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regionale nieuws!
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Hulp 
gezocht voor 
Voedselbank
Uithoorn - Elke donderdag-
middag vindt in het uitgiftecen-
trum in Uithoorn (de Boven-
boog) de uitgifte van de voed-
selpakketten plaats. Na af-
loop moet de ruimte worden 
schoongemaakt. Voedselbank 
Uithoorn-De Kwakel is daar-
om dringend op zoek naar een 
vrijwilliger die de huidige vrij-
willigers na afl oop van de uit-
gifte wil ondersteunen met het 
schoonmaken van de ruimte el-
ke donderdag tussen 18.00 en 
19.00 uur. Wilt u graag vrijwil-
ligerswerk doen en draagt u 
de voedselbank een warm hart 
toe? Stuur dan een mailtje aan: 
vrijwilliger@voedselbankuit-
hoorn.nl of neem contact op 
met tel. 06-11481960.

Geen krant?
0297-581698
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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Amstelhoek - Begin april start de 
Provincie Utrecht met de aanleg 
van de nieuwe rotonde in de bocht 
van de Ringdijk 2e Bedijking ach-
ter het Esso benzinestation als ver-
bindingspunt tussen de omgelegde 
N201, Mijdrechtse Zuwe (de voor-
malige N201), de Ringdijk rich-
ting De Hoef en de afslag naar Am-
stelhoek. De rechtstreekse verbin-
ding over het weggedeelte dat nu 
nog voor het tankstation langs loopt 
naar de Prinses Irenebrug, zal daar-
mee ook komen te vervallen. De 
meeste woningen die aan de noord-
zijde van de weg staan, hebben dan 
niet meer het doorgaande verkeer 
voor hun deur. De naastliggende 
huidige parallelweg, waar de wo-
ningen aan liggen, wordt ter plaatse 
aan de nieuwe situatie aangepast. 
De aanleg van de nieuwe rotonde 
vormt het sluitstuk van het project 
‘Omlegging N201’ en stond al twee 
jaar op de planning, maar de grond 
moest zich eerst een nog ruim een 
jaar ‘zetten’. Daarvoor dient de grote 
grondwal die langs de weg tussen 
het Fort Amstelhoek en het tanksta-
tion ligt.
Op ons verzoek aan de Provin-
cie hoe het met de planning stond, 
deelde een woordvoerster ons het 
volgende mee: “De voorbelasting 
wordt begin april dit jaar wegge-
haald waarna Stedin een nog aan-
wezige gasleiding gaat ophogen. De 
meeste grond waar straks de werk-
zaamheden plaatsvinden, is van de 

Provincie Utrecht. Zodra het pro-
ject is uitgevoerd wordt dit overge-
dragen aan de gemeente De Ronde 
Venen. Die gaat de rotonde en om-
geving ook beheren en (laten) on-
derhouden. Nadat de voorbereiden-
de werkzaamheden zijn uitgevoerd, 
zal op 1 mei de aanleg van de roton-
de van start gaan en wordt het we-
gennet erop aangesloten. Als alles 
naar wens verloopt wordt de nieuwe 
situatie medio juni opgeleverd en in 
gebruik genomen.” Aldus de woord-
voerster.

De huidige met verkeerslich-
ten beveiligde kruising bij Amstel-
hoek ter hoogte van de Piet Hein-
laan zal dan bij de nieuwe situatie 
ook aangepast moeten worden. Er 
is immers geen doorgaand verkeer 
meer op een dan ongebruikt stuk-
je Mijdrechtse Zuwe vanaf de af-
buiging tot aan de kruising. Het ver-
keer wordt vice versa afgewikkeld 
over een nieuw weggedeelte tussen 
het fort en het benzinestation door 
naar de nieuwe rotonde richting De 
Hoef e.v. Dat geldt ook voor het be-
stemmingsverkeer voor Amstelhoek 
en via de Prinses Irenebrug naar 
Uithoorn centrum. Het is niet duide-
lijk of het Esso benzinestation aan 
de achterkant een eigen aansluiting 
krijgt op de nieuwe rotonde of dat er 
aan de voorzijde nog een ‘oud stuk-
je’ Mijdrechtse Zuwe voor wordt ge-
bruikt. Wij houden u van het vervolg 
op de hoogte.

Aanleg rotonde Amstelhoek 
begin april van start

Uithoorn - De eerste uitgave van 
deze krant op 4 januari bevatte de 
School-en Cursusbijlage 2017/2018. 
In een van de artikelen over het 
Alkwin Kollege was vermeld dat de 
redactie van deze krant via internet 
wat meer gegevens over deze school 

had willen inwinnen. Soms wordt 
daarbij gebruik gemaakt van ‘goog-
len’ waarbij – in dit geval - een breed 
aanbod aan informatieregels over de 
school onder die naam op het scherm 
verschijnt. Daarbij ook de websi-
te alkwin.mwp.nl. Die werd door ons 

Uithoorn - De app ‘Afgeprijsd’ van 
NoFoodWasted laat consumenten 
in een oogopslag zien welke pro-
ducten in de buurt tegen de houd-
baarheidsdatum aanlopen en daar-
door met korting te koop zijn. Van-
af vandaag is de app ook te gebrui-
ken voor klanten van Albert Heijn 
Jos van den Berg. Eigenaar Jos van 
den Berg: “Wij doen mee met ‘Af-
geprijsd’ omdat het in het belang 
is van de klant, onze winkel en de 
wereld.” Het is geen geheim dat su-
permarkten producten afprijzen die 
over de datum dreigen te gaan. Dat 
het merendeel van deze producten 
alsnog moet worden weggegooid is 
echter minder bekend. ‘Afgeprijsd’ 
biedt, in samenwerking met super-
markten, een praktische oplossing 
om deze verspilling tegen te gaan. 
Jos van den Berg: “Klanten hou-
den van korting en niemand houdt 
van weggooien. Veel van onze klan-
ten zijn wel geïnteresseerd in afge-
prijsde producten maar weten bij 

het maken van het boodschappen-
lijstje nog niet welke producten met 
korting te koop zijn. Met de app ‘Af-
geprijsd’ van NoFoodWasted komt 
daar nu verandering in.”
 
400 miljoen
Alleen al in Nederlandse super-
markten verdwijnt jaarlijks voor 
ruim �400 miljoen aan levensmidde-
len in de vuilcontainer. Afgeprijsd is 
een concrete en rendabele oplos-
sing waarbij klanten in de app hun 
eigen supermarkten kunnen selec-
teren waarna ze een overzicht krij-
gen van alle afgeprijsde producten. 
Op die manier ontstaat er een win-
win-win situatie ontstaat. De super-
markt verkoopt producten die an-
ders weggegooid worden, klanten 
genieten van producten met korting 
en voedselverspilling wordt terug-
gedrongen.
 
Keuze
NoFoodWasted heeft zich voor-

genomen om van voedselverspil-
ling een keuze te maken. Oprich-
ter August de Vocht creëert inno-
vatieve toepassingen die het onno-
dig weggooien van voedsel voorko-
men en rendabel zijn voor iedereen. 
“De kracht van NoFoodWasted ligt 
in het bieden van deze oplossingen, 
met behulp van technologie, waar-
bij we het leven van de onderne-
mer en de consument makkelijker 
maken. Iedereen moet zich kunnen 
inzetten, zodat iedereen kan profi -
teren en uiteindelijk iedereen wint. 
Geen geitenwollensokkenideologie-
en, maar gewoon een kwestie van 
doen” aldus De Vocht. 
 In 2015 is de Afgeprijsd app suc-
cesvol gelanceerd bij 20 super-
markten van 5 verschillende ketens 
in 4 provincies. Op dit moment telt 
de Afgeprijsd app al meer dan 150 
deelnemers en is beschikbaar bij 11 
verschillende ketens door heel Ne-
derland. De app is beschikbaar op 
Apple en Android.

AH Jos van den Berg samen met 
‘Afgeprijsd’ tegen voedselverspilling

Website Alkwin Kollege 
functioneert goed

Chris en Netty van Leeuwen 
65 jaar getrouwd
Uithoorn – Maandag jl. waren 
Chris en Netty van Leeuwen 65 
jaar getrouwd. Dat werd door bur-
gemeester Oudshoorn-Tinga mee 

gevierd in een versierd Diensten-
centrum Bilderdijkhof Uithoorn. 
Als aandenken kreeg het echt-
paar een zilveren speld met het sil-

houet van Uithoorn. De aanwezi-
gen vierden het mee met een pe-
tit fours gebakje en een likeurtje bij 
de kofffi e.

Uithoorn - Onder het motto ‘Jouw 
gemeente, jouw zaak’ biedt ge-
meente Uithoorn ook in 2017 gratis 
de cursus Politiek Actief aan. Deel-
nemers leren debatteren en effi -
ciënt invloed uitoefenen op de loka-
le politiek.
De cursus Politiek Actief gaat 21 fe-
bruari 2017 van start en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten met elk een ei-
gen thema. Naast theoretische ken-
nis, worden ook vaardigheden zo-
als debatteren en lobbyen bij de 
gemeente verbeterd. Gastdocen-
ten geven presentaties en uiteraard 
worden ook lokale politici en be-
stuurders uitgenodigd om ervarin-
gen uit de praktijk te horen. Daar-
naast bezoeken de deelnemers een 
raadsvergadering en krijgen ze de 
mogelijkheid een (korte) stage te 
lopen bij een politieke partij of bij 
de gemeente. 

Voor wie
De cursus Politiek Actief is bedoeld 
voor iedereen die erover nadenkt 
politiek actief te worden, maar nog 
niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Daarnaast is de cursus 
ook zeer geschikt voor inwoners die 
willen weten hoe zij meer invloed 
kunnen uitoefenen op de lokale be-
sluitvorming.

Doel bereikt
In 2015 is deze cursus ook georga-

niseerd en zeer positief ontvangen. 
“Een directe aanleiding om mee te 
doen, was om mijn netwerk binnen 
de gemeente Uithoorn te verbre-
den. De trainingen waren leerzaam 
en met name het thema lobbyen is 
mij bijgebleven. Mijn doel is bereikt; 
mijn netwerk is inmiddels verbreed 
en ik ben vooralsnog aangesloten 
bij een politieke partij,” aldus een 
enthousiaste deelnemer van de cur-
sus Politiek Actief in 2015. 

Programma
- 21 februari 2017
 Introductie, kennismaking en 
 algemene staatsinrichting
- 7 maart 2017
 Hoe werkt de gemeente
- 21 maart 2017 
 Financiën en speeddaten 
 met raadsleden
- 28 maart 2017 
 Lobbyen bij de gemeente
- 11 april 2017 
 Debatteren en spreken 
 in het openbaar
- 22 april 2017 
 Raadvergadering bijwonen

Aanmelden 
Aanmelden kan tot en met 14 fe-
bruari 2017 bij Hans van Leeuwen, 
raadsgriffi er van Uithoorn, via Grif-
fi e@uithoorn.nl of 0297-753030. Er 
is een beperkt aantal plekken be-
schikbaar, dus vol = vol.

Gratis cursus Politiek 
Actief voor inwoners

gebruikt. De homepage kwam wel 
door, maar voor een ander deel van 
de informatie moest een gebruikers-
naam en wachtwoord worden inge-
vuld. Dat lukte de redactie niet; iets 
wat ook in het artikel werd vermeld. 
Na de kerstvakantie nam Mary Lebe-
sque van het schoolsecretariaat con-
tact met ons op hoe dat nu wel kon. 
Want de website van de school was 
en is volledig toegankelijk. Al snel 
kwam de aap uit de mouw: de juiste 
website luidt gewoon www.alkwin.nl 
en die geeft geen problemen. Wie wil 
inloggen kan dat ook doen. Omdat 
de artikelen midden in de kerstva-
kantie zijn geschreven en de school 
gesloten was, kon er door de krant 
ook geen contact worden opgeno-
men. Wij hebben het secretariaat be-
loofd hieraan nog even aandacht te 
zullen schenken met deze rectifi ca-
tie. Wie dus meer over het Alkwin 
Kollge wil weten via internet, kies 
dan de goede website en niet die 
welke via Google wordt aangegeven. 
Onze excuses!

Jongetje 
met moeder 
herenigd
Uithoorn - Op dinsdag 10 ja-
nuari om half zes in de mid-
dag was een ongeveer driejarig 
jongetje een eetgelegenheid 
in de Dorpsstraat binnen ge-
stapt. Omdat hij niet wist waar 
hij woonde, is de politie gebeld. 
Agenten hebben het jongetje 
meegenomen naar het bureau. 
Hier was reeds een melding 
van vermissing binnen geko-
men. Het jongetje was naar 
buiten geglipt op het moment 
dat zijn moeder vuilnis aan het 
weggooien was. De twee zijn 
snel weer herenigd.

Uithoorn - Op donderdag 12 janu-
ari om tien voor half tien in de avond 
heeft de politie een automobilist tot 
stoppen gemaand op de Koningin 
Maximalaan. Gezien was dat de au-
to door rood licht reed en fl ink slin-
gerde. Er werd door de agenten di-
rect alcohol geroken. De 32 jari-

ge man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats bleek inderdaad teveel 
alcohol gedronken te hebben. Het 
ademanalyse-apparaat stokte bij 
250 Ugl. Het rijbewijs kon niet wor-
den ingenomen, deze bleek de man 
helemaal niet te hebben. Hij zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie.

Geen rijbewijs, teveel alcohol
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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“Shiatsu geeft mij rust van 
binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeerde: 
shiatsu. Nu maakt Leny weer wan-
deltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het flink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”Leny zat in een neerwaart-
se spiraal en wist niet hoe ze daar 
uit moest komen. Tot ze in de krant 
een interview las met Petra van der 
Knaap, die zich in Aalsmeer had ge-
vestigd met haar San Bao Praktijk 
voor shiatsu massagetherapie. “Ik 
had nog nooit van shiatsu gehoord. 
Maar ik dacht: laat ik dat maar eens 
proberen.” Niet veel later lag ze op 
de mat waar de therapeute haar 
klanten behandelt. Een bijzonde-
re ervaring. “Ze legde iets warms 
op de littekens van mijn operaties. 
Daarna drukte ze zachtjes met haar 
duimen op verschillende plekken op 
mijn lichaam. Tussendoor luister-
de ze steeds naar mijn polsslag. Het 
was heel ontspannend.”

Shiatsu is een oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fietsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk 
en geestelijk zoveel goed, ik ga er 
lekker mee door.” Voor meer info zie 
advertentie elders in dit blad

Peter Guidi’s jazz focus 
bigband bij Colijn
Uithoorn - In het kader van de Ei-
genwijze Eigentijdse Jazzcreaties, 
georganiseerd door de stichting 
Tpodium, zal de Jazz Focus Bigband 
op zaterdag 28 januari a.s. acte de 
présence geven bij Partycentrum 
Colijn. De Jazz Focus Bigband be-
staat uit 18, veelal jonge, muzikan-
ten. Zij spelen swing, be-bop, la-
tin, funk en klassieke jazz. Het re-
pertoire strekt zich uit van arrange-
menten uit de bigband historie tot 
moderne composities. Als onder-
deel van de Jazzafdeling van de 
Muziekschool Amsterdam speelt de 
Jazz Focus Bigband jaarlijks in de 
Amsterdamse jazz scene,  met op-
tredens op de Uitmarkt en in het 
Bimhuis waar de band zijn nieuwe 
cd ‘Focused’ presenteerde.

Jazz
De Jazz Focus Bigband nam deel 
aan verschillende bigband fes-
tivals en concoursen, waaron-
der het bigband festival in Ensche-
de en het Wereld Muziek Concours 
in Kerkrade. De prestaties werden 
meermaals met een eerste prijs be-

loond. In 2006, 2008 en 2010 won de 
Jazz Focus Bigband de eerste prijs 
voor bigbands in het Prinses Christi-
na Jazz Concours.
In 2012 vierde de Jazz Focus Big-
band zijn 15e jubileum in het Bim-
huis, Amsterdam en in 2014 speel-
de de band op het Amsterdamse 
Grachtenfestival.

Niet missen
Deze avond mag de echte muziek-
liefhebber niet missen natuurlijk! Zij 
zullen spelen in de grote zaal van 
Partycentrum Colijn en natuurlijk 
mogen de voetjes ook van de vloer. 
Geniet in een prachtige ambiance 
van deze heerlijke band onder het 
genot van een drankje en een hapje.
Op zaterdag 21 januari kunt u ge-
nieten van het Starklinnemann 
Quartet in de kleine zaal. De week 
erna dus de Jazz Focus Bigband in 
de grote zaal.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten 
15,00, voor leden van de stichting en 
studenten 10,00, en zijn aan de deur 
verkrijgbaar. Meer info: www.tpodi-
um.net

Jazz aan de Amstel
Locale en internationale artiesten
Uithoorn - Zondag 22 januari zijn 
o.a. Roberto Galanto met Rober-
to Haliffi en Heidy Crooymans met 
Rene Nijenhuis speciaal te gast bij 
Jazz aan de Amstel.. Onder leiding 
van singer/songwriter en presenta-
trice Shyla Zoet kunt u genieten van 
echte Jazz standards, eigen songs, 
maar ook evergreens en bewerkin-
gen van bestaande nummers. 
Roberto Galanto is een veelzijdig 
zanger en gitarist die verschillen-
de stijlen zoals opera, Italiaanse en 
jazzmuziek beheerst. Hij is een klas-
sieke bas-bariton, maar ook een 
jazz crooner.Heidy Crooymans stu-
deerde aan het Conservatorium in 
Hilversum en is zangeres van o.a. de 
band Cool Blenz. Samen met gitarist 
Rene Nijenhuis zal zij met haar soe-
pele stem prachtige jazzstandards 
vertolken.
Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet, onder ande-
re te horen in verschillende com-
mercials op radio en televisie, werk-
te reeds met vele nationale en inter-
nationale artiesten samen. Jazz aan 
de Amstel is een initiatief van Shy-
la Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten,  muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 

keer weer verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek.
22 januari bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Roberto Haliffi (drums), 
Rene Nijenhuis (gitaar), Heidy 
Crooymans, Roberto Galanto en 
Shyla Zoet (zang).
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. De entree is gratis.

Computerles, het kan nog net
Regio - SeniorWeb DRV in de bi-
bliotheek in Mijdrecht. Windows 10: 
Acht lessen te beginnen op 23 ja-
nuari en 22 maart. Bestandsbeheer 
met de Windows verkenner: Vier 
lessen te beginnen 25 januari en 23 
maart. Internetbankieren: Een les op 
24 februari en 28 april.
SeniorWeb DRV in het Buurtnest in 
Uithoorn.

Windows 10: Acht lessen te begin-
nen 31 januari en 20 maart
Alle lessen in Mijdrecht zijn van 
10.00 tot 12.00 uur Alle lessen in 
Uithoorn zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor informatie en aanmelden 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een mail-
tje naar seniorwebdrv@gmail.com. 
Voor meer info: www.seniorwebder-
ondevenen.nl

Peuteropvang De Quakel goed 
van start in het nieuwe jaar
De Kwakel - Na een heerlijke kerst-
vakantie zijn de peuters van peuter-
opvang Solidoe De Quakel afgelo-
pen week weer begonnen. Nadat ze 
elkaar en de juffen bijgepraat heb-
ben over de vakantie en alle gezel-
lige feestdagen, is het nu tijd voor 
het eerste thema van het jaar; ziek 
zijn. Samen met pop Puk ontdekken 
de peuters woorden die bij dit the-
ma horen en zullen ze allerlei (knut-
sel)activiteiten ondernemen. 
Het gaat goed met PO Solidoe de 
Quakel! sinds afgelopen zomer is de 
peuteropvang vier ochtenden in de 
week geopend. Van maandag tot en 
met donderdag kunnen peuters uit 
De Kwakel en omgeving er terecht. 

Op de woensdag bestaat er zelfs 
nog een mogelijkheid tot uitbreiding 
van de groep, indien er voldoende 
aanmeldingen zijn.
Bent u benieuwd naar de peuterop-
vang? In het voorjaar organiseert de 
oudercommissie van PO De Quakel 
een speelgoedbeurs in de aula van 
basisschool De Zon. U bent van har-
te welkom om een kijkje te komen 
nemen, op 11 maart tussen 9.30 en 
13.00 uur. Naast de verkoop van ge-
bruikt speelgoed, zorgen we ook 
voor spelletjes en entertainment. 
Tevens is er de mogelijkheid binnen 
te lopen in het lokaal van peuterop-
vang De Quakel en kennis te maken 
met onze juffen. Graag tot dan!

Tosca en Helena concerteren 
in meesterlijke combinatie
Uithoorn - Bijna alle honderdtwin-
tig programmaboekjes waren zon-
dagmiddag uitgedeeld aan de be-
zoekers van het recital door Tos-
ca Opdam, viool en Helena Basilo-
va, piano in de Thamerkerk. Dat be-
tekende een uitverkochte zaal. Het 
jonge talentvolle duo verzorgde het 
Nieuwjaarsconcert van de Stich-
ting Culturele Activiteiten Uithoorn 
(SCAU).
In een mooi uitgebalanceerd pro-
gramma met meesterwerken voor 
viool en piano uit de jaren vlak na 
de Eerste Wereldoorlog lieten ze ho-
ren welke muziek er ook in de nada-
gen van de laatromantiek is gecom-
poneerd voor deze combinatie. 
Via de prachtig vertolkte Sona-
te nummer 3 van vernieuwer Clau-
de Debussy ging de muzikale reis 
vóór de pauze naar de volbloed ro-
manticus Edward Elgar. Zijn Sonate 
voor viool en piano klonk met mee-
slepende volbloedigheid. Warm en 
krachtig klonk de viool, een uniek 
exemplaar uit 1700. De kostbare vi-
ool werd aan Tosca Opdam beschik-
baar gesteld door een particuliere 
mecenas die geen betere bespeler 
had kunnen kiezen. Mede dank zij 

de voortreffelijke pianistische pres-
taties van Helena Basilova aan de 
vleugel ontstond een boeiende mu-
zikale dialoog tussen eensgezinde 
muzikanten van grote klasse.

Pauze
Na de pauze ging de muzikale reis 
via de Sonate van de Hongaar Le-
os Janacek terug naar Nederland. 
Via de korte melodieuze Arietta van 
Henriette Bosmans werd gedemon-
streerd dat in Nederland ook uitste-
kende vrouwelijk componisten heb-
ben gewerkt. Met drie vlot en ener-
giek gespeelde delen uit de suite 
Much ado about nothing van Erich 
Konrgold werd het concert besloten. 
Al werd het duo na enthousiast ap-
plaus wel nog teruggeroepen voor 
het spelen van een dansante toegift, 
het Scherzo uit de Sonate opus 108 
van Brahms.
Zondag 19 februari staat Audrey 
Bolder op het SCAU podium met 
haar vertel- en theaterprogramma 
“Bep, dochter van Rietveld”, over de 
bekende architect, die ook het on-
langs vijftigjarige Uithoornse monu-
ment “De Hoeksteen” heeft ontwor-
pen.

Tijd voor jezelf
Regio - “Met bewondering kijk ik 
naar de hedendaagse vrouw, die 
met haar Multi tasken de dag door 
komt en uiteindelijk niet veel tijd 
voor haar zelf heeft of kan creë-
ren, maar dan toch elke keer weer 
uit haar toverhoed de energie cre-
eert voor haar gezin, familie, huis-
houden, vrienden en carrière. In de-
ze tijd horen we aan alles mee te 
doen om erbij te horen, hetzij, chat-
ten, appen, snapchatten, facebook 
en noem het maar op. We leven in 
zo’n gehaaste maatschappij, dat we 
niet eens de tijd nemen om echt te
luisteren naar onszelf. We lopen al-
lemaal rond op onze laatste restjes 
energie, compleet gestrest aan de 
hoeveelheid taken en to-do lijstjes 
en we vinden het nog normaal ook.  
Tja...niet zeuren, want je moet wel 
up to date blijven.”, aldus Renske 
Skills uit Aalsmeer. 

Voornemens
In deze tijd waarin het dus juist 
drukker is dan ooit voor de vrouw, is
het des te belangrijker om voor je-
zelf te zorgen. In Centrum Zonne-
wijzer heeft Renske daar alle aan-
dacht voor. Ze geven allerlei cursus-
sen van Tao Yoga, Yin Yoga, Qigong, 
Dans, Meditatie, Klankconcerten 
met klankschalen, Massage, Mind-
fullness, Voeding. Lezingen, Cre-
atieve kunstprojecten etc. Kortom 
de Vrouw in al haar facetten om tijd 
voor jezelf te nemen. Renske: 
“Dan juist nu met alle goede voor-
nemens op de stoep, wordt je over-
donderd van nog meer marketing-
strategieën om maar te passen in 
dat plaatje van de perfecte vrouw. 
Juist doordat wij al die taken op ons 
nemen en een weg proberen te vin-
den in deze maatschappij, komen 
wij er achter dat we eigenlijk niet de 
rust nemen, balans kunnen vinden 
en echt de aandacht nemen voor 
onszelf en die leuke creatieve din-
gen die je jezelf beloofd, liggen ook 
ergens boven in de kast.  We wor-
den allemaal afgeleid, omgeleid en 
verleid door onze gedachten, dead-
lines en verlangen naar meer.....we 
worden geleefd. Uiteindelijk draait 
alles om de moeder, vrouw, dochter 
die houdt alles draaiende. Hoe vaak 
heb ik mij zelf en andere vrouwen 
horen zeggen, hoe krijgen we dit el-
ke keer weer voor elkaar? 

Dansdocente
22 jaar geleden begon ik als 
dansdocente,choreografe en mas-
seuse Mijn moeder heeft mij als 
kind van 7 jaar al opgevoed met de 
alternatieve geneeswijze en pre-
ventieve geneeskunst, dus voor mij 
was het niet vreemd om op bezoek 
te gaan bij een voetreflexzonethe-
rapeut. Dit was dan ook mijn mo-
tivatie en intentie om ook natuur-
geneeskunde te studeren als ik la-
ter groot werd, zodat ik ook men-

sen kon helpen. Uiteindelijk kwam 
ik door mijn danscarrière en oplei-
ding als danstherapeut terecht bij 
mijn lerares Annette Derksen die de 
Healing Tao heeft geintroduceerd in 
Nederland. Ze gaf mij les in Qigong, 
werken met levensenergie, medita-
tie, adem, structuur van het lichaam, 
buikmassage de interne weg zoge-
zegd. Deze boodschap geef ik graag 
aan eenieder door die mijn lessen, 
workshops en trainingen willen vol-
gen. En het mooie van deze training 
is dat het voor iedereen toegankelijk 
is, ook voor ouderen, mensen met
fysieke en chronische klachten om-
dat het juist om de training van het
energie lichaam gaat. Hoe mooi is 
het dat je niet alleen uiterlijk kan 
schijnen maar ook aan jezelf werkt 
van de binnenkant? Mijn oma zei al-
tijd: Je moet de wereld mooier ach-
ter je laten, dan dat je haar hebt ge-
vonden. Mijn toevoeging is dan, dan 
zul je eerst jezelf mogen vinden.

Introductie
Wij hebben a.s. zaterdag 21 januari 
een introductie en kennismakings-
dag georganiseerd ‘’Love Yourself’’ 
in Centrum Zonnewijzer, van 13:00-
17:00 uur. Op deze dag gaan we 
een wensbord maken, doen we yo-
ga, qigong, mindfullness, ontspan-
ningsoefeningen, dans en fotogra-
fie. Het thema is Winter van de 5 sei-
zoenen en Water van de 5 elemen-
ten. Ben jij op zoek naar meer rust, 
verdieping en gun je  jezelf meer 
aandacht, liefde en respect  Zet Je-
zelf even in het zonnetje deze dag 
om leuke creatieve dingen te doen 
in combinatie met zelf reflectie, aan-
dacht en tijd voor jezelf. Geef je op 
voor 21 januari  via inschrijving, 
want vol is vol! Voor ons cursussen, 
trainingen, workshops en evene-
menten aanbod ga naar onze web-
site. www.centrumzonnewijzer.nl
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Eye Wish Opticiens Zijdelwaard 
viert eenjarig bestaan
Regio - Eén jaar in bedrijf in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Het lijkt niet 
veel, maar daaraan kan Kelvin Luong 
met zijn Eye Wish vestiging niet veel 
aan veranderen. Immers hij vestig-

de zich als ’nieuweling’ met zijn zaak 
pas op 15 januari 2016 in het ver-
bouwde winkelcentrum. Nu, een jaar 
later, wil hij dat ‘vieren’ met een aan-
trekkelijke actie die geldt tot 28 ja-

nuari. De actie is een verrassing en 
daarvoor moet u maar even bin-
nenlopen bij Eye Wish Opticiens in 
het winkelcentrum. Inmiddels zijn 
de nieuwe collecties merkmontu-
ren ook binnen, dus is het sowieso 
nuttig om even te gaan kijken. Kel-
vin Luong blijkt met zijn opticiens-
zaak van meet af aan al direct een 
aanwinst te zijn in het winkelcen-
trum. Niet alleen als opticien met 
een prachtige collectie aan merk-
brillen met glazen, het aanmeten 
van contactlenzen en het verlenen 
van de hoogste service. Maar meer 
nog kan men bij hem terecht voor 

een complete eerstelijns oogzorg. 
Dat is een bijzonder gegeven bij een 
opticien want dat komt zelden voor. 
Kelvin Luong is behalve opticien en 
contactlensspecialist ook gediplo-
meerd optometrist en aangesloten 
bij de Optometristen Vereniging Ne-
derland (OVN). Eye Wish Uithoorn is 
ook aangesloten is bij Amstelland 
Zorg. Dit is een samenwerking van 
huisartsen en andere gespeciali-
seerde zorgverleners zoals optome-
tristen voor mensen met diabetes. 
De optometrist verleent kwalitatief 
goede oogzorg bij elke diabetescon-
trole. Kelvin is specialist op het ge-
bied van oogmeting en netvlieson-
derzoek, waartoe o.a. behoren dia-
betes-, staar- en glaucoomscree-
ning en prisma-meting. Voor elke 
oog- en zichtafwijking krijgt u een 
gedegen en helder advies. “Bij ons 
worden de ogen van kinderen van-

af 6 tot en met 17 jaar gratis onder-
zocht. Aangeraden wordt om min-
stens één keer de ogen te laten 
onderzoeken door de optometrist. 
Maar ook bij mensen boven de 40 
jaar zijn oogonderzoeken altijd nut-
tig omdat er kan worden bekeken 
of er afwijkende verschijnselen zijn 
waardoor het oog of de ogen niet 
(meer) goed functioneren. In over-
leg kunnen wij de resultaten van uw 
oogonderzoek doorsturen naar uw 
huisarts,” laat Kelvin weten. 

Onderscheidend
Kortom, met een totaalaanbod aan 
eerstelijns oogzorg (zie ook www.
oogzorguithoorn.nl) onderscheidt 
Eye Wish Uithoorn zich in de optiek. 
Daarnaast zijn er vaak aantrekkelij-
ke en kostenbesparende aanbiedin-
gen op monturen en glazen. Daar 
haakt de lopende actie op in. Kelvin: 

“Voordat er sprake is van het aan-
meten van een bril of contactlenzen, 
gaan er bij ons vaak een of meer-
dere onderzoeken aan vooraf. Als 
optometrist kan en mag ik die uit-
voeren. U hebt daar geen verwij-
zing van de huisarts voor een oog-
arts nodig. Men kan vrij bij ons bin-
nenlopen voor advies en onderzoek. 
Dat geldt ook voor ook periodie-
ke netvliescontrole bij diabetespa-
tiënten. Tenzij sprake is van ernstige 
afwijkingen, want dan wordt zo ie-
mand doorgestuurd naar een speci-
alist.” Als optometrist is Luong ech-
ter in staat om zodanige (eerste) on-
derzoeken uit te voeren waardoor 
er al veel aan het licht kan komen 
welke correcties nodig zijn om weer 
scherp te kunnen zien. Maak er ge-
bruik van als u het idee hebt dat dit 
nodig is! Bel voor meer informatie 
met 0297-783000.

Uithoorn - Afgelopen woensdag 11 januari 2017 was 

de Nieuwjaarsborrel van de Ondernemersvereniging 

Uithoorn. De ontvangst was dit jaar in handen van 

Henk Foppen van Drechtfort (gevestigd in het Fort 

aan de Drecht, Uithoorn). Onder het genot van een 

hapje en een drankje is door voorzitter Marco Vork 

(Rabobank) het verenigingsjaar geopend. Tijdens de 

Nieuwjaarsborrel werd niet alleen teruggekeken op 

een mooi jaar met leuke evenementen, maar werd 

ook vooruitgeblikt op 2017, het jaar waarin de OVU 25 

jaar bestaat. Wat zal dit jaar brengen voor de vereni-

ging en de ruim 130 leden? Wellicht kan Richard van 

Hooijdonk (trendwatcher en futurist) daarop op 13 fe-

bruari 2017 tijdens de eerste themabijeenkomst een 

antwoord geven. Sowieso zal het een jaar zijn waarin 

volop aandacht zal worden besteed aan het netwer-

ken met collega-ondernemers! Ben jij ondernemer in 

de gemeente Uithoorn en wil jij een keer (kosteloos) 

als introducee een bijeenkomst van de OVU bijwo-

nen? Aanmelden kan via evenment@ovu.biz.

Gezellige drukte op
Nieuwjaarsborrel OVU

Mergfi eld “Winkelnaam” Kaas en Zo onderscheiden als 

‘Gecertifi ceerde Foodspecialiteitenwinkel
Regio - Aan Mergfi eld “Winkel-
naam” Kaas en Zo van Mergfi eld 
contactpersoon de heer Melenhorst 
is maandag jl. het certifi caat uitge-
reikt. “Wij hebben bewezen dat wij 
aan meer dan 100 kwaliteitseisen 
voldoen die gesteld worden door 
de Stichting Kaas- en Delicatessen-
winkels Nederland. Daar zijn wij bij-

zonder trots op”, aldus Stein Melen-
horst. De Stichting Kaas- en Delica-
tessenwinkels Nederland (KDWN) 
is een initiatief van het Vakcentrum 
Kaas & Delicatessen, de brancheor-
ganisatie voor zelfstandige detaillis-
ten in de sectoren food en fast mo-
ving consumer goods. Met het op-
stellen van een transparante self-

audit checklist stelt KDWN onder-
nemers in staat om de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering te verbeteren. Op 
het moment dat de ondernemer aan 
de gestelde eisen voldoet, kan hij 
zich aanmelden om in aanmerking 
te komen voor het certifi caat. De 
door de ondernemer ingevulde lijst 
wordt door een onafhankelijke con-

troleur in de winkel gecheckt. Pas 
na goedkeuring door de controleur 
wordt overgegaan tot certifi cering. 
Nederland telt ongeveer 900 food-
speciaalzaken (kaas-, noten-, en 
delicatessenwinkels), die zich met 
hun assortiment en kwaliteit rich-
ten op de consument die bewust in-
koopt. “Met de breedte en de diepte 
van het assortiment, deskundig en 
betrokken personeel, productkwa-
liteit en goede kennis onderschei-
den wij ons als foodspeciaalzaak 
van andere aanbieders. Dit betekent 
wel dat wij ons moeten blijven scho-
len en verbeteren om de consument 
op de juiste manier te blijven helpen 
bij de aankoop”, aldus de Mergfi eld 
contactpersoon heer Melenhorst. 
Met het certifi caat bewijst de on-
dernemer te voldoen aan de eisen 
die een consument mag stellen aan 
een foodspecialiteitenwinkel op het 
gebied van hygiëne, inrichting, wet-
telijke normen, productkennis, as-
sortiment, klantvriendelijkheid en 
uitstraling. “Met dit certifi caat toon 
ik aan alle vakmanschap in huis te 
hebben en dat ik samen met de me-
dewerkers ons continu inspan om 
klanten op de juiste manier te inspi-
reren en adviseren. We zijn trots en 
plakken de sticker met het kroon-
tje nu direct op de winkeldeur!, al-
dus Stein”

Extra plaatsen vrij bij Crea
Uithoorn -  De teken- en schilder-
cursus voor kinderen van Arlet Ybe-
ma bij creativiteitscentrum Crea 
heeft vanaf nu enkele plekken vrij op 
de woensdagmiddag van 13.30 uur 
tot 15.00 uur. Op zaterdagochtend 
is er plaats bij de cursus Pottenbak-
ken voor kinderen van Boudewijn 
Creutzburg. De kunstlessen van Crea 
zijn al jaren een begrip in Uithoorn 
en omstreken. Elke woensdagmid-
dag wordt er in kleine groepen van 
maximaal 12 kinderen anderhalf uur 
lang gewerkt aan teken- en schil-
deropdrachten. Docent Arlet Ybema: 
“Het belangrijkste is dat de kinderen 
het hier leuk hebben. Maar uiteraard 
gaan ze een hoop leren, van zelfpor-
tret tot landschap schilderen.” Som-
mige kinderen volgen de lessen van 
Ybema al een paar jaar. “Als je kin-
deren op de juiste manier stimuleert 
blijken veel kinderen enorm veel ta-
lent te hebben. Ik ben vaak echt on-
der de indruk welke tekeningen of 

schilderijen kinderen kunnen maken 
als je ze wegwijs maakt in bepaalde 
technieken”, aldus Ybema. Bij de te-
kencursus is iedereen welkom zegt 
Ybema: “We gaan gewoon lekker 
aan de slag en dan zien we wel wat 
de mogelijkheden zijn.” De cursus 
Tekenen en Schilderen duurt nor-
maal van september t/m april maar 
nieuw dit jaar is dat er vanaf janua-
ri kan worden ingestroomd voor een 
half seizoen van 12 lessen. Gezorgd 
wordt dat alle kinderen op hun eigen 
niveau les krijgen. Kinderen zijn wel-
kom in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. 
Belangstellenden voor de cursus 
Pottenbakken voor kinderen op za-
terdagochtend kunnen zich ook 
hier aanmelden. Ook wordt er aan-
dacht besteedt aan het glazuren 
van de gebakken potten. Aanmel-
den of meer informatie verkrijgen, 
ook over de andere cursussen van 
Crea, kan via crea@xs4all.nl of via 
www.crea-uithoorn.com.
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Jeugd Ergometerwedstrijden 
bij Michiel de Ruyter
Uithoorn - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde de Uithoornse Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruyter 
de jeugd ergometerwedstrijden, er 
deden ruim 100 jeugdleden van ver-
schillende Nederlandse roeivereni-
gingen mee. Ergometers zijn roei-
machines voor op het droge. Er wa-
ren 8 categorieën, te weten jongens 
en meisjes tot en met 12 jaar, tot en 
met 14 jaar, tot en met 16 jaar en 
17 tot en met 18 jaar. De meegereis-
de ouders, coaches en leden van de 
verenigingen houden zelf ook nog 
een “wedstrijd” wie het hardst kan 
aanmoedigen. De prijsuitreiking 
werd dit jaar gedaan door Nico-
le Beukers. Eerst werd van haar de 
film getoond van de roeiwedstrijd 
dames vier dubbel tijdens de Olym-
pische Spelen waar de Nederland-
se ploeg in een bloedstollende wed-
strijd zilver behaalde. Nicole vertel-
de over haar ervaringen in Brazilië 
en hoe vaak zij per week traint om 
techniek en conditie op peil te hou-
den. Zij vind dat roeien voor de jon-
gere jeugd vooral een gezellige pe-
riode moest zijn, voordat je daad-
werkelijk op topniveau kunt gaan 
trainen. In het kaders hiervan prees 

zij Michiel de Ruyter, omdat die een 
goed lopende en succesvolle jeugd-
wedstrijd had georganiseerd. Nico-
le was zo aardig om na de prijsuit-
reiking vragen te beantwoorden en 
met veel jeugdleden op de foto te 
gaan, zij kregen daarbij haar zilve-
ren Olympische Medaille omgehan-
gen. Leuk is ook dat Nicole in maart 
nog een keer langs de kant gaat 
meefietsen met een aantal jeugd-
roeiers om ze nog wat kneepjes van 
het roeien te leren. Al met al een 
geslaagde en sportieve dag en een 
goed begin van 2017. www.mdr.nu

De Amstel
Clubkampioen 2016
Uithoorn - Nadat traditiegetrouw 
eind november onder grote belang-
stelling de clubkampioenschappen 
van Zwem- en polovereniging De 
Amstel hebben plaatsgevonden, is 
het altijd in de tweede week janua-
ri tijd voor de bekendmaking. Voor 
het eerst in het 55-jarig bestaan is 
er voor gekozen om zowel een ju-
nioren- als een seniorenclubkam-
pioen uit te roepen. De festiviteiten 
eind november bevatten ook wat an-
dere onderdelen. Hieronder hun win-
naars: 400 meter rugslag: Nick Sij-
mons met 4:50,93; 25 meter sprint: 
Max de Jong met 0:11,90; familie-
estafette: Familie Sijmons en de sur-
prise-estafette gewonnen door het 
team Devils Ray. Als juniorenkampi-
oen kwam de 12-jarige Nina Siegers 
tevoorschijn met de volgende zeer 
scherpe tijden: 50 meter rugslag: 
0:40,31; 50 meter schoolslag: 0:46,42; 

50 meter vrije slag: 0:36,37 en 75 me-
ter wisselslag: 1:06,29, waarmee zij 
ook op alle afstanden 1e werd in 
haar leeftijdscategorie. Als (senio-
ren-) clubkampioen was een derde 
plaats weggelegd voor Iris van der 
Moolen, een 2e voor Martijn Otten-
hof en werd Nick Sijmons (terug van 
weggeweest als clubkampioen) voor 
de 4e keer uitgeroepen tot Club-
kampioen met 0:30,33 op de 50 me-
ter rugslag; 0:33,01 op de 50 meter 
schoolslag; 0:56,07 op de 100 meter 
vrije slag en 1:04,92 op de 100 meter 
wisselslag. Na de prijsuitreiking werd 
er nog tot in de kleine uurtjes ge-
feest op het Amstel-Nieuwjaarsfeest. 
Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd met deze mooie prestaties en 
voor meer informatie en natuurlijk al-
le foto’s kun je terecht op www.zpv-
de-amstel.nl of op facebook: Zwem-
menBijDeAmstel.

Boule Union Thamen 1 
wint in de NPC
Uithoorn - De zevende speeldag 
van de Nationale Petanque Compe-
titie. Voor BUT 1 stond de thuisont-
moeting met de nummer vier van de 
ranglijst op het programma. Petan-
que Lijnden was een voor de spe-
lers van BUT geen onbekende te-
genstander. De spelers hebben el-
kaar regelmatig bestreden in de 
wintercompetities van de voorma-
lige afdeling 09 van de Nederland-
se Jeu de Boules Bond. Deze thuis-
wedstrijd werd gespeeld in de over-
dekte accommodatie van OSB in 
Bodegraven en dat was gezien het 
weer maar goed ook. De start van 
onze equipe was flitsend met een 
13-0 overwinning van de equipe 
Hoekstra/v Rekum. De equipe Smit/
Pekelharing verloor hun partij, maar 
de equipe Siegel/v Diemen sloot de 
doublettenronde af met winst. De 
twee triplettenpartijen werden ge-
deeld waarbij één partij nipt met 12 
-13 verloren werd.
Met een 302 voorsprong achter-
stand ging de afsluitende doublet-
tenronde van start en de opdracht 
was om tenminste twee van de 
drie partijen te winnen om de ont-
moeting winnend af te sluiten. Al 
snel werd de eerste partij gewon-
nen (13-4). Ook de tweede par-
tij werd gewonnen (13-11). Daar-
mee was de overwinning binnen, 
maar er was nog een partij bezig. 

Het werd een spannende strijd. De 
equipe Joan van Rekum/Niels van 
Diemen keken lang tegen de stand 
van 12 voor Lijnden aan. Het bleek 
maar weer eens dat geloof in het ei-
gen spel veel mogelijkheden geeft. 
Op een stand van 10-11 scoor-
de de equipe van BUT drie punten 
en wonnen daardoor de partij met 
13-12. Met deze overwinning kwam 
de eindstand van de ontmoeting op 
6-2 voor het team van BUT. Met de-
ze uitslag bleef BUT 1 op de twee-
de plaats in de tussenstand. Koplo-
per Les Boules Fleuries uit Lisse had 
met 5-3 gezegevierd over PU Ken-
nemerland 4.
Het tweede team van BUT speel-
de ook thuis in Bodegraven. Zij zijn 
begonnen met de tweede helft van 
de competitie en moesten tegen de 
nog ongeslagen koploper Nieuwer-
kerk 2. Het tweede team kon het re-
sultaat van de uitontmoeting tegen 
Nieuwerker niet verbeteren. Bijna 
werd het dezelfde uitslag als in de 
heenwedstrijd, maar de laatste dou-
blettenpartij ging na een 9-0 voor-
sprong toch nog met 12-13 verloren 
en scoorde Nieuwerkerk een 8-0 
overwinning. Dit team is duidelijk de 
sterkste in deze poule.
De volgende speeldag op 28 janua-
ri 2017. BUT 1 speelt dan tegen De 
Stetters in Castricum. BUT 2 speelt 
uit tegen Zoetermeer 4.

Podium voor Tommy in Didam
Uithoorn - Zaterdag 14 januari re-
den de UWTC amateurs Tommy Ou-
de Elferink, Dennis Moolhuijsen en 
Bart de Veer een veldrit in Didam. 
Om het bevroren meertje de Nevel-
horst was een mooi parcours uit-
gezet. Tommy deed het weer su-
per goed en streed om de 3e en 4e 
plaats. Toen zijn concurrent in de 
een na laatste ronde van fiets ging 
wisselen sloeg Tommy het beslis-
sende gaatje en reed naar de 3e 
plaats. Bart werd 12e en de uitslag 
van Dennis is helaas niet bekend.

Veldrit jeugd en NK jeugd
UWTC jeugdlid Mike Derogee reed 
zondag in Woerden een wedstrijd 
van de Midden Nederland competi-
tie. Mike werd 6e bij de jeugd cat 5. 
Volgende week zaterdag rijden Mike 
Derogee en Siem Smoorenburg het 
NK veldrijden voor de jeugd. Het NK 
wordt gehouden rondom de bos-
berg in Appelscha, Siem start om 
10.45 uur (cat 3) en Mike om 13.30 
uur (cat 5).

Afsluiting clubcross competitie
Zondag 15 januari is de clubcross 
competitie van UWTC weer afge-
sloten. De laatste wedstrijd is op het 
fort in de Kwakel verreden ipv op 
het parcours op sportpark de Rand-
hoorn. Wim Veenboer en Han vd 
Schaft hebben zich weer vele zon-
dagen ingezet voor deze competitie. 
Het was gezellig druk op deze wed-
strijd en met een licht besneeuwd 
parcours was het prima te doen 
voor de renners. 

Fortcross de Kwakel
Op 22 januari wordt de fortcross op 
fort de Kwakel verreden. Adres: het 
Fort 55 in de Kwakel. De inschrijving 
gaat om 9.30 uur open. Inschrijfgeld 
voor de jeugd 2 euro en overige 3 
euro. Je kan meedoen op een cyclo-
cross fiets of mountainbike en deel-
name is op eigen risico. 
Starttijden:
10.30 uur: jeugd 8-14 jaar. 11.15 uur: 
dames/nieuwelingen en recreanten
12.00 uur: 40+ 13.00 uur: 40-.

De finalisten van het achtste ALS Rummikubtoernooi. Vlnr: Idske Meijer (vier-
de), Arnoud van der Knaap (tweede), Frank van der Meer (winnaar), Lucelle 
van Zwol (derde). (Foto: OSW)

Opbrengst voor Stichting ALS dit jaar 3618,15 euro

Frank van der Meer wint 
achtste ALS Rummikubtoernooi
De Kwakel - Het Achtste ALS Rum-
mikubtoernooi begon dit jaar anders 
dan andere jaren. Na een kort wel-
komstwoord, zoals elk jaar verzorgd 
door Nicole van der Knaap, verzocht 
ze dit keer om een minuut stilte, om 
degene te herdenken voor wie dit 
toernooi al acht jaar wordt georga-
niseerd: Alex Duijn. Na een jaren-
lange, loodzware strijd overleed hij 
op 9 april 2016 alsnog aan de ge-
volgen van de slopende ziekte ALS.
Voor de organisatie is dit droevige 
nieuws echter geen reden om het 
toernooi niet meer te laten plaats-
hebben, vandaar dat vrijdag 13 ja-
nuari de kantine van KDO weer vol-
stroomde met 67 Rummikubbers 
en zo’n dertig anderen die ook dit 
jaar weer hun bijdrage wilden le-
veren aan het toernooi, waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan de 
Stichting ALS. ,,De strijd wordt de 
komende jaren ook gewoon voort-
gezet, ook al is Alex niet meer in ons 
midden”, liet Nicole weten. ,,Want 
ALS móet de wereld uit.”
Na de minuut stilte werden de spel-
len tevoorschijn gehaald en de lo-
ten voor de eerste ronde van het 
Rad van Fortuin verkocht. Ook dit 
jaar kon er weer een keur aan prij-
zen gewonnen worden, variërend 
van plantjes en bloemen, doosjes 
drop en dvd’s tot paraplu’s, tassen 
en zelfs een enkele jurk, en ging er 
niemand zonder een prijs naar huis, 
dus men kocht de loten sowieso niet 
voor niets. 
Halverwege de avond werden hap-
jes van slagerij Eijk en Veld en bit-
terballen van Oma Bob’s uitgedeeld 
en aan het einde van het toernooi 
werden er bij opbod ook nog drie 
taarten geveild, traditiegetrouw ge-
bakken door familieleden van Alex 

Duijn en zijn weduwe Ellis. De ap-
peltaart werd voor 65 euro gekocht 
door Piet van der Knaap, die er elk 
jaar een sport van maakt om de 
hoogste bieder te zijn, hetgeen hem 
ook wel lukt. De twee botercreme-
taarten gingen respectievelijk voor 
28 en 26 euro naar Wendy van Die-
men en Arnoud van der Knaap. 
Na tien ronden lotenverkoop en de 
spannende finale, gespeeld door 
Lucelle van Zwol, Idske Meijer, Arn-
oud van der Knaap en Frank van 
der Meer, trok laatstgenoemde uit-
eindelijk aan het langste eind. Zijn 
naam wordt gegraveerd in de wis-
selbeker, waar inmiddels al de vol-
gende namen op prijken:
2010: Pien Schrama, 2011: José Ha-
gendoorn, 2012: Joost Boor, 2013: 
Arnoud van der Knaap, 2014: Arian-
ne van Wees, 2015: Arnoud van der 
Knaap, 2016: Sabien Alonso.
Rond middernacht werd de op-
brengst van het achtste ALS Rum-
mikubtoernooi bekendgemaakt: 
3618,15 euro.
Hierna pakte eenieder zijn of haar 
jas en toog, met een of meerdere 
prijzen onder de arm, moe maar vol-
daan naar huis, in de wetenschap 
dat zijn of haar geld goed terecht-
gekomen is.
Het bedrag wordt overigens nog iets 
hoger, omdat er een percentage van 
de baromzet van KDO (nog niet be-
kend) bij opgeteld wordt en er ook 
nog bedragen kunnen worden over-
gemaakt door degenen die dit jaar 
niet bij het toernooi aanwezig kon-
den zijn. Maar wat het totaalbedrag 
ook wordt, Stichting ALS zal er blij 
mee zijn, want dankzij dergelijke ini-
tiatieven kan er doorgestreden wor-
den voor een medicijn tegen de nu 
nog dodelijke ziekte ALS.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Van donderdag 26 janua-
ri t/m zaterdag 4 februari 2017 or-
ganiseert Intersport DUO een ski-, 
en snowboard-occasionbeurs in fi-
liaal Uithoorn. Op deze dagen wordt 
een groot aantal gebruikte ski’s, ski-
schoenen, snowboards en snow-
boardschoenen te koop aangebo-
den. 
Om alvast in de juiste stemming te 
komen staat er natuurlijk een glaas-
je Glühwein of Prosecco klaar! Tij-
dens de beurs heb je de mogelijk-
heid om je eigen wintersport pro-
ducten via Intersport DUO te verko-
pen maar kun je ook tweedehands 
wintersport producten voor een 
scherpe prijs op de kop tikken! Heb 
jij nog wintersport producten op zol-
der liggen waar je niks meer mee 
doet of ben je toe aan iets anders? 
Verkoop je uitrusting dan via Inter-
sport DUO. Samen met jou bepalen 
wij een mooie verkoopprijs voor je 
artikelen. Tijdens de tweedehands 
wintersport beurs wordt je artikel 
te koop aangeboden in de winkel in 
Uithoorn. Voor het volledige bedrag 
van jouw verkochte artikelen ont-
vang je een Intersport DUO tegoed-
bon die je in heel 2017 op het com-
plete assortiment kunt inleveren. In-
tersport DUO brengt geen provisie 
in rekening.

Veilig
Alleen technisch veilig materiaal 
(geen kleding) wordt geaccepteerd
Intersport DUO Winkelcentrum Zij-
delwaardplein Uithoorn. (0297-
560329). Inbreng van materiaal is 
mogelijk t/m zaterdag 28 januari. 
Vele Nederlanders zullen ook deze 
winter weer gaan genieten van een 
welverdiende wintersport-vakantie. 
Zorgvuldig worden de diverse be-
stemmingen met elkaar vergeleken 
op sneeuwzekerheid, aanwezigheid 
van apres-ski, aantal kilometers pi-
ste etc. Echter wordt het belangrijk-
ste vaak vergeten of pas op het laat-
ste moment geregeld. Om helemaal 
klaar te zijn voor het wintersport-
seizoen is goed onderhoud voor je 
ski’s of snowboard essentieel. Daar-
om werkt Intersport DUO samen 
met een professionele onderhouds-
partner om jouw ski’s of snowboard 
op en top klaar te maken voor jouw 
wintersportvakantie. Zo beperk je de 
kans op ongelukken en je ski’s gaan 
een stuk langer mee. De medewer-
kers van Intersport DUO staan voor 
je klaar om de technische staat van 
uw materiaal vrijblijvend te beoor-
delen en je van advies te voorzien. 
Naast het occasion-materiaal vind je 
tijdens de beurs vele aantrekkelijke 
wintersportaanbiedingen.

Uithoorn - In een slooppand aan de Thamerlaan in Uithoorn is dinsdag-
avond brand uitgebroken. De brandweer was snel ter plaatse, en kon di-
rect het vuur blussen. Er wordt uit gegaan van brandstichting. De Tha-
merlaan was enige tijd afgesloten. Het pand zal weer opnieuw worden 
dichtgetimmerd.

Foto: KaWijKo Media / Nickelas Kok

Slooppand Thamerlaan 
in de brand
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Derde 70-plusser voor 
Tineke & Anke bij BVU
Uithoorn - Maandag 9 januari werd 
de vijfde en voorlaatste zitting van 
de derde parencompetitie van de 
BVU gespeeld in sporhal De Scheg. 
En wederom behaalden Tineke van 
der Sluijs & Anke Reems de hoogste 
score van de avond (70,94%) en dat 
is dus al de derde keer deze ronde 
boven de 70%. Zij leiden dan ook in 
de B-lijn met maar liefst 67,64% ge-
middeld. An & Bert Pronk doen hun 
uiterste best om bij te blijven (twee-
de met 66,78%, toch ook niet kin-
derachtig) maar het lijkt met gemid-
deld zo’n 7% minder (60,71%) on-
begonnen werk. Marjan & Ben, die 
vandaag weer derde werden met 
60,24%, volgen ook in de totaal-
stand op plaats 3 (58,06%) en zijn 
de enigen die het echtpaar Pronk 
nog kunnen bedreigen. Ellen Hen-
geveld & Yvonne Splinter lijken met 
nog 3% minder geen kans meer te 
maken.

A-lijn
De A-lijn werd gewonnen door Ri-
ki Spook & Hans Geels met 59,03%. 
Tweede werden Marijke & Ger van 
Praag met 56,94% en de derde 
plaats was voor gelegenheidskop-
pel Marcel Dekker & Monique Ver-

berkmoes (56,25%). Lambert Koe-
ter & Huib van Geffen hadden een 
zware dip maar leiden nog wel met 
56,24%. Ze worden inmiddels op 
minder dan een procent gevolgd 
door Wim Baars & Marcel Dek-
ker (55,81%). Bep & John de Voijs 
staan derde met 53,7%. Maar met 
twee sluwe koppels rond de 53% en 
twee zeker zo sluwe rond de 52% is 
de strijd hier nog niet gestreden. Ik 
voorspel vuurwerk voor volgende 
week maandag... 
Onderin lijkt degradatie te lonken 
voor Thea Slot & Mirjam Nieuwen-
huizen en Tini Lotgerink & Marja 
Baris, maar ook Cees Harte & Jos 
van Leeuwen lopen nog risico. De 
BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrij-
blijvend een paar keer mee te spe-
len en de sfeer te proeven. Voor na-
dere informatie, opgeven en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Qui Vive jaarprijzen uitgereikt
De Kwakel - De start van de 
nieuwjaarsreceptie van hockey-
vereniging Qui Vive op 13 janua-
ri jl. was dit jaar anders. Voorzitter 
Rob Das bleef eerst stilstaan bij het 
overlijden van clubicoon Humphrey 
Kaligis. Na het In memoriam volg-
de ter nagedachtenis 1 minuut stil-
te. De herdenking werd afgesloten 
door een groot applaus van de vele 
aanwezigen voor de overledene. Na 
een korte pauze keek Rob kort terug 
op 2016 maar ging vervolgens snel 
over op zijn wensen voor de aanwe-
zigen en bracht gelijktijdig een toast 
uit op 2017.

Prijzen
Toen kwam het moment voor de uit-
reiking van de traditionele jaarprij-
zen, namens het hoofdbestuur. Rob 
startte met de puppybak die is be-
doeld om een of een groep actie-
ve jeugdige vrijwilliger(s) door toe-
kenning van deze prijs te bedanken 
en vooral ook te stimuleren om het 
vele goede werk voort te zetten en 
verder uit te bouwen. Dit jaar krijgt 
het team meisjes C 2 deze prijs. Rob 

lichtte de motivatie toe: “ Jullie heb-
ben de juiste hockey- en clubmen-
taliteit laten zien door allemaal op 
te gaan voor het scheidsrechters 
diploma. Terwijl wij binnen de ver-
eniging dit alleen verplicht stellen 
voor de A en B jeugd hebben jul-
lie het initiatief genomen om dit di-
ploma toch te gaan halen. Dit is een 
topprestatie waarmee jullie voor het 
hoofdbestuur een goed voorbeeld 
zijn voor de andere jeugd- en junio-
renleden. Jullie zij allemaal kanjers”.

Onderscheiding
De tweede jaarlijkse onderscheiding 
die werd uitgereikt is de honden-
bak die bedoeld is voor een vrijwil-
liger die zich, vaak achter de scher-
men, enorm inzet om allerlei zo van-
zelfsprekend lijkende zaken te or-
ganiseren en te begeleiden. Rob 
Das: “Dit jaar wordt deze prijs toe-
gekend aan twee vrijwilligers name-
lijk Chris van Tiggelen en Chris van 
Loon omdat zij al jarenlang erg be-
trokken zijn bij veel activiteiten en 
hierbij veel werk verzetten. Zij wa-
ren deelnemer aan de lustrumcom-

missie en zijn thans zeer actief bij de 
club van 100, vrienden van Qui Vive. 
Chris van Tiggelen is bestuurslid en 
Chris van Loon heeft een rol in de 
kascommissie.
De tribune bij veld 1, de tafels en 
banken op het terras en de nieu-
we geluidsinstallatie in het club-
huis zijn enkele voorbeelden wel-
ke mede door hun inspanningen tot 
stand zijn gekomen. Niet alleen het 
bedenken en organiseren maar ook 
het uitvoeren waaronder het in el-
kaar zetten van het meubilair, verf 
werkzaamheden, het installeren van 
apparatuur en het bouwen van stel-
lages alsmede het doen van zwaar 
sjouwwerk horen er voor hen ge-
woon bij. Altijd bereid om te helpen 
ongeacht of het nu gevraagd is of 
niet en vaak op tijdstippen dat wij 
gewoon thuis zijn”. Tenslotte prijst 
Rob de mannen om hun goede hu-
meur, de gulle glimlach en dat zij al-
tijd in zijn voor een geintje. Zij tre-
den nooit op de voorgrond terwijl zij 
achter de schermen erg veel werk 
verzetten. Onze erkentelijkheid hier-
voor. Voor Chris van Loon wordt de 

prijs in ontvangst genomen door zijn 
vrouw Mirella.

Bokaal
De laatste onderscheiding wel-
ke werd uitgereikt is de Rob Post-
humus bokaal, vernoemd naar een 
zeer gewaardeerd erelid, die in de 
clubhistorie van Qui Vive een zeer 
prominente rol heeft gespeeld. De 
bokaal is bedoeld voor een nog ac-
tief hockeyend lid, die daarnaast 
een zeer grote betekenis heeft voor 
onze club door zijn/haar fantasti-
sche vrijwilligerswerk. Rob Das: “Wij 
hebben dit jaar gekozen voor Ange-
lique en dochter Valerie Liem. An-
gelique is al jarenlang de drager, re-
gisseur en ambassadeur van de re-
creanten zowel van de zondag als 
maandagavondgroepen.
Zij komt uit de school van Humphrey. 
Eigenlijk is vanavond de toekenning 
van deze prijs wel een heel mooi 
moment. Valerie heeft zich inmid-
dels ook alweer enkele jaren binnen 
deze groep verdienstelijk gemaakt 
terwijl zij ook al erg lang betrokken 
is bij het organiseren van andere 
festiviteiten. Samen regelen zij alle 
zaken voor de recreanten en orga-
niseren met succes veel evenemen-
ten. Beide dames slaan zelf ook nog 
een balletje. Valerie doet dit zelfs in 
competitieverband. Angelique heeft 
in het verleden ook een grote be-
trokkenheid gehad in de breedte-
sport bij de jeugd en Valerie is nog 
steeds actief als coach van de MC4 
waarvan enkele speelsters met hun 
ouders vanavond ook aanwezig zijn. 
Zowel Angelique als Valerie ken-
merken zich door het nemen van 
veel initiatieven, tonen een grote 
betrokkenheid, zijn bijtertjes, blijven 
positief en zien altijd mogelijkheden 
om zaken te realiseren. Wij hopen 
ook van jullie nog erg lang te mo-
gen genieten”. Tenslotte wordt An-
gelique gefeliciteerd met het feit dat 
zij oma wordt.
Foto’s Jip v.d. Valk. 

Wegafsluitingen tijdens 
‘Uithoorns Mooiste’
Regio - Tijdens het loopevenement ‘Uithoorns Mooiste’ zijn in overleg en 
met goedkeuring van de gemeente Uithoorn op zondag 29 januari een aan-
tal wegen tijdelijk afgesloten i.v.m. de veiligheid van de lopers en de omwo-
nenden. Dat levert op bepaalde momenten enige hinder op voor de omwo-
nenden, in de meeste gevallen zijn omleidingen mogelijk en in noodgeval-
len kan in overleg met de verkeersregelaars een weggebruiker wel langs de 
afsluiting rijden. Er zijn op een aantal punten langs het parcours borden ge-
plaatst met informatie over de verkeershinder.

Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaatsen 10.00–13.00 uur
- Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg 11.08-11.20 uur
- Poelweg tussen N196 en Poelweg 11.00-11.35 uur
- Noorddammerweg van Randweg richting Randhoornweg 
 van 10.00-14.00 uur afgesloten
- Noorddammerweg van Randhoornweg richting Randweg 
 niet afgesloten
- N196 kruising met Poelweg 11.15-11.30 uur
- N196 kruising Zijdelweg richting Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- N196 kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- Boterdijk tussen Laan van Meerwijk en Watsonweg 11.40-12.40 uur
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk 11.30-12.40 uur
- Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet 11.40-12.30 uur, 

geen afsluiting, wel verkeershinder oversteek Klipper
- Klipper 11.40-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker 11.30-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn 11.30-12.30 uur
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route 11.30-12.10 uur (sluizen mogelijk)
- Steenwijkerveld 11.28-12.08 uur
- Bezworenkerf 11.30-12.06 uur
- Halfweg 11.28-12.02 uur
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn 11.23-11.45 uur
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg 11.15-11.40 uur
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20-11.40 uur tot parkeerplaats KDO vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.15–11.40 uur
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn 11.15–11.35 uur
- Noorddammerweg bij Iepenlaan 11.20-11.40 uur
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg in beide richtingen 

11.00-12.00 uur
- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg 11.30-12.45 uur (sluizen mogelijk)
- Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan in beide richtingen 
 11.10-12.50 uur
- Faunalaan tussen 11.00-13.00 uur
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00 uur alleen via Noorddammerweg 

bereikbaar en te verlaten

Veel toppers in Hans van Eijk 
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
januari a.s. staat wederom het Hans 
van Eijk Koppeldriebanden toernooi 
op de rol in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Dit toernooi 
werd in 2009 in het leven geroepen 
door wijlen Hans van Eijk en is al die 
jaren zeer succesvol gebleken. Ook 
nu is het toernooi weer volledig vol-
geboekt. Zowel op vrijdagavond 
(aanvang 19.30 uur) als op zaterdag 
(aanvang 11.30 uur) komen liefst 
twaalf koppels aan de start, die ver-
deeld over drie tafels de strijd met 
elkaar zullen aangaan. De winnaars 
van de zes poules van vier koppels 
plaatsen zich rechtstreeks voor de 
kwartfinale, die zaterdagmiddag om 
ongeveer 15.30 uur zal aanvangen. 
Vervolgens vindt dan een halve fi-
nale plaats van de drie zegevieren-
de koppels, aangevuld met de bes-
te verliezer. Dit viertal koppels vecht 
voor een plaats in de finale, die om-
streeks 16.30 uur zal losbranden 
met als inzet de felbegeerde wissel-
beker. Aansluitend zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden.

Combinaties
Dit koppeldriebanden toernooi is 
doorgaans een clash tussen ge-
renommeerde combinaties uit De 
Kwakel en De Ronde Venen. Op 
de deelnemerslijst treffen we ener-
zijds de Kwakelaars John van Dam/
Hennie van Doorn, Bart de Bruyn/
Theo Bartels, Jan van Doorn/Rick 

van Zanten, Martin Plasmeijer/Kees 
de Bruyn en Wery Koeleman/Plat 
Voorn, terwijl De Ronde Venen sterk 
is vertegenwoordigd met de kop-
pels Paul Schuurman/John Vrielink 
(winnaar van de editie 2016), Donny 
Beets/John Beets, Bert Loogman/
Jacques de Leeuw, Paul Huzemeier/
Nick van de Veerdonk en Theo Va-
lentijn/Henk Doornekamp. Er is dus 
sprake van een zeer hoogwaardig 
niveau alom en het belooft zowel op 
de vrijdagavond als op de zaterdag 
een ongemeen spannende strijd te 
worden, waarbij ongetwijfeld fraaie 
staaltjes van precisie en techniek 
aan de dag zullen worden gelegd. 
De organisatie vertrouwt daarom 
ook op een hoge publieke belang-
stelling. Het bestuur van biljartclub 
“De Hoef” heeft gemeend als hom-
mage aan Hans van Eijk een tradi-
tie in ere te houden door weder-
om een inzamelingsactie te houden 
ten behoeve van het door zijn doch-
ter Sabine gerunde kinderweeshuis 
in haar woonplaats Timau in Kenia. 
Daartoe zullen twee collectebussen 
worden geplaatst en tezamen met 
de gehele netto-opbrengst van dit 
toernooi worden overgemaakt voor 
dit fantastische doel. Dit koppeldrie-
banden toernooi wordt mede moge-
lijk gemaakt door sponsoring van 
Dé Biljartmakers Portengensebrug, 
Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen 
en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De 
Kwakel. 

Deho Boys 4e finalist 
Quakeltoernooi
De Kwakel - Zaterdag 14 janua-
ri trappen we af voor de 3e heren 
voorronde. We hebben 4 teams die 
gaan strijden voor een finale plaats. 
De familie Hogerwerf, De toekomst, 
De Muur en Deho Boys. Het beloofd 
een spannende avond te worden 
met oude bekenden, en een aantal 
nieuwe gezichten. De openingswed-
strijd is meteen een Kwakels onder-
onsje. De familie Hogerwerf neemt 
het op tegen de jeugdige spelers 
van de Toekomst. De familie is al 
jaren een vaste deelnemer van het 
toernooi. De Toekomst is ook geen 
vreemde voor de kenners. De Toe-
komst bestaat voornamelijk uit se-
lectie spelers van KDO. De wedstrijd 
begint met wat kleine speldenprik-
jes over en weer. Beide teams kun-
nen nog geen opening creëren. Na 
12 minuten word een afstandsschot 
van Mitchel Smits van richting ver-
anderd door een speler van de fami-
lie Hogerwerf, 1-0 voor de Toekomst. 
De familie Hogerwerf dringt aan en 

is 3 minuten voor het eind dicht bij 
de gelijkmaker. Onderkant lat en bo-
ven de doellijn gekeerd door Jesper 
Oudshoorn komt de Toekomst daar 
goed weg. Na een spannend slot is 
de winst toch voor de Toekomst. De 
Muur neemt het daarna op tegen 
Deho Boys. De Muur, beter bekend 
als KDO 2 zaal, tegen de “veldvoet-
ballers” van Ankeveen.
Beide ploegen zijn aan elkaar ge-
waagd en halverwege is er nog niet 
gescoord. De Muur staat bekend 
om hun defensieve manier van spe-
len. De “muur” die zij vormen is voor 
menig tegenstander een flinke op-
gave om te slechten. Met gelegen-
heidsspits Eddy Jansen en Mauri-
ce Bartels komt de Muur er spora-
disch gevaarlijk uit. Deho Boys heeft 
het meeste balbezit maar kunnen 
geen gaatje vinden in de verdedi-
ging van de Muur. Wedstrijd eindigt 
in 0-0. De Toekomst neemt het daar-
na op tegen de Muur. Tot halver-
wege gaat het gelijk op, maar me-

Dames Legmeervogels 
beginnen nieuwe jaar goed
Uithoorn - Na een goede reeks 
wedstrijden aan het eind van 2016 
staan de dames van Legmeervogels 
in de 1e klasse op een verdienste-
lijke 3e plaats. In het nieuwe jaar 
moest daar natuurlijk een passend 
vervolg aan gegeven worden. De 
eerste wedstrijd was tegen De Val-
ken, een ploeg waar in de eerste 
wedstrijd een nipte nederlaag tegen 
werd geleden. Ook nu was het weer 
een spannende wedstrijd waar-
in beide teams elkaar niets toega-
ven. De met MainEnergie bedrukte 
shirts werden regelmatig op sterk-
te getest en doorstonden die glans-
rijk. Het was de thuisploeg die voor 
de pauze wat extra gas gaf en met 
een 10-8 stand kon gaan rusten. De 
tweede helft bleef het verschil lange 
tijd gehandhaafd, toch kwam de te-
genstander in de loop van de twee-
de helft steeds iets dichterbij. Val-
ken kwam zelfs tot op 1 punt ver-
schil, maar de dames van Legmeer-
vogels hielden het hoofd koel en 
wisten vlak voor tijd toch de bevrij-

dende treffer te maken en de over-
winning met 20-18 naar zich toe te 
trekken.

Laatste
De wedstrijd van afgelopen zondag 
was tegen Fortissimo. Dit team staat 
met 0 punten op de laatste plaats. 
Geen slecht team, maar waarbij de 
overtuiging er niet echt is. Belang-
rijk was om ze niet te onderschatten 
en net als de andere wedstrijden er 
fanatiek in te gaan. De verdediging 
van de tegenstander was aanval-
lend, met twee speelsters er ver uit, 
en daar hadden we in het begin be-
hoorlijk wat moeite mee. Legmeer-
vogels hield het achter ook goed 
dicht waardoor er na 8 minuten nog 
steeds een 0-0 stand op het score-
bord stond!! Uiteindelijk was het de 
thuisclub dat de ban brak en wist 
te scoren. Legmeervogels reageer-
de direct en na een 2-2 stand liepen 
ze uit naar een comfortabele voor-
sprong van 2-8. Snelheid en veel 
beweging tussen de verre uitstap-

pers en de cirkel zorgden voor veel 
kansen. Dankzij de goede keepster 
van de Cothense dames en het slor-
dig omgaan met de kansen liep de 
score niet heel hoog op. Maar in 
de rust was er toch een behoorlijke 
voorsprong van 6-16. 
De tweede helft konden de dames 
van coach Henk van der Greft het 
goed volhouden. Steeds werd de 
vrije dame gevonden en ondanks 
het missen van veel opgelegde kan-
sen liep de score toch op. Ondanks 
een goed begin van Fortissimo met 

een aantal doelpunten werd er stug 
doorgegaan met snelle aanvallen en 
veel individuele acties. Dat leverde 
mooie doelpunten op en uiteindelijk 
een score die goed voor het doel-
saldo is. De lange thuisreis werd 
met een 13-32 stand aangevangen. 
Nog steeds op een derde plaats, 
maar de komende wedstrijden zijn 
de tegenstanders de nummers 2 en 
1 van de competitie. Dat zal lastig 
worden, maar de dames gaan zeker 
proberen om ze het meer dan las-
tig te maken.

de door 2 goals van Mitchel Smits 
loopt de Toekomst in korte tijd uit 
naar een 4-0 voorsprong. Eddy Jan-
sen redt nog de eer voor de Muur 
door de 4-1 te maken. In de volgen-
de wedstrijd neemt de familie Ho-
gerwerf het op tegen Deho Boys. 
Deho Boys komt snel op voorsprong. 
De familie Hogerwerf komt beter in 
de wedstrijd maar komen in de 14e 
minuut toch op een 2-0 achterstand. 
De familie Hogerwerf, altijd spe-
lend met veel passie, heeft het erg 
moeilijk tegen de technisch begaaf-
de spelers van Deho Boys. Uiteinde-
lijk wint Deho Boys met 3-0 en kun-
nen ze zich gaan opmaken voor de 
“kraker” tegen de Toekomst. Dit is 
dan ook meteen de volgende wed-
strijd. Deho Boys moet winnen, en 
de Toekomst heeft voldoende aan 
een gelijkspel. Deho Boys zet met-
een de toon door binnen 8 minuten 
met 2-0 voor te komen. De Toekomst 
heeft het zichtbaar moeilijk met de 
behendige spelers van Deho Boys. 
Ze komen dan ook vrij eenvoudig op 
een comfortabele 5-0 voorsprong. 
De Toekomst zet nog een keer alles 
op alles en komen nog terug tot 5-2. 
Met een man meer op het veld we-
ten ze de aansluitingstreffer niet te 

maken. Deho Boys wint uiteindelijk 
met 6-2 en bereikt daardoor de fina-
le. De laatste wedstrijd van de avond 
is een Kwakels onderonsje tussen de 
familie Hogerwerf en de Muur. Mau-
rice Bartels schiet de Muur in de 2e 
minuut al op een 1-0 voorsprong. Bij 
een scherpe counter van de familie 
Hogerwerf staat gelegenheidskee-
per Dave Kouwenhoven zijn manne-
tje en voorkomt de gelijkmaker. Na 
10 minuten wordt de Muur toch ge-
kraakt en komen de Hogerwerfen 
op 1-1. Niet lang daarna komen ze 
zelfs op voorsprong door wederom 
een mooie goal van Timo Kas. De 
Muur is niet alleen goed in verde-
digen, ook de counter beheersen ze 
goed. Ze weten uiteindelijk de wed-
strijd vrij gemakkelijk om te zetten 
in een 7-3 winst. Deho Boys zien we 
dus terug op de finale avond op 4 fe-
bruari. Voor volgende week staat er 
een dames avond op het program-
ma. 7 dames teams zullen gaan strij-
den om de titel bij de dames. 

Uitslag van de avond is als volgt:
1 Deho Boys 7 Pnt
2 De Toekomst  6 Pnt
3 De Muur 4 Pnt
4 Familie Hogerwerf 0 Pnt
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Informatie-bijeenkomst 
vrijeschool-onderwijs
Regio - De initiatiefgroep voor een 
Basisschool voor Vrijeschoolonder-
wijs in de regio Wilnis/ Mijdrecht/
Uithoorn zoekt samen met Vrije 
School Parcival in Amstelveen naar 
mogelijkheden om, bij voldoen-
de belangstelling, in het schooljaar 
2017-2018 een nieuwe vrijeschool in 
de regio te openen. 
Op zaterdagmiddag 21 januari is 
een nieuwe informatie-bijeenkomst 
over dit initiatief gepland in de bibli-
otheek van Mijdrecht, dr. J. van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht, aanvang: 
15.30 uur. Bij deze informatie-mid-
dag is niet voorzien in een kinderac-
tiviteit of -opvang.
Maarten Roest Crollius, schoollei-
der in Haarlem en woonachtig in De 
Ronde Venen, zal uitleg geven over 
de visie van vrijeschool-onderwijs. 
De vraag: “Waarom zou je kiezen 
voor vrijeschoolonderwijs?“ zal cen-
traal staan. Samen met het publiek, 

in vraag en antwoord, komen we 
deze avond tot een mooi beeld van 
wat vrijeschoolonderwijs inhoudt.
Belangstellenden hartelijk welkom! 
Aanmelden via vrijeschoolgroene-
hart@gmail.com. Voor meer infor-
matie: vrijeschoolgroenehart.word-
press.com
Op woensdag 11 januari was er op-
nieuw een succesvolle activiteiten-
middag van dit initiatief in de Bi-
bliotheek van Mijdrecht. Kleuterjuf 
Jolanda van Leeuwen speelde “De 
Bokjes Bruze”, een klein en fijn beel-
dend verhaaltje, voor ruim 25 kinde-
ren. Hierna werden sneeuwvlokjes 
van wol geregen aan gouddraad en 
er was lekkers te eten en drinken. 
Ten slotte werd het poppenspelle-
tje nog een keer opgevoerd, waarbij 
de oudere kinderen mochten mee-
helpen. Een hele leuke middag, die 
echt een inkijkje gaf in een vrije-
school-kleuterklas.Digitaal platform voor 

stellen in relatietwijfel
Uithoorn - Sinds begin dit jaar is er 
een nieuw digitaal platform: Two-
2Tango. Op www.two2tango kan 
men informatie, inzicht en overzicht 
krijgen rond relaties en scheiding. 
Een plek waar mensen zelf, of sa-
men met een hulpverlener, aan de 
slag kunnen om antwoord te krijgen 
op hun vragen of een passend aan-
bod op hun behoefte.

Waarom
Two2Tango moet voorzien in de be-
hoeft aan informatie en ondersteu-
ning van stellen die twijfelen aan 
hun relatie. Er is vanuit de overheid 

veel aandacht voor de gevolgen van 
scheiding, maar nog te weinig voor 
fase daaraan voorafgaand. 
Wethouder Ria Zijlstra ” Iedere re-
latie kent momenten van twijfel. 
En dan kan het zijn dat je denkt 
aan scheiden. Maar als je dan be-
denkt wat de consequenties kunnen 
zijn voor je kinderen, woonsituatie, 
vrienden en familie, begint de twijfel 
of uit elkaar gaan wel de goede keu-
ze is. Deze twijfel gaat vaak gepaard 
met heftige emoties. Dan is het niet 
gemakkelijk om inzicht en over-
zicht te krijgen. Met Two2Tango bie-
den we een laagdrempelig platform 

Gevaarlijke weg door slechte belijning en donkere kruisingen

Ringdijk 2e Bedijking ook 
aan een opknapbeurt toe?
Regio - .Menig weggebruiker zal 
het ongetwijfeld beamen dat het rij-
den op de Ringdijk 2e Bedijking met 
name tijdens donkere perioden in 

combinatie met slecht weer, alles-
behalve een pretje is. Sterker nog, 
het is gevaarlijk! In de avond- en 
nachtelijke uren is de weg niet al-

leen slecht verlicht, maar ook is de 
streepjesbelijning op een meter af-
stand van de berm maar matig of 
slecht zichtbaar. 

Vanwege asfaltreparaties in de weg 
ontbreekt de belijning soms hele-
maal. Dat in het ‘buitengebied’ de 
verlichting marginaal is op wegen, 
is te begrijpen. Juist dan is een goed 
zichtbare belijning op de weg nood-
zakelijk om veilig het wegtracé te 
kunnen volgen. Aan het begin van 
de weg – gerekend vanaf het Es-
so benzinestation – zijn twee chica-
nes aangebracht, wegversmallingen 
die de snelheid uit het verkeer moe-
ten halen. Het is daar tevens een 60 
km weg. In plaats dat het er veili-
ger door wordt, blijkt soms het om-
gekeerde het geval want vanwege 
deze chicanes komt het niet zelden 
tot bijna ernstige ongelukken. Er zijn 
altijd lieden die nog even gas geven 
om sneller door de versmallingen te 
komen dan de tegenligger, ook al 
staan er voorrangsregels. 

De ervaring leert intussen dat tij-
dens donkere dagen en bij slecht 
weer op deze weg een snelheid van 
60, hooguit 70 km/u hard genoeg is 
om veilig van A naar B te komen! 
Dat zou voor de hele weg tot aan de 
brug in de Oude Spoorbaan bij De 
Hoef moeten gelden!

Bewegwijzering?
Verder zijn de kruisingen met de 
AC Verhoefweg en de Oosterland-
weg nabij de brug over de Kerk-
vaart slecht of nagenoeg niet ver-
licht. Sterker nog, het is er vaak 
stikdonker. Misschien omdat de 
enkele straatlantaarn die er is het 
niet doet?... Levensgevaarlijk voor 
(brom)fietsers op het vrije naastlig-
gende fietspad bij afslaand autover-
keer.

waar iedereen op zoek kan naar in-
formatie en ondersteuning. Je kunt 
er ervaringen van anderen lezen, 
testen hoe je relatie er voor staat 
door het invullen van de Relatiester 
en online trainingen of e-coaching 
volgen. Ik verwacht dat dit platform 
echt kan bijdragen aan het maken 
van een weloverwogen keus ”.

Koploper Divorce Challenge
Two2Tango is in december uitgeroe-
pen tot één van de koploperprojec-
ten van de Divorce Challenge. De 
website www.divorcechallenge.nl is 
opgezet door het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie. Het doel van de 
Challenge is het aantal vechtschei-
dingen terug te dringen en de ne-
gatieve gevolgen voor kinderen te 
verminderen. Dit door mensen uit te 
nodigen goede ideeën tegen vecht-

scheidingen in te dienen via de 
website. Uit de 506 inzendingen zijn 
door een expert- en jongerenpanel 
vijf koplopers geselecteerd: voor ie-
dere fase van een scheiding één en 
daarnaast nog een idee dat alle fa-
ses omvat. Het ministerie van Veilig-
heid en Justitie zal een bijdrage le-
veren aan het verder uitwerken van 
de geselecteerde voorstellen. 

Over Two2Tango
Two2Tango is in samenwerking met 
meerdere partijen ontwikkeld: Vi-
ta Amstelland, de gemeenten Uit-
hoorn, Diemen en Ouder-Amstel, 
de provincie, de Rabobank en Hot 
Item. Maar ook WMO-partners als 
Altra, Spirit, MEE en MaDi-Diemen 
en verschillende particuliere part-
ners op het gebied van mediation, 
kindbehartigers en relatietherapie.

Nachtje ziekenhuis na aanrijding
De Kwakel - Op zondag 15 janua-
ri rond kwart voor zes in de middag 
heeft een aanrijding plaatsgevonden 
op het fiets-/voetpad naast de Noord-
Zuid route. Een voetganger en een 
scooterrijder zijn met elkaar in bot-
sing gekomen. De voetgangster, een 
74- jarige vrouw uit De Kwakel, raakte 
gewond en is met een hoofdwond en 
een gebroken rib naar het ziekenhuis 
vervoerd, alwaar zij een nachtje heeft 
moeten blijven. De scooterrijder, een 
58-jarige man uit Noorden, liep lich-
te verwondingen op. Deze konden 
ter plaatse behandeld worden door 

medewerkers van de ambulance. De 
oorzaak van de botsing wordt onder-
zocht door de politie.

Fiets gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 13 januari is 
tussen kwart over acht in de och-
tend en tien voor half vijf in de mid-
dag een fiets gestolen vanaf het 
terrein van een school aan Weeg-
bree. Het betreft een Aldo Opa Car-
go herenfiets, zwart van kleur. Het 
serienummer eindigt op 09W. 
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 11 januari 
werd er in de Schutse weer door 43 
liefhebbers geklaverjast. 
De winnaar werd deze avond met 
ruime voorsprong Maus de Vries. 
Hij wist een totale score te bereiken 
van 7590. Als tweede eindigde Ri-
chard van den Bergh met 7273 pun-
ten, op korte afstand gevolgd door 
Gees Fiege die met 7206 punten 
beslag wist te leggen op de derde 
plaats. De minste prestatie werd de-
ze avond geleverd door Jan de Kuij-
er met een schamel totaal van 5021 
punten. Hij kwam hierdoor dan ook 
in het bezit van de poedelprijs. De 
marsenprijzen, bestaande uit een 

overheerlijke fles wijn, werden de-
ze avond gewonnen door Corrie 
van Bemmelen, Bep Groeneveld, 
Krijn Voorn, Piet Luijten, Richard 
van den Bergh en Anneke Lebes-
que. De bloemen in deze categorie 
waren voor Gerrit Vink, Jan Schuur-
man, Richard van den Bergh en An-
neke Lebesque terwijl de kadobon-
nen, te besteden bij DUOplant, ge-
wonnen werden door Mia Kenter en 
Dora v.d. Steen.
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op Donderdag 19 janu-
ari in de Schutse aan de Merode-
laan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 
uur. Winterwandelen van 

bodem naar boezem
Regio - Zaterdag 21 januari orga-
niseert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een winterwandeling. Verza-
melpunt: om 9:30 uur op de par-
keerplaats bij de algemene begraaf-
plaats in Wilnis. Vroeger voeren de 
Aarlanderveners per boot langs hun 
Kerkvaart naar de kerk. Nu volgen 
we de Kerkvaart te voet. Vanaf de 
18e eeuw deden de Aarlanderve-
ners dat ook: de Kerkvaart was ver-
dwenen in een enorme waterplas 
en boten konden de ringdijk van 
die plas niet passeren. Nu lopen we 
over de bodem van de plas en lang-
zaam klimmen we omhoog naar het 
peil van de Oude Rijn. We zijn in het 
gezelschap van schapen, vogels en 
molens. 

Molens die nog steeds hun werk 
doen... Ook in de winter is het heer-
lijk om buiten te zijn, te lopen, te kij-
ken. Tijdens de IVN-Winterwande-
lingen lopen we wel door, we wil-
len immers op temperatuur blijven, 
maar af en toe staan we stil bij de 
bijzonderheden van de omgeving. 
De wandeling is ongeveer 9 km lang 
en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 
Draag stevige waterdichte schoe-
nen of kaplaarzen en warme kle-
ding. Neem een (warme) drank mee 
voor tijdens de pauze.
Wilt u meteen bij het startpunt be-
ginnen of verdere informatie, dan 
neemt u contact op met Hans Tui-
nenburg, 06 18082328. www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Er moest weer geladderd 
worden op deze winterse dinsdag-
middag. De vierde ronde van in to-
taal zes die in de loop van het sei-
zoen tussen de parencompetities 
door gespeeld worden.
Gelukkig liet de techniek het de-
ze week niet afweten en hoefde 
de wedstrijdleiding niet zoals vori-
ge week alle scores handmatig in 
te voeren. Alles ging van een leien 
dakje wat dat betreft.
Voor wat het bridgen betreft was dat 
bij het ene paar meer het geval dan 
bij het andere. Sommige paren ble-
ven in een dertig-en-nog-wat per-
centage steken en dat betekent 
meestal dat er dan aan de boven-
zijde van het veld hoog gescoord 
wordt.

A-lijn
In de A-lijn was die hoge score voor 
Kitty van Beem & Janny Streng en 
Matty Overwater & Loes Wijland. 
Met 60,42% waren zij goed voor een 
gedeelde eerste plaats. Op de der-

de plaats gevolgd door Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit met 
56,55%.

B-lijn
In de B-lijn scoorden de toppers nog 
hoger: Ina Melkman & Jetty Wee-
ning eindigden als eerste met maar 
liefst 66,77 %. Tweede werden Tru-
dy Fernhout & Cisca Goudsmit met 
64,29% en de gedeelde derde plaats 
was voor Elly van Nieuwkoop & Ger-
da Bosboom en Mieneke Jongsma 
& Hilly Cammelot met 58,70%. Dat 
betekent dat met eind februari nog 
twee rondes te gaan, de top-vijf op 
dit moment bestaat uit: Kitty van 
Beem & Janny Streng, Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck, Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit, Geke 
Ludwig & Margo Zuidema en ten-
slotte Nel Bakker & An van der Poel.
Meer weten over Hartenvrouw? 
Voor informatie kunt u terecht 
bij secretaris Sandra Raadschel-
ders tel. 0297-569910 of mail naar  
Hartenvrouw2015@gmail.com

Een nieuw jaar met nieuw 
bridgegeluk
Regio - Donderdag 12 januari was 
voor bridgeclub ABC weer de eer-
ste bijeenkomst van het nieuwe jaar. 
Na iedereen de beste wensen, veel 
bridgeplezier en geluk gewenst te 
hebben en Lucas het nieuwe lid, 
mevrouw L. Wijland, had geïntro-
duceerd, werd de 3e competitieron-
de gespeeld. Voor de A-lijn waren 
A lijn Wies & Marthe de gelukkige 
winnaars in de B-lijn waren het Ria 
& Joop. Proficiat en een mooie start 
van het nieuwe jaar!
In de A-lijn werd er heel wisselend 
gespeeld of tegengespeeld door de 
bridgers. Bij spel 2 werd door Ria 
& Wim 4 harten +2 gehaald (een 
100% score) terwijl andere paren 
respectievelijk 1 sans + 5, 3 klave-
ren +1, 4 harten +1 en zelfs maar 
een 2 harten contract maakten. 
Jammer Els & Alice, dat jullie geen 6 
sans, maar 1 sans hebben geboden. 
Het zou een mooie topper geweest 
zijn, maar dan verloopt het spel vast 
heel anders. Spel 16 was een lastig 
biedspel. Beide paren stortten zich 
in de bieding, waardoor de contrac-
ten te hoog uitvielen. Ria & Wim in 
noord/zuid mochten 2 ruiten spelen 
en gingen daarbij 1 down. Een 2 kla-
verencontract zat er voor oost/west 
net in. Een poging van Greet & Jos 
om 1 sans te spelen ging ook down, 
maar het 3 klaverencontract gedou-
bleerd van Greet & Henk ging zelfs 
3 down. 
In de B-lijn zijn een zestal slempo-
gingen gedaan, doch deze slem-
contracten werden helaas niet ge-
haald. Vooral Arna & Gerda wil-
den dolgraag in dit nieuwe jaar 6 
sans gaan spelen. Bij spel 13 (toch 

een ongeluksgetal?) en spel 2 bo-
den zij dit contract. Helaas gingen 
ze steeds down. Noord/zuid had bij 
spel 13 een mooie schoppen- en 
hartenkaart. Door Ria & Joop werd 
4 harten + 2 gehaald. Henny & Lu-
cas en Ank & Lotte boden 6 schop-
pen en gingen 1 down. Netty & het 
nieuwe lid Wijland boden 3 sans en 
behaalden +3, wat hen een mooie 
100% score opleverden. Bij spel 2 
was 3 sans het beste bod geweest. 
De lange ruitenkaart leverde wel 
een aantal slagen op, maar 5 ruiten 
zat er net niet in en was niet lang 
genoeg voor 6 sans. Er was voor 
noord/zuid wel voldoende dekking 
in de overige kleuren. De beste sco-
re ging naar Ria & Joop, zij maakten 
2 sans +3 maar hebben 3 sans weer 
niet uitgeboden. Een lastig biedspel 
blijkbaar. 

De uitslag van de beste 
drie paren:
A-lijn  
1. Wies & Marthe 63,02%
2/3. Els & Alice 57,29% 
2/3. Ria & Wim  57,29%
B-lijn
1. Ria & Joop (weer 1e!) 60,00% 
2. Leny & Phini 55,83%
3. Ada & Roelie 55,42%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

Toppers maken hun 
posities waar
Regio - Zowel in de 1e als de 2e di-
visie maakten de toppers hun posi-
tie waar. De teams staan, op de kop-
loper in de 2e divisie na, op slechts 
enkele punten van elkaar dus elke 
gemaakte carambole kan een ex-
tra punt opleveren. Om maar eens 
een oude cabaretier te citeren ”rek-
ken en d’r bij blijven” is dus voor elk 
team en voor elke speler van be-
lang. Tenminste als je om de knik-
kers mee wilt blijven spelen en, ge-
zien de uitslagen en de standen, lijkt 
het er op dit moment wel op dat de 
meeste teams die ambitie hebben.

2e divisie
Stieva/Aalsmeer haalde vorige 
week flink uit en mocht dat probe-
ren door te trekken in de thuiswed-
strijd tegen koploper, the Peanut-
bar 1 en eigenlijk deden ze dat he-
lemaal niet slecht. Twee winstpartij-
en is een goed resultaat tegen de 
koploper. Helaas werden de ver-
liespartijen te ruim verloren om de 
winst de kunnen halen maar 36-
41 is een goed resultaat. ASM ont-
ving de Springbok 2. De laatste blijft 
ook goed meedoen, dan moet er 
gescoord worden en dat ging zeker 
niet slecht. Slechts een partij moest 
er aan ASM afgestaan worden en 
met daar drie maal winst tegen-
over leverde dat 42 punten op, ASM 
bleef op 34 steken. De Springbok 
1 nam het in de Hoef op tegen Bar 
Adelhof 3. Dat ging voor de thuis-
ploeg niet van een leien dank je. De 
eerste twee partijen waren voor Bar 
Adelhof maar de laatste twee waren 
weer voor de Springbok. Aangezien 
zij ook meer caramboles maakten 
was de winst met 38-33 toch voor 
hen.

1e divisie
Bar Adelhof 1 en de Merel/Heeren-
lux 3 stonden dicht bij elkaar in de 
stand en dat staan zij na de 33-44 
winst van de Merel nog steeds, al-
leen nu nog iets dichter bij elkaar. 
DIO ontving de Biljartmakers. Dat 
ging redelijk gelijk op, alleen liet 
DIO in de twee verloren partijen iets 

meer zijn tanden zien dan de Biljart-
makers en trokken daardoor met 41-
37 de winst naar zich toe. Zo blijven 
zij dan ook in de top meedraaien. De 
Kuiper/Stee Inn moest naar de Me-
rel/Heerenlux 1. Als koploper weet 
je dat de tegenstander gebrand is 
om te winnen maar de vorm is goed 
en ook deze keer wist de Kuiper een 
aanval op de punten af slaan. Slecht 
een partij werd verloren maar de le-
verde toch 8 punten open dat zijn er 
dan 44, terwijl de Merel op 35 bleef 
steken. Lutis/de Springbok had het 
een stuk moeilijker tegen CenS. De 
mannen van CenS deden flink hun 
best en pakten ook twee maal de 
winst. Dat houdt is dat Lutis er ook 
twee won, echter in de caramboles 
waren zij net even beter en haalden 
daarmee de 39-36 winst binnen en 
dat was genoeg om de derde plaats 
vast te houden. Nadeel is wel dat 
de concurrentie tot op een punt ge-
naderd is. Blijft over Bar Adelhof 3 
tegen de Merel/Heerenlux 2. Bar 
Adelhof 3 houdt het ritme ook goed 
vast. Hans Levy (de Merel) was dicht 
bij de winst maar redde het toch niet 
tegen Arie Engel van Bar Adelhof. 
Gijs van de Vliet was de enige die 
voor de Merel de volle winst pakte 
en daarmee was het driemaal winst 
voor Bar Adelhof en een eindscore 
van 42. De Merel moest met 33 pun-
ten terug naar huis. Voorlopig blijft 
het in beide divisies nog spannend. 
In de eerste divisie staat de eerste 
vier teams slecht 11 punten uit el-
kaar. In de 2e divisie lijkt the Pea-
nutbar een beetje los van de rest 
maar de nummers twee tot en met 
zes staan ook slechts 20 punten uit 
elkaar. 
Voor alle teams is er nog genoeg 
“biljart”-werk aan de winkel en lig-
gen alle kansen op een goed eind-
resultaat nog binnen keu-bereik.
Dan zijn er nog de toppers van de 
week. Paul Schuurman (DIO) maak-
te zijn 150 caramboles in 19 beur-
ten en Chris Draaisma (de Spring-
bok 2) maakte met 10 caramboles 
(32,26%) de hoogste serie van de 
week.

Uithoorns Mooiste
Veel kinderen verwacht 
aan de start
Regio - Op zondag 29 januari or-
ganiseert atletiekvereniging AKU 
weer zijn jaarlijkse loopevenement 
door Uithoorn en De Kwakel, ‘Uit-
hoorns Mooiste-de loop’. Mede door 
het nieuwe, aantrekkelijke parcours, 
verschenen er vorig jaar een record 
aantal van 1620 deelnemers aan de 
start. De groei van het deelnemers-
veld was op alle afstanden zicht-
baar. Het meest opvallende was het 
enorme aantal kinderen tot 11 jaar 
dat deelname aan de loop over 1 ki-
lometer, de GeZZinsloop.

GeZZinsloop 1 kilometer
Tot vorig jaar schommelde het aan-
tal deelnemers aan de 1 kilome-
ter tussen de 70 en de 90 en vo-
rig jaar stonden er tot grote vreug-
de van de organisatie 170 kinderen 
aan de start. Er was niet alleen op 
de scholen veel aandacht gegeven 
aan de loop, maar ook What’s up in 

het kader van Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) met hun mascot-
te Druppie heeft een bijdrage ge-
leverd aan het gegroeide enthousi-
asme onder de kinderen. De naam 
GeZZinsloop betekent ook date en 
ouder of een ander familielid naast 
het deelnemende kind mee kan lo-
pen zodat het met de aanmoedigin-
gen langs de kant van andere fami-
lieleden een echt gezinsevenement 
wordt. Alle kinderen krijgen na af-
loop een mooie medaille als belon-
ging, een flesje water en een kren-
tenbol van de Kwakelse bakker.

Het totale programma 
van deze dag is:
10.15 u.  G-run (nieuw)
10.30 u.: GeZZinsloop over 1 km
 voor jeugd t/m 11 jaar
11.00 u.: 5 kilometer
11.08 u.: 10 kilometer
11.08 u.: 10 Engelse mijlen

Legmeervogels O13-3 kampioen 
najaarscompetitie 2016
Uithoorn - Onder erbarmelijke om-
standigheden afgelopen zaterdag-
ochtend werd het team van LMV 
O13-3 kampioen. Het team onder 
leiding van Marcel Kas en Marvin 
Koopman en trainer Mark Hoog-
duijn kreeg van tevoren de moei-
lijke opdracht mee om met 6 doel-
punten verschil te winnen van Alti-
us uit Hilversum. Alleen dan zou het 
team kampioen worden in de na-
jaarscompetitie 2016 van de vierde 
klasse. Als de Legmeervogels zater-
dag zouden winnen dan hadden zo-
wel de Legmeervogels als sc. ‘t Gooi 
uit Graveland van de 11 wedstrij-
den in de competitie er 8 gewon-
nen, 2 gelijkgespeeld en 1 verloren. 
De Legmeervogels hadden voor de 
wedstrijd van zaterdag 34 doelpun-
ten vóór en 15 tegen, terwijl ‘t Gooi 
er 39 voor had en ook 15 tegen. En 
‘t Gooi hoefde geen wedstrijd meer 
te spelen.

Opdracht
De opdracht voor het team van 
Alexander Baartman, Djayden Bar-
tels, Frederik Caron, Twan Gorte-
mulder, Rody Hoogduijn, Youri Jan-

zing, Sven Kas, Noah Koopman, Ai-
dan van Oostveen, Bruno Soda, No-
ah Themen, Tim Vendrik en Bayley 
Vink was dus duidelijk.
De tegenstander van zaterdag, Alti-
us, stond onderaan in de competitie 
- de opdracht was dus niet onmo-
gelijk. De Legmeervogels gingen za-
terdagochtend dan ook meteen aan 
de slag tegen Altius. Met goed team 
spel en door doelpunten van Bayley 
Vink (2x) en Aiden in de eerste helft 
lagen de Legmeervogels bij de rust 
prima op schema. Na de rust scoor-
de Bayley nog een keer en scoor-
de Alexander Baartman de laatste 
3 doelpunten in de tweede helft. De 
stand was 7-0 maar Altius maakte 
het nog spannender door in de laat-
ste fase 7-1 te scoren. De vogels 
hielden het hoofd echter koel en 
haalde het kampioenschap binnen. 
Het verschil met ‘t Gooi was pre-
cies 1 doelpunt in het voordeel van 
de Legmeervogels. Erg efficiënt ge-
speeld dus deze competitie. Met pa-
tat om half elf in de kantine en een 
mooie medaille werd het kampioen-
schap gevierd en promoveerde het 
team naar de derde klasse.

Weer viertallen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De promotie en degra-
datie na de eerste ronde van vo-
rig jaar bracht nieuwe kansen voor 
de diverse teams met zich mee. Het 
meest daarvan profiteerde 4 tallen 
organisator Ger Quelle, die met on-
ontbeerlijke steun van Gijs de Rui-
ter en Ben ten Brink & Jan Bronk-
horst de volle winst van 20 punten 
binnensleepte in de B-lijn. Team 
Timmer nam genoegen met een wat 
lagere score, maar de 11 punten 
waren wel goed genoeg voor een 
tweede plaats. 
In de A-lijn trok de ploeg van Jaap 
Kenter met 15 punten aan het lang-
ste eind. Hij werd goed geholpen 
door Gerda Schavemaker en het 
“neven team”, bestaande uit Stenny 
& Herman Limburg. Hier verzamel-
de team Egbers 12 punten en werd 
daar tweede mee. An & Jan van 
Schaick met Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders na-
men de kop in de C- lijn door met 
16 punten te eindigen. Het team 
van Cobie Bruine de Bruin haalde 
11 punten binnen als tweede. De 
D-lijn is nu het strijdperk van team 
Huub Kamp, samengesteld uit Huub 
& Marianne en Anneke & Bram van 
der Zeeuw en die legden beslag op 
de eerste plek door 17 punten te 
verzamelen. 

Team Belderink volgde hier keurig 
als tweede met 14 punten. In de E- 
lijn had Debora van Zantwijk haar 
team zodanig geprogrammeerd, dat 
ze zonder haar de op één na hoog-
ste score van 19 punten bereikten. 
Goed gedaan Lidy Krug en Marjan 
& Jan Wille! Team Verrips werd hier 
tweede met 10 punten. In de F- lijn 
tenslotte trok Ludy Bonhof met haar 
team de aandacht door met 14 pun-
ten eerste te worden. Ze werd daar 
bijgestaan door super wisselbridger 
Rob Bakker omdat haar vaste ma-
tje elders vertoefde. Het onontbeer-
lijke andere team bestaat uit Henri-
ette Omtzigt & Cora de Vor die dus 
ook kunnen terugzien op een leuke 
avond. Plaats twee viel na lang re-
kenen, door het missen van een uit-
slag in die berekening, met een sco-
re van 11 uiteindelijk toe aan het 
team van Ada van Maarseveen. Met 
excuses van team Breggeman voor 
de misser! Volgende week weer ge-
woon parencompetitie en wilt u 
daar ook deel van gaan uitmaken, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458.

Leer, kom en ga bridgen!
Uithoorn - Onder het mom van ie-
dereen kan leren bridgen, die het 
leuk vindt om samen met anderen 
een uitdagend kaartspel te spelen, 
start er in Uithoorn (bij voldoen-
de belangstelling) een basiscursus 
bridgen op de dinsdagavond. In 10 
stappen (lessen) leert u de beginse-
len van dit leuke kaartspel. We star-
ten elke week met wat uitleg waar-
na u samen 12 spellen kunt gaan 
oefenen. Oefening baart kunst geldt 
zeker voor beter bridgen. Voor de al 
wat geoefende bridgers is er tevens 
de mogelijkheid om op de vrijdag-
middag in Uithoorn te komen brid-
gen onder begeleiding. We spe-
len dan spellen waarbij het stellen 
van vragen en het krijgen van spel-
uitleg heel gewoon is. En de stand 

van ondergeschikt belang. Door 
vaak te komen oefenen kun je ui-
teraard je spelpeil opkrikken. Ook 
nuttig als je op een bridgeclub in 
de buurt wilt gaan spelen. Op deze 
vrijdagmiddag wordt ook gemiddeld 
1x per maand een themales gege-
ven. De volgende les op 27 janua-
ri gaat over: Elk (bridge)huisje heeft 
zijn kruisje. Waar u kunt leren wat je 
allemaal met het doublet kunt berei-
ken om u partner te informeren over 
uw hand met kaarten. Dus geef u 
op als u ook wilt leren bridgen. Een-
maal gegrepen door het spel heeft u 
er een leuke tijdbesteding bij is wat 
ik u kan beloven. Opgeven kan bij 
hans.selman@gmail.com 0654 108 
456 of zoek naar leerkomgabridgen 
op facebook.



Argon neemt revanche 
op RVVH
Mijdrecht - In een onverwacht zon-
nig Ridderkerk heeft Argon zich te-
gen RVVH gerevancheerd, in de 
eerste thuiswedstrijd ging Argon 
toen nipt met een klein verlies on-
deruit. 
Na de ‘winterstop’ was RVVH op-
nieuw de eerste tegenstander maar 
nu kon Argon zich wel handha-
ven en kwam het na ruim een half 
uur onverwachts op een 0-1 voor-
sprong. In de tweede helft hielden 
beide ploegen het heel lang span-
nend, pas in minuut 89 sloeg Ar-
gon definitief toe, al kreeg het wel 
alle medewerking van Ridderkerks 
defensie. Na het fluitsignaal van 
scheidsrechter Paarhuis, kaarten 
bleven op zak, stond er toch echt 
0-2 op het scorebord.

Evenwicht
In de gehele eerste helft zagen we 
maar weinig echte aanvallen en uit-
gespeelde kansen. De gastheren 
konden elkaar iets gemakkelijker 
vinden en Argon moest het hebben 
van hard werken en de defensie die 
deze middag leunden op sluitpost 
Romero Antonioli, die zijn plaats on-
der de lat weer mocht innemen.
Al na tien minuten moest Antonioli 
al zijn ervaring in de strijd zetten bij 
een inzet over links. De corner die 
het RVVH opleverde werd ook door 
de sluitpost onschadelijk gemaakt. 
De eerste mogelijkheid voor Argon 
was na ruim een kwartier, een vrije 
trap na een overtreding op Morrison 
kwam van de voet van Floris Mul-
der. Vanaf achttien meter schoof de 
bal net aan de voor Argon verkeer-
de kant van de kruising.
Daarna schampte de bal de paal na 
een inzet van RVVH maar Antonio-
li zat er wel bij. Maar na een half za-
gen de eerste aanval van Argon, na 
een actie van Ian van Otterlo werd 
de bal werd ingezet en weer wegge-
werkt maar Lorenzo Zorn was toch 
doelman Danny Spelde voor en kon 

scoren 0-1. Een meevaller dat de 
eerste echte aanval gelijk raak was.

Kansen
De tweede helft zagen we meer mo-
gelijkheden, de eerste was na tien 
minuten voor de thuisploeg maar 
het was weer Antonioli die de nul 
hield. Met nog dertig minuten op de 
klok kon Morrison gaan douchen en 
nam Abdelfattah Zouzou zijn plaats 
in. Daarna zagen we een inzet van 
Ian van Otterlo maar keeper Spel-
de bleef bij de les. Ook daarna kon 
RVVH een aantal gevaarlijke situa-
ties niet benutten, Papito mikte te 
hoog een vrije trap van Guytano dos 
Santos kon nog tot een corner ver-
wekt worden. En dat leverde op-
nieuw een hoekschop op maar Ar-
gon kwam met de schrik vrij. Een 
actie even daarna, via Zouzou werd 
Van Otterlo bediend maar keeper 
Spelde greep weer in, Jasper Werk-
hoven zag zijn afstandsschot naast 
zeilen en een vrije trap van Zouzou 
kwam in de woonwijk terecht. Daar-
na mocht RVVH weer even gevaar-
lijk worden, Soares schot werd tot 
corner verwerkt en een poging van 
Versluis werd een prooi voor Anto-
nioli. Ook werd opnieuw een hoek-
schop door de defensie van Argon 
uit het doelgebied gewerkt maar de 
bal kwam vervolgens voor de voeten 
van Kooiman maar die was zo vrien-
delijk te hoog te mikken. In de slot-
fase mocht de herstellende Jesse 
Stange nog even minuten maken en 
in de laatste minuut maakte Argon 
dan toch aan de spanning een ein-
de. Bij een aanval over rechts kwam 
de bal door een soort kluts bij Jes-
se van Nieuwkerk terecht die van-
af zestien meter de bal in het door 
Spelde verlaten doel kon plaatsen.
In ieder geval de eerste winst voor 
Argon is binnen, wellicht geeft het 
vertrouwen voor de komende thuis-
wedstrijd tegen Sliedrecht.
Foto: sportinbeeld.com

Atlantis 2 schiet te kort
Mijdrecht - Na een korte vakantie-
stop mocht het door Florist gespon-
sorde Atlantis 2 afgelopen Zaterdag 
aantreden tegen Tweemaal Zes 5 uit 
Maartensdijk. Een bekende tegen-
stander, waar Atlantis begin zaalsei-
zoen al eerder tegen had gespeeld 
en ze de punten uiteindelijk moes-
ten delen. Coaches Tamira Breedijk 
en Mark Goverse waren er daarom 
op gebrand de punten in Mijdrecht 
te houden, waardoor er in de voor-
bespreking zeer op werd gehamerd 
geconcentreerd en fel te beginnen. 
Door ziekte en blessures zag de op-
stelling er anders uit dan normaal. 
Hierdoor werd de wedstrijd gestart 
met in de aanval Sharon Moen, Joy 
Trompert, Timo Jongerling en Koen 
van Wermeskerken. De verdedi-
ging werd gevormd door Melissa 
van der Stap, Elise van Walraven, 
Robin van het Schip en Davey van 
Putten. De eerste aanvallen werden 
mooi afgemaakt door een goede sa-
menwerking tussen Sharon en Joy, 
en een mooi schot van Timo. Hier-
door kwam Atlantis al snel op 2-0 
te staan. Hierna kwam een mindere 
periode, Atlantis had genoeg kan-

sen maar maakte deze jammer ge-
noeg niet af. Er werd uiteindelijk ge-
rust met een 5-8 achterstand. 

In de rust kreeg Atlantis van de coa-
ches mee dat het team met elkaar 
moest blijven communiceren en dat 
ze positief moesten blijven tegen-
over elkaar. Hierdoor begon Atlantis 
weer opgepept aan de tweede helft. 
Wissels Kevin Keijman, Rick Kuijlen-
burg en Heleen Haspels werden in-
gebracht. Atlantis wist nog terug te 
komen tot een stand van 10-12, me-
de door een paar mooie kansen van 
Rick, Koen en Elise. Tweemaal Zes 
hield helaas toch de overhand, At-
lantis maakte de kansen niet meer 
af, ook al werd er wel sterk verde-
digd. Hierdoor wist Atlantis niet aan 
het langste eind te trekken en werd 
er jammer genoeg verloren met een 
stand van 12-16. 

Het team en de coaches willen alle 
reserves bedanken. Volgende week 
hoopt Atlantis 2 meer geluk te heb-
ben in een uitwedstrijd tegen Luno 
3 in Linschoten. We hopen jullie dan 
weer langs de lijnen te zien.

Staand v.l.n.r.: Lianne de Jong, Noa Groenendaal, Tara Kentrop, Valerie van 
Diemen, Jamie Peek en Guusje Knecht. Gehurkt v.l.n.r.: Tara Warrels, Fleur 
Korver, Seda Steenbergen, Layla Wersch, Indy Kors en Floor van Loon
Niet op de foto: Daniek van de Ruit

CSW MO13-1 in het 
nieuw gestoken
Wilnis - Het jaar 2017 is nog maar 
net onderweg en nu al is er leuk 
nieuws te melden over één van de 
vele meisjesteams die Combinatie 
Sportclub Wilnis rijk is. Wat in het 
voorbije jaar 2016 begon als een ge-
sprekje aan de bar tussen twee suc-
cesvolle maar bescheiden gebleven 
ondernemers, heeft namelijk gere-
sulteerd in een volledig nieuw tenue 
voor de vrolijke meiden van CSW 
MO13-1. Zij zullen de voorjaarscom-
petitie en hopelijk langer spelen met 

op de borst de naam Garagebedrijf 
KODE, terwijl op de rug het bedrijf 
MOTION Gietvloeren vermeldt staat. 
De achterzijde toont tevens een hip 
uitziend rugnummer, een noviteit 
voor de meeste speelsters, wat zorgt 
voor net dat beetje extra uitstraling. 
De eigenaren van genoemde bedrij-
ven ontvangen natuurlijk een wel-
gemeend “Dank jullie wel” en stil-
letjes hopen begeleiding en ouders 
dat deze extra stimulans gaat leiden 
tot een succesvol seizoen.

Atlantis 1 zet winstreeks 
door
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 tegen SDO uit 
Hillegom. De vorige wedstrijd werd 
nipt verloren, waardoor Atlantis nog 
gretiger was om deze wedstrijd te 
winnen. De afgelopen 3 wedstrij-
den was er al gewonnen, waardoor 
Atlantis met vertrouwen deze wed-
strijd in ging. In de eerste aanval 
stonden Maarten, Lars, Natasja en 
Amy, met in de verdediging Berry, 
Jelle, Heleen en Joyce.
De start was direct sterk. Binnen 
een halve minuut viel het eerste 
doelpunt al aan de kant van Atlantis 
en verdedigend stond het erg sterk. 
Zo was het binnen no-time 6-1. In 
beide vakken werden de juiste kan-
sen gekozen en door het goede ver-
dedigen werd SDO uit hun spel ge-
haald. Nog heel even leek SDO te-
rug te komen in de wedstrijd, maar 

al snel was duidelijk wie de betere 
ploeg was vandaag. De rust werd 
opgezocht met een stand van 10-4 
in het voordeel van Atlantis. 
De opdracht voor de 2e helft was 
duidelijk. Zorg ervoor dat SDO niet 
meer in hun spel kan komen. Dit 
lukte goed, want na 10 minuten was 
Atlantis weer 2 punten uitgelopen 
op SDO, wat geen antwoord leek te 
hebben op het felle verdedigen en 
het dynamische spel van Atlantis. 
De rest van de 2e helft verliep niet 
veel anders.
Na de lange aanvallen in het ene 
vak door de overmacht van de da-
mes en het strakke verdedigen in 
het andere vak werd SDO gebro-
ken. De wedstrijd duurde nog een 
kwartier maar was al voorbij. Na een 
sterke, goed uitgespeelde wedstrijd 
werd de eindstand 18-7 voor Atlan-
tis.

Hertha MO17-1 
alternatieve training
Wilnis - Na een welverdiende va-
kantieperiode zijn de meiden van 
Hertha MO17-1 in week 2-2017 
weer gestart met trainen voor de 
tweede helft van het voetbalseizoen 
2016/2017. 
Het programma van het nieuwe sei-
zoen is inmiddels ook bekend, het 
nieuwe seizoen start aanstaande 
zaterdag 21 januari 2017. De eer-
ste wedstrijd van het seizoen is di-
rect een pittige, de meiden moeten 
de eerste wedstrijd thuis aantreden 
tegen de MO17-1 van Abcoude.
Na een week conditioneel en op 
techniek met de bal getraind te heb-
ben op het veld, hadden de trainers/
leiders een alternatieve training ge-
organiseerd voor de voetbal vrije za-
terdag. Hierbij helemaal out of de 
box gedacht en een training voor 
de teambuilding bedacht. Zo kwam 
het dat de gehele meidengroep zich 
afgelopen zaterdag om 15.00uur 
moest melden bij Gym Suppan. 
Hier kregen de meiden van Ste-
ve en Mitchell Suppan een geheel 

verzorgde boks clinic, waarbij hard 
werd gewerkt aan de teambuil-
ding. Ook werden de meiden fysiek 
en conditioneel flink aangepakt. Na 
de warming-up vroegen de meiden 
zich al enigszins af waar ze beland 
waren, dit was toch wel heel erg pit-
tig! 
Gedurende de clinic werd er al 
gauw een conclusie getrokken door 
de heren van Suppan dat er niet al-
leen voetbal talent in het team zit 
maar dat er ook bokstalent aanwe-
zig is. De meiden hadden er met zijn 
allen heel veel plezier in en de trai-
ning werd als heel posistief ervaren, 
zeker voor herhaling vatbaar. 
De meiden hebben een week de tijd 
om te herstellen van deze boks cli-
nic en de bijbehorende spierpijn, 
die zeer zeker aanwezig is! Nog een 
week trainen en dan kunnen de 
meiden weer het veld op voor een 
compleet nieuwe competitie. De ge-
hele MO17-1 heeft vertrouwen in 
een leuk en sportieve 2e helft van 
het voetbalseizoen.

Staand: Liam Visser,  Julius Pleunes, Sterre de Man (coach), Jules van Hemel, 
Sven de Jong. Zittend: Timon Borking, Boyd Keller, Sam Custers, Maurits Ver-
nooij. Keeper: Yordi Aardema

HVM Jongens D1 en D12 
leiden competitie
Mijdrecht - Het veld elftal JD1 is 
voor de zaalhockey competitie ge-
splitst in twee teams, de JD1 en de 
JD12. De teams zijn in verschillen-
de klasses ingedeeld maar hebben 
gemeen dat ze beiden de competitie 
leiden. Op zondag 15 januari speel-
de de JD12 twee wedstrijden die 
overtuigend werden gewonnen. De 
eerste wedstrijd was een spannen-
de  tegen de Kikkers. De fanatie-
ke tegenstanders waren echter niet 
opgewassen tegen het Mijdrechtse 
jongens team en verloren met 7-3. 
De tweede wedstrijd was HIC de te-

genstander. HIC had even daarvoor 
van de Kikkers verloren dus op pa-
pier leek HVM al de winnaar..Ech-
ter was het na de eerste helft 0-0 en 
moest er toch het een en ander ver-
anderen om te winnen. De jongens 
van HVM toonden zich de sterkste 
in de tweede helft want er vielen 
maar liefst vijf doelpunten. De eind-
stand was 5-0 en na deze stand kan 
de JD12 zich nog ongeslagen noe-
men. Aanstaande zondag zullen ze 
zich opnieuw moeten bewijzen we-
derom tegen de Kikkers maar ook in 
een derby tegen Abcoude.

Veel jonge ruiters op FNRS 
wedstrijd Mariahoeve
De Ronde Venen - Op zondag 15 
januari werd bij Manege Mariahoe-
ve de eerste FNRS wedstrijd van 
2017 gereden. Dit is een dressuur-
wedstrijd voor manegeruiters.
‘s Morgens hadden we nog wat last 
van wat sneeuw- en ijsresten, maar 
gelukkig konden we al snel van start 
met de hoogste categorieen. De 
hoogste punten werden deze och-
tend behaald door Amber van Zan-
ten. Zij reed met paard Phineas de 
F9 proef en behaalde 221 punten.
In de middag werd er gereden door 
de beginnende ruiters in de catego-

rieen F1 t/m F3. Rebecca van Schep-
pingen behaalde in de F3 een mooie 
score van 231 punten met paard 
Tjeske. Even later wist Esmee Bos-
man deze score nog net te verbe-
teren. Zij behaalde 232 punten met 
paard Troy voor haar proef in de F2. 
Vooral de jonge ruiters konden re-
kenen op veel enthousiaste suppor-
ters. Ondanks het ijzige weer waren 
er veel familieleden en vrienden ge-
komen om de ruiters aan te moedi-
gen. Het was een leuke wedstrijd-
dag bij Manege Mariahoeve.
Foto’s: sportinbeeld.com

KVDRV ‘kanopolo’ 
wint in Alphen
De Ronde Venen - Het was weer 
even wennen om een echte wedstijd 
te spelen. Na de zomerperiode wor-
den er niet veel wedstijden meer ge-
houden en daarom is zo’n wedstrijd 
in het zwembad altijd prettig om 
weer te doen. Het team van KVDRV 
kan nagenoeg weer compleet aan-
treden en Nico Klessens was na 
een blessure ook weer van de par-
tij. Aanvankelijk was de start moei-
zaam en KVDRV liep steeds tegen 
een achterstand aan te kijken. Door 
het kleinere speelveld in het zwem-

bad werd het systeem van verdedi-
gen omgezet van 1-3-1 naar 2-2-1. 
Het direct druk zetten met twee ja-
gers pakte goed uit en bij balver-
lies volgde er een snelle break. In de 
tweede helft ging de vermoeidheid 
en de onervarenheid van de nieuwe 
spelers bij de Kromme Aar parten 
spelen en kon KVDRV afstand ne-
men en de wedstrijd naar hun hand 
zetten.

Uitslag:
KVDRV 1 – De Kromme Aar 1 9-6
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Klaverjassen de Merel
Regio - Prijsklaverjassen op vrijdag 
20 januari 2017 om fraaie prijzen in 
Café de Merel, Arkenpark MUR no 
43 te Vinkeveen.
Er worden vier ronden van zestien 
giffies gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares is bekend, aan-
vang 20.00 uur, aanwezig zijn voor 
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal 
er een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-
263562, Arkenpark Mur 43, Vinke-
veen, E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de nieu-

we prijsklaverjascompetitie: Voor 
2017, 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 
17 en 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 
26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.Alle da-
tums onder voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt;
1. Gerry Ruimschoots 7441 punten
2. Frank v.d.Laan 7117 punten 
3. Ida Rass 7045 punten
4. Bianca Pappot 6558 punten
5. Cor de Beer 6549 punten
En de poedel prijs was deze avond 
voor Annalies van Scheppingen met 
4585 punten.
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