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Voor die bijeenkomst waren alle inwo-
ners uitgenodigd die afgelopen jaar 
de Nederlandse nationaliteit 
ontvingen. Het afgelopen jaar hebben 
ruim 80 inwoners, volwassenen en 
kinderen, het Nederlandse staatsbur-

gerschap gekregen. Zij zijn afkomstig 
uit 24 landen verspreid over de hele 
wereld: Syrië, Polen, Eritrea, Belarus, 
Groot-Brittannië, Chili, Duitsland, 
India, Turkije, Somalië, Marokko, Zuid-
Afrika, Belize, Verenigde Staten, Irak, 

Servië, Somalië, Vietnam, Nieuw-
Zeeland, Brazilië, Afghanistan, Soedan, 
Angola en Ghana. Ook heeft een 
aantal mensen die staatloos waren het 
Nederlanderschap gekregen. De 
reden van de komst van de ‘nieuwe’ 
inwoners verschilt. Voor de een was 
dat de liefde, de ander is gevlucht 
voor oorlog en onderdrukking en 
weer anderen kwamen vanwege hun 
werk naar Nederland.

De Ronde Venen - Burgemeester Maarten Divendal heeft maandag-
middag 19 december tientallen ‘nieuwe Nederlanders’ in de gemeente 
verwelkomd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse naturalisatieceremonie 
in het gemeentehuis.

Ruim 80 inwoners kozen dit jaar 
voor Nederlandse nationaliteit

Genaturaliseerde inwoners, met in het midden burgemeester Divendal, poseren in de raadzaal van het gemeentehuis na a�oop van de ceremonie.

‘Samenleven doe je met elkaar’
Tijdens een informele bijeenkomst 
sprak burgemeester Maarten Divendal 
de genaturaliseerden kort toe en 
sprak daarbij de wens uit dat zij snel 
hun draai vinden in de gemeente en 
onderdeel van de gemeenschap 
worden. Als welkomstgeschenk 
ontvingen de genaturaliseerden 
onder ander de complete Neder-
landse vlag en de kinderen een traditi-
oneel Nederlands spel. Na a�oop werd 
voor genodigden warme chocolade-
melk op de ijsbaan op het Raadshuis-
plein geserveerd en konden degenen 
die dat wilden de schaatsen 
onderbinden.

De Ronde Venen - Eindelijk gaat een 
grote wens van gemeente De Ronde 
Venen in vervulling. De provincie 
Utrecht gaat onder de N201 een 
�etstunnel aanleggen zodat �etsers 
de provinciale weg veilig kunnen 
oversteken. Provinciale Staten heeft 
woensdagmiddag 14 december 
unaniem een motie met die strek-
king aangenomen. Met de aanleg 
van de tunnel gaat een vurige wens 
van De Ronde Venen in vervulling. 
Waar en wanneer is nog niet bekend, 
maar het komt. Maar er zit meer aan 
vast. Het Utrechtse deel van de regio-
nale verbindingsweg N201. Wie kent 
deze belangrijke provinciale verkeers-
ader niet, die dwars door de gemeente 
De Ronde Venen loopt. Het drukke 
verkeer, in veel gevallen vrachtwagens, 
zorgt voor onveilige situaties en 
vertragingen. Vooral de bocht bij het 
Mijdrechts Ho�and is een knelpunt en 
dat geldt ook voor de toe- en afritten 
in het centrum van Vinkeveen. Ook de 
slechte doorstroming vanaf de A2 naar 
Loenersloot is berucht. 

Allerlei ‘hobbels’ en hoge kosten
Aan de lopende band verschenen de 

afgelopen jaren allerlei onderzoeken 
naar de toekomstvisie over deze 
provinciale weg. Dat geldt bijvoor-
beeld voor opgestelde probleemana-
lyses die beter inzicht moesten 
geven in de afwikkelingskwaliteit van 
de weg “op wegvlakken en kruis-
punten’. De onveiligheid van kwets-
baar, langzaam �etsverkeer bij over-
steekplekken met verkeerslichten, is 
herhaaldelijk in de media aan de 
orde gesteld. Op diverse wegvakken 
ligt het parallelle �etspad erg dicht 
bij de hoofdrijbaan van de N201. Het 
zijn allemaal problemen die bij de 
ambtenaren en de bestuurders in 
Gedeputeerde Staten van Utrecht al 
jaren bekend zijn. 

Leefbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid
Altijd laat de provincie Utrecht weten 
de verkeersveiligheid en de bereik-
baarheid voor de toekomst te verbe-
teren, maar waarom gebeurt het dan 
niet echt? Dat komt omdat het doel 
gekoppeld is aan het resultaat van 
allerlei politieke afwegingen door de 
provincie Utrecht. Uit alle onder-
zoeken kwam steeds naar voren dat 

N201 krijgt tunneltje voor veilige 
oversteek fietsers

Vijftig jaar vrijwilliger 
bij de Zonnebloem
Regio - 50 jaar vrijwilliger bij de 
Zonnebloem afdeling Uithoorn / 
Amstelhoek. Dat is nog eens een mijl-
paal! Veel vrijwilligers zijn lange tijd 
trouw aan de Zonnebloem, maar 50 
jaar dat maak je niet zo vaak mee. Elly 
Bremer heeft dit jubileum bereikt en 
werd vorige week tijdens een kerst 
bijeenkomst met alle vrijwilligers in 
het zonnetje gezet. Voorzitster 
Andrea reikte een gouden speld en 
oorkonde uit aan Elly. Een lunch werd 
aangeboden aan al onze vrijwilligers 
bij het Rechthuis aan de Amstel. De 
Zonnebloem Uithoorn / Amstelhoek 
zijn veel dank verschuldigd aan hun 
vrijwilligers, die de uitjes met de 
gasten mede mogelijk maken met 
hun inzet. Vrijwilligers kunnen ze 
altijd gebruiken! Aanmelden kan 
altijd via zonnebloem.uithoorn@
gmail.com Dan nemen we contact op!

Nieuwjaarsduik in de 
Amstel, durf jij?
Regio - Roei-en kanoverening URKV 
Michiel de Ruyter organiseert op 1 
januari 2023 weer de nieuwjaarsduik 
bij de vereniging, in Uithoorn. Voor 
alle inwoners (12+ jaar) van Uithoorn 
en omstreken. Dus niet helemaal 
naar Scheveningen maar gewoon de 
Unox nieuwjaarsduik om de hoek in 
de Amstel, Amsteldijk – Zuid 253 in 
Uithoorn. De inloop begint om 12.00 
uur, de aanwezige DJ zorgt voor een 
goede beat en de opwarming. De 
“koek en zopie” staat klaar, kom 
springen, kom aanmoedigen en kom 
elkaar natuurlijk gelukkig nieuwjaar 
wensen. Voor de durfal die in de 
origineelste out�t komt ligt er een 
prachtige prijs klaar! Meld je aan 
door een email te sturen naar 
nieuwjaarsduik@mdr.nu 

de noodzakelijke investeringen voor 
alle gewenste verbeteringen niet in 
verhouding zouden staan tot de 
maatschappelijke kosten of veron-
derstelde voordelen. In april 2021 
stelde het college van Gedeputeerde 
Staten dat de voorkeursvariant voor 
‘de bocht bij Mijdrecht’ 31,2 miljoen 
Euro zou moeten kosten. De gekozen 
provinciale volksvertegenwoordiging 
ging toen akkoord met één jaar 
verlening van de ‘Studiefase 
toekomst N201’ om te komen tot een 
goedkoper pakket aan maatregelen 
met een nadrukkelijke focus op leef-
baarheid en verkeersveiligheid.

Vervolg elders in deze krant.
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Regio - Het Amstel Blazers Collectief 
(ABC) uit Uithoorn gaat met ingang 
van 1 januari 2023 verder onder de 
vleugels van Muziekvereniging VIOS
in Mijdrecht. De samenwerking is een 
win-winsituatie voor beide partijen. 
VIOS speelde al een aantal jaar met
de gedachte om binnen de vereniging 
een podiumorkest op te zetten. Dat 
zou namelijk een mooie aanvulling
zijn op de reeds bestaande afdelingen.
Om de verschillende mogelijkheden 
daartoe te onderzoeken heeft het 
bestuur van VIOS contact gezocht
met het Amstel Blazers Collectief en is 
men met elkaar in gesprek gegaan. Die 
gesprekken kwamen voor ABC op een 
goed moment, omdat zij het aantal 
leden zagen teruglopen. Vervolgens 
bleek uit de zeer positief verlopen 
gesprekken dat beide verenigingen 
een belangrijke gemeenschappelijke 
drijfveer hebben: met plezier muziek 
maken. Nadat ook de leden van ABC 

unaniem hadden ingestemd met de 
overstap kon deze de�nitief worden 
doorgezet.
Muziekvereniging VIOS bestond reeds 
uit drie afdelingen: Show- & Marching-
band VIOS, Dweilorkest Dorst en Twirl-
Power. Vanaf januari is het Amstel 
Blazers Collectief de vierde loot aan
de stam. Daarnaast heeft Muziekver-
eniging VIOS een aantal zeer actieve 
themabands, namelijk de Muziek-
pietenbende, de Dorst Charles
Dickens Band en de WinterWonder-
Band, waarin leden uit de verschil-
lende afdelingen samenkomen.
Het Amstel Blazers Collectief repeteert 
op dinsdagavond in het clubgebouw 
van VIOS. Nieuwe leden zijn nog altijd 
welkom! Naast optredens tijdens VIOS-
evenementen is het blazerscollectief 
als geheel of als kleiner ensemble te 
boeken voor diverse gelegenheden.
Alle informatie over ABC vindt u op 
www.amstelblazerscollectief.nl.

Amstel Blazers Collectief
sluit zich aan bij VIOS

Regio - Kerk de Schutse was al mooi 
van binnen door de rijke verzameling 
kerststallen uit alle windstreken. Nu 
was het interieur extra feestelijk en in 
hemelse kerstsferen aangekleed voor 
het concert op maandag 12 december. 
Diverse wereldbollen, lichtjes, vlaggen 
en ornamenten verleenden de ambi-
ance een warme aanblik . De ruim
200 bezoekers konden alleen al daar-
van genieten. Het koor kwam aan
twee kanten op, onder het zingen
van Laudate omnes gentes, laudate 
dominum (prijs alle naties, looft de 
heer) onder het dragen van een lichtje. 
Een indrukwekkende opening.
Daarna het welbekende Joy to the 
World. Na een toespraak door voor-
zitster Hettie, die ook de burgemeester 
van Uithoorn en zijn vrouw welkom 
heette, volgde een bonte verzameling 
aan kerstliederen, bekende en iets 
minder bekende. Fluitiste Suzanne 
speelde prachtig en wist – wanneer 

het koor uit volle borst zong, de piano 
weerklonk en het orgel galmde – zich 
kranig staande te houden. 
De mannen, traditiegetrouw iets in
de minderheid, moesten alle registers 
opentrekken maar de balans was er. 
De nummers waren allen mooi in hun 
opbouw en 4-stemmige uitvoering.
De pianist/dirigent Rob van Dijk excel-
leerde door de nummers in elkaar over 
te laten vloeien met zijn indrukwek-
kende improvisatiespel.
Stille nacht was in vier talen te horen, 
alsook het bekende O come all ye 
faithful (wij komen tesamen). Op de 
beamer werden de teksten geprojec-
teerd, voor eenieder mee te zingen.
Bedankjes en bloemen na a�oop, voor 
de �uitiste, alle instrumentalisten en 
eenieder die meehielp het concert tot 
een succes te maken.
Hopelijk ging ieder met een goed 
kerstgevoel en vrede in het hart naar 
huis. 

Wereld Kerstconcert United 
ging grenzen over

Regio - De afgelopen week hebben de 
vrijwilligers van Zonnebloem afdeling 
Wilnis/de Hoef de Kerstpakketten
van de Riki-stichting bij hun gasten 
gebracht. En die waren heel erg blij 

met deze feestelijke verwennerij want 
er zat weer veel lekkers in. En natuur-
lijk zat voor veel leesplezier, het lijf-
blad van de Zonnebloem ‘De Zonzijde’ 
erbij, boordevol nieuwtjes.

Zonnebloem Kerstpakketten

Uithoorn - “Elke goede leiding-
gevende moet een goede commu-
nicator zijn”, vindt Rob Huisman. 
Daarom schreef hij een lijvig boek 
met de titel ‘Communicator’.
Twintig jaar werkte hij als zelf-
standig bestuursadviseur voor 
directies en Raden van Bestuur en 
noteerde hij alle goede gedachten 
en gekke dingen die hij meemaakte. 
De stapel notities op zijn bureau 
groeide. Twee jaar geleden besloot 
hij zijn inzichten met een breder 
publiek te delen. “Het is geen model 
met vijf stappen waarmee alle 
problemen zijn opgelost,” benadrukt 
hij. “Communiceren is een ingewik-
keld onderwerp, maar het is de 
sleutel voor elke leidinggevende

of je nu een bedrijf hebt met vijf
of vijfduizend medewerkers.”
Volgens Huisman is de essentie van 
succesvol besturen overtuigend en 
geloofwaardig communiceren. Zijn 
boek staat vol met praktijkvoor-
beelden uit binnen- en buitenland 
van hoe het moet of niet moet. “Ik 
heb veel crisissituaties meegemaakt 
die een leidinggevende misschien 
maar een keer in zijn leven mee-
maakt, bijvoorbeeld de koop of 
verkoop van een bedrijf waarbij 
cruciale beslissingen moeten 
worden genomen. Met dit boek 
kunnen lezers putten uit de kennis 
van mensen die het al hebben 
meegemaakt.” 
Rob werkte als journalist bij een 

groot dagblad toen het besef kwam 
dat hij graag dieper keek dan alleen 
naar het verslaan van het nieuws. 
“Waar komt het probleem echt 
vandaan, want de oorzaak zit
vaak dieper. Ik vind het fantastisch 
om problemen te analyseren en 
mensen te helpen door een duwtje 
in de rug te geven bij de oplossing.” 
Hij constateerde dat mensen die 
promotie maakten niet altijd mee-
groeiden in hun communicatie. 
“Iedereen communiceert, net als 
ademhalen, daar denken we niet 
meer over na. Maar als je leiding-
gevende bent, moet je anders 
communiceren dan thuis aan tafel. 
Vroeger keken we op tegen de 
directeur. De communicatie was 
eenrichtingsverkeer. Hij had een 
hoger salaris en status, daarvan 
groeide zijn ego. Maar als leiding-
gevende moet juist je ego opzij 

zetten, want het gaat niet jou, het 
gaat om de organisatie. Dat is een 
vorm van dienend leiderschap. 
Tegenwoordig accepteren we 
minder autoriteit. We zijn erg 
makkelijk in ons oordeel, maar er 
drukt een grote verantwoordelijk-
heid op de schouders van leiding-
gevenden. Daar zou best meer 
begrip voor mogen zijn.” Volgens 
Rob is het belangrijk dat een goede 
leider zich laat adviseren. “Achter 
iedere goede leidinggevende staat 
een goede adviseur, dan neemt hij 
betere besluiten.” Huisman heeft 
altijd achter de schermen gewerkt 
en wil ook nu niet op de voorgrond. 
Op de stilistische zwart rode 
omslag van het boek ontbreekt
zijn naam. Naast het verstrekken 
van behulpzame informatie wilde 
Huisman dat het boek ook onder-
houdend is, want iedereen heeft 

met communicatie te maken. Zijn 
boek ‘Communicator’ is nu te koop 
bij Bruna Mijnders en Read Shop 
Uithoorn.

‘Communicator’
nu in de boekwinkels

Mijdrecht - Traditioneel wordt op
24 december dit bijzondere Kerst-
concert gehouden in de Janskerk.
Dit jaar wordt het al weer voor de 
elfde keer georganiseerd. Na een 
aantal jaren zonder bezoekers 
vanwege de coronapandemie, 
mogen we dit jaar weer publiek 
ontvangen.

Onvergetelijk concert
De bekende organist Martin Mans, 
de trompettiste Jantine Kalkman, 
Mark Brandwijk op piano, aangevuld 
met Wim de Penning op de synthe-
sizer, zullen er een onvergetelijk 
concert van maken. Het programma 
bestaat uit verschillende orgel-

improvisaties van overbekende en 
moderne kerstliederen en prachtige 
kerstmelodieën gespeeld op alle 
aanwezige instrumenten. Zij zullen 
afwisselend en samen vele overbe-
kende kerstklanken vertolken. Daar-
naast bent u in de gelegenheid om 
vertrouwde kerstliederen mee te 
zingen. Dit is bij uitstek de gelegen-
heid om u in de kerstsfeer te 
brengen.
Het concert begint op 24 december 
om 11.00 uur. De kerk is open vanaf 
10.00 uur. De toegang is vrij, maar
er wordt een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten. Vooraf 
is er ko�e of thee, met een sneetje 
kerstbrood.

Kerstklanken in de morgen
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Uithoorn - Na een extra stemweek 
voor de drie ontwerpideeën die in
de Buurtkamer van MFA De Scheg 
waren tentoongesteld, zijn de 

stemmen nu de�nitief geteld. Met 
slechts een kleine meerderheid van 
stemmen kwam ontwerpstudio Pro 
Arts Design als winnaar uit de bus.

De buurt bleek samen met de be-
zoekers van MFA De Scheg in Zijdel-
waard het idee van de kleurrijke 
�guren van ‘De Familie Scheg’ het 
leukst te vinden. Met 139 stemmen 
werd besloten dat dit beeld volgend 
jaar ook echt naast de sporthal zal 
komen te staan. In totaal werd er 253 
keer gestemd. Er werd zowel gebruik 
gemaakt van de online mogelijkheid 
voor stemmen, als van de ouderwetse 
stembus die in de Buurtkamer was 
geplaatst. Het kunstwerk ‘De Schegge-
boom’ van kunstenaars-collectief 
Observatorium werd tweede met
125 stemmen. Het werk in draadstaal 
‘Samen gedragen naar de top’ van 
metaalkunstenaar Henk Biemans werd 
derde, met 28 stemmen. Edith Gruson 
en Gerard Hadders van Pro Arts 
Design reageerden verheugd: “Heel 
erg blij mee! We hebben enorm veel 
zin om hiermee aan de slag te gaan.”

Het kan iedereen overkomen: 
door een plotselinge verandering 
in je leven, staat alles ineens op 
zijn kop. Het verlies van een baan, 
het verbreken van een relatie, de 
komst van een kind of het (bijna) 
met pensioen gaan.

Deze life-events kunnen verdriet 
of stress opleveren en ook het 
financiële plaatje kan er ineens heel 
anders uit gaan zien. Niet iedereen 
heeft voldoende bu�er om dit op te 
vangen. Bij Uithoorn voor Elkaar zijn 
er veel vrijwilligers actief die u hel-
pen om weer grip te krijgen op uw 
financiële situatie. Deze vrijwilligers 
worden ondersteund en begeleid 
door professionals van Uithoorn 
voor Elkaar.

Hulp bij belastingaangifte
“Leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker wel.” Ondanks dit 
streven van de belastingdienst is het 
invullen van belastingpapieren voor 
sommige mensen een probleem. 
Voor hulp kunt u terecht bij de vrij-
willigers van Uithoorn voor Elkaar. 
De belastinghulp is bestemd voor 
inwoners van Uithoorn en de Kwa-
kel met een laag inkomen en die 
geen eigen onderneming hebben 
(gehad). 

Thuisadministratie Uithoorn 
voor Elkaar
Heeft u moeite om uw post en re-
keningen bij te houden? Liggen uw 
enveloppen ongeopend in de keu-
kenla? Door plotselinge verande-
ringen in leefomstandigheden kunt 
u de grip op de situatie kwijtraken. 
Uithoorn voor Elkaar zet vrijwilligers 
van de thuisadministratie in om u te 
helpen weer overzicht te krijgen.

Budgetcoach Uithoorn voor Elkaar
Uithoorn voor Elkaar biedt ook 
de mogelijkheid voor het inzetten 
van een speciale vrijwilliger: de 
budgetcoach. Dit is een getrainde 
vrijwilliger die gekoppeld wordt aan 
een inwoner die tijdelijk een steun-

tje in de rug nodig heeft om weer 
overzicht te krijgen in zijn of haar 
financiën. Het doel is voorkomen en 
oplossen van financiële schuldpro-
blematiek. De vrijwilliger kan onder 
andere ondersteuning bieden in het 
ordenen van de administratie en 
het opstellen van een begroting of 
meedenken over het budget en be-
sparingen. De budgetcoach onder-
steunt bij het maken van betalings-
afspraken en helpt inwoners de weg 
vinden in het doolhof van instanties 
en regelingen. Als er sprake is van 
professionele schuldhulpverlening, 
begeleidt de budgetcoach de hulp-
vrager tijdens en na dit proces, om 
terugval te voorkomen. 

Financieel café
Iedere dinsdagochtend staan 
vrijwilligers klaar bij het Financieel 
Café voor inwoners van Uithoorn 
en De Kwakel. Zij beantwoorden 
vragen over brieven, administratie of 
financiën. Vaak kunnen deze direct 
worden beantwoord of worden op-
gelost. Kan dit niet, dan wordt extra 
hulp ingeschakeld. Het Financieel 
Café is gevestigd in de Kuyperlaan 
50 in Uithoorn. Bent u niet in de ge-
legenheid om op dinsdagochtend 
langs te komen, dan kijken we naar 
een oplossing op maat. Voorlopig 
werken we nog op afspraak tot er 
weer mogelijkheden zijn tot inloop. 
Voor informatie of aanmelding 
0297-303044 of info@uithoorn-
voorelkaar.nu

Warme kamer
Koud thuis? Kom er warm bij zitten! 
Vanaf 11 januari staan de deuren van 
De Kuyper op woensdag open van 
8:30-14:00 uur, zodat inwoners in 
de koude maanden warm kunnen 
zitten en tóch kunnen besparen op 
de energierekening. De ko¡e, thee 
en soep staan voor u klaar!

0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers heeft op woensdagoch-
tend 14 december bruidsparen die 
50 jaar getrouwd zijn feestelijke gefe-
liciteerd. Onder het genot van ko�e 
en thee met wat lekkers in restaurant 
Het Spoorhuis hebben de gouden 
bruidsparen gezamenlijke dit jubi-

leum gevierd. Sinds een aantal jaren 
kiest de gemeente Uithoorn ervoor 
om bruidsparen die 50 jaar getrouwd 
zijn uit te nodigen om dat samen 
met elkaar te vieren. Op deze manier 
leren inwoners die in dezelfde jaar 
zijn getrouwd elkaar (beter) kennen. 
De aanwezige bruidsparen trouwden 

50 jaar geleden, in 1972. Allen konden 
zich hun bruiloft van 50 jaar geleden 
nog goed herinneren. Keer op keer 
blijkt de gezamenlijke viering een 
groot succes; ook ditmaal was het
een heel mooi samenzijn. Een aantal 
paren kende elkaar al. Er werd veel 
gekletst en gelachen. Burgemeester 
Heiliegers ging bij iedereen aan tafel 
zitten om een praatje te maken. Over 
dé huwelijksdag, hoe dat toen werd 
gevierd én hoe het leven nu is.

Feestelijke ochtend met
gouden bruidsparen

Winnende ontwerp kunstwerk 
De Scheg bekend

Het winnende ontwerp ‘De Familie Scheg’ van ontwerpstudio Pro Arts Design.

Uithoorn - Het heeft even geduurd, 
maar de gemeente en de supermarkt 
in De Kwakel waren er in november 
dan echt uit. De plannen gaan van 
start. Hiervoor werd maandag 19 
december de overeenkomst tussen
de partijen getekend. Hierna kan de 
bestemmingsplanprocedure starten. 
Wethouder Jan Hazen is verheugd.
De ontwikkeling van de supermarkt 
komt in het voormalige Rabobank-
gebouw. Boven het nieuwe �liaal 
komen appartementen. Het project 
van de supermarkt liep parallel aan de 
herinrichting van het dorpshart. Hier-
voor maakte een werkgroep van bewo-
ners samen met de gemeente en Stich-
ting Leefomgeving Schiphol al eerder 

een plan en een de�nitief ontwerp. Na 
het akkoord over de supermarkt kan 
ook de herinrichting worden opgestart. 
De werkzaamheden van beide pro-
jecten worden zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd.
Wethouder Hazen is verheugd dat er 
nu aan de slag kan worden gegaan
met het plein. “De werkgroep voor het 
dorpshart heeft in een co-creatietraject 
een prachtig ontwerp gemaakt. Het 
was belangrijk dat de aanpalende 
ontwikkeling van de supermarkt daar 
goed op aansloot, voor het beste resul-
taat. Die afstemming heeft even wat 
voeten in de aarde gehad, maar we 
kijken nu vol positiviteit vooruit,” aldus 
de wethouder.

Informatieavond en klankbordgroep
De plannen van de supermarkt 
worden gepresenteerd tijdens een 
inloopbijeenkomst op 10 januari, in
de voormalige Rabobank in De Kwakel. 
Supermarkteigenaar Rehorst is opge-
lucht dat het hem gelukt is een goed 
concept neer te zetten in de huidige 
lastige tijden in de supermarkt-
branche. Hij presenteert dan ook 
graag zijn plannen aan het dorp. 
Tijdens deze inloopbijeenkomst zal 
ook de gemeente aanwezig zijn voor 
vragen over de aankomende werk-
zaamheden voor de herinrichting van 
het openbare gebied rond het dorps-
plein. Meer over de plannen voor het 
dorpsplein leest u ook op het project 
Dorpshart De Kwakel op www.
uithoorndenktmee.nl, of op de posters 
in het dorpshart.
Tijdens de werkzaamheden houdt
de gemeente graag contact met de 
buurt. Hiervoor wordt een klankbord-
groep opgericht met vertegenwoor-
digers van de ondernemers, Buurt-
beheer en omwonenden. U kunt zich 
hiervoor aanmelden tijdens de inloop-
bijeenkomst of via de projectpagina 
op www.uithoorndenktmee.nl.
De kwaliteitsimpuls bij de herinrich-
ting van het dorpshart wordt mogelijk 
gemaakt door een subsidie van
Stichting Leefomgeving Schiphol.

Overeenkomst getekend voor supermarkt en 
woningen in De Kwakel

Het echtpaar Rehorst van supermarkt Quakel, wethouder Jan Hazen, ontwikkelaar 
Bob Könst en projectleider Caroline Jansen (v.l.n.r) slaan de handen ineen na de 
ondertekening.

Uithoorn - Het Schilders Collectief 
‘Biezenwaard Creatief’, staat voor een 
groep enthousiaste kunstschilders 
die wekelijks samen komen in 
Uithoorn om met hun hobby bezig
te kunnen zijn. Twintig jaar geleden 
opgericht door Nestor Rinus den 
Ouden. Met een dubbel gevoel koes-
teren wij zijn creatieve nalatenschap 
en doelstelling om gezamenlijk te 
werken aan individuele ontwikkeling. 
Waardoor ieder voor zich, met zijn of 
haar gekozen techniek en materiaal 
tot steeds betere resultaten kan 
komen. Daarnaast is plezier en 
sociaal contact nog steeds een 
belangrijk element. Acryl en aquarel 
vormen de basis, maar er wordt ook 
gewerkt met potlood, pen, pastelkrijt 
en houtskool. Een echte aanrader om 
een groot aantal kleurrijke werk-
stukken wat nader te gaan bezien.
En mocht u geïnspireerd raken: begin 
maart start ons nieuwe seizoen.
Voor nadere informatie kunt u bellen 
06 - 8114 4150. De expositie is vanaf 
heden te bezoeken op werkdagen 

van 9.30 tot 15.00 uur, bij ‘Participe 
Amstelland’ in het Wijkcentrum aan 
de Bilderdijkhof in Uithoorn.

Schilderijen expositie
aan de Bilderdijkhof
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Mijdrecht - Na twee jaar mag er nu 
eindelijk weer met oud en nieuw 
vuurwerk worden afgestoken door 
particulieren. Bij Tuincentrum Wieg-
mans zijn ze er helemaal klaar voor. 
Online kan er al uit een ruim assorti-
ment een keuze worden gemaakt en 
ook in de showroom achter het tuin-
centrum staan de voorbeelden klaar 

om uit te kiezen. “We zijn eind novem-
ber begonnen met de voorverkoop”, 
vertelt eigenaar Nard Wiegmans in de 
kas waar het vuurwerk de laatste drie 
dagen van het jaar over de toonbank 
zal gaan. “Als je het vuurwerk via de 
website www.tuincentrum-wiegmans
.nl bestelt, kun je rustig kijken wat je 
wilt hebben. Soms is er een �lmpje 

bijgevoegd waarop je kunt zien
wat het vuurwerk doet en je hebt de 
zekerheid dat het klaarstaat.”  Wieg-
mans is aangesloten bij de webshop 
van Vuurwerktoppers. “Maar ook 
mensen die voor de losse verkoop 
komen, hebben zich meestal goed 
voorbereid op wat ze willen kopen 
en anders kunnen wij goed advies 
geven. We willen graag tevreden 
klanten.” Persoonlijk contact vindt 
Nard erg belangrijk.

Direct mee
“Het is bij ons niet zo dat je ergens 
betaald en dan in een lange rij moet 
wachten om verderop je vuurwerk 
op te halen. We hebben een lange 
balie waar negen kassa’s komen te 
staan en je wordt van begin tot
eind door dezelfde medewerker 
geholpen.” De voorraad vuurwerk 
wordt veilig opgeslagen in speciaal 
daarvoor gebouwde bunkers. 
Hulp bij de verkoop van vuurwerk 
krijgt Nard van Tom van Wijk. “Het 
vuurwerk is kwalitatief beter en 
mooier geworden. We hebben vuur-
werk van zes tot zeshonderd euro.

Je ziet dat mensen tegenwoordig 
meer gaan voor de compound box, 
dozen die je maar één keer hoeft aan 
te steken en die dan meerdere keren 
afschieten.” Zo zorgen de boxen voor 
een spectaculaire vuurwerkshow die 
bijna professioneel is. Maar er zijn 
ook verschillende soorten fonteinen 
te koop. “Een goede prijs-prestatie-
verhouding heeft de fontein van 
Prisma Sparklers”, raadt Tom aan. 

Vaders en zoons
Vaders komen vaak met hun zoon 
voor een kinderpakket met grond- 
en siervuurwerk. Jongeren vanaf 
twaalf en vanaf zestien jaar kunnen 
zelf vuurwerk kopen zoals grond-
bloemen en knetterballen. “Voor de 
veiligheid krijgt iedereen bij de 
bestelling een vuurwerkbril en 
aansteeklont.” 
Mensen kunnen al zo’n dertig jaar bij 
de betrouwbare verkoper terecht 
voor vuurwerk. Ze verwachten dan 

ook veel aanloop de laatste drie 
dagen van het jaar. “Klanten komen 
van ver, omdat wij dingen hebben 
die anderen niet hebben.” Ook zal er 
traditiegetrouw een verse oliebol zijn 
voor de klanten. “Vroeger bakte ik ze 
zelf, daarna liet ik ze voor de deur 
bakken, maar nu worden ze nog 
warm aangeleverd”, vertelt Nard.
“Het is een leuke tijd en we maken er 
een feestje van.”  Tuincentrum Wieg-
mans, Bozenhoven 105, is geopend 
voor het ophalen van vuurwerk op 
donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 
31 december van 09.00 uur tot 20.00 
uur en vrijdag tot 21.00 uur.

Het mooiste vuurwerk vind je
bij Tuincentrum Wiegmans

De Ronde Venen - Martine is 55 jaar 
en woont met haar man in Vinke-
veen. In december 2021 besloot 
Martine dat het allemaal anders 
moest en wilde af van haar overtol-
lige kilo’s. Ze gaf zich op voor de 
groepscursus die in januari 2022 van 
start ging. Nu bijna een jaar later is 
Martine ruim 20 kilo afgevallen en 
voelt ze zich beter dan ooit!

Wat was de grootste reden om 
jouw leefstijl te veranderen?
Ik kreeg erg last van mijn gewrichten 
en mijn rug. Ook was mijn bloeddruk 
en cholesterol te hoog. Daar slik ik 
het minimale aan medicijnen voor en 
dat wilde ik graag zou houden. Een 
hoge bloeddruk is op den duur echt 
gevaarlijk. Afvallen en meer bewegen 
was het advies van mijn huisarts 
destijds. Ik had vernomen dat er nog 
wat plekjes vrij waren bij afvallen in 
groepsverband. Een groep geeft toch 
extra motivatie. Je komt allemaal 
voor hetzelfde namelijk een gezon-
dere leefstijl met als doel afvallen!

Wat waren jouw verwachtingen 
vooraf?
Tien kilo was ongeveer mijn 
uitgangspunt, maar het werd ruim 
het dubbele. In het begin ging het 
allemaal niet zo snel. Door niet op te 
geven, maar de adviezen goed op te 
volgen. Elke keer weer kleine veran-
deringen aan te brengen ging het 
afvallen steeds beter. Nooit gedacht 
dat het niet met minder, maar met 
meer eten zou lukken!

Wat vond je in eerste instantie van 
de veranderingen?
Ik wist eigenlijk helemaal niet meer 
wat ik nou wel en niet moest eten.
Je hoort en leest zoveel verschillende 
adviezen. Je kunt gelukkig nog 
genoeg wél blijven eten. Je moet 
uiteindelijk eten en drinken wat voor 
je lichaam het beste is.

Ben je ook meer gaan bewegen?
Ja. Ik ben zeker meer gaan bewegen! 
Ik wandel nu elke dag. Elke dag een 
lange wandeling en soms een kleine 

wandeling extra. De ene keer alleen 
en soms loopt mijn man ook mee.
In het begin ging het wandelen zeer 
moeizaam. Door goede tips en 
enthousiasme bij Slimness ging
ik toch aan de slag en nu ga ik als 
een speer! Minimaal last van mijn 
gewrichten. Echt ongelofelijk.

Waar ben je nu het gelukkigst 
mee?
Ik ben erg trots op mezelf dat het
zo goed gelukt is en dat ik nu geen 
extra medicijnen hoef te slikken. 
Ook kom ik ‘s morgens makkelijker 
mijn bed uit en heb ik zin in de dag. 
Ik heb meer conditie en heb ik de 
hele dag minder kilo’s mee te 
slepen.

Denk je dat je het ook vol gaat 
houden? Zo ja, waarom?
Ja zeker! Ik weet nu heel goed wat
ik wel en wat ik niet kan eten en 
drinken. Met soms natuurlijk hier en 
daar een versnapering. Want anders 
houd je het niet vol. Ik kan koekjes 
en gebak nu veel makkelijker laten 
staan want hoe ik mij nu voel daar 
kan geen koekje of gebak tegenop.

Wat zou je aan de lezer nog kwijt 
willen?
Gewoon starten. Beginnen en niet 
steeds uitstellen. Dat heb ik ook 
gedaan. Uiteindelijk had ik dit veel 
eerder moeten doen. Mijn man is nu 
trouwens ook 30 kilo kwijt. Gewoon 
door gezonder eten en meer 
bewegen. We kunnen dit iedereen 
aanraden. Je voelt je zoveel beter en 
je hebt maar één leven daar moet je 
zuinig op zijn!

Martine verloor in 2022
ruim 20 kilo

Kerstzang in Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 24 december 
a.s. wordt er in de hervormde 
gemeente van Wilnis een kerstzang-
dienst gehouden. De avond begint 
om 19.00 uur. Het thema is dit jaar: 
“Zie, dit Kind”. Samen zingen met het 

kinderkoor Ismaël, projectkoor 
Hiddai en diverse muzikanten. Doet 
u/jij ook mee? Allen heel hartelijk 
welkom! Na a�oop bent u/jij van 
harte welkom in De Roeping (naast 
de kerk) voor drinken en wat lekkers.

Regio - Op 6 januari 2023 kan de 
Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde 
Venen eindelijk de traditionele 
nieuwjaarsdrive weer organiseren. 
De opbrengst is voor de kinderen 
van de voedselbank in Uithoorn/De 
Kwakel. Twee jaar moesten we 
wachten maar nu kunnen alle 
bridge-liefhebbers in Uithoorn/De 
Kwakel en De Ronde Venen weer 
gezellig aanschuiven in het dorps-
huis van De Kwakel. 44 paren kunnen 
meedoen. De bridgedrive wordt als 
altijd afgesloten met een grote 
loterij. Dit jaar is de opbrengst van 
het evenement een verrassing voor 
de kinderen van alle gezinnen die 
gebruik maken van de voedselbank 
Uithoorn/De Kwakel. De donkere 
maanden na de Kerst zijn voor de 
kinderen soms moeilijk door te 
komen. Ze zijn veel binnen, de dagen 
zijn kort. Geld voor een nieuw spel of 
voor knutselspullen is er bijna nooit. 
Met de opbrengst krijgen de 
kinderen de ruimte voor spelen en 
a�eiding. Bridgeparen kunnen zich 
nog aanmelden voor de drive. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden 
per e-mail bij catherinevandegraaf@
gmail.com, o.v.v. Bridgedrive, naam 
en naam bridgepartner, speelsterkte. 
Inschrijfgeld € 25,– overmaken op 
Iban NL34 RABO 0320 2445 55 t.n.v. 
Soroptimist Int Club Uithoorn/De 
Ronde Venen o.v.v naam en naam 
bridgepartner. Uw inschrijving is 
de�nitief zodra uw bijdrage is over-
gemaakt. U bent van harte welkom 
op de Nieuwjaarsbridgedrive van de 
Soroptimistclub op vrijdag 6 januari 
2023 in Dorpshuis De Kwakel. Inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Traditionele nieuwjaarbridgedrive 
door Soroptimiistclub
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Uithoorn/De Kwakel - Dit ‘Kerst vier 
je samen’ was het thema van een 
bijeenkomst afgelopen zondag in
de kantine van Legmeervogels.
Met steun van het Initiatie�onds 
Uithoorn/De Kwakel waren 80 dames 
en heren naar de bijeenkomst 
gekomen. Voor deze bijeenkomst is 
de doelgroep, de oudere inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel, zij 
hebben zich via de website Hallo-
ween Uithoorn of telefonisch aange-
meld. Ook konden de deelnemers 
aangeven of zij op eigen gelegen-
heid willen komen of zij leuker 
vinden om thuis opgehaald te 
worden. Uiteindelijk zijn er tien 
chau�eurs gratis in de weer geweest 
om deelnemers op te halen en later 
ook weer thuis te brengen. Heerlijk 
was het, toen de deelnemers terug 
naar huis zijn gereden, de reacties te 
horen. “Grandioos”, ‘‘Fantastisch’’, 
‘’Heel gezellig” , “Hier kan ik weer 
even op teren en met heel veel 

plezier op terug kijken”. Dit is een 
kleine greep uit de vele positieve 
reacties van de deelnemers.
Om alles goed te laten verlopen 
waren er 21 dames en heren vrijwil-
ligers van Legmeervogels samen met 
een deel van de zaterdagselectie van 
Legmeervogels aanwezig om
de deelnemers, aan deze bijeen-
komst te voorzien van een natje en 
droogje. Verder was aanwezig de 
keukenbrigade van restaurant
De Schalkse uit Weesp.

Sponsoren
Ook zijn er weer talrijke sponsoren 
die aan het slagen van deze bijeen-
komst hebben mee willen werken. 
Graag willen wij de namen van deze 
welwillende sponsoren vernoemen, 
allen zij hebben nadrukkelijk aange-
geven om de namen niet te 
vermelden. Dit doen wij dan ook.
Bij binnenkomst worden de deel-
nemers getrakteerd op ko�e, thee

en een petit four. Later op de dag was 
er ook tijd voor een overheerlijke 
kipsate met patat friet en een salade. 
Ook een heerlijke ijstaartje mag niet 
ontbreken. Verder was er natuurlijk 
genoeg te drinken. Het kan dan niet 
zonder het ouderwetse advocaatje 
met slagroom. Dit laatste vond weer 
gretig aftrek
Het was uiteraard niet allen drinken 
en eten. Zo was er een optreden van 
zanger Edo Barends en trompettist 
Je�rey Parmentier. Tussen het eten 
en drinken door en de optredens is 
er ook nog even tijd voor een Bingo 
door de Bingodames van Het Hoge 
Heem: Wendy, Monique en Wilma. 
Omdat deze bijeenkomst zo 
geslaagd is, is er ook alvast een 
bijeenkomst vastgelegd in 2023, 
weer onder het motto ‘Kerst vier je 
samen.’ Deze wordt dan gehouden 
op zondag 17 december 2023. 
Advies: zet deze datum alvast in
uw agenda.
Aan het eind van deze zeer 
geslaagde bijeenkomst bedankte
de organisatie Bianca Viveen, Peter 
Bramsen en Ingrid Verhaar, alle deel-
nemers voor hun aanwezigheid. De 
sponsoren voor het bijdragen. De 
Bingodames van Het Hoge Heem 
voor hun medewerking en het 
verzorgen van de prijzen. De keuken-
brigade van restaurant De Schalkse 
uit Weesp. En verder alles vrijwilligers 
van Legmeervogels . Zo komt er rond 
de klok van 16.00 uur een eind aan 
deze zeer geslaagde bijeenkomst.
Op naar zondag 17 december 2023!

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.

Mijn Kerstmis en
Oud & Nieuw

Vorige week woensdag – na het uitkomen van de voorlaatste column van 
dit jaar – sprak iemand mij aan met de vraag; ‘Hoe zien bij u de laatste 
twee weken van het jaar er uit?‘ Die weken ben ik toch nog volop aan het 
werk, zei ik.
Ik gebruik deze tijd om dossiers op te ruimen en ook om nog ontmoe-
tingen te hebben met deze en gene. Maar uiteraard maak ik mij ook op 
voor Oud & Nieuw. Handhaving op de openbare orde is de taak van de 
burgemeester. En natuurlijk moet de jaarwisseling een feestje zijn, maar 
iedereen weet dat het een avond/nacht is waarin er van alles gebeurt. 
Dat betekent dat we op scherp staan. Ik schrijf ‘we’ want ik ben er natuur-
lijk niet alleen. Samen met de politie, brandweer, Openbaar Ministerie, 
handhaving, jongerenwerkers en beveiligers doen we er alles aan om het 
veilig te laten verlopen. We zijn goed voorbereid op escalaties.
Ik hoop wel van ganser harte dat de jaarwisseling voor iedereen rustig en 
plezierig verloopt. De rellen van 2019 alsook de brand in ’t Buurtnest 
vorig jaar zitten in mijn geheugen. Maar ook de agressie jegens onze 
hulpverleners laat mij niet onberoerd. Verschrikkelijk en onacceptabel. 
Wat dat voor impact heeft op bijvoorbeeld de brandweermannen, kunt u 
lezen op de Veiligheid/vuurwerk pagina die de gemeente Uithoorn 
volgende week plaatst in deze krant. Oud-bevelleider van de brandweer 
Nico Theuns schrijft erover in het voorwoord op die pagina.
En aan u de vraag: Ziet u iets verdachts... schroom niet en bel de politie.

Decembertijd
Doe ik dan helemaal niets privé in die decembertijd? Natuurlijk wel. Van 
eerdere columns weet u dat ik houd van culinaire dingen. Zo heb ik 
eerder voor het kerstdiner een Beef Wellington gemaakt. Dat is best wat 
secuur werk, maar geeft een enorme voldoening bij goed resultaat. Ik ga 
er weer voor. En ja... bij ons thuis is er een mix van liefhebbers. Sommigen 
houden van vegetarische gerechten. Dus voor de zogenaamde derde 
kerstdag komen twee van m’n drie kinderen en dan maak ik klassieke 
risotto. Klassiek betekent voor mij lang roeren en beetje bij beetje laten 
inkoken met �jne bouillon. Maar deze kerstperiode is er ook één van 
bezinning. Vragen als ‘wat gebeurt er toch in de wereld en hoe uit zich 
dat bij mij in de buurt?’ en ‘hoe kan ik daar nog een positieve bijdrage aan 
leveren?’ zijn vragen die ook langskomen. Het zal mij stimuleren om er in 
2023 weer ‘vol’ voor te gaan voor Uithoorn en De Kwakel.

Ik sluit deze laatste column van 2022 af met iets heel anders. Het WK 
voetbal. Het zit er weer op. Het Nederlands elftal heeft gestreden als 
leeuwen en daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Ook heb ik 
genoten van het Marokkaanse elftal. We kunnen wel stellen dat het elftal 
dé sensatie van het toernooi was. Prachtig om te zien! Ook hoe voetbal 
zoveel emotie met zich meebrengt.

Welkom
Op een goede jaarwisseling. Ik zie u graag in het gemeentehuis op
9 januari rond 18.00 uur om u persoonlijk samen met de gemeenteraad 
gelukkig nieuwjaar te wensen. U bent van harte welkom!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Hoe waardeert u de 
parkeergelegenheid in de eigen wijk? 
Ervaart u parkeeroverlast in uw wijk? 
Kunt u gemakkelijk in de rest van het 
dorp parkeren? Deze vragen komen 
terug in de enquête Nieuw parkeer-
beleid van de gemeente Uithoorn.

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040
Op het gebied van mobiliteit (het 

verkeer) verandert er veel. Met de 
Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 werkt 
de gemeente aan een goede balans 
tussen veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Behalve parkeer-
gelegenheid zijn langzaam verkeer, 
bestemmingsverkeer, en openbaar 
vervoer belangrijke thema’s in de 
mobiliteitsvisie. In de visie worden
de nieuwste technieken en ontwik-

kelingen op het gebied van mobiliteit 
meegenomen, zoals deelauto’s, deel-
scooters, slimme verkeerslichten en 
apps om mee te reizen.
Wij zijn benieuwd naar uw mening 
over het parkeerbeleid in de 
gemeente. U kunt de enquête 
invullen op www.uithoorndenktmee
.nl/parkeerbeleid. Met uw mening
en ideeën helpt u de gemeente
om goede keuzes te maken bij het 
parkeerbeleid voor de komende jaren.

Enquête nieuw parkeerbeleid

Uithoorn - Maandagmiddag werd de 
brandweer opgeroepen i.v.m. een 
brandje in een ondergrondse container 
op de Marijnenlaan. Dit soort brandjes 

wordt vaak geblust door de container 
vol water te laten lopen. Ook nu is dat 
gebeurd. De oorzaak is tot op heden 
nog niet bekend.

Ondergronds brandje

Foto:  Jan Uithol.

Uithoorn - Nog op zoek naar een 
toetje voor de kerstdagen? Het jeugd-
kanopoloteam van Michiel de Ruyter 
ging afgelopen maandag op zoek naar 
het beste recept voor na je kerstdiner. 
Ze doopten hun bijzondere winteracti-
viteit: ‘Heel Uithoorn maakt toetjes!’
In drie teams voerden de kinderen
een technische opdracht uit. Ze kregen 
een basisrecept, waaraan ze hun eigen 
smaak konden toevoegen. Eén duo 
kreeg een magnetroncakeje, één 
chocolademousse en één kwarktaart. 
Het vereiste veel teamwork, maar 
binnen een uur hadden alle teams
een bijzonder smaakvol toetje op tafel. 
Eindelijk tijd voor het leukste gedeelte: 
opeten!

Het toetje van Lars en Per - twee koks 
in de dop - werd uiteindelijk door de 
driekoppige jury unaniem uitgeroepen 
tot het verrukkelijkste recept. “De 
combinatie van smaken, de presen-
tatie en de unieke touch van beide 
koks, maken het kwarktaart-recept een 
uitstekende tip voor de Kerstdagen,” 
aldus jeugdcoaches en gelegenheids-
juryleden Rosalie en Kian. Hieronder 
lees je hun recept.
Ingrediënten: 175 gram bastogne,
30 gram boter, 125 ml slagroom, 
125 griekse yoghurt, Bakje fram-
bozen, 1 zakje vanillesuiker, poeder-
suiker.
Nodig: mixer, kommen, vier glazen, 
steelpan, koekenpan.

1. Doe de bastogne in een dichte 
plastic zak en sla met een deegroller of 
hard materiaal tot kruimels. Doe dan 
de kruimels van de zak in een pan met 
zachte gesmolten boter. Bak de krui-
mels op laag vuur. Klop ondertussen 
de slagroom met vanillesuiker. Als het 
geklopt is tot slagroom doe dan de 
griekse yoghurt en nog een beetje 
poedersuiker erbij en mix. 
2. Prak de frambozen licht en meng 
door de slagroom. Doe de bastogne
in een glasje en druk licht aan. Doe de 
slagroommix in het glas. Als je dat hebt 
gedaan, top je het glas af met fram-
bozen en sinaasappelpartjes. Doe het 
daarna in de koeling voor 15 minuten. 
3. Komt het uit de koeling, doe dan
de bastognekruimels op het fruit en 
bestuif met poedersuiker. Je versiert 
met gebakken walnoten en bastogne-
kruimels. Genieten maar!

Kwarktaartrecept winnaar van
‘Heel Uithoorn maakt toetjes’

Kerst vier je samen
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Horizontaal: 1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schenken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans
40 deel v.e. opera 41 voordat 42 slokje 44 Engelse titel 45 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 46 stuk grond 47 voorjaar 49 wilde haver 50 grasland
51 schepping 52 ijzig 54 entertainer 56 inkeping 57 zo-even 58 riv. in Frankrijk 59 zuiver gewicht 61 de onbekende 62 buigzaam 64 buislamp 65 stekken
67 adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje
79 langspeelplaat 80 zoemer 81 conversatie 83 benadelen 86 honkbalterm 88 zangnoot 91 van een 92 verlegen maken 94 getal 95 Japanse munt
96 beeldscherm 99 intensive care 102 reputatie 105 sjaal 106 kreet 107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje
116 filmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132
te strak zitten 134 schuif 135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150
dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw in Amsterdam
162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek
182 deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig
199 volkomen hetzelfde 201 een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van sport 212 Spaanse uitroep 213
kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdrukker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fier 226 Frans lidwoord 227
handelsvoorwerp 230 pret 231 afgemat 232 snoepgoed 234 voormiddag 236 millimeter 239 stuk grond 240 verdwenen 243 beurtschipper 245 bakgerei 247
reeds 249 deel v.e. viool 251 eerste man 253 godin v.d. dageraad 254 senior 255 land in Europa 257 poste meridiem 258 filmdecor 259 deel v.e. autoweg 260
Europeaan 262 mineraal 263 dun koord 265 oude lengtemaat 267 het kweken 269 emeritus 271 gewis 273 Argentijnse dans 274 vreemde munt 275 muze v.d.
zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch
afbreekbaar afval 288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 295 zeurderig huilen 297 laten weten 299
medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.

Verticaal: 2 druk v.e. boek 3 afzonderlijk 4 concept 5 symbool voor ijzer 6 oefenmeester 7 sneller dan verwacht 9 rekening-courant 10 klus 11 innig samen
12 blijven steken 13 evenaar 14 verbond 15 olm 16 wereldrecord 17 megabyte 18 snijwerktuig 19 profeet 20 glazen aanbouw 21 wettig 22 hemels wezen
23 informatieboek 24 loofboom 25 treiteren 26 op orde brengen 27 noordwest 28 knap 29 pl. in Gelderland 30 hardloper 31 brede sjaal 33 ontkenning 36 deel
v.e. zeilschip 37 prikkende plant 39 deel v.e. zin 43 roklengte 48 verbouwen 51 vakgenoot 52 deel v.e. bloem 53 tekst op muziek 55 soepkom 60 deel v.d. voet
62 scheel kijken 63 gatenkaas 66 borrel 72 spil 73 hebberig persoon 74 pl. in Limburg 75 symbool voor chroom 79 vogeleigenschap 80 prima 81 haarversteviger
82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 93 bokspodium 97 zoete
lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129
leerkracht 131 gat 132 commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 ondernemingsraad 142 voegwoord 144
selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met stekels 166 tegen
167 ledemaat 168 Evangelische Omroep 169 mijns inziens 170 waterlander 171 vergen 172 legsel v.e. vogel 173 par example 174 kuip 175
timmermansgereedschap 177 taaleigen 178 muziekgezelschap 180 melkklier 181 slank en sierlijk 184 schenkmond 186 wang 188 schrijfvloeistof 189 verdikte
huid 191 bouwkundig ingenieur 192 dikke tak 194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 koningstitel 204
dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ontschorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld
225 moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242
voedsel 243 roofvogel 244 Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 252 direct 256 grondsoort 259 actie-
radius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar
onderwijs 298 nummer 299 pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.
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Geen �etstunnel in het nieuwe plan
In de zomer van 2022 is verder 
onderzoek gedaan naar ‘de bocht bij 
Mijdrecht’. Uit die participatieronde is 
duidelijk naar voren gekomen dat 
omwonenden, weggebruikers en de 
gemeente De Ronde Venen, een 
sterke voorkeur hebben uitge-
sproken voor het strekken van de 
beruchte bocht. Dat zou dan volgens 
de provincie zonder aanleg van een 
�etstunnel moeten zijn. Die zou erg 
duur zijn en “lastig inpasbaar”. De 
verkeersveiligheid zou tot stand 
moeten komen door het aanbrengen 

van een geleiderail, het verlagen van 
de maximum snelheid en het 
aanbrengen van “verkeersremmende 
plateaus bij kruisingen.”  

Kostenversobering
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
lieten het college van burgemeester 
en wethouders van De Ronde Venen 
weten dat een �etstunnel een ‘no go’ 
was. De relatief dure constructie voor 
de aanleg van een veilige �etstunnel 
onder het nieuwe tracé van de N201 
zou “door kostenversobering” niet 
langer onderdeel zijn van de nieuwe 
studiefase 3,  het meest actuele 
verkeersplan voor de N201. 

Afstemming en samenwerking
Toen deze, zoveelste teleurstelling 
rond de provinciale N201 aanpak 
onlangs bekend werd, hebben inwo-
ners uit Waverveen direct hierover 
hun ongenoegen kenbaar gemaakt 
bij plaatselijke gemeenteraadfracties 
en ook bij provinciale fracties. Dit 
leidde tot een unieke afstemming en 
samenwerking tussen diverse fracties 
uit de gemeenteraad en hun collega-
volksvertegenwoordigers in de 
Provinciale Staten, zoals CDA, Groen-
Links, ChristenUnie, SGP, D66 en VVD. 
Op provinciaal niveau was toen ook 
al sprake van weerstand tegen het 
voorstel van Gedeputeerde Staten 

N201 krijgt tunneltje voor veilige 
oversteek fietsers

om de �etstunnel te schrappen. 
Vorige week woensdag, 14 december 
2022, vergaderden de Provinciale 
Staten van Utrecht over de toekomst 
van de N201. 

Aandacht kwetsbare 
verkeersdeelnemers
CDA-Statenlid Gerdien Bikker-Trouw-
borst benadrukte dat kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals �etsers 
juist veel meer aandacht verdienen. 
Ze noemde de aan te leggen �ets-
tunnel bij het Waverveense pad een 
duurzame, veilige investering voor 
de lange termijn. “Zo wordt voor-
komen dat inwoners aan de noord-
zijde van de N201 worden afge-
sneden.” Harry Wolting (ChristenUnie) 
twijfelde aan de kosten van de 
tunnel. “Als dat om 10 tot 12 miljoen 
euro gaat, dan lijkt dat op een tunnel 
met een gouden randje. Daar vragen 
de inwoners niet om.” 

“Als u ja zegt”
Het onderwerp Toekomst N201 
maakt deel uit van de portefeuille 
Mobiliteit. Dit was onderdeel van de 
bestuurstaken van Gedeputeerde 
Arne Schaddelee (ChristenUnie). 
Sinds enkele maanden heeft Schad-
delee zijn werkzaamheden om 
gezondheidsredenen tijdelijk over-
gedragen aan bestuurder-collega 
Robert Strijk (D66). Die benadrukte 
dat het voorstel voor onderzoek naar 
en realisatie van de �etstunnel niet 
van Gedeputeerde Staten komt, 
maar dat de leden van Provinciale 
Staten zelf een oordeel moeten 
maken. “We staan er open in. Uw 
intentie is duidelijk. Als u ja zegt, dan 
gaan we het loyaal doen.” Dit bete-
kent dat er op een later moment nog 
wel een aparte kredietaanvraag moet 

worden gedaan voor de aanleg van 
de gewenste �etstunnel.  

Motie ‘�etstunnel’ aangenomen
De kern van de aangenomen motie is 
dat Gedeputeerde Staten de 
opdracht krijgen te onderzoeken 
waar op het nieuwe traject van de 
N201 (nabij de Veenweg of het 
Waverveense pad) de aanleg van een 
�etstunnel het meest kansrijk en 
e�ectief is en die aanleg onderdeel 
van het plan te laten zijn. 
De motie over de �etstunnel, geza-
menlijk ingediend door CDA, Groen-
Links, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en 
50Plus, werd unaniem aangenomen 
met 40 stemmen voor. “Dat is mooi”, 
aldus Hans Oosters, Commissaris van 
de Koning, die de vergadering 
voorzat. Uit de discussie in de Staten 
werd ook duidelijk dat de toe- en 
afritten van de N201 bij Vinkeveen 
worden “opgepakt”. De realisatie 
daarvan kan echter wel tot eind jaren 
’20 duren, vanwege de  complexiteit 
van deze problematiek. 

N201 in raad De Ronde Venen
Afgelopen dinsdagavond, 20 
december, stond het strekken van de 
bocht bij Mijdrecht op de agenda 
van de gemeenteraad. Het nieuwe 
tracé wordt aangelegd tussen de 
kruising van de huidige Veenweg tot 
aan het huidige Shell station. Het 
college heeft gevraagd in te 
stemmen met een �nanciële bijdrage 
van één miljoen euro. Ook is aan de 
raad gevraagd om in te stemmen 
met het overnemen van de huidige 
bocht van De N201 bij Mijdrecht. Ten 
slotte stelde het college voor om de 
benodigde grondtransacties tussen 
gemeente en provincie met gesloten 
beurs af te handelen.

De Ronde Venen - Traditiegetrouw 
organiseert de Zonnebloem afdeling 
Vinkeveen/Waverveen voor haar deel-
nemers, die vanwege hun lichamelijke 
beperking of verminderde mobiliteit 
niet meer zelf in staat zijn de voorberei-
dingen voor de kerstdagen te doen, 
twee bijeenkomsten in december.

Winterse landschap
Op 14 december was de Zonnebloem 
te gast bij de Intratuin in Ter Aar. De 
Zonnebloemgasten werden door de 
vrijwilligers thuis opgehaald en na het 
nuttigen van lekkere ko�e met gebak 
kon er daarna worden rondgeneusd in 
het grote tuincentrum dat volledig in 

Zonnebloem met kerst

De Ronde Venen - De lichtjes op 
Vlinderbos branden en stralen 
warmte en gezelligheid uit. De 
ouderraad heeft ervoor gezorgd dat 
de school prachtig versierd is. De 
leerkracht Beeldende vorming heeft 
samen met de kinderen uit de onder-
bouw grote ‘feestbeesten’ geknut-
seld. Deze lachen je tegemoet als je 
de school binnenkomt en staan 
onder de kerstbomen.
Het thema ‘Warmte voor en met 
elkaar’ is afgelopen vrijdag geopend 
met een viering in de hal. Een viering 
is één van de pareltjes van het Jena-
plan onderwijs. In de hal klonken 
klassieke kerstnummers, tijdens het 
voorlezen van het prentenboek ‘De 
zeven kersttruitjes’ van Jan Fearnley, 
een mooi kerstverhaal over warmte 

en delen. Alle kinderen hadden zelf 
ook een lekkere warme, paarse of 
(foute) kersttrui aan. Daarna hebben 
de kinderen kerstkaarten geschreven 
voor eenzame ouderen. Afgelopen 
week is er een kerstcarrousel 
geweest. Opa’s en oma’s mochten 
gezellig meedoen met kerststukjes 
maken. Dit bleek een groot succes.
Deze laatste week voor de kerst-
vakantie hebben ze nog met elkaar 
elke ochtend genoten van kerstop-
tredens, ze hebben geschaatst met 
de groepen 5 t/m 8 op de schaats-
baan in Mijdrecht, de bovenbouw 
heeft zelf kaarsen gemaakt en dit 
alles zullen ze komende donderdag 
afsluiten met een gezamenlijk kerst-
diner en een kerst-sing-in op het 
schoolplein met grote vuurkorven.

Opa’s en oma’s helpen op 
Vlinderbos

De Ronde Venen - Deze actie is in 
samenwerking met zelfstandig adviseur 
RegioBank Vinkeveen en de OVM Vinke-
veen, gestart om tijdens de schoolva-
kantie een activiteit te organiseren voor 
eenoudergezinnen en hun buddy’s. Te 
beginnen met de voorjaarsvakantie 
2023. De activiteit die wij willen organi-
seren is ‘Struinen door de duinen’. De 
stichting GezinsBuddy in de Ronde 
Venen maakt zich sterk voor eenouder-

gezinnen in een kwetsbare situatie, met 
geen of slechts een beperkt sociaal 
netwerk. Er is naast veel plezier en 
ontspanning ook ruimte voor een eerste 
ontmoeting. Door deelname aan de 
activiteiten leren de gezinnen elkaar 
kennen. Hopelijk is dit het begin van 
nieuwe vriendschappen. Dit geldt zowel 
voor de ouders als voor de kinderen. 
Wanneer gezinnen elkaar leren kennen 
en steunen kunnen zij weer aansterken, 

Steunend sociaal netwerk voor 
overbelaste eenoudergezinnen

doordat zij niet langer het gevoel 
hebben er alleen voor te staan. Draagt U 
de kwetsbare eenoudergezinnen in de 
Ronde Venen een warm hart toe, steun 
de GezinsBuddy dan met een �nanciële 
bijdrage. Elk bedrag is welkom en helpt 
de GezinsBuddy om dit doel te 
bereiken. Als het gedoneerde bedrag 
hoger is dan € 2.000,– zal dit voor een 
volgende activiteit worden gebruikt. 
Kijk op Steunend sociaal netwerk voor 
overbelaste éénoudergezinnen (samen-
voordebuurt.nl), in samenwerking met 
OVM Vinkeveen, zelfstandig adviseur 
RegioBank. 

kerstsfeer is. Een aantal gasten 
maakten van het bezoek gebruik om 
met kleine aankopen de kerstsfeer 
thuis te vergroten. Het mooie winterse 
landschap was een bonus voor de 
gasten die samen met de vrijwilligers 
genoten van de rit terug naar huis.

Kerstgroen
Donderdag 15 december waren de 
gasten van de Zonnebloem uitgeno-
digd om een kerststukje te maken bij de 
Firma Ruizendaal. Omdat het al een 
aantal nachten zeer koud was geweest 
was het aanbevolen om zich goed 
warm aan te kleden. Ook lagen er plaids 
klaar voor als het echt te koud werd. 
Trudy en Peter Bon waren aanwezig om 
de gasten te begeleiden bij het maken 
van hun kerststukje. Iedereen was zo 
druk in de weer met kerstgroen, kerst-
slinger en kerstbal om er een mooi 
stukje van te maken dat de kou niet 
gevoeld werd. De ochtend werd afge-
sloten met een glaasje glühwein en 
iedereen ging tevreden naar huis.
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Vinkeveen - Op deze koude laatste 
zaterdag van de eerste seizoenshelft 
moest Hertha aan de bak tegen RAP. 

De eerste helft was een potje over 
en weer spelen met weinig kansen. 
De spieren moesten eerst warm-

Hertha eindigt als derde

gelopen worden op deze mistige 
middag. Na wat kleine irritatie’s over 
en weer besloten de teams er in de 
tweede helft een leuke pot voetbal 
van te maken. En dat gebeurde ook. 
Nadat Thijs zich liet verrassen bij een 
vrije trap waaruit de 0-1 ontstond 
werd Hertha wakker. Uit een paar 
prachtige combinaties maakte Mika 
de 1-1 na een fraaie voorzet van 
Niels. Even later weer zo’n mooie 
combinatie, nu via Rico die Ryan 
aanspeelde en dat was 2-1.Toch 
kwam RAP weer verschillende keren 
dicht bij de Hertha goal en een kwar-
tier voor het einde lag daar de gelijk-
maker in het net. Dat liet Hertha niet 
op zich zitten en kwamen met z’n 
allen naar voren. Kort voor tijd 
knalde Mika de 3-2 binnen. Met
deze overwinning sluit Herta met 
een fraaie derde plaats de eerste 
seizoenshelft af.

Mijdrecht - Het was zaterdag een 
belangrijke dag voor het vlaggen-
schip van de Argon jeugd. In de 
laatste competitiewedstrijd kon 
koploper Swift worden voorbijge-
streefd maar dan moest wel worden 
gewonnen met minstens drie doel-
punten verschil. Voor deze ene keer 
mochten de talenten het hoofdveld 
betreden. Het moest dan gebeuren 
tegen Roda 23 uit Amstelveen, een 
laagvlieger in deze competitie. De 
mannen van trainers Jordy en Stan 
lieten er geen kunstgras overgroeien. 
Binnen vijf minuten stond de 3-0 al 
op het scorebord. De ene aanval was 
nog mooier dan de andere. En dat 
gold ook voor de doelpunten. De 
mooiste kwam op naam van Jah’lyl 
die het leer vanaf 20 meter als een 
raket in de bovenhoek kegelde. De 

helaas geblesseerd Sam zag zijn 
team alleen maar beter worden. 
Vloeiende aanvallen wisselden elkaar 
in rap tempo af. Bij de pauze was de 
stand dan ook al 5-0. Mick, Matthew 
en Ruben waren o.a. de doelpunten-
makers. Terwijl keeper Jesse aan de 
andere kant weinig te doen had op 
deze winterse morgen. Na de rust 
stokten de doelpunten enigszins, 
maar dat kwam o.a. ook door het 
fantastische keeperswerk van de 
Roda goalie. Luuk had geen geluk , 
toen hij twee keer het metaal trof. 
Achterin gaven Senn en Raf weinig 
tot niets weg en op het middenveld 
bu�elden Finn en Lucas alsof zij nooit 
iets anders gedaan hebben. Toen 
scheidsrechter Mark Flapper a�oot 
werd de 7-0 overwinning en het 
kampioenschap uitbundig gevierd.

Argon JO12-1 Kampioen

Bovenste rij v.l.n.r. :  Stan, Finn, Luuk, Sam, Jesse, Raf, Mick en Jordy.
Onderste rij v.l.n.r. :  Jah’lyl, Ruben, Lucas, Senn en Matthew.

De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag stond het laatste korfbal-
weekend van 2022 op het pro-
gramma. De Vinken 1 trad aan tegen 
Furore 1 uit Assendelft. De hoofd-
macht van De Vinken sleepte een 
zwaarbevochten overwinning 
binnen door in de allerlaatste minuut 
het winnende punt te scoren. Het 
achttal van De Vinken kwam, samen 
met team van de week De Vinken D1, 
in de bekende formatie het veld op. 
Dit zou echter van korte duur zijn. De 
eerste aanval was voor Gideon Leef-
lang, Jerom Stokhof, Iris den Boer en 
Zoë van Dasler. Jelle Mul, Levi Kroon, 
Deena Dankelman en Eva Hemelaar 
begonnen in de verdediging.
Iris den Boer opende in de eerste 
minuut de score, waarna Zoë van 
Dasler al snel voor de 2-0 zorgde 
vanuit een vrije bal. Het bleek ook 
meteen het einde van haar wedstrijd, 
vanwege een enkelblessure werd zij 
vervangen door Emese Kroon. Furore 

begon snel mee te scoren en zette 
2-2 op het scorebord. Via strafworpen 
van Iris den Boer en Gideon Lee�ang 
liep De Vinken weer uit naar 4-2.
In deze fase van de wedstrijd is De 
Vinken scherper in de afronding en
is Furore zoekende in het aanspelen. 
De 5-2 werd met een omdraaibal 
gescoord door Levi Kroon, direct 
beantwoord door Furore met de
5-3 via een doorloopbal.

Blessureleed
Dan is er nog meer blessureleed.
Ook Deena Dankelman moest het 
veld verlaten en werd vervangen 
door Fenne Claassen. De strijd bleef 
daarna gelijk opgaan. De Vinken 
scoorde tweemaal via Jerom Stokhof 
en Gideon Lee�ang, maar liet vervol-
gens ook weer twee Furore dames 
van afstand raak schieten. Met nog 
een kleine acht minuten te spelen 
werd het verschil door Furore terug-
gebracht tot 1 doelpunt. In de slot-

fase van de eerste helft bleef de score 
op en neer gaan tot de 10-8 rust-
stand. Aan Vinkenzijde kwamen de 
punten van Gideon Lee�ang (2x) en 
Jerom Stokhof.
In de tweede helft werd het spel
er niet mooier op. Beide ploegen 
bleven strijden, maar het spel 
verliep met veel overtredingen en 
weinig doelpunten. Nadat Levi 
Kroon in de eerste minuut via een 
afstandsschot de voorsprong op drie 
punten wist te brengen, bleef het 
spel op en neer gaan. Gedurende
de gehele tweede helft werd het 
verschil niet groter dan twee doel-
punten. De slotfase werd echter 
ongekend spannend. In de laatste 
minuut kwam Furore op gelijke 
hoogte, 14-14. Het is het eerste 
aanvalsvak van De Vinken dat de 
laatste aanval uiteindelijk goed weet 
uit te spelen. In de laatste seconden 
deelt Iris den Boer de genadeklap 
uit door de 15-14 er van afstand in 
te schieten. Geen makkelijke 
wedstrijd, maar met deze overwin-
ning op zak gaat De Vinken als 
koploper het nieuwe jaar in.

De Vinken beslist thriller
in de laatste minuut

Vinkeveen - Het aspirantenteam JC1 
van volleybalvereniging Atalante is 
kampioen in hun pool geworden. 
Afgelopen zaterdag speelden ze
de laatste wedstrijd maar 1,5 week 
ervoor was de strijd om het kampi-
oenschap in een wedstrijd met de 
concurrent om de eerste plaats, V.V. 
Ouderkerk, al beslist. Op dat moment 
stond Ouderkerk slechts twee 
punten achter, terwijl dat team 
eerder steeds bovenaan had gestaan. 
Dus winnen in Ouderkerk zou het 
kampioenschap kunnen bepalen.
Het seizoen overziend heeft dit 
gemengde team, bestaande uit twee 
jongens en vier meisjes, het kampi-
oenschap dik verdiend. Vergeleken 
met vorig jaar zijn ze duidelijk 
gegroeid en niet alleen in lengte!
Ze serveren beter, spelen netter en

in drieën (pass, setup en smash), en 
ook het bovenhands serveren gaat 
bij een aantal al zo goed dat er aces 
worden gescoord (en gevierd!).
Er werd zelfs al een poging tot een 
drie-meteraanval gedaan. Wel kwam 
het team soms als een dieselmotor 
op gang, dan liepen ze een paar 
punten achter, maar vaak was het 
dan ‘erop en erover’. 
Voor de thuiswedstrijden was Anouk 
de coach. Uit nam één van de ouders 
die taak waar.
Belangrijk is dat Jort, Nienke, Lisa, 
Chloë, Jens, Nefelli en invaller Demy 
veel spelplezier en samen met elkaar, 
voor en na de wedstrijd, hebben. 
Voor het tweede deel van het 
seizoen is het aan trainer Denise om 
de jongens en meiden verder te laten 
groeien en ontwikkelen

Atalante JC1 kampioen

Mijdrecht - Maandag 12 december 
werd de tweede ronde van de 
wintercompetitie gespeeld. Wat je 
om je heen hoorde was de kreet: 
”Wat een puinhoop, hoe kunnen we 
er een manche of mooie bieding 
uithalen”. Het gevolg: veel deelscores 
en veel down-spellen. Slem werd niet 
gezien en ook de doubletten waren 
hier schaars, maar dat werd op 

donderdag meer dan goed gemaakt.
De uitslag: 1. Janny & Gerard Telling 
63,28%, 2. Chris van der Wilt & Carla 
Steenhuis Geertsema 62,76% en 3. 
Hennie van Nieuwkerk & Richard van 
Heese 60,68%.
Donderdag 15 december werd de 
vierde ronde van de wintercompe-
titie gespeeld. Ook hier waren de 
spellen complex en lastig om de 

juiste keuzes te maken met als 
uitslag in de A-lijn: 1. Jan Bronkhorst 
& Marika Romeijn 58,26%, 2. Riet & 
Gerard van der Meer 57,36% en 3. 
Truus Groot & Bep Schumacher 
57,12%.
In de B-lijn is de score: 1. Carla de 
Goede & Tineke Venhuizen 65,42%,
2. Ben Gabriel & Mart van der Voort 
58,33% en 3. Ineke Siegers & Anne-
marie Pierrot 54,17%. Paar Ben 
Gabriel speel 5SA, maar moesten 
delen met paren die 3SA plus2 
speelden.

BVM Bridge-uitslagen: 
hoofdpijndossiers
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Nog steeds bezig met windturbines?
Anco: Jazeker. Op verschillende 
fronten. In Amsterdam en in de 
provincie Utrecht. In Amsterdam ben 
ik lid van een adviesorgaan van de 
gemeente Amsterdam. Die advies-
commissie wordt ingeschakeld om 
adviezen te geven onder welke voor-
waarden windturbines al of niet 
geplaatst kunnen worden in de 
gemeente Amsterdam. Ik zit in die 
commissie namens inwoners van 

gemeenten die tegen Amsterdam 
aanliggen. Je moet voor deze 
gemeente dan denken aan het Gein-
gebied maar ook de oksel van de 
snelwegen A2 / A9. Dus op de rand 
van de gemeente Amsterdam, maar 
ook de gemeente De Ronde Venen. 

Maar daar is de gemeente De Ronde 
Venen toch tegen?
Ja, ik zat toen nog in de gemeente-
raad en een motie van ons om er 

Steeds meer deskundige waarschuwen: 
windmolens zijn ziekteverwekkers
De Ronde Venen - De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, 
heeft eind 2021 besloten dat er geen windturbines komen in de 
gemeente De Ronde Venen. De gemeente zet in op zonne-energie en 
heeft dat ook ingebracht als bod bij de RES, de Regionale Energie
Strategie. Geen windturbines dus zou je zeggen, ware het niet dat de 
provincie opeens in het nieuws is gekomen om gemeenten te dwingen 
om toch windturbines te plaatsen. Voeg daaraan toe de uitzending van 
‘Zembla’ over overlast van Windturbines dan is het logisch dat inwoners 
zich afvragen of er dan toch windturbines in onze gemeente komen?
Een vraag die wij als redactie ook hebben voorgelegd aan een fervent 
tegenstander van windturbines, Anco Goldhoorn, voormalig raadslid
van Ronde Venen Belang.

Anco Goldhoorn vecht tegen 
windmolens.

In september kreeg Zembla, na een beroep op de Wet open overheid 
(Woo) een inspectierapport in handen uit 2009. Daarin staat dat omwo-
nenden van windmolens met geluidsregels onvoldoende beschermd 
worden tegen overlast. Lees hieronder het artikel dat we erover schreven:

Omwonenden van windmolens worden met de geluidsregels onvoldoende 
beschermd tegen overlast. De geluidsnormen voor windmolens houden geen 
rekening met de zogenoemde ‘piekbelasting’: lawaaipieken waardoor omwo-
nenden niet kunnen slapen. Dat blijkt uit een inspectierapport uit 2009 van de 
VROM-inspectie (nu ILT) dat Zembla na een beroep op de Wet open overheid 
(Woo) in handen heeft gekregen. De Tweede Kamer vroeg het inspectierapport 
in 2009 op bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels, maar de minister 
weigerde het document destijds te verstrekken.

Voor windturbines bestond jarenlang een harde geluidsgrens die niet 
mocht worden overschreden. Totdat het ministerie van Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in 2009 
besloot dat er nieuwe regels moesten komen. Daarin werd bepaald dat 
geluidsgrenzen voortaan jaargemiddelden moesten zijn.

Dit wil je toch niet aan de rand van Vinkeveen?

Dit is veel beter en gezonder.

Regio - De bunker pal over de grens 
in Duitsland ligt vol met siervuur-
werk in vele creaties. Het uit China 
afkomstige vuurwerk is bestemd 
voor Hollandivani, Ambachtstraat 12 
in Beverwijk. Pal voordat de verkoop 
van start gaat, wordt de loods van 
Hollandivani gevuld met artikelen uit 
de bunker. Met dank aan gemeente 
Beverwijk start de verkoop in de 
nacht van woensdag/donderdag om 
precies één minuut over twaalf. Die 
donderdag kunnen de vuurwerklief-
hebbers tot 22.00 uur terecht om 

hun siervuurwerk aan te scha�en. 
Vrijdag 30 december zijn de verkoop-
tijden van 6.00 tot 22.00 uur en 
Oudejaarsdag van 6.00 tot 18.00 uur. 

Nederlandse primeur
“De Compoundbox met 1000 shots is 
een Nederlandse primeur”, laat Kees 
Kerkhof, samen met schoonzoon 
Bram van Wanrooij eigenaar van de 
vuurwerkgroothandel, weten. Kees 
heeft het ontwerp gecreëerd. “Ik 
betrek al het vuurwerk uit China en 
ga ook naar de fabriek. Daar is mijn 

Met Hollandivani sierlijk het 
nieuwe jaar in

Kees Kerkhof en Bram van Wanrooij zijn blij dat er na alle coronaperikelen weer 
vuurwerk verkocht mag worden. Foto: Bert Westendorp

idee ontwikkeld. Het resultaat is 
schitterend.” 

Nieuwjaarsbeleving
Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen 
niet meer verkocht worden. Bram: 
“Wij vinden dat prima. Het veroor-
zaakt een boel ellende. Siervuurwerk 
zorgt daarentegen voor een prach-
tige Nieuwjaarsbeleving.” De �rma is 
al jaren gespecialiseerd in de 
verkoop van kwaliteitsvuurwerk. “We 
zijn de grootste en goedkoopste 
leverancier in Nederland dankzij 
onze unieke relaties met Chinese 
topfabrikanten van vuurwerk”, laat 
het duo weten. Kijk voor meer infor-
matie op: www.hollandivani.nl

niet gezien heeft willen adviseren dat 
toch te doen (zie ook het bericht in 
het kader, rechtsonder dit artikel). In 
die uitzending kwam naar voren dat 
een onderzoek uit 2009 naar schade-
lijke gevolgen van windturbines heel 
snel in de la is verdwenen en pas na 
13 jaar eruit is gekomen. Als dat 
onderzoek eerder zou zijn gepubli-
ceerd had je in Nederland nagenoeg 
geen windturbines gehad. 
|
Wat is dan de essentie van het rapport?
Er zijn meerdere zaken onder het 
tapijt weggemo�eld. Allereerst het 
geluid. Dan heb je het over deci-
bellen, dB’s in de volksmond. Wind-
turbines maken geluid. In het onder-
zoek komt naar voren dat een 
geluidsbelasting van 37 dB door 
mensen goed is te verdragen. In de 
praktijk wordt een norm van 47 dB 
gehanteerd. Dat zijn ook de normen 
die op dit moment door de rijksover-
heid worden gehanteerd. Dan is het 
goed om te weten dat 3 decibel al 
gauw twee keer zoveel lawaai is. Heb 
je het over een verschil van 10 
decibel dan praatje over zes keer 
zoveel geluid. 

Dus het geluidsniveau is niet goed?
Nee, maar er is nog een ander aspect. 
Er wordt namelijk gerekend met een 
gemiddelde geluidsbelasting gedu-
rende het hele jaar. Dus als de wind-
turbine even stil staat mag deze op 
een ander moment meer lawaai 
maken. Bovendien mag je als omwo-
nende niet klagen totdat het hele 
jaar voorbij is. Dan is geluidsoverlast 
niet te handhaven. Wat mij betreft 
totaal gekkenwerk.

En jij hebt het ook over laag-frequent 
geluid gehad?
Ja, dat zijn trillingen die niet hoor-
baar zijn. Bewezen is dat 1 op de 12 
mensen hier gevoelig voor is. Dat 
deze mensen nagenoeg niet meer 

kunnen slapen, op den duur hartrit-
mestoornissen krijgen etc. Te veel 
ziektes om op te nomen. Misschien 
goed om te zeggen dat er in Neder-
land ongeveer honderd artsen zijn 
die gezamenlijk optrekken om dit 
probleem aan te kaarten en daar wat 
aan te doen. Zij maken zich vooral 
zorgen om kinderen, die door die 
lage frequentie last krijgen qua 
concentratie en te weinig slaap, wat 
op den duur leidt tot verlies van 
IQ-punten, iets waar kinderen hun 
hele leven last van hebben. 

Is daar onderzoek naar gedaan?
Heel beperkt. En dat zou de overheid 
eerst moeten doen. Een uitgebreid 
onderzoek naar nadelige e�ecten 
van windturbines. Misschien dat het 
rapport, waar Zembla het over had, 
ertoe leidt dat er nu wel uitgebreid 
onderzoek wordt gedaan.

Dus wat jou betreft geen 
windturbines?
Nee, eerst dat onderzoek en dan 
normen stellen zodat mensen er 
geen nadelige gevolgen van onder-
vinden. Dat is veel beter dan, zoals 
de gedeputeerde nu zegt, dat er kost 
wat kost windturbines moeten 
komen. Alsof gezondheid van 
mensen voor hem niet telt.

alles aan te doen dat er geen wind-
turbines tegen onze gemeentegrens 
zouden worden neergezet is toen 
aangenomen. 

Maar dan komen ze er toch ook niet?
Nou, ik zou daar niet zo zeker van 
zijn. In een raadsinformatiebrief van 
de wethouder in Amsterdam staat 
dat er met de omliggende gemeente 
wordt overlegd, maar onze 
gemeente wordt niet genoemd. Dan 
kun je er van ut gaan dat er geen 
overleg is tussen de wethouder uit 
Amsterdam en onze wethouder. Een 
linke zaak dus. Ik zou de gemeente 
hier dus willen adviseren contact met 
de Amsterdamse wethouder op te 
nemen om het standpunt van De 
Ronde Venen duidelijk te maken. 

En je had het over de provincie?
Zeker, samen met tien organisaties 
heb ik bezwaar gemaakt tegen het 
besluit van Provinciale Staten om de 
gedeputeerde de mogelijkheid te 
geven om gemeenten te dwingen 
om toch windturbines te plaatsen. 
Afgelopen woensdag is dit in provin-
ciale staten behandeld en uitgesteld. 
De bezwarencommissie moet zich 
opnieuw buigen over haar advies 
nadat professor Elzinga adviseerde 
mijn insteek te volgen. Een heel 
verhaal, maar het voert veel te ver 
hier uitgebreid op in te gaan. Belang-
rijker is waarom je hier geen windtur-
bines zou moeten willen.

En waarom is dat dan?
Nou je had het al over de uitzending 
van Zembla van afgelopen week over 
windmolens. Ik zou iedereen die dat 
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LEZERSPOST

Het Kerstkind zoeken en oppakken is aanvaarden dat leert dat je bent 
zoals je bent en iets moet doen met jezelf. Het is een feest om het licht in 
jezelf geboren te laten worden. Licht werpt schaduwen op donker, zodat 
je het kunt herkennen wat licht nodig heeft. Nóg meer licht zorgt ervoor 
dat schaduwen verdwijnen. Het onechte is dan uit je weg en alles is zoals 
het is. Dat geeft vrede.. Het lichtfeest is er als het donker, koud en liefde-
loos is. In jezelf, in je eigen hart - de koude stal soms zelfs een ijzige grot 
- maar ook in je omgeving, in de wereld. De wereld is de materie, het 
moeten, het dogmatische, onvrij makende, het kille, het berekende. De 
Ster - de liefde - is de liefde als lichtpunt, wegwijzer die aangeeft waar je 
wezen moet, wil je het Kind – de prille liefde – in je vinden. Die ster is te 
vinden aan de nachtelijke hemel. Overdag bij alle plezier en als je alles 
hebt wat je wilt, zie je die ster niet. Maar aan de rand van waar jij het niet 
meer zoekt, het niet meer ziet zitten en alles donker is en vastloopt, kun je 
de ster zien staan en waardeer je hem beter. Elk sprankje licht is dan zo 
waardevol. Het Kerstkind is geboren in een simpele stal te midden van de 
dieren. De simpele stal staat voor je hart vol eenvoud. De daar aanwezige 
dieren zijn je misvattingen, je verleidingen, je hopeloosheid. De ezel is je 
deemoed die alles kan dragen. De os is je verstand dat licht nodig heeft. 
Maria staat voor je ziel die het licht kan grootbrengen als ze de wil van 
haar wederhelft – de geest van God in haar – volgt… Jozef de geest in je 
die leidt, zorgt, beschermt…. De engelen, je raadgevers die er onge-
vraagd zijn, als je God wil meenemen op je reis door het onbekende land 
waar je vijanden, de Romeinse overheersers destijds moet zien te 
omzeilen. 

Herders
De Herders kwamen als eerste naar het Kind toe. Herders staan voor de 
mensen die als uitschot worden gezien en er niet bij horen en worden 
gediscrimineerd. Toch waren het de herders die het eerste het Kind 
kwamen opzoeken. Klopt. Ze hadden niets meer te verliezen en hadden 
liefde nodig. Het enige dat ze hadden was wie ze zelf waren. Misschien 
was dat wel hun enige houvast geworden: De Waarheid in hen die hen 
niet in de steek liet, waar mensen hen veroordeelden! Het was de Liefde 
in hun hart die hen zei te geloven in zichzelf. Het zijn de armen, de 
miskenden, de afgewezenen, de veroordeelden die vaak strijden voor een 
betere wereld, maar niet gezien en niet geloofd worden. Koning Herodes 
wilde het Kind doden. Natuurlijk. Herodes staat voor het ego, het kwaad 
dat alle leven, liefde, vrijheid wil doden. De mens zonder Liefde in hun 
hart, willen de liefde niet en doen alles om het lief hebben onmogelijk te 
maken. Alles moet volgens wetmatige structuur. Ieder in het gelid… Dat 
is de wens van het kwaad.

Kribbe
Je Hart is de kribbe, waar het Kind gratis voor niets geboren werd en kan 
worden. Het vermogen tot liefhebben ligt immers altijd nog in ieders 
hart. Alleen… laat je het Kind links liggen met de gedachte Liefde niet 
nodig te hebben en blijf je zelf maar aanmodderen en blijf je erbij dat de 
ánder, de regeringen, je status - het kwáád - jouw leven bepalen?
Voedt het Kind, want alleen dat geeft vrede in je hart en aan de wereld. 
Voedt jouw maat van liefde die alleen maar sterker wil worden en 
gebruikt wil worden. Dat is de drang van het leven. Dát is God, of zie jij 
het anders?! Weet, geloof je wel dat je liefde bent? Ja, je bent dat. Je hebt 
liefde. Alleen nu is de vraag: durf je deze liefde te voeden, sterk te maken 
door die liefde ook te doen!? Niet zeggen dat je niet weet hoe je dat moet 
doen. Dat is ook weer een ‘ja maar’. De liefde in je hart wijst je vanzelf de 
weg. Je kent de regel: Eer jezelf, deel van jezelf zoals de Hoogste Liefde 
die jou gemaakt heeft, is en wil. Doe dat belangeloos en vrijlatend en… 
het zal vrede zijn! Doe dat en we gaan een mooie tijd tegemoet, waarin 
liefde het kwaad overwint omdat er vanzelf geen ruimte voor leugen, 
bedrog, onvrijheid, misleiding, onrecht overblijft als we er niet meer aan 
mee doen.

Heb lief
Kies voor het meest zekere: heb lief! Pak het Kerstkind op. Aanvaard het 
grote cadeau dat Het Licht in de wereld kwam en de duisternis overwon. 
Jij kan dat met geen ritueel, geen priester, engel, meester, healer of 
goeroe. Een hogere trilling, meer bewustzijn of geestelijk ontwaken is 
niet af te dwingen. Het wordt alleen ontwikkeld door zelfwerkzaam te zijn 
in het doen van onbaatzuchtige liefde. Niemand kan je helpen. Je zult 
jezelf moeten helpen, door lief te hebben. Bij jezelf blijven is zijn zoals de 
Waarheid in jou dit wil. Waarom zou je van therapeuten, lichtmensen, 
moeten horen hoe je zou moeten zijn, of waar je aan toe bent, of welk 
kanaal er nu dan open zal gaan staan of ‘hoever je al zit op je spirituele 
pad’. Wat een dilemma’s, dat je je ontwikkeling in handen van anderen 
leggen moet!

Wees zelf werkzaam. Dat is de belofte van het Kerstkind dat zegt: Kom tot 
Mij, Ik geef je alle kracht, inzicht, wijsheid en rust die je nodig hebt. Hoe 
meer je Mij liefhebt en ik zie in je hart dat dat zo is, je verbonden bent 
met Mij en Ik dus door jou kan werken. Blijf echt of wordt echt. Ontdoe je 
van wie je niet bent. Want niet echt zijn, IS het kwaad! Liefde willen, 
zoeken en doen ter ere van de meest zuivere alles vergevende Liefde is 
het enige dat alle kwaad stopt! Zoek de voor jou hoogst mogelijk bereik-
bare liefde in je leven en dien deze ene Hoogste Levenswaarheid in jezelf, 
de ander en de nieuwe wereld van vrede, gelijkheid en vrijheid komt!

Gera Hoogendoorn-Verhoef, Zorgboerderij Inner-Art.

Kerstgedachte 2022

LEZERSPOST

Afgelopen vrijdag ging ik mijn eerste kerstinkopen 
doen. Tot mijn grote verbazing kwam ik in de ochtend 
in een �le bij het Amstelplein. Nagenoeg alle wegen 
rond het Amstelplein waren opengebroken. De winkels 
kon je alleen bereiken via een spiegelgladde weg langs 
de Schans. Ik vind het een schande en triest voor de 

winkeliers, dat in de drukste weken van het jaar het 
winkelcentrum Amstelplein nauwelijks te bereiken is. 
Als de gemeente de winkeliers op het Amstelplein 
warm hart toedraagt, dan had de gemeente de werk-
zaamheden moeten stopzetten tot de stille eerste 
weken van januari 2023. Er was toch al sprake van de 
nodige vertraging in de werkzaamheden.
Han Bezuijen uit Uithoorn

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Uithoorn-De 
Kwakel bestaat uit drie leden. Door een zeer ongeluk-
kige samenloop van verschillende omstandigheden 
zullen alle drie de leden in 2023 hun functie neer-
leggen en afscheid van de voedselbank nemen. De 
eerste stopt per 1 januari en de andere twee uiterlijk 1 
juli 2023. De VBU ondersteunt op dit moment meer dan 
100 gezinnen in de voorziening van wekelijkse voedsel-
pakketten. De uitvoering wordt aangestuurd door 
coördinatoren. Het bestuur staat hierdoor op afstand 
en heeft een facilitaire rol naar de coördinatoren zodat 
zij hun (vrijwilligers)werk goed kunnen uitvoeren. Dit 
werkt goed, zowel operationeel, logistiek als �nancieel 
is de stichting gezond en goed draaiend. Binnen de 
stichting heeft een oproep tot nieuwe bestuursleden 
(nog) niet geleid tot een aanmelding om bestuurslid te 
worden, maar er heeft zich wel één persoon met 
bestuurlijke ervaring van buiten de organisatie gemeld. 
Deze persoon is bereid om bestuurder bij de VBU te 
worden. De VBU is dus nog op zoek is naar ten minste 

twee andere kandidaten. De drie nieuwe bestuursleden 
kunnen zelf de functies (penningmeester en secretaris) 
en inhoudelijke taken verdelen. Graag nodigen wij 
belangstellende inwoners van Uithoorn en De Kwakel, 
die belangstelling hebben om een bestuursfunctie bij 
de VBU te vervullen, uit om te reageren op onze oproep. 
Wij zullen in een persoonlijk gesprek uitleggen wat de 
diverse taken van het bestuur zijn. Vanzelfsprekend 
willen wij de VBU stichting overdragen aan mensen met 
enige bestuurlijke ervaring, maar in ieder geval aan 
mensen met betrokkenheid bij de voedselbank. Alstu-
blieft, meld u bij ons aan! Kent u iemand die bestuurslid 
wil worden, meldt het ook bij ons en wij zoeken contact. 
Aanmelden kan op het e-mailadres voorzitter@voedsel-
bankuithoorn.nl Voor meer informatie over de voedsel-
bank verwijzen wij u graag naar onze website www.
voedselbankuithoorn.nl. Onze dank is groot!

(Huidig) bestuur Stichting Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel 

Gemeente: het is een schande

Noodkreet: Voedselbank Uithoorn-De Kwakel zoekt bestuursleden

Burgervader op bezoek bij 
diamanten paar Hazes-van Bruggen

Uithoorn - Hoe waardeert u de 
parkeergelegenheid in de eigen wijk? 
Ervaart u parkeeroverlast in uw wijk? 
Kunt u gemakkelijk in de rest van het 
dorp parkeren? Deze vragen komen 
terug in de enquête Nieuw parkeer-
beleid van de gemeente Uithoorn. 

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040
Op het gebied van mobiliteit (het 
verkeer) verandert er veel. Met de 

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 werkt 
de gemeente aan een goede balans 
tussen veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Behalve parkeergele-
genheid zijn langzaam verkeer, 
bestemmingsverkeer, en openbaar 
vervoer belangrijke thema’s in de 
mobiliteitsvisie. In de visie worden de 
nieuwste technieken en ontwikke-
lingen op het gebied van mobiliteit 
meegenomen, zoals deelauto’s, deel-

Uithoorn – Burgemeester Pieter 
Heiliegers ging vorige week op 
bezoek bij het echtpaar Hazes-van 
Bruggen. De reden van het 
bezoek? Joop en Wil vierden hun 
diamanten huwelijk. Dat betekent 
dat zij maar liefst 60 jaar getrouwd 
zijn. Het hele huis van Joop en Wil 
aan de Admiraal de Ruyterlaan in 
Uithoorn staat vol met bossen 
bloemen. En overal hangen er 
ballonnen. Ook buiten in de tuin is 
het versierd. Het is niet te missen 
dat het feest is bij de familie. De 
burgemeester, die een bos 
bloemen vooruit had gestuurd, 
wordt hartelijk verwelkomd door 
het bruidspaar en hun drie 
kinderen Jose, Hans en Peter. 
Onder het genot van een stuk taart 
wordt er gepraat over de eerste 
ontmoeting van het paar (tijdens 
een dansavond in Avifauna) en hun 
leven in Uithoorn. Met name Joop 
Hazes is geen vreemde in het dorp. 
Hij is er geboren en vooral bekend 
als “de tandarts van destijds”. Maar 
ook is met de burgemeester 
gesproken over de politiek waar de 
familie veel interesse in heeft.

Het diamanten paar gaf aan het 
zeer op prijs te stellen dat burge-
meester Heiliegers langskwam en 
alle tijd nam. Ook de burgervader 
kijkt terug op een waardvol 
bezoek: “Altijd mooi en inspirerend 
de verhalen van de bruidsparen te 
horen!”

Enquête Nieuw parkeerbeleid scooters, slimme verkeerslichten en 
apps om mee te reizen. 

Denk mee!
Wij zijn benieuwd naar uw mening 
over het parkeerbeleid in de 
gemeente. U kunt de enquête 
invullen op www.uithoorndenktmee.
nl/parkeerbeleid. Met uw mening en 
ideeën helpt u de gemeente om 
goede keuzes te maken bij het 
parkeerbeleid voor de komende 
jaren.
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De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag 17 december waren er 
maar liefst drie Kerst-dansshows. 
Om 12.00 uur, 13.45 uur en 15.30 
uur stonden de shows gepland.

De locatie was ook dit jaar weer in 
de Vijf Bogen te Baambrugge. Alle 
groepen kwamen voorbij in een 
afwisselend programma. Mini’s,
ballet, streetdance, hiphop, modern 

jazz, demoteams, voorselecties en 
specials. Het was een dag om nooit 
te vergeten. De dansers waren 
intens aan het stralen. Uiteindelijk is 
dit waar je al maanden naar toe aan 
het werken bent als dansschool. Het 
applaus ging daarom ook door het 
dak en dat allemaal dankzij deze 
fantastische dansers.

Kerst-show’s Enjoy’s Dance 
groot succes

Mijdrecht - Op zaterdag 17 
december speelde de E2 een span-
nende thuiswedstrijd tegen MIA uit 
Amersfoort. De eerste helft had 
vooral MIA het balbezit maar door 
goed verdedigend werk kwamen ze 
niet aan scoren toe. De eerste echte 
kans was in de zevende minuut voor 
Jill maar deze werd helaas gemist. In 
de negende minuut kreeg MIA nog 
een grote kans maar deze werd ook 
gemist en gingen ze de eerste pauze 
in met een 0-0 stand. De tweede 
helft werd een stuk spannender. Over 
en weer werden er kansen gecreëerd 
maar MIA was in eerste instantie de 
betere partij en kwamen op een 0-2 

voorsprong. Gelukkig ging de E2 
niet bij de pakken neer zitten en 
kwamen ze via Jill op 1-2 en daarna 
via Jasper op 2-2. Zo gingen ze de 
rust in.
De derde helft ging het over en weer 
maar de korf werd niet gevonden.
De laatste helft kwam MIA snel op 
voorsprong 2-3. Gelukkig was Jill in 
vorm en wist de stand om te draaien 
naar een 5-3 voorsprong. MIA 
maakte snel de 5-4 en de laatste 
minuten werden dan ook erg span-
nend. De ouders op de tribune zaten 
vol spanning te kijken en waren dan 
ook opgelucht toen het laatste �uit-
signaal klonk.

Atlantis E2 houdt de punten 
thuis

Uithoorn - Zaterdag 17 december 
moest het gaan gebeuren voor 
meiden B1 van volleybalvereniging 
SAS’70 in Uithoorn. Bij winst van één 
setje, zou het kampioenschap een feit 

zijn. De directe tegenstander was 
Smashing ‘72 uit Diemen. Bij een 4-0 
winst op SAS’70 zouden zij de o�-
ciële kampioen zijn. Lange tijd was 
het nog onzeker of SAS’70 een 

volledig team op de been kon 
krijgen. Het griepvirus had aardig 
toegeslagen binnen het tien-koppig 
team. Gelukkig konden ze rekenen 
op inval vanuit MC1 die vorige week 
hun kampioenschap al hadden 
gevierd.
Wat een spanning tijdens de eerste 
set. Lange tijd ging het gelijk op, 
maar gelukkig trok SAS’70 aan het 
langste eind, met 21-25 ging de 
eerste set naar Uithoorn waardoor 
het kampioenschap een feit was.
De wedstrijd daarna verliep wat 
wisselvallig maar het maakte allemaal 
niet meer uit. Na een lange vijf-setter 
stapten beide teams voldaan het veld 
af. Smashing ’72 omdat ze deze 
wedstrijd gewonnen hadden en 
SAS’70 omdat ze kampioen waren.
Na de feestdagen zal MB1 uitkomen 
in de tweede klasse, waarbij ze nog 
meer tegenstand mogen verwachten.

Meiden B1 SAS’70 Kampioen

Regio - De derde avond viertallen-
bridge bracht team Schavemaker terug 
in de race. Met een score van 15 imp 
tegen 5 als beste klom het op naar de 
derde plek met 34 punten in de tussen-
stand. Tweede werd na een voorgaande 
stroeve start team Ten Brink dat de vier 
tegenstanders met 14 tegen 6 ruim de 
baas bleef. Team Kroes scoorde met 13 
tegen 7 als derde ook voldoende maar 
moet nu toch team Schavemaker met 

34 punten naast zich dulden. De clash 
tussen team de Vroom en team Le 
Febre werd een overwinning van 12 
tegen 8 voor laatst genoemde, zodat 
team de Vroom na een eerdere �it-
sende start nu een veertje moest laten. 
Voorlopig staan ze nog wel op één met 
39 punten maat team Le Febre is nu 
een goede tweede met 35. In de paren-
lijn werd de top gedeeld door Irene 
Hassink & Map Kleingeld en Jan Wille & 

Wim Röling met voor allen een score 
van 61,25%. Volgende keer de afsluiting 
van 2022 met de traditionele top inte-
grale Kerstdrive en daarna de start in 
2023 op 4 januari. Wilt u zich in het 
nieuwe jaar ook verder bekwamen, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur in sporthal De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan 100a in 
Uithoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: gerdaschavemaker@live.nl, 
tel. 06-83371540.

Viertallenbridge bij BC De Legmeer

ABC bridgenieuws
Regio - Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey doen een gooi naar het 
winterkampioenschap. Met enkele 
graden onder nul was het voor diverse 
bridgeparen krabben geblazen en de 
achteruitrijdcamera (moderne auto) 
van ijs ontdoen. Uiteindelijk was dat 
allemaal gelukt en konden er twaalf 
paren bridgend aan de slag om na drie 
uur De Scheg met een mooi resultaat 
te verlaten. Nu, dat mooie resultaat 
ging deze morgen, met een prachtige 
score van 66%, tevens de hoogste 
score van de ochtend, naar Addie de 

Zwart en Jeannet Vermey. De tweede 
plek, waar ze zelf niet op hadden gere-
kend, ging met �inke achterstand 
maar met 59,58% naar Wies Gloude-
mans en Henk Stolwijk. De derde plek 
ging, en dat was een opsteker die ze 
wel konden gebruiken, naar Madelon 
van Vessem en Arnold van Dijk met 
een score van 55,83%. Al met al was 
het een gezellige bridgeochtend waar 
de winterse perikelen snel waren 
vergeten en 6 sans atout het mooiste 
contract van de ochtend was. Het is 
ABC er veel aan gelegen om nieuwe 
leden te krijgen, zowel beginnende als 
ervaren bridgers. Bent u een begin-

Kaarten in De Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 31 
december organiseert de activiteiten-

commissie van het dorpshuis weer 
een kaartmiddag. Het is mogelijk om 
vanaf 13.00 uur in te schrijven voor 
zowel klaverjassen als pandoeren (bij 

genoeg deelnemers!). Het kaarten 
begint om 13.30 uur en de inschrijf-
kosten zijn €2,50. Adres: Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16, De Kwakel.

Regio - Zaterdag 7 januari tussen 
09:00 en 13:00 wordt er bij Slimness 
druk gewogen en opgemeten, want 
dan heeft Slimness weer open dag. 
Een gezond gewicht is belangrijk. 
Naast het gewicht is het voor je 
gezondheid ook belangrijk waar het 
lichaamsvet zit. Vet in en rond de 
buik is nadelig voor je gezondheid. 
Buik-vet is namelijk een belangrijke 
risicofactor voor het krijgen van 
diabetes type 2 en hart- en vaat-
ziekten. Ook zijn er aanwijzingen dat 
het ademhalingsproblemen zoals 
slaapapneu kan opleveren en neemt 
de kans op verschillende soorten 
kanker toe, waaronder dikke-darm-
kanker, baarmoederkanker en borst-
kanker na de overgang, vertelt 
Claudia van der Meijden, nu ruim 12 
jaar werkzaam als gewichtsconsulent 
en bewegingscoach. We weten het 
allemaal, maar een gezond gewicht 
behalen is niet eenvoudig. Daarom 
nodig ik iedereen vanaf 18 jaar en 
ouder uit om op 7 januari op mijn 
weegschaal te komen staan en 
kennis te maken met mij en mijn 
werkwijze. Ik gun iedereen een 
gezond gewicht en middelomtrek en 
geef iedereen graag belangrijke 
gezonde adviezen. Wat overigens 
voor de meeste mensen absoluut 
niet heel ingrijpend zal zijn. Ik merk 
dat als men eenmaal weet wat er 
allemaal gegeten kan worden en 
welke producten minder gezond zijn 
dit al veel verschil kan maken. 

Plantaardig
We horen tegenwoordig steeds 
vaker: eet minder dierlijk en meer 
plantaardig. Het advies onder andere 
gegeven door de hartstichting, 
kankerfonds, diabetesfonds, 
voedingscentrum, gezondheidsraad, 

maar natuurlijk ook door Slimness. 
Want uit vele onderzoeken is echt 
gebleken dat meer plantaardig eten 
en/of drinken gezonder is. Maar wat 
kun je dan in plaats van vlees eten? 
Wat is een goede vleesvervanger? 
Gelukkig is er inmiddels keuze 
genoeg! En zo af en toe een stukje 
vlees is geen probleem als het maar, 
(wanneer je een gezond gewicht wilt 
behalen) mager is. Negentig procent 
van de Nederlanders eet te weinig 
vezels! Ook daar wordt nagekeken. 
Slimness is altijd helemaal up-to-
date, zodra er nieuwe adviezen zijn 
wordt dat meteen meegenomen in 
het programma en besproken. In de 
cursus van zowel individueel, samen 
of in groepsverband behandelen we 
verschillende onderwerpen zoals 
bewegen, zout en gaan we etiketten 
lezen. Inmiddels hangt er in de prak-
tijk een tv-scherm waar verschillende 
informatieve fragmenten en presen-
taties op vertoond worden. Zo wordt 
het allemaal nog interessanter, leuker 
en duidelijker! Is jouw goede voor-
nemen een gezonde(re) leefstijl? Of 
ben je eerder bij Slimness geweest 
en ben je nieuwsgierig hoeveel je nu 
weegt? Kom dan langs op de open 
dag. Opgeven of informatie over 
afvallen in groepsverband start: 11 
en 12 januari is ook mogelijk. Liever 
de groepscursus in tweeën betalen? 
Dat kan. Geen probleem! Wil je 
weten of jouw ziektekostenverzeke-
raar alles of een gedeelte gaat 
vergoeden. Bezoek dan de website 
waar je tevens ook het contactformu-
lier in kunt vullen om eventueel dit 
jaar nog een gratis en vrijblijvende 
intake aan te vragen! 
Slimness, Bozenhoven 19 Mijdrecht, 
slimness.nl, info@slimness.nl, 
06-10903050

Heb ik een gezond gewicht en 
middelomtrek?

nend bridgepaar of individueel thuis-
bridger, die ook graag het verenigings-
leven wil leren kennen, of speelt u al 
langer en wilt u graag uw krachten 
met ons meten dan kunt u zich bij de 
ABC opgeven om geheel vrijblijvend 
een paar keer op de donderdag-
morgen (09.00 uur) in het MFA De 
Scheg Arthur van Schendelaan 100A in 
Uithoorn mee te spelen en die 
ontspannen sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van de ABC kunt u contact opnemen 
met onze voorzitter Willy Schoemaker, 
telefoonnr. 06 - 4622 7773 of via de 
mail: w.schoemaker@live.nl.
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Uithoorn - Horangi taekwondoka 
Sebastiaan Haverhoek heeft tijdens het 
nationale dan-examen van december 
2022 zijn tweede dan taekwondo 
behaald. Dit is de tweede graad van 
dezwarte band! Dankzij de vele trai-
ningsuren samen met trainingspartner 
Thomas Juressen heeft Sebastiaan dit 
goede resultaat behaald.

Danexamens
De danexamens worden nationaal 
georganiseerd en werden deze
keer gehouden in Nieuwegein. De 
Taekwondo Bond is in Nederland de 
enige organisatie die o�cieel de eerste 
dan, zwarte band, en hoger uit mag 

reiken. Binnen onze eigen taekwondo-
school Horangi Taekwondo, kunnen
de voorgaande geel, groen, blauw en 
rood gekleurde banden worden 
gehaald, verspreid over negen 
examens.

Onderdelen
Op een zwarte bandexamen 
taekwondo moet de kandidaat 
bewijzen dat hij of zij een aantal vaar-
digheden bezit. De taekwondosport 
wordt ingedeeld in verschillende 
onderdelen. De dag begint met een 
schriftelijke toets over Koreaanse 
benamingen van technieken en 
lichaamsdelen, het is immers een 

Koreaanse sport. Hoe hoger de band is 
waar je examen voor doet, des te 
moeilijker de vragen worden. Bij het 
onderdeel poomse voer je individueel 
een vaststaande reeks technieken uit. 
Het gaat hierbij om de lichaams-
beheersing, technieken, kracht en 
uitstraling. Ondanks lichte zenuwen 
liet Sebastiaan hier drie keer een 
goede poomse zien. Bij de staps-
sparring laat je zonder te raken zien 
controle te hebben over je technieken 
ten opzichte van een tegenstander. 
Daarna volgde het onderdeel zelfver-
dediging, waarbij je voor tweede dan 
wordt aangevallen door een tegen-
stander met een stok. Hierbij moet je 
snel en e�ciënt op reageren. Tijdens 
het sparren laat je zien dat je inzicht 
hebt in het (olympische) spel waarbij je 
punten scoort door je tegenstander te 
raken. Extra moeilijkheid voor tweede 
dan is dat je hiervoor al in een hoog 
tempo alle diverse taekwondo tech-
nieken moet hebben laten zien op een 
schopkussen, waardoor je dus ver-
moeid aan het sparren begint. Als 
laatste komt de breektest. Met kracht 
en precisie moet je in 1 sprong twee 
planken van 18 millimeter doorslaan
of -trappen door middel van goede 
technieken. Gelukkig vond de examen-
commissie ook dat Sebastiaan een erg 
goed examen heeft afgelegd. Horangi 
Taekwondo feliciteert Sebastiaan met 
dit mooie resultaat! Voor meer infor-
matie over taekwondo en Horangi 
kunt u klikken op  www.horangi.nl of 
de facebookpagina bezoeken.

De Kwakel - Jaloersmakend keken 
de leden van damclub K&G naar de 
grote getalen donateurs die zater-
dagmiddag aanschoven in ‘t Fort De 
Kwakel. Zij overtro�en ruimschoots 
het aantal leden van hun club. Onder 
leiding van René de Jong gingen
14 heren en twee dames de strijd
aan om de donateurdamtitel. Om 
half twee werden de nieuwe klokken, 
mede mogelijk gemaakt door het 
Veilingcomite, in werking gezet, 

vervolgens kon men een speld horen 
vallen in ‘t Fort. Na de voorrondes 
werden de deelnemers opgesplitst in 
een grootmeester- en meestergroep. 
Na drie uur enthousiast dammen kon 
René velen titels uitdelen, die van 
beste Kudelstaarter, of beste AGD-er 
of van beste dame. De hoogste eer 
ging naar Luuk Smit. Na drie jaar, 
vanwege corona, wist Luuk in de 
alles beslissende partij zijn titel te 
prolongeren. Hij versloeg Edwin 

Nieuwendijk die wel de ambachte-
lijke grootmeestertitel verdiende. 
Derde werd Joris, de beste Voorn. In 
Kudelstaart mogen de mensen hun 
pet afnemen voor Paul den Haantje 
de voorste. Heer en meester in de 
meestergroep werd Jaap Zuidervliet, 
hij versloeg in de �nale Friso Voorn, 
het aanstormend jong talent. De 
derde plaats streek Peter den Haan 
op. Peter is voor een jaar de beste 
dammer van het Kwakelse pad. De 
wielerleden speelden volgens het 
clubmotto Alle Gaten Dicht. Rien 
bleek uiteindelijk beter bij de tijd dan 
Ronald. De aanmoedigingsprijs ging 
naar Lieke die van Lenie, de beste 
dame, verloor.
Lang zou er nog nagedamd worden, 
met Mark Hogenboom van ‘t Fort als 
goede gastheer. Een extra bitterbal-
letje vanwege het 95-jarig jubileum 
ging er ook goed in. De damclub 
heeft mede dankzij haar donateurs 
weer moed geput voor de komende 
vijf jaar, waarna men de kroon op 
deze club hoopt te zetten: Kunst en 
Genoegen honderd jaar!

Donateurs verzorgen
mooie dammiddag

De Kwakel - Edwin is sinds de zomer 
van 2019 actief in De Kwakel, waar-
van de eerste twee jaar als trainer 
van KDO 2. Na het vertrek van de 
vorige trainer Mark Wietsma werd hij 
afgelopen zomer doorgeschoven als 
hoofdtrainer van het eerste elftal. 
Met een andere selectie dan vorig 
seizoen is Edwin in augustus jl. 
begonnen en zijn de resultaten 
helaas wat mager gebleken. 
Oorzaken hiervan zijn onder andere 
het ontbreken van een vaste keeper 
en enkele langdurig geblesseerde 
spelers. Kijkende naar het volgende 
seizoen is het niet gelukt om 
voldoende draagvlak binnen de 
selectie te krijgen om nog een jaar 
verder te gaan. 
Dit heeft ertoe geleid dat de techni-
sche staf van KDO het lastige besluit 
heeft genomen om voor volgend 

seizoen op zoek te gaan naar een 
nieuwe hoofdtrainer. Via deze weg 
willen wij Edwin en zijn selectie na de 
winterstop veel succes toewensen 
om KDO te behouden in de zondag 
tweede klasse.

Einde seizoen gaan KDO en 
trainer Edwin Reder uit elkaar

Uithoorn - Dinsdagmiddag tegen 
enen verzamelden zich weer de 
bridgers van Bridgeclub Harten-
vrouw/heer bij de bridgelocatie in 
Sporthal De Scheg in Uithoorn voor 
de tweede zitting van de competitie-
ronde. De hoogste score van de 
middag werd overtuigend behaald in 
de B-lijn: 68,64% voor Tina Wagenaar 
& Cora de Vor. De nummers twee en 
drie logen er ook niet om. Wies Glou-
demans & Greet Rahn eindigden op 
61,72% en net daaronder met 
61,25% stonden Ploon Roelofsma & 
Marja Slinger. Op vier Corry Smit & 
Bep de Voijs met 56,36% en de vijfde 
plaats tenslotte was voor Hilly 
Cammelot & Corry van de Veer met 
50,26%. In de A-lijn ging het er wat 

rustiger aan toe hoewel een eerste 
plaats met 59,17% voor Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar niet iets 
is waar zij zich voor hoeven schamen. 
Op twee Janny Streng & Sonja 
Reeders met 58,75% en net daar-
onder op drie Marcel Frequin & Nelly 
Vork met 58,33%. De vierde en vijfde 
plaats moesten gedeeld worden 
door Trudy Fernhout & Cisca Goud-
smit en Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders. Beide paren 
behaalden 54,17%. Volgende week 
de kerstdrive maar vanaf drie januari 
2023 zijn ook nieuwe bridgers weer 
van harte welkom om het een keer te 
komen proberen. Voor alle informatie 
kunt u een e-mail sturen aan
hartenvrouw2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Sebastiaan Haverhoek geslaagd 
voor tweede dan taekwondo

Uithoorn - V.D.O. trok met een groot 
gezelschap naar het 66e jaarlijkse 
toernooi in Noord Scharwoude, een 
toernooi dat georganiseerd wordt 
door TTV Spirit. Voor V.D.O. een 
primeur dat er groep naar Noord 
Scharwoude trok en het zal nu al 
moeilijk zijn om de resultaten van dit 
weekend te evenaren. In de ochtend 
waren de dubbelspelen, waarbij Dion 
Slegt en Martijn van Dijk kampioen 
werden in de tweede klasse. Asam 
Mian en Daniël Demaret pakten het 
zilver in de derde klasse. In de 
middag waren de enkelwedstrijden 
waar V.D.O. domineerde in de vierde 
klasse, het gehele podium kleurde 

V.D.O. donkerblauw. 1. Daniël 
Demaret, 2. Dion Indrakusuma en 3. 
Stevan van der Wal. In de derde 
klasse won Marco van der Wal de 
troost�nale voor een bronzen plak. 
Omdat V.D.O. met de podium�nishes 
in het puntenklassement bovenaan 
eindigde werden ze ook de vereni-
gingskampioen. Op zaterdag waren 
de jeugdwedstrijden waar Per Peters 
de troost�nale verloor in de tweede 
klasse. Voormalig V.D.O. speler Je�rey 
van den Heuvel won in de hoogste 
klasse. Deze resultaten zorgden er 
daarmee voor dat V.D.O. ook als beste 
vereniging uit de bus kwam met een 
prachtige bokaal als gevolg.

V.D.O. Tafeltennis succesvol op 
Open Kampioenschappen

Uithoorn - Op vrijdagavond 23 
december om 20.01 uur gaat de 
laatste klaverjasavond van het jaar 
2022 van start bij Legmeervogels.
Er worden zoals altijd een viertal 
rondjes gespeeld van 16 giftjes. 
Gerrit Vink, de grote organisator van 
de klaverjasavonden bij Legmeer-
vogels, ontvangt u ook deze avond 
graag met een gratis kopje ko�e of 
thee. De klaverjasavonden bij 
Legmeervogels zijn geen klaverjas-
competitie-avonden Elke avond 
staat op zichzelf. En... u mag met uw 
vervoermiddel door rijden tot aan 
het clubhuis van Legmeervogels, 

dat gevestigd is op sportpark Rand-
hoorn in Uithoorn. Aan het eind van 
de avond worden de prijzen welke 
eventueel zijn gewonnen gelijk aan 
u overhandigd. Mooier kan Gerrit 
Vink het nog niet maken.

Ook in 2023 gaat Gerrit Vink door 
met het organiseren van de klaver-
jasavonden en... middagen. Zo is
de eerste klaverjasMIDDAG in 2023 
bij Legmeervogels op zaterdag
7 januari 2023. Voorafgaande aan
de nieuwjaarsreceptie bij Legmeer-
vogels. Het klaverjassen deze 
middag begint om 13.01 uur.

Keeztoernooi
Dan is er op vrijdagavond 10 februari 
2023 in het clubhuis van Legmeer-
vogels het eerste Rinus van Zaal 
Keeztoernooi. Deelnemers worden 
verwacht om 19.30 uur en het toer-
nooi gaat van start om 20.00 uur. 
Voor dit Keeztoernooi moeten de 
deelnemers zich eerst even aan-
melden. Het aanmeldingsformulier 
en de overige noodzakelijke infor-
matie, kunt u vinden op de website 
van Legmeervogels www.legmeer
vogels.nl. Het is wel een aanrader om 
u zo spoedig mogelijk aan te melden 
voor dit eerste Rinus van Zaal Keez-
toernooi. De aanmeldingen komen 
nu al gestaag binnen en echt, vol = 
vol. Wacht dus niet tot het laatste 
moment.

Klaverjassen en Keez-toernooi 
bij Legmeervogels








