met een spanband
mijn fiets op de kant getrokken.
Daarna is een hele lieve mevrouw

op de fiets naar het vriendje van
mijn zoon toegegaan om te
vertellen wat er gebeurd was. Een
hele lieve meneer heeft ons in zijn
werkbus gezet en ons eerst naar
mijn zoontje toegereden en vervolgens voor controle bij de huisarts
gebracht. Hij is bij ons gebleven,
heeft mijn kindje vastgehouden
zodat ze warm bleef en heeft ons
zelfs nog naar huis gebracht. Ik kan
niet in woorden uitdrukken hoe
dankbaar ik ben voor al deze
geweldige mensen die ons zo
belangeloos hebben geholpen. Het
is de grootste nachtmerrie van elke
ouder dat er iets met je kind
gebeurt en ik ben ontzettend
opgelucht dat we er met alleen
materiële schade vanaf zijn
gekomen. Ik wil iedereen die ons
heeft geholpen ontzettend
bedanken! Mensen zoals jullie
maken de wereld een stukje beter.
Rosanne Eilander

Overlast motoren
Wat een genot is het toch om aan
de Amstel te wonen! Vooral op een
zonnige zondag, als grote groepen
motoren met meestal brullende
uitlaten de Amstel ook zo’n mooie
locatie vinden! Zowel de westoever
als de oostoever, allemaal even
prachtig! Zou niemand van die
rijders nou eens bedenken hoe
afschuwelijk het is om op je balkon
of terras te zitten en elkaar niet te
kunnen verstaan en de benzinestank op te moeten snuiven?
De vliegtuigoverlast is al bepaald
niet aangenaam (hoewel, nu de
Aalsmeerbaan tijdelijk buitengebruik is valt dat mee), maar die
andere, totaal onnodige herrie.
Voor zover ik heb begrepen (en
ook in enkele gevallen ervaar) is
handhaven. De overige teams handhaven in hun klasse, op 1 senioren
herenteam na. Traditiegetrouw
springen de winnaars in de vijver, de

Greet Rahn & Ria Berk in grootse
vorm met de hoogste score van de
avond 70,68% op de 2* plaats
eindigden Cor de Bok & Tom v
Meijgaarden met 62,03% gevolgd
door Cees Harte & Jos v Leeuwen
met 61,41%. Met nog 1* zitting te
gaan staan in de A-lijn op de 1*
plaats Carla Dijkman & Gerard v/d
Meer met 58,77% Bep de Jong &
Herman v Beek staan op de 2* plaats
met 54,88% gevolgd door Jan
Broeckmans & Kees Visser met
51,15% de strijd om de degradatie
plaatsen is nog niet beslist Greetje
v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg
staan laatste met 42,95% gevolgd
door Bep de Voijs & Reina Slijkoord
met 45,22% Ans Breggeman & Ben
v/d Broek staan op 47,35%. In de

heren hebben deze traditie in stand
gehouden! Golfclub Veldzijde is trots
op de teamspelers, ze hebben het
goed gedaan!

B-lijn staan op de 1* plaats Nel
Bakker & Ellen Hengeveld met
55,70% gevolgd op een teenlengte
Anneke & Wim Braam met 55,69%
op de 3* plaats staan Hans Geels&
Rineke v Pesch met 53,27% op de
degradatie plaatsen staan Wies
Gloudemans & Marcel Dekker met
24,37% gevolgd door Ton ter Linden
& Fons Roelofsma met 35,55% en
Tineke v/d Gijp & Richard Linting
met 41,93% In de C- Lijn strijden
nog 4 paren om 2 promotie plaatsen
op de 1* plaats staan Cor de Bok &
tom v Meijgaarden met 58,23% Cees
Harte & Jos v Leeuwen staan op de
2* plaats met 55,95% nipt gevolgd
door Greet & Rolf Rahn met 55,78%
ook nog niet kansloos zijn Ria Berk &
Kitty Rijnders met 55,10%.

het heel wel mogelijk een motor
anders af te stellen! Ik begrijp best
dat een ritje met mooi weer leuk is.
Hoewel, in de toestand waarin de
wereld zich bevindt zou het helemaal niet gek zijn als plezierritjes
verboden zouden worden. Ik heb
vorige zomer gelezen dat een flink
aantal gemeenten die ook in het
bezit zijn van wegen langs rivieren
dergelijke maatregelen hebben
genomen om deze overlast voor
omwonenden tegen te gaan.
Ook een goed idee voor de
gemeente Uithoorn, lijkt mij.
Ik zou zeggen: nieuw college, pak
dit idee aan! Jullie zijn groen
genoeg en ik weet zeker dat er flink
wat bewoners dankbaar zullen zijn!
Erny Brandsen

Ellie van Senten wederom
clubkampioen
Wilnis - Vrijdag werd in de Willistee
het clubkampioenschap enkelspel
van Tafeltennisvereniging Vitac
gespeeld. Er werd begonnen met
een plaatsingsronde om je te
plaatsen voor de eerste vierkamp of
voor de tweede vierkamp. Voor de
eerste vierkamp wisten Ellie van
Senten, Kees Pronk, Oscar Riehl en
Danny Hilhorst zich te plaatsen en zij
speelden een vierkamp om de titel
2022, nadat de titelstrijd in 2020 en
in 2021 wegens corona niet
gehouden kon worden. De verliezersronde werd gewonnen door Margit
de Koning , die daarmee op de vijfde
plaats eindigde. De zesde plaats was
voor Stephan Schel, net voor Eddy
Godfried en hekkesluiter Yuhan Yang,
die verrassend goed speelde en
regelmatig goed kon uithalen met
haar goede en snelle forehandaanval.
In de finaleronde won Ellie van
Senten van Kees Pronk die verrassend een game wist af te snoepen.
Danny Hilhorst klopte van Oscar

Riehl. In de strijd om de derde plek
was Oscar Riehl de eerst twee games
oppermachtig, maar Kees Pronk
kwam sterk terug en dwong een
vijfde game af. Daarin was Oscar
Riehl goed bij de les en hij was de
terechte winnaar en eindigde hij dus
op de derde plek.
De laatste wedstijd werd een herhaling van de finale van het laatste
kampioenschap destijds gewonnen
door van Senten. De eerste game
leek het weer die kant op te gaan,
van Senten wist met soepel spel
Hilhorst te ontregelen en de winst te
pakken. Daarna volgde echter twee
games waarin Hilhorst met goed en
gevarieerd aanvalsspel van Senten te
snel af was. Het zag er even slecht uit
voor van Senten, maar die herpakte
zich knap door de spannende vierde
game te pakken en vervolgens een
hele goede beslissende vijfde game
af te leveren. Zodoende werd ze voor
de zevende keer clubkampioen van
Vitac.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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CSW krijgt tekort tegen De Meern
Wilnis - De doordeweekse competitiewedstrijd tegen koploper De
Meern was voor CSW de laatste kans
om nog kans te maken op een eventueel kampioenschap. Het gat was
7 punten dus er moest worden
gewonnen. Helaas voor CSW trok De
Meern met 1-2 aan het langste eind
en kan CSW zich vanaf nu dus richten
op de na-competitie. Door de vele
blessures en schorsingen was het
voor trainer Michel Strating een hele
puzzel om elf namen op het formulier te krijgen. Op het eerste kwartier
na was het absoluut niet te zien wie
hier nou de koploper was deze
avond. CSW kwam al na 2 minuten
spelen op achterstand toen onoplettendheid genadeloos werd afgestraft. Na een kwartier spelen
wederom een slordigheidje aan de

kant van CSW, de bal werd teruggelegd en onhoudbaar ingeschoten.
CSW was wakker geschud en begon
daarna pas te voetballen. CSW leek
terug te komen in de wedstrijd toen
de bal na een lob van Bram Korver na
een prima pass van Calvin Bergkamp
op de lat belandde. Vlak voor rust
kreeg CSW toch loon naar werken.
Een hoekschop van Korver bereikte
het hoofd van Matt Veerhuis die
vervolgens snoeihard inkopte. Na
rust ging CSW verbeten op jacht naar
de gelijkmaker. De ploeg kende heel
veel balbezit en een De Meern dat
angstig alleen maar op de counter
loerde. De ploeg uit Wilnis was een
aantal malen dreigend richting de
doelman van De Meern maar de
echte grote kansen bleven uit. In de
overvolle zestienmeter was het

BVM – Spanning alom
Mijdrecht - De competitie nadert
haar einde en dat is te merken aan
de wijze waarop wordt gespeeld.
Men gunt elkaar geen overslag en
probeert ook steeds vaker het
andere paar uit de bieding te
houden door een berekend en beredeneerd uitneembod. Maandag 9
mei was zo’n dag. Karla Schmidt &
Karla Euwe hadden hun vorm weer
teruggevonden en scoorden 62,85%.
Janny Telling & Carla Steenhuis
Geertsema waren ijzersterk en deden
goede zaken met 60,42%. Richard
Morssink & Ad in ’t Veld konden het
bijhouden met 57,64%. Jopie de
Jong & Lenie Koevermans bleven
koel en boden en haalden een
6SAcontract binnen. De overige
paren bleven steken op 3SA met
4upslgen of minder. Soms is het
verrassend in een spel: het ene paar
speelt 3SA 3down en de ander
3SAcontract. Zo ook een spel variërend van 4harten met 1upslag tot
4harten met 3upslagen. Paar Nel
Leeuwerik boden en maakten in een
spel als enige een 4schoppencontract. De overige paren boden lager,
maar haalden hetzelfde aantal
slagen of meer. In een ander spel
boden een aantal paren 6SA en

6schoppen waarbij de meeste paren
met 1upslag het contract maakten.
In een spel werd 6SA geboden maar
ging 4d ow, terwijl een ander paar
3SA met 3upslagen speelde. Paar
Karla Schmidt maakte een 6SAcontract. De overige paren kwamen niet
verder dan 3SA met wat upslagen. In
een en hetzelfde spel liet paar Daniel
Aartse Tuijn zich niet wegdrukken en
doubleerde een 5hartencontract
(oost) dat 3down ging. Paar Jopie de
Jong doubleerden een 5schoppencontract dat 1down (noord) ging.
Op woensdag 12 mei was het weer
geconcentreerd en assertief spelen
om de kansen op promoveren en
vermijden van degraderen zeker te
stellen. Blufbridge was er ook af en
toe en dat heet dan ‘een bod
uitnemen’. Soms leidde dat tot een
succes-doublet van het teleurgestelde paar. De uitslag in de A-lijn
was voor sommige paren verrassend.
Met 56,25% troonden Elisabeth &
Nan van den Berg boven de andere
paren uit. Richard van Heese & Hans
Leeuwerik konden volgen met
55,42%. Annemieke van Lokeren &
John Willems ook maar net daar
achter met 55,00%. Paar Trees
Versteeg bood een 2ruitencontract

Sky Defourny in topvorm
Vinkeveen - Sky Defourny uit Vinkeveen neemt dit jaar deel aan de IAME
series Benelux en de GK4 Kart Series
in de Junioren en is bezig aan een
ijzersterke reeks wedstrijden. Nadat
hij vorige maand in Mariembourg
zijn eerste podium scoorde in deze
klasse was Sky tijdens de derde
ronde van de GK4 Kart Series in het

Limburgse Venray onverslaanbaar. In
de training was Defourny het snelste,
in de kwalificatie noteerde hij de
snelste tijd en ook alle drie de races
werden aangevoerd door Defourny.
Zo ging hij er met zijn eerste overwinning vandoor. “Het ging eigenlijk
heel erg goed, ik had in de kwalificatie al de snelste tijd. Daarna heb ik
ook nog alle races gewonnen. In de
kwalificatie had ik al een gat van vier
tienden naar de nummer twee. Dat
vond ik wel verrassend.”
In de eerste race was de start van de
coureur van TD Karting goed. Hij
moest wel goed op de binnenkant
van de bocht letten zodat hij er
niemand langs zou laten. “Dat
gebeurde gelukkig niet. Ik heb een
gat van ruim zes seconden geslagen
en toen ben ik een beetje mijn
banden gaan sparen en ik heb eigenlijk exact hetzelfde gedaan in de
tweede race.” Met twee eerste
plekken ging Defourny met opgeheven hoofd de finale in. “In de derde
race gebeurde er best wel een
heftige crash achter me, maar daar

nauwelijks mogelijk om een opening
te vinden. De spaarzame uitvallen
van De Meern werden vakkundig
lamgelegd door de verdediging van
CSW. Met het inbrengen van Vincent
van Hellemondt en Jordy de Groot
als extra spitsen probeerde CSW
alsnog een gelijkspel uit het vuur te
slepen. Hoge ballen werden de
zestienmeter ingepompt richting de
kopsterke spitsen maar kopballen
kregen niet de juiste richting. CSW
bleef aandringen maar de muur die
De Meern rondom de zestienmeter
had opgetrokken bleef overeind. Na
het laatste fluitsignaal van de prima
leidende scheidsrechter de Waard
was iedereen het er wel over eens
dat CSW minimaal een punt had
verdiend en dat mag gezien de vele
afwezigen tegen de ‘aanstaande
kampioen’ toch wel als een compliment worden beschouwd.

en maakte 1upslag. Dit bleek het
beste bod, want 4harten ging min3,
en ook SA-contracten faalden. Paar
Bea van den Heuvel bood een sterk
3hartencontract, waar de 4harten
alle down gingen. Paar Otto Hoogendijk bood als enige een 5SA-contract
en haalde 1upslag. Paar Ineke
Hollaardt speelde en maakte een
gedoubleerd 5hartencontract.
In de B-lijn was het ook weer spannend met Annemarie Pierrot & Geri
Stappers als aanvoerders met
60,83%. ‘Good old’ Koos Wieling &
Paula Kooijman deden het met
60,00% prima. Carla de Goede &
Tineke Venhuizen volgden op
geringe afstand met 53,47%. Paar
Jan Elenbaas pakte uit met een
3SA-bod met 4upslagen. Ook weer
eens leuk, alle paren 50% in een spel,
alles 1down. Paar Ria Matthiessen
werkte zich door een 3SA-contract
met 3 upslagen. En nog eens een
spelletje 4schoppen met 1upslag
voor alle paren. Soms probeer je
eens wat in een 6harten-contract, je
wordt gedoubleerd en gaat 3down.
Superpech want het was een
uitneembod tegen een 4 schoppencontract. Met nog een ronde te gaan
voor de vakantie zal het nog spannend worden. Volgende week de
einduitslag.

heb ik gelukkig geen hinder aan
ondervonden. En toen won ik ook de
laatste race.” Het leek erop alsof
Defourny met een raket aan de start
stond. Volgens Defourny is het heel
iets anders: “We hebben er gewoon
wat Bacardi ingegooid”, zo grapte hij
met een knipoog. “Nee, maar serieus,
we hebben de afstelling van de kart
perfect dankzij Thierry Delré en mijn
vader!” De coureur van TD Kart
Racing is momenteel 14 jaar oud en
rijdt in de junior klasse. Volgend
seizoen gaat hij naar de senioren,
maar dat is niet de enige optie die op
tafel ligt: “Als we volgend jaar door
willen in de karting moeten we wel
naar de senioren. En anders moeten
we gaan kijken naar de autosport.
Dat is natuurlijk ook afhankelijk van
het budget en sponsoring. Als we de
overstap maken naar de autosport
lijkt de Mazda MX-5 me wel een
leuke klasse. Ik wil graag deze gelegenheid gebruiken om mijn sponsoren te bedanken. Natuurlijk wil ik
ook graag mijn ouders bedanken. Zij
maken dit allemaal mogelijk. Daarnaast wil ik ook in de richting van
Thierry Delré mijn dank uitspreken.

Geslaagde SC Johnson GeZZinsloop
Wilnis - Meer dan 200 kinderen en een
groot aantal ouders hebben afgelopen
zondag de SC Johnson GeZZinsloop
gelopen. Onder aanmoediging van
vele (groot)ouders, familie en
bekenden en in een stralende zon is
het rondje park afgelegd. Bij de finish
is ieder kind beloond met een prachtige medaille en bidon van Zorg &
Zekerheid waar deze GeZZinsloop
onderdeel vanuit maakt. Na afloop zijn
de prijswinnaars met een mooie beker
geeerd. Bij de jongens van 10-12 jaar is
deze gewonnen door Jay van Kempen
gevolgd door Roel Verlaan. Fiv van der
Meer en Lucas Fokker zijn samen als
derde over de finish gekomen. Bregje
Veerhuis was de snelste in de categorie
meisjes 10-12 jaar, gevolgd door Fenna
van der Ploeg en Meagan Pool. Bij de
jongens (7-9) is de eerste prijs gegaan
naar Rick Haverman, gevolgd door
Livai Bosse, Jari Versteeg en Sym
Verlaan. Jasmin Alderwege is als eerste
over de finish gekomen bij de meisjes
van 7-9 jaar, gevolgd door Sophie van

der Eijk en Ilse de Bruin. Tot slot
hebben erg veel jongens en meisjes in
de de jongste leeftijdsgroep (4-6 jaar)
meegelopen. Bij de jongens was
Jasper Boersma de snelste, Ryad
Schuitel en Riley van Goor kwamen als
nummer 2 en 3 over de finish. Isabel
Alderwege is als eerste meisje over de
finisht gevolgd door Liv Robin de Kuier
en Rosa van Hooff. Een mooie sportieve prestatie van de kinderen
waarmee ze wellicht een voorbeeld
voor hun ouders zijn, want wat is
leuker dan lekker buiten actief bezig
zijn. Wil je ook actief buiten bezig zijn
en dit samen met anderen doen, kom
dan meelopen of wandelen met de
Veenlopers, de organisatoren van dit
sportieve event. Iedere dinsdag en
donderdag is er op ieder nieveau een
hardlooptarining van een proffesionele trainer, van beginner tot gevordende. Daarnaast is er iedere
donderdag een wandeltraining.
Meer informatie hierover staat op
www.veenlopers.nl.

De Vinken behaalt punten
De Ronde Venen - In de thuiswedstrijd afgelopen zaterdag tegen het
bezoekende EKVA heeft De Vinken
twee belangrijke punten binnen
gesleept: 18-12. De bezoekers uit
Almere staan puntloos onderaan in
de tweede klasse. De Vinken verdedigt haar tweede plek, achter
koploper IJsselvogels. In een poule
waarin bijna elk team van alle andere
tegenstanders kan winnen is elke
winstpartij cruciaal. Toch had het
Kindermodehuisteam het niet
makkelijk. EKVA was zeker niet van
plan zich zo maar naar de slachtbank
te laten leiden. Ondanks een onfortuinlijke blessure, waardoor al in de
tweede minuut een vervangster
ingebracht moest worden, kwam
Almere op 0-1. De eerste aanval met
Eva Hemelaar, Dorien Verbruggen,
Levi Kroon en Jelle Mul wist via
laatstgenoemde direct te nivelleren.
Na de 1-2 bleek De Vinken geen
antwoord te hebben op de sterke
rebound van de bezoekers. Het
tweede aanvalsvak met Zoë van
Dasler, Mariska Meulstee, Jerom
Stokhof en Rutger Woud kreeg geen
vat op de lengte van de tegenstanders. Er werd veel mis geschoten en
te weinig afgevangen. Na de gelijkmaker van Zoë van Dasler liep EKVA
zelfs weg naar 2-4. Waren het de
zenuwen of het beperkte zelfvertrouwen? Het Vinkeveense Suiteteam
kwam niet in de wedstrijd. Doelpunten van Rutger Woud, Eva Hemelaar en Levi Kroon gaven de bezoekers zelfs nieuwe impulsen. EKVA liep
weer verder uit: 5-7. Pas in de laatste
fase voor de rust kwam de thuisploeg op stoom. Levi Kroon maakte
6-7 en na de zoveelste onderschepping door Jerom Stokhof kreeg Eva
Hemelaar een strafworp mee: 7-7.
Rutger Woud bracht de ruststand op

8-7 in Vinkeveens voordeel. Direct na
rust maakte de jarige Mariska Meulstee 9-7. Het leek erop dat De Vinken
zou doordrukken. Toch kwam EKVA
nog één keer langszij: 9-9 via een
strafworp. Daarna echter volgden de
vijf minuten van Rutger Woud. Eerst
knalde Woud beheerst 10-9 en 11-9
door het gele plastic. Een tegentreffer van Almere werd weggepoetst via een benutte vrije bal van
Dorien Verbruggen en na de
vakwissel was ook het derde opeenvolgende schot van Rutger Woud
trefzeker: 13-10.
Een nieuwe strafworp voor EKVA
deed de gemoederen geen goed.
Een arbitraire beslissing of juist het
uitblijven daarvan gooide nog meer
olie op het vuur. Finn Kroon kwam
voor neef Levi in het veld om de rust
te doen weerkeren. Het tempo was
even uit de wedstrijd, de spirit was
weg en de doelpunten leven uit.
Eva Hemelaar brak de ban, zij maakte
14-11. Het achterverdedigende EKVA
bleek even later funest voor Dorien
Verbruggen, die zo geramd werd, dat
zij met diverse schaafwonden het
veld moest verlaten. Iris den Boer
verving haar. Inmiddels was het
14-12 en na het nodige gedoe en
gezeur en ook te veel gemiste doelkansen stond opnieuw Rutger Woud
op. Met twee puntgave treffers brak
hij de weerstand van Almere: 16-12.
Het pleit was beslecht. Na een lepe
doorloopbal van Levi Kroon (17-12)
eindigde de wedstrijd zoals hij
begon, met een treffer van Jelle Mul:
einduitslag 18-12. De Vinken blijft
hiermee tweede in de poule, vier
punten achter koploper IJsselvogels
en slechts drie punten voor op de
nummer zes. Komende zaterdag
speelt De Vinken uit tegen het Leidse
Danaïden.

