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CDA Uithoorn: 

”Rubber granulaat nemen we 
de gok of spelen we op safe?”

N  ut Maatje fi ieel 
an start in it rn

Reden voor het CDA om op 10 ok-
tober 2018 aan het college schrif-
telijke vragen te stellen over de 
juistheid van het voorstel en het 
daaropvolgende advies aan de 
gemeenteraad. Het antwoord dat 
op 20 november 2018 was ech-
ter onbevredigend en kwam neer 
op een min of meer sussend: “het 
valt allemaal nog wel mee”.

Niet afdoende
Het CDA vond dit echter niet af-
doende en bracht vorige week 
donderdagavond het thema op-
nieuw in discussie e in de com-
missievergadering “Samenle-
ving”. Op verzoek van het CDA 
waren 2 insprekers aanwezig. De 
heren S. Veenstra (Skvdga) en de 

heer. J. Knol (sweco). Niet door 
het CDA uitgenodigd was Sjaak 
van Beek de voorzitter van de 
Legmeervogels. Vreemd dat de-
ze deskundige gebruiker niet 
was uitgenodigd, maar al snel 
bleek wat de oorzaak zal zijn ge-
weest. De twee door het CDA ge-
nodigde insprekers waren te-
gen het gebruik van rubbergra-
nulaat en wezen het duidelijk af. 
De voorzitter van de Legmeervo-
gels in het geheel niet. Hij stond 
lijnrecht tegen deze twee inspre-
kers die door het CDA waren uit-
genodigd.. De heer. Sebas Veen-
stra, voorzitter van de stichting 
“Kom van dat gras af” (skvdga) 
opende zijn presentatie met een 
aantal schokkende beelden van 

voorvallen die hebben plaatsge-
vonden waarbij in mei 2018 spe-
lers van vier teams in Duiven be-
vangen werden door hittestress 
en door de in allerijl toegesnel-
de brandweer moesten worden 
afgekoeld, waarbij ook toeschou-
wers onwel werden door de vrij-
komende dampen van het rub-
bergranulaat. De wedstrijden 
moesten vervolgens worden ge-
staakt. Veenstra wees niet alleen 
op de gevaren van rubbergranu-
laat maar citeerde ook de uitspra-
ken van Prof. Dr. Martin van den 
Berg (toxicoloog) die bevestigde 
dat het Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu (RIVM) de 
veiligheidsrichtlijnen voor de toe-
gestane hoeveelheden PAK’s in 
november 2018 drastisch (65% 
!!!) heeft verlaagd. Daarmee is 
het besluit van de gemeenteraad 
naar aanleiding van het voorstel 
van B&W dus gebaseerd op waar-
den die verouderd zijn en 5 we-
ken na het besluit aanzienlijk zijn 
aangescherpt.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Bijna geruisloos ging de gemeenteraad van Uithoorn 
op vorig jaar 27 september akkoord met de door het college voor-
gestelde renoveren van de oude voetbalvelden met opnieuw rub-
bergranulaat. Het leek echter geen toeval te zijn toen de media 
opeens bol stonden van misère, narigheid en vooral giftige poly-
cyclische aromatische koolwaterstoff en kortweg PAK’s, en voorts 
bodemverontreiniging en daarnaast oppervlakte- en grondwa-
terverontreiniging.
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KORT NIEUWS:

rnsti  n e al 
op N201

Regio - Vrijdagavond om-
streeks half zeven is op de 
N201, vlak voor de afrit van 
Uithoorn een automobi-
list gewond geraakt. Op 
de N201 in de richting van 
Vinkeveen zijn twee auto’s 
met elkaar in botsing geko-
men. De ambulance bracht 
één automobilist naar het 
ziekenhuis voor behande-
ling. De oorzaak van het on-
geval is nog onbekend. De 
verkeersongevallendienst 
van de politie doet onder-
zoek naar de toedracht van 
het ongeval. Door het onge-
val kan het verkeer er achter, 
komend vanuit Aalsmeer, 
geen kant op. Een uren lan-
ge fi le was het gevolg. 

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Nieuwe Meerbode

BEZORGERS/STERS

Uithoorn: Omg. Couperuslaan, Bilderdijklaan (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Ook 50+ 
van harte 
welkom!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

bezorgers/Sters

Uithoorn - Op donderdag 17 ja-
nuari gaven wethouder Ria Zijl-

stra, Marga de Jager (directeur 
Merk en Leden van ANWB) en 

Marianne Huisman (regioma-
nager Participe Amstelland) het 

startschot voor ANWB AutoMaat-
je Uithoorn, een project van de 
ANWB, gemeente Uithoorn en 
Uithoorn voor Elkaar. De eerste 
rit is gemaakt door vrijwilliger Jos 
Bon die mevrouw Oud naar Ge-
zondheidscentrum De Waterlinie 
bracht, waar ze feestelijk zijn ont-
vangen. Nederland telt ruim vier 
miljoen ouderen. Een kwart daar-
van voelt zich weleens eenzaam. 
Dat komt vooral omdat ze min-
der mobiel zijn. Ook in Uithoorn 
raken steeds meer mensen geïso-
leerd van de buitenwereld om-
dat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door 
leeftijd of gezondheid, steeds 
beperkter worden. ANWB Auto-
Maatje biedt hiervoor een oplos-
sing: vrijwilligers van AutoMaat-
je vervoeren met hun eigen au-
to minder mobiele mensen. Niet 
alleen om bijvoorbeeld naar de 

dokter of fysiotherapeut te kun-
nen, maar ANWB AutoMaat-
je kan ook ingeschakeld worden 
voor leuke uitjes als koffi  e drin-
ken in de stad, of een vriendin 
bezoeken. AutoMaatje Uithoorn 
voorziet duidelijk in een behoef-
te. Nog voordat het offi  cieel van 
start is gegaan, zijn er al veel rit-
ten gepland voor de komende 
weken. Ook is er veel waardering 
voor de groep enthousiaste vrij-
willigers die zich al hebben aan-
gesloten. Zonder hun inzet zou 
AutoMaatje niet mogelijk zijn.
Wilt u ook gebruik maken van Au-
toMaatje Uithoorn? Meer infor-
matie over de dienst, de voor-
waarden en de kosten is te vin-
den op de website van Uithoorn 
voor Elkaar. U kunt ook contact 
opnemen met via 0297-303103 
of automaatje@uithoornvoorel-
kaar.nu.

Uithoorn - Een Automatische Ex-
terne Defi brillator (AED) is een 
draagbaar apparaat dat het hart-
ritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. Dit gebeurt door 
het geven van een elektrische 
schok. Hoe sneller je een AED in-
zet bij een hartstilstand, hoe gro-
ter de overlevingskans. Het Initia-
tievenfonds Uithoorn en de Kwa-
kel hecht waarde aan buurtiniti-
atieven, maar zeker ook aan ge-
zonde en veilige buurten. Om die 
reden vinden wij het van belang 
dat er voldoende AED’s aanwe-
zig zijn in Uithoorn en de Kwakel. 
Om de aanschaf hiervan door de 
bewoners van buurten gezamen-
lijk te stimuleren is er een budget 
gereserveerd voor buurten die nu 
een inzamelingsactie starten om 

een AED bij elkaar te krijgen via 
www.buurtAED.nl. 

Je krijgt op deze manier al de eer-
ste tenminste 1000 euro korting 
bij aanschaf en het initiatieven-
fonds is bereid om (maximaal) de 
laatste 500 euro bij te dragen. Op 
deze manier sluiten wij aan bij de 
bestaande en lopende actie van 
de Hartstichting en Philips. Het 
maximaal beschikbare budget 
voor deze actie vanuit het Initiatie-
venfonds is 10.000 euro. Het is dus 
wel zaak om er op tijd bij te zijn 
om er zeker van te zijn dat je ge-
bruik kunt maken van deze bijdra-
ge! Met vragen of om gebruik te 
maken van het beschikbare bud-
get kun je een e-mail sturen naar 
info@initiatievenfondsuithoorn.nl

nitiatie en n s stelt bu et 
bes i baar r s

Man rei t zijn w nin  
 te blazen

Uithoorn - Woensdag 16 januari 
rond twee uur in de middag is de 
brandweer uitgerukt voor een gas-
lek aan het Marktplein. Een groot 
aantal woningen en bedrijfspan-
den in de omgeving is enige tijd 
ontruimd geweest. Brandweer en 
meerdere eenheden van politie 
waren ter plaatse. Ook een arres-

tatieteam stond gereed. Omstan-
ders vertelden dat een man in een 
woning boven een kapperszaak 
de gaskraan had opengedraaid en 
dreigde zijn woning op te blazen. 
De 48-jarige man is even na drieën 
aangehouden. Op 19 januari is hij 
weer heen gezonden.
FotoVTF
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Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact 
Centrum/receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Burgerzaken 
(reisdocumenten, rijbewijzen en 
verklaringen)
Alleen met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wonen, welzijn, zorg, overlast, 
ondersteuning, werk, inkomen, 
opvoeden, opgroeien, schuld-
hulpverlening en jeugdhulp)
Op afspraak via 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

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

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

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstands-
commissie adviseert burgemees-
ter en wethouders over het uiterlijk 
en de plaatsing van bouwwerken. 
Wilt u een vergadering wilt 
bijwonen of meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissie-
vergaderingen en informatie over 
de raad op www.uithoorn.nl/
gemeenteraad. Via twitter: 
www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken 
via 0297-513111 of via 
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON
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Vanaf januari 2019 is er elke maan-
dag een administratief medewer-
ker van de gemeente aanwezig op 
de gemeentelijke begraafplaats 

Administratief medewerker 
aanwezig op begraafplaats

In tegenstelling tot onze eerde-
re berichten vindt u de afvalka-
lender tot onze spijt niet in de 
gemeentegids. De afvalkalen-
der is bij het drukken niet mee-
genomen als extra tabblad.

We zijn erg teleurgesteld, ze-
ker omdat de afvalkalender nu 
nog meer vertraging in de bezor-
ging oploopt. Wij beseffen dat er 
veel vragen zijn over het ophalen 
van afval en het legen van de mi-

nicontainers. U kunt de afvalka-
lender altijd bekijken via www.uit-
hoorn.nl/afval (pagina afval schei-
den). De afvalkalender ligt ook 
voor u klaar bij het scheidingsde-
pot of bij de receptie van het ge-
meentehuis. De uitgever van de 
gemeentegids drukt voor ons de 
afvalkalender met grote spoed af. 
U kunt de afvalkalender vanaf 31 
januari in de brievenbus verwach-
ten. Deze wordt mee bezorgd met 
het weekblad van Uithoorn.

Afval- en grondstoffenkalender 
niet in de gemeentegids

aan de Noorddammerweg. Heeft u 
vragen over begraven in Uithoorn 
of heeft u hulp nodig bij het invullen 
van formulieren voor de begraaf-
plaats, dan kan zij u hiermee hel-
pen. Zij is elke maandag aanwe-
zig tot 15.30 uur. Zij is op een paar 
maandagen beperkt aanwezig in 
verband met werkoverleg. Voordat 
u naar de begraafplaats komt, kunt 
u de uitzonderingen controleren 
via www.uithoorn.nl/contact 

Onder het motto ‘Jouw gemeen-
te, jouw zaak’ biedt gemeente Uit-
hoorn ook in 2019 gratis de cur-
sus Politiek Actief aan. Uitgebrei-
de informatie en cursusdata vindt 
u via www.uithoorn.nl 
Aanmelden kan tot en met 15 fe-
bruari 2019 bij Hans van Leeu-
wen, raadsgriffier van Uithoorn, 
via griffi e@uithoorn.nl. Er is een 
beperkt aantal plekken beschik-
baar, dus vol = vol.

Gratis cursus 
Politiek Actief 
voor inwoners 

Uithoorn

Vraag voor 24 maart 2019 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. Lees meer over de 
voorwaarden en aanvragen op 
www.uithoorn.nl

Vraag subsidie 
aan bij het 

Burgemeester 
Kootfonds

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter 
inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden 
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroeps-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voor-
lopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening 
moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2019-002831, Bezworen Kerf 20, het wijzigen van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (ontvangen 09-01-2019).
Uithoorn
- 2019-001214, Nijhoffl aan 2, het bouwen van een garage (ontvangen 06-

01-2019);
- 2019-003038, Schans 23, het wijzigen van de winkelfunctie naar woon-

functie (ontvangen 12-01-2019);
- 2019-004386, J.N. Wagenaarweg 1, het uitbreiden van een bedrijfsge-

bouw (ontvangen 16-01-2019).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2018-080739, Amstelplein, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamhe-

den (vergunningsvrij).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslister-
mijn met zes weken:
Uithoorn
- 2018-076342, Legmeer fase 4-5-6, het bouwen van 76 woningen (ver-

zonden 10-01-2019).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2018-075424, Albert Verweylaan 54, het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde (verzonden 07-01-2019).
- 2018-075431 Stationsstraat 10, het realiseren van een bed and break-

fast (verzonden 09-01-2019).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2018-083706, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning op 

dinsdag en zaterdag (ontvangen 27-12-2018).

- 2018-084146, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop van 
27 t/m 30 maart 2019 (ontvangen 31-12-2018).

- 2019-000217, C. Verolmelaan 160-166, melding magazijnverkoop van 
25 t/m 28 september 2019 (ontvangen 31-12-2018).

- 2019-002775, Zijdelwaardplein, aanvraag standplaatsvergunning olie-
bollenverkoop december 2019 (ontvangen 09-01-2019).

- 2019-001791, Schans 108, aanvraag exploitatievergunning horecabe-
drijf en uitbreiding terras Café De Herbergh 1883 (ontvangen 07-01-
2019).

- 2019-002457, Schans 108, aanvraag drank- en horecavergunning Café 
De Herbergh 1883 (ontvangen 07-01-2019).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2019-002800, Het Fort 55, aanwezigheidsvergunning voor 2 kansspel-

automaten voor 2019 verleend aan exploitant van Café Bar ’t Fort (ver-
zonden 16-01-2019).

Uithoorn
- 2018-070731, evenementenvergunning Uithoorns Mooiste–de loop op 

27 januari 2019 (verzonden 08-01-2019).
- 2018-070423, evenementenvergunning Kadomarkt op 9 en 10 november 

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-070443, evenementenvergunning Voorjaarsmarkt op 6 en 7 april 

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-070489, evenementenvergunning Zomermarkt op 3 en 4 augustus 

2019 in het Dorpscentrum (verzonden 16-01-2019).
- 2018-072573 Onttrekkingsvergunning ten behoeve van het onttrekken 

van 127 woningen in de Gasperifl at (verzonden 17-01-2019).
- 2019-004599, plaatsen van een afvalcontainer ter hoogte van Amstel-

plein 19 te Uithoorn van 18 januari 2019 tot en met 20 januari 2019 (ver-
zonden 17-01-2019).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Webredactie; plaatsen onder overige bekendmakingen , plaatsen download 
in pdf en link naar evenementenvergunningen maken.
Vaststelling Beleidsregels Evenementen Gemeente Uithoorn 2018
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken 
bekend dat op 11 december 2018  de “Beleidsregels Evenementen Ge-
meente Uithoorn 2018” zijn vastgesteld. Deze regels bieden een handvat 
aan alle betrokkenen bij een evenement voor wat betreft  onder meer het 
aanvragen en beoordelen van een evenementenvergunning en de taken en 
bevoegdheden van de betrokken partijen.  Kortom het beleid geeft de infor-
matie die nodig is voor een goed georganiseerd en veilig evenement. Ge-
lijktijdig met deze vaststelling zijn een aantal regelingen welke zijn verou-
derd en/of opgenomen in de vastgestelde beleidsregels  komen te verval-
len. Het beleid treedt in werking een dag na bekendmaking ofwel op 24 ja-
nuari 2019. Het evenementenbeleid kan worden ingezien op de website van 
de gemeente Uithoorn en bij de receptie van het gemeentehuis te Laan van 
Meerwijk 18 te Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.
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KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
voor het plaatsen van een container op eigen terrein voor de tussenopslag 
van asbest afkomstig van eigen werken. De aanvraag OBM is noodzakelijk 
in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen.
Datum besluit: 10 januari 2019
Aanvrager: Gebr. Van Zanten Asbestverwijdering B.V.
Locatie: Poelweg 50, De Kwakel
Zaaknummer: 8666939

Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op www.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u ge-
bruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan con-
tact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders van de Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Vermeld 
in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het re-
ferentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit 
mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders na-
mens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder ver-
zoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het 

indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek wor-
den griffiekosten in rekening gebracht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochu-
re ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden 
van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over proce-
dures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lo-
kaal tarief). De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de hierboven ge-
noemde datum van het besluit.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Vervolg van de voorpagina

De tweede inspreker was de heer. 
Jochem Knol, hij is Senior Con-
sultant bij Sweco, de voormalige 
Grondmij. Hij was het die destijds 
als initiator betrokken en enthou-
siast was over het gebruik van de 
kunstgrasvelden en het rubberg-
ranulaat als infill. Inmiddels advi-
seert hij gemeenten en sportver-
enigingen over te gaan op een 
ander meer natuurlijk materiaal 
omdat de bodemvervuiling door 
Rubbergranulaat blijvende scha-
de aan het milieu toebrengt, de 
toegepaste PAK’s levensbedrei-
gend zijn en de kunstgrasvelden 
na een periode van maximaal 2 
keer 10 jaar volledig moeten wor-
den vervangen, waarbij ere bo-
demsanering dient plaats te vin-
den . De gemeente Amsterdam 
is al overgegaan op vervanging 
door Kurk-infill, nadat zij maar 
liefst € 150.000,- aan kosten voor 
bodemsanering per veld gepre-
senteerd kregen. Ajax speelt op 
oefenvelden met kurk infill, en 

dat doet de KNVB in Zeist op haar 
eigen velden ook. In 2017 werd 
min of meer automatisch 90% 
van alle kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat infill vervangen, 
in 2018 was dat nog maar 20%. 
Knol wees er vervolgens op dat 
er in Nederland geen gecertifi-
ceerde verwerkers meer zijn die 
het versleten rubber netjes kun-
nen verwerken, er waren er ooit 
twee, Tuf in Dongen is in vlam-
men opgegaan en de gemeente 
Dongen zit met een enorme kos-
tenpost vanwege de noodzakelij-
ke bodemsanering. 

Legmeervogels
Sjaak van Beek sprak vervolgens 
in als voorzitter van het hoofd-
bestuur van Legmeervogels waar 
kunstgrasvelden worden ge-
bruikt. Hij hield een gloedvol be-
toog over de correctheid waar-
mee de Legmeervogels momen-
teel nog rubbergranulaat toe-
past, verwerkt, opruimt en over 
de tevredenheid waarmee men 
als gebruiker nu op de velden 

speelt. Verandering stuit door-
gaans op weerstand en ook bij de 
Legmeervogels zou men dan ook 
het liefst op de oude voet door 
willen gaan: “ Ja wij voetballen al 
een decennia lang op kunstgras. 
De eerste jaren zonder commo-
tie. Na het programma van o.a. 
de uitzending van Zembla wer-
den we geconfronteerd met mo-
gelijke gezondheidsrisico’s door 
inname van (giftige) stoffen in 
het rubbergranulaat zouden zit-
ten. Hierna is een onderzoek ge-
daan door de RIVM naar de risi-
co’s van kunstgras met rubberg-
ranulaat. Uitkomst van dit onder-
zoek is dat het niet volledig is uit-
gesloten dat er risico’s zijn, maar 
dat deze risico’s wel verwaarloos-
baar zijn. Ik het voorjaar van 2017 
heeft ons bestuur overleg gehad 
met GGD, RIVM, gemeente Uit-
hoorn en de KNVB over de ma-
te van de risico’s. Voor de GGD en 
KNVB is de uitkomst van het on-
derzoek door RIVM aanleiding 
om het voetballen op kunstgras 
toe te staan vanwege, zoals zij het 

CDA Uithoorn: 

”Rubber granulaat nemen we 
de gok of spelen we op safe?”

formulieren, verwaarloosbare risi-
co’s. Als bestuur zijn wij dan ook 
van mening dat het verantwoord 
is om onze leden op kunstgras te 
laten voetballen. Een standpunt 
dat overigens door nagenoeg alle 
voetbalverenigingen in de regio 
en in Nederland wordt ingeno-
men. Dit besluit is genomen met 
instemming van al onze leden”, al-
dus Sjaak van Beek

Trots
Wij zien er dan ook naar uit dat 
in deze zomer de renovatie van 
twee kunstgrasvelden op het 
sportpark de Randhoorn gaat 
plaatsvinden. Uit milieu onder-
zoek rondom het sportpark de 
Randhoorn wat in 2018 is uitge-
voerd is ook gebleken dat de ver-
spreiding naast de velden mini-
maal en verre van verontrustend 
is. Het huidige onderhoud uitge-
voerd door de Stichting Sport-
voorzieningen de Randhoorn 
mag hier met haar vrijwilligers 
trots op zijn en voldoet aan haar 
zorgplicht. De exploitatie van 
Legmeervogels is gericht op en 
afhankelijk van het gebruik van 
kunstgrasvelden. Legmeervogels 
vertrouwt erop haar sportactivi-
teiten conform wetgeving en ei-
sen van gezondheid en milieuas-
pecten te kunnen faciliteren en 
hoopt dat voor de gemeenschap 
in Uithoorn tot in lengte van ja-
ren te kunnen blijven doen”, al-
dus Sjaak van Beek. Wethouder 
Ria Zijlstra deelde het betoog van 
Sjaak van Beek: “ Wij blijven bij de 
ingeslagen weg”. 

De beslissing is nu aan de raad
Het is nu aan de raad. Donder-
dag 31 januari beslissen zij. Hoe 
het uitpakt is nog onduidelijk. Tij-
dens de commissie behandeling 
was allen de fractie van het CDA 
duidelijk in haar standpunt: “Wij 
kiezen voor een gemeente die 
we door kunnen geven, bodem-
vervuiling, PAK’s en andere narig-
heid hoort daar gewoon niet bij! 
Het CDA wil dat de sporters in Uit-
hoorn veilig kunnen sporten re-
creëren en kiezen er dus voor om 
niet te gokken met hun gezond-
heid. Bij twijfel immers niet inha-
len.”, aldus het CDA.

Uithoorn - Met de onderteke-
ning van een convenant, door Jan 
Hazen namens de gemeente Uit-
hoorn en Cees Zandvliet namens 
het ondernemersfonds Uithoorn, 
bekrachtigen beide partijen de 
samenwerking voor een volgen-
de periode van 6 jaar. De onder-

tekening volgt op de viering van 
het 6-jarig bestaan van het on-
dernemersfonds vorig jaar.. Bij 
de ondertekening waren aanwe-
zig wethouder Jan Hazen (Eco-
nomische zaken), Voorzitter Cees 
Zandvliet, Joep Szejnoga en John 
de Vries.

Gemeente en Ondernemersfonds 
ondertekenen convenant

Regio - Essentiële oliën kun-
nen helpen! Heeft u dat ook? Al-
tijd maar moe, maar zodra je in 
bed ligt je hoofd op hol begint te 
slaan met allerlei gedachten en 
dat je nog lang ligt te woelen en 
draaien voordat je in slaap valt? 
Of dat je om 5 uur wakker wordt 
en dan echt niet meer verder kunt 
slapen? Daardoor de volgende 
dag moe, uitgeput en met zwaar 
hoofd uit je bed stapt in plaats 
van opgefrist en fit?
Dat je luchtwegen vol zitten en 
je je daardoor benauwd voelt, je 
neus loopt en je ogen tranen? Dat 
je teveel of niet optimaal gegeten 
hebt en de maag en darmen op-
spelen?
Dat je naar je tekst op het beeld-
scherm of boek zit te staren en je 
niet meer kunt focussen en con-
centreren? Dat je gedachten van 
hot naar her schieten en er niets 
concreets uit komt? Dat je altijd 
loopt te snotteren en te hoesten 
zodra de ‘R’ in de maand zit en er 
maar niet vanaf komt?

Ik had dat ook!
Mijn naam is Anneloes Mulder. 
Ik ben 48 jaar, woon samen met 
mijn partner en mijn chronisch 
zieke en verstandelijk gehan-
dicapte zoon van 18 jaar in Uit-
hoorn. Bijna 5 jaar terug ben ik 
begonnen met de opleiding Hea-
ling Touch for Animals. Tijdens 
deze cursus werden essentiële 
oliën geïntroduceerd ter verster-
king van de technieken. Dit was 
voor mij meteen liefde op het eer-
ste gezicht. Wat een eye-opener 
en wat mooie dingen kunnen er 
met deze oliën gebeuren! Direct 
na de eerste kennismaking heb ik 
zelf een starter kit aangeschaft en 
ben er thuis mee aan de slag ge-
gaan. Voor mezelf en mijn gezin. 
Ik gebruik ze dagelijks en kan me 
nu een dag zonder gewoon niet 
meer voorstellen. Ik voel me fit-
ter en vitaler, slaap goed, heb een 
goede weerstand en zit gewoon 
lekker in mijn vel. In de tijd heb ik 

geleerd dat ik veel producten ge-
bruikte die de gezondheid van 
mij en mijn gezin aantastten. Het 
zijn gewone producten die overal 
te koop zijn en die juist gekocht 
worden omdat ze zo lekker rui-
ken of ons ergens aan herinnert. 
Deze producten zijn o.a. geur-
verspreiders, schoonmaakmid-
delen, wasverzachters, lichaams-
verzorgingsproducten en make-
up. De meeste hiervan bevat-
ten meerdere schadelijke stoffen 
die ons immuunsysteem en hor-
moonhuishouding aantasten en 
daarmee onze gezondheid on-
dermijnen. Zij bevatten synthe-
tische stoffen die via inademen 
en via de huid in ons lichaam ko-
men en waarmee het zich geen 
raad weet. Dit uit zich vaak in 
laag immuunsysteem, allergie-
en, huiduitslag, slecht slapen, 
long- en darm problemen, moe-
heid, gewichtsproblemen, hoofd-
pijn, problemen met concentratie 
en focus, depressies, slecht her-
stellen van ziektes en vele vage 
klachten waar niet echt de vinger 
op gelegd kan worden. 
Ik heb het heft in eigen hand ge-
nomen en stap voor stap deze 
producten vervangen door een 
gezond alternatief. Door het ge-
bruik van pure essentiële oliën of 
producten op natuurlijke (vaak 
plantaardige) basis verrijkt met 
deze oliën. Het resultaat is er! Wilt 
u meer weten? Ga dan naar één 
van de kennismakingsavonden. 
De eerste is morgenavond, don-
derdag 24 januari 20.00-21.00 
uur, Woensdag 30 januari 10.00-
11.00 uur, Donderdag 7 februari 
20.00-21.00 uur of Dinsdag 12 fe-
bruari 20.00-21.00 uur. De work-
shop is gratis, dus neem gezel-
lig een familielid of vriend(in) 
mee. Iedereen is welkom. Graag 
aanmelden met hoeveel u wilt 
komen. Locatie: Briandflat 68, 
1422 TW Uithoorn. Telefoon: 06-
12119111. E-mail: anneloes@es-
sentialenergy.nl. Website: www.
essentialenergy.nl

Goede voornemens om 
gezond te leven? 

Regio – Zaterdag jl nam Danielle 
haar gewonnen Meerbode fiets in 
ontvangst. Ze was er erg blij mee. 
“Geweldig, wat leuk. Ik win nooit 
iets en nu dit. Ik lees de Nieuwe 
Meerbode elke week. Het is de 

enigste regiokrant die die ik lees. 
Het is een topkrant. Alles staat er-
in”. Danielle werkt bij Post NL, dus 
ze zit bijna elke dag op de fiets: “ 
Maar daar ga ik deze fiets niet voor 
gebruiken”. Ze was er blij mee.

Danielle Kuperus heel 
blij met e fiets

Unaniem besluit 
In november 2018 besloot de ge-
meenteraad al unaniem om in 
te stemmen met een verlenging 
van het bestaan van het onderne-
mersfonds. Het fonds, dat is op-
gericht in 2012, kan nu doorgaan 
met het goede werk dat het ver-

richt. Zo maakt het fonds collec-
tieve initiatieven, projecten en in-
vesteringen binnen Uithoorn en 
De Kwakel mogelijk als deze bij-
dragen aan ondernemerschap en 
de economie. 

Convenant 
Het ondernemersfonds heeft 
zijn eigen voorwaarden, statuten 
en toezicht. De gemeente voert 
een ondersteunende rol uit bij 
het fonds. Dit is mede ingegeven 
door het feit dat de financiering 
van het fonds plaatsvindt door 
een extra opslag van 10% op de 
onroerendzaakbelasting niet wo-
ningen. De gemeente ziet er dus 
mede op toe dat het bestuur van 
het ondernemersfonds zijn werk 
goed doet. Bedrijven en instellin-
gen kunnen met initiatieven die 
bijdragen aan een goed onderne-
mersklimaat een beroep doen op 
het Ondernemersfonds. Wethou-
der Hazen: “Het ondernemers-
fonds heeft de afgelopen 6 jaar al 
veel goed werk verricht. Daarom 
is ervoor gekozen het fonds voor 
6 jaar te verlengen. Dit laatste is 
mede vastgelegd in het onderte-
kende convenant. Daarnaast ben 
ik ervan overtuigd dat het goed 
is om veel initiatieven bij de on-
dernemers te laten. Dankzij hen 
zijn de laatste jaren initiatieven 
ontplooid die anders niet van de 
grond waren gekomen. “
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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

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
BUURTKAMER MEERWIJK
Op donderdag 10 januari is, in 
een kleurrijke omgeving van 
de kinderopvang van Borus: de 
Petteflet, de Buurtkamer van 
Meerwijk van start gegaan. 
Meerdere bewoners kwamen 
in de loop van de ochtend bin-
nenlopen. Het was een gezel-
lige bijeenkomst waar duide-
lijk naar voren kwam, dat er 
behoefte is aan een ontmoe-
tingsplek voor bewoners in de 
Meerwijk. Naast geanimeer-
de gesprekken kwamen er ook 
al ideeën en plannen op tafel, 
zoals samen eten koken en sa-
men wandelen. 
Er heerste een ontspannen 
sfeer en hopelijk een voorbode 
voor de volgende keer.
De koffieochtenden worden 
wekelijks gehouden op don-
derdag van 10 tot 12 uur. 
Locatie Borus /Petteflet
Eendracht 15 (bij de basisscho-
len).

U bent van harte uitgenodigd.
Voor vragen mail naar Buurtka-
mermeerwijk@gmail.com

VOORLICHTINGSBIJEEN-
KOMST VOOR DE IPAD 
CURSUS “ZILVERONLINE” 
3 keer per jaar wordt er door 
vrijwilligers, de iPadcursus 
“Zilveronline” (voor ouderen!) 
gegeven. Deze cursus heeft 
als doel om ouderen over de 
drempel te krijgen van de digi-
tale wereld, waarin ook zij ko-
men te staan. Op donderdag-
ochtend 14 februari 2019 zal 
de eerste cursus van 2019 weer 
van start gaan met de “intro-
ochtend”. Om een beeld te ge-
ven van wat de cursus inhoudt, 
zullen de docenten een open-
bare voorlichtingsbijeenkomst 
houden, op donderdag 7 fe-
bruari 2019 van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Graag even aanmelden als u 
wilt komen. 

Buurtbeheer Zijdelwaard overhandigt 
kerstgift aan Thamer Thuis
Uithoorn - Vorig jaar tegen Kerst 
hield Buurtbeheer Zijdelwaard 
zijn jaarlijkse Kerstactie in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Op de-
ze dag deelde Buurtbeheer gratis 
chocolademelk en erwtensoep 
uit aan bezoekers van het win-
kelcentrum. Ook was er voor ie-
dere bezoeker een kaarsje in de 
vorm van een Kerstman. Van de 
bezoekers werd in ruil hiervoor 
een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor een goed doel. Dit jaar was 
het goede doel Thamer Thuis, het 
hospice in De Kwakel. In voor-
gaande jaren was dit ook al eens 
het goede doel, naast de Kinder-
boerderij en de AED-club. Vori-
ge week kon Gerrit Roseboom, 
voorzitter van Buurtbeheer Zij-

delwaard, de opbrengst overhan-
digen aan Marianne Klinkenberg, 
coördinatrice van de stichting 
Thamer Thuis. Thamer Thuis was 
erg blij met de gift en bedankt 

Vrouwennetwerk Uithoorn
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een le-
zing door Simina Ruppert op zon-
dag  27 januari 2019  in Diensten-
centrum VITA van 14.30 tot 16.30 
uur. Simina Ruppert heeft dit jaar 
Edward Grieg  centraal staan. Het  
leven en werken van deze com-
ponist die leefde van 1843 tot 
1907. De levensloop van Grieg 

wordt besproken en afgewisseld 
met muziekfragmenten. Simi-
na zal tijdens deze lezing ingaan 
op de verschillende stromingen 
in de muziekgeschiedenis. Voor 
het bijwonen van deze lezing,  is 
geen muzikale voorkennis ver-
eist, wel belangstelling voor klas-
sieke muziek. Leden NVVH gratis. 
Niet leden €3,-.

Jamsessie ‘Let’s Jam’
Uithoorn - Zondagmiddag 27 ja-
nuari is de tweede editie van een 
nieuw fenomeen in Uithoorn: 
Let’s Jam Jamsessie. De eerste edi-
tie was op 9 december en het was 
zeer geslaagd; veel muzikanten, 
mooie muziek en fijne samen-
werkingen. Als u van live muziek 
houdt en een fijne zondagmid-
dag wilt beleven is dit een aanra-
der! Niet alleen voor de muzikan-
ten maar zeker ook voor de luiste-
raars. Jamsessies zijn populair en 
sterk in opkomst; samen muziek 
maken en vrienden ontmoeten 
met dezelfde passie; live muziek! 
Jamsessies zijn niet niet alleen 
leuk voor de muzikanten maar 
zeker ook voor de bezoekers. Een 
fijne middag met live muziek on-
der het genot van een drankje 
en een hapje, gratis entree. Wat 
houdt een Jamsessie precies in? 
Een jamsessie is een min of meer 
spontane, onvoorbereide vorm 
van muzikaal samenspel, meestal 
in het jazzgenre of aanverwante 

popgenres als hardrock, blues en 
rock. Er is een sessieband; de ba-
sisband waar de gastmuzikanten 
aan kunnen schuiven of zelfs de 
leden van de basisband kunnen 
vervangen. Er is een sessieleider 
om dit allemaal in goede banen 
te leiden. Jamsessies zijn dé ont-
moetinsplek voor beginnende en 
gevorderde muzikanten. Er wordt 
hen de kans geboden zichzel uit 
te dagen. Improvisatie is waar het 
tijdens de jamsessies om draait. 
Rico en Conny van ‘Addicted to 
Sound’, ook uit Uithoorn, verzor-
gen het geluid. Er zijn voldoende 
mogelijkheden voor de verschil-
lende muzikanten om gemakke-
lijk ‘in te prikken’. De jamsessies 
vinden plaats in Partycentrum 
Colijn in Uithoorn. Axel en Heleen 
ontvangen u graag in hun gezelli-
ge zaal en bar. Let’s Jam Uithoorn 
start om 14.00 uur tot 18.00 uur, 
gratis entree en knabbels. Meer 
informatie: www.dansenparty-
centrumcolijn.nl

langs deze weg alle gulle gevers. 
Nico Tijsterman, Angeline Suiker, 
Kees ter Beek en Arnoud van Mar-
kesteijn waren getuige van de 
overhandiging.’

Vogelmannen van der Jagt 
kweken wereldkampioentjes
Regio - Vader Bert en zoon Marco 
uit Kudelstaart zijn verwoed vo-
gelaars. Ze kweken vooral Japan-
se Meeuwen en nee dat zijn geen 
grote vogels, maar beestjes van 
ongeveer tien centimeter groot. 
Hun zangvogeltjes vallen zeer re-
gelmatig in de prijzen.
Sterker nog; met hun vogels wer-
den zij maar liefst vijf maal we-
reldkampioen! Hoe deze uit de 
hand gelopen hobby, want daar 
lijkt het op aangezien bij vader 
van der Jagt achterin de tuin op 
hoogtijdagen maar liefst zeshon-
derd vogels huizen, vertelt Bert 
gepassioneerd: “Mijn vader han-

delde altijd al in vogels, dus tja, 
het is me met de paplepel inge-
goten zullen we maar zeggen. 
Hij had een volière van vieren-
twintig bij vijf meter. Toen ik uit 
huis ging ben ik eerst graspar-
kietjes gaan houden. Sinds 1980 
woon ik hier (Geerland) en is dat 
uitgebreid met kwartels, zwart-
kopsijsjes, kanaries en Japanse 
meeuwtjes. Een klein kweekvo-
geltje overgewaaid is uit Japan 
omstreeks 1870. Het is een mak-
kelijk vogeltje, dat wil zeggen rus-
tig, sociaal, vreedzaam en ze kun-
nen goed tegen kou. Ze leven 
graag in kleine groepen.” Japanse 

meeuwen zijn overwegend zwart 
of bruin en de onderbuik heeft 
een bijzondere tekening op de 
veertjes. Vader en zoon van der 
Jagt kweken ook albino meeuw-
tjes. Daar won Marco een prijs 
mee tijdens de wereldkampioen-
schappen van een paar weken te-
rug. Als deze in Nederland plaats-
vindt doen ze mee. Ook zijn er re-
gelmatig shows en natuurlijk de 
Nederlandse kampioenschap-
pen. De prijzen die zij met hun 
vogels verdienden zijn niet te tel-
len. “Bekers bewaar ik niet hoor.” 
zegt Bert. Een aantal oorkondes 
prijken echter op de schoorsteen-
mantel en ook diverse medailles 
worden getoond. “Die bewaar ik 
dan weer wel. Neemt niet zoveel 
ruimte in hè.”

Volières 
Achter in de tuin staan de volières 
die met trots getoond worden. 
Op de vraag hoe je nou het ge-
slacht bepaald van zo’n vogel ver-
telt Bert dat bij de parkietjes dui-
delijk is dat een mannetje blauw 
boven de snavel heeft en een 
vrouwtje bruin, bij de meeste vo-
gels zijn mannetjes kleurrijker ge-
tekend en bij de Japanse meeuw 
is het ook duidelijk; alleen man-
netjes zingen. “Zodra dat gebeurt 
pak ik ze meteen apart.” Bert helpt 

tevens mee als vrijwilliger bij de 
Nederlandse kampioenschap-
pen en is daarnaast voorzitter 
van Vogelliefhebbersvereniging 
‘De Groenling’ in De Kwakel. Een 
duidelijke liefhebber in hart en 
nieren. Zoon Marco is sinds zijn 
jeugd ook besmet met het virus. 
Ze delen de hobby samen zodat 
er jaarlijks ook gewoon op vakan-
tie gegaan kan worden. Saillant 
detail; binnen in huize van der Ja-
gt is geen vogeltje te bekennen.

Derde editie van de Rick 
FM Quiz Night groot succes
Uithoorn - 35 teams speelden 
vrijdagavond 18 januari mee 
aan de derde editie van de ‘Rick 
FM Quiz Night’. Het dorpshuis De 
Quakel was tot de nok toe ge-
vuld. 
Er waren familie-, sportclub- en 
vriendenteams en zelfs de lo-
kale politieke partij Gemeente-
belangen deed mee. Alle teams 
hadden weer zeer ludieke na-
men.  De Quiz bestond dit jaar uit 
8 rondes waarin vragen werden 
gesteld over uiteenlopende the-
ma’s, zoals muziek, sport en actu-
aliteiten. Nieuw dit jaar waren de 
fotovragen over Uithoorn en De 
Kwakel en de videoclips zonder 
geluid. In de zaal was er regelma-
tig discussie en twijfel, ook werd 
er veel gelachen en meegezon-
gen, kortom gezelligheid ten top.

Laatste
De muurbloempjes eindigden 
als laatste en Azijnfabriek Lau-
wers BV kreeg de poedelprijs. 
Dat kon deze twee mannen niet 
deren, want ze hadden een fan-
tastisch avondje uit. De derde 
plaats was voor het team Pi-Nuts. 
De strijd om de eerste en tweede 
plaats was super spannend. De 
teams Rick ze en Da Vinci Code 
eindigden gelijk en kregen een 
extra vraag. Het Rick ze team gaf 

het beste antwoord op de vraag 
hoeveel inwoners Nederland op 
18 januari had en werden dus de 

winnaar met een punt meer, to-
taal 98 punten. (foto:  Dolly Pie-
terson van Dolfina Photography)
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Daarbij werd als eerste de nieuwe 
voorzitter geïnstalleerd. Daarna 
kregen alle leden, ter ere van het 
70-jarig bestaan van de groep, de 
nieuwe groepsdas uitgereikt. Na 
de opening werden alle leden ver-
deeld in groepjes en werden er de 
hele middag spelletjes gespeeld. 
Daarbij kreeg in elk groepje ie-
mand een witte sok aangetrok-
ken. Gedurende de middag was 
het een sport om tijdens alle op-
drachten en spelletjes de witte 
sok zo schoon mogelijk te hou-
den.

Koken
Ondertussen was de kookstaf 
hard bezig met het koken van 
ruim 15 kilo boerenkool. In gro-
te pannen werden aardappels en 
boerenkool gekookt, spekjes ge-
bakken en natuurlijk rookworst 
en jus bereid. Om aan het eind 
van de middag voor ruim 80 man 
een warme maaltijd klaar te heb-
ben werd er op tijd begonnen en 
was het hard werken om alles op 
tijd klaar te hebben. Na een he-
le middag buitenspelen en spel-
letjes doen had iedereen gezon-
de trek. Ook wethouder Ria Zijl-
stra was aanwezig en at gezel-
lig mee. Ze is ondertussen een 
bekende aan het worden van de 
groep en praatte geanimeerd met 
Marjolein, de nieuwe secretaris 
van de Stichting Admiralengroep. 
Ondertussen volgde een tweede 
ronde boerenkool waarbij zelfs de 
bevers nog een tweede bord op-
schepten. De kookstaf had goed 
zijn best gedaan en dat was te 
merken, alle pannen gingen leeg 
en er bleef niets over.

Receptie
Na de maaltijd volgde de receptie 
voor alle ouders. De oud-voorzit-
ter blikte terug op alle successen 
van het afgelopen jaar. Zo is er 
in november een nieuwe speltak 
gestart met bevers (leeftijd 5-7 

Volle bak, borden en monden bij 
scouting Admiralengroep

Uithoorn - Scouting Admiralengroep heeft afgelopen week haar 
jubileumjaar geopend met de jaarlijkse boerenkoolfuif. Dit jaar 
bestaat de groep namelijk 70 jaar. Het programma bestond on-
der meer uit de officiële opening, een groot spel spelen met alle 
leden, boerenkool eten met elkaar en genodigden en een recep-
tie voor leden en hun ouders met een terug- en vooruitblik op het 
nieuwe (jubileum)jaar. De dag begon in de middag met de officië-
le opening van het jubileumjaar. 

jaar). Zij zijn nu al met z’n zessen 
en zoeken nog vriendjes die er 
ook bij willen komen. Daarnaast 
was er bijzondere aandacht voor 
de oliebollenactie van de zeever-
kenners. Zoals u in december wel-
licht in deze krant heeft gelezen 
zamelden de zeeverkenners geld 
in voor zeeverkenner Sem die een 
hartoperatie in Londen moet on-
dergaan. Met de oliebollenactie 
is er in totaal maar liefst €1.650,- 
euro opgehaald. Deze hoge op-
brengst is mede mogelijk ge-
maakt door bakker van Maanen 
die een aantal oliebollen heeft ge-
sponsord en door zeeverkenner 
Tijmen die in zijn eentje(!) €650,- 
euro heeft opgehaald. Voor deze 
bijzondere prestatie kreeg Tijmen 
het insigne “TopScout” uitgereikt 
van de leiding. Sem en zijn ou-
ders waren sprakeloos en bijzon-
der dankbaar voor alle inzet. Na 
een emotioneel moment droeg 
de oud-voorzitter het woord over 
aan de nieuwe voorzitter, maar 

niet voordat hij alle leiding en vrij-
willigers had bedankt voor de in-
zet van het afgelopen jaar. Om 
zijn woorden kracht bij te zetten 
overhandigde hij twee nieuwe 
vlaggen met het groepslogo aan 
de leiding.

Nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter blikte daar-
na vooruit naar het komende jaar. 
Zo werd het thema van het jubi-
leumkamp op spectaculaire wijze 
met een filmpje onthuld. Met het 
thema Back to the Future gaan 

we terug in de geschiedenis van 
scouting en de Admiralengroep. 
Geheel in dat thema past ook de 
reünie voor alle oud leden van de 
Admiralengroep, deze zal plaats-
vinden op zaterdag 22 juni. No-
teert u deze alvast in uw agenda! 
De leiding, vrijwilligers en leden 
kijken tevreden terug op deze ge-
slaagde dag die koud en druilerig 
druilerig begon. Zo is de Admira-
lengroep is begonnen aan een 
speciaal jubileumjaar waarin ze 
hopelijk weer veel hoogtepunten 
gaat beleven!





Uithoorn - Onder stralende win-
terse weersomstandigheden is 
het open Kampioenschap veld-
rijden van Uithoorn verreden. In 
2018 stond dit kampioenschap 
voor het eerst bij UWTC op het 
programma en kwam het in de 
plaats van de befaamde Fortcross 
de Kwakel. De fortcross is van 
1997 t/m 2017 verreden en trok 
in de hoogtijdagen meer dan 
100 deelnemers aan. Om 10.30 
uur gingen maar liefst 5 verschil-
lende groepen vlak achter elkaar 
van start. Bij de jeugd 12-14 jaar 
ging Julian Vergouw al vroeg in 
de wedstrijd onderuit op een 
ijzig stuk van het parcours. En dat 
komt hard aan. Lekker warm in 
de kantine zettelde hij zich voor 
het raam, om de wedstrijd toch 
gedeeltelijk te kunnen volgen, en 
ondertussen de schaafwonden te 
koelen met een coldpack.
De winst ging naar Felix vd He-
mert van DTS. UWTC lid Rens 
Grömmel werd 2e. Ook tijdens 
de ACC waren deze renners aan 
elkaar gewaagd. Op de 3e plaats 
Pelle vd Putte van WTC de Am-
stel. Lars Hopman werd 7e en 
Mike Derogee 9e. 

Jeugd
Bij de jeugd 10-11 jaar waren de 
renners aan elkaar gewaagd en 
bleef het spannend tot op de 
streep. Een zware taak voor de ju-
ry om de winnaar aan te wijzen. 
Jari en Mikai wisten ook zelf niet 
wie er nu gewonnen had. Jari die 
een lichte voorsprong had totdat 
Mikai ernaast kwam op de streep. 
Bij de prijsuitreiking kwam het 
verlossende woord: 1 Jari Busker-
molen (UWTC), 2 Mikai Krijt (DTS) 
en 3 Xenna Langenberg (Ulysses). 
Op de 4e plaats eindigde UWTC 
lid Jytte Timmermans. 
De jongste jeugd categorie werd 
gewonnen door Morgan Hart-
veldt. Morgan is pas 8 jaar en lid 
van de bmx van UWTC. Het veld-
rijden vindt hij geweldig en daar 
heeft hij ook veel talent voor. Hij 
reed zelfs voor de renners van 10-

11 jaar uit! Op de tweede plaats 
eindigde jongedame Maxime 
Takken van WV Avanti. Zij stond 
helemaal te stralen bij de prijsuit-
reiking. En derde werd Lars van 
Assema van DTS.

Dames 
Bij de dames/nieuwelingen stond 
er geen maat op Lorena Wiebes. 
Lorena is weer lid geworden van 
UWTC en rijdt voor het dames 
team van Parkhotel Valkenburg. 
Zij heeft alweer diverse trainings-
kampen in warme oorden ach-
ter de rug. Maar het veldrijden 
blijft haar trekken. En als oom 
Peter dan een wedstrijd organi-
seert is zij gewoon van de partij. 
Mees van Duren van WTC de Am-
stel werd 2e en op de 3e plaats 
de nog jonge Viego Tijssen. Viego 
moest qua leeftijd eigenlijk nog 
bij de jeugd rijden. Maar hij wil-
de liever wat langer koersen en 
kwam zijn rugnummer omzetten 
naar de nieuwelingen. De dames 
Carola vd Wetering, Diana Kuij-
pers en Romy Snel kwamen op 
plaats 4 t/m 6 over de streep. 
Bij de recreanten maar 2 deelne-
mers. De wedstrijd werd gewon-
nen door Marco Koole voor Wim 
Veenboer. Een twintiger tegen 
een zeventiger, een groot verschil 
in leeftijd maar beide genoten 
van de wedstrijd. 

Veertig plus
Om 12 uur gingen de 40- en 40+ 
van start. Daar waar de zon op het 
bevroren parcours scheen wer-
den de stukken best wel glibbe-
rig.
Bij de 40+ stond er geen maat op 
Brian Burggraaf (HSV de Kampi-
oen), hij kwam met ruime voor-
sprong over de streep. Maar ver-
telde later dat hij vlak voor de 
trap bijna in de sloot was gegle-
den. Tweede werd Mark Touwen 
(UWTC) en derde Peter van Ca-
pel (UWTC). Peter profiteerde van 
de pech van Pierre Deen (WTC de 
Amstel), die redelijk safe op podi-
umkoers was. Maar dat is veldrij-
den, de wedstrijd is pas beslist op 
de finishlijn.
Bij de 40- reed het UWTCX team 
van coach Gerard Keijzer naar het 
podium. Ian vd Berg (UWTC) en 
Tristan Geleijn (WTC de Amstel) 
boden in het begin nog enige te-
genstand. Vooral Tristan hield dit 
nog lang vol en kwam in de 3e 
ronde zelfs als eerste bij de ju-
ry langs, maar ook hij moest het 
UWTC trio laten gaan. Uiteinde-
lijk viel de beslissing in de laat-
ste ronde bij de trap. Bas de Bruin 
kwam als eerst boven en wist 
hierdoor de wedstrijd te winnen. 
Op de tweede plaats Bart de Veer 
en derde Tommy Oude Elferink.
(foto’s Corry van de Veer)

10 23 januari 2019

Nieuwjaars bridgedrive 
voor het goede doel
De Kwakel - Ook dit jaar organi-
seerde de Soroptimistclub Uit-
hoorn/De Ronde Venen een 
bridgedrive ten bate van een 
maatschappelijk goed doel. Ge-
kozen was “Het Vergeten Kind “, 
een organisatie die zich tot doel 
gesteld heeft om kinderen in een 
instabiele thuissituatie de moge-
lijkheid te bieden om zich te ont-
wikkelen in een veilige omgeving 
, door middel van plaatsing in een 
gezinshuis. In het Dorpshuis van 
De Kwakel was er op 11 janua-
ri een druk bezochte bridgewed-
strijd waar een kleine honderd 

deelnemers met elkaar de strijd 
aangingen.
De wedstrijd werd afgesloten 
met een verloting waarvoor de 
prijzen beschikbaar werden ge-
steld door een groot aantal be-
drijven en winkeliers uit Uithoorn, 
Mijdrecht en omgeving. De tota-
le opbrengst bedroeg 1650 Eu-
ro, een voortreffelijk resultaat! De 
Soroptimistclub is een groep ac-
tieve vrouwen die zich vooral in-
zetten voor goede doelen die de 
verbetering van de positie van 
vrouwen en meisjes lokaal, regio-
naal en internationaal nastreven. 

Willem Dekker lid van 
verdienste bij tv Qui Vive
Uithoorn – Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van tennisvereni-
ging Qui Vive is Willem Dekker 
benoemd tot lid van verdien-
ste. Willem is al jarenlang vrijwil-
liger op verschillende gebieden 
binnen onze vereniging en is nu 
coördinator Horecabeheer. Wil-
lem zorgt in deze functie voor 
een goede voorbereiding van al-
le evenementen en staat altijd 
klaar tijdens het hele evenement 
om waar nodig bij te springen. 
Het opruimen na een evenement 
doet hij ook tot in de details.
Het afgelopen jaar heeft Willem 
ook veel bijgedragen bij de jeugd 
en door zijn ondersteuning heb-
ben wij ook een makkelijkere 
overgang naar een vernieuwde 
jeugdcommissie kunnen maken; 
zijn kennis van het reilen en zei-
len van de accommodatie is van 
onschatbare waarde.

Vrijwilliger
Corné Wijsman wordt vrijwilliger 
van het jaar 2018. Corné heeft 
zich namens de tennisclub de 
afgelopen jaren enorm ingezet 
in de Stichting Sportaccomoda-
tie Qui Vive,  dit samen met Paul 
Vriens en Henk de Ruiter. Cor-

né heeft als secretaris binnen de 
Stichting een bijzonder rol ge-
speeld Er zijn heel veel uren inge-
zet door Corné om samen met de 
hockeyclub  tot een goede oplos-
sing te komen.
Nieuwe afspraken zijn vorig jaar 
dan ook in goede verstandhou-
ding tussen tennis en hockey ge-
maakt en wij bedanken als ten-
nis hiervoor het hele team: Corné, 
Paul en Henk.

Aanstormend talent
Sylvie Overwater als aanstormend 
talent. Allison bedankt Sylvie voor 
haar inzet het afgelopen jaar, wij 
hebben nu weer een nieuwe en 
enthousiaste Jeugdcommissie 
onder haar leiding. Hoofdelemen-
ten zijn het gezamenlijke jeugd-
toernooi met TCU, ons Halloween 
toernooi en het zondagochtend 
familietoernooi. Stuk voor stuk 
druk bezochte toernooien! Geluk-
kig zijn de andere leden van de 
Jeugdcommissie met hun kinde-
ren ook aanwezig en worden zij 
allen door Allison bedankt en in 
het zonnetje gezet met een kist-
je wijn voor de volwassenen en 
uitdeelchipjes en snoepgroenten 
voor de kinderen.

Open kampioenschap 
van Uithoorn bij UWTC

Volle zon over het 
Kouwe Klauwentoernooi
Uithoorn - Het leek wel een zo-
merse dag, maar dan wel een met 
een licht vriezende temperatuur.
Een perfecte dag om in de bui-
tenlucht een petanquetoernooi 
te spelen.
Zeventien leden van Boule Union 
Thamen waren het daarmee eens 
en trokken ten strijde in drie on-
derlinge duellen. Het was zo lek-
ker weer om te boulen dat het al-
ternatief van op tijd spelen in de 
kast bleef. Alle partijen werden 
gespeeld tot een van de equi-
pes de dertien punten bereikt 
had. De per speelronde door lo-
ting samengestelde teams wa-
ren zeer aan elkaar gewaagd, Van 
de twaalf partijen waren er maar 

drie met een grote overwinning. 
Vier deelnemers bleven ongesla-
gen en de top drie zaten qua sal-
do, het criterium voor de rang-
schikking, dicht bij elkaar. Het 
verschil tussen de nummer een 
en de nummer drie was maar drie 
punten. Er waren maar drie deel-
nemers met twee gewonnen par-
tijen en zeven met een gewon-
nen partij waarvan de beste nog 
net in de prijzen viel.
Het volgende toernooi op de ac-
commodatie aan de Vuurlijn 
is op zondag 10 februari. Dan 
wordt het Valentijntoernooi ge-
speeld, wat het enige clubtoer-
nooi is waar met vaste doublet-
ten (tweetallen) wordt gespeeld.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 17 janu-
ari vond weer de wekelijkse kla-
verjasavond in de Schutse plaats. 
Hieraan werd door maar liefst 50 
enthousiaste kaarters deelgeno-
men die elk voor zich hun uiterste 
best deden om zo hoog moge-
lijk te eindigen. Winnaar werd uit-
eindelijk Corrie Compier met een 
prachtig puntentotaal van 7719. 
Op ruime afstand wist Joke Veen-
hof met 7281 punten beslag te 
leggen op de tweede plaats ter-
wijl Els Luijten met 7189 punten 
derde in de einduitslag werd.
De poedelprijs ging deze week 
naar Gerard van Eekhout. Met 
pijn en moeite wist hij deze 
avond 4390 punten bij elkaar te 
sprokkelen. Hiervoor krijgt hij 
de eerstvolgende kaartavond als 
troost een heerlijk flesje wijn uit-

gereikt. De marsenprijzen be-
staande uit prachtige, door DUO 
plant verzorgde boeketten bloe-
men, werden deze avond uitge-
reikt aan Corrie van Bemmelen, 
Corrie Compier, To van der Meer 
en Piet Luijten terwijl de cadeau-
bonnen in deze categorie, even-
eens te besteden bij DUO plant 
naar Louis Franken, Piet van Kla-
veren, Marianne van Gestel en 
Kees de Kuiper gingen. De fles-
sen wijn waren ditmaal als mar-
senprijs bestemd voor Willem 
Hogervorst, Ineke Ykema, Ria 
Smit en Gerard van Eekhout. Al-
le winnaars van harte proficiat. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 24 januari 2019 in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

Tweede team Boule Union 
Thamen grijpt naast winst
Uithoorn - Speeldag acht luidde 
de periode van de returns in. Dit 
betekende dat het eerste team 
een vrije dag had en dat team 
twee de kans kreeg op een re-
vanche voor de 2-6 nederlaag te-
gen de combinatie Hillegom 2/
De Vaste Voet bij de start van de 
competitie. De start was niet echt 
sterk. Zowel in de eerste dou-
blettenronde (drie partijen) als 
in de triplettenronden (2 partij-
en) werd één partij gewonnen. 
Met een 2-3 achterstand ging het 
team van Boule Union Thamen de 
afsluitende doublettenronde in. 
Met driemaal winst in deze ron-
de zou de eindoverwinning ze-
ker zijn. De equipes Marja de Ru/
Harry van den Dungen en Hein 
Bloemers/Angèle Smit wonnen 
met goed spel hun respectievelij-
ke partij. Daarmee was een gelijk-
spel in ieder geval zeker. De der-
de equipe bestaande uit Jelle Pe-
kelharing/Nel Bloemers speelden 
minder sterk.

Moeizaam
Maar ondanks het moeizame 
spel kwamen zij toch op een 
12-10 voorsprong, op match-
point dus. De start van de vol-
gende werpronde was ook goed 
met meteen een boule goed op 
punt. De tegenstander plaats-
te vervolgens drie boules te kort, 
maar die vormden een soort Chi-
nese Muur doe de toegang tot 
het butje verhinderde. De tireur 

besloot tot een wanhoopschot 
om het matchpoint weg te ha-
len en dat lukte ook. JBH/DVV 
lag nu met drie, dus op match-
point. Het team van BUT ging 
vervolgens uit van hun plaatsen-
de kracht. Bij het plaatsen werd 
er wel een punt vanaf gehaald, 
maar de daarop volgende scho-
ten waren driemaal mis. Achteraf 
gezien was het beter geweest om 
direct oorlog te maken door op 
de drie boules van tegenstander 
op te ruimen met mogelijk zelfs 
één schot. Maar ja, achteraf kijk 
je een …..De speler van JBH/DVV 
plaatste vervolgen nog een punt 
bij waardoor zij de partij met 13-
12 wonnen en het dus een gelijk-
spel werd.
De volgende speelronde is op 2 
februari. Team 1 speelt dan thuis 
in Bodegraven tegen De Gooiers 
2 uit Loosdrecht. Team 2 speelt in 
Roelofarendsveen tegen Boel de 
Boule 4.
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Leren door te doen op basis, kader en mavo

Echte slimmeriken gaan 
naar Thamen

Je kunt je ook direct aanmelden via vakcollegethamen.nl 
Meer informatie: thamen.nl

R.K. Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn is een opleiding 
voor echte doeners. Of je nu kiest voor de BASIS- of KADER-
beroepsgerichte leerweg of MAVO, op Thamen leer je waar je 
talenten liggen door veel praktijkonderwijs. Al in het eerste jaar 
maak je kennis met vakgebieden als zorg & welzijn, economie 
& ondernemen, produceren, installeren & energie, mobiliteit & 
transport, bouwen en wonen & interieur. 

BASIS-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is geschikt voor praktisch ingestelde 

leerlingen en leerlingen die vaak wat meer moeite 
hebben met de theorievakken. De leerlingen 

doen vijf algemene theorievakken en een 
beroepsgericht vak of - 

programma en hebben 
daarmee toegang 

tot niveau 2 van 
het MBO. 

KADER-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst 
opdoen door praktisch bezig te zijn.Het niveau van met name 
de theorievakken is hoger dan bij basis-beroepsgericht. Deze 
leerweg richt zicht op de beroepspraktijk en bereidt de leerling 
voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van 
het MBO. 
Mary Krouwel, directeur Thamen: “Thamen is  een VMBO school 

waar leerlingen op drie niveaus kunnen instromen: basis, 
kader en mavo en heeft al jarenlang uitstekende 

eindexamenresultaten.”

    MAVO
Deze vorm is eigenlijk de oude 
VMBO-TL. De leerling die deze vorm 
kiest, wil een goede theoretische 
basis om naar het MBO door te 

kunnen stromen. Na de tweejarige 
onderbouw maakt de leerling een keuze 

voor de tweejarige mavo route. 

Iets extra’s
Op Thamen krijg je als mavoleerling iets extra’s: 

naast de theoretische vakken krijg je praktische vakken die 
je voorbereiden op je vervolgopleiding op MBO-4 niveau. Je 
ervaart direct welke kansen het bedrijfsleven jou biedt. 
Mary Krouwel: “Over twee jaar zijn mavo’s verplicht 
praktijkonderwijs aan te bieden. Thamen is daar nu al klaar 

voor omdat we de beschikking hebben over een uitgebreide 
werkplaats.”

Ben je op andere mavo’s alleen maar druk 
bezig met Nederlands, wiskunde en 

Engels, op Thamen mag je naast deze 
theoretische vakken ontdekken 

waar je talenten liggen. Dat is niet 
alleen leuk en motiverend, het 

zorgt er ook voor dat je beter 
kunt kiezen aan het einde 

van je schooltijd. 

Passend onderwijs en leerlingenzorg
Ieder leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn of haar eigen 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om zo optimaal tot 
ontwikkeling te komen. Thamen heeft oog voor ieder kind en biedt 
onderwijs op maat. 
 
Er is een speciaal zorgteam dat bestaat uit een zorgcoördinator, 
een orthopedagoog en verschillende zorgfunctionarissen. 
De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de 
zorgfunctionarissen en mentoren in de begeleiding van 
en omgang met (zorg)leerlingen, met name op het gebied 
van sociaal-emotionele - en gedragsproblematiek. Zo zijn er 
diverse trainingen, zoals faalangst-reductietraining voor leerlingen 
met examenvrees en sociale vaardigheidstraining om te leren 
adequaat met sociale situaties om te gaan. Ook hebben wij een 
speciaal programma en begeleiding voor leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie. 

Echte slimmeriken gaan dus naar Thamen.
Maak kennis met Thamen tijdens de open dag op 30 januari, 
van 14.00 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
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Bridge-uitslagen:
Bridgevereniging Mijdrecht
Regio -  Maandag 14 januari was 
het weer zo ver. De viertallenwed-
strijd ging zijn derde ronde in met 
de als uitslag: 1. Team Elenbaas 
en team Van der Laan beide met 
14 wedstrijdpunten en 3. Team 
Van Nieuwkerk en team Ruijg-
rok met ieder 12 wedstrijdpun-
ten. In de totaalstand leidt team 
Elenbaas met 13 punten gevolgd 
door team Schiphorst 112 pun-
ten en team Koeman met 11 pun-
ten. Naast het viertallen wordt 
een nevencompetitie gespeeld 
in een lijn. Het is spannend, want 
de eerste vier teams hebben on-
derling maximaal een wedstrijd-
punt verschil gemiddeld. De uit-
slag van deze derde ronde is: 1. 
Team Carla Euwe 59,38%, 2. Team 
Caro Toebosch 57,81% en 3. Team 
Gerben Wiersma 55,21%. De sco-
re van de avond gaat naar team 
Rene de Jong, dat 3SA+4 speelde 
waar de overige team al dan niet 
succesvol in een 4harten contract 
terecht kwamen.

Donderdag 
17 januari ging de vierde ron-
de van start. In de A-lijn: In de 
A-lijn was team Jan Bunnik weer 
goed op dreef met 60,83% met 
team Nan van den Berg als goe-
de tweede met 59,58% en der-
de team Huub van der Ree met 
56,25%. Het was een strijd met 

verrassingen en mooie spellen. 
Team Pieter Koopmans wist een 
6SA contract te bieden en te ma-
ken. De overige teams bleven in 
4shcoppen +3 of 3SA+3 hangen. 
Team Rene de Jong deed er bij 
een spel nog een schepje boven-
op door een 3SA contract succes-
vol af te sluiten met 4 up-slagen 
(groot slem!). In de B-lijn speel-
de team Cees Mulder de sterren 
van de hemel met 61,81% met 
op grote afstand team Tiny Tijs-
sen met 56,94% en team Paula 
Kooijman als derde met 51,39%. 
Vermeldenswaard is een bod van 
team Cees Mulder, dat klein slem 
6SA bood en maakte. De overi-
ge teams bleven in een 4harten 
contract met 2up-slagen. Ver-
volgens boden ze nog een keer 
6harten en maakten grootslem 
met een up-slag. De C-lijn was 
dit keer het domein voor team 
Ria Verlaan met 61,98% waar-
mee team Gerda Borburg op ach-
terstand werd gezet met 57,29% 
en team Diny de Haas ook aan-
klampte met 57,29%. Twee teams 
boden een mooi 4schoppen con-
tract en speelde met 3up-slagen, 
team Annie Schouten en team 
Geri Stappers. Bridgevereniging 
Mijdrecht, aangesloten bij de 
Bridgebond. Speel eens mee. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Viertallen vervolgd bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - En alweer “volle bak” bij 
de start van de tweede ronde 
viertallen. Nadat de bevorder-
den en gezakten hun nieuwe po-
sities hadden ingenomen ging 
het los in zes lijnen. In de A- lijn 
gaf men niet veel aan elkaar toe 
en uiteindelijk zegevierde team 
Timmer met 12 punten net voor 
team de Vroom, dat op 11 pun-
ten eindigde. In de B- lijn stak 
team Terra er boven uit door een 
prima score van 18 punten mee 
naar huis te nemen. Team Ludwig 
werd hier tweede met 13 pun-
ten. In de C- lijn deed team Visser 
met eveneens 18 punten het zelf-
de kunstje, maar team Bruine de 
Bruin bleef keurig bij in de ach-
tervolging door 16 punten bin-
nen te slepen. De winst in de D- 
lijn ging naar team Kamp met 17 
punten en die namen zo enige af-
stand van team van Wijk ,dat met 

11 punten nipt nummer drie de 
baas bleef. In de E- lijn waren de 
verschillen lange tijd onduide-
lijk totdat team Wille, na lang en 
stevig doorrekenen, uiteindelijk 
met 16 punten finishte en team 
van Praag er 15 punten aan over-
hield. De grotere F- lijn werd het 
domein van Team Verrips met 
een totaal van 57 punten, ge-
volgd door team Bonhof dat keu-
rig op 42 punten uitkwam. Vol-
gende keer wordt er weer paren 
gebridged met de derde avond 
van de tweede ronde. Wilt u de 
kou ontvluchten, kom dan lekker 
warm kaarten bij Bridgeclub de 
Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Thamen zoekt honkballers
Regio - Honkbal en softbalver-
eniging Thamen is voor het der-
de heren honkbalteam drin-
gend op zoek naar enthousias-
te (jonge) heren. Het derde team 
is een team met jongens van-
af 17 jaar en ouder, maar zij zoe-
ken nog een aantal extra spelers 
om het seizoen te kunnen be-
ginnen. Heb jij honkbalervaring 
en heb je weer zin om te spelen? 
Of ben je op zoek naar een nieu-
we uitdaging? Laat het ons we-
ten. Het team speelt in de seni-
oren 4e klasse wedstrijden van 2 
uur en trainen nu nog in sport-
hal De Scheg, maar gaan vanaf 
half maart weer naar buiten aan 

het complex aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. Alle randvoorwaarden 
zijn prima geregeld voor dit team 
om dit seizoen onder leiding van 
een enthousiaste coach weer het 
veld te gaan betreden en verder 
te groeien. Heb je interesse? Ko-
mende zondag trainen zij van 
16.00 t/m 17.30 uur in De Scheg. 
Je kunt voor meer informatie ech-
ter ook altijd contact opnemen 
met 06-51679394 (buiten kan-
tooruren) of via het e-mail adres: 
nieuweleden@thamen.info. An-
dere leeftijdscategorie maar ook 
interesse om te honkballen, soft-
ballen of beeballen dan mag je 
ook altijd contact opnemen.

Ontknoping koppel-
driebanden toernooi
Regio - Het Hans van Eijk kop-
peldriebanden toernooi, dat af-
gelopen weekend werd gehou-
den in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef, is in alle 
opzichten geslaagd en kende een 
zeer spannend verloop. Vooral op 
zaterdag verliep het toernooi on-
der grote publieke belangstel-
ling.
Uiteindelijk ging het Kwakelse 
duo Jan van Doorn/Jos Springint-
veld met de eer strijken door in de 
finale hun dorpsgenoten Martin 
Plasmeijer/Kees de Bruyn nipt te 
verslaan met slechts een verschil 
van één carambole. Derhalve een 
finale van zeer hoog niveau en 
pure klasse.Opnieuw is gebleken 
dat dit biljartevenement een on-
misbare plaats heeft ingenomen 
in de regio en ieder jaar volledig 
is volgeboekt met zeer prominen-
te driebandenspelers. Er werd op 
drie tafels gespeeld in een poule 
van vier koppels, waarvan de in-
deling vooraf bij loting werd vast-
gesteld. De zes poulewinnaars 
plaatsten zich voor de kwartfina-
le, die op zaterdag later in de mid-
dag werd afgewerkt.

Close finish
Vrijdagavond was op twee tafels 
sprake van een close finish tussen 
koppels, die ieder vier wedstrijd-
punten behaalden.
Zodoende moest in deze pou-
les het carambole-percentage 
de doorslag geven. Dit viel uit in 
het voordeel van de koppels Hans 
Bak/Michel Bak (93,33%) en Hans 
Brozius/Cees Duinker (88,89%), 
die zich hiermede verzekerden 
van een plaats in de kwartfinale.
Op tafel 1 had het duo Gerrit Kals-
hoven/Ronald Voorn voldoende 
aan twee overwinningen om zich 
eveneens te klasseren.
Opvallend was dat gerenom-
meerde klasbakken John van 
Dam/Rik van Zanten en Paul 
Schuurman/John Vrielink zich 
niet wisten te kwalificeren. Op za-
terdagmorgen werd de voorron-
de vervolgd met opnieuw spette-
rende resultaten. Op alle drie de 
tafels was sprake van voldoende 
spanning, doch uiteindelijk ble-
ken de koppels Bert Loogman/
Kees de Zwart, Martin Plasmeijer/

Kees de Bruyn en Jan van Doorn/
Jos Springintveld toch ronduit 
superieur in hun poule met ieder 
drie overwinningen. Zodoende 
viel ook hen op overtuigende wij-
ze een klassering voor de kwartfi-
nale ten deel.

Finalewedstrijden
Aansluitend vonden op zaterdag 
de finalewedstrijden plaats. In de 
kwartfinale kwamen via loting 
de volgende ontmoetingen tot 
stand: Van Doorn/Springintveld 
tegen Kalshoven/Voorn; Plasme-
ijer/De Bruyn tegen Brozius Duin-
ker en Loogman/De Zwart tegen 
vader en zoon Bak. Eerstgenoem-
de koppels hadden relatief niet 
zoveel moeite om zich te verze-
keren van een plaats in de halve 
finale, al was het in de partij van 
Plasmeijer/De Bruyn tegen Bro-
zius/Duinker kantje boord. Zo-
doende maakte dit laatste duo als 
beste verliezer eveneens zijn op-
wachting in de halve finale. Het 
lot wees uit dat de sterke Kwa-
kelse formaties Van Doorn/Sprin-
gintveld en Plasmeijer/De Bruyn 
elkaar ontliepen en het moes-
ten opnemen tegen respectieve-
lijk Brozius/Duinker en Loogman/
De Zwart. Op beide tafels ging de 
strijd aanvankelijk gelijk op, doch 
deze keer hadden de Kwakelse 
formaties de langste adem met 
een finaleplaats tot gevolg. In de 
finale was de spanning te snij-
den en gaven beide koppels el-
kaar geen duimbreed toe. Het tal-
rijke publiek kreeg fraaie staaltjes 
van techniek en precisie voorge-
schoteld en was sprake van een 
van de kwaliteitsrijke finales sinds 
jaren. Zoals gezegd trok het duo 
Jan van Doorn/Jos Springintveld 
hierbij aan het langste eind met 
miniem verschil.
De wisseltrofee alsmede de be-
kers en de bloemen voor de prijs-
winnaars werden overhandigd 
door Conny van Eijk. Dit kop-
peldriebanden toernooi werd 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Dé Biljartmakers 
Portengensebrug, Lutis Ventila-
tietechniek Vinkeveen, Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel en 
Dutch Handshake Recycling Am-
stelhoek.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 17 januari 
2019 was de derde zitting van de 
derde ronde, maar ook de derde 
zitting in het nieuwe jaar.
Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit ronde 
in de A-lijn.
In de A-lijn is er de eerste plaats 
voor Greet en Henk met 62,50%, 
dit paar gaat gewoon door met 
het winnen van eerste plaat-
sen. De tweede plaats is voor het 
paar Leny en Greet met 59,17%, 
voor een gelegenheidskoppel 
een prachtig resultaat. De der-
de plaats is voor het paar Jany 
en Marja met 56,67%, deze ho-
ge score kwam waarschijnlijk 
door de 6SA die geboden werd 
en gehaald, over de andere 6 SA 
die geboden werd, maar 5 down 
ging praten wij maar niet. De vier-
de plaats is voor het paar Ria en 
Joop met 54,17%, dit paar zat in 
een kleine dip, maar heeft zich 
prima hersteld.

Tweede
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Els en Alice 69,79%, dit is al 
de tweede eerste plaats voor dit 
paar, de A-lijn ziet dit met angst 
en beven tegemoet. De tweede 
plaats is voor Herman en Ria met 

65,10%, ook een gelegenheids 
paar, misschien moeten de boel 
meer door elkaar gooien, dit is al 
het tweede paar met een twee-
de plaats, de andere paren dut-
ten waarschijnlijk een beetje in. 
De derde plaats is voor het paar 
Martha en Thea met 63,02%, ook 
een hoge score voor dit paar, met 
grote afstand op de achtervol-
gers. Een gedeelde vierde en vijf-
de plaats voor Henny en Lucas en 
Lyda en Jan met 47,92%, zoals ge-
zegd 15,1% achter de drie koplo-
pers.

Opvallend
Het is opvallend dat er veel hoog 
geboden werd, 3 maal 3SAen 
twee maal 6 harten,
waarvan er twee gehaald werd 
en zelfs een met een overslag en 
twee maal down, een keer met 
min 1 een de laatste met min 5. 
Volgende week komen de com-
petitie standen, dan zijn wij op 
de helft van deze zitting ronde. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in het Buurt-
nest om kennis te maken met het 
zo edele maar moeilijke spel. Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12,30 uur, dus u heeft de hele 
middag nog om zelf in te vullen.

Open kampioenschap darten
Regio - Zaterdag 26 januari is het 
dorpshuis in De Kwakel het strijd-
toneel voor de 17e Open kampi-
oenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het 
een gemengde wedstrijd.
Dus heren en dames strijden om 
dezelfde titel. Deelname kost €5,-. 

De inschrijving start om 12.00 uur 
en de wedstrijd begint om 13.30 
uur.
Voor meer inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Pieter Lan-
gelaan: 06-11434716. Het adres 
is: Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel.

Drukte bij BVK
Regio - Maar liefst 46 paren kruis-
ten de bridgedegens met el-
kaar op donderdag 17 januari 
in Dorpshuis De Quakel. Bij het 
woord degens krijgt u wellicht de 
indruk dat er dus met het beken-
de mes op tafel werd gespeeld, 
maar dat is bij de gemoedelij-
ke club die de BVK nu eenmaal 
is eigenlijk nooit het geval. Dat 
neem niet weg dat er natuurlijk 
wel flink strijd werd geleverd, dat 
er hier en daar cadeautjes wer-
den uitgedeeld en dat je meer-
dere keren de verzuchting hoor-
de dat het bridgespel soms erg 
wreed kan zijn wat de scores be-
treft. Als iedereen 3 SA biedt en 
1 down gaat en jouw tegenstan-
ders bieden maar 2SA en je speelt 
die toch ook 1 down, dan heb je 
toch echt een slag meer gemaakt 
dan alle andere paren in jouw lijn 
en dan krijg je toch dezelfde sco-
re als de rest. De tegenstander uit 
dit voorbeeldje wordt niet afge-
straft voor het ‘laffe’ bieden.

Rekenspelletje
Bridge blijft een rekenspelletje. 
Ook een leuk rekenspelletje is: 
vermenigvuldig je leeftijd met 
13837 en vermenigvuldig de uit-
komst met 73. U zult verrast zijn 
door het getal dat op uw reken-
machine staat! Na deze inleiden-
de bespiegelingen ook nog wat 
aandacht voor de resultaten: In 
de A-lijn waren Nelly Vork en An-
dré Verhoef weer eens de sterk-
sten met 63.1%, op de voet ge-
volgd door Margo Zuidema en 

Francis Terra, die 62,8% scoor-
den. Christa Leuven en Rita Ritzen 
werden met 58,93% 3e en mede 
daardoor nemen zij halverwege 
deze cyclus de 1e plaats in de to-
taalstand in met 62,62% gemid-
deld. Paula en An lieten het na 2 
prima weken deze keer afweten 
en zij werden 16e in een veld met 
16 paren.
In de B-lijn grepen Rie Bezuyen 
en Gerbrand van Nigtevegt de-
ze avond de macht met de top-
score van de avond: 67,01%. Met 
62,15% haalden Kees Overwater 
en Ruud Doeswijk exact dezelf-
de score als vorige week en dat 
brengt hen aan de top van de to-
taalranglijst met 57,29% gemid-
deld. Ria en Hans Broers werden 
3e met 56,94%. Rees en Gerard 
waren het spoor enigszins bijster 
en zij sloten dan ook de rij.
In de C-lijn wordt er de laatste we-
ken alleen maar gekaart om de 2e 
plaats, omdat de 1e steevast naar 
Emmy en Gerard van Beek gaat. 
Zo ook deze week met 64,88%. 
Dat is weliswaar ver onder hun 
gemiddelde van ruim 71% na de 
1e 2 weken, maar om te spreken 
van een complete ineenstorting 
is wel wat overdreven. Die komen 
wel weer terug!
2e werden deze week Addie de 
Zwart en Helen Conijn, die een 
gelegenheidspaar vormden en 
dat lieten vertalen in een sco-
re van 61,61%. Riet en Wim Be-
ijer  completeerden het erepodi-
um met een alleszins acceptabe-
le 59,23%.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De vierde zitting van de 
laddercompetitie vond plaats op 
dinsdagmiddag 15 januari. Dat 
betekent: alle paren spelen te-
gen elkaar in een willekeurige (A 
of B) lijn. Dan krijg je soms bizar-
re uitslagen. Het voordeel is dat je 
ook eens speelt tegen paren die 
je anders nooit aan de bridgeta-
fel tegen komt en dat bevordert 
de saamhorigheid in de club. In 
de B-lijn bleek het duidelijkst hoe 
wonderlijk zo’n middag qua re-
sultaten kan verlopen: een sco-
re boven de 50% was alleen weg-
gelegd voor de eerste vijf paren. 
Op de vijfde plaats, maar dan wel 
gelijk met 59,06% eindigden An 
van Schaick & Ria Verkerk. Op vier 
met 59,17% Inge Dyrbye & Thea 
Stahl, derde werden Cobie Brui-
ne de Bruin & Ada van Maarsse-

veen met 62,71%. Mieneke Jong-
sma & Hilly Cammelot waren 
goed voor de tweede plaats met 
64,38% en op nummer een sleep-
ten Janny Streng & Sonja Reeders 
er maar liefst 72,50% uit. In de A-
lijn zag de top-vijf er als volgt uit: 
Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw met 64,75% op één, Mat-
ty Overwater & Loes Wijland ein-
digden op de tweede plaats met 
63,50%. De derde plaats was voor 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders met 62,10%, 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar op vier met 57,25% en ten-
slotte Fien Leeftink & Nelly Jan-
sen op vijf met 56,20%. De laat-
ste twee zittingen van de ladder-
competitie worden in maart ge-
speeld, dus de uiteindelijke stand 
staat nog lang niet vast.

Lastig bieden bij Sans 
Rancune
Regio - Speel ik of speel jij?  Moei-
lijke beslissingen.  Vooral omdat 
in het bieden niet te zien is waar 
het op zal hangen. 
Het lijkt soms ook volslagen on-
belangrijk, maar dat is het in de 
parentelling maar zelden.  Ach-
teraf blijkt dan, dat als je kwets-
baar met samen 16 punten de 
tegenstander het onbeduiden-
de contract van twee Ruiten 
laat spelen, deze bij één over-
slag 100% haalt met 110, en zon-
der de overslag 0% met 90, ter-
wijl als je zelf biedt (2 Schoppen 
of 2 Sans) je één down gaat en 
je met -100 precies daartussen 
nestelt.  Peanuts in elke viertal-
lentelling, maar hier allesbepa-
lend.  Het omgekeerde zien we 
vandaag ook verschillende ke-
ren.  Een paar neemt bij niemand 
kwetsbaar kansloos een manche-
bod uit met 5 Klaveren, wordt ui-
teraard gedubbeld, en gaat drie 
down voor -500.  De manche, die 
-420 of -450 op zou leveren blijkt 
door niemand gehaald, zodat an-
dere paren +50 of +100 scoren, 
in totaal een verschil van -550 tot 
-600.  Dàt tikt lekker aan bij vier-
tallen, maar bij de paren is de 0% 
niet van die uit het andere spel te 
onderscheiden bij een maximaal 
verschil van 20.   Het effect van 
het dubbelen beperkt zich tot het 
psychologisch domein. 

Geen zier
Het doet er voor de score geen 
zier toe.  Ook de latere winnaars 
gaan ergens met -1100 voor 
de bijl.  Dat is nu juist voor pa-
ren peanuts.  Als zich nog enke-
le anderen aansluiten, kan het 

zelfs gunstig blijken.  Dat gebeurt 
hier niet.  De anderen gunnen 
hen hun nul.  Heel verstandig.  
Zo zit er in de A-lijn in elf van de 
24 spellen zo’n beslissing vervat, 
hetgeen meer dan gemiddeld is.  
Ook de B-lijn heeft er een aantal 
opvallende.  Slems worden er niet 
geboden.  Wel eentje in de B-lijn, 
maar het zit er niet in.  Al bij note-
ren van de scores klinkt besmuikt 
gegniffel door de zaal bij het zien 
van de zeperds van de anderen.  
Geen groter vermaak dan leed-
vermaak.  Niemand slaagt erin al-
le arbitrair lijkende beslissingen 
goed te nemen, met als gevolg 
dat ook de hoogste scores vrij 
dicht bij elkaar liggen.  De eerste 
vier in een bandbreedte van twee 
procent.  Zo winnen Jan en Mar-
cel met 57% nipt vóór Ellie en Els, 
maar de hele bovenste helft ligt 
daar vlak achter.  

B-lijn
In de B-lijn is die bovenste helft 
ook vrij dicht opeen, maar hier to-
rent één paar boven alles en ie-
dereen uit.  Ware kwaliteit verloo-
chent zich niet.  Herman en Theo, 
vorige week nog in de A, laten 
zien dat ze zo snel mogelijk weer 
terug willen.  Niemand benadert 
hun 71,25% zelfs maar.  Grace en 
Jeannette met 56,25% nog het 
meest.  Knap.

Hoewel de gaten aardig gevuld 
worden, kunnen we nog steeds 
een of twee nieuwe paren ge-
bruiken.  Als U wilt weten of het 
ook voor U iets is, neemt U dan 
contact op met Lijnie Timmer, 
(0297)561126. 
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Argon geeft niet thuis in 
Breukelen
Mijdrecht - Argon is in Breukelen 
op alle fronten afgetroefd, de fy-
siek sterke tegenstander kwam al 
na acht minuten op voorsprong 
en na een half uur op 2-0. Inmid-
dels stond Argon met tien man 
op het veld en de tweede helft 
gaf eenzelfde spelbeeld te zien, 
niets bij Argon lukte en de drie 
aanvallers die toen werden inge-
zet konden ook geen potten bre-
ken zodat FC Breukelen uit kon 
lopen naar 4-0. Aanvaller Eser Oz-
kilit scoorde alle doelpunten en 
Argon duikelde door deze uitslag 
naar de achtste plaats op de rang-
lijst.

Snel doelpunt
De thuisploeg scoorde al snel de 
1-0, na acht minuten ging Ozki-
lit er op links vandoor en scoor-
de vrij simpel. Argon kwam in de 
loop van de eerste helft tot spaar-
zame mogelijkheden, een po-

ging van Ilias Latif werd geblokt, 
hetzelfde lot onderging een po-
ging van Bas Boelhouwer. Hal-
verwege werd een afstandsschot 
van Bas Boelhouwer in tweede 
instantie door doelman Turksma 
onschadelijk gemaakt. Na een 
hoekschop leek Argon op gelijke 
hoogte te komen echter Ian Re-
fos zag Turksma in de weg staan. 
In minuut 33 kwam Breukelen op 
2-0, een bal van rechts werd op-
nieuw door Ozkilit tegen het net 
getikt. Even daarvoor zag Ilias La-
tif direct rood, niet voor de over-
treding die hij beging maar het 
tikje dat hij daarna uitdeelde, dit 
op aangeven van de assistent. 
Daarna verscheen Ozkilit alleen 
voor Argon doelman Romero An-
tonioli maar hij schoot naast. Vlak 
voor het rustsignaal dook Ian Re-
fos over links op voor het Breuke-
len doel maar ook nu trok Turk-
sma aan het langste eind.

CSW MO8-1 trots op 
vierde plek!
Wilnis - Dit seizoen spelen Aster, 
So�e, Noor, Isa, Yuna H, Maud, Fe-
lien, Yuna P en Céline samen in 
MO8-1 van CSW.
Deze vrolijke en energieke mei-
den spelen mee in de competi-
tie van Stichting Voetbal Samen-
werking Vechtstreek. CSW MO8-
1 is het enige meisjesteam in de-
ze competitie. Vorige week heeft 
CSW MO8-1 meegedaan aan het 
zaalvoetbaltoernooi van Stich-
ting VSV. De meiden speelden 

tijdens het zaalvoetbaltoernooi 
hun allerbeste wedstrijden tot nu 
toe. Helaas werd in de poulefase 
één wedstrijd verloren en speel-
den zij een laatste wedstrijd om 
de derde en vierde plek. De wed-
strijd bleef 0-0 waarna er penal-
ty’s genomen werden.
De tegenstander schoot net wat 
vaker raak. CSW MO8-1 is uitein-
delijk vierde geworden. Als be-
loning kregen ze een mooie me-
daille.

Bosboom en Heijman 
naar finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes bal-
len toernooi van biljartclub de 
Merel te Vinkeveen zijn er in het 
afgelopen weekend meer �na-
listen bij gekomen en wel in de 
C en B poule. In de b-poule Mar-
tien Heijman, Carlo v. Avezaath 
en Coen Stevens die het ieder jaar 
toch weer �ikt om door te dringen 
tot de �nale en Caty Jansen. In de 
c-poule Peter Bosboom en Ricar-
do v. Schie, Hans Levy, Bart Ho�-
mans, Hans Bak, Ralph Dam, Je-
roen v. Rijn en Paul v. Rijn konden 
hun draai nog niet vinden met al 

die ballen die te maken had met 
wat pech in zijn spel ondanks de 
aanmoedigingen van zijn suppor-
ters. Maar er komen nog meer da-
gen. Er kunnen nog pogingen ge-
daan worden om zich in de �na-
les te spelen op de volgende da-
gen: vrijdag 25 januari van 20.00 
tot 23.00 uur, zaterdag 26 janua-
ri van 14.00 tot 18.00 uur. Waarna 
om plus-minus 19.30 uur de �na-
les zullen starten. Daarna is er de 
prijsuitreiking. Dit alles in Café De 
Merel, Arkenpark “MUR” 43, Vinke-
veen, tel. 0297-263562.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 25 janu-
ari wordt er weer een gezellige 
bingoavond georganiseerd bij 
Sportvereniging Hertha in Vin-
keveen. In de sfeervolle kantine 
wordt er onder het genot van een 
hapje en een drankje om mooie 
prijzen gespeeld. De kantine is 
open vanaf 19.00 uur en ze star-
ten om 20.00 uur. Graag tot dan!

Hogere moyennes bij 
biljarten
De Ronde Venen - Zodra de eer-
ste helft van de competitie erop 
zit worden het aantal te maken 
caramboles herzien van de spe-
lers die beter hebben gespeeld 
dan hun aanvangsmoyenne. 
Voor die spelers is het even wen-
nen. Natuurlijk hebben ze bewe-
zen dat ze het niveau aankunnen, 
maar het is wel moeilijker om par-
tijen winnend af te sluiten. Wat is 
de invloed daarvan?

Stieva/De Kuiper 1 pakt DIO in
Het team wat in het verleden al-
tijd meestreed om de ereplaatsen 
heeft het dit seizoen erg moeilijk. 
DIO is veranderd van samenstel-
ling en 6 van de 8 spelers zijn ook 
nog eens herzien. Tegen Stieva/
De Kuiper 1 kon elke speler lange 
tijd bijblijven, maar mede door de 
verhoging van het aantal caram-
boles zat uitmaken er niet in. Le-
nette Engel, Martien Heijman, Ni-
co Koster en Kees de Zwart moch-
ten zodoende de maximale score 
op het wedstrijdformulier zetten 
en stegen daardoor tevens van 
plek 3 naar plek 1 op de ranglijst. 
Nummer 2 is thans Bar Adelhof 1, 
die op bezoek bij De Springbok 1 
slechts 34 punten scoorde, ook 
mede ingegeven doordat 5 van 
de 8 spelers herzien zijn. Richard 
van Kolck zette met 18 beurten 
wel een puike prestatie neer. An-
ne Beeker en Bob van Kolck kwa-
men een paar caramboles tekort 
tegen respectievelijk Hans Bak en 
Robert Daalhuizen. Michel Bak 
eindigde met een straatlengte 
voorsprong op Chas Jans. De Bil-
jartmakers kwamen sterk voor de 
dag tegen Lutis Ventilatietech-
niek. Drie van de vier wedstrij-
den wonnen ze met mooie moy-
ennes. Bart Dirks verbaasde al-
le aanwezigen en waarschijnlijk 
ook zichzelf met een serie van 
21, procentueel de hoogste van 
de week. De kortste partij viel te 
noteren bij De Merel/Heerenlux 
1 tegen The Peanut Bar 2. John 
Vrielink herstelde zich heel knap 
na de 0 punten van zijn partij te-
gen Dorus van de Meer van vori-
ge week door in slechts 5 beur-
ten zijn 170 caramboles te ma-
ken. Een onwaarschijnlijk moy-
enne van 34. Desondanks verloor 
De Merel/Heerenlux 3 de wed-
strijd omdat de overige drie spe-
lers hun partijen verloren. 
Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 – 
Bar Adelhof 1 39-34
Stieva/De Kuiper 1 – DIO  48-29
De Merel/Heerenlux 1 – 

The Peanut Bar 2 33-36
De Biljartmakers –
Lutis Ventilatietechniek 43-33

ASM verstevigt koppositie
In de tweede divisie was De 
Springbok 2 het team wat het 
meeste punten vergaarde. Ze 
wonnen met 45-33 tegen en in 
Bar Adelhof. Willem Holla, Chris 
Draaisma en Joop Lauwers had-
den wel veel beurten nodig om te 
winnen. Jack Baak kwam 3 caram-
boles tekort tegen Je�rey Corne-
lisse wat ook nog 9 punten ople-
verde.
De Merel/Heerenlux 2 maakt niet 
zo veel kans meer op promotie, 
maar nadat ze vorige keer koplo-
per ASM hadden verslagen moest 
nu The Peanut Bar 1 eraan gelo-
ven.Drie van de vier wedstrijden 
werden gewonnen en vooral Ge-
rard Roling imponeerde door in 
20 beurten uit te zijn.
CenS won twee van de vier partij-
en tegen De Kromme Mijdrecht 1.
Aangezien John Oldersma tegen 
Willem van de Graaf 7 en Joop 
Luthart tegen Chris Esser maar 3 
punten scoorde won De Kromme 
Mijdrecht 1 met 40-34.
ASM pro�teerde van de uitglijer 
van CenS. Zij behaalden 41 pun-
ten tegen Stieva/De Kuiper 2 en 
verstevigde daardoor hun koppo-
sitie. De jonge Miguel van Nieuw-
kerk verloor van Ruud Breyaen, 
zijn drie meer ervaren companen 
Bertus Oostveen, Hennie Versluis 
en Cor Ultee wonnen hun partij-
en zonder al te veel problemen.

Uitslagen 2e divisie
CenS – 
De Kromme Mijdrecht 1  34-40
Stieva/De Kuiper 2 – ASM  30-41
Bar Adelhof 2 – 
De Springbok 2 33-45
The Peanut Bar 1 – 
De Merel/Heerenlux 2 36-44

Kortste partij en hoogste serie
John Vrielink (foto) was het snelst 
klaar (in 5 beurten), Bart Dirks 
maakte de hoogste serie (21 van 
38 is 55,26%).

De Vinken te laat op gang
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken 1 een thuis-
wedstrijd tegen medekoploper 
Tiel ’72. Na een moeizame eer-
ste helft pakte het Suiteteam na 
rust de zaken beter aan. De 6-12 
ruststand werd langzaam wegge-
werkt, maar toch kwam de over-
winning voor de bezoekers niet in 
Door de ziekte van Roosma-
rijn Mooij had trainer-coach Dirk 
van der Vliet een beroep gedaan 
op oud-eerste-speelster Maris-
ka Meulstee. Zij startte naast An-
nick Stokhof, Gideon Lee�ang 
en Rutger Woud in de aanval. De 
Vinkendefensie bestond als ge-
bruikelijk uit Fenne Claassen, Do-
rien Verbruggen, Jelle Mul en Je-
rom Stokhof. Ondanks de aan-
moedigingen van het team van 
de week, de aspiranten C1, kwam 
de thuisploeg maar moeizaam op 
gang. Het bezoekende Tiel com-
bineerde en schoot makkelijk 
en had daarnaast een prima re-
bound. Na twaalf minuten keek 
het Suiteteam aan tegen een 2-6 
achterstand. Op 3-8 was een tref-
fer van Jerom Stokhof het fraaie 
resultaat van een mooie combi-
natie met Jelle Mul. Toch over-

heersten de Tielenaren tot aan de 
rust. Alleen Rutger Woud kon de 
Vinken aan doelpunten helpen. 
Zijn vierde tre�er betekende 5-9 
en Annick Stokhof mocht twee 
Tielse tre�ers later vanaf de stip 
6-11 scoren. 

Wissels
Na de rust leek het al direct weer 
mis te gaan: Tiel liep uit naar 6-14. 
Toch was het tien minuten later 
een heel ander verhaal. Tre�ers 
van Annick (2x), Rutger, Mariska 
en Fenne (2x) brachten de tussen-
stand op 12-15. De Vinken kreeg 
weer wat hoop, maar de bezoe-
kers herpakten zich. Het laatste 
kwartier zette Van der Vliet zijn 
wissels in. Kelvin Hoogeboom en 
Eva Hemelaar kregen hun minu-
ten. Maar ondanks Vinkentre�ers 
van Annick (2x), Kelvin, Dorien en 
Rutger (zijn zesde) glipte de over-
winning naar de bezoekers. Dich-
terbij kwam De Vinken niet meer 
en met 17-21 moest Vinkeveen 
teleurgesteld naar de kleedka-
mers. Tiel staat nu alleen op kop, 
door het verlies van Vrienden-
schaar. De Vinken bungelt in de 
middenmoot met 6 uit 6.

HVM Nieuwjaar met Pubquiz
Mijdrecht – Vorige week  werd 
de Nieuwjaarsborrel van HV 
Mijdrecht georganiseerd. Anders 
dan in de afgelopen jaren, was 
gekozen voor een andere opzet.
Dus naast ontvangst met cham-
pagne en een speech van onze 
voorzitter Eltjo Bril, was dit jaar 
een Pubquiz georganiseerd. Dit 
is een heel populair spelletje. De 
Pubquiz is opgezet door Ralph 
Botman en Koen Vernooij.
Ze hebben het voorbereid en ge-
presenteerd. Uiteindelijk waren 
er 15 teams die meegedaan heb-
ben.
Rond 18:30 kwam iedereen bin-
nen. En met een glas champag-
ne in de hand hebben we ge-
proost op een fantastisch gezond 

en sportief 2019. Hierna kon wor-
den gestart met de Pubquiz. Ral-
ph en Koen hadden diverse cate-
gorieën gekozen met vragen over 
het hedendaagse nieuws, sport, 
muziek, Tv-series en HVM. Om 
een gelijke stand te voorkomen, 
was de laatste vraag: “Hoe lang 
zijn de 2 presentatoren samen in 
“millimeters”. Bijna alle team wa-
ren een combinatie van ouders 
en kinderen en de vragen waren 
voor zowel oud als jong.
Ook waren vele prijzen geregeld. 
Na de gezellige pubquiz, bleven 
velen nog lang zitten om onder-
ling nog even gezellig na te pra-
ten.Een uitermate leuke avond. 
De Pubquiz gaan we het komen-
de jaar vaker zien.

Regio - Maandag 21 januari 2019 
werd met 32 paren de 2e ronde 
van de 4” parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. Vooraf gaand aan 
de wedstrijd werd 1 minuut stil-
te in acht genomen voor Anke 
Reems die onlangs is overleden. 
Anke was ruim 30 jaar lid van de 
B.V.U. Anke stond in de Uithoorn-
se bridge wereld bekend als een 
zeer aimabele vrouw en goe-
de bridgester die menige tegen-
stander het vuur aan de sche-
nen kon leggen. In deze 2e ronde 
ging in de A-lijn de 1e plaats naar 
het combipaar Lia Guijt & Henk 
v/d Schinkel met 61,98% op de 
2e plaats eindigde Monique Ver-
berkmoes &  Jan v. Beurden met 
58,44% en op de 3e plaats ook 
een combipaar Ineke v/d Sluis & 
Huib v Ge�en met 57,71% . In  de 
B-lijn ging de 1e plaats met de 
hoogste score van de avond naar 
Bep & John de Voijs met 70,31% 
op de 2e plaats eindigde Jan 
Broeckmans & Kees Visser met 

58,85%  en op de 3e plaats  Ma-
rijke & Ger  v. Praag met 57,92% .  

C-lijn
In de C-lijn ging de 1e plaats 
naar Co Beunder & An Pronk met 
59,78% op de 2e plaats werd be-
slag gelegd door Marieke Scha-
kenbos & Rineke v. Pesch met 
56,35%  op de 3e plaats eindig-
de Thea Samson & Tineke v/d Gijp 
met 54,01%. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel mogelijk 
instroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond 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.

De Kwakel - Rondom de wed-
strijd KDO – Altior van zondag 27 
januari a.s., wil de selectie geld 
gaan inzamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding. Om de opbrengst 
zo hoog mogelijk te laten wor-
den, organiseert KDO een spraak-
makende loterij in de kantine 
van KDO.  Voorafgaand aan de 
wedstrijd gaat de selectie er al-
les aan doen om zoveel moge-
lijk loten (€ 1,- per stuk) te verko-
pen. Na a�oop van de wedstrijd 
(rond 16:15 uur) zullen de win-
nende lotnummers in de kantine 
bekend worden gemaakt, waarna 
de trotse prijswinnaars direct zijn 
of haar prijs kan ophalenDiver-
se bedrijven hebben al een pro-
duct of dienst beschikbaar ge-
steld t.b.v. de loterij. O.a een he-
renhorloge, autowasbonnen, 
sweaters,   opgemaakte planten-
bakken, ko�epakketten, polder-
sporten voor groepen, et cetera. 
U kunt als bedrijf en/of particu-
lier nog steeds prijzen / geldbe-
dragen doneren, zodat de organi-
satie onder aan de streep zoveel 
mogelijk geld overhoudt voor 

KWF. Interesse?  Stuur dan een e-
mail naar  sponsor@kdo.nl  of do-
neer via de actie site van KWF op 
de pagina van KDO.

Lot
Het allerbelangrijkste van deze lo-
terij blijft echter dat u per lot een 
bijdrage levert aan KWF Kanker-
bestrijding. KWF Kankerbestrij-
ding is een Nederlandse stichting 
die zich inzet voor bestrijding van 
kanker door middel van weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
ting, patiënten ondersteuning en 
fondsenwerving. Dat gebeurt sa-
men met vrijwilligers, donateurs, 
patiënten, artsen en onderzoe-
kers. Dus u bent op 27 januari van 
harte welkom op het sportpark 
van KDO om een leuke wedstrijd 
te zien, of Feyenoord- Ajax te be-
kijken op één van de grote scher-
men in de kantine en natuurlijk 
veel loten te kopen. Een speciale 
dank vanuit KDO gaat uit naar on-
ze hoofdsponsor Genefar. Zij heb-
ben de selectie van KDO de ruim-
te geven om KWF in Actie op de 
shirts te zetten.

KDO in actie voor KWF!

Bep & John de Voijs in 
topvorm met 70,31%

Extra aanvallers
De tweede helft zette coach Van 
Niekerk met regelmaat extra aan-
vallers in, Epi Kraemer, Dylan 
Bergkamp en Romario Aroma 
mocht de achterstand proberen 
te verkleinen. Maar FC Breuke-
len, na wat mogelijkheden om 
zeep te hebben gebracht kwam 
toch op 3-0, een slim lobje op 
rand buitenspel opnieuw van de 
voet van Ozkilit. Voor Argon kop-
te Kraemer naast na een hoek-
schop en dat was de enige aan-
vallende actie die enigszins rich-
ting doel ging voor de Mijdrech-
ters. Een kwartier voor het eind-
signaal bracht Ozkilit met een di-
agonaal afstandsschot FC Breuke-
len zelfs op 4-0. Antonioli behoe-
de Argon voor het vijfde doel-
punt voor de thuisploeg door een 

bal van Sven Kolle over de doellat 
te tikken.Bijzonder teleurstellend 
resultaat voor de Mijdrechters 
die de supporters vandaag letter-
lijk en �guurlijk in de kou lieten 
staan. Zaterdag komt Roda ’46 uit 
Leusden naar Mijdrecht, de heen-
wedstrijd werd met 2-1 verloren.












