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Gezellige wintermarkt bij
winkelcentrum Zijdelwaard

Snelle inbraak
in woning

Uithoorn - Op zaterdag 28 januari om kwart over vijf in de
middag kreeg de politie een
melding dat er een verwarde
man stond te schreeuwen in
een tuin bij een bedrijf aan de
Hoofdweg. De man keek angstig uit zijn ogen en zat onder
de bagger. De 18-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats is meegenomen voor
behandeling. Vermoedelijk had
hij drugs gebruikt.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Kom werken bij
Van Zaal Transport!

De Kwakel - Vrijdag 3 februari is er weer een gezellige bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te De Kwakel. De
koffie staat om 19.30 uur klaar
en we beginnen om 20.00 uur.
De volgende bingo is 31 maart.

Verwarde man
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Een leuke baan
als chauffeur?

Bingo

Uithoorn - Op zondag 29 januari is tussen tien uur en
kwart voor elf in de ochtend ingebroken in een woning in de
Admiraal Tromplaan. De bewoner was even weggegaan. Eenmaal terug trof hij een open
buitendeur aan. In de kamer
bleken diverse lades van kasten open gemaakt te zijn. Ook
is een geldkistje open gebroken waaruit contant geld is gestolen. Ontvreemd zijn ook een
playstation en een x-box. Mogelijk zijn er getuigen van de
snelle inbraak. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.
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Verplaatste bibliotheek
feestelijk heropend
Uithoorn - De verhuizing van de
bibliotheek vanuit het gebouw De
Hoeksteen aan de Alfons Ariënslaan
naar een daarvoor geschikt gemaakte winkelruimte in de Dorpsstraat 43, is achter de rug. Vrijdagmiddag 27 januari vond de officiele en feestelijk aangeklede heropening plaats door wethouder Ria
Zijlstra (Kunst & Cultuur) die rond
16.00 uur de officiële openingshandeling verrichte. Een half uur eerder
wierp actrice Mascha Bakker uit de
jeugdvoorstelling ‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’ zich op om voor
te lezen. Zij speelt in dit sprookje de vrouw van de Keizer en zag
er dienovereenkomstig prachtig uit
in het originele theaterkostuum zoals zij dat draagt tijdens de voorstelling in de schouwburg in Amstelveen. Aldus gekleed las zij ach-

ter in de bibliotheek een spannend
verhaal voor aan de verzamelde kinderen die rondom haar zaten. Eerder op de dag konden inwoners van
11.00 uur al van de faciliteiten van
de heropende bibliotheek gebruik
maken. De hele dag kregen bezoekers koffie/thee met wat lekkers
aangeboden. Alsof het een geheel
nieuw project betrof, zo druk was
het die dag met bezoekers wat wethouder Zijlstra de opmerking ontlokte: “Zoveel mensen heb ik nog
nooit in de bibliotheek gezien. Ongelofelijk.” Een en ander tot grote vreugde en tevredenheid van de
aanwezige directie en medewerkers
van de bibliotheek. De ruimte waarin de bibliotheek (tijdelijk) verkeert,
is de voormalige schoenmodewinkel van Zwart. Oorspronkelijk was
het de winkel van Modehuis Blok

waarvan Gerard Röling nog altijd eigenaar is. Samen met de gemeente
en het bestuur van de bibliotheek is
men er gezamenlijk uitgekomen dat
de bibliotheek hier voor een periode
van maximaal twee jaar onderdak
kan vinden omdat de Hoeksteen in
de verkoop kwam te staan. Daarna moet de bibliotheek een vaste plaats ergens in Uithoorn krijgen
waarvoor in eerste aanleg het nieuw
te bouwen en veel besproken Confucius een stukje verderop aan de
Waterlijn in aanmerking zal komen.
Maar dat gebouw staat er (voorlopig) nog niet en de gemeenteraad
moet er nog een beslissing over nemen. Dat zal naar verwachting donderdag 2 februari tijdens de raadsvergadering zijn beslag krijgen.
Vervolg elders in deze krant.

zie onze site:
meerbode.nl

Uithoorn - Zaterdag jl. was het
weer extra gezellig in winkelcentrum
Zijdelwaard. De winkeliers organiseerde weer de bekende jaarlijkse
wintermarkt. De markt stond in het
teken van de saleperiode. Verschillende winkeliers hadden een gezellige kraam voor hun winkel waar ze
hun koopjes aanboden. Daarnaast
worden bezoekers op het centrale

plein bij Jumbo verwend met warme
drankjes en wat lekkers. Vooral bij
bakker Hulleman was het erg druk.
Daar werden de bezoekers getracteerd met of een heerlijk kopje koffie
of chocolademelk ( namens de gezamelijke winkeliers) en Hulleman
zorgde voor verschillende lekkernijen , die gezien de enorme drukte erg
aansloegen bij de bezoekers.

Zuid Amerikaanse avond
bij de Wereldkeuken
Uithoorn - Op 15 Februari is er
weer een wereldkeuken in t Buurtnest. Deze avond kunt u gaan genieten van gerechten uit Zuid Amerika. Aanmelden voor deze avond kan
door een mail te sturen naar wereldkeukeneuroparei@gmail.com of door

een bericht achter te laten op onze
facebookpagina Wereldkeuken Europarei. Aanmelden kan tot 13 februari. Kosten zijn 5,- pp, ex drankjes.
t Buurtnest is open voor bezoekers
vanaf 18.00 uur, het buffet wordt om
18:30 geopend. Tot ziens op de 15e!

facebook.com/

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Het DUET schenk
kinderboerderij cheque

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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Bestuursvoorzitter Eigen Haard Mieke van den Berg en Europarei bewoonster Nassera Achaboun slaan
symbolisch de eerste paal voor het nieuwbouwproject aan de Europarei

Nieuwbouw aan de
Europarei van start
Uithoorn - Woningbouwcorporatie
Eigen Haard heeft er woensdagmiddag 25 januari een ware happening
van gemaakt ter gelegenheid van
het nieuwbouwproject wat tussen de
flats aan de Europarei van start is gegaan. In een grote partytent achter
’t Buurtnest had zich een groot gezelschap verzameld waaronder omwonenden, schoolkinderen van de
Vuurvogel, medewerkers van de gemeente, vertegenwoordigers van woningbouwcorporatie Eigen Haard die
opdrachtgever van het project is en
Bouw & Ontwikkelingsmaatschappij Heddes uit Hoorn die de nieuwbouw ter hand zal nemen, wethouder
Hans Bouma (Wonen), burgemeester
Dagmar Oudshoorn, diverse raadsleden en verdere genodigden. Kortom, een bont gezelschap van vooral betrokken belangstellenden. Samen met de gemeente Uithoorn en
met inbreng van bewoners en buurt-

organisaties heeft Eigen Haard een
nieuwbouwplan opgesteld voor rond
en op de plek van de Straatsburg-,
Churchill- en Gasperiflat. De laatste
twee flats staan nog op de nominatie om binnen afzienbare tijd te worden gesloopt, waarbij de Churchillflat als eerste op de nominatie staat.
Zes flats zijn in de achterliggende
tijd gerenoveerd. Op de plaats van de
straks verdwenen flats worden in totaal ongeveer 190 nieuwe woningen
en appartementen gebouwd met een
sociale status, een gemiddelde huur
en koop.
Tijdcapsule
Omdat het project in de loop van
de tijd breeduit met de verschillende partijen is doorgesproken, werd
dit door diverse betrokken sprekers
en geïnterviewden met een open benadering en een positieve instelling toegelicht. Daaronder ook een

bewoonster die al 20 jaar in de Europarei woont en alle ontwikkelingen van renovatie tot sloop en nu
nieuwbouw heeft meegemaakt. Zij
ging met name in op het sociale plan
dat tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen de bewonerscommissie, Eigen Haard en
de gemeente om bewoners elders
te huisvesten bij sloop van de flats.
“Veel mensen zijn goed terecht gekomen,” zo zei zij. Bestuursvoorzitter
Mieke van den Berg merkte op dat
Eigen Haard het belangrijk vindt dat
er in samenwerking met de gemeente een goede en gevarieerde woonruimte wordt geboden in Uithoorn.
De sloop van drie verouderde flats
bood die optie op de locatie van de
Europarei. Wethouder Hans Bouma
zei heel blij te zijn met het initiatief
van Eigen Haard.
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Tijdens het kerstdiner
van IKC het Duet werden alle ouders uitgenodigd om in de omgebouwde speelzaal tegen een kleine vergoeding een hapje en een
drankje te komen halen. Terwijl de
kinderen in de klas met de meester
of juf aan een heerlijk diner zaten,
hadden de andere teamleden en de
oudervereniging ervoor gezorgd dat
er warme chocomelk, gluhwein en
lekkere hapjes klaar stonden. Het
geld wat hiermee opgehaald werd,
was voor het goede doel: Kinderboerderij de Olievaar. Zij zijn afhankelijk van vrijwilligers, donaties en

giften en ontvangen geen subsidie
meer. Donderdag 26-01-2017 kon
op IKC het Duet een cheque van
270,00 euro overhandigd worden
aan Willem Körnmann van Kinderboerderij de Olievaar. Natuurlijk zijn
zij hier heel blij mee; zo kan er eten
voor de dieren gekocht worden en
materiaal voor het verschonen van
de hokken. Zij zouden graag meer
donaties willen ontvangen voor het
aanleggen van een riool, zodat er
een toilet voor bezoekers gerealiseerd kan worden. De Olievaar is
ook nog dringend op zoek naar vrijwilligers.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

IVN-lezing

De Zonnebloem dankt de
Praktijkschool
Uithoorn - De Zonnebloem afdeling Uithoorn/Amstelhoek heeft al
vele jaren een samenwerkingsverband met de Praktijkschool in Uithoorn. Elk jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd waarbij leerkrachten, maar vooral leerlingen van de school een belangrijke
bijdrage leveren. Welke activiteiten
worden er zoal georganiseerd zult u
zich afvragen.
Enkele keren per jaar wordt er een
bingomiddag georganiseerd. Er
schuiven dan zo’n 20 gasten aan
bij mooi versierde tafels om gezellig een bingomiddag te hebben. De
leerlingen verzorgen de middag,
maar er zijn dan ook gasten die het
niet meer zo goed kunnen bijhouden en die worden dan door andere
leerlingen weer geholpen. Een andere keer wordt er een High Tea georganiseerd. Ook dan is er voor de
leerlingen veel werk aan de winkel.
Zij maken gezamenlijke allerlei lekkernijen klaar die dan worden opgediend. Rond de kerstdagen worden er kerststukjes gemaakt door

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Weekagenda Vita Amstelland
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Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
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OPLAGE: 14.900

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Toen & Nu…

Aflevering 42

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Regio - Op dinsdag 7 februari om 20.00 uur organiseert IVN
De Ronde Venen twee natuurlezingen in het NME-centrum De
Woudreus, Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis: Bedreigde Vogels
en Natuur is om de Hoek. Spreker is Hans Peters.
Bedreigde vogels
Een aantal vogelsoorten, waaronder akker- en weidevogels lijken in een vrije val terecht gekomen te zijn. Hun aantallen kelderen in ijzingwekkende vaart naar
beneden. Dit is voor een belangrijke gedeelte te danken aan ons
veranderende landschap, het
geïntensiveerde boerenbedrijf
en opstuwende economie. Ook
op internationaal gebied hebben tal van soorten het moeilijk. Al sinds 1899 zet Vogelbescherming zich in voor vogels en
hun leefgebieden. In de afgelopen decennia zijn er tal van successen geboekt. Een realistische
kijk op vogelontwikkelingen met
een positief einde.

tuur. Maar vaak zijn veel dieren
je te snel af en zie je ze nog net
in een ooghoek wegschieten. Tijdens de presentatie verrassende
ontmoetingen met dieren dichtbij huis. Van grutto tot ringslang
en van ijsvogel tot vos. Wie zijn
ogen open heeft, ziet altijd wat.
Samen met natuurfotograaf Jeroen Stel bracht Hans Peeters
het boek uit ‘Natuur is om de
Hoek’. Peeters kijkt vanaf zijn
tiende jaar naar vogels en noemt
zichzelf een ‘beetje vogelgek’. Hij
kan zich geen dag zonder vogels
voorstellen en dat hoeft ook niet.
Al meer dan een kwart eeuw
werkt hij bij Vogelbescherming
Nederland en is hoofdredacteur
van het tijdschrift Vogels. In zijn
vrije tijd is hij – hoe kan het anders - vaak in de natuur te vinden. Hij bezocht veel gebieden
als schrijver en fotograaf, maar
vooral als natuurgenieter. Peeters heeft een aantal boeken geschreven en honderden artikelen
gepubliceerd over vogels en natuur. De zaal is open vanaf 19.45
uur. De lezing is voor iedereen
toegankelijk. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage
van 2.50 euro wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie:
Gerda Veth, tel 0297-263656.

Natuur is om de Hoek
Natuur is dichterbij dan je denkt
en loert vaak om de hoek. Of het
nu de pimpelmezen in je nestkast zijn of de scharrelende
roodborst in je tuin; overal en altijd valt er te genieten van de na-

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
1986 ELZENLAAN... TOEN
De foto is gemaakt in juni 1986 van de sloot achter de Elzenlaan. Links
is het houten schuurtje op het tuinland van Manus Vermeij. Het zal in
de oorsprong wel een turfschuur geweest zijn; misschien wel van Jan
Leenders die het Zijdelmeer uitbaggerde. Bij zijn dood in 1890 werd
het bedrijf gestopt door de erven Leenders. Het stuk water achter de
Schanskerk werd gedempt voor de aanbouw van het priesterkoor van
de kerk. De arken en woonboten die daar lagen werden in 1960 verplaatst naar de Elzenlaan. Vanaf 3 november werden daar de eerste 10
bewoners ingeschreven.
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De Kwakel

gasten, weer begeleid door leerlingen. Jaarlijks worden er door leerkrachten en leerlingen ook kersten paaspakketten, die door de RIKI
Stichting beschikbaar worden gesteld, worden gesteld bij de gasten
thuisbezorgd.
Het bestuur van De Zonnebloem is
heel blij met deze samenwerking
en vond het tijd om de dankbaarheid eens te tonen. Een van de bestuursleden die zeer creatief is heeft
in een keramiek uitvoering een
mooie Zonnebloem gemaakt met
daarin een tekst waarin de Zonnebloem haar dankbaarheid tot uiting
laat komen.
Op dinsdag 24 januari hebben een
tweetal bestuursleden van de Zonnebloem de plaquette aangeboden
aan twee vertegenwoordigers van
de school. Hierbij werd van beide
kanten uitgesproken dat de samenwerking voor beide partijen heel
nuttig is en dat we hier nog lang
mee door kunnen gaan. De plaquette krijgt binnen de school een
mooie plaats.

Bedreigde Vogels en
Natuur is om de Hoek

De Toermalijn helpt
Voedselbank
Uithoorn - Vorige week hebben
de leerlingen van Openbare Basisschool De Toermalijn een inzamelingsactie gehouden voor De Voedselbank Uithoorn - De Kwakel.
Door het grote succes van vorig
jaar waren de kinderen nu extra gemotiveerd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: 35 kratten en een
grote hoeveelheid aan lege flessen! De leerkrachten stonden dagelijks stil bij deze actie, mede hierdoor is het een groot succes geworden. Met de betrokkenheid van de
ouders heeft dat geleid tot zowaar

11 kratten meer dan vorig jaar! Wat
een inzet van iedereen bij OBS De
Toermalijn! En, nog belangrijker, alle betrokkenen (schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen) tonen zich bewust van de medemens
die het zwaar heeft en wat hulp kan
gebruiken. Ook het statiegeld van
de flessen (naar schatting zo’n 70
euro) zal goed besteed worden. De
Voedselbank Uithoorn - de Kwakel
bedankt iedereen voor de gulle giften en zorgt dat alles terecht komt
bij de mensen die het hard nodig
hebben.

en geoorde fuut Ook als zij zich niet
allemaal laten zien valt hier veel te
genieten. Deze IVN-excursie is voor
iedereen toegankelijk. Neem zelf
wat te drinken en een lunch mee
en zorg voor passende kleding en
stevig schoeisel of laarzen. Een kijker is natuurlijk erg prettig en er
zijn meestal wel enkele telescopen
waardoor u af en toe een blik kunt
werpen. Datum: zaterdag 4 februari
2017. Verzamelen: parkeerplaats bij

de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om
8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 14.00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding autokosten
in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig. Afgelastingen
staan ca. 1 uur voor aanvang van de
excursie op de website: ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Info
en excursieleider: Ad van Uchelen
(0297-250163).

2015 ELZENLAAN... NU
In 1961 lagen er 16 arken en woonboten aan beide zijden van de Elzenlaan. De voorste ark rechts is van Ad en Quileen van der Schaft, die op
die plek al vanaf 1976 wonen. De ark is in 1985 wel helemaal opnieuw
opgebouwd op een nieuwe betonnen bak. Het oude landje van Vermeij is nu een prachtig rustig natuurgebied en hier leven allerlei verschillende soorten watervogels en opvallende vogels zoals reigers, lepelaars en ooievaars.
Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com
(foto’s: Stichting Oud Uithoorn De Kwakel & Stichting
De Kwakel Toen & Nu /
Dirk Plasmeijer)

Vogelexcursie De Stulp
Regio - Voor een flinke boswandeling kun je nergens beter terecht dan in de uitgestrekte bossen van De Lage Vuursche. Deze
prachtige lange wandelroute voert
over heide- en stuifzandgebied van
De Stulp. De combinatie van open
en gesloten terrein, plus de aanwezigheid van water, trekt veel dieren

naar De Stulp. Groot en klein wild
als ree, das, vos en eekhoorn voelen zich hier thuis. Vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan
heel veel verschillende soorten vogels zoals roodborsttapuit, zwarte
specht, kruisbek, klapekster, appelvink, goudvink, raaf, en diverse mezensoorten, maar ook aan dodaars
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Impressie van de nieuwbouw 1e fase ‘tussen de flats’ met op de achtergrond boven het midden van de afbeelding de
N201 en links beneden de Arthur van Schendellaan

Nieuwbouw aan de
Europarei van start
Vervolg van de voorpagina.

Ook de gemeente ziet graag een
gevarieerd woningaanbod. Bouma ziet daardoor ook wat meer ‘beweging’ komen. “Je begint op de
woningmarkt als starter en je wilt
doorgroeien. Niet iedereen wil meteen ergens anders heen maar in de
woonwijk blijven. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd lukt maar het
blijft hierdoor mogelijk om door te
stromen.” Aldus Bouma. Bouwbedrijf Heddes bouwt al langer voor
Eigen Haard en heeft bij de woningcorporatie in de loop der tijd veel
vertrouwen opgebouwd. Volgens directeur Niels Doodeman moest men
toch weer met een mooie en geslaagde presentatie de concurrentie voor blijven om deze klus in de
wacht te slepen. Bijzonder is in dit
project dat het puin van de gesloopte flat weer wordt (her)gebruikt bij
de nieuwbouw in o.a. de fundering
en betonvloeren. De nieuwbouw
voldoet in hoge mate aan duurzaamheid en speelt in op het convenant energieneutraal in 2040. Verder was er aan deze feestelijke middag een kleurwedstrijd voor kinderen verbonden waarbij tien tekeningen die in de tent waren opgehan-

gen, voor in aanmerking kwamen.
Drie daarvan werden door een ‘jury’- waarvan burgemeester Oudshoorn deel uitmaakte – tot de mooiste en meeste beeldende gekozen.
De kinderen die ze hadden gemaakt
kregen daarvoor iets leuks als beloning. Tevens was het mogelijk dat
de aanwezigen persoonlijke informatie, foto’s en/of tekeningen uit
onze huidige tijd en levenssfeer
konden inleveren voor de ‘tijdcapsule’. Een metalen cilinder die daarmee kon worden gevuld waarna die
werd afgesloten. Later is de capsule samen met burgemeester Oudshoorn in de grond onder de entree
van het nieuw te bouwen appartementsgebouw geplaatst. Het is de
bedoeling dat de capsule over 50
jaar wordt geopend. (In de hoop dat
men dan nog weet dat die er toen
op die plek neergelegd is…).

Eerste paal
Vervolgens werd het gezelschap onder tromgeroffel van de drumband
Brotherhood naar de plaats op het
erg koude terrein geleid, pal tegenover sporthal De Scheg, waar (symbolisch) de eerste paal zou worden
geslagen. Iets wat vaker gebeurt bij
dit soort gelegenheden. Bewoonster

van de Europarei en vrijwilliger Nassera Achaboun en bestuursvoorzitter Eigen Haard Mieke van den
Berg zorgden in witte jassen en hel-

Impressie van een woningblok

Botdichtheidsmeting
Uithoorn - Vraagt u zich wel eens af
of u botontkalking heeft en hoe u dit
kunt voorkomen?. Het consult wordt
meestal geheel of gedeeltelijk vergoed als “natuurgeneeskundig consult” uit de aanvullende verzekering.
Meer informatie vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit
Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 0773871144. ming van botontkalking.
Het consult wordt meestal geheel of
gedeeltelijk vergoed als “natuurgeneeskundig consult” uit de aanvullende verzekering. Meer informatie

Start Nationale Voorleesdagen
op OBS Toermalijn
Uithoorn - De 14e editie van De
Nationale Voorleesdagen zijn op
obs Toermalijn afgelopen woensdag
25 januari van start gegaan met een
voorleesontbijt. De groepen één tot
en met vier van Toermalijn ontbeten daarom in pyjama op school. De
leerlingen kwamen op school in hun
mooiste pyjama’s, vaak met sloffen
en een enkeling had ook zijn knuffel meegenomen. Iedere leerling
had een ontbijtje meegenomen. Na
het gezellige ontbijt werd er in iedere groep van de onderbouw voorgelezen door een ouder. Door het hele
land werd er door bekende en minder bekende Nederlanders voorgelezen op scholen en kinderdagverblijven, om zo het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen le-

zen te stimuleren. Onder meer minister Stef Blok, Eberhard van der
Laan, Lieke van Lexmond lazen voor
op kinderdagverblijven, bibliotheek
en scholen.
In de onderbouw zal de rest van
de week in het teken staan van de
voorleesdagen. Dit betekent, dat de
kinderen volop gaan genieten van
prachtige boeken en verhalen. De
leerkrachten gaan iedere dag in een
andere groep voorlezen. Ook zal er
naar aanleiding van het prentenboek van het jaar, “De Kleine Walvis” van Benji Davis, geknutseld
worden. Deze gezellige ochtend
was een geweldige start van de Nationale Voorleesdagen. De Nationale Voorleesdagen duren nog tot zaterdag 4 februari.

men dat dit klusje (onder leiding
van de heibaas van Vroom Funderingstechnieken) vakkundig werd
geklaard. Na afloop ging het gezelschap weer richting bouwtent waar
onder het genot van een hapje en
een drankje. Een en ander werd mede verzorgd door de stichting Pavones die lekkere versnaperingen van
Turkse, Surinaamse, Somalische en
de Marokkaanse oorsprong aanbood. Volgens een woordvoerder
van Eigen Haard zijn de eerste bewoners van het nieuwbouwproject ook al bekend! Dat wordt een
aantal uit de Churchillflat waarvan
de sloop dit jaar vanaf september
plaatsvindt. Hij stelde dat tegen die
tijd de nieuwbouw woningen zover
afgebouwd en opgeleverd zijn, dat
de betreffende bewoners uit de flat
daar naartoe kunnen verhuizen…
Maar dan moet het allemaal wel
meezitten. Op de artistieke impressie is het project weergegeven De
duidelijk in beeld zijnde woningen
en het appartementsgebouw behoren tot de eerste fase. De grijze
silhouetten behoren tot de volgende bouwfasen. Naast het ‘hosanna’ over dit nieuwbouwproject zijn
er in Uithoorn bij bewoners ook andere geluiden te horen. Vooral in de
Oranjebuurt in het Oude Dorp, met
name in de Beatrixlaan. Daar voelt
men zich al geruime tijd door Eigen
Haard in de steek gelaten, onfatsoenlijk behandeld en voor dubbele huur geplaatst… Hoe de bewoners daarover denken laten ze ook
duidelijk weten. Binnenkort leest u
daar meer over in deze krant.

vindt u op www.osteocontrol.nl. Inschrijven kan bij: Fit Focus, Maashoflaan 5, Venlo, 077-3871144. Op
8 februari kunt u in Uithoorn een
hielbotscan laten maken om uw
botdichtheid te meten. Botontkalking begint al vanaf 35 jaar en jaarlijks breken meer dan 80.000 mensen boven 50 jaar een bot ten gevolge van Osteoporose (ernstige
botontkalking). Vroegtijdig onderzoek en preventie kan veel klachten en botbreuken voorkomen. Extra risicofactoren voor botontkalking zijn: osteoporose in de familie,
roken, veel stress, alcoholconsumptie, medicijngebruik, overgang, weinig lichaamsbeweging, onvoldoende zonlicht, laag lichaamsgewicht,
maag-/darmproblemen en stofwisselingsziekten. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door OsteoControl en
bestaat uit twee delen: een risicoanalyse met vragenlijst en een ultrasound hielbotscan. U krijgt direct
de uitslag en een persoonlijk advies ter preventie van botontkalking
(geen produktverkoop). De meeste
verzekeringen vergoeden het OsteoControl consult. Kijk voor informatie hierover op www.osteocontrol.nl.
Inschrijven kan bij: Fysiotherapie
Amstelhof, Noorddammerweg 30,
Uithoorn, 0297-521539.

Sfeervol winterconcert KNA
Uithoorn - Op zaterdag 11 februari vindt het jaarlijkse Midwinterconcert van Muziekvereniging KnA
plaats in De Schutse in Uithoorn.
Tijdens dit concert zal het KnA Orkest natuurlijk acte de présence geven maar daarnaast zullen er ook
optredens zijn met violisten en cellisten. Deze, veelal jonge, muzikanten treden samen met het orkest op
met speciaal voor deze gelegenheid geschreven arrangementen.
De sfeer van de muziek is als de
midwinter; soms mysterieus en zelfs
zwaar als een dik pak sneeuw, soms
gevoelig, als de lichte trilling van
de opkomende lente. Het prachtige
Anne Frank met een vioolsoliste, het
bekende Dances with Wolves met
een celliste, Le Cygne (de zwaan)
uit het Carnival des Animaux met violosten en cellisten vormen slechts
een greep uit het repertoire.
Projecten
KnA is een zeer actieve muziekvereniging die op veel verschillende
manieren probeert mensen te enthousiasmeren naar muziek te luis-

teren en zelfs een instrument te leren bespelen. In dit kader zijn er in
de afgelopen jaren een paar projecten opgestart zoals het project
op de basisscholen en ook de Middelbare Muziek Meesters. Daarnaast zoekt de vereniging ook tal
van initiatieven om het samen mu-

Freek Dokter vierde zaterdag 21 januari het 55-jarig jubileum van zijn autorijschool

Autorijschool Dokter
55 jaar op de weg
Uithoorn - Zaterdag 21 januari jl.
vierde men bij Autorijschool Dokter aan de Korenbloem een jubileumfeestje in de vorm van een Open
Huis. Reden was dat Freek Dokter (74) op die datum 55 jaar (nog
steeds) zelfstandig autorijschoolhouder is en huidige leerlingen,
maar vooral oud-leerlingen, hem
daarmee op zijn woonadres konden feliciteren. Dat is volop gebeurd,
maar ook veel felicitatiekaarten waren zijn deel. Aan huis houdt Freek
tevens ‘kantoor’; theorielessen worden van daaruit gegeven. Praktijklessen vinden natuurlijk buiten op
de weg plaats met de auto. 55 Jaar
autorijles geven op deze manier is
uniek, ook al omdat Freek al die jaren
dit geheel zelfstandig – zonder personeel – met succes heeft gedaan.
En naar hij zelf zegt wil hij daar nog
wel even mee doorgaan zolang hem
dat gegeven is. In al die jaren heeft
hij veel veranderingen ontwikkelingen meegemaakt in het vak, het verkeer, de regelgeving en in de mentaliteit van zowel collega’s als leerlingen. Maar ook het opkomend (verboden) gebruik van de smartphone
tijdens het rijden. Freek is welhaast
‘de nestor’ van autorijschoolhouders
in de provincie. Iedereen kent hem,
ook bij het CBR. Maar het leukste
vindt Freek dat hij tegenwoordig les
geeft aan jonge mensen die de vijfde generatie van sommige van zijn
klanten zijn. “Een leerling moet goed
leren autorijden. Jij moet jouw auto
aan je kind of kleinkind durven meegeven als die zijn rijbewijs heeft. Ze
kunnen dat al op hun 17e jaar halen,
maar mogen nog niet alleen de weg
op. Dan ga je als ouder er wel naast
zitten om ze ervaring te laten opdoen
in het verkeer,” vertelt Freek die met
veel van zijn klanten een band heeft
opgebouwd. Deze gang van zaken
was voor hem een geheel nieuwe
gewaarwording toen dit zo werd ingesteld. Ook hier heeft hij zich op ingesteld en doet er graag aan mee.

voorzitter van de Oranjevereniging in
Ouderkerk a/d Amstel. En inmiddels
ook al 25 jaar lid van het comité 4 en
5 mei. Verder kookt hij graag, dus in
een gat vallen doet hij niet mocht hij
met zijn werk ophouden. Freek Dokter is van oorsprong geboren en getogen in Wilnis en komt uit een gezin met negen kinderen. Hij doorliep met succes de Landbouwhogeschool. De voorliefde voor het autorijden en lesgeven stamt uit zijn militaire diensttijd. Daar had Freek de
functie van Motor Transport Officier
toebedeeld gekregen en verzorgde
onder andere de rijopleidingen. Vervolgens beoordeelde hij wie geschikt
was om op bepaalde legervoertuigen te kunnen en mogen rijden. Na
zijn diensttijd startte hij op 20 januari 1962 zijn Autorijschool Dokter
aan de Raadhuisstraat nr. 11 in Wilnis. Eerst met één auto, maar de zaken gingen zo goed dat hij in tijd van
acht maanden negen auto’s met instructeurs op de weg had. Leerlingen
kwamen niet alleen uit Wilnis, maar
ook uit Mijdrecht en de verre omgeving, zoals Breukelen. Zelfs mensen
uit Utrecht en Driebergen kwamen
bij hem autorijles nemen. En de autorijschool had als een van de eersten zelfs een rijsimulator.

Hoelang nog?
Freek zegt dat hij nog steeds bijscholingen volgt voor zover dat noodzakelijk en verplicht is. Hij is overigens een van de weinigen die destijds het examen voor autorijschoolhouder hebben afgelegd bij Verkeer
& Waterstaat. “Daar kreeg ik toen
een prachtige oorkonde met mijn foto en ‘Je Maintiendrai’ erop met de
handtekening van de ministere eronder. Daar ben ik nog steeds trots
op. Tegenwoordig krijg je een simpel
kaartje met je naam en daar staat
zelfs je foto niet meer op… Als je
mij vraagt ‘Freek hoelang doe je het
nog’, dan zeg ik ‘op het moment dat
ik ’s morgens een keer wakker word
en denk nou kan het niet meer, dan
schei ik ermee uit.’ Maar zoals het nu
gaat dan kan ik het nog wel tien jaar
volhouden. En elke dag met plezier
hoor!” Behalve dat Freek nog steeds
elke dag werkt is hij ook al vele jaren

Generaties les gegeven
Om meer ruimte te hebben voor zijn
rijschoolactiviteiten verhuisde hij tien
jaar later naar Uithoorn, eerst naar
een woning ‘In het Midden’ en in
1978 naar de ‘Korenbloem’. Alle activiteiten werden vanuit huis gedaan
en de instructeurs namen de auto’s
mee. Dat zijn overwegend auto’s van
het merk Fiat geweest die met eigen
kapitaal waren gefinancierd en eigendom waren van de Autorijschool.
Het getuigt van goed ondernemerschap om dat zo voor elkaar te krijgen. Dat is vandaag nog zo, al hoewel Freek momenteel de enige is
in zijn Autorijschool die nog actief
theorie en rijles geeft en daarvoor
één auto tot zijn beschikking heeft.
In voorgaande jaren heeft hij zijn
school wat ‘afgebouwd’ en zijn de
instructeurs hun eigen weg gegaan.
Een en ander lag ook ten grondslag
aan zijn leeftijd en hij wilde het wat
rustiger gaan aandoen. Maar dat
laatste lukt nog steeds niet helemaal.
Hij is geen man om stil te zitten. Zijn
autorijschool is zowel zijn hobby als
zijn werk en floreert nog steeds. “Het
is een hartstikke leuk vak en heel
gevarieerd. Ik geef les aan jong en
oud, mannen en vrouwen. Het contact met mensen doet mij goed. Het
houdt je jong. Ik geef nu les aan jonge mensen waarvan ik hun opa’s,
oma’s, vaders en moeders in de klas
en de leswagen heb gehad. Generaties hebben bij mij achter het stuur
gezeten.” Aldus Freek die honderd
uit kan vertellen over zijn 55 jaar ervaring, doen en laten als rijinstructeur. Hij kan er een boek over schrijven. Maar of dat er ooit van komt?...

ziek maken te bevorderen. Eerder werd al samengewerkt met een
aantal zangers en zangeressen, gitaristen, een kinderkoor en een violiste. Dit smaakte naar meer! Daarnaast zullen de Middelbare Muziek
Meesters, zij zijn afgelopen september pas begonnen met de lessen, en
de leden van het leerlingenorkest

een paar stukken meespelen. Kaarten voor dit concert kosten 7,50 in
de voorverkoop verkrijgbaar bij de
leden van het orkest en bij Digitotaal CSU aan de J. V.d. Vondellaan
37 in Uithoorn. Aan de deur kosten de kaarten 10,00. Het concert
begint om 20.00 uur in De Schutse, Uithoorn.
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VERPLAATSTE
BIBLIOTHEEK

feestelijk
heropend

Vervolg van de voorpagina.

De huidige locatie is door een rigoureuze verbouwing van het voormalige winkelpand geschikt gemaakt om de bibliotheek
in onder te brengen. Alles is gelijkvloers en
het is een ‘diepe’ ruimte waarin het merendeel van de collectie een plaats heeft gevonden. In de praktijk blijkt het voor rolstoelgangers van buitenaf nog niet goed
toegankelijk te zijn. Wethouder Zijlstra
heeft daar overigens kennis van genomen
en zei voor verbetering te zullen zorgdragen. Omdat de bibliotheek in de Hoeksteen
over veel meer ruimte beschikte was het de
vraag of men de hele collectie in de nieuwe

situatie ook kwijt kon. “We hebben keuzes
moeten maken, dat wel,” laat Anton Furnée
weten die de ‘bieb’ in Uithoorn onder zijn
hoede heeft. “Alle romans en de complete jeugdcollectie zijn onveranderd beschikbaar. Net zoals de boeken over de geschiedenis van Uithoorn. Van de ‘informatieve
boeken’ zoals boeken over koken, reizen
en computergebruik hebben we niet alles
in de schappen kunnen plaatsen, maar zijn
op verzoek allemaal wel beschikbaar.”

beeldschermen voor internet, een counter met een betaalautomaat waarmee
bijvoorbeeld tickets voor internetgebruik
besteld en betaald kunnen worden, een
inleverkast voor teruggebrachte boeken
en verder is er een moderne verlichting
met verstelbare lampen waardoor een
collectie op sommige plaatsen mooi uitgelicht kan worden. Voorts heerst er in
de ruimte zomer en winter een constante temperatuur wat niet alleen de collectie ten goede komt maar waar het tevens
prettiger werken is. Al met al een zeer
modern uitgevoerd bibliotheek dus.
Directeur
Amstelland
Bibliotheken
Daphne Janson wijst op de service die
aan leden van de bibliotheek wordt geboden. Voor lezers van boeken in onder
andere Zijdelwaard die de bibliotheek
ineens veel verder weg vinden en daar
om uiteenlopende redenen niet kunnen
komen, heeft de bibliotheek een lezersservice. Zij kunnen boeken die ze willen
lezen bij de bieb opgeven waarna vrijwilligers die kosteloos aan huis brengen. Mensen met een e-reader kunnen
ook online boeken reserveren. Maar er
is meer want op vrijdag zijn de selfserviceuren een nieuw begrip dat in het leven is
geroepen. Van 11.00 tot 14.00 uur zijn er
geen medewerkers maar wordt hun taak
waargenomen door vrijwilligers: gastvrouwen en gastheren die bezoekers welkom
heten en ondersteunen bij het gebruik van
de bibliotheekfaciliteiten. Bekeken wordt of
het zinvol is om de selfservice-uren mettertijd uit te breiden.

Wifi
Er zijn leestafels en Wifi, een plek met

Opening met een wens
Alvorens wethouder Ria Zijlstra de ope-

ningshandeling verrichtte was het Daphne Janson die toch ook enige woorden
aan de heropening wilde wijden. Behalve dat zij alle aanwezigen van harte welkom heette bij de heropening bedank-

te zij voornamelijk alle medewerkers en
vrijwilligers voor het vele werk dat zij gedaan hebben bij de verhuizing van de bibliotheek en het samenstellen van de collectie, het zoeken van bijpassend (hergebruikt) meubilair en de verdere hulp bij
de inrichting. Zij noemde de locatie ‘een
nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van
de bibliotheek’ die daarvóór dertig jaar in
de Hoeksteen was gevestigd en waar zij
mooie herinneringen aan had. “Een afzonderlijk woord van dank wil ik richten aan
Gerard Röling die de ‘sleutel’ heeft gegeven van het pand om er de bibliotheek te
huisvesten. Anderzijds heeft ook de gemeente het financieel mogelijk gemaakt
om naar deze plek te verhuizen. Wethouder, raadsleden en ambtenaren veel dank
voor uw getoonde betrokkenheid bij de bibliotheek. Onze inzet is om van deze bibliotheek een levendige plek te maken die

ook iets toevoegt aan de Dorpsstraat.” Aldus Janson die nog kort in ging op het geschikt maken van het pand, de inrichting,
de verhuizing en vooral de extra service
die de bieb te bieden heeft voordat zij het
woord gaf aan wethouder Zijlstra. Die was
kort van stof in haar bewoordingen. De
wethouder complimenteerde alle betrokkenen met de geslaagde locatie en feliciteerde iedereen met de heropening. “De
bibliotheek neemt een belangrijke plaats
in de samenleving in omdat ontmoeting,
debat en taal er centraal staan. Ik wens
de bibliotheek hier heel veel succes,” besloot Zijlstra die vervolgens de openingshandeling verrichtte met het opschrijven
van een wens op een ingelijst stuk papier
op een schildersezel. Die luidde: ‘Ik wens
dat de bibliotheek steeds meer een centrum wordt van taal, lezen, ontmoeting,
debat en verbinding.’ Waarmee de officiële (her)opening een feit was. Jong en oud
konden daarna zelf met naam en toenaam
de wens onderschrijven of er nog wat aan
toevoegen. Een aantal kinderen nam daarbij het voortouw.
De openingsuren zijn alle dagen niet gelijk. Of dat handig is? Op vrijdag kan men
voortaan van 11.00 tot 20.00 uur terecht
met selfservice-uren’ van 11.00 tot 14.00
uur. De openingsuren zijn verder: ma van
14.00 tot 17.00 uur; di van 14.00 tot 18.00
uur; wo van 10.00 tot 17.00 uur; do van
14.00 tot 18.00 uur; vrij (bekend) en za van
11.00 tot 15.00 uur. Op zondag is de bibliotheek gesloten. Lopend en per (brom)fiets
is de bibliotheek goed bereikbaar. Wie per
auto komt dient deze te parkeren op het
parkeerterrein achter de Coop.
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ligers die op het parcours stonden,
was dat wel iets anders omdat zij
lange tijd op dezelfde plek hebben
gestaan. AKU wil hierbij al zijn vrijwilligers, meer dan 130 op deze dag,
enorm bedanken voor hun hulp en
inzet. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om een dergelijk evenement
te organiseren.

Record aantal deelnemers
bij Uithoorns Mooiste
Uithoorn - De organisatoren hadden er al een beetje op gehoopt
,maar zelfs na het geweldige aantal
deelnemers aan de editei van vorig
jaar namen afgelopen zondag een
record aantal deelnemers deel aan
de drie officiele wedstrijdafstanden
van het Zorg- en Zekerheid Circuit.
Het enorme aantal van 1450 lopers
kwamen voor een van de afstanden
over 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse Mijlen. Meer dan 400 lopers
stonden aan de start van 5 km om
11.00u. en 8 minuten later stonden
meer dan 1000 deelnemers te trappelen om hun tocht over 10 km of
10 Engelse Mijlen af te leggen. Het
startschot over deze drie afstanden

werd gelost door de voorzitter van
Legmeervogels, de vereniging die
ook dit jaar zijn accomodatie weer
beschikbaar had gesteld aan buurvereniging AKU.
G-run en kinderloop
Voordat de langere afstanden aan
de beurt waren werden door Druppie, de mascotte van de actie voor
gezond water drinken, de deelnemers van de G-run weggeschoten.
Deze groep mensen, met beperking
die zich de afgelopen maanden bij
AKU hadden voorbereid, liepen met
ondersteuning van enthousiaste begeleiders door Legmeer-West hun
parcours. Een kwartier later stonden

de koppels Jan van Doorn/Rick van
Zanten (97,62%), Paul Schuurman/
John Vrielink (98,04%) en Hero Janzing/Bart Dirks (96,30%), die zich
daardoor plaatsten voor de kwartfinale. Op zaterdagmorgen werd de
voorronde vervolgd met opnieuw
spetterende resultaten. Op tafel
1 gaven de duo’s Bert Loogman/
Jacques de Leeuw en Martin Plasmeijer/Kees de Bruyn elkaar weinig toe. Ieder koppel boekte twee
overwinningen, doch het scorepercentage van eerstgenoemd koppel
was duidelijk beter (92,31%). Het
koppel Wery Koeleman/Plat Voorn
was op tafel 2 ronduit superieur met
drie overwinningen. De Kwakelse
formatie Bart de Bruyn/Theo Bartels was eveneens in goede doen
om zich via twee overwinningen en
het beste scoringspercentage van
95,24% te plaatsen voor de kwartfinale. Aansluitend vonden op zater-

Redelijke weersomstandigheden
Aan het begin van de week toen er
nog kon worden geschaatst, werd er
voor deze zondag veel wind en regen voorspeld, maar dat viel uiteindelijk nog mee. Er stond wel een
frisse wind en bij de start van de
lange afstanden regende het even,
maar de lopers hebben daar geen
last van gehad. Voor de vele vrijwil-

dag de finale wedstrijden plaats. In
de kwartfinale kwamen via loting de
volgende ontmoetingen tot stand:
Van Doorn/Van Zanten tegen Janzing/Dirks; Schuurman/Vrielink tegen De Bruyn/Bartels en Koeleman/
Voorn tegen Loogman/De Leeuw.
Eerstgenoemde koppels hadden relatief weinig moeite om zich te klasseren voor de halve finale. Het duo
De Bruyn/Bartels maakte als beste
verliezer eveneens zijn opwachting
in de halve finale. Het lot wees uit
dat de sterke formaties Schuurman/
Vrielink en Van Doorn/Van Zanten
het tegen elkaar moesten opnemen.
Deze strijd ging aanvankelijk mooi
gelijk op met fraaie staaltjes techniek en precisie. Uiteindelijk wist
laatstgenoemd duo het hoogstaande duel in zijn voordeel te beslissen.
In de andere halve finale moest het
koppel Koeleman/Voorn na een verwoede strijd het onderspit delven

Prohand wint laatste
voorronde Quakeltoernooi!
De Kwakel - Zaterdag 28 januari was de laatste voorronde voor de
finaleavond van het quakeltoernooi.
De deelnemende teams van deze
avond waren Familie Verbruggen,
FC Je weet dat je hem wint, Prohand, Skills United, Snoep gezond.
LMR en Jet Set! De avond werd afgetrapt tussen Familie Verbruggen
en FC Je weet dat je hem wint. In
de beginfase waren de beste kansen voor FC Je weet dat je hem wint,
maar ze wisten het net niet te vinden. De eerste beste kans van Familie Verbruggen resulteerde meteen in een doelpunt. FC Je weet dat
je hem wint bleef veel druk zetten
naar voren, maar Familie Verbruggen hield stand. Uit een spaarzame
counter werd het zelfs 2-0 voor de
Familie Verbruggen. FC Je weet dat
je hem wint schakelde een tandje
bij waarbij de keeper die mee ging
voetballen de aansluitingstreffer
maakte. Direct na de aftrap werd de
2-2 gemaakt, wat tevens de eindstand was. De tweede wedstrijd was
tussen Prohand en het Hoofddorpse Skills United. Tot ongeveer de
helft van de wedstrijd ging het gelijkop, maar toch wist Skills United
een gaatje in de defensie te vinden
waardoor het 0-1 werd.
Doelpunt
Prohand liet het hier niet bij zitten en ging meer druk zetten. Een
paar minuten voor het eind resulteerde dit in een doelpunt waardoor
het 1-1 werd. In de laatste minuut
miste Prohand nog twee grote kansen waardoor de eindstand 1-1 was.
De volgende wedstrijd was tussen
Snoep gezond, LMR en Jet Set. Al
na 1,5 minuut werd de score geopend door Snoep gezond, LMR. In
het vervolg van de wedstrijd was Jet
Set de betere ploeg, maar ze wisten
niet net niet te vinden. In de laatste
minuut maakte Snoep gezond, LMR
uit een goed uitgespeelde counter de 2-0 wat tevens de eindstand
was. De vierde wedstrijd was een
Kwakels onderonsje tussen Familie Verbruggen en Prohand. Laatstgenoemde was in de beginfase de

betere ploeg en mede door een
prachtige solo van Frank Hogerwerf
kwam het op een 0-1 voorsprong.
Een paar minuten later wist Prohand
deze voorsprong zelfs te vergroten, 0-2. In het vervolg van de wedstrijd voerde Familie Verbruggen de
druk op en dat leverde in de laatste seconde de 1-2 op wat tevens de
eindstand was.
Gezond
De wedstrijd tussen Skills United en
Snoep gezond, LMR ging gelijkop
waarin beide teams 1 keer scoorden, eindstand 1-1. In de laatste
wedstrijd van de tweede ronde tussen Jet Set en FC Je weet dat je hem
wint was het al snel duidelijk dat Jet
Set de betere ploeg was. Jet Set wist
al snel 2 keer te scoren. Toch wist
FC Je weet dat je hem wint een aansluitingstreffer te maken. In het vervolg van de wedstrijd scoorden beide teams nog 1 keer waardoor de
eindstand 3-2 was in het voordeel
van Jet Set. De teams zijn allemaal
aardig aan elkaar gewaagd, het is
na 2 rondes nog niet te voorspellen
wie er naar de finale gaat.
Voorsprong
De derde speelronde wordt afgetrapt door de Familie Verbruggen
en Skills United. Uit een mooi uitgespeelde aanval kwam de Familie
Verbruggen op een 1-0 voorsprong.
Familie Verbruggen kreeg deze
wedstrijd de betere kansen en wisten uiteindelijk nog 2 keer te scoren waardoor de eindstand 3-0 was.
FC Je weet dat je hem wint uit Ouderkerk mag daarna aantreden tegen Snoep gezond, LMR. De Ouderkerkers hebben tot nu toe slechts 1
punt en moeten winnen om nog een
kansje te maken. Het spel gaat gelijkop maar halverwege is het toch
Snoep Gezond, LMR dat op voorsprong komt. Met nog 5 minuten te
spelen verdubbelen ze de stand. Het
wordt 3 seconden voor tijd nog wel
2 – 1, maar daar blijft het dan wel
bij. SGLMR doet goede zaken in het
klassement, zij komen op 7 punten
uit 3 wedstrijden. De laatste wed-

je was de afwezigheid van de krentenbol die was beloofd aan alle deelnemers aan de 1 kilometer. Door een
misverstand waren de krentenbollen
zo goed opgeborgen dat ze voor de
start van de kinderloop niet meer te
vinden waren. Een uur na afloop zijn
ze weer gevonden, maar toen was
het te laat. De krentebollen zijn uiteraard wel opgegeten maar niet
door degenen voor wie ze bestemd
waren. Excuses aan alle kinderen
daarvoor, volgend jaar zullen we dat
zeker goed maken.

er 120 kinderen gespannen klaar om
door de straten van Legmeer-west
hun kilometer af te leggen. Veel enthousiaste ouders liepen mee om de
kinderen aan te moedigen en als ze
erg moe werden aan de hand naar
de finish te helpen.

Kwakels duo winnaar Hans van Eijk
koppeldriebanden toernooi
De Kwakel - Het Hans van Eijk
koppeldriebanden toernooi in gemeenschapshuis De Springbok te
De Hoef is zeer geanimeerd en onder grote publieke belangstelling
verlopen. Dit toernooi werd op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari voor
de 9e maal in successie gehouden
en beide dagen kwamen 12 koppels
aan de start, waarmee het toernooi
wederom volledig was volgeboekt.
Er werd op drie tafels gespeeld in
een poule van vier koppels, waarvan
de indeling vooraf bij loting werd
vastgesteld. De zes poulewinnaars
plaatsten zich voor de kwartfinale,
die op zaterdag later in de middag
werd afgewerkt. Vrijdagavond was
op alle tafels sprake van een close
finish tussen drie koppels, die ieder vier wedstrijdpunten behaalden.
Zodoende moest in iedere poule het
carambole-percentage de doorslag
geven. Dit viel uit in het voordeel van

Parcoursrecord
Alle lopers hebben op deze dag hun
eigen, individuele prestatie geleverd,
maar één atleet sprong er vandaag

wel uit, Tabitha Gichia liep een fantastisch parcoursrecord op de 10 kilometer bij de vrouwen. Ze liep zo
soepel en hard dat ze zelfs alle mannen voorbleef en dat gebeurt maar
zelden.Van de AKU-atleten vielen
de prestaties van Sjoerd Heemskerk
op, hij werd tweede op de 5 kilometer, en Wouter Heinrich die tweede
werd op de 10 kilometer. AKU kan
weer terugkijken op een zeer geslaagde dag en de organisatie was
weer in zeer goede handen van de
wedstrijdcommissie. Een minpunt-

strijd van de derde speelronde ging
tussen Prohand en Jet Set. Allebei
de teams hadden een overwinning
nodig om kans te maken op de finaleavond. Na 5 minuten. wist Jet
Set op 0-1 voorsprong te komen. Jet
Set was het eerste deel van de wedstrijd duidelijk de betere partij. Gedurende de wedstrijd bleef Jet Set
de betere partij en kwamen daarom ook verdiend op een 0-2 voorsprong. Prohand deed nog wel wat
terug maar verder kwamen ze niet.
Eindstand 1-2.
De eerste wedstrijd van de vierde
speelronde ging tussen Familie Verbruggen en Snoep gezond, LMR. Bij
winst van Snoep gezond, LMR maken ze grote kans om zich als laatste ploeg te plaatsen voor de finaleavond. Al vroeg in de wedstrijd
wist Snoep gezond, LMR op een
0-1 voorsprong te komen. Snoep
gezond, LMR was deze wedstrijd
de bovenliggende partij en wist 5
minuten voor tijd op een verdiende 0-2 te komen. Een paar minuten
voor het eind wordt het doelpunt
van de avond gemaakt. De keeper
van Snoep gezond, LMR wist uit
een vrije trap van eigen strafschopgebied de bal over de keeper heen
te schieten. In het vervolg maakte ze nog 1 doelpunt. Eindstand 0-4
en 10 punten in totaal, zij zijn duidelijk de favoriet voor de eindoverwinning. De volgende wedstrijd ging
tussen Skills United en Jet Set. Om
nog kans te maken op de finaleavond moest Jet Set winnen. Jet Set
kwam al snel op een 0-2 voorsprong
in de wedstrijd. Toch gaf Skills United het niet op wisten binnen 2 minuten de stand weer gelijk te trekken. Uiteindelijk zette Jet Set nog
een tandje bij en wisten in het vervolg nog 2 keer te scoren waardoor
de eindstand 2-4 was. Hierdoor blijft
de avond nog spannend. De laatste
wedstrijd van de vierde speelronde
ging tussen Prohand en FC Je weet
dat je hem wint. In de eerst 5 minuten van de wedstrijd kwam FC
Je weet dat je hem wint al snel op
een 0-2 voorsprong. Prohand gaf

tegen hun club- en dorpsgenoten
De Bruyn/Bartels. Ook in de finale was aanvankelijk sprake van een
gelijk opgaande strijd, doch het duo
Bart de Bruyn/Theo Bartels kon het
op het laatst niet meer bolwerken
tegen het in glanzende vorm stekende koppel Jan van Doorn/Rick
van Zanten, zodat dit koppel met
de eer ging strijken en de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Het
bestuur van biljartclub “De Hoef”
heeft gemeend als hommage aan
Hans van Eijk een traditie in ere te
houden door wederom een inzamelingsactie te houden ten behoeve van het door zijn dochter Sabine gerunde kinderweeshuis in haar
woonplaats Timau in Kenia.
Deze actie heeft tezamen met de inhoud van de collectebussen en de
netto-opbrengst van het toernooi
het prachtige bedrag van 600 euro opgeleverd. Dit koppeldriebanden toernooi werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Dé Biljartmakers Portengensebrug,
Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen
en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De
Kwakel.
zich echter niet gewonnen en schakelde een tandje bij waarbij ze nog
4 keer wisten te scoren. Eindstand
4-2. Door deze overwinning maakt
Prohand nog een kleine kans op de
finaleavond.
De laatste speelronde van de avond
werd afgetrapt door Familie Verbruggen en Jet Set. Jet Set kan na
winst op 12 punten komen, maar
de Familie begint zeer effectief en
weet 3 keer het net te vinden in de
eerste 5 minuten. Jet Set voerde in
het vervolg de druk op en ze wisten al snel 2 keer te scoren, waardoor de wedstrijd weer spannend
werd. Uiteindelijk wist Familie Verbruggen stand te houden en zo met
3-2 te winnen. Hierdoor maakt Jet
Set met 9 punten geen kans meer
op de finaleavond. De wedstrijd tussen FC Je weet dat je hem wint en
Skills United zou beslissen wie er
met de “Rode Lantaarn” naar huis
zou gaan. Skills United wist deze
wedstrijd gemakkelijk en ruim met
6 – 1 te winnen en eindigen daarmee op de 5e plaats. De wedstrijd
tussen Prohand en Snoep gezond,
LMR moet dan de beslissing brengen. Prohand moet winnen, terwijl
Snoep gezond, LMR aan een punt
genoeg heeft om zich tot winnaar
van de avond te kronen en volgende
week de finaleavond te spelen. Na 5
minuten komt Prohand op een 1-0
voorsprong. Prohand hield in het
vervolg van de wedstrijd goed stand
en in de slotfase scoren ze zelfs nog
2 keer, waardoor de eindstand 3-0
werd in het voordeel van Prohand.
Door deze overwinning komen beide teams op 10 punten. Aangezien
het onderling resultaat doorslaggevend is, mag Prohand zich de winnaar van de avond noemen:
1. Prohand
10 pnt
2. Snoep gezond, LMR
10 pnt
3. Jet Set
9 pnt
4. Familie Verbruggen,
7 pnt
5. Skills United
5 pnt
6. FC Je weet dat je hem wint 1 pnt
Volgende week spelen we de finale
avond van het Quakeltoernooi met
Sportcafe de Midi’s, Yellow Birds,
RKDES, Deho Boys en Prohand.
We beginnnen de avond om 18.30
uur met de titelverdediger, Sportcafe de Midi’s tegen Yellow Birds en
iets voor 22 uur sluiten De Midi’s en
RKDES het toernooi af en weten we
wie zich een jaar lang winnaar van
het Quakeltoernooi mag noemen.

Rommelige speelavond BVK
De Kwakel - De laatste speelavond
van de 3e cyclus van de parencompetitie verliep afgelopen donderdag
niet helemaal gestroomlijnd. Het
spelen met een oneven aantal paren in diverse lijnen gaf wat problemen aan het begin van de avond en
met de uitslagen ging het ook niet
allemaal even soepel, zodat aan het
eind van de avond de definitieve uitslag in de B en de C lijn nog niet gegeven kon worden.
Om in de volgende cyclus in alle lijnen tot een even aantal paren te komen zal wellicht eenmalig een aanpassing t.a.v. promotie en degradatie in deze 2 lijnen nodig zijn, zodat pas a.s. donderdag duidelijk zal
worden hoe de samenstelling van
de 3 lijnen er uiteindelijk uit zal zien.
Een lastige klus voor de Weco.
Een zekerheid is er wel:
Rita en Wim Ritzen zijn toch nog
winnaar geworden van de A lijn
dankzij een fabeltastische 72,92%
op de slotavond, wat hun gemiddelde opkrikte naar 56,46%. Geke en
Jaap Ludwig eindigden met 57,64%
op de 2e plaats en Atie en Wan
Overwater verzekerden zich van
handhaving in de A lijn door met
56,94% 3e te worden op een avond
waarin grillige spelverdelingen diverse spelers voor soms onoverkomelijke biedproblemen plaatsten. Margo en Francis werden in de
eindrangschikking 2e, Nelly en Andre 3e.

In de B lijn verrasten Tonny Godefroy en Harrie Rubens met hun 1e
plaats met 57,29% en dat betekende hun redding in deze lijn. Mooi
gedaan! Elisabeth en Nan v.d. Berg
bleven met 56,25% in het spoor en
hun 2e plaats deze avond betekent
ook een 2e plaats in de totaalrangschikking. Mayke Dekker en Trudy
Fernhout scoren een vrij stabiele serie en deze keer werden zij 3e met
53,47%.
Aan de kop van de totaalstand vinden we Tiny en Adriaan Kooyman
met een gemiddelde van 54,78%.
Die hadden zij bepaald niet te danken aan hun laatste plaats op deze avond in deze lijn. Gebrek aan
concentratie wellicht, want promotie stond toch wel vast. Het verschil tussen promotieplaats 3 en de
ondankbare 4e plaats bedraagt hier
welgeteld 0,04%, in het voordeel
van Ineke en Huib.
In de C lijn een fraaie 66,02% voor
Atie Doeswijk en Huub Zandvliet,
ruimschoots voldoende uiteraard
voor de 1e plaats. Tiny Rijpkema en
Riet Koot draaien een sterke serie,
deze keer werden zij met 55,63% 2e
en dat was 0,4% meer dan Addie de
Zwart en Hettie Kesting die 3e werden en die positie nemen zij ook in
de totaalstand in achter de ongenaakbare nummer 1, Helen Conijn
en Herman Koperdraad en de op de
2e plaats staande Emmy en Gerard
van Beek.

KDO’s Got Talent
De Kwakel - Op vrijdag 10 februari is het weer zo ver: de jaarlijkse
talentenshow KDO’s Got Talent
zal plaatsvinden in De Kwakel.
Weliswaar dit keer in een nieuw
tintje, namelijk de carnavalseditie! Al wekenlang is de jeugd van
de handbalafdeling bij KDO druk
aan het oefenen om hun beste optreden ooit neer te zetten.
Want dat die meiden talent hebben, is vorig jaar al gebleken!
De een kan heel goed dansen en
de ander zingt de sterren van de
hemel!
De jury, met dit jaar een mystery guest, zal alle optredens beoordelen, waarna de winnaars

met een leuke prijs naar huis toe
gaan.
Tijdens de show kunnen er mooie
prijzen worden gewonnen met
de loterij, waarvan de opbrengst
volledig naar KDO Handbal gaat.
Hiermee worden leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd,
waaronder het handbalkamp in
juni van dit jaar!
Ben jij ook zo benieuwd geworden naar al het talent dat de
jeugd te bieden heeft? En wil je
onder het genot van een drankje genieten van de leukste liedjes
en optredens? Kom dan op vrijdag 10 februari om 18:30 naar de
KDO kantine! Tot dan!

Legmeervogels succesvol
van start
Uithoorn - Of het nu aan de populariteit van het spelletje klaverjassen, ligt of aan het aangepaste aanvangstijdstip de klaverjasavond bij
Legmeervogels kende een succesvolle start van 2017.
Naast het aantal deelnemers van
48 waren er ook ruim 40 toeschouwers aanwezig. Deze en de deelnemers hebben weer gezorgd voor
een succesvolle en gezellige avond
in het clubhuis van Legmeervogels. Mogelijk komen al deze mensen ook af op de heerlijke hapjes,
ook deze avond, aangeboden door
Keur Slager Bader. U kunt Keur Slager Bader onder ander vinden in
Winkelcentrum Zijdelwaard te Uithoorn. Aan het eind van de klaverjasavond was er dan gelijk de prijsuitreiking. Een eervolle vermelding
is er voor het koppel Gerrie Ruim-

schoots en Jan de Kuijer met 1967
punten scoorde zij de hoogste partij
van de avond. Iets minder gelukkig
was het koppel Gonnie de kuiper en
Jan van Kouwen, hun partij eindigde met 872 puntjes. Wel in de prijzen is gevallen Bep Groeneveld met
5069 punten. Was genoeg voor de
poedelprijs. Dan de verder medaille verdeling. Het brons deze avond
is gegaan naar Leo van Tol met 6933
punten. Het zilver is in handen gekomen van Jan de Kuijer met 7103
punten.
Maar de 1ste plaats en dus de gouden medaille is gegaan naar Gerrie
Ruimschoots met 7169 punten. U
kunt vast noteren de volgende klaverjasavond bij Legmeervogels is
op vrijdag 24 februari 2017 en het
aanvangstijdstip is net als afgelopen
vrijdag 20.03 uur.
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Koude oefenwedstrijd
voor Legmeervogels -17

Space Shuttle 2 kampioen
Uithoorn - Het in de derde klasse
uitkomende eerste team van badmintonvereniging Space Shuttle zat
er met haar zeer verdiende tweede
plaats heel dichtbij, maar het was
het debuut van het tweede team dat
uiteindelijk resulteerde in het behalen van het kampioenschap in de
vierde klasse.
Space Shuttle 2 is een uit leden van
Space Shuttle en het Aalsmeerse
Flower Shuttle samengesteld team
en bestaat uit teamcaptain Ellen
Stempvoort, Marieke van de Heuvel,
Surya van Oostveen, Rinus Wighman, Henny Sahetapy en Edwin
Melein. Dit seizoen hebben beide
eerstgenoemde verenigingen beslo-

ten om samen te trainen in de thuisbasis van Flower Shuttle en gezamenlijk onder de naam Space Shuttle aan de competitie deel te nemen.
Voor het binnenhalen van de titel was voor team 2 slechts 1 punt
nodig in de laatste wedstrijd tegen
Ijmond (waar Rinus wegens een
welverdiende vakantie helaas niet
bij was), maar door de wedstrijd
te winnen met 6-2 hebben ze laten zien dat zij het kampioenschap
ruimschoots hadden verdiend.
De verrichtingen van alle drie de
teams van Space Shuttle zijn na te
lezen op de www.bcspaceshuttle.nl,
waar alle relevante informatie betreffende de vereniging te vinden is.

Weer winst Boule Union
Thamen 1 in de NPC
Uithoorn - De achtste speeldag
van de Nationale Petanque Competitie betekende de start van de
tweede helft van de competitie. Voor
BUT 1 stond de uitontmoeting met
de nummer vier van de ranglijst,
De Stetters Castricum, op het programma. De Stetters beschikken
niet over een overdekte accommodatie en hebben ook geen vervanging geregeld. Het was dus maar
goed dat de zaterdag de warmste
dag van januari was. Het was prima buitenspelen. Het team van BUT
startte goed door twee van de drie
doublettenpartijen te winnen. De triplettenronde werd echter een soort
van debacle. Beide partijen werden
verloren. De tegenstanders voelden
zich duidelijk thuis op het terrein,
waarvan de bovenlaag al ontdooid
was. De opdracht voor de afsluitende doublettenronde was dus duidelijk. Tenminste twee van de drie partijen winnen om in ieder geval een
gelijk spel te behalen. De equipe
Niels v Diemen/Joan v Rekum konden al vrij snel de baan verlaten met
een 13-9 overwinning in de tas. Korte tijd later voegde de equipe Wilma
Buchner/Henk v Rekum zich bij hun
met een 13-6 overwinning. Het gelijke spel was in ieder geval zeker gesteld, maar het kon nog een totale
overwinning worden als de equipe
Ria v Beek/Angèle Smit hun partij
wisten te winnen. Het werd een titanenstrijd en na een 8-10 achterstand werd het in twee werpronden
13-10 en was de eindstand in overwinningen 5-3 en nam Boule Union
Thamen weer twee wedstrijdpunten
mee naar Uithoorn. In de stand in
deze poule van de 5e divisie is Boule
Union Thamen door het verlies van
Les Boules Fleuries teruggekeerd
op de eerste plaats. In wedstrijdpunten staan ze weliswaar gelijk,
maar Boule Union Thamen heeft in
totaal meer partijen gewonnen. Ça
Roule is derde met een wedstrijdpunt minder. Overigens is het verschil tussen de nummer 1 en nummer 7 slechts vier wedstrijdpunten.
Een echt spannende poule dus.

dergrond, die om een knikkerende techniek vraagt. De spelers van
Boule Union Thamen is die speelwijze niet gewend en de tegenstander uiteraard wel, daar zij wekelijks
op dit terrein spelen. Het werd een
tweepunten ontmoeting, daar beide
teams gelijk stonden met één gelijkspel en dat was hun eerste ontmoeting. Zoetermeer nam in de doublettenronde een 2-1 voorsprong. Van
BUT wist alleen de equipe Jeroen
Stiekema/Els Gasseling hun doublettenpartij te winnen. De beide triplettenpartijen ging eigenlijk kansloos verloren (3-13 en 4-13). Nu
moesten de drie partijen van de afsluitende doublettenronde gewonnen worden om er nog een gelijkspel uit te halen. De equipe Harry vd Dungen/Paul Hamstra startte goed en hadden snel een 13-0
overwinning binnen. De twee andere doubletten werden er nier voldoende door geïnspireerd en verloren hun partij (6-13 en 1-13). Daarmee boekte Zoetermeer een 6-2
overwinning deden zij de onderste
plaats in de rangschikking van poule 10 van de 6e divisie over aan Boule Union Thamen 2.
De volgende speeldag is 11 februari.
BUT 1 speelt dan hun thuiswedstrijd
tegen PU Kennemerland 5 weer in
Bodegraven. BUT 2 moet tegen de
koploper Les Pointeurs 2 in Alphen
a/d Rijn.

But
Het tweede team van BUT speelde
ook uit en wel tegen Zoetermeer.
Zoetermeer beschikt over een overdekte accommodatie met een betonnen vloer waarop een dun laagje fijn grint ligt. Een keiharde on-

BVU gedenkt Leo Leenen
Regio - Maandag 23 januari was
het muisstil in de barzaal van sporthal de Scheg in Uithoorn toen de leden van de BVU stilstonden bij het
plotseling overlijden van één van de
meest markante leden van de club.
Leo, al 33 jaar partner van Henk van
der Schinkel, was er opeens niet
meer. Leo had nooit een onvertogen woord en dronk altijd gezellig
zijn biertje na afloop op zijn vaste
plek aan de bar. We zullen je nooit
vergeten, Leo. Ook tijdens de eerste zitting (van 5) van de vierde parencompetie bleef de stemming bedrukt.
De uitslag in de A-lijn:
1. Marijke & Ger van Praag 60,42%
2. Bep & John de Voijs
58,75%
3. An & Bert Pronk
58,33%
Echtparenavond, dus.

De B-lijn:
1. Tonny Godefroy &
Harry Rubens
60,52%
2. Jeanette Das &
Bep Braakman
56,01%
3. Tineke de Roij &
Rob Fasten
54,76%
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact
opnemen met Hans Wagenvoort tel.
06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Zware wedstrijd van KDO
JG1 eindigt onbeslist
De Kwakel - De wedstijd voor de
junioren G-voetballers van KDO
stond geprogrammeerd op kunstgras dus betekende dat de wedstrijd afgelopen zaterdag gewoon
doorging.
Altijd leuk om te zien dat de jongens en meisjes met een beperking zoveel lol beleven aan het voetbal. Er worden maar weinig wedstrijden overgeslagen door de spelers. Als u een kind heeft met een
beperking kijk dan eens op de site van KDO. Misschien is voetbal
iets voor uw kind. DVSU uit Utrecht
was op bezoek bij KDO. De jongens
van DVSU zijn gemiddeld iets ouder
dan de spelers van KDO. Het fysieke
voordeel werd ook gebruikt tijdens
wedstrijd dus KDO moest het hebben van goed combinatiespel.
Bij de start van de wedstrijd leek het
erop dat KDO in zijn geheel niet bij
het doel van DVSU zou komen. Toch
was het KDO dat het eerste op doelgerichte schot afleverde. De keeper
van DVSU had deze goed onder
controle. Uit een kort genomen corner schoot Feroz op doel en de bal
ging in het doel in de hoek tegen de
steun aan en kwam weer terug in het
veld. De scheidsrechter stond in een

positie waarin hij het niet kon waarnemen maar beide coaches hadden
het wel gezien. DVSU had hier alle
geluk van de wereld. Dat geluk was
van korte duur, een goed opgezette
aanval via Feroz en Dylan werd door
Thomas keurig afgerond. Even later
werd er door KDO nog op de paal
geschoten maar de ruststand bleef
1-0. In de 2e helft drong DVSU veelvuldig aan en na een paar pogingen
die mislukte scoorde de rechtsbuiten van DVSU de gelijkmaker. KDO
stond zwaar onder druk maar hield
stand. Waarschijnlijk waren de spelers van DVSU zwaar onder de indruk van de verdedigende kwaliteiten van Kelly, Odette en Manisha.
Door het ver uittrappen van Daniel kon Luke de bal oppikken en de
verdediging van DVSU voorbijlopen.
De actie werd fraai afgerond door
ook de keeper van DVSU te passeren 2-1. Vanuit DVSU kwam er nog
een slotoffensief.
Door een keer niet opletten in de
verdediging werd de bal door een
speler van DVSU voorgebracht, 1
meter voor het doel. Een niet te missen kans die via de onderkant van
de lat achter de lijn stuiterde. Eindstand KDO JG1- DVSU JG1 2-2.

Uithoorn - Na de kater van de 1e
competitienederlaag in de promotiepoule besloot LMV Onder 17 om
woensdagavond een oefenwedstrijd te spelen en wel tegen Roda
’23 Onder16. Hoewel niet een derby in de zin als de wedstrijden tegen Aalsmeer, voelde je toch enige mate van spanning en rivaliteit onder publiek en spelers. Roda staat niet voor niets bekend als
een club waar talenten uit de regio
graag heen trekken, waaronder menig speler van LMV. De wedstrijd
beloofde dan ook meer dan een oefenwedstrijd te worden, dat bleek al
snel na de aftrap. LMV startte fanatiek en liet zien belust te zijn op een
goed resultaat. Bij de eerste de beste counter kreeg Jordan een prachtkans die hij helaas tegen de keeper
aanschoot. 10 minuten later was het
wel raak, toen Benjamin op links uitbrak en de bal snoeihard boven de
verbouwereerde keeper in het dak
van het doel ramde. LMV controleerde de wedstrijd en Jordan zag
na een halfuur een uitgelezen kans

zijn schotprecisie te tonen. Zijn sierlijke boogbal vanaf 25 meter deed
helaas de lat trillen.
Initiatief
Na rust nam Roda het initiatief over
en bestookte Danny met diverse
aanvallen. Bij een van de zeldzame
LMV-corners zwiepte Michael de
bal voor en kon de inlopende Stan
de bal strak in de touwen jagen.
Roda stroopte de mouwen op en
bleef aanvallen. Ze werden beloond
na een fraaie actie van de linksbuiten. Inmiddels was de lichaamstemperatuur van het publiek verder gedaald. Het humeur ging her en der
evenredig mee naar beneden. Er
ontstonden zelfs echtelijke irritaties
langs de lijn , woorden als sukkel en
pannenkoek werden niet geschuwd.
LMV wilde deze prestigestrijd toch
wel graag winnen. In de 70e minuut
besloot Benjamin vanaf eigen helft
tot een solo, die hij fraai afrondde
voor de 3-1 eindstand. Doel bereikt
en weer vertrouwen opgedaan voor
de komende clash tegen Aalsmeer.

Marathonkaarten
De Kwakel - Op zaterdag 18 februari is er weer Marathonkaarten
(klaverjassen en pandoeren) in het
dorpshuis van De Kwakel.
De kosten voor deelname is 10 euro.
Het kaarten duurt van 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ‘s avonds. De
zaal gaat open om 9.00 uur.

In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit
is mogelijk tot 15 februari bij Tiny
Kooyman 0297-566122, Aad Hogerwerf 0297-567526 of bij Joke Valentijn 0297-560050.
Adres Dorpshuis, Kerklaan 16 te De
Kwakel (0297-531528)

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 26 januari werd er weer door 53 liefhebbers
deelgenomen aan de klaverjasavond in de Schutse. De eerste prijs
was deze avond voor Jozef Lebesque met een totale score van 7154
punten op de voet gevolgd door Ada
van Maarseveen met een 7131 punten. Jacqueline van den Bergh wist
met 7045 punten beslag te leggen
op de derde plaats. De poedelprijs
was dit maal voor Corrie van Bemmelen. Zij wist een totaal van 4832
punten bij elkaar te sprokkelen. De
marsenprijzen, bestaande uit een

overheerlijke fles wijn, werden deze avond gewonnen door Herman
de Jong, Anneke Lebesque, Cor de
Beer, Gijs Voorsluis, Jan Schuurman
en Willem Hogervorst. De boeketten
bloemen waren deze avond voor Tinus Smit, Richard van den Bergh,
Gees Fiege en Bep Groeneveld terwijl de kadobonnen, te besteden bij
DUOplant, gewonnen werden door
Nel Ales en Gerrit Vink.
De eerstvolgende klaverjasavond
vindt plaats op Woensdag 1 februari
in de Schutse aan de Merodelaan 1
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Clubtoernooi Boule
Union Thamen
Uithoorn - Traditioneel vindt eind
januari bij Boule Union Thamen het
Kouwe Klauwentoernooi. Dit is een
petanquetoernooi van drie partijen
mêlee. Dit betekent dat de deelnemers elke partij weer met een andere partner tegen andere deelnemers
speelt. Na de drie partijen wordt
een individueel eindklassement opgesteld op basis van het aantal gewonnen partijen en het puntensaldo. Drieentwintig leden gaven akte
de presence, waardoor er per speelronde drie doublettenpartijen, een
triplettenpartij en een doublette tegen een triplette speelden. Het lijkt
oneerlijk drie tegen twee, maar in
een doublette heeft elke speler drie
boules om te spelen en in een triplette heeft elke speler twee boules. Dus qua boules blijft het gewoon zes tegen zes. Bij een mêleetoernooi is het puntensaldo (verschil
tussen gescoorde punten en tegenpunten) belangrijk in de eindrangschikking, want het saldo is doorslaggevend bij gelijk aantal gewonnen partijen. Met een 13-0 of 13-1
overwinning ben je al lekker op weg.
Van Kouwe Klauwen was overigens
geheel geen sprake. Na een week
van vorst was de temperatuur duidelijk boven nul met af en toe een
zonnetje. Ook de regen bleef op
een enkel druppeltje na weg. Het
speelterrein was niet meer bevroren
en dat vroeg wat aanpassingen in
speelstijl, zeker voor de deelnemers,
die tijdens de laatste clubavonden
op een bevroren terrein hadden gespeeld. Bijna alle partijen gingen
redelijk gelijk op. Er waren slechts
twee partijen, die in 13-0 eindigden.
Een viertal deelnemers bleven ongeslagen. De nummers een en twee
eindigden ook op saldo gelijk en dat
gold ook voor de nummers drie en
vier. In een dergelijk geval wordt het
resultaat van de eerste partij en zo
nodig van de tweede partij gebruikt
om een schifting te krijgen. Voor de

top twaalf uit de rangschikking was
er een prijs in natura. Dit betekende dat iedereen met twee gewonnen partijen in de rijzen viel.
Opmerkelijk was dat de winnares
van 2016 nu op de laatste plaats
eindigde. Zo kunnen de boules nu
eenmaal rollen.
De top zes van dit toernooien
waren:
1 Hein Bloemers
2 Paul Hamstra
3 Günther Jacobs
4 Jos de Zwart
5 Alfonso Atanes
6 Ton Boersma
Het volgende clubtoernooi is het
Valentijntoernooi op zaterdag 18 februari. In tegenstelling tot de overige clubtoernooien is dit geen mêleetoernooi, maar een doublettentoernooi en moeten de deelnemers
zich als paar inschrijven.
Wilt u meer weten over Boule Union Thamen, raadpleeg dan onze
website www.buthamen.nl of neem
contact op met Henk van Rekum,
tel. 0297-565377 of email redactie@
buthamen.nl.

Regio - Onze Staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie is de slimste mens geworden in de gelijknamige spelshow. Zijn baas (maar dit
terzijde) pakt het allemaal wat minder handig aan. Laten wij ons dus
spiegelen aan Klaas, want ook voor
bridgen geldt dat het belangrijk is
om slim te bieden en slim te spelen.
Passen als het moet, bieden als het
kan, uitnemen als het loont en snijden vanaf de goede kant. Aangezien
we geen van allen helderziend zijn
gaat dat soms ook faliekant mis. Gelukkig maar!
In de tweede zitting van deze competitieronde werden de hoogste
scores in de B-lijn behaald. Riet Beijer & Thea Samsom waren goed
voor 63,36%, op de voet gevolgd
door de nummer twee Lies de Bruin
& Henny Janssen met 63,13%. Op de
derde plaats eindigden Matty Overwater & Loes Wijland met 59,61%.
In het totaal klassement na twee

rondes bestaat de top-vijf in de Blijn nu uit Lies de Bruin & Henny
Janssen, Matty Overwater & Loes
Wijland, Ted Brand & Alice Oostendorp, Bep Verleun & Hans Warmenhoven en op vijf Thea Elias & Elly van
Brakel. In de A-lijn scoorden in de
tweede zitting Geke Ludwig en Margo Zuidema het hoogst met 61,81%.
Tweede werden Kitty van Beem &
Janny Streng met 57,64% en op de
derde plek eindigden Sonja Reeders
& Ank Reems met 56,60%. Deze drie
paren voeren in dezelfde volgorde
de top-vijf in de A-lijn aan na twee
rondes. Op vier staan Froukje Kraaij
& Anneke van der Zeeuw en op vijf
Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck.
Nog vier rondes te gaan met nieuwe kansen en uitdagingen voor alle
Hartenvrouwen.
Meer weten over de club? Bel Sandra Raadschelders 0297-569910 of
mail naar Hartenvrouw2015@gmail.
com

Bridgeclub De Legmeer

Krachtsverhouding wordt
duidelijk
Regio - Op weg naar de finale van
de tweede ronde parencompetitie werden Joop van Delft & Frans
Kaandorp met een staaltje hogeschool bridge eerste in de Alijn met een score van 62,50%. De
slachtoffers waren natuurlijk minder gecharmeerd, maar gaven wel
toe met name de kunst van het uitnemen te bewonderen. Nico van der
Zwaard & Wim Slijkoord werden deze keer tweede met 59,23% en ook
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister deden wat men van toppers kan
verwachten door met 58,04% derde te worden. Janny Streng- Korver & Francis Terra blijven als vierde
met 56,85% ook goed meedoen en
hetzelfde geldt natuurlijk voor Cora de Vroom & André van Herel die
met hun 53,87% de top vijf compleet
maakten. In de B- lijn kregen Tom
de Jonge & Herman Vermunicht de
geest en dat resulteerde in een zestiger van 60,42%. Frans & Tineke
haalden die drempel net niet, maar
met hun 59,03% werden ze keurig
tweede.
\
Geslaagd
Ook Anton Berkelaar & Wil van der

Meer kunnen terug zien op een geslaagde avond als derde paar met
54,31%. Tonny & Otto Steegstra en
Nel & Adriaan Koeleman eindigden respectievelijk met 53,47 en
52,78% als vierde en vijfde. In de
C- lijn verpletterden Cora de Vor &
Bep de Jong de concurrentie door
een fraaie 62,20% te scoren. Ze werden hierbij wel wat geholpen door
missers van wat mindere bridgegoden, maar toch! Marjan & Jan Wille konden deze keer ook goed meekomen en kwamen met 61,31% ook
flink boven het maaiveld uit. Froukje Kraaij & Rini Tromp deelden drie
met Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met en gezamenlijke 57,14%
en ook Adrie & Ko Bijlsma en Map
Kleingeld & Mieke Peeters kwamen
als vijfde gelijk door de finish met
56,55%. Wilt u ook eens wat opsteken van de kunst van het uitnemen,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.
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Rahim Gök man of the
match bij Legmeervogels
Uithoorn - De winterstop is voorbij en de elftallen beginnen aan de
tweede helft van de kompetitie. Helaas is de aanvang van de tweede
helft is niet geworden wat er van
was verwacht. Zo zijn er in de 1ste
klasse A gelijk een 3-tal wedstrijden afgelast. Nieuw Utrecht tegen
Hillegom, VSV tegen DEM en Velsen tegen Assendelft konden door
veld afkeuring geen doorgang vinden. Deze wedstrijden worden mogelijk eind februari ingehaald? Wat
is er wel doorgegaan? SO Soest tegen EDO uitslag hier is 1-2. AFC,34
tegen Elinkwijk is 1-1, Zeeburgia
tegen Fortuna Wormerveer daar is
de eindstand 4-1en Legmeervogels
op bezoek bij de koploper Purmersteijn stapt na 90 minuten met een
1-2 overwinning van het veld.
Systemen
Vooraf kan je allerlei systemen bedenken hoe de tegenstander te bestrijden, maar dan kom het aan
op de uitvoering. Nu, de spelers
van Legmeervogels hebben deze klus uiteindelijk op een fantastische wijze uitgevoerd. Legmeervogels waren tegen Purmersteijn
niet van plan om open huis te houden. Met 5 man in de achterste linie en daarvoor een verstevigd middenveld moest voorkomen dat het
veel scorende Purmersteijn ook deze zondag zijn slag kon slaan. Mede
dankzij de strakke discipline is het
gelukt om de gastheren in de eerste helft van de score af te houden.
In deze fase groeit doelman Rahim
Gök in het duel en weet met een
groot aantal fraaie reddingen zijn
ploeg voor een achterstand te behoeden. Dan ontsnapt Legmeervogels in de 25ste minuut even aan de

druk van Purmersteijn. Het is Jordy
de Groot die met veel vechtlust de
bal op het middenveld weet te veroveren. Ziet dan de ruimte die er
plotseling is ontstaan en stoomt af
op het vijandelijke doel. Daar ziet hij
dat de meegelopen Stefan Tichelaar
er nog beter voor staan en met een
bekeken voorzet weet hij Tichelaar
te bereiken die vervolgens met een
fraaie schuiver de 0-1 scoort. Dit is
toch iets wat Purmersteijn niet had
verwacht. De druk wordt nog meer
opgevoerd en doelman Gök krijgt
meer en meer werk te verrichten.
Dan heeft een goede doelman ook
een portie geluk nodig. En dit heeft
hij deze middag zeker gehad. Daar
wij Rahim wordt gepasseerd komen
paal en lat hem te hulp. Op deze
manier blijft het tot aan de rust 0-1.
Als er gemeten zou zijn in percentage balbezit in deze eerste 45 minuten dan zouden de meters uitkomen op 60% balbezit voor Purmersteijn en 40% voor Legmeervogels.
Overweldigend
Dan de tweede helft. Purmersteijn begint het duel overweldigend. Legmeervogels komen er bijna niet aan te pas. Tegen houden is
het devies, zeker de eerste 15 minuten. Ook nu weer is het Rahim
Gök die op soms onverklaarbare
wijze zijn doel weet schoon te houden. Ook nu weer komen paal en
lat waar nog is te hulp. Ook verdedigers Mitchell Verschut en Dennis
Rijnbeek weten als het nodig is een
treffer van Purmersteijn op de doelijn staande te voorkomen. De druk
wordt groter en groter. Na 15 minuten neemt de storm van aanvallen
van Purmersteijn niet af. De druk
blijft aanhouden en het kan haast

Eens andere toppers bij
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 26 januari was
de vijfde zitting van de 3 competitieronde bij het ABC. Opvallend was
dat heel andere paren deze morgen de top wisten te bereiken. Paren die meestal bij de bovenste
drie eindigen, eindigden juist tamelijk laag. Een paar uit de B-lijn,
die als gevolg van de verdeling
een keer in de A-lijn speelde, eindigde als eerste in de A-lijn. Kortom weer eens een andere, maar gezellige bridgebijeenkomst. In de Alijn was spel 11 een leuk spel voor
de oost/west paren. Voor west met
22 punten en een renonce in klaveren was het moeilijk een juiste biedkeuze te maken. Open je met 2 klaveren, 2 schoppen (mooie 5-kaart)
of 1 ruiten (5-kaart)? Duidelijk was
wel dat er minstens een manche uit
moest rollen. Wies besloot het te
doen met een openingsbod van 2
klaveren. Het volgbod van 2 ruiten
gaf haar de kans om de schoppen
te noemen. Oost volgde weer met 3

klaveren en had blijkbaar een mooie
klaverenkaart. Dan toch maar azen
vragen en met één aas buitenboord
werd door west 6 sans geboden. Dit
contract is gehaald en leverde een
100% score op voor dit paar. Andere
paren boden 4 schoppen en maakten respectievelijk +1 of +2. Herman & Leny, die vandaag voor het
eerst met elkaar speelden, lieten alle A-lijners achter zich. Aan drie tafels scoorden ze een gemiddelde
van boven de 65%. Dit paar eindigde dan ook bovenaan. Ook Corrie &
Grace scoorden hoog. Zij behaalden
aan drie tafels eenzelfde gemiddelde van 56,25%. In de B-lijn waren
het Joke & Gerard die eerste werden
en niet Joop & Ria dit keer. Bij spel 6
en 7 wisten ze Henny & Lucas twee
keer twee down te spelen, waarbij
Joke & Gerard twee keer achter elkaar 100% scoorden. Lyda & Jan
mochten 1 harten gedoubleerd spelen bij spel 3. Zij maakten +3 (460
punten!) Het was zeker een infor-

Zaterdag finale
Quakeltoernooi
De Kwakel - Komende zaterdag
4 februari is de finale-avond van
het Quakeltoernooi voor de heren.
Dit vindt plaats in de KDO sporthal
in De Kwakel. Er wordt een spetterende avond verwacht met veel publiek op de tribune. In vijf voorronde-avonden hebben de volgende
aansprekende teams zich geplaatst
voor de finaleavond:
- Sportcafe de Midi’s: Dit is de
winnaar van de afgelopen twee
jaar. Tevens staan zij bovenaan
in de ZABO competitie in de
Bloemhof. Belangrijke speler in
dit team is Arnaud van Leeuwen
van FC Aalsmeer zaterdag 1.

- Yellow Birds: Iedere week voetbalt dit team als Legmeervogels
zaalvoetbal 1 in de KNVB competitie en staan op dit moment
vierde in de hoofdklasse B. Komende zaterdag is KDO 1 trainer
Raymond de Jong hun coach.
Onder andere Peter Brouwer
(voormalig keeper Legmeervogels 1), Lulinho Martins (nieuwe
aanwinst FC Aalsmeer) en Lilinho Martins gaan komende zaterdag voor de overwinning.
- RKDES: Het eerste zaalelftal van
RKDES speelt in de eerste klasse van de KNVB zaalcompetitie. Met spelers als Eddy Jan-

niet of Purmersteijn moet score. Dit
gebeurt dan ook, maar wel pas in
de 77steminuut. De bal wordt weer
een op goed geluk het strafschopgebeid van Legmeervogels in gepompt en deze keer valt de bal met
een beetje veel geluk voor de voeten van Robert Jan Orij en hij weet
van dichtbij de 1-1 te score . Dan
wil Purmersteijn meer. Men wil gewoon de 3 punten in eigenhuis
houden. Er wordt weer kansen en
kansen gecreëerd maar niet gescoord. Dan bij de eerste de beste en tevens de eerste uitval in de
gehele tweede helft van Legmeervogels in de 86ste minuut. Dennis Bakker verovert de bal en ziet
nu ook de ruimte liggen die is ontstaan door het opdringen van Purmersteijn. Worstelt zich dan door
de verdediging van Purmersteijn.
Ziet dat Jordy de Groot mee is gelopen bij deze eerste aanval van Legmeervogels. Dennis Bakker weet
Jordy de Groot te bereiken en deze laatste weet met een droge knal
de 1-2 op het scorebord te brengen
en leidt Legmeervogels, misschien
wel tegen de verhouding, in met
1-2 Maar daar kijkt men niet naar
bij Legmeervogels. Na deze treffer probeert Purmersteijn met man
en macht om er alsnog een gelijkspel uit te halen. Hierdoor ontstaat
er nog meer ruimte in de verdediging van de gastheren en is Damien
de Vegt zelfs nog dicht bij de 1-3.
Helaas dit gebeurt dan net niet. Als
ook in de tweede helft de percentage meters er op los waren gelaten
dan waren deze ongetwijfeld uitgekomen op 85% balbezit Purmersteijn en 15% balbezit Legmeervogels. Nu, dan doe je het toch heel
goed als je dan als overwinnaar
van het veld stapt? Purmersteijn tegen Legmeervogels eindigt in een
1-2 overwinning voor Legmeervogels. Legmeervogels staan nu met
19 punten uit 14 duels op een 6e
plaats in de 1ste klasse A
matiedoublet van Loes & Lenie voor
de ruiten, waarop niet gepast mocht
worden. Zij zijn daar waarschijnlijk zo van geschrokken dat Lyda &
Jan ook een slag meer maakten dan
de andere paren bij dit spel. Jany &
Hanny eindigden eveneens hoog op
de eerste plaats. Bij spel 17 lieten zij
hun tegenstanders geen schoppen
spelen, maar boden 5 ruiten en behaalden keurig dit contract. Ook bij
spel 16 scoorden ze 100%, omdat zij
het enige paar waren, dat 3 sans +
1 maakten. De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Herman & Leny
60,68%
2. Leny & Willy
53,02%
3. Corrie & Grace
52,45%
B-lijn
1. Joke & Gerard en
Jany & Hanny
61,88%
3. Ria & Joop
59,38%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze nieuwe secretaris telefoon
0297-563901. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.
sen, Edwin van Maris (ook RKDES veld 1) en Sander Boshuizen
zit er genoeg voetbal in dit team.
Dit goed op elkaar ingespeelde
team kan niet anders dan voor
de overwinning gaan.
- Deho Boys: Dit team speelt iedere week bij ASV in Ankeveen
op het veld. De grote motor van
dit technisch begaafde team is
Laurens van der Greft (voormalig
Legmeervogels speler). In 2016
eindigde dit team als tweede op
het Quakeltoernooi.
- Prohand: Dit is een gemixed
team van KDO 1 zaal (2e klasse) en KDO veldvoetbal selectiespelers. Belangrijke spelers in
dit team zijn verdedigers Michael
Meijer en Matthijs Molleman. Op
felheid moet dit team het winnen
ten opzichte van de op papier betere zaalvoetballers in de andere

Krakers in oudkantoor Cindu
Uithoorn - Op woensdag 25
januari vroeg in de avond hebben drie krakers hun intrek genomen in het voormalige kantoor van de Cindu aan de Amsteldijk. Het pand ia al eerder
gekraakt geweest en bezocht
door dieven. Er zijn koperen
leidingen gestolen en diverse
bedradingen los getrokken. De
gemeente gaat kijken of er mogelijkheden zijn om de krakers
te verwijderen. Of de groep uit
nog drie of inmiddels meerdere personen bestaat, is niet bekend.

Portemonnee
uit tas gestolen
Uithoorn - Op vrijdag 27 januari is tussen 14.45 en 15.15
uur de portemonnee gestolen
van een inwoonster, die boodschappen deed in een winkel
op het Amstelplein. De portemonnee had de vrouw in haar
tas zitten, die ze afgesloten had
neergezet in haar winkelkar. Bij
de kassa werd de diefstal ontdekt. Op beelden van de winkel is te zien dat een man de
portemonnee steelt. De politie houdt een onderzoek. Een
waarschuwing van de politie:
Laat nooit uw tas onbeheerd in
een winkelkar staan, zeker niet
als hier persoonlijke eigendommen in zitten!

Vuilniszakken
met grond in
berm
Uithoorn - Op dinsdag 24 januari rond vier uur in de middag kreeg de politie een melding dat er zo’n dertig volle
vuilniszakken lagen in de berm
naast de Dwarsweg. Agenten
zijn poolshoogte gaan nemen
en ontdekten dat de zakken
gevuld waren met potgrond.
Al eerder zijn op deze locatie
volle vuilniszakken met grond
aangetroffen. Mogelijk zijn er
inwoners die hier meer informatie over hebben. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
De gemeente heeft de zakken
weggehaald.

Winkeldief
betrapt met
zalm
Uithoorn - Op maandag 30 januari even voor half vijf in de
middag is een 28-jarige vrouw
uit Leeuwarden in een supermarkt op het Zijdelwaardplein
betrapt op het stelen van enkele goederen. Door medewerkers werd de diefstal gezien.
De vrouw wilde de winkel uitlopen met een pak babyvoeding, een fles babyshampoo
en een stukje zalm. De vrouw
is door agenten aangehouden
en meegenomen voor verhoor.
De vrouw zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

teams. En zij spelen natuurlijk
een ‘thuiswedstrijd’ en kunnen
nog wel eens voor een verrassing zorgen komende zaterdag.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om te komen kijken en de toegang tot de KDO sporthal is uiteraard gratis. De eerste wedstrijd begint om 18.30 uur en de laatste
wedstrijd eindigt om 22.00 uur. Na
afloop vindt de prijsuitreiking plaats
in de altijd gezellige KDO kantine.

3 & 4 februari: officiële opening
Kia Showroom Aalsmeer

Kom proefrijden in de
nieuwste Fiat en Kia modellen
Regio - Automobielbedrijf Van der
Wal uit Aalsmeer en Vaneman Automotive uit Amsterdam breiden hun
samenwerking uit. Vanaf dit jaar
kunt u, naast Fiat, ook in Aalsmeer
terecht voor de aankoop en het onderhoud van Kia. Om dit te vieren is
iedereen op 3 en 4 februari welkom
in de vernieuwde showroom. Om
een proefrit te maken in één van de
Kia modellen of om als allereerste in
de nieuwe Fiat Tipo stationwagon te
rijden. Of gewoon om de sfeer én
KiKa moorkoppen te proeven.
Samenwerking Van der Wal
en Vaneman Automotive
De samenwerking tussen Van der
Wal en Vaneman Automotive gaat al
jaren terug. Beide bedrijven zijn officieel dealer van Fiat en werken op
dit gebied volop samen. Vaneman
Automotive is daarnaast ook dealer
van Kia in en om Hoofddorp en Amsterdam. “In de buurt van Aalsmeer
was nog geen Kia verkooppunt.
Wij wilden Kia graag uitbreiden en
Aalsmeer was voor ons een logische
stap”, vertelt Frank Vaneman, eigenaar van Vaneman Automotive. “In
Hoofddorp en Amsterdam hebben
we veel klanten uit Aalsmeer. Die
willen wij graag van dichtbij bedienen”, gaat Vaneman verder.
“Frank en zijn team zochten ruimte en wij hadden plek”, vult Dirk van
der Wal aan, directeur van Van der
Wal. “De tijden veranderen en samenwerking is cruciaal voor de toe-

komst. Ik zie ernaar uit om samen
met onze Vaneman collega’s alle Fiat én Kia rijders in de regio te bedienen”.
Kia verkoop én onderhoud
in Aalsmeer
Dankzij de samenwerking met
Vaneman Automotive is Van der Wal
in Aalsmeer niet alleen een Kia verkooppunt maar bieden zij ook erkend merkonderhoud. Dit betekent
dat er gebruikt gemaakt wordt van
originele onderdelen met merkgarantie. Bovendien gebruiken de
monteurs gereedschap dat speciaal
is ontwikkeld voor en door het merk.
En blijft de 7 jaar garantie op uw Kia
gewaarborgd.
Open huis op 3 en 4 februari
Om de samenwerking te vieren organiseren Van der Wal en Vaneman
op 3 en 4 februari een open huis in
Aalsmeer. Voor alle inwoners van
Aalsmeer en geïnteresseerden uit
de omgeving. Om de sfeer én wat
lekkers te proeven. Want naast de
Kia modellen staan er KiKa moorkoppen voor u klaar.
Het open huis biedt ook een primeur: bezoekers maken als eerste
in Nederland kennis met de derde
telg uit de Fiat Tipo-familie: de nieuwe en stijlvolle Fiat Tipo stationwagon. Dus kom langs tussen 10.00
uur en 16.00 uur en maak kennis
met ons, onze merken en onze partner KiKa.

Op zoek naar de studie
die bij je past
Regio - Het is best lastig om
op jeugdige leeftijd te kiezen
voor een studie en te bedenken
wat voor werk je later wilt gaan
doen. Er is veel aanbod en alles
lijkt even boeiend te zijn. Een studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslissing. Middelbare school scholieren moeten vóór 1 mei a.s. hun
studiekeuze gemaakt hebben als
ze in september 2017 willen gaan
studeren. De tijd begint te dringen als je dat nog niet gedaan
hebt. Heb je nog geen idee wat
je wilt studeren of twijfel je nog?
Noloc erkend studiekeuzecoach
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching helpt jou daar
graag. Rose-Marie “om te weten welke studie of opleiding het
beste bij jou past, is het belangrijk om te weten wie je bent, wat
je kunt, motiveert en wat je nou

écht wilt. Samen met jou gaan
we stap voor stap op zoek naar
de studie die bij je past, zodat je
verzekerd bent van een bewuste, weloverwogen studiekeuze en
gemotiveerd bent om te gaan studeren. Je studie is het begin van
je loopbaan. Bewust kiezen en er
vol voor gaan geven je toekomstperspectief!”. Het studiekeuze traject is geschikt voor scholieren in
de bovenbouw VMBO | Havo of
VWO, studenten bij wie de huidige opleiding niet bevalt en willen
switchen en mensen die een tussenjaar hebben gehad en weer
een studie willen oppakken. Het
studiekeuze traject is een persoonlijk traject en best intensief.
Het duurt circa 6 tot acht weken.
Meer weten?
Zie advertentie elders
in dit blad.

Gelijk spel voor
Legmeervogels 2
Uithoorn - Legmeervogels zo.2
ging ook op bezoek bij een titelkandidaat. AFC Zo.2 was de tegenstander. Het is een leuke en spannend
duel geworden waarin Legmeervogels beslist niet de mindere was van
zo.2. Het is dan ook zeer verdiend
als Legmeervogels in de 24ste minuut door toedoen van Dusan Gorgievski , op aangeven van zijn broer
Stefan op een 0-1 voorsprong komt.
Deze voorsprong neemt Legmeervogels mee de rust in. Ook in de
tweede helft voert Legmeervogels
de boventoon alleen verzuimt de
voorsprong uit te breiden. Met nog

20 minuten te spelen weet AFC 2
de gelijkmaker te score. Niet verdient maar de 1-1 staat er wel. Legmeervogels proberen dan alsnog de
overwinning te pakken. Het is wel
dicht bij de winnende treffer maar
op miraculeuze wijze gaat de bal
niet in het AFC doel en moet Legmeervogels genoegen nemen met
een gelijk spel 1-1. Toch is dit zeer
zeker geen slecht resultaat tegen
een titelkandidaat. Legmeervogels
zijn door dit resultaat terecht gekomen op een keurige 5e plaats in de
reserve hoofdklasse met 22 punten
uit 14 duels.

Even alles vergeten omdat
papa
je
neus
opeet
geten omdat

opeet

Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

er als hun ouders dichtbij zijn.
www.kinderfonds.nl
nald Huizen.
papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
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Regio - De open avonden
van het VeenLanden College
waren op dinsdag 24 januari
in Mijdrecht en op donderdag
26 januari 2017 in Vinkeveen.
De leerlingen uit groep 8
en hun ouders/verzorgers
kwamen op deze avonden
meer te weten over het
VeenLanden College. Over
Anglia, Delf, de sportklas, het
Entreprenasium en Science. In
Vinkeveen vertelden leerlingen
en docenten enthousiast
over gepersonaliseerd leren
(Kunskapsskolan). Een
Zweedse onderwijsvorm
waarbij leerlingen uitdagend
onderwijs op het eigen
niveau en tempo volgen. Het
VeenLanden College kijkt
terug op geslaagde open
avonden in goede sfeer. Voor
de leerlingen die vergeten
hebben zich in te schrijven
voor de lesmiddag op locatie
Mijdrecht op woensdag 8
februari en/of de lesmiddag
op locatie Vinkeveen op
woensdag 15 februari: dit is
alsnog mogelijk via de website
www.veenlandencollege.nl/
vergeten.

OPEN

AVOND
op het VeenLanden College
in Vinkeveen en Mijdrecht

