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Nederlandse Jeugd 
Ergometerwedstrijden 

De echter roeier wil natuurlijk in 
een boot varen, maar om de con-
ditie op peil te houden tijdens de 
wintermaanden, als er niet ge-
roeid kan worden door slecht 
weer of omdat het ’s avonds 
vroeg donker is, is de ergometer 
een goed alternatief. Voor jeugd-
leden is een wedstrijd op een 
roeimachine tijdens de winter 
een leuke afwisseling en zij ont-
moeten dan ook leeftijdgenoten 
van andere verenigingen. Er wa-
ren 110 jeugdleden van 13 ver-
schillende Nederlandse roeiver-
enigingen naar Uithoorn geko-
men.Er waren 8 categorieën. Te 
weten jongens en meisjes 10 jaar, 
11 tot en met 12 jaar, tot en met 

14 jaar, tot en met 16 jaar en 17 
tot en met 18 jaar. De uitslagen 
waren meteen beschikbaar, zodat 
niemand hoefde te wachten op 
de prijsuitreiking. De fi losofi e bij 
Michiel de Ruyter is dat je jeugd-
leden in zo veel mogelijk in het 
zonnetje moet zetten bij de prijs-
uitreiking. De winnaars mochten 
het erepodium betreden en er 
was een medaille voor de num-
mer 1, 2 en 3. 
Er worden jaarlijks drie keer per 
jaar jeugd ergometerwedstrijden 
georganiseerd bij drie verschil-
lende verenigingen in Neder-
land. De eerste wedstrijd is in Den 
Haag en de tweede in Uithoorn 
en de laatste bij De Eem in Baarn. 

Daar krijgen de deelnemers die 
aan alle drie de wedstrijden heb-
ben meegedaan en in totaal het 
snelst hebben geroeid een beker 
uitgereikt. Voor de vereniging die 
het beste heeft gepresteerd is er 
nog een wisselbeker. Deze opzet 
stimuleert het trainen en met na-
me de techniek is belangrijk en 
dat betaalt zich in de zomer weer 
uit, want dan hoeft daar al minder 
op gelet te worden.

De roeiers/roeisters gingen alle-
maal naar huis met een geel fl uo-
rescerend T-shirt en een bidon De 
opvallende kleur geel was geko-
zen om ’s zomers goed op te val-
len als ze aan het roeien zijn op 
het water. Al met al een geslaag-
de en sportieve dag bij Roei- en 
Kanovereniging Michiel de Ruy-
ter. Dat was een goed begin van 
2019. Meer weten? Kijk dan op 
www.mdr.nu

Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 12 januari 2109, organiseerde de 
Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter ergome-
terwedstrijden voor de jeugd. Ergometers zijn roeimachines met 
een scherm waarop je kan zien hoe hard je roeit en welke afstand 
je onder andere hebt geroeid. 
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Winnaar van de 
eer o e fi ets

Regio – In de laatste krant 
van vorige jaar stond een 
prijsvraag waarmee je een 
fi ets kon winnen. Om een 
kans te maken op deze 
prachtige fi ets moest je een 
puzzel oplossen en wat vra-
gen beantwoorden. Met een 
beetje goede wil kom ieder-
een hieraan meedoen. Wel 
dat hebben we geweten, 
tenminste, de postbezor-
ger heeft het geweten. Hon-
derden oplossingen werden 
door hem of haar bezorgd. 
In totaal kwamen er maar 
liefst 434 goede oplossingen 
bij ons binnen. Alle in een 
doos, ogen dicht en er een-
tje uittrekken. De gelukkige 
winnares is geworden: Da-
nielle Kupsrus uit Mijdrecht. 
Danielle gefeliciteerd, wij ne-
men deze week even telefo-
nisch contact met je op.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Parkeergelegenheid rondom

UITVERKOOP
KERSTARTIKELEN

OP VOORRAADARTIKELEN
20%

PERSONEEL
GEVRAAGD

uithoorn@expert.nl | 0297-563585

De Kwakel - Tijdens de nieuw-
jaarsborrel van Muziekvereniging 
Tavenu is afgelopen dinsdag Cees 
Klijn in het zonnetje gezet. Ter ge-
legenheid van het 70-jarig lid-
maatschap had het orkest 3 oude 
marsen ingestudeerd om zo Cees 
een serenade te brengen. Cees is 
lid geworden in 1949 en heeft zijn 
hele muziekcarrière saxofoon ge-
speeld. Naast het meespelen in 
het orkest is Cees jarenlang be-
stuurslid en later voorzitter ge-

weest. Na de herstart van Tave-
nu in de jaren 60 van de vorige 
eeuw is hij in het bestuur geko-
zen en later volgde hij de heer P. 
Boxce op als voorzitter. Cees was 
een kei in leden werven en de 
vereniging groeide gestaag in de 
70er jaren. Majorettes kwamen 
bij de vereniging en de Beierse 
kapel werd opgericht waar Cees 
ook deel van uitmaakte. Het hele 
gezin van Cees is lid geweest van 
Tavenu en 2 dochters spelen nog 

steeds in het orkest. Vorig jaar na 
het midzomeravondfestival gaf 
Cees aan dat het blazen hem te 
veel moeite ging kosten en dat 
hij ging stoppen met het actieve 
lidmaatschap. Bestuur en leden 
vonden dat hij het speldje voor 
70 jaar dik verdiend had en daar-
om de huldiging en serenade van 
afgelopen week. Tavenu hoopt 
Cees nog vaak te mogen begroe-
ten (als erelid) bij de diverse con-
certen en uitvoeringen.

Cees Klijn 70 jaar lid van Tavenue

Vermist: Saartje
Uithoorn - Sinds enkele dagen 
wordt poes Saartje vermist van-
uit de Marsmanlaan 29 in Uit-
hoorn. Kenmerken: cypers bruin-

zwart (gestreept), wit be� e, wit-
te buik en witte stokjes, leeftijd 3 
jaar. Heeft iemand haar gezien of 
weet U waar zij mogelijk verblijft  
wilt U dan contact opnemen met 
Fam.Verbruggen, Tel:522921/ 06-
53857971/ 06-51503730.

Uithoorn - Zit je in groep 8 en wil 
je weten naar welke scholen je 
straks allemaal kunt gaan? Kom 
dan met je ouders of verzorgers , 
vanavond ( woensdag 16 januari) 
naar de jaarlijkse ‘scholenmarkt’ 
en maak kennis met de deelne-
mende VO-scholen. Deze markt 
wordt gehouden in de Praktijk-
school Uithoorn, Legmeerplein 
55 van 18.15 tot 19.45 uur. 
Je vind er diverse scholen uit 
de omgeving, zoals Uithoorn, 
Mijdrecht, Aalsmeer en Amstel-
veen. Op deze markt kun je pra-

ten met docenten en enkele leer-
lingen van de verschillende scho-
len. Zo kun je een beetje een 
beeld krijgen van de mogelijkhe-
den die er voor je zijn. De scho-
len die aanwezig zijn, zijn: uit Uit-
hoorn, Alkwin College, Thamen 
en de Praktijkschool Uithoorn. Uit 
Mijdrecht, het Veenlanden Colle-
ge, uit Aalsmeer het Wellantcol-
lege Groenstrook en Wellantcol-
lege Westplas Mavo en uit Am-
stelveen het Amstelveen Colle-
ge, Herman Wesseling College en 
Panta Rhei.

Vanavond scholenmarkt
Als je nog niet weet 
welke school je wilt

Uithoorn - Samen aan de Amstel 
is een organisatie die probeert de 
sociale verbondenheid te vergro-
ten. Dat doen wij onder andere 
door gezellig met elkaar te koken 
en te eten. Kom en laat u verras-
sen; Samen aan de Amstel is de-

ze keer uitgenodigd bij restau-
rant Het Rechthuis in Uithoorn, 
Schans 32. Maandag 4 februari 
2019 bent u vanaf 18.00 uur wel-
kom. Een menu kost deze avond 
€15.-. Opgeven graag via de web-
site: www.samenaandeamstel.nl.

Koken bij Het Rechthuis 



edereen kan 
Parkinson kri en
Steun baanbrekend

onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

IBAN: NL10ABNA0504201530
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
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 Ho�, 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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

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
132e jaargang

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

De laatste tijd zien we steeds 
vaker grote zilverreigers met 
langzame weloverwogen stap-
pen door de weilanden schrij-
den. Met name in de herfst en 
de winter. In oude vogelgid-
sen worden ze omschreven als 
‘zeer zeldzaam’. Werd er één ge-
signaleerd, dan kwamen voge-
laars van heinde en verre, om 
die aan hun waarnemingslijst-
je toe te voegen. Door betere 
leefomstandigheden in Neder-
land is een instroom van grote 
zilverreigers vanuit Zuid-Oost 
Europa op gang gekomen. Je 
kunt deze slanke, sneeuwwit-
te verschijning aantreffen in 
slootrijke weilanden en aan de 
oevers van plassen. Roerloos, 
de gele snavel in de aanslag, 
loeren ze op prooien zoals vis-
jes, kikkers, muizen, mollen en 
sinds kort ook de Amerikaanse 
rivierkreeft. We weten dit om-
dat we in hun braakballen on-
verteerbare voedselresten te-
rug vonden zoals mollenharen, 
muizenschedeltjes, kreeftscha-
ren enz. De prooien worden 
met een snelle dolkstoot ge-
spietst. De vogels opereren het 
liefst solitair. Op een geschik-
te foerageerplek dulden ze el-
kaar niet en proberen ze con-
currenten te imponeren met 
opgezette veren en uithalen. 
In de nacht zijn ze, voor de vei-
ligheid, het liefst met velen bij 
elkaar. Vlak voor de scheme-
ring vliegen ze van alle kanten 
naar hun groepsslaapplaats in 
bomen; soms  meer dan 100 
bij elkaar. Ook aalscholvers en 
blauwe reigers voegen zich 
daarbij. Bij zware rukwinden 
kunnen grote zilverreigers uit 

de boom waaien door hun la-
ge gewicht van slechts 1000 
gram. De zwaardere aalschol-
vers en blauwe reigers zijn 
daar minder gevoelig voor. Bij 
dreigende storm slapen de zil-
verreigers daarom uit voorzorg 
laag bij de grond of in het riet. 
De vogels zijn nogal schuw. 
Als ze gestoord worden vlie-
gen ze met majestueuze vleu-
gelslagen weg. Soms is er een 
opmerkelijke samenwerking 
met aalscholvers. Jagende aal-
scholvers drijven gezamenlijk 
visjes naar de oever van een 
plas, waar grote zilverreigers 
klaar staan om ze te verschal-
ken. De aalscholvers krijgen de 
overblijvende visjes weer te-
rug. Inmiddels overwinteren 
er minstens 6000 grote zilver-
reigers in Nederland. De mees-
ten gaan in het voorjaar terug 
naar Zuid-Oost Europa om te 
broeden in rietmoerassen en 
ooibossen. Momenteel broe-
den er zo’n  350 paren in Ne-
derland. De Kloosterkolk in de 
Botshol is een groepsslaap-
plaats en inmiddels ook een 
broedkolonie. De omliggende 
weilanden zijn hun foerageer-
gebied. Eind 19e eeuw dreigde 
de grote zilverreiger in Europa 
en Amerika uit te sterven om-
dat wufte dames hun hoeden 
tooiden met de sneeuwwit-
te veren. Honderdduizenden 
zilverreigers werden voor die 
mode gedood. Gelukkig werd 
dat snel verboden anders had-
den we nu niet kunnen genie-
ten van deze elegante, hagel-
witte vogel. 
 
Gerda Veth, IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Elegant en Hagelwit

Geef verwenmomenten 
aan vrouwen met kanker 
Regio - Goede verzorging van je-
zelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit 
geldt zeker ook als je ziek bent. 
Daarom organiseert stichting 
Look Good Feel Better samen met 
ruim 400 schoonheidsspecialis-
ten in februari opnieuw de lande-
lijke actie ‘Geef een glimlach ca-
deau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 
februari, geven schoonheidsspe-
cialisten door het hele land gratis 
verwenmomenten aan vrouwen 
met kanker. Deze actie duurt de 
hele maand februari. 

Boost voor je zelfvertrouwen
“Uiterlijke verzorging bij kanker 
is veel belangrijker dan de mees-
te mensen denken.” Jasja Sikking 
vertelt over haar ervaring met het 
verwenmoment. “Toen ik borst-
kanker had, ging ik door een in-

tensieve periode met behande-
lingen. Tegelijkertijd wilde je het 
normale gezinsleven zoveel mo-
gelijk laten doorlopen. Dat kost 
best veel energie. Het verwen-
moment was echt een moment 
voor mijzelf. Even niet ziek zijn, 
maar gewoon genieten en ont-
spannen. Het gaf mij een boost in 
mijn zelfvertrouwen en dat gun 
ik iedereen.”

Geef een glimlach  
Laura en Priscilla van NZURI 
schoonheidssalon doen graag 
weer mee met de actie van Look 
Good Feel Better: “Vrouwen met 
kanker verliezen vaak hun zelf-
vertrouwen door de uiterlijke ver-
anderingen als gevolg van de be-
handelingen. Het mooie van dit 
verwenmoment is dat je tijdens 

de behandeling het zelfvertrou-
wen ziet groeien. Soms zijn een 
paar tips al genoeg om ze weer te 
laten stralen. Dat is precies waar-
om wij graag meedoen met ‘Geef 
een glimlach cadeau’.” 

NZURI schoonheidssalon geeft 
5 verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft NZU-
RI schoonheidssalon 5 vrouwen 
met kanker een gratis verwenmo-
ment. De verwenmomenten van 
de actie Geef Een Glimlach Ca-
deau zijn bedoeld voor vrouwen 
met kanker waarvan de laatste 
medische behandeling niet lan-
ger dan 6 maanden geleden is. 
Aanmelden voor deze actie kan 
eenvoudig door een mail te stu-
ren naar info@nzuriplaza.nl. Ken 
jij iemand met kanker? Attendeer 
haar dan op deze actie en geef 
haar een glimlach cadeau! Wees 
er snel bij want vol is vol!

Over ‘Geef een 
glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach 
cadeau’ wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd door 
Stichting Look Good Feel Bet-
ter. Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te onder-
steunen bij hun uiterlijke verzor-
ging.
Dit doen ze onder andere door 
het geven van workshops in zie-
kenhuizen en persoonlijk advies 
en behandelingen door heel Ne-
derland.

of er afwijkende verschijnselen 
zijn waardoor het oog of de ogen 
niet goed functioneren. In over-
leg kunnen wij de resultaten van 
uw oogonderzoek doorsturen 
naar uw huisarts. Met een totaal-
aanbod aan eerstelijns oogzorg 
is Eye Wish Uithoorn onderschei-
dend in de optiek. Voor meer in-
formatie kunt u altijd bij ons bin-
nen lopen.

Regio - Ook dit jaar is Eye Wish 
Opticiens door de klanten verko-
zen tot beste opticien van Neder-
land. In december zijn we begon-
nen met de sale actie. Deze actie 
is door groot succes verlengd tot 
27 januari. Bij aankoop van een 
complete bril krijgt u een merk-
montuur tot €250,- gratis. Als u 
in 2019 weer recht heeft op zorg-
vergoeding dan kan uw korting 
zelfs nog hoger zijn dan €250,-. 
U kunt kiezen uit de topmerken 
zoals Boss, Marc Jacobs en Ralph 
Lauren. Wees er snel bij, want hoe 
eerder u erbij bent, hoe groter de 
keuze. 

Optometrie en onderscheidend
Met de zorg voor uw ogen wilt 
u natuurlijk geen enkel risico ne-
men. Daarom is het goed om te 
weten dat niemand zich zomaar 
optometrist mag noemen. De ti-
tel van optometrist is wettelijk 
beschermd. Bij Eye Wish Uithoorn 
worden uw ogen altijd door een 
gediplomeerd optometrist op-
gemeten, ook als u alleen voor 
een bril of contactlenzen komt. 
Hiermee is Eye Wish onderschei-
dend en klantgericht. Een opto-
metrist kijkt verder dan een opti-
cien en kan de ogen medisch on-
derzoeken en eventuele proble-
men tijdig signaleren. De opto-
metrist is het eerste aanspreek-
punt bij oogproblemen zoals ver-
minderd zicht of een risico op het 
ontwikkelen van een oogaandoe-
ning, zoals glaucoom, macula de-

generatie of staar. Er zijn in de 
zaak twee optometristen aanwe-
zig om oogzorg te verlenen. 
Sherny Kha is gediplomeerd op-
tometrist bij Eye Wish Uithoorn 
en daarnaast ook werkzaam in 
een oogkliniek. Ook is ze in het 
bezit van een Europees optome-
trie diploma. Sinds 2016 kan je in 
Nederland ook afstuderen voor 
een Europees diploma. Met een 
Europees diploma geef je aan dat 
je op hoog niveau internationaal 
kunt werken. Kelvin Luong is be-
halve opticien en contactlensspe-
cialist ook gediplomeerd opto-
metrist. Kelvin is specialist op het 
gebied van prismameting en net-
vliesonderzoek, waartoe o.a. be-
horen diabetes-, staar- en glau-
coomscreening. 

Voor elke oog- en zichtafwij-
king krijgt u een gedegen en hel-
der advies. Oogonderzoek kan al 
bij kinderen vanaf 6 jaar en zon-

der verwijzing bij Eye Wish Uit-
hoorn. Wij raden daarom altijd 
aan om minstens 1 keer de ogen 
onderzoek door de optometrist. 
Bij mensen boven de 40 jaar zijn 
oogonderzoeken altijd nuttig 
omdat er kan worden bekeken 

Sale actie wegens succes verlengd

Buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - Op donderdag 10 ja-
nuari is , in een kleurrijke omge-
ving van de kinderopvang van 
Borus: de Petteflet,  de Buurtka-
mer van Meerwijk van start ge-
gaan. Meerdere  bewoners kwa-
men in de loop van de ochtend 

binnenlopen. Het was een gezel-
lige bijeenkomst waar duidelijk 
naar voren kwam, dat er behoefte 
is aan een ontmoetingsplek voor 
bewoners in de Meerwijk. Naast 
geanimeerde gesprekken kwa-
men er ook al ideeën en plannen 

op tafel, zoals samen eten koken 
en samen wandelen. Er heerste 
een ontspannen sfeer en hope-
lijk een voorbode voor de volgen-
de keer.
De koffieochtenden worden we-
kelijks gehouden op donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. 
Locatie Borus /Petteflat. Een-
dracht 15 (bij de basisscholen).

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

IBAN: NL10ABNA0504201530

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. 

IBAN: NL10ABNA0504201530
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Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
GOEDE VOORNEMENS VOOR 2019? MEER BEWEGEN! 

Dat kan in de Bilderdijkhof! Informeer naar de mogelijkheden.
Stoelhonkbal:
iedere maandag 11.45-12.45 uur
Vitaal bewegen: iedere maandag  13.00-14.00 en 14.00-15.00 uur
Yoga: iedere maandag 20.00-21.30 uur
(Jannie Zeij tel: 0297 563 829)
Geheugenfitness:
iedere 2e en 4e dinsdag van de maand 10.30-11.30 uur.
Bewegen op muziek: iedere woensdag 13.30-15.00 uur
Gym: iedere donderdag 09.15-10.15 en 10.15-11.15 uur
Koersballen: iedere vrijdag 09.30-11.30 uur
Wandelen: iedere 3e vrijdag van de maand 10.00-12.00 uur
Stoel Yoga: iedere vrijdag 13.00-14.00 uur
Biljarten: kan op verschillende dagen

Gym in Dorpshuis De Quakel:
iedere woensdag  10.00-11.00 uur
Kerklaan 16, 1424 BK De Kwakel
Gym in Buurthuis Ponderosa:
iedere woensdag  11.15-12.15 uur
Plesmanlaan 27, 1421XM Uithoorn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST VOOR DE IPAD CURSUS 
“ZILVERONLINE” 
3 keer per jaar wordt er door vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveron-
line” (voor ouderen!) gegeven. Deze cursus heeft als doel om ou-
deren over de drempel te krijgen van de digitale wereld, waarin 
ook zij komen te staan. Op donderdagochtend 14 februari 2019 
zal de eerste cursus van 2019 weer van start gaan met de “intro-
ochtend”. Om een beeld te geven van wat de cursus inhoudt, zul-
len de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst hou-
den, op donderdag 7 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur. 
Graag even aanmelden als u wilt komen. 

Succesvol Nieuwjaarsconcert 
door Amsterdam Wind Quintet
Uithoorn - Zondag zaten niet de 
Wiener Philharmoniker op het 
podium in De Schutse. Maar wat 
muziek en sfeer betreft was het 
wel degelijk een Nieuwjaarscon-
cert dat de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU) de 
honderddertig bezoekers van dit 
middagconcert daar aanbood. En 
muziek maken konden ze, de vijf 
blazers van het Amsterdam Wind 
Quintet.

Met vlotte, licht klassieke klanken 
bezorgden ze  het SCAU-publiek 
een fantastische middag. 
De leden van het kwintet zijn jon-
ge professionele blazers met ver-
schillende nationaliteiten, die 
freelance bij orkesten of als do-
cent en in allerlei combinaties 
actief zijn: Tim Wintersohl (fl uit), 
Marije Clemens (hobo), Hanka 
Clout (klarinet), Stefan Danifeld 
(hoorn) en Maria Yanez (fagot).

Naadloos samenspel
Als Amsterdam Wind Quintet vor-
men ze sinds 2006 een hecht bla-
zersensemble waaraan je kunt 
horen dat ze perfect op elkaar 
zijn ingespeeld. Gelukkig zijn van 
veel composities voor grote be-
zettingen, zoals voor symfonie-
orkest, goed klinkende bewerkin-
gen voor kleine ensembles zoals 
een blaaskwintet gemaakt. Daar-
door kon het SCAU-publiek met-
een al genieten van de ouvertu-
re tot de beroemde operette Die 
Fledermaus van Johann Strauss, 
maar dan gespeeld in een goed 
klinkende bewerking voor blaas-
kwintet. Onderling oogcontact 
en subtiele lichaamstaal zorgden 
ervoor dat alle gevaarlijke ver-
snellingen, vertragingen en over-
gangen in deze vrolijke, maar las-
tige ouverture werden gereali-
seerd in naadloos samenspel.

Feestelijk toon
De feestelijke toon was daarmee 

gezet. Het door Rossini als twaalf-
jarig wonderkind, oorspronke-
lijk voor strijkers, gecomponeer-
de kwartet klonk als bewerking 
voor blazers in de geweldige uit-
voering door deze vijf profes-
sionals kleurrijker dan in de oor-
spronkelijke versie. De daarop 
volgende vier delen uit de Mu-
sic for The Royal Fireworks wa-
ren voor de bezoekers zeker een 
feest der herkenning. Ook al werd 
dit bekende werk van Händel niet 
gespeeld door het leger van bla-
zers dat ooit in Londen de eer-
ste uitvoering ervan verzorgde. 
De Czardas van Monti klonk heel 
goed en meeslepend in de versie 
die het kwintet ervan, als laatste 
nummer voor de pauze, speelde.

Johann Strauss tot slot
Na de pauze konden de vijf bla-
zers in de acht variaties van Lud-
wig van Beethoven op een thema 
uit Mozarts opera Don Giovanni 
hun individuele kwaliteiten vol-
op laten schitteren. Fijn was daar-
door ook eens te horen wat op de 
voortreff elijk bespeelde lage in-
strumenten hoorn en fagot mu-
zikaal allemaal mogelijk is. Johan-
nes Brahms benijdde zijn Ween-
se collega Johann Strauss om zijn 

goed geschreven walsmuziek. 
Dat het kwintet, voordat Strauss 
aan de beurt kwam, een Hon-
gaarse Dans van Brahms speelde, 
was dan ook een slimme keus.
En natuurlijk geen Nieuwjaars-
concert zonder Die Schöne Blaue 
Donau en afsluitend de Radetzky-
mars. Alle stukken werden pret-
tig en informatief toegelicht door 
de musici. Bewoners van het na-
bij gelegen Hoge Heem waren 

als gasten uitgenodigd en één 
hoogbejaarde bezoeker werd 
ook zichtbaar enthousiast mee-
gesleept door het levendig mu-
siceren.
Op zondag 10 februari staat het 
a capella ensemble New Amster-
dam Voices op het SCAU-pro-
gramma met een vernieuwen-
de lichte mix van jazz en pop. De 
website van de SCAU www.scau.
nl biedt daarover informatie.

Leerlingen van de Vuurvogel te 
gast bij Radio Rick FM
Uithoorn - Afgelopen zondag 13 
januari hebben twee leerlingen, 
Huda en Ahmad uit groep 8 van 
basisschool de Vuurvogel, samen 
met wethouder Ria Zijlstra  een 
interview gegeven over de Vreed-
zame Wijk in Uithoorn. Huda en 
Ahmad zijn Wijk-mediatoren en 
waren te gast bij Radio Rick FM. 
Samen met Ria Zijlstra hebben 
zij informatie gegeven over De 
Vreedzame School en Wijk en 
hun functie als Wijk-mediator bij 
de activiteiten in de Wijk.
Op basisschool de Vuurvogel 
ondersteunen De Vreedzame 
School lessen een goede groeps-
dynamiek en zorgen voor een 
positieve groep. De kinderen le-
ren respect te hebben voor ie-
ders mening en leren bereid te 
zijn tot samenwerking met el-
kaar. Deze eigenschappen kun-
nen ze ook mooi toepassen in 
de wijk. Ria Zijlstra gaf mooi aan 
dat een Vreedzame Wijk kan ont-
staan doordat het als een olie-
vlek werkt. De kinderen willen le-
ren, spelen en leven in een Vreed-
zame omgeving en proberen dit 
doormiddel van ervaringen op 
school in hun rol als Wijk-media-
tor uit te dragen. 

Vreedzaam
Basisschool De Vuurvogel is al 
een aantal jaren een Vreedza-
me school en zij zijn erg blij met 
het ontstaan van een Vreedza-
me Wijk. Ook basisschool Het Du-
et en de Kajuit zijn sinds vorig 
jaar gestart met De Vreedzame 
School. Volgend jaar gaan Huda 
en Ahmad naar het middelbaar 

onderwijs en zij hopen natuurlijk 
hun ervaringen van een Vreedza-
me schoolomgeving te delen met 
leerlingen in het VO.
Ria Zijlstra zal vanuit de overkoe-
pelende aanpak De Vreedzame 
School dit initiatief vanuit de ge-
meente blijven stimuleren.
Meer informatie hierover is te le-
zen op

Nieuws over Soul- en 
Motownkoor D-F!NE
Uithoorn - Na een zoektocht van 
enkele maanden heeft D-F!NE 
een nieuwe dirigent. Haar naam 
is Annemieke van Beek, 48 jaar en 
woonachtig in Uithoorn. Ze heeft 
de nodige ervaring in koordirec-
tie, bespeelt verschillende instru-
menten en heeft de ‘soul’ die D-
F!NE zocht! De samenwerking zal 
voor het eerst openbaar zijn bij 

het optreden in Paradiso tijdens 
de Korendagen op 19 en 20 ja-
nuari. D-F!NE zal acte de présen-
ce geven op 20 januari om 18.30 
uur in de grote zaal. Houdt u van 
koormuziek, in diverse genres, 
dan kunt u uw hart ophalen tij-
dens deze dagen. Toegang is €3,- 
per persoon.
D-F!NE is een koor van ongeveer 

30 vrouwen in de leeftijd van 25-
65 jaar, en kan nog steeds nieu-
we leden gebruiken. Mocht u dus 
zelf willen meezingen met D-F!NE 
dan kunt u zich op woensdag 
30 januari komen oriënteren bij 
een inloop repetitie-avond. Van-
af 20.00 uur bent u welkom in de 
repetitieruimte in De Morgenster 
aan De Visserlaan 6, 1422 XV Uit-
hoorn. U kunt zich aanmelden 
voor deze avond via bestuur@
soulkoor.nl. 
De reguliere repetities zijn ook op 
woensdagavond in De Morgen-
ster van 20.00-22.30 uur.

Iedere dag is dit het uitzicht als 
wij vanaf ons huis richting werk 
vertrekken helaas na melding 
richting de Gemeente Uithoorn 

wordt er niets ondernomen, wel 
betalen maar niet handhaven.

C. Faber, Romefl at Uithoorn

LEZERSPOST

Wel betalen, niet handhaven

Knotten binnen Uithoorn
Uithoorn - De Knotgroep Uit-
hoorn werkt graag in Uithoorn. 
Vorige week op 5 januari ook. 
Toen werkten we op het Fort 
aan de Drecht: de ‘overbebos-
sing’ daar hebben we wat terug-
gedrongen. Met dank nog aan 
CREA, waar we onderdak hadden 
voor koffi  e en voor soep. De ko-
mende twee keer gebruiken we 
de Werkschuur aan de Elzenlaan 
weer als onderdak. Op zaterdag 
19 januari gaan we wilgen knot-
ten langs de Watsonweg en langs 
het fi etspad in het helofytenfi l-
ter. Anders is de kans groot dat ze 
stuk waaien. Op zaterdag 2 febru-
ari knotten we de wilgen langs de 

Molenvliet in Uithoorn. Ook hier 
komt de gemeente de dagen er-
na de takken ophalen met een 
goede bestemming. We verzame-
len in de Werkschuur op de hoek 
van Elzenlaan met Boterdijk om 
9.00 uur. De knotgroep zorgt voor 
goed gereedschap. Zorg zelf voor 
beschermende kleding en schoe-
nen of laarzen. Neem ook mok + 
lepel mee, voor koffi  e rond 11.00 
uur en voor soep om 13.00 uur. 
Iedereen die een ochtend actief 
wil zijn in de natuur binnen Uit-
hoorn is van harte welkom. Het is 
handig als je jezelf aanmeldt: Bert 
Schaap, 0297-565172. Zie ook 
www.knotgroepuithoorn.nl.

EHBO in De Kwakel
De Kwakel - Had u geen goede 
voornemens dit jaar, maar wilt u 
toch een mooie uitdaging?
Geef u dan nog snel op voor de 
beginnerscursus EHBO in De 
Kwakel.  Deze gaat van start op 
maandag 21 januari a.s. en er 
kunnen nog mensen bij. In ca. 
11 maandagavonden van 20 tot 
22 uur (kijk voor de data op on-
ze website) worden alle belang-
rijke handelingen besproken en 
geoefend. De cursus wordt af-
gesloten met een examen vol-

gens de richtlijnen van het Oran-
je Kruis. De cursuslocatie is sport-
vereniging KDO en de cursuskos-
ten bedragen €175,- p.p. Dit is in-
clusief reanimatie, bediening van 
de AED, verbandleer, cursusmate-
riaal en examen. Vergeet niet te 
informeren bij uw ziektekosten-
verzekering; zij vergoeden vaak 
(een deel van) de kosten. Voor 
aanmelding of meer informatie; 
www.ehbo-de-kwakel.com, of 
mail naar: secretaris@ehbo-de-
kwakel.com.
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Gratis loopbaanontwikkeladvies voor 
álle 45-plussers!
Regio - Alle werkenden, ambte-
naren of zelfstandigen zonder 
personeel van 45 jaar of ouder, 
die voor gemiddeld minimaal 12 
uur per week werkzaam, kunnen 
in 2019 gratis advies krijgen van 
een loopbaanadviseur. Iedereen 
denkt wel eens na over hoe zijn 
werk er in de toekomst uit gaat 
zien. Een loopbaanadviseur kan 
mensen daarmee helpen. Dat is 
fijn voor als er een verandering 
aan zit te komen, maar ook men-
sen die tevreden zijn met hun 
huidige baan kunnen veel baat 
hebben bij zo’n advies. 
Minister Koolmees van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid heeft 
daarom de subsidieregeling ‘Ont-
wikkeladvies voor 45-plussers’ 
opengesteld voor alle 45-plus-
sers. Voorheen konden alleen 
specifieke beroepen zoals am-

bulancemedewerkers, schoon-
makers en leerkrachten gebruik-
maken van de subsidie. Minis-
ter Koolmees: “De mensen die 
dat hebben gedaan, waren posi-
tief. Maar ik denk dat er nog veel 
meer mensen er profijt van kun-
nen hebben. Daarom heb ik be-
sloten dat alle 45-plussers in aan-
merking komen.” 

Preventief
Een ontwikkeladvies traject is 
preventief en dient bewustzijn te 
creëren, zodat de ouder worden-
de werkende zich meer bewust 
wordt van het toekomstperspec-
tief van het huidige werk en meer 
regie kan gaan nemen over de 
toekomst van de eigen loopbaan. 
Wie een ontwikkeladvies aan-
vraagt, krijgt een aantal indivi-
duele gesprekken met een loop-

baanadviseur. Samen kijk je dan 
naar je huidige werk, naar wat je 
kunt en leuk vindt, en waar in de 
toekomst banen voor jou te vin-
den zijn. De loopbaanadviseur 
kan je ook helpen om je nieuwe 
plannen in gang te zetten. Het 
ontwikkeladvies is voor de deel-
nemer gratis. De loopbaanadvi-
seur vraagt de subsidie aan. Er is 
ook een potje voor leidinggeven-
den die hun werknemers willen 
ondersteunen bij hun loopbaan-
wensen.
Het is belangrijk dat mensen re-
gelmatig nadenken over de toe-
komst van hun werk en over hun 
persoonlijke ontwikkeling. Maar 
in de praktijk komen mensen 
daar niet altijd aan toe. Zeker niet 
als ze goed op hun plek zitten en 
een druk leven leiden. Iedereen 
komt aan het begin van het jaar 

Samenwerking Leerwerkplaats DRV 
vastgelegd in overeenkomst

Participatiecoaches, 
Taal in de Praktijk
Regio - Om je thuis te voelen in 
het land waar je woont, sociale 
contacten te krijgen, je zaken zelf 
te kunnen regelen en werk te vin-
den, is het beheersen van de taal 
erg belangrijk.Tympaan-De Baat 
zoekt participatiecoaches voor 
het project Taal in de Praktijk. 
De vrijwillige participatiecoach 
ondersteunt een deelnemer die 
taallessen krijgt vanuit het ROC in 
Mijdrecht bij oefeningen en sta-
ges in de praktijk.
Het ROC biedt 2 maal per week 
lessen over taal en de Nederland-
se omgangsvormen. De partici-
patiecoach coacht een deelne-
mer hiernaast om 1 dagdeel per 
week actief met de taal aan de 
slag te gaan. De coaching is maat-
werk aan de hand van behoefte 
van de deelnemer en signalen uit 
de lessen. Een traject duurt enke-
le weken tot een jaar. De contact-
momenten zijn ongeveer eens 
per week.

De coaching
Vaak gaat het om durven. De par-
ticipatiecoach stimuleert dat de 
deelnemer assertiever wordt, 
durft te spreken, zijn/haar me-
ning durft te geven en zich kan 
presenteren. De coach zoekt sa-
men met de docent, de coördina-
tor en de deelnemer naar passen-
de praktijksituaties waarbij ge-
oefend kan worden. Dat kan zo-
wel een eenmalig contact (bij-
voorbeeld een gesprek oefenen 
in een winkel of een bedrijf ) als 
een structurele vrijwilligerswerk-
plek zijn. Bij het zoeken naar pas-

send vrijwilligerswerk kan ge-
bruik worden gemaakt van het 
netwerk van de coördinator. De 
coach richt zich ook op wensen 
van de deelnemer die te maken 
hebben met participeren, mee-
doen in de samenleving.
Bijvoorbeeld het aansluiten bij 
activiteiten, een (sport)vereni-
ging of het aangaan van sociale 
contacten. De participatiecoach 
en deelnemer bereiden moeilijke 
oefeningen of situaties eventu-
eel samen voor en bespreken ze 
erna. Waar nodig gaat de coach 
mee om de eerste contacten en 
het maken van (werk)afspraken 
te bevorderen.

Vrijwilligerswerk
In overleg wordt een mooie ver-
binding gemaakt tussen de wen-
sen en mogelijkheden van de 
coach en de vraag van de deelne-
mer. De gemaakte afspraken en 
doelen tussen de coach, de deel-
nemer en het ROC worden vast-
gelegd, zodat voor ieder duidelijk 
is waarop de coaching zich richt. 
Voor overleg en training kan de 
vrijwilliger een beroep doen op 
de coördinator van het project. 
Op regelmatige basis worden 
evaluatiemomenten ingepland. 
Geïnteresseerden in de functie 
van participatiecoach worden 
van harte uitgenodigd contact op 
te nemen met Dyanne van Tessel 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Tympaan-De Baat via te-
lefoonnummer (0297) 230 280 of 
d.vantessel@stdb.nl voor een vrij-
blijvende kennismaking.

met goede voornemens. Het is 
de moeite waard om dit jaar met 
een loopbaanadviseur aan je ei-
gen toekomst te werken! Het eni-
ge wat je hoeft te doen, is contact 
te zoeken met een loopbaanad-
viseur. 
Rose-Marie Lucas van Rooskleu-
rig Coaching in Uithoorn is No-
loc erkend loopbaanadviseur. Bij 
Rose-Marie hebben inmiddels 
meerdere 45plussers een ontwik-
keladviestraject naar tevreden-
heid doorlopen en meer regie 
gaan nemen over de toekomst 
van hun eigen loopbaan. Iets 
voor jou? Ga naar www.rooskleu-
rigcoaching.nl 
of stuur een WhatsApp naar 06-
53135015. Zie de advertentie ver-
der op in deze krant.
Let op: als je al werkloos bent, 
jouw werk wegens ziekte niet 
meer kunt doen of met ontslag 
bedreigd wordt en er al een ont-
slag/reorganisatie regeling voor 
je van kracht is, kan je niet deel-
nemen aan deze subsidierege-
ling.

Regio - Op dinsdag 8 januari 
2019 heeft er een nieuw Alliantie 
Lab werksessie plaatsgevonden 
op de nieuwe locatie van Leer-
werkplaats De Ronde Venen. In-
middels is het project Leerwerk-
plaats De Ronde Venen en het 
Jongerenwerk De Ronde Venen 
verhuisd naar de nieuwe loca-
tie, in de voormalige basisschool 
O.B.S. De Trekvogel aan de Kare-
kiet 49 in Mijdrecht. 
Doel van de werksessie was de 
samenwerking met het netwerk 
te verbeteren en taken, verant-
woordelijkheden en verwachtin-
gen vast te leggen. Hiervoor is 

er een samenwerkingsovereen-
komst ontwikkeld die samen met 
de samenwerkingspartners is ge-
tekend. Deze werksessie vond 
plaats op initiatief van het Oranje 
Fonds onder de professionele be-
geleiding van adviesbureau Van 
de Bunt. Leerplicht ambtenaren 
Saskia Boldewijn en Anky Bots 
tekende de samenwerkingsover-
eenkomst namens Leerplicht De 
Ronde Venen, zorgcoördinator 
Natalie Mulder namens het Veen-
landen College en manager Rian 
Koppes namens Reinaerde. 
Binnenkort zullen Scholenge-
meenschap Thamen (Uithoorn) 
en Altra College (Amsterdam) en 
diverse andere scholen in de re-
gio (Woerden, Hilversum, Hoofd-
dorp, Utrecht, Amstelveen) vol-
gen in het tekenen van de samen-
werkingsovereenkomst.

Leer alles over knuffel-
(huis)dieren bij Deen!
Uithoorn - Wie houdt er niet van 
dieren? Maar liefst 55% van de in-
woners van Nederland heeft een 
huisdier. Speciaal voor alle huis-
diervrienden komt Deen met een 
leuke actie. Vanaf 20 januari ont-
vangen alle klanten bij hun bood-
schappen gratis dierenstickers. Er 
zijn er in totaal 160, waarvan som-
mige extra speciaal zijn. Zo kun je 
Chinchilla’s vacht aaien, de onder-
kant van een caviapootje kietelen 
en glittervissen voelen.

Gratis spaaralbum
De stickers zijn makkelijk bij el-
kaar te sparen. Bij iedere € 10,- 
aan boodschappen én bij spe-
ciale actieproducten ontvang je 
een zakje met vier stickers en een 
spaarzegel. Plak de stickers in het 
speciale en leerzame verzamelal-
bum, boordevol leuke weetjes en 
spelletjes. Zo leer je hoe je je ei-
gen huisdieren moet verzorgen, 
maar ook hoe het niet moet!  Het 
album is gratis bij aankoop van-
af € 20,- aan boodschappen van-
af donderdag 17 januari 2019, zo-
lang de voorraad strekt. Wees er 
snel bij, want op=op!

In alle zakjes met dierenstickers 
zit ook een spaarzegel. Plak de 

spaarzegels op een spaarkaart. 
Met slechts 5 zegels is de spaar-
kaart vol en koop je voor slechts 
€ 5,- een van de 8 soorten pluche 
knuffeldieren. Is de Perzische kat 
jouw favoriet? Of kies je liever een 
mopshond of een Husky? Per ver-
kocht pluche knuffeldier doneert 
Deen € 0,50 aan Stichting Dieren-
Lot. Dus een knuffel voor jezelf en 
een beter leven voor een dier. De-
ze actie loopt t/m zaterdag 23 fe-
bruari.

Stichting DierenLot
Nog te veel dieren in Nederland 
leiden een buitengewoon be-
roerd bestaan. Ze worden op-
gesloten in veel te kleine hok-
ken, soms ernstig mishandeld, 
op straat gezet of gewoon maar 
aan hun lot overgelaten. Stichting 
DierenLot komt op voor gezel-
schapsdieren, zwerfdieren en die-
ren in de Nederlandse natuur en 
steunt met name lokale- en regi-
onale dierenasiels, specifieke op-
vangcentra of dierenambulance-
organisaties. Deze dierenhulpor-
ganisaties hebben veelal financië-
le steun nodig voor voer, medicij-
nen, dierenartskosten, het uitvoe-
ren van verbouwingen, aanschaf 
van materieel of hulpmaterialen.

Uithoorn - Burgemeester Heilie-
gers heeft opdracht gegeven met 
ingang van 23 december 2018 een 
woning in de Brusselflat te sluiten 
voor een periode van 3 maanden. 
In de woning is een hennepkwe-
kerij aangetroffen met in totaal 
840 planten. Naast de vondst van 
de planten, trof de politie ook di-
verse apparatuur aan. De aanwe-
zigheid van de apparatuur duidt 
erop dat de kwekerij een bedrijfs-
matig karakter heeft en is bedoeld 
voor langdurig gebruik. Daar-
naast werd voor de kwekerij ille-
gaal stroom afgetapt. 

Handelshoeveelheid 
De aangetroffen hoeveelheid ver-
dovende middelen is aangemerkt 
als handelshoeveelheid of han-
delsvoorraad. De sluiting van de 
woning moet ervoor zorgen dat 
de eventuele bekendheid van de 
woning bij drugshandelaren en 
gebruikers in de komende perio-
de verdwijnt en daarmee ook de 

loop naar de woning. De burge-
meester sluit de woning op basis 
van zijn bevoegdheid vanuit de 
Wet Damocles (ook bekend als de 
Opiumwet). 

Woonrecht
In beginsel geldt het woonrecht, 
oftewel het recht op bewoning. 
Indien ten tijde van constatering 
van de overtreding de woning 
daadwerkelijk bewoond wordt en 
voor die bewoning ook noodzake-
lijk blijft, volgt daarom doorgaans 
eerst een waarschuwing. Omdat 
zowel de beide slaapkamers als de 
woonkamer van de woning volle-
dig als kwekerij waren ingericht, 
is het aannemelijk dat de woning 
niet primair voor woondoelein-
den wordt gebruikt. Ook bleek tij-
dens onderzoek niet dat de wo-
ning regelmatig bewoond wordt. 
De burgemeester heeft om die re-
den besloten zonder waarschu-
wing direct tot sluiting over te 
gaan. 

Burgemeester sluit woning 
na vondst hennepkwekerij

Uithoorn - Op maandag 14 ja-
nuari om vier uur in de mid-
dag kreeg de politie een mel-
ding vanuit een kinderdagver-
blijf dat in de bosjes bij het Her-
man Gorterhof een aantal koffers 
in de bosjes lag. Agenten zijn di-
rect ter plaatse gegaan en trof-
fen een tas, een koffer en een ge-
reedschapskist aan. De drie wa-
ren behoorlijk vol geladen, ze 
waren te zwaar om ermee aan 
de wandel te gaan. De politie is 

op onderzoek gegaan en stuitte 
op een Ford Transit die van zon-
dag 13 op maandag 14 janua-
ri geparkeerd had bij het Her-
man Gorterhof. De eigenaar had 
niets gemerkt van een mogelijke 
inbraak en was op weg naar zijn 
werk gegaan. De koffer, tas en de 
gereedschapskist bleken wel af-
komstig te zijn uit zijn bus. Alle 
spullen zijn retour aan hem ge-
geven. Er loopt een nader onder-
zoek. 

Portemonnee uit auto gestolen
Uithoorn - Op woensdag 9 janua-
ri is tussen tien uur in de ochtend 
en tien voor half vier ’s middags 
ingebroken in een in de Nicolaas 
Beetslaan geparkeerde auto. De 
linkervoorruit van de wagen is 
door dieven ingeslagen. Gestolen 

is een portemonnee met hierin 
het rijbewijs van de eigenaar, en-
kele bankpassen, de ANWB-pas en 
een biljet van 50 euro aan contant 
geld. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Twee fietsen gestolen
Uithoorn - In de avond of nacht 
van maandag 14 op dinsdag 15 ja-
nuari zijn vanaf de Prinses Christi-
nalaan twee fietsen gestolen. Die-
ven zijn er vandoor gegaan met 
een Cortina U4 transportfiets en 
een Sparta Pick-up damesfiets. De 
Cortina is blauw van kleur, heeft 

een open fietsmand voorop en het 
serienummer eindigt op 985. De 
Sparta is zwart van kleur, voorzien 
van een dichte fietsmand voorop 
en het registratienummer eindigt 
op 725. De diefstallen hebben tus-
sen half elf ’s avonds en acht uur in 
de ochtend plaatsgevonden.

Gereedschap snel weer retour

Whateverton wint dames-
finale Quakel toernooi
De Kwakel - RKDES heeft de eer-
ste wedstrijd gewonnen van 
Voortjes met een mooie 4-1 over-
winning. Hutspot met jonge da-
mes uit KDO 6 zaal speelt daar-
na in een aanvallende wedstrijd 
tegen Zero Heroes. Uiteindelijk 
wint Zero Heroes met 4-1. KDO 
VR5 speelt daarna tegen Whate-
verton (dames CSW uit Wilnis) en 
verloor met 3-2. Hutspot pakte 
daarna een lekkere 4-2 overwin-
ning van Voortjes. Zero Heroes 
won haar volgende wedstrijden 
respectievelijk met 4-1 van KDO 
VR5 en 8-0 van Voortjes. Whate-
verton pakte daarna een punt te-
gen RKDES. RKDES won haar vol-
gende wedstrijd tegen KDO VR5 
met 3-0. Na 3 wedstrijden heeft 
Zero Heroes 9 punten. RKDES en 
Whateverton, beide 7 punten, 
doen ook nog mee voor de over-
winning. Hutspot blijft op 3 pun-
ten na een forse 8-0 nederlaag te-
gen Whateverton. KDO VR5 pakte 
haar eerste punten door een 3-1 
overwinning op Voortjes. Daar-
na een belangrijke wedstrijd tus-
sen Zero Heroes en Whatever-
ton voor de bovenste plaats. Al 
snel wordt het 1-1. 2 minuten 
voor tijd krijgt een speelster van 
KDO een gele kaart waardoor ze 
met 3 veldspeelsters in het veld 
staan. Whateverton profiteert 
hiervan en wint de wedstrijd met 
2-1 waardoor zij nu aan kop staan 
met 10 punten. Zero Heroes blijft 
hierdoor op 9 punten staan. RK-
DES heeft het heel lastig tegen 

Hutspot. RKDES kwam 2 keer 
met 1 doelpunt voor, maar Huts-
pot komt 2 keer terug. Uiteinde-
lijk wordt het 2-2 waardoor RK-
DES op 8 punten komt en de aan-
sluiting hiermee met de bovenste 
plaats hiermee mist.

Laatste speelronde
In de laatste speelronde speelt 
Whateverton voor de overwin-
ning van de avond. Tegen de 
nummer laatste van de avond is 
het lang spannend. Whatever-
ton komt door weergaloos voet-
bal met 1-0 voor na een schitte-
rend doelpunt. De dames uit Wil-
nis winnen uiteindelijk met 7-0 en 
wint de avond!!!! Juichen. Daarna 
spelen Hutspot en KDO VR5 voor 
de vierde plaats. KDO VR 5 punt in 
een leuk duel met 3-1 en wordt 
hiermee vierde en wint hiermee 
een schaaltje bittergarnituur. Ze-
ro Heroes, de winnaar van vorig 
jaar, wint de laatste wedstrijd met 
3-1 tegen RKDES en wordt hier-
mee tweede.
Volgende week zaterdag 19 janu-
ari is de tweede herenavond van 
het Quakel Toernooi. De volgen-
de teams spelen dan: Ome Co, 
Arsenal, De Muur, Set Jet, Vlugge 
Wilnis en Team Netsquare. Wij zijn 
jullie dan graag!

De eindstand van de dames 
finale avond is als volgt:
1. Whateverton 5 - 13
2. Zero Heroes 5 - 12
3. RKDES 5 -  8
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Open Kampioenschapen
Regio - Zaterdagmiddag 19 ja-
nuari is het dorpshuis weer het 
strijdtoneel voor de Open Kam-
pioenschap De Kwakel (klaver-
jas & pandoer). Er zal voor de 
5e keer gestreden worden om de 
Joop van Diemenbokaal. Deelna-
me kost €3,50. De zaal gaat open 
om 12.30 uur en de wedstrijd be-
gint om 13.00 uur. En op  zater-
dag 23  februari  is er  weer Mara-
thonkaarten (alleen  klaverjas-

sen)  in het dorpshuis. De kosten 
voor deelname is €10,-.
Het kaarten duurt van 10.00 uur ’s 
ochtends  tot 18.00 uur ‘s avonds.
De zaal gaat open om 9.00 uur. 
In verband met de organisatie is 
vóóraf aanmelden noodzakelijk. 
Dit is mogelijk tot 20 februari 
bij  Aad Hogerwerf 0297-567526 
of bij Joke Valentijn 0297-560050.
Adres  dorpshuis: Kerklaan 16 te 
De Kwakel.

Winterwandelen van 
berg naar wildernis
Regio - Zaterdag 19 januari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een winterwandeling. 
Verzamelpunt: om 9.30 uur op 
de parkeerplaats bij de algemene 
begraafplaats in Wilnis.
In deze streek konden mensen 
zich al vroeg vestigen: de voor-
laatste ijstijd had een “berg”  ach-
tergelaten waar de eerste ontgin-
ners konden wonen, misschien 
wel vanaf de 9e eeuw.
We volgen een pad langs hun 
weilanden, 1000 jaar oud nu. En 
dan volgt de Vecht, schoonheid 
en herinneringen. We eindigen 
in één van de laatste restanten 
van een veenwildernis. Ook in de 

winter is het heerlijk om buiten 
te zijn, te lopen, te kijken. Tijdens 
de IVN-Winterwandelingen lopen 
we wel door, we willen immers op 
temperatuur blijven, maar af en 
toe staan we stil bij de bijzonder-
heden van de omgeving.
De wandeling is ongeveer 9 km 
lang en duurt tot ongeveer 12.30 
uur. Draag stevige waterdichte 
schoenen of kaplaarzen en war-
me kleding. Neem een (warme) 
drank mee voor tijdens de “pau-
ze”. Wilt u meteen bij het start-
punt beginnen of verdere infor-
matie, dan neemt u contact op 
met Hans Tuinenburg, tel. 06-
18082328.

Veel kinderen aan de start 
van de 1 km GeZZinslloop
Regio - Voor alle kinderen t/m 11 
jaar staat de loop over 1 km, als 
GeZZinsloop, ook weer op het 
programma tijdens Uithoorns 
Mooiste-de loop  op zondag 27 
januari. GeZZinsloop wil zeg-
gen dat ouders of andere fami-
lieleden met de jonge lopers 
mee kunnen lopen. De organisa-
tie verwacht natuurlijk weer dat 
veel jonge lopers aan de start zul-
len verschijnen voor hun rondje 
door Legmeer/West. Veel pupil-
len van organiserende vereniging 
AKU zullen in ieder geval aan de 1 
km meedoen De start zal ook nu 
weer zijn op het plein van sport-
park de Randhoorn en zal om 
10.30 uur. plaatsvinden. We ho-
pen dat er natuurlijk ook veel 
enthousiaste mensen langs de 
kant staan om de kinderen aan te 
moedigen.

AH Jos van den Berg 
en RABO-bank
AH Jos van den Berg is ook dit jaar 
weer afstandssponsor van de kin-
derloop. Hij vindt het geweldig 
dat zoveel kinderen uit Uithoorn 
en De Kwakel aan de loop mee-
doen en al zo vroeg kennismaken 
met de loopsport. Alle kinderen 
die de 1 kilometer volbrengen 
en over de �nish komen, krijgen 
een prachtige medaille en krijgen  
na a�oop een krentenbol, aange-
boden door Bakkerij Jan Wester-
bos uit De Kwakel. De RABO-regio 
Uithoorn/Aalsmeer/Hoofddorp 
heeft zich dit jaar ook verbonden 

aan Uithoorns Mooiste en elke 
deelnemer aan de GeZZinsloop 
ontvangt na a�oop een mooie 
herinnering.

Programma Uithoorns 
Mooiste-de loop
10.15 uur:  1 km G-run
10.30 uur:  AH Jos van den Berg 
 1 km GeZZinsloop
11.00 uur:  van Schie 5 km Loop
11.00 uur:  Takii 10 km Loop
11.05 uur:  Vakantie Makelaar 
 10 Engelse mijlen

Informatie over de loop is te vin-
den op www.uithoornsmooiste.
nl. Voorinschrijven op de afstan-
den 5 ˘km, 10 km en 10 Engel-
se Mijlen kan via www.inschrij-
ven.nl.

Prominent Koppel-
driebanden Toernooi
Regio - Komende vrijdag 18 en 
zaterdag 19 januari vindt het jaar-
lijkse Hans van Eijk Koppeldrie-
banden toernooi plaats in ge-
meenschapshuis De Springbok te 
De Hoef, waar talrijke vedetten in 
het driebandenspel hun opwach-
ting zullen maken. Dit toernooi is 
al vele jaren zeer succesvol geble-
ken en is zodoende wederom vol-
ledig volgeboekt.
Zowel op vrijdagavond (aan-
vang 19.30 uur) als op zaterdag 
(aanvang 10.30 uur) komen liefst 
twaalf koppels aan de start, die 
verdeeld over drie tafels de strijd 
met elkaar zullen aanbinden.
De winnaars van de zes poules 
van vier koppels plaatsen zich 
rechtstreeks voor de kwart�na-
le, die zaterdagmiddag om circa 
15.00 uur zal aanvangen. Vervol-
gens vindt dan een halve �nale 
plaats van de drie zegevierende 
koppels, aangevuld met de beste 
verliezer. Dit viertal koppels vecht 
voor een plaats in de �nale, die 
omstreeks 16.00 uur zal losbran-
den met als inzet de felbegeer-
de wisselbokaal. Aansluitend zal 
de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Dit koppeldriebanden toernooi is 
doorgaans een clash tussen gere-
nommeerde combinaties uit De 
Kwakel en De Ronde Venen, aan-

gevuld met koppels uit de direc-
te omgeving. Op de deelnemers-
lijst tre�en we enerzijds bijvoor-
beeld de Kwakelaars John van 
Dam/Hennie van Doorn, Jan van 
Doorn/Jos Springintveld, Bart de 
Bruyn/Theo Bartels, Martin Plas-
meijer/Kees de Bruyn en Gerard 
Koeleman/Jan Voorn, terwijl De 
Ronde Venen ook sterk is verte-
genwoordigd met onder meer 
de koppels Paul Schuurman/John 
Vrielink, Bert Loogman/Kees de 
Zwart, Paul Huzemeier/Nick van 
de Veerdonk, Herman Turken-
burg/Bert Dijkshoorn en Theo Va-
lentijn/Henk Doornekamp. Er is 
dus sprake van een zeer hoog-
waardig niveau alom en het be-
looft zowel op de vrijdagavond 
als op de zaterdag een onge-
meen spannende strijd te wor-
den, waarbij ongetwijfeld fraaie 
staaltjes van precisie en techniek 
aan de dag zullen worden gelegd. 
De organisatie vertrouwt daarom 
ook op een hoge publieke be-
langstelling. Dit koppeldrieban-
den toernooi wordt mede moge-
lijk gemaakt door sponsoring van 
Dé Biljartmakers Portengense-
brug, Lutis Ventilatietechniek Vin-
keveen, Kwaliteitsslagerij Eijk & 
Veld De Kwakel en Dutch Hands-
hake Recycling Amstelhoek.

NK veldrijden Huijbergen
Regio - Met dikke letters stond 
het NK veldrijden al maanden in 
de agenda’s van onze veldrijders. 
Vrijdag 11 januari vertrokken de 
meeste al richting Huijbergen 
om het parcours te verkennen. 
Het was een zwaar parcours met 
de beklimming van de Nootjes-
berg. Dit is een tweetraps beklim-
ming waar de renners naar de 
top van de Nootjesberg gestuurd 
worden. Daarna schieten zij door 
naar de chickenrun. Dit obstakel 
kunnen de renners langs 2 kan-
ten afdalen. Vandaar uit rijden 
de renners door naar de Tiesten-
duin en krijgen zij een zware be-
klimming voor de kiezen. En ook 
de afdaling van de Tiestenduin 
was voor het publiek erg aantrek-
kelijk om te zien, diepe sporen in 
het mulle zand zorgde ervoor dat 
menig renner hier onderuit ging. 

Zaterdag
Zaterdag om 15.00 uur moch-
ten de amateurs van start. Yan-
nick Runhart (NK winnaar in 
2018) ging er als een speer van-
door in de eerste beklimming en 
hij werd op de voet gevolgd door 
onze UWTC-er Bas de Bruin. Bart 

de Veer en Tommy Oude Elfe-
rink zaten hier vlak achter.  Maar 
het NK veldrijden werd gewon-
nen door een oud-hockeyer die 
pas twee jaar aan veldrijden doet. 
De 24-jarige Klaas Groenen van 
AXA Valleirenners uit Veenendaal 
pakte zijn eerste Nederlandse ti-
tel in Huijbergen.. “Het leek er in 
het begin niet op, maar uiteinde-
lijk had ik een mooie voorsprong”, 
blikt hij terug op de halve minuut 
die hij had op de nummers twee 
en drie.”Ik had een heel slechte 
start, ik sloot uit mijn klikpedaal. 
Ik ging als dertigste het veld in. 
Na de eerste klim was ik vijfde. 
In de een-na-laatste ronde heb 
ik het gat dichtgereden met Yan-
nick Runhart, meteen er op en er 
over. En toen kwam ik met 35 se-
conden voorsprong over de �-
nish.” Tweede werd Yannick Run-
hart en derde oud profrenner 
Niels Wubben. Hierachter was 
UWTC lid Bart in gevecht met de 
broers vd Kruisweg. In de een-na-
laatste ronde ging Bart over de 
kop in de afdaling van de Tiesten-
duin, waardoor hij op enige ach-
terstand kwam te rijden. In het 
laatste stuk kwam hij nog weer 

dichterbij maar moest tevreden 
zijn met de 6e plaats. Tommy 
werd heel netjes 9e en vlak hier-
achter kwam Bas op de 10e plaats 
leeg gestreden over de �nish. 
Menno v Capel werd 47e, Maar-
ten Postma 73e en Dennis Mool-
huijsen 77e. Geen slechte presta-
tie van de UWTC leden in dit gro-
te startveld. 
Bij de masters 40+ kreeg Frank 
Jansen te maken met materiaal-
pech, helaas kon hij hierdoor de 
wedstrijd niet uit�etsen.

Zondag
Op zondag veel publiek langs het 
parcours. Voor onze junioren was 
het te hoog gegrepen om zich 
voor in de strijd te mengen. Maar 
voor beide een hele ervaring om 
aan het NK mee te doen. Ian vd 
Berg werd 48e en Sven Busker-
molen werd 57e. Jari Buskermo-
len werd zelfs nog geïnterviewd 
door omroep Brabant. 
De UWTC fanclub was goed hoor-
baar met de felblauwe shimano 
koebellen, en moedigde de ren-
ners hiermee extra aan. Bij de da-
mes ging de winst naar Lucinda 
Brand en Marianne Vos werd 2e. 
UWTCX lid Elleke Claessen deed 
het ook netjes en werd 13e in dit 
sterke startveld. Rebecca Corne-
lisse werd 19e. Trainingslid Ma-
rianne v Leeuwen eindigde één 
plaats voor Rebecca.

Uitslag clubcompetitie 
De laatste wedstrijd van de club-
cross competitie bij UWTC is al-
weer verreden. Een groep van 
voornamelijk 40+ renners heeft 
hier met veel plezier aan meege-
daan. Alle vrijwilligers die hebben 
geholpen bij de clubcross wor-
den hartelijk bedankt, want zon-
der juryleden, iemand achter de 
bar, de mensen die het parcours 
hebben uitgezet kan de competi-
tie niet draaien. Super bedankt al-
lemaal!

Daguitslag zondag 13 januari: 
40-: 1 Lars Wiebes, 2 Michael v 
Meerland, 3 Roberto Blom
40+: 1 Peter v Capel, 2 Frans v 
Heteren, 3 Willard Gerritsen, 4 
Wilfred Zijerveld, 5 Mark Best, 6 
Louis Oude Elferink, 7 Peter Wie-
bes, 8 Frank Jansen, 9 Ben de 
Bruin, 10 Rene Wiebes, 11 Bart v 
Montfoort, 12 Gijs Kostman, 13 
Wim Veenboer, 14 Jan Willem 
Wahlen
jeugd: 1 Teun Wahlen

Eindstand clubcross 
competitie:
40-: 1 Lars Wiebes, 2 Michael v 
Meerland
40+: 1 Frans v. Heteren, 2 Mark 
Best, 3 Peter Wiebes
jeugd: 1 Teun Wahlen

Open kampioenschap 
van Uithoorn
Zondag 20 januari is het open 
kampioenschap van Uithoorn. De 
laatste veldrit van het seizoen bij 
UWTC en sinds 2018 in de plaats 
gekomen voor de fortcross. Om 
10.30 uur gaat de jeugd van start 
en de dag wordt afgesloten met 
de wedstrijd van de 40- en 40+. 

Zij koersen om 12.00 uur en waar-
schijnlijk zullen ook de UWTCX 
toppers van start gaan. Ook recre-
anten kunnen hier van start. Aan-
melden en meer info via de web-
site van UWTC.

Nieuwjaarsreceptie 
en werelduur record 
poging Jetze Plat
Zondag 13 januari is de nieuw-
jaarsreceptie bij UWTC geweest. 
De NK winnaars van 2018 werden 
hier in het zonnetje gezet. Rober-
to Blom en Jetze Plat kregen bloe-
men van de algemeen voorzitter 
Gerard van Veen. Bart van Bem-
melen en Tim de Vries waren he-

laas verhinderd. 
Jetze kondigde aan dat hij in 
2019 een nieuwe uitdaging heeft, 
naast het plaatsingstraject van de 
Paralympische Spelen in 2020. 
Jetze gaat op woensdag 13 maart 
een aanval doen op het wereld-
uurrecord. Hij gaat dit doen op 
de baan in Alkmaar. Wat een uit-
daging om in 1 uur tijd de af-
stand van 42.1 km te willen ver-
breken. Jetze zou het leuk vinden 
als veel mensen hem deze mid-
dag komen aanmoedigen. Ook is 
het dan mogelijk om zelf te erva-
ren hoe het is om in een handbike 
te rijden. Meer info op de website 
van Jetze. (foto’s Diego Vale)

Nieuwe bridgers gezocht
Regio - Maandag 14 januari 2019 
werd met 30 paren de 1e ronde 
van de 4e parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. In deze ronde ging 
in de A-lijn de 1e plaats naar Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker 
met 61,67% de 2e plaats werd  
bezet door Greet & Henk Stolwijk 
met 59,58% en op de 3e plaats 
eindigde Marjan & Ben v/d Broek 
met 57,92%. In de B-lijn ging de 
1e plaats naar Jan Broeckmans & 
Kees Visser met 62,22% die met-
een op pole position liggen voor 
terugkeer naar de de A-lijn op de 
2e plaats eindigde Ellen Henge-
veld & Yvonne Splinter die hun 
goede vorm vasthouden met  
59,03% en op 3e plaats werd be-
slag gelegd door Bep & John de 
Voijs met 54,86%. In de C-lijn ging 

de 1e plaats naar Corry v. Tol & 
Kees Geerlings met 59,42% op de 
2e plaats eindigde Nelly Jansen & 
Jaap Bark met 56,45% en op de  
3e plaats eindigde Co Beunder & 
An Pronk met 51,67%. Het is de 
BVU er veel aan gelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent 
u een beginnend bridgepaar (of 
thuisbridgers) dat ook het vereni-
gingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen op de maan-
dagavond en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 06-20393309 of via de mail  
gloudemanswies@gmail.com

Sans Rancune
Regio - Deze week veel spellen 
waar net iets meer in zit. Zo lijkt 
een opening van 1 Ruiten niet bij-
zonder, maar als die gedoubleerd 
terugkomt, wat doe je dan.  Ge-
woon de uitdaging aangaan.  Dat 
deden er twee, en de een haalde 
een overslag, en daarmee de top, 
de ander ging eentje down, en 
daarmee een �op.  Daarnaast wis-
ten twee paren een slem te bei-
den en te maken.  Rie en Berend 
6 Harten, gedoubleerd nog wel, 
op spel 1, en Ellie en Els 6 Sch op 
spel 21.  Er was best iets om over 
na te kaarten, maar, o alstublieft, 
steek daarna de spellen terug zo-
als u ze gevonden heeft. U bena-
deelt ons allemaal en maakt het 

bepalen van de uitslag moeilijk 
tot onmogelijk. Wat de een �jn 
vindt, is voor anderen maar las-
tig.  De ranglijst ziet er vergele-
ken met vorige week geheel om-
geploegd uit.  Als eerste eindi-
gen in de A-lijn Jan en Marcel met 
67,71%, gevolgd door Leny en Ria 
met 59,38%. De B-lijn, met ande-
re spellen, gaat mee in het beeld.  
Ook hier een heel andere uitslag.  
Winnaars To en Tom met 58,85%, 
vóór Henny en Joop met 56,77%.  
Ook hier na geanimeerde strijd, 
en de nodige gezelligheid. Als u 
wilt zien of het dinsdagmiddag in 
de Schutse ook iets voor u is, kunt 
u het best even bellen met Lijnie 
Timmer, (0297)561126. 
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Keurslager Stronkhorst sponsor 
eerste Jeu de Boules Toernooi 2019
De Kwakel - Donderdag 10 ja-
nuari organiseerde de plaatse-
lijke Jeu de Boulesclub “Het Wil-

genho�e”,  het eerste jeu de Bou-
les toernooi in 2019. Dit werd 
gesponsord door  Gert Stronk-

Govert Claus ontvangt
Rob Posthumusbokaal
De Kwakel - Volgens traditie wor-
den tijdens de nieuwjaarrecep-
tie van Qui Vive altijd de jaarlijk-
se clubprijzen, w.o. de Rob Post-
humus bokaal, toegekend aan 
de vrijwilligers die ook in 2018 
veel goed werk hebben verricht. 
Zij hebben zich vaak achter de 
schermen enorm ingezet om al-
lerlei zo vanzelfsprekend lijkende 
zaken te regelen, te organiseren 
en te begeleiden. Hiervoor kan 
één maar ook een groep (jeugdi-
ge) vrijwilliger(s) in aanmerking 
komen. Het is in de clubgeschie-

denis Qui Vive niet vaak voorge-
komen maar het hoofdbestuur 
vond het dit jaar erg moeilijk om 
een keuze te maken. Als dank aan 
alle vrijwilligers werd door voor-
zitter Rob Das symbolisch een 
grote bos bloemen uitgereikt 
aan Kim Cornelisse die sinds kort 
is toegetreden tot het hoofdbe-
stuur voor toernooien en alle an-
dere evenementen. Op deze ma-
nier wil het hoofdbestuur tot ui-
ting brengen dat zij niet alleen 
trots maar ook erg blij is met al-
le leden en ouders van leden die 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 10 janua-
ri vond de eerste klaverjasavond 
van 2019 in de Schutse plaats. 
Hieraan werd door 42 liefhebbers 
deelgenomen die elk voor zich 
hun uiterste best deden om zo 
hoog mogelijk te eindigen.  Win-
naar werd uiteindelijk Gaby Ab-
desselem met een puntentotaal 
van 7269.  Als goede tweede ein-
digde Douwe Douwstra met 7204 
punten terwijl Ada van Maarse-
veen met 7003 punten beslag 
wist te leggen op de derde plaats. 
De poedelprijs was deze week 
voor Ria Smit. Met pijn en moei-
te behaalde zij deze avond 4910 
punten. Dit slechte resultaat had 
toch weer zijn voordeel. Een over-

heerlijk flesje wijn wordt namelijk 
de eerstvolgende kaartavond aan 
haar uitgereikt.
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond wel uitgereikt 
maar de namen van de winnaars 
waren bij de opsteller van dit ver-
slag niet bekend gemaakt. Dit 
gold eveneens voor de cadeau-
bonnen in deze categorie, even-
eens te besteden bij DUO plant 
als de flessen wijn.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 17 januari 2019  in de Schut-
se aan de Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur.

Legmeervogels vervolgen de competitie
Uithoorn - Net als veel andere 
amateurverenigingen hervat ook 
Legmeervogels aanstaande zon-
dag 20 januari 2019 de competi-
tie.
Eerst wordt nog gespeeld de laat-
ste wedstrijd uit de eerste helft 
van de competitie; Zeeburgia te-
gen Legmeervogels. Gelet op de 
stand van de ranglijst moet Leg-
meervogels na 90 minuten als 
winnaar van het veld stappen 
Met een gelijkspel in dit duel mag 
Legmeervogels geen genoegen 
nemen.
Bij winst kan Legmeervogels mo-
gelijk stijgen naar een 10 of  9e 
plaats; een voorlopig veilige 
plaats. Zeeburgia 1 – Legmeer-

vogels 1 begint op het veld van 
Zeeburgia om 14.00 uur. Ook op 
het veld van Zeeburgia wordt ge-
speeld Zeeburgia 2 – Legmeervo-
gels 2. Dit duel van de reserves 
begint om 11.30 uur.

Later
Een weel later, zondag 29 janua-
ri 2019 staat er ook een uitwed-
strijd voor Legmeervogels op het 
programma. Die zondag is dan 
AGB in Amsterdam de tegenstan-
der. Dit is ook een duel waar Leg-
meervogels als overwinnaar van 
het veld zal moeten stappen en 
op deze manier weer 3 punten-
broodnodige punten binnen te 
halen. AGB 1 – Legmeervogels Vier vrijwilligers worden 

“Lid van Verdienste”
De Kwakel - Tijdens de Algeme-
ne Leden Vergadering van Qui 
Vive hockey op 8 januari jl. zijn 
4 vrijwilligers door het hoofd-
bestuur onderscheiden als “Lid 
van Verdienste” omdat zij jaren-
lang met veel enthousiasme, een 
enorme betrokkenheid en daad-
kracht een grote bijdrage heb-
ben geleverd aan het goed func-
tioneren van de club. Van voor-
zitter Rob Das ontvingen zij, na-
mens zijn collega ‘s, een prachtige 
bos bloemen. Alle vier de geluk-
kigen werden door hem persoon-
lijk toegesproken. Allereerst werd 
Pieter Bas Kolenberg naar voren 
geroepen. Hij is al vanaf 2005 be-
trokken bij de club als succesvol 
trainer/coach van jongens A1, B1, 
C1, heren 2 en al jarenlang de fy-
sio voor heren 1. Pieter Bas heeft 
een grote passie voor hockey, 
een duidelijke mening en is emo-
tioneel erg betrokken bij de wed-
strijden omdat hij altijd voor het 
beste resultaat gaat. Is ook door 
zijn integere manier van werken 
voor vele jonge hockeyers een 
vertrouweling. Heeft de afgelo-
pen jaren vanuit zijn vakgebied 
al veel leden gevraagd en onge-
vraagd geholpen met het her-
stel van blessures. Door zijn gro-
te netwerk bij andere verenigin-
gen weet hij heel goed wie hun 
talentvolle hockeyers zijn en on-
derhoudt bovendien de contac-
ten met de talenten die Qui Vive 
hebben verlaten. Annemarie Pa-
trinos, is sinds 2010 bij de club als 
manager, coach en scheids-rech-
ter bij de teams van haar dochters 
Melina en Alexia. Haar echte gro-
te bijdrage levert zij echter al ja-
ren als wedstrijdsecretaris jeugd. 

Gemiddeld 15 uur per week is zij 
hiermee bezig. Zij wordt niet al-
leen door Qui Vive maar ook door 
de KNHB geprezen om de goe-
de kwaliteit van haar werk. Zij is 
daarnaast ook nog bij andere ac-
tiviteiten betrokken zoals het 
schoolhockey.
Sinds 1985 is Herman Sjouwer-
man betrokken bij de club. Eerst 
als trainer maar de meeste waar-
dering krijgt hij als bondsscheids-
rechter. Al vele jaren doet hij 
de indeling van de arbitrage op 
zondag, leidt niet alleen nieuwe 
scheidsrechters op maar bege-
leidt hen ook gedurende de eer-
ste periode. Zelf fluit hij ook nog. 
In het verleden was hij tijdens 
zijn ziekteperiodes vaak toch be-
schikbaar om de club te helpen 
soms tegen het advies van de 
medici in. Desiree van der Bijl was 
de laatste die de onderscheiding 
kreeg. Zeer terecht omdat zij 10 
jaar lang deel heeft uitgemaakt 
van het hoofdbestuur als secreta-
ris. Zij had een tomeloze inzet om 
alles binnen haar portefeuille zo-
als verslaglegging, ledenadmini-
stratie, arbitrage en wedstrijdse-
cretariaten goed te regelen. Zij 
was een grote steun voor de an-
dere bestuurders maar met name 
voor de voorzitter. Een goede or-
ganisator, denkt vaak aan de din-
gen waaraan anderen niet met-
een denken, heeft een duidelijke 
structuur van werken met draai-
boeken en actielijsten. Een fan-
tastische vrouw om mee te wer-
ken. Desiree is overigens al sinds 
2005 lid en speelde bij de veterin-
nen A en de zondagrecreanten. 
Vervolgens kregen zij van de aan-
wezigen een staande ovatie. 

1 begint om 14.30 uur. Ook Leg-
meervogels 2 speelt deze zon-
dag een uitwedstrijd. In Amster-
dam neemt Legmeervogels 2 het 
dan op tegen SDZ 2. Dit duel SDZ 
2 – Legmeervogels 2 begint om 
11.30 uur.

Thuiswedstrijd
Dan zondag 3 februari 2019 de 
eerste thuiswedstrijd in het jaar 
2019. Legmeervogels neemt het 
dan op tegen fc Boshuizen. Leg-
meervogels – Boshuizen begint 
om 14.00 uur . Ook op 3 februari 
de eerste thuiswedstrijd van 2019 
voor Legmeervogels 2. Legmeer-
vogels 2 – Sprting’70 2 begint om 
12.00 uur.

Trainingskamp
De gehele zondagselectie ver-
bleef vorige week een 4-tal da-
gen op trainingskamp in Albufei-
ra (Portugal). Na de vele trainin-
gen was er natuurlijk ook ruim-
te voor de broodnodige ontspan-
ning. Zoals een fietstocht van bij-
na 2 uur, een wandeltocht en 
deelname aan een sportquiz. Ook 
is er meegedaan aan het voetbal-
toernooi om de Alvarda Cup. In 
dit toernooi waren de 1ste klas-
sers vv Emmen en de vv Brielle 
de tegenstanders. Het eerste duel 
was tegen vv Emmen. Na 90 mi-
nuten was de begin stand, ook de 
eindstand; 0-0

Tweede deel
Het tweede duel Tegen vv Briel-
le is gewonnen door Legmeer-
vogels met 2-1. Op aangeven van 
Mitch Vernooij weet Puck Postma 
de 1-0 te score voor Legmeervo-
gels. 10 minuten later weet ook 
Rodney Smorenburg het net te 
vinden en staat Legmeervogels 
op een 2-0 voorsprong. Vlak voor 
de rust komt de spanning in het 
duel terug door een tegen doel-
punt van Brielle. Rust 2-1. De 
tweede helft stond bol van de 
spanning maar uiteindelijk stapt 
Legmeervogels met een 2-1 over-
winning van het veld.

horst Keurslager uit Uithoorn. Hij 
schonk waardebonnen die bij zijn 
bedrijf ingewisseld kunnen wor-

den. Vanwege de weersomstan-
digheden (kou, nat en vorst) spe-
len ze hun toernooien in de win-
ter binnen. Er waren deze middag 
18 leden om met elkaar de krach-
ten te meten. Er werden drie ron-
den gespeeld, met in elke speel-
ronde een andere maat en tegen-
stander.
De eindstand wordt dan bepaald 
door het aantal gewonnen par-
tijen en het saldo van gescoor-
de punten en tegen punten. De 
verschillen waren dit keer niet 
groot. Uiteindelijk bleven er drie 
over die drie partijen wisten te 
winnen. Vier deelnemers wisten 
tweemaal te winnen.
De hoofdprijs deze middag was 
voor Wout Verlaan 3+25. De ove-
rige waardebonnen werden ge-
wonnen door:
2e An Bartels 3+17,  3e Annie 
de Jong 3+16, 4e Ben Koele-
man2+13 , 5e Thera Winter 2+11, 
6e Riet Hogerwerf 2+8, 7e Ineke 
vdJagt2+7, 8eTiny Wijnkoop 1+4. 
Het volgende toernooi is 14 fe-
bruari.

zich voor Qui Vive inzetten.  Al-
leen over de belangrijkste prijs 
namelijk de Rob Posthumus wis-
selbokaal was heel snel een una-
niem besluit. Deze bokaal is ver-
noemd naar een zeer gewaar-
deerd erelid, die in de clubhisto-
rie van Qui Vive een zeer promi-
nente rol heeft gespeeld. In aan-
merking hiervoor komt een lid 
die nog actief hockey speelt en 
daarnaast een zeer grote bete-
kenis heeft voor Qui Vive door 
zijn/haar vrijwilligerswerk. Deze 
bokaal gaat dit jaar naar Govert 
Claus, de webmaster van de hoc-
keyclub, die het afgelopen jaar 
ook nauw betrokken was bij de 
uitvoering van de door de over-

heid ingevoerde “privacywetge-
ving”. De rol van webmaster doet 
hij inmiddels al ruim 10 jaar. Rob 
Das gaf een toelichting op de mo-
tivatie van het hoofdbestuur: “Go-
vert is heel sympathiek, beschei-
den, zeer servicegericht en heeft 

altijd een goede bijdrage. Hij kan 
op de meest uiteenlopende tij-
den gedurende de dag worden 
benaderd voor het plaatsen van 
berichten op de site. Zelfs wan-
neer hij in het buitenland verblijft 
doet hij de maximale inspannin-
gen om verzoeken te honoreren. 
Bovendien zorgt hij voor een pro-
fessioneel beheer en onderhoud 
van onze site.
Hij maakt deel uit van het talent-
volle en gerenommeerde vetera-
nen B team die de afgelopen zo-
mer nog de horecaprijs won.
Wij feliciteren Govert met deze 
bokaal en hopen dat hij nog lang 
zijn Qui Vive activiteiten zal voort-
zetten”
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 10 januari 
2019 was de tweede zitting van 
de derde ronde. Er werd op ne-
gen tafels gebridged, gelukkig 
geen stilzit dit keer.
In de A-lijn was er een gedeelde 
eerste plaats voor Greet en Henk 
en Corry en Netty met 54,17%, 
dat gebeurt niet vaak twee eerste 
plaatsen. De derde plaats is voor 
het paar Madelon en Arnold met 
53,47%, het scheelde niet veel of 
er waren drie eerste plaatsen.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Els en Alice 61,46%, een 
heel mooie score van dit paar. 

De tweede plaats is voor Ada en 
Roelie met 58,25%, na een eerste 
plaats nu een tweede, De derde 
plaats is voor het paar Grace en 
Gerard met 56,25%, een gelegen-
heids paar en dan zo’n hoge sco-
re petje af..
Deze week dus nog geen compe-
titie standen. Als u interesse heeft 
in bridge, kom dan eens langs in 
het Buurtnest om kennis te ma-
ken met het zo edele maar moei-
lijke spel. Wij spelen elke donder-
dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus u 
heeft de hele middag nog om zelf 
in te vullen.

Bridge-uitslagen:
Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Maandag 7 januari was 
het weer zover. Oliebollen ver-
werkt, beste wensen gedeeld en 
kaarten weer op tafel voor de fi-
nale ronde van deze periode.

Dus strijd om promotie en degra-
datie. In de A-lijn ging team Ingrid 
Voskamp er met de eerste plaats 
vandoor, 59,90% gevolgd door 
team Daniel Aartse Tuijn 55,73% 
en op de derde plaats team Car-
la Steenhuis met 53,13%.
Dit team scoorde een mooi 5kla-
veren contract.
In de B-lijn was het spannend. Di-
verse teams hadden punten no-
dig om degradatie te vermijden. 
Team Jopie de Jong vond de bes-
te oplossingen en eindigde op de 
eerste plaats met 64,06%, twee-
de werd team Carla Bosman met 
55,21% en derde team Richard 
Morssink met 54,69%. Team Henk 
van der Laan speelde een mooi 
3SA spel met 4 upslagen.
In de C-lijn was team John van 
Diemen iedereen de baas met 
63,19%, met als goede tweede 
team Ans de Ruiter met 60,56% 
en team Ina van Rossum met 
59,31%. Hier is vermeldenswaard 
een 6SA contract dat door team 

Ellen van den Toorn werd ge-
maakt.
Donderdag 10 januari was de der-
de speelronde. In de A-lijn: scoor-
de team Rene de Jong het beste 
met 61,67% gevolgd door team 
Gerard van der Meer met 57,50% 
en team Pieter Koopmans met 
56,67%. Rene de Jong maakte 
een mooi 5Ruiten contract waar 
de andere teams in schoppen 
bleven hangen.
In de B-lijn was team Ria Versteeg 
het beste op dreef met 59,17%, 
gevolgd door team Bram van Kla-
veren met 55,83% en team Paula 
Kooijman op de derde plaats met 
54,58%. Team Ben Gabriel speel 
een 4harten gedoubleerd spel en 
maakte het.
De C-lijn werd gedomineerd door 
team Diny de Haas met 65,10% 
gevolgd door team Gerda Bor-
burg met 55,21% en op de der-
de plaats team Ruud Pfeiffer met 
52,60%. Team Ria Verlaan wist 
een 5schoppen contract te ma-
ken met 1upslag (klein slem).

En natuurlijk bent u van harte 
welkom om mee te spelen. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Extreme scores bij BVK
Regio - Was er vorige week nog 
sprake van een maximale score 
van net onder de 70% en een mi-
nimale van net onder de 34%, de-
ze week was er echt spetterend 
vuurwerk aan de ene kant en met 
een sisser aflopend vuurwerk aan 
de andere kant in de C-lijn.
Hierin werd een score van maar 
liefst 72% genoteerd en dat werd 
aan de onderkant gecompen-
seerd door een score onder de 
30%. 
Alle reden dus om dit keer met 
de C-lijn te beginnen. In een met 
41 paren goed bezet Dorpshuis 
De Quakel verpletterden voor de 
2e achtereenvolgende keer Em-
my en Gerard van Beek de rest 
van het veld met de al genoemde 
72%. Atie en Wan Overwater wer-
den  met een score die ‘normaal’ 
goed zou zijn voor  1e plaats nu 
2e met 63,75%. Susanne Ambag-
tsheer en Riet Wesselingh werden 
met exact 60% 3e.
Deze hoge scores van de top 3 
hadden tot gevolg dat er ook 3 
scores ruim onder de 40% geno-
teerd werden.

In de B-lijn was de dagzege voor 
Kees Overwater en Ruud Does-
wijk met 62,15%. Corrie en Ruud 
van der Peet volgden goed met 
60,07% en de 3e plaats was met 
55,21% voor Piet Hein Backers en 
Huub Kamp.
Dit verslagje werd met angst en 
beven tegemoet gezien door de 
dames die de ondankbare laat-
ste plaats ‘veroverden’ in deze lijn. 
Zouden zij zich nog wel in het 
openbaar kunnen vertonen na-
dat zij door schrijver dezes figuur-
lijk gefileerd zouden worden? 
Welnu, Mayke en Trudy, als je laat-
ste wordt met een score net iets 
onder de 40%, dan is dat onvol-
doende reden om aan de schand-
paal genageld te worden. Jullie 
kunnen dus met een gerust hart 
de straat op gaan.
In de A-lijn waren Marion en 
Wim Noom met 61,11% de sterk-
sten. Paula Kniep en An van der 
Poel eindigden op een gedeelde 
2e/3e plaats met beiden 56,94%.
Bep en Ria scoorden boven de 
40%, maar de laatste plaats was 
wel hun deel.

Clubkampioenen van 
ZPV de Amstel
Regio - Afgelopen vrijdag avond 
was het weer een drukte van be-
lang in het clubhuis Bubbels van 
zwemvereniging De Amstel. De 
zwemmers en familieleden wa-
ren in grote getale op de prijsuit-
reiking en jaarlijkse Nieuwjaarsre-
ceptie afgekomen. ’s Avonds om 
kwart over 7 werd er begonnen 
met het uitreiken van de bekers 
en medailles voor de diverse ca-
tegorieën van de clubkampioen-
schappen. Deze waren gezwom-
men op zondagmiddag 16 de-
cember in het Veenweidebad te 
Mijdrecht.
Er is een verdeling gemaakt op 
basis van deelnemers jonger 
en ouder dan 12 jaar. De jon-
gere zwemmers hoeven nog 
geen Vlinderslag te zwemmen, 
en hebben dus een 75m Wis-
selslag. Daarnaast zwemmen zij 
een 50m Vrijeslag. De oudere 
zwemmers zwemmen de 100m 
Wisselslag(incl. Vlinderslag) en 
een 100m Vrijeslag. Daarnaast 
zwemmen beide leeftijdscatego-
rieën nog een 50m Rugslag en 
een 50m Schoolslag. Voor iede-
re deelnemer was er een oorkon-
de met daarop vermeld de plek in 
het klassement en de tijden die 
gezwommen zijn. Ook waren er 
medailles voor de snelste drie in 
iedere leeftijdscategorie. Al met 
al een echt prijzenfestival.

Familie estafette
Om er een clubgebeuren van te 
maken zijn er traditioneel een 
aantal onderdelen die tijdens 
de clubkampioenschappen ook 
worden gezwommen: de Fami-
lie-estafette, de Surprise-estafet-
te, de 400m Vrijeslag en we slui-
ten het evenement af met een 
25m Sprint. Ook hiervan zijn de 
winnaars deze avond bekend ge-
maakt en gehuldigd. De fami-

lie Sijmons was dit jaar het snel-
ste, en de Waterratjes waren de 
snelste in de Surprise estafette. 
Bij de dames op de 400m was Ro-
my Verhagen het snelst met een 
tijd van 05;10,33 en bij de heren 
Nick Sijmons in 04;39,67. Ook de 
Sprint werd bij de heren gewon-
nen door Nick in een tijd van 
11,92 sec. en bij de dames was 
ook Romy de snelste.

Clubkampioen
Maar uiteindelijk is iedereen 
nieuwegierig wie zich uiteinde-
lijk clubkampioen mag noemen 
en met de wisseltrofee naar huis 
gaat. Aan het eind van het hele 
prijzenfestijn werd dit ook ont-
huld. Bij de junioren ging Romee 
van Hulst met de grootste beker 
naar huis. Zij bleef voor Ruben 
Verbaan(2e ) en Hero de Vries (3e 
). Bij de senioren was de 3e prijs 
voor Nina Siegers, vorig jaar nog 
de kampioen bij de junioren. De 
2e prijs ging hier naar Jeffrey van 
’t Schip en de wisselbeker ging dit 
jaar wederom naar Nick Sijmons. 
Alle winnaars werden gehuldigd 
met een applaus van het publiek 
en er kan worden teruggekeken 
op een leuke clubavond. 

Vrijwilligers
Gebruikelijk is ook dat er 1 van de 
vele vrijwilligers van de vereni-
ging door het bestuur in het zon-
netje wordt gezet. Hiervoor reikt 
de voorzitter van de vereniging 
dan ‘de duim van verdienste’ uit. 
Dit jaar ging deze prijs naar Ma-
rella Verhagen. Zij is al een aan-
tal jaren actief in het wedstrijd-
zwemmen als gediplomeerd trai-
ner en coach. We hopen dat ze dit 
nog jaren met veel plezier blijft 
doen en waarderen haar inzet en 
daarom verdient zij dit jaar deze 
prijs.

Groots regionaal Drie-
bandentoernooi 2019
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café 
De Merel, Vinkeveen, organiseren 
wederom het bekende Drieban-
dentoernooi.
De opzet van het toernooi is on-
gewijzigd. Dus de nummers 1 en 
2 van elke pool (van 4) plaatsen 
zich direct voor de kwartfinale, de 
eerste twee van elke kwartfina-
le-pool plaatsen zich voor de hal-
ve finale en uiteindelijk wordt er 
met 8 finalisten over 2 dagen ge-
speeld voor de eindoverwinning. 
De bedoeling is om de kampioen 
van vorig jaar Ad Wolf te verslaan, 
wat echt niet mee zal vallen.
Dit toernooi zal mede gespon-
sord worden door Restaurant De 
Haven, Herenweg 276, 3645 DX 
Vinkeveen, tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor be-
paalde data, maak dit dan telefo-
nisch of per mail kenbaar.

Voorronden:
zondag 27 januari, zaterdagen 
2-9-16-23 en de zondagen 17-
24 februari, aanvang14.00 uur. 

Zaterdag 2-16 maart en zondag 
3-17 maart aanvang 14.00 uur.

Eerste twee
Indien u bij de eerste twee van 
de pool eindigt, dan dient u er 
rekening mee te houden, dat de 
kwartfinales worden gespeeld 
op zaterdag 23 maart, zondag 24 
maart, zaterdag 30 maart en zon-
dag 31 maart de aanvang is om 
14.00 uur. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 6 april 
en zondag 7 april aanvang 14.00 
uur.  En de finale vindt plaats op 
zaterdag 13 april en zondag 14 
april, aanvang 14.00 uur direct 
gevolgd door de prijsuitreiking. 
De kosten van deelname bedra-
gen  €15,- per persoon. Daarvoor 
speelt u minimaal 3 partijen in el-
ke ronde.Wees er snel bij want vol 
(64 man) is vol. 
Heeft u nog vragen, neem dan 
kontakt op met Café De Merel, Ar-
kenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 
0297-263562 of 0297-264159, 
mailen kan ook thcw@xs4all.

Bridgeclub De Legmeer
Eerste viertallen ronde beslist
Regio - De eerste ronde van het 
viertallen, welke in zes lijnen 
werd gespeeld, leverde deze laat-
ste avond  vijf promoties en de-
gradaties op. In de A-lijn werd 
team de Vroom deze avond met 
18 punten eerste, net voor team 
Egbers dat op 17 punten kwam. 
Dat betekende een eind over-
winning voor team Egbers met 
een totaal van 40 punten. Degra-
datie werd het voor team Lud-
wig dat op een totaal van 17 
punten bleef steken. In de B-lijn 
hield men elkaar  bijna in even-
wicht doordat de teams van Ken-
ter en Bruine de Bruin respectie-
velijk op 13 en 12 punten eindig-
den. De promotie was hier ech-
ter voor team Klijn met een totaal 
van 40 en desondanks, de degra-
datie voor team Bruine de Bruin 
met 19 punten. De C-lijn gaf een 
nipte finish te zien voor de teams 
van Selman met 15 en Visser met 
14 punten. Hier door promoveert 
team Selman met een totaal van 
46 en ontsnapte team Visser aan 
degradatie met een totaal van 24 
ten koste van team de Ruiter dat 
er totaal 16 punten aan overhield. 
In de D-lijn kwam “de late haver” 
van team Bijlsma, dat deze avond 
de overwinning claimde met 16 
punten terwijl team Kamp als 
tweede met 13 punten de meet 
haalde, nu dus niet op! Team van 

Schaick promoveert hier, door in 
het verleden behaalde goede re-
sultaten, met 36 punten en voor-
noemd team Bijlsma moet het 
met een totaal van 23 punten 
volgende keer een niveautje la-
ger proberen. In deze E-lijn was 
de winst voor team Wille met 17 
punten en eindigde team Verrips 
met 13 punten als tweede. Dat 
betekende hier bevordering voor 
team Wille met een totaal van 42 
en toch terug zetting voor team 
Verrips dat totaal 19 punten ver-
zamelde. De F-lijn kent een wat 
gecompliceerde telling doordat 
er vijf teams in uitkomen. Eerste 
werd deze avond team Bonhof 
met 57 en tweede team de Jong 
met 49 punten.
Team de Jong gaat met een eind-
totaal van 118 het de volgende 
keer de teams in de E lastig ma-
ken.
Die volgende keer is al woens-
dag  de 16e met de start van de 
tweede ronde viertallen. Raakt u 
ook opgewonden van het viertal-
lensysteem, kom dan kaarten bij 
Bridgeclub De Legmeer.
Men speelt elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540.

Eerste Legmeer 
meidentoernooi
Regio - Niets is mooier dan een 
Derby voetballen, dus waarom er 
geen toernooi van maken?
Samen met FC Aalsmeer, RKDES 
en Roda 23 streden er maar liefst 
24 teams om de Eerste Deco mei-
den Derbybokaal. Het was koud, 
zeer koud en vooral ook nat he-
laas. Vooral voor de teams MO9 
en MO11, die al om 10.00 uur met 
hun wedstrijden moesten begin-
nen.  Gelukkig konden ze binnen 
opwarmen in een warme kanti-
ne met lekkere warme chocomel. 
Om 11.00 uur startten ook de 
wedstrijden van de teams MO13 
t/m MO17. Veel ouders, familie en 
kennissen trotseerden het koude 
weer om de meiden aan te moe-
digen. 
 
Snel
Alle wedstrijden werden snel ach-
ter elkaar gespeeld zodat er zoals 
gepland om 14.15 uur begon-
nen kon worden met de prijsuit-
reiking. In elke leeftijdscategorie 
was er voor ieder team een trofee 
te verdienen. Bij de meiden on-
der de 9 mocht het 1e team van 
Aalsmeer zich de beste noemen. 

In deze poule deden zowel Leg-
meervogels als FC Aalsmeer mee 
met twee teams. In de catego-
rie onder de 11 trok RKDES 1 aan 
het langste eind. Ook in deze leef-
tijdsgroep waren er 2 verenigin-
gen met 2 teams: Legmeervogels 
en RKDES. Bij de MO 13 tot en 
met MO 17 waren er poules van 
4. Teams.  Legmeervogels wist bij 
onder de 13 de poulewinst naar 
zich toe te trekken. Aalsmeer won 
in hun poule bij onder 15. Bij de 
MO 17 had RKDES gewonnen.

Rekenen
Na enig rekenwerk met optellen, 
aftrekken delen en vermenigvul-
digen kwam de organisatie tot 
de conclusie dat de vereniging 
RKDES zich voor één jaar DER-
BY KAMPIOEN mag noemen. Al 
met al zeer vele lichtpuntjes ge-
zien gedurende deze natte don-
kere zaterdag in januari, en zeker 
voor herhaling vatbaar. Meiden-
toernooi werd mede mogelijk ge-
maakt door Nieuw Deco B.V. Im-
port en Export, B.P.I. Branddetec-
tie en VZMC Management & CRM 
Consulting.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 8 ja-
nuari vond de eerste bridgemid-
dag van het nieuwe jaar plaats. 
Na de nodige nieuwjaarsbegroe-
tingen was iedereen weer blij om 
aan de bridgetafel in Sporthal 
De Scheg plaats te nemen. Deze 
middag was gereserveerd voor 
de vierde zitting van de ladder-
competitie. Al gauw leek het of 
we nooit waren weggeweest.
De hoogste score viel in de B-
lijn bij Cobie Bruine de Bruin & 
Ada van Maasseveen: 62,50%. 
Op twee Tiny Rijpkema & Rine-
ke van Pesch met 58,75%, drie Ti-
na Wagenaar & Cora de Vor met 
54,17%, vier Corrie Bleekemolen 
& Erny Brandsen met 52,08% en 
de top-5 werd afgesloten door 
Ellen Boeringa & Willie Woerden 
met 51,67%. In de A-lijn scoorden 

Elly van Nieuwkoop en Jessie Pie-
kaar het hoogst: 61,81%, Op twee 
An van Schaik & Ria Verkerk met 
59,03%, drie werden Refina van 
Meijgaarden & Cathy Troost met 
55,83%, de vierde plaats was voor 
Janny Streng & Sonja Reeders 
met 55,42% en tot slot op vijf An-
net Roosendaal & Rini Tromp met 
54,51%.
Volgende week is het weer tijd 
voor de eerste zitting van de 
nieuwe parencompetitie.
Goede voornemens voor het 
nieuwe jaar? Kom een keertje 
vrijblijvend meemaken hoe het 
er aan toe gaat bij Hartenvrouw/
Hartenheer op de dinsdagmid-
dag! Neem even contact op per 
telefoon 0297- 569910 of per mail 
naar hartenvrouw2015@gmail.
com 








