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KORT NIEUWS:

Uithoorn - Op zaterdag 27 februari is er weer een Nix-Party. Voor jongeren van 12 t/m 17
jaar. Van 19.30 tot 01.00 uur zijn
jongeren welkom in de gymzaal
bij de Bovenboog aan de Johan
de Wittlaan 83). Er zijn alcoholvrije cocktails en DJ Outsider zorgt weer voor de muziek!
www.youtube.com/channel/
UCDngkRcaTN7Nopdd7mrH1hQ. Alcohol en drugs zijn natuurlijk ten strengste verboden
en er wordt uitgebreid gecontroleerd. Entree is 3 euro. Er is
geen voorverkoop. Wil je meer
weten over dit feest? Zou je
het leuk vinden om als vrijwilliger te helpen? Mail dan naar:
wdewaal@sportservicehaarlemmermeer.nl

GEVRAAGD

Nix-Party in
Uithoorn

Wij zijn met spoed op zoek naar meerdere

ook 5
van ha0+
r
welkomte

BEZORGERS/STERS

• Uithoorn: Omgeving Bruine Lijster/Bergeend (150 kranten)
• Uithoorn: Omgeving Kolgans/Nijlgans (270 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Noodgebouw sta-in-de-weg

Plantenbakken hinderlijke
obstakels
Uithoorn - Er is in deze krant al
eens eerder aandacht besteed aan
de roestkleurige stalen plantenbakken die door de gemeente in de
openbare ruimte rondom winkelcentrum Zijdelwaard zijn geplaatst.
Men kan ze mooi vinden of niet,
dat is een kwestie van smaak. Iets
anders is dat bezoekers ze inmiddels als hinderlijke obstakels ervaren, ja zelfs gevaarlijk. Op een papieren ontwerp wellicht mooi uitgedacht, maar in de praktijk is het
andere koek. De plantenbakken
staan overal daar waar ze hinderlijk
en zelfs gevaarlijk in de weg staan.

Zelfs bijna op de rijweg op de hoek
van de Wiegerbruinlaan bij Perlo
Plaza. Even te ver naar rechts vanuit de bocht en u rijdt de plantenbak
in. Waarom niet 20 centimeter verder van de weg af geplaatst? Ook
op de parkeervoorzieningen zijn ze
niet handig. De bakken zijn aan de
zijkanten deels driehoekig van vorm
en precies op een hoogte waarbij
parkeersensoren in een aantal auto’s de randen niet opmerken. De
bredere kant soms wel, maar ook
niet altijd. Dat heeft al enkele keren
tot schade aan de carrosserie van
enkele auto’s geleid. “Dat is bij mij

ook het geval; vooral in de avonduren zie je ze niet bij het in- en uitparkeren,” vertelt Frans van der Kuilen uit het Oude Dorp die samen
met zijn vrouw vaak het winkelcentrum bezoekt. “Ik heb er al een paar
keer tegenaan gezeten. Is het niet
een hoek dan wel tegen een oplopende kant. Je hebt meteen schade.
De bakken zijn aan een kant open
en vormen met de grond erin een
soort talud waar je gewoon tegenop
rijdt. De parkeersensoren van mijn
auto merken ze aan de lage kant
niet op.”
Lees verder elders in deze krant.

Uithoorn - Nu Mediq Apotheek
Thamen ook is verhuisd naar haar
vaste plaats in het winkelcentrum,
willen winkeliers en bezoekers dat
het noodgebouw op het parkeerterrein zo snel mogelijk wordt afgebroken. Het noodgebouw heeft er twee
jaar gestaan om de apotheek tijdelijk te huisvesten, veel langer dan
was voorzien. Dat kon natuurlijk
niet anders omdat het pand waarin
de apotheek en de voormalige Rabobank aan de Zijdelrij waren gevestigd, werd gesloopt vanwege de
renovatie en de uitbreiding van het
winkelcentrum. Maar dat is ach-

ter de rug. Het noodgebouw neemt
echter veel plaats in beslag en is
in de ogen van bezoekers een stain-de-weg. Omdat er met name in
het weekend een toenemend tekort
aan parkeerruimte is bij het winkelcentrum, zou het prettig zijn als
het snel werd ontmanteld en opgeruimd. Dan kan ook dat stuk openbare ruimte door het aannemingsbedrijf onder handen worden genomen. Dat is al geruime tijd bezig
met de bestrating op orde te brengen rondom het winkelcentrum.
Dan komt ook daar meer parkeerruimte beschikbaar.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl

Op heterdaad betrapt en
toch nog ontsnapt

facebook.com/

Uithoorn - Een drietal inbrekers
heeft vorige week dinsdagmiddag
op de Ter Braaklaan in Uithoorn
op klaarlichte dag een inbraak gepleegd. De daders werden echter
gesnapt, waarna de politie een burgernetactie opstartte. Diverse politie eenheden zochten in de omge-

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Geen krant?

0297-581698

ving. Daar werd ook een hond voor
ingezet. Voor de Romeflat werden
nog artikelen gevonden die in de
woning waren weggenomen. Echter kon dit niet leiden tot aanhouding van de verdachten.
Foto: KaWijKo Media/
Nickelas Kok

Bezoekers Amstelplein
verrast met Valentijn roos
Uithoorn – Afgelopen zaterdag
ontving (bijna) iedere bezoeker van
winkelcentrum Amstelplein een

prachtige mooie roos. Deze rozen
werden uitgedeeld ter ere van Valentijnsdag. Dit idee van de winke-

liers van Amstelplein werd zeer gewaardeerd door de bezoekers van
het winkelcentrum.

Voedselbank heeft een
grotere transportbus

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

De chauffeurs Nico, Loek, Piet en Jos zijn heel blij met de nieuwe VBU bus.

Uithoorn – Vorige week zaterdag
mocht bestuurslid Rein Ofman de
nieuwe transportbus van VBU onthullen. Dit deed hij onder luid applaus van de vele aanwezigen door
met de bovenloopkraan het plastic zeil op te tillen en weg te rollen
waarna meerdere donateurs, automonteurs, chauffeurs en vele directbetrokken vrijwilligers de nieuwe transportbus konden bewonderen. Hoe het begon:
December 2015 heeft VBU een verzoek voor een grotere transportbus kenbaar gemaakt. Dit, omdat
de aanvraag voor voedselpakketten bleef stijgen. De beschikbare
transportbus van isolatiebedrijf Röling samen met de aanhangwagen
van sportvereniging de Legmeervogels begonnen te klein te worden.

TCR Nederland BV is een bedrijf op
Schiphol dat Ground Support Equipment verkoopt, verhuurt, repareert
en onderhoudt. Dit bedrijf had 2 oude servicebussen vervangen door
nieuwe. VBU kon de oude servicebussen voor het symbolische bedrag van 1,- per stuk overnemen.
Isolatiebedrijf Röling en garagebedrijf Klinkhamer hebben voor een
bescheiden budget van de 2 oude servicebussen een zo goed als
nieuwe voedselbankbus gemaakt.
Hulde!
De nieuwe bus gaat gebruikt worden voor het ophalen van de wekelijkse voedselpakketten uit de centrale opslag bij Voedselbank Haarlemmermeer. Maar de bus kan ook
gebruikt worden voor het ophalen
van gedoneerd voedsel.
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APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance, tel: 0653315557.
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.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

Oog in oog met
inbreekster
Uithoorn - Op vrijdag 12 februari
rond kwart over zeven in de avond
heeft een bewoner van de Couperislaan oog in oog gestaan met
een inbreekster. De bewoner deed
een tukje in de slaapkamer toen hij
plots gestommel hoorde. Vrijwel gelijk daarna stapte een blonde vrouw
de slaapkamer binnen. De vrouw
schrok van de bewoner en maakte
direct rechtsomkeert en holde het
huis uit. De bewoner heeft nog gezien dat de vrouw wegreed in een
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PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

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

kleine, blauwe auto, mogelijk van
het merk Peugeot. Mogelijk zijn er
buurtbewoners die de vrouw ook
hebben gezien. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844. Wie een inbraak ziet
gebeuren of vreemd gedrag of verdachte personen ziet in zijn of haar
wijk, wordt gevraagd direct de politie te bellen.

Linda van Rekum
ontvangt VVD taart
Uithoorn - Linda van Rekum is vrijwilliger van het jaar volgens de VVD
Uithoorn - De Kwakel. Vrijdag 12
februari heeft het Noord-Hollands
statenlid Petra Kirch de voorzitster
van Thamen in het zonnetje gezet.
Als symbool voor alle vrijwilligers
die zich inzetten voor de inwoners van onze gemeente kreeg ze
een taart overhandigd in het bijzijn van een aantal andere betrokken leden van de “familieclub” Thamen. Fractievoorzitter Nick Roosendaal over Linda: “Al jaren zet Linda
zich samen met andere vrijwilligers
in voor een gezellige en goed georganiseerde sportvereniging die alleen met de hulp van velen kan zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. Naast haar werk, medezorg
voor haar gezin en de mantelzorg
van haar moeder heeft Linda zich
ook in 2015/2016 weer enorm in-

gezet om kinderen en volwassenen
met veel plezier te laten sporten.
Daarmee is ze een voorbeeld van de
betrokken actieve inwoners in ons
dorp die zich op allerlei terreinen inzetten voor anderen. En daar is de
VVD trots op!” Thamen is een leuke vereniging waar veel kinderen en
volwassenen uit de regio met plezier hun (zomer)sport beleven. Van
Beeballers vanaf 5 jaar tot Honk- en
Sofballers op senior niveau. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan de
jongste jeugd al lid worden vanaf 90
euro per jaar. Ook Thamen laat volop zien dat sporten gezond, leuk en
op ieders niveau te doen is. Informeer en schrijf u of uw kinderen in
voor een leuke sport via de website van Thamen of van één die andere gezellige en leuke sportclubs die
Uithoorn en (in dit geval) de Kwakel rijk zijn.”

Computers weg
na inbraak
Uithoorn - Op dinsdag 9 februari
is ingebroken in een woning aan de
Ter Braaklaan. Het hele huis is doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met enkele dure horloges, een
laptop en een pc, beiden van het
merk Apple. Buurtbewoners hebben
drie jongens weg zien rennen, mogelijk zijn dit de daders. Het gaat om
drie negroïde jongens, 1.80 tot 1.85
meter lang en donker gekleed. Een
van hen droeg een pet, de andere
hadden hun capuchons opgezet. Er
is direct een melding gedaan via burgernetwerk, maar vooralsnog heeft
dit geen aanhoudingen opgeleverd.

Weekagenda
Vita Welzijn
Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
Uithoorn, 0297 567 209,
www.vitawelzijnenadvies.nl
Bingo in Bilderdijkhof
én in het Buurtnest
Vrijdag 19 februari (aanvang
13.30 uur) is er bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof en
woensdag 24 februari in ’t
Buurtnest (aanvang 13.45 uur).
De bingo is altijd gezellig en er
zijn leuke prijzen! De kaartjes
kosten 0,50 per stuk en de toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom!

Elke Stap Telt
Wandelt u mee met Elke Stap
telt? Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid.
Het zijn enkele ingrediënten
van het succesvolle wandeltrainingsprogramma Elke stap telt.
Op vrijdag 26 februari vinden er
twee informatiebijeenkomsten
plaats: Dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16, 1424 BK Kwakel ,
11.00 uur. ’t Buurtnest, Arthur
van Schendellaan 100/A, 1422
LE Uithoorn, 14.00 uur. Voor
vragen of aanmeldingen kunt u
zich opgeven bij Anja Ulkeman,
a.ulkeman@vita-amstelland.nl,
0613476066.

Waarom kan het OM naast een
straf een maatregel eisen?
“OM eist celstraf en contactverbod voor stalker”: een titel die u
zomaar eens boven een artikel in
de krant zou kunnen zien staan.
Een dader kan de gevangenisstraf
en het contactverbod beide als
een straf ervaren, maar in theorie bestaat hier een verschil tussen. Zo valt de gevangenisstraf in
het Wetboek van Strafrecht onder
de categorie ‘straffen’, en het contactverbod onder ‘maatregelen’.
Waarom kan het OM naast een
straf, ook een maatregel eisen?
Eist het OM dan niet eigenlijk een
‘dubbele’ straf?
Laat ik beginnen met uitleggen
waarom het OM straffen eist. Je
kunt de straf zien als een reactie
op een misdaad: iemand heeft een
norm overtreden en moet daarvoor op de blaren zitten. Maar dat
is niet het enige doel. De rechter
straft ook, zodat de gestrafte het
uit zijn hoofd haalt om nog eens
een misdaad te plegen. Door te
straffen laat hij aan de maatschappij zien dat het plegen van misdrijven niet wordt geaccepteerd.
Een officier van justitie kan een
straf eisen, als hij ervan overtuigd
is dat het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht kan worden
bewezen. In mijn vorige column
schreef ik al dat de strafeis afhankelijk is van het soort misdrijf en
de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte, en dat er ook
andere instrumenten bestaan om
een passende reactie op een misdrijf te geven.
Zo kan het OM naast, of in plaats
van, een straf een maatregel ei-

sen. De bekendste maatregel is
de Terbeschikkingstelling (Tbs). Bij
een maatregel gaat het er niet om
dat de dader voor zijn daad moet
boeten, maar dat het algemeen
belang wordt gediend: er moet
een einde gemaakt worden aan
een situatie die door het misdrijf
is veroorzaakt. Dat kan betekenen
dat de maatschappij beschermd
wordt tegen een gevaarlijke personen. Verder kan de maatregel
ervoor zorgen dat een oude toestand hersteld wordt, bijvoorbeeld
door de dader een schade te laten
vergoeden aan een slachtoffer.
Om even terug te komen op het
contactverbod: soms is alleen
straffen niet toereikend genoeg. Je
kunt een stalker bijvoorbeeld voor
een bepaalde tijd in de gevangenis plaatsen, maar daarmee heb
je het probleem van het slachtoffer niet altijd opgelost: de stalker
kan namelijk vanuit de gevangenis proberen contact op te nemen
met het slachtoffer, of het slachtoffer na het uitzitten van de straf
weer proberen op te zoeken. Een
contactverbod voorkomt dat.
Door te straffen kunnen we dus
een daad vergelden, maar soms
is er meer nodig om het gewenste effect te bereiken. De maatregel
kan dan een uitkomst bieden.
In deze tweewekelijkse column
van mr. Willem Nijkerk geeft het
openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje in de keuken
van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding
aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Protest langs de baan!
Uithoorn - Bewoners van langs de
baan in de legmeer protesteerde onlangs tegen de mogelijke komst van
de uithoorlijn door hun achtertuin.
Naast hun privacy zijn de bewoners bang voor de veiligheid van bijvoorbeeld de vele kinderen die elke dag naar school of de sportvelden toe fietsen. Ook vrezen de bewoners Geluidsoverlast van zo een

tram in combinatie met het lawaai
van overkomende vliegtuigen wat
nu al heel erg is zomers.
En dan hebben we nog niet eens
gesproken over waarde vermindering van huizen, criminaliteit wat
Uithoorn makkelijk binnenkomt,
parkeer overlast, en het mooie stukje natuur in Uithoorn wat ze hiermee
willen doorboren!

Pelletkachels zijn hot!
Uithoorn - In het Oude Dorp in Uithoorn op Markplein 3 kunt u kennis
maken een ecologische manier van
stoken. Installatiebedrijf van Walraven heeft hier nu een tijdelijke minishowroom ingericht een aantal KStove Pelletkachels, welke aangesloten zodat u kunt de werking zien
en de warmte ervaren.

Stoelhonkbal
Iedere maandag van 12.00–
13.00 uur wordt er fanatiek gespeeld. Een bewegingsactiviteit met serieuze spelregels.
Nieuwsgierig geworden?
Modeshow en gezamenlijk
koken & eten
Vrijdag 26 februari, modeshow
van 14.00–16.30 uur, aansluitend samen koken en eten. Kosten: modeshow met koffie en
bonbon; 3 euro, blijft u ook eten
dan betaalt u 5 euro.

Foto: Loes van der Meer

DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

Jongste leden KNA spelen
samen in leerlingenorkest
Uithoorn - Muziekvereniging KnA
timmert lekker aan de weg en dat
geldt zeker ook voor de ontwikkeling van het Leerlingenorkest
o.l.v. dirigent Gerhart Drijvers. Gerhart dirigeert reeds het KnA Orkest
maar het is juist voor de jongste leden heel belangrijk dat ze het spelen in een orkest en daarmee het leren volgen van de dirigent zo vroeg
mogelijk leren!
Daarnaast is meespelen in een orkest echt superleuk! De leerlingen
die nu in het Leerlingenorkest zitten zijn bijna allemaal in 2015 begonnen met de lessen. Veel nieuwe leerlingen zijn lid geworden van
KnA na het muziekproject met De
Kwikstaart in het afgelopen najaar.
Hierdoor zijn ze zo enthousiast geworden dat ze op muziekles zijn ge-

gaan met hun favoriete instrument
en dus ook mee mogen spelen in
het Leerlingenorkest. Wanneer je allemaal een aantal relatief eenvoudige noten speelt, klinkt het samen
toch echt al heel mooi! En dat is precies wat het spelen in een orkest zo
leuk maakt: samen muziek maken
verbindt en je wordt er blij van! Op
dit moment wordt er gewerkt aan
muziekstukken voor het eerste optreden tijdens de Voorspeelmiddag
van KnA op 10 april a.s.. Wanneer u
denkt dat het bespelen van een muziekinstrument en het meedoen in
het Leerlingenorkest ook iets zou
kunnen zijn voor uw zoon of dochter, dan is dat een mooi moment om
eens een kijkje te komen nemen! De
middag start om 14.00 uur. Meer info: www.kna-uithoorn.nl.

Pellets
Maar wat zijn “pelletkachels”? De
kachels ontlenen hun naam uit de
brandstof waarop ze hun warmte
genereren: de pellets (niet te verwarren met pallets). Pellets zijn
compacte korrels samengeperst
houtafval met een langzame verbranding.. In de kachels bevindt zich
een reservoir waarin men een zak v
pellets stort. Zodra u de kachel aan
zet, komen er via een transportsysteem een afgepast aantal korrels
terecht in de branderpot. De ontsteker laat de korrels branden en na
een opwarmfase gaat de kachel, afhankelijk van de door de gebruiker
gevraagde temperatuur, exact het
benodigde aantal korrels verbruiken
om de kachel op de gewenste sterkte te laten branden. Het resultaat is
al een aangenaam “snorrende” kachel, veilig en zorgeloos! De temperatuur en daarmee het verbruik,
wordt door het instellen van de kachel perfect gerguleerd. Er wordt
niets verspild en u bepaalt zelf hoe
warm de ruimte wordt, op een aantal graden na. Een tijdklok instellen
is ook mogelijk.
Design
Omdat pelletkachels zo leuk zijn om
te zien, wordt weleens gedacht dat

het hier om een sfeerhaard gaat.
Het ideale is echter dat de kachel
inderdaad sfeer geeft en daarbij
kan worden ingezet als volwaardige warmtebron, hoewel de kachels
ook veel worden verkocht als bijverwarming. Denk aan een serre, aanbouw, hobbyruimte.
Makkelijk, ecologisch
en energiezuinig!
Er is voor iedere ruimte tot 600 m3
een geschikt model en ze doorgaans gemakkelijk worden geplaatst.
Stoken met pellets is zeer
energiezuinig en de kachels geven
een bijzonder lage stof uitstoot . Bovendien zijn deze 100% CO2-neutraal. Beter voor het milieu dus en
mede daarom: helemaal van nu.!
Met een pelletkachel spaart u niet
alleen het milieu maar bespaart u
ook tot ruim 40% op uw stookkosten. De pellets bestelt u simpel online en worden thuisbezorgd. Stelt
u zich eens voor hoe u thuis komt
en met een druk op de afstandsbediening uw kachel aansteekt. Geniet rustig even van het\vlammenspel en merk hoe snel de ruimte zich
vult met behaaglijke warmte. Kom
eens kijken en ervaar de warmte van
een pelletkachel! De minishwoorm
is toegankelijk van woe t/m zaterdag
tussen 10-00-17.00 uur via de ingang
van Markplein 5. Wil u weten of een
pelletkachel geschikt is in uw woning? Installatiebedrijf van Walraven
geeft u graag een vrijblijvend advies
en prijsopgave! All you need is a Place to Feel Warm! Bel 0297-561312 of
ga naar www.walravenbv.nl
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ik echt gevaarlijk. Welke knurft bedenkt zoiets?”

Plantenbakken hinderlijke
obstakels
Vervolg van voorpagina

Er zijn meer automobilisten die het
krengen van dingen vinden. “Waarom niet groenvoorzieningen met de
bekende ronde betonranden er omheen. Die worden toch al gebruikt
op het parkeerterrein als een stootblokje voor je wielen. Op het parkeerdek boven de Jumbo zie je ze
veelvuldig. Geen probleem meer bij
het parkeren en ook geen schade. Ik
ga in het vervolg wel boven staan,”
laat Jeroen Zwarts uit De Hoef we-

ten. “Deze bakken zijn een crime bij
het parkeren, zeker bij achteruit inparkeren. Dan zie je die bak achter
je niet en soms zit ik er tegenop of
bij het lage deel al met een van mijn
wielen in de grond.” En een bezoeker uit de Legmeer: “Ik doe hier regelmatig boodschappen en parkeer
nu alleen nog maar op het parkeerdek boven het winkelcentrum, maar
daar heb je in het weekend jammer
genoeg nauwelijks plek want aan
de voorkant is het overal mudjevol.
Verder moet je als je naar beneden

gaat aan het einde van de hellingbaan goed oppassen voor het passerende verkeer in de Heijermanslaan, de in en uitparkeerders aan
de zijkanten, de voetgangers en
de fietsers die er rijden. Niet in de
laatste plaats voor een plantenbak
die ze bijna tegen het midden van
de rijbaan hebben neergezet in de
richting van de Wiegerbruinlaan. Ik
ben er ’s avonds toen het regende
bijna een keer tegenaan gereden
toen ik de bocht wat te ruim nam.
Dat ding is niet te zien en dat vind

Onveilig straatbeeld
Ook de (nieuwe) voorzitter van de
winkeliersvereniging, Marieke van
der Wurff, is niet blij met de situatie.
Ze wijst desgevraagd op de toenemende verkeersonveiligheid op de
Heijermanslaan. Er kunnen nu aan
beide kanten auto’s worden geparkeerd. Dat geeft veel verkeersbewegingen. Er rijden fietsers en er lopen voetgangers. Bovendien is de
Heijermanslaan een gewone straat
met zowel doorgaand als bestemmingsverkeer plus verkeer richting het parkeerdek boven het winkelcentrum dat af en aan rijdt. Volgens haar is het wachten op ongelukken. Een 30 km zone zou al mooi
zijn om het allemaal wat veiliger te
maken en een verplicht stopteken
aan het einde van de hellingbaan
voor degenen die vanaf het parkeerdek weer naar de straat rijden. Verder is het aanzien van straat rommelig en onoverzichtelijk. De bestrating
is slecht uitgevoerd, hobbelig en er
zijn kuilen en verhogingen rond de
afvoerputten. Kortom, de openbare ruimte op zowel de parkeerlocaties (m.u.v. het parkeerdek boven het winkelcentrum) als de Heijermanslaan biedt nog lang niet een
veilig beeld en een afgewerkt aanzien waar een ieder blij mee kan zijn.
Van der Wurff zegt het er met de gemeentelijke projectleider over gehad te hebben. Een gemeentelijke
woordvoerder gaf echter aan dat er
op voorhand geen wijzigingen in het
ontwerp van de openbare ruimte komen en er ook op termijn geen evaluatie zal plaatsvinden. Daar moet
iedereen het dan maar mee doen.
En voor degenen die zonder schade
aan hun auto willen parkeren: blijf
uit de buurt van de plantenbakken
tenzij u er een goed beeld bij hebt.

Brand in kwekerij
De Kwakel - Om kwart over drie in
de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 februari is brand uitgebroken in een bloemenkwekerij aan
de Calslagerweg. De politie en de
brandweer zijn ter plaatse gegaan.
De brand woedde in de werkplaats.
Bij aankomst zagen de hulpdiensten flinke rookwolken. De brandweer is direct gaan blussen, had het
vuur snel onder controle, maar heeft

Zware avond
Wel komen zij met deze overwinning dichter in de buurt van de top.
Stieva/Aalsmeer had thuis een zware avond tegen de Merel/Heerenlux 2. Slecht 2 winstpartijen waren hun deel, daar zette de Merel
er ook 2 tegenover maar zij deden
dat wel sneller dan Stieva waarmee
uiteindelijk 4-5 op het bord kwam.
De laatste wedstrijd in de 1e divisie was een clubstrijd. Bar Adelhof 3
ontving Bar Adelhof 1. Robert Daalhuizen en Stefan Vos zorgden voor
twee fraaie overwinningen voor
Adelhof 3 maar Richard van Kolk
en Chaz Jans deden dat weer voor
Adelhof 1. Over de hele avond had
Adelhof 3 toch net iets meer pun-

ten gemaakt en daarmee werd het
5-4 voor de “thuisploeg”. De tweede divisie moet het helaas met een
team minder doen. Het team ASM 2
is opgegaan in ASM 1 en daarmee
is er nog 1 ASM team over. Die deden wel wat er gedaan moest worden, namelijk winnen, met 7-2 werd
de Springbok 2 naar huis gestuurd.
Die twee Springbok-punten kwamen op naam van Chris Draaisma.
CenS, nummer 2 in de 2e divisie liet
het tegen de Kromme Mijdrecht een
beetje liggen. Sander Pater en Desmond Driehuis (CenS) verloren hun
partijen van Laura van de Graaf en
Dylan Huis (Kromme Mijdrecht) en
dat zijn dan al 4 punten in de min.
Als dan ook de tegenstander meer
caramboles maakt dan is een 4-5
verlies een feit. De nummer 1, de
Biljartmakers, kon van dit verlies
profiteren en deden dat ook. Weliswaar moest Bert Loogman (de Biljartmakers) het in 19 beurten afleggen tegen Ronald Gunther (Kromme Mijdrecht 3) maar “Biljartmakers” Jacques de Leeuw, Nick van
de Veerdonk en Bart Dirks trokken
dat weer recht. Eindstand 7-2 en
daarmee lopen zij 3 punten uit op
CenS.
Volgend weekend wordt de finale
libre 3-ster gespeeld in de Springbok, de Hoef. Zaterdag en zondag
vanaf 11:00 staan de spelers aan tafel om de titel in de wacht te slepen.

Uithoorn - Het tweede zondagelftal
van Legmeervogels heeft afgelopen
zondag een belangrijke overwinning
geboekt in de strijd om lijfsbehoud
in de reserve hoofdklasse. Legmeervogels beginnen goed aan het duel tegen Houten 2. Zeker in de beginfase is Legmeervogels de bovenliggende partij en weet zichzelf een
aantal mogelijk te creëren welke in
eerst instantie nog niet worden benut. Het overwicht van Legmeervogels is dusdanig dat het toch moet
lukken om te score en wel nog voor
het rustsignaal. Dit gebeurt dan ook
door een treffer van Pascal ven Essen en een van Yorick van der Deijl is het 2-0 voor Legmeervogels bij

het ingaan van de rust. In de 2e helft
sputterde Houten 2 toch nog even
tegen en moet Lev Persoon enige
keren handelend optreden om een
treffer van Houten 2 te voorkomen.
Als Yorick van der Deijl zijn tweede treffer deze middag weet te score en Legmeervogels derde is het
verzet van Houten 2 toch wel gebroken. Legmeervogels winnen het duel dan ook verdient met 3-0 en komt
door deze overwinning nu op een
10e plaats op de ranglijst. Volgende week gaat Legmeervogels 2 op
bezoek bij hekkensluiter Hillegom 2.
Het zou toch heel fraai zijn als Legmeervogels 2 ook daar de winst zou
kunnen pakken.

Nelly Jansen & Jaap Bark
meteen op kop
Uithoorn - Net gepromoveerd en
dan meteen eerste worden in je
nieuwe lijn met 60,94%, dat overkwam Nelly & Jaap maandag 15
februari. Thea Stahl & Marja van
Leeuwen werden 2 (59,9%) en Marjan & Ben 3 (55,21%) in de eerste
zitting van zes in de vijfde ronde van
de parencompetitie. De dagprijs viel
in de A-lijn en was voor Leo Leenen
& Henk van der Schinkel (67,08%).
Ans Breggeman & Lia, net gedegradeerd, mochten om logistieke redenen in de A spelen en werden 2
(66,25%) en met een opslag wegens
spelen in een hogere lijn kan dat jaloezie opwekken bij andere net gedegradeerden, zoals uw verslaggever. Bep & John de Voijs werden
derde met een mooie 62,08%.

De C-lijn werd overtuigend gewonnen door de net gedegradeerde Tini
Lotgerink & Marja Baris (64,48%),
dus die willen terug. Ludy Bonhof % Anneke Buskermolen werden 2 (60,31%) en de derde plaats
was voor Ellen Hengeveld & Yvonne
Splinter (56,61%%).
De bridge-avonden van de BVU vinden plaats op maandag (aanvang
19.45 u) in Sporthal de Scheg in Uithoorn.
Aanmelden en/of informatie bij
de secretaris van de BVU Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00
uur), mail: bvu@telfort.nl. Voor informatie over bridgelessen kunt u
terecht bij Hans Wagenvoort wagenvoorthans@gmail.com, tel. 06
53 368 948.

De Leeuw en Koning
kwart finalisten

niet kunnen voorkomen dat de ketel verwoest is door de vlammen.
Waarschijnlijk gaat nu het kweekgoed verloren wegens gebrek aan
warmte. In de werkplaats lagen
meerdere gasflessen. Deze zijn door
de brandweer veilig gesteld en gekoeld. De brand is door de eigenaren van de kwekerij zelf ontdekt. Het
brandalarm is afgegaan, waarna direct 112 is gebeld.

Regio - In het driebanden toernooi van D.I.O./Cafè de Merel 2016
zijn er kwart finalisten bij gekomen.
In het afgelopen weekend speelden zaterdag Bram Koning, Paul
Schuurman, Bert Dijkshoorn, Gijs
v.d.Neut en zondag Jac. De Leeuw
en Peter Loosemore zich naar de
kwart finales. Verdere kwart finalisten zijn Thijs Hendrikx, Wim Bakker, Joop Luthart, Eduard v. Heu-

Dorus v/d Meer haalt
flink uit!
Regio - Ik heb het al eens eerder
gezegd maar soms kun je alleen
maar vol bewondering (maar ook
verbaasd en balend op je stoel zittend, terwijl je keu wel op wilt (vr)
eten) toekijken hoe je tegenstander de ballen helemaal onder controle heeft. Dat overkwam afgelopen week John Vrielink (de Merel/
Heerenlux 1) tegen Dorus van de
Meer (de Merel/Heerenlux 3). John,
een van de topspelers in de competitie, die dit seizoen alle verschillende keren hogen series en korte
partijen op tafel legde, moest lijdzaam toezien hoe Dorus v/d Meer
in zijn elfde beurt de laatste 64! van
zijn 110 caramboles maakte. Dat
komt neer op een percentage van
58,18%, op zich al een bijzondere
prestatie, maar met 11 beurten ook
nog eens de kortste partij van afgelopen week. Wim Berkelaar en Cor
van Wijk volgden Dorus in de overwinning en daar kon alleen Walter
van Kouwen (de Merel/Heerenlux
1) een overwinning tegenover zetten. Eind uitslag 7-2 en een pijnlijk verlies voor de koploper. Kon
de nummer 2, DIO, profiteren van
dit verlies? Ja zeker! Vrijwel moeiteloos, volgens de papieren in ieder
geval, werd Lutis/de Springbok met
9-0 aan de kant geschoven en een
goede winst om de koppositie in de
1e divisie over te nemen. De nummer 6 in de competitie, de Kuiper/
Stee Inn, sloot lekker aan bij de Merel/Heerenlux 3 met een 9-0 overwinning tegen Bar Adelhof 2. Kees
de Zwart (de Kuiper/Stee Inn) deed
een gooi naar de kortste partij (13
beurten) maar de 11 beurten van
Dorus waren toch net even beter.

Legmeervogels tweede
elftal pak de punten

ven, Jan Eijsker, Mees Brouwer,
Hans Dikker en Paul Huzemeier.
We kunnen nog enkele speelsters
en/of spelers plaatsen op de volgende datums: zaterdag 27 februari, zondag 28 februari en zaterdag 5 maart. Opgeven kan op onderstaand adres. Dit alles in Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43 te
Vinkeveen tel. 0297-263562. Email
thcw@xs4all.nl.

Winst voor Argon Basketball
Regio - Afgelopen zaterdag speelde enkele jeugdteams in de Eendracht. De wedstrijddag werd geopend met U14 dat overtuigend
won met 62-42 tegen Archipel uit
Culemborg. Daarna speelde het
U16-2 tegen Almere Pioneers. De
Argonauten openden de wedstrijd
sterk en na het eerste kwart stonden zij zelfs voor met 13-8. Daarna nam Almere de wedstrijd over en
met rust stonden zij met 19-26 voor.
Hoewel na de rust Argon zich herpakte stonden de Pioneers uit Almere na de derde kwart nog steeds
met 30-36 voor. De coaches Roy
van Vliet en Koen Mulder zorgden
ervoor dat de verdedigers Hessel
van der Maat, Daniel Machalski en
Ymor van de Heijden de deur dicht
deden. Almere kwam in het vierde
kwart daarom nauwelijks meer tot
scoren toe. Spelverdeler Geert Jan
Dierickx zorgde ervoor dat Domingo van Os (12 punten) en Kalvin
de Koning (10 punten) wel tot scoren kwamen. Eric Zhang, Frank Fan
en Max Adriaanse moedigden hun
teamgenoten aan en de zieke Bo
Sjunnesson werd vervangen door
een goed invallende Ruben Rechtuijt. De slotfase was zeer spannen-

de en zenuwslopend want in de
laatste minuut naderde Argonauten
de Pioneers met 40-39. De coach
van de Pioneers nam in de laatste minuut een Time Out om haar
team tactisch aan te moedigen. Na
een mooie aanval kwam Argon met
nog 20 seconden op de klok voor
en werd de stand 40-41. Weer nam
de coach uit Almere een Time Out
om met haar team af te spreken dat
ze bewust fouten op Argon moesten maken. Hiermee dwong ze af
dat Argon een vrije worp moest nemen en ze gokte erop dat Argon onder deze druk niet tot scoren kwam.
En die gok bleek terecht en de derde time out werd direct door Almere benut. Met nog 2 seconden op de
klok en balbezit voor Almere werd
met een lange pas een wanhoopspoging gedaan. Het mocht echter
niet baten en Argon sloot definitief
de wedstrijd met winst af. De ontlading in het publiek was groot. Daarna speelde ook nog het U16/1 team
in de Eendracht maar deze wedstrijd werd helaas verloren met 2955. Toch een mooi weekeind voor
Argon Basketball want 2 van de 3
jeugdteams sloten de wedstrijd met
winst af.

Twee eerste prijzen voor
Judoschool Blaauw
Regio – Zondag 14 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost van
de Judo bond Nederland, district
Noord Holland een ontwikkelingstoernooi voor geboorte jaren 2004
t.m 2010. Aan dit toernooi mochten judoka’s meedoen die maximaal oranje band zijn. Voor Judoschool Blaauw deden er 6 deelnemers mee aan dit toernooi. Joep
Haarman deed het heel goed in zijn
poule door zijn wedstrijden allemaal
op een ippon te winnen. In zijn laatste wedstrijd wist hij zijn tegenstander te werpen in een hele mooie Osoto gari. Hierdoor werd hij eerste in
zijn poule. Ook Kyan van der Toorren wist met goed judo zijn wedstrijden voortijdig te beëindigen door
zijn tegenstanders te werpen in een

O-uchi-gari. Ook hij werd hierdoor
1e in zijn poule. Adam el Bazghouti
was ook goed op dreef in zijn poule.
Hij wist zelfs een hele mooie Ipponseo-nage te maken. Helaas verloor
hij ook een partij waardoor hij 2e
werd in zijn poule. Ook Amy Dekkers en Niels Knol deden het goed
in hun poule en wonnen 2 wedstrijden via een houdgreep maar verloren helaas een wedstrijd waardoor zij 2e werden in hun poule.
In de eerste wedstrijd van Amber
de Groot stond zij met een wazaari voor maar kwam helaas in een
houdgreep waardoor zij deze wedstrijd verloor. In de overige wedstrijden heeft zij ook goed haar best gedaan en werd uiteindelijk derde in
haar poule.

Turnsters Daphne, Isa, Julie
en Tanja winnen medaille
Regio – Zaterdag jl. werd in Amersfoort de tweede voorronde van de
keuze oefenstof gehouden. In de
eerste ronde mochten Eva, Kimberly en Marijn hun tweede wedstrijd
turnen. Ze starten op brug. Bij alle
drie ging de oefening prima en bij
Kimberly zelfs zo goed dat ze eerste
werd op dit toestel. Ook de andere
toestellen gingen veel beter als de
eerste voorronde en Eva werd uiteindelijk 19de , Kimberly 12de en
Marijn 10de.
In de tweede ronde de beurt aan Julia. Ze was erg gespannen en daardoor ging op de vloer de hele draai
niet helemaal goed. Op sprong liet
ze een mooie salto en overslag zien
en ook op de brug ging de salto af
keurig. Op naar de balk, lastig om
een lange oefening te onthouden
maar gelukkig ging alles goed en
werd Julie op haar eerste wedstrijd
keurig 10de. In de derde ronde waren de senioren Julie en Tanja aan
de beurt. Ze begonnen op balk altijd lastig om te beginnen maar Julie
turnde een hele mooie oefening en
werd tweede op dit toestel en Tanja een mooie derde plaats. Op vloer
turnde Tanja een super oefening en
werd eerste. Op sprong twee mooie
overslagen dus op naar brug. Het
ophurken blijft moeilijk en ook vandaag viel Tanja eraf. Julie hurkte prima op en turnde gelijk het hoogste
cijfer. Uiteindelijk bleek dit allemaal
genoeg voor een gouden medaille
voor Julie en een bronzen medaille
voor Tanja. Het harde werken is van-

daag beloond! Alweer in de vierde
ronde turnde Isa haar tweede wedstrijd. Isa begon op brug na de eerste wedstrijd hebben we de oefening aangepast en dat werkte prima een mooie 4de plaats op brug.
Op balk en vloer ook twee mooie
oefeningen en dan op naar sprong.
Spannend gaat het vandaag lukken.
Op de eerste wedstrijd 1 sprong
maar ook vandaag met in turnen
wilde de overslag niet lukken. Maar
tijdens de wedstrijd liep het prima en werd Isa werd beloond met
een mooie 5de plaats. In de laatste ronde turnde Daphne. Ze begon op vloer met een strakke oefening. Op sprong vandaag overslag
over de pegasus met plank en hoe.
Op brug liet Daphne een super oefening zien en werd dan ook eerste
op dit toestel. Als laatste de balk en
ook daar maakte ze geen fouten en
bleef keurig op de balk. Bij de prijsuitreiking was het feest want Daphne was derde gewonnen.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Een Jubileum en een afscheid
Regio - Op dinsdag 9 februari hield
De Zonnebloem afdeling UithoornAmstelhoek haar algemene ledenvergadering. Uiteraard staan er op
de agenda de gebruikelijke agendapunten, zoals financieel jaarverslag en begroting etc., maar een
belangrijk deel van de vergadering
was ingeruimd om stil te staan bij
een afscheid en een jubileum. Willy van Zadel nam afscheid. In de afscheidsspeech, die werd uitgesproken door een andere oudgediende,
Tineke Beuse werden herinneringen
gememoreerd uit de lange loopbaan
van deze vrijwilligster. Zo hoorden
de aanwezigen dat Willy jarenlang

bestuurslid bezoekwerk is geweest
en dat het haar kracht was vrijwilligers, zowel mannelijke als vrouwelijke vrijwilligers aan te trekken. In de
periode dat ze voor de Zonnebloem
actief was kon ze altijd op de steun
van echtgenoot André rekenen en
dat is bij een dergelijke inzet onontbeerlijk. Ook tijdens een vakantieweek van de Zonnebloem bleek
ze samen met Tineke nog over verborgen talenten te beschikken. Een
act van Snip en Snap (wie waren dat
ook weer) was ingestudeerd. Op de
afsluitende avond van de vakantieweek werd de act uitgevoerd en iedereen was wild enthousiast. Anne-

Gezelligheid Oude Dorp
dankzij winkeliers
Uithoorn - Als klein winkelgebied
tussen winkelcentrum Amstelplein
en het Zijdelwaardplein doen de
winkeliers van ‘het Oude Dorp’ in de
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade er alles aan om de loop
in hun winkelgebied te behouden.
Immers, het naastgelegen winkelcentrum Amstelplein en het inmiddels gerenoveerde winkelcentrum
Zijdelwaardplein oefenen een zuigende werking op consumenten uit.
Maar de winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel heeft als voordeel onderdeel te zijn van een aantrekkelijke Amsteloever, de Waterlijn’ met vanaf april tot en met september watersportactiviteiten en
op en top gezelligheid dankzij de
aanwezige actieve horeca. Bovendien oefent de knusse winkelstraat
met een verscheidenheid aan winkels de nodige aantrekkingskracht
uit op zowel inwoners als bezoekers van buitenaf. Waar het vanwege de crisis winkelruimte leeg kwam
te staan, zien nieuwe ondernemers

kansen om die weer te vullen. Dat
is te zien en te merken. Om er voor
bezoekers bekendheid aan te geven en de omgeving aantrekkelijk
te maken moet je er wel wat voor
doen. Dat toont de winkeliersvereniging dan ook in allerlei activiteiten.
In het voorjaar en de zomer gaat dat
wat gemakkelijker dan in het najaar
en winter. Leuk aangeklede etalages, feestverlichting, warme uitstraling en knusse horeca moeten dan
aan de zomerse periode een vervolg geven. Dat is niet altijd eenvoudig want je moet maar iets kunnen
bedenken waardoor mensen ook in
dat jaargetijde graag naar je toe willen komen. Dat vergt inventiviteit,
een stuk samenwerking en (veel)
overleg met elkaar, maar ook met de
gemeente vanwege regelgeving en
vergunningen
Hou het bestuur in ere
Het bestuur van de winkeliersvereniging zet zich in alle geval in om
het aantrekkelijke aspect van het

ke Kortendijk viel de eer te beurt dat
zij werd gehuldigd vanwege haar
tienjarig jubileum als vrijwilligster
bij de afdeling. De voorzitter vroeg
haar of zij kon aangeven hoe ze bij
het Zonnebloemwerk betrokken was
geraakt. Zij gaf aan graag wat voor
de minder bedeelden in onze leefgemeenschap te willen doen. In de
periode die zij actief bij de Zonnebloem betrokken is heeft zij zich actief ingezet op meerdere fronten.
De aanwezige vrijwilligers hebben
zelf kunnen ervaren welke inbreng
zij steeds had op de vergaderingen.
Aan de discussies over de noodzakelijke veranderingen binnen de afdeling was zij altijd prominent aanwezig. Het toeval wilde dat zij de
eerste contacten binnen de afdeling
had gehad met de afscheidnemende
Willy van Zadel. Namens de landelijke Zonnebloem mocht onze voorzitter Ellen Boeringa aan de jubilaris
een oorkonde overhandigen en een
herinneringsspeld met het logo van
de Zonnebloem Uiteraard was er
voor beide dames een mooi boeket
bloemen beschikbaar. En zoals dit
bij dergelijke gebeurtenissen hoort
werd er bij de afsluitende borrel ook
nog een toast uitgebracht op beide
dames. Ook deze avond werd weer
duidelijk: ‘Bij de Zonnebloem draait
het om mensen”
Oude Dorp te behouden en waar
mogelijk te versterken. Daar moet
je goede mensen voor hebben die
zich niet alleen in woord en geschrift profileren, maar ook het enthousiasme bij andere ondernemers
blijven aanwakkeren om er wat van
te maken. Zulke bestuursleden zijn
er gelukkig (nog wel). Een kleine groep die zich veelal achter de
schermen inzet om elke keer maar
weer te zorgen voor een aantrekkelijk dorpscentrum. Zij verdienen
een groot compliment. Een van hen
is Wouter van Hilten van het gelijknamige bedrijf Alles voor Kantoor
aan de Wilhelminakade. De onmisbare (huidige) voorzitter die samen
met het bestuur, winkeliers en ondernemers het winkel- en horecagebied van het Oude Dorp levendig en aantrekkelijk voor bezoekers
wil houden. Het zou zonde zijn als
dit soort bestuursleden te kennen
zouden geven ermee te willen ophouden. Omdat dit jaar de periode
voor met name de voorzitter afloopt
is het dringend gewenst dat collega ondernemers zich inspannen om
hem te bewegen er nog een jaartje
of wat aan vast te knopen. Dat zal
het wel en wee aan de Waterlijn zeker ten goede komen!

De Schijnwerper op...
Nicole van der Knaap
en Lorraine Schouten
Vrijwilligers bij KDO handbal, beide trainster van de mini’s.

“Toen ik mijn dochter bij een inloop training kwam brengen,
bleek dat er, bij gebrek aan een
vaste trainer, een invaltrainster
was. De week erop nam ik de training over. Als moeder met een
handbal verleden, vond ik dat eigenlijk heerlijk. Wat is er beter dan
je eigen kind en de andere meiden een fijne sportbeleving te geven?” Zo kwam Lorraine, die op
dat moment zelf nog actief handbalster was, een week later haar
dochter brengen. “Ik wilde mijn
passie voor handbal op mijn kinderen overbrengen, dus bracht
ik mijn dochter ook naar de training”. Zodoende was het trainersduo voor de mini’s: meisjes van
5 tot en met 9 jaar, geboren. “Er
was een goede klik en eigenlijk is
de rolverdeling vanzelf ontstaan,
we hebben beide veel kennis van
handbal en de taakverdeling was
een natuurlijk proces” , licht Nicole toe. “Omdat we beide een passie voor handbal hebben en een
grote betrokkenheid bij onze kinderen, kost dit vrijwilligerswerk eigenlijkgeen moeite. Inmiddels zijn

we natuurlijk begaan met al “onze
meiden” en geeft het ons veel voldoening als die meiden lekker plezier hebben met elkaar en tegelijkertijd flink bewegen en gezond
aan sport doen!”. Het trainersduo
heeft zich geleidelijk aan steeds
meer gaan ingezet voor de vereniging. Door het promoten van het
schoolhandbal en via de scholen
ook training te geven hebben zij
meegewerkt aan de aanwas van
het ledenaantal. “Ons enthousiasme brengen we over op die kids
en je merkt ook dat je er iets voor
terugkrijgt. Die lach op het gezicht
van “onze meiden” en de blije ouders, daar doe je het allemaal
voor”. Even een complimentje aan
één van die meiden tijdens de training, geeft al groot plezier”, vullen Nicole en Lorraine aan. “Vrijwilligerswerk zit hem vooral in de
kleine dingen, het hoeft niet altijd
groot te zijn, of veel uren in een
week. Als je je, op welke manier
dan ook, al klein inzet voor een
ander, al is het maar een uurtje
per week, dan is je bijdrage aan
de samenleving heel groot.” Er is

voor ieder wel een taak die bij je
interesse en vaardigheden past.
Bovendien is het belangrijk dat
mensen zich realiseren dat kinderen alleen maar kunnen sporten, omdat er vrijwilligers zijn die
zich hiervoor inzetten”. Dat dit voor
Nicole en Lorraine helemaal geen
zware opgave is, blijkt uit het plezier dat ze uitstralen. Het trainersduo benadrukt ook het nut van de
juiste sportbeleving, zoals discipline, zorg en aandacht voor een
geblesseerde, elkaar waarderen
om ieders kwaliteiten, het respect
voor elkaar. “Het overbrengen van
waarden van jezelf op de jeugd,
dat is het mooie van het vrijwilligerswerk dat wij voor de mini’s
van KDO handbal doen! Maar die
lach van “ onze meiden” is goud
waard!”

Mediq Apotheek Thamen
terug in winkelcentrum

en huidverzorging. Een allround
apotheek dus waar men tevens diepere informatie en advies kan krijgen over het gebruik van bepaalde
geneesmiddelen, vervangende middelen, doseringen en combinaties in
het gebruik met het oog op mogelijke allergie en bijwerkingen.

Uithoorn - Een van de ‘vaste bewoners’ van Zijdelwaard heeft als laatste nu ook haar eigen locatie ingenomen in het winkelcentrum nu de
renovatie daarvan achter de rug is.
Toen het pand en de voormalige Rabobank aan de achterkant van het
winkelcentrum begin 2014 moesten worden gesloopt, heeft Mediq
Apotheek Thamen twee jaar gebivakkeerd in het noodgebouw op
het parkeerterrein voor de hoofdingang. Tot vreugde van de medewerkers is men onlangs verhuisd naar
de nieuwe (vaste) winkelruimte aan
de buitenrand van het winkelcentrum naast de ‘derde entree’ aan de
overdekte Zijdelrij.
“Het is verbazingwekkend wat we
er destijds aan goederen, producten en medicijnen in kwijt konden.
Toen het hier naartoe werd verhuisd wisten we niet wat we zagen. En het meeste ook nog in goede en bruikbare staat,” vertelt apotheker Jan Baltink die zijn collega
Annemiek Klink in de vestiging op
het Zijdelwaardplein vervangt als zij
vrij is. Formeel is Jan verantwoordelijk voor de apotheek in het gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin Máximalaan. “De apotheek
was al vlug op orde. De 30e januari
zijn we verhuisd en op 1 februari zijn
we in het winkelcentrum weer open
gegaan. Dat was een flinke exerci-

tie, maar iedereen heeft de handen
fors uit de mouwen gestoken om
de verhuizing snel maar toch ordelijk te laten verlopen. Mensen kunnen tijdens de openingstijden hier
hun medicijnen op recept afhalen.
Maar buiten deze uren hebben we
een afhaalsysteem, een soort uitgifterobot, waar patiënten na sluitingstijd aan de straatkant met behulp van een code 24 uur per dag
hun medicijnen uit de locker kunnen halen. Dat is voor ons een noviteit op het Zijdelwaardplein. Ook al
hebben we een tweede vestiging in
het gezondheidscentrum, toch fungeren beide niet als een ‘afhaalpost’
als je bij de ene apotheek het recept
inlevert waarna je de medicijnen bij
de andere apotheek kunt ophalen,
bijvoorbeeld omdat je daar dichterbij woont. De patiëntendossiers blijven bij de apotheek waar je bent
ingeschreven en worden niet gedeeld met de andere vestiging. Wij
adviseren onze patiënten dan ook
om bij een en dezelfde apotheek
te blijven, zodat die als een ‘bronapotheek’ gebruikt kan worden,” aldus Jan Baltink. Naast medicijnen
biedt Mediq Apotheek Thamen ook
een assortiment gezondheidsartikelen als voedingssupplementen aan,
maar ook het nodige voor sportverzorging, cosmetica, producten voor
zelfmedicatie en die voor lichaam-

Zorgprogramma
Jan: “Met de medicijnmonitor zien
wij erop toe dat onze patiënten altijd de juiste medicijnen krijgen.
Ook houden wij bij of men de medicijnen volgens voorschrift inneemt en de behandeling nog voldoet aan de meest recente richtlijnen. Met dit unieke zorgprogramma houden we samen met de behandelende arts of huisarts altijd
een vinger aan de pols. Ook houden wij als apotheker samen met
de arts kwetsbare patiënten extra in
de gaten. Voor hen wordt zo nodig
een Persoonlijk Medicijn Plan opgesteld waarin de wensen en ervaringen van de patiënt worden meegenomen. Mediq Apotheek Thamen
zorgt ook dat patiënten nooit zonder
medicatie zitten. Wij maken het hen
makkelijk met de gratis herhaalservice. Nog voordat de medicijnen van
iemand opraken, zorgen wij ervoor
dat ze worden besteld en krijgt men
bericht als nieuwe klaarliggen. Zelfs
zorgen we voor een vorm van thuisbezorgen voor mensen die slecht
ter been zijn of om andere redenen
hun huis niet uit kunnen. We proberen als apotheek in al deze gevallen
‘zorg op maat’ te bieden.”
Mediq Apotheek heeft een contract
met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat alle klanten ook in 2016
hun gedeclareerde medicijnkosten
weer 100% vergoed krijgen (conform de polisvoorwaarden van de
zorgverzekeraar). Ook voor wie
een budget- of onlinepolis van bijvoorbeeld Menzis, VGZ of Achmea
heeft kan eveneens bij Mediq Apotheek terecht. Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op de website www.
mediq-apotheek.nl.

Mantra en Meditatie in Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdag 19 februari a.s.is er weer Mantra’s zingen en
meditatie met Carla de Brave, op locatie: Multatulilaan 7 in Uithoorn.
We zingen Mantra’s uit alle delen

van de wereld. Je hoeft geen ervaring of goede stem te hebben! Tijd:
vanaf 19.30 u inloop met thee, Afsluiting met een (geleide) meditatie:
rond 21.30 uur

Dubbelgevleugeld Canto
Ostinato klinkt groots
Uithoorn - Simeon ten Holt componeerde zijn door talrijke liefhebbers
gekoesterde Canto Ostinato “voor
een of meer toetsinstrumenten”,
vertelde pianist Ivo Janssen tijdens
de nazit na afloop van het zondagmiddagconcert in de Thamerkerk.
Samen met zijn collega Ariëlle Vernède vertolkte Janssen dit fascinerende pianostuk op twee tegen elkaar aan geschoven vleugels, als
onderdeel van de serie klassieke
concerten van de Stichting Culturele Activiteiten (SCAU) dit seizoen.
Kleine variaties en wisselende combinaties van telkens in verschillende
klankkleuren terugkerende thema’s
in alle gradaties van sterktegraden
kenmerken deze bijzondere compositie. De twee uitstekende pianisten ontlokten aan de twee vleugels
op gedreven wijze de nu eens heel
zachte, dan weer breeduit orgelende klanken van de “Canto”. Dat alles
ritmisch meeslepend en met mooie
zangerige lijnen in de melodieën
die de ruimte in de volledig bezette
kerkzaal tot in de houten nok prachtig en krachtig vulden.

In C
Vóór de pauze speelde het pianistenduo twee fuga’s en de Sonate in
C voor twee klavieren, BWV 1061,
van Johann Sebastian Bach. Als de
componist zou hebben geweten dat
dit werk voor bescheiden klavecimbels zo breed en bijna orkestraal
kan klinken op twee forse vleugels,
zou hij Ivo Janssen en Ariëlle Vernè-

Kosten: 7,50 pp.incl.thee/tekst e.d.
Vooraf aanmelden op: carladebrave@gmail.com of: 06-22608327. kijk
voor meer info op: www.praktijkclarity.nl
de zeker hebben gecomplimenteerd
met hun meesterlijke vertolking.
Uit het hartelijk applaus na afloop
van de “Canto Ostinato” liet het publiek in de vrijwel uitverkochte zaal
merken dat de combinatie Bach-Ten
Holt goed beviel en bij beide pianisten in voortreffelijke handen was.
Op zondag 13 maart, weer om 14.30
uur, presenteren schrijver Jan Brokken en pianist Marcel Worms in de
Thamerkerk een programma met
voordracht en muziek rond Caribische componisten die waren geïnspireerd door het werk en de stijl
van Chopin.
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Nutteloze verkeersborden
verwijderd en opgeruimd
flinke sanering in het aantal borden
had plaatsgevonden. Borden die
zonder het nemen van een verkeersbesluit verwijderd konden worden,
zijn direct verwijderd. Voorbeeld:
‘pas op drempels’, ‘aflopend fietspad’ en ‘verboden te parkeren’ (in
de middenberm). Voor verkeersborden waarbij wel een verkeersbesluit
nodig was on die te verwijderen, zijn
in dezelfde fasering steeds verkeersbesluiten voorbereid en genomen.
Bijvoorbeeld voor voorrangsborden
en parkeerverbodsborden.

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.

Woody Woodpecker
in de buurt
Klinkt als een krakende deur, roffelt op oud hout en zingt dan tussendoor kwie-kwie-kwie-kwie.
Er is een specht bezig bij mij in
de buurt. Omhoog kijkend ontdek ik in een oude populier van
ongeveer dertig meter een kleine vogel, die op de stam roffelt en langs de takken omhoog
rent. Heel behendig. Maar wat is
het een kleintje. Het is een kleine
bonte specht, niet veel groter dan
de koolmezen die ook in de boom
zitten. En de vlucht van de specht
is net zo golvend als die van de
meesjes.
Kleine bonte spechten leven op
oud hout en eten insecten of larven die ze uit de boomschors pikken met hun sterke snavel. In de
lente roffelen ze extra om een
partner te vinden of de paarband
te versterken. Ze roffelen razendsnel, in twee seconden zo’n 30
tikken. Gelukkig hebben ze zelf
geen last van hun getimmer, want
de hersenen hebben schokdempers. De eigen nestholte uithakken, vaak aan de onderkant van
een tak, gaat dan ook moeiteloos.

vrouwtje

Het nest wordt niet bekleed, de
vier tot acht eitjes worden op het
kale hout gelegd en in ongeveer
11 dagen uitgebroed. Na nog
eens 18 dagen vliegen de jongen
uit. En hoewel ik de kleine bont
specht voor het eerst zie, is het
geen zeldzame vogel in Nederland. Ze houden van oude loofbossen met open plekken. Dus
kunnen we bij het ouder worden
van de bomen hier in onze parken
meer kleine bonte spechten verwachten. Nu maar hopen, dat er
ook broedparen komen.
Het lijkt of de hofmakerij, de balts
nu al is begonnen. Als ik Woody
Woodpecker zie, is het een lentedag in februari. De eksters zijn
hun oude nest al aan het opknappen en de Turkse tortels sloven zich uit voor elkaar. Want het
schijnt dat vanaf Valentijnsdag
ook vogels de liefde en de lente beleven. Ik ben dus benieuwd
wat deze kleine bonte specht
gaat doen en of ik zijn roffel vaker ga horen. In ieder geval blijf
ik opletten.
Ria Waal

mannetje

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Rapunzel is een echte
familievoorstelling
Klein Duimpje en Assepoester. Dat
wissel ik af met Maud. Zij speelde
Sneeuwwitje bijvoorbeeld en volgend jaar Rood Kapje. Alle sprookjes komen zo aan bod. Het is zo leuk
om te doen!” De tovenaars Titus en
Fien wordt gespeeld door Michael
van Hoorne en Esther van Santen.
Sita zegt dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn, omdat ze dus al jaren
met elkaar werken. Voor wie is de
voorstelling eigenlijk toegankelijk?
“Het is een echte familievoorstelling, dus vanaf een jaar of 3 tot de
leeftijd dat kinderen sprookjes nog
leuk vinden. Opa’s, oma’s, papa’s,
mama’s, iedereen is welkom. Het is
echt een heerlijk middagje uit. Dat
kan ik je verzekeren.” De voorstelling duurt een uur en twintig minuten. Na de show is er nog een heuse meet & greet in de foyer van het
theater. “We nemen uitgebreid de
tijd totdat ieder kindje met ons op
de foto is geweest. Ook staat er een
merchandise standje met cd’s, de
lange vlecht van Rapunzel, bidons,
shampoo, noem maar op. We maken
er een gezellig feestje van. Er wordt
altijd veel gelachen. We kijken ernaar uit om in Aalsmeer op te treden.”

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Regio - Het mooie prinsesje Rapunzel bezit magisch haar. Op een
dag wordt ze ontvoerd en opgesloten in een hoge toren, door een gemeen tovenaars duo die het haar
willen hebben. Elke dag moet Rapunzel haar vlecht uit het torenraam
laten zakken, zodat de tovenaars
naar boven kunnen klimmen. De jaren verstrijken en Rapunzel groeit
in eenzaamheid op tot een knappe vrouw, dromend van een dappere prins die haar zal bevrijden. Zal
haar redder ooit komen? Deze musical staat garant voor hilarische
scènes voor jong en oud en bevat
vrolijke muziek waar kindjes lekker
op mee kunnen dansen en zingen.
En als je verkleed komt naar het theater maak je ook nog eens kans op
een leuke prijs!

Hoofdrolspeelster
Aan de telefoon vertelt de hoofdrolspeelster Sita Vermeulen het een
en ander. “Ik werk al vijf jaar voor
van Hoorne Entertainment, die nu
met Rapunzel het achtste sprookje
op de planken brengt. Al eerder in

Fiets gestolen
Uithoorn - Op donderdag 11 februari is tussen drie uur in de middag
en acht uur in de avond een fiets
gestolen vanaf het busstation aan
de Boerlagelaan. Het betreft een

Kaarten
Kaarten voor de voorstelling Rapunzel, die gespeeld wordt in de voorjaarsvakantie op donderdag 3 maart
om 14:00 uur kosten twintig euro,
maar met familiekorting slechts zeventien euro. Meer informatie hierover vind je op onze website: www.
crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten
zijn ook telefonisch verkrijgbaar via
0900 1353 (45cpm) en bij de lokale
verkooppunten Espago en ‘t Boekhuis in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn, Marskramer te Kudelstaart
en Gemakswinkel Leimuiden.
damesfiets van het merk Batavus
Lecco, zilverkleurig en het serienummer eindigt op 577. De fiets met
zeven versnellingen is door de dief
uit het fietsenrek gepakt. De Batavus was afgesloten met een goedgekeurd slot.

Uithoorn - Precies een jaar geleden
werd de fractie van politieke partij Ons Uithoorn benaderd door een
inwoonster die zich zorgen maakte over het aantal volstrekt nutteloze en soms met elkaar in strijd zijnde verkeersborden langs paden
en wegen. Volgens haar leverde dit
voor weggebruikers niet alleen verwarrende situaties op, maar ‘vervuilt’
het teveel aan borden ook de openbare ruimte. Daarnaast kosten verkeersborden het nodige aan (belasting)geld waarop bespaard kan worden door overbodige borden te verwijderen. Pragmatisch als de fractieleden van deze partij zijn, stapten zij
samen met haar op de fiets waarbij
onder leiding van de inwoonster een
flink aantal straten en wegen werd
afgereden waarvan zij wist waar
overbodige verkeersborden stonden. Het bleek dat zij al heel veel
voorwerk had verricht en de betreffende borden had geïnventariseerd.
Het bleken er in eerste aanleg nogal wat te zijn waarvan een fiks aantal met de camera werd vastgelegd.
In de loop van de tijd werd door de
partij ook andere inwoners gevraagd
in hun ogen nutteloze verkeersborden - zo mogelijk met foto – via email aan de partij door te geven. Dat
aantal groeide stelselmatig. Ons Uithoorn heeft vorig jaar alle informatie en foto’s naar de gemeenteambtenaar van de afdeling Leefomgeving gestuurd. Vervolgens is onderzocht om te zien in hoever sommige verkeersborden inderdaad overbodig zijn en of na het verwijderen
daarvan de verkeersveiligheid niet in
het geding is. Dat bleek overwegend
niet het geval en kwamen de borden
in aanmerking om te worden verwijderd en opgeruimd. Op 26 november
2015 gaf wethouder Marvin Polak
een korte toelichting over de stand
van zaken en dat er (gefaseerd) een

20 procent overbodig
Afgelopen maand januari werden de
leden van de gemeenteraad geïnformeerd over het resultaat en de afronding van de sanering in het woud
van verkeersborden. Uiteindelijk bleken er van de 4.370 (...) verkeersborden in de gemeente Uithoorn bijna 20 procent, namelijk 797 stuks,
overbodig te zijn waarna die uit het
straatbeeld zijn verwijderd. Tevens
werd gemeld dat men ook in de toekomst een verdere wildgroei van
borden wil voorkomen. Het plaatsen
van eventueel nieuwe borden zal
daarbij scherper beoordeeld worden op het nut en de noodzaak ervan. Er zal bovendien bij verkeerskundige veranderingen nagegaan
worden of het aantal borden verder
gereduceerd kan worden. De taakstelling voor het college van B&W
om te bezuinigen op de budgetten
van de openbare ruimte, met name
op het verminderen van het aantal verkeersborden wat een besparing van 6.500 euro moest opleveren,
is op verzoek van de gemeenteraad
overigens in november 2012 al van
start gegaan. Door de actie van Ons
Uithoorn kan je zeggen dat het vorig
jaar in een stroomversnelling is geraakt. “Onze inspanningen zijn niet
voor niets geweest. Samen met de
inwoners waar wij voor staan, hebben we dit voor elkaar gekregen.
Dat bespaart niet alleen een behoorlijk bedrag aan belastinggeld, maar
je krijgt ook een mooier straatbeeld
met een beter overzicht en meer veiligheid want je kunt je aandacht tijdens het rijden nu beter bij de weg
houden,” aldus fractievoorzitter Benno van Dam van Ons Uithoorn.
De redactie van deze krant ging
eens een kijkje nemen op de gemeentewerf want daar zou nog aardig wat overbodig materiaal liggen.
Helaas waren we een weekje te laat
want volgens een medewerker waren er al veel borden uit de container
opgeruimd. Er waren er nog maar
een paar. Ja, opgeruimd staat netjes
en dan letterlijk.

Koetjes en kalfjes...
Al tientallen jaren, elk jaar weer,
zijn er grote acties om donoren te
werven. Elk jaar, al jaren achtereen, hoor je BNers en vrijwel iedereen die gevraagd wordt zeggen: ‘ja, erg hè, ik ben nog geen
donor, dat moet ik toch eens gaan
doen’, of: ‘ja, dat ga ik zeker regelen’. Als maar de helft van al deze uitspraken werd waargemaakt,
zouden we intussen waarschijnlijk geen DUIZEND wachtenden op de lijst voor een donororgaan hebben staan. Mensen, van
wie het leven afhangt van het op
tijd beschikbaar zijn van een donororgaan. Regelmatig denk ik
na hoe het mogelijk is dat zelfs
na zoveel acties en vele miljoenen die geïnvesteerd zijn, 3 van
de 4 zich niet geregistreerd hebben als donor. Maar ook zelfs niet
de moeite hebben genomen om
aan te geven dat ze geen donor
willen zijn. Kleine moeite, 5 minuten van je tijd zou je zeggen. Toch
lijkt het heel lastig te zijn. Intussen hebben maar 5,8 miljoen Nederlanders laten vastleggen of ze
na overlijden organen willen doneren, van wie 3,5 miljoen een JA
hebben ingevuld. Elke potentiële donor is natuurlijk super, maar
als je nagaat dat 66% van de
18+ Nederlanders niet de moeite heeft gedaan om aan te geven
wat ze willen na overlijden vind ik
dat toch wel een hele trieste zaak.
Feit is namelijk dat 75% van de
Nederlanders na overlijden niet
beschikbaar is als donor!
Ik pieker al jaren over het waarom. Waarom investeren mensen
niet even een paar minuten om
JA of NEE in te vullen. Niet alleen voor de wachtenden op de
donorlijst, maar ook voor je eigen
nabestaanden die anders de keuze (meestal ‘nee’) voor je moeten
maken. Zelf ben ik donor vanaf
mijn 16e jaar.
Familie
Op een zaterdagavond reed een
kennis van me met de brommer
naar huis en werd geschept door
een auto, hij was helaas op slag
dood. Enkele weken later vertelde
zijn broer toch wel enigszins trots,
dat zijn broer toch nog een soort
van voortleefde, omdat verschillende organen waren gebruikt
om anderen een kans op leven te
geven. Dit verhaal raakte me en
is me altijd bijgebleven. De dag
erna haalde ik op het gemeentehuis het toen bekende rode papiertje, oftewel een donorcodicil.
Intussen ben ik dus 26 jaar donor,
waarvan de laatste jaren digitaal.
Ook in mijn familie en directe omgeving zijn er tot mijn spijt meer
mensen géén donor dan wel. Altijd een ‘leuk’ discussie-onderwerp op een verjaardag of BBQ,
waar dan opmerkingen over tafel
komen als ‘nou ja, ik weet het niet
hoor, wie weet of ik wel echt dood

ben als ze gaan snijden’. (Nou ja,
wat dacht je van de arts die een
eed heeft afgelegd er alles aan te
doen om jou in leven te houden).
‘Kan ik straks niet netjes worden
opgebaard, dat kan ik mijn nabestaanden niet aandoen’. (Natuurlijk zie je daar niets van in een
kist, ziet niemand wat van). Of:
‘Ja, dan weet ik niet wie het krijgt!’
(Weet niet of ik wil weten wat
daarmee bedoeld wordt, maar je
weet na je dood sowieso niet zoveel meer, denk ik). Maar ook de
mensen die elk jaar zeggen dat ze
het toch echt snel ‘even’ gaan regelen, zeggen dit intussen al jaren. Verbazend is dan wel dat een
grote meerderheid van de Nederlanders wel een donororgaan zou
willen ontvangen, of vindt dat een
familielid dit zou moeten ontvangen mocht dit noodzakelijk worden.
Niet tijdig
Ook vinden de meeste mensen
het verschrikkelijk dat er elk jaar
ongeveer 100 mensen per jaar
overlijden, omdat er niet tijdig een
donororgaan is. Dat is natuurlijk
allemaal heel dubbel. Meerdere keren is er al geprobeerd een
wet te maken die iedereen donor maakt, mits anders aangegeven. Dat is dus het omgekeerde
van nu. Met de huidige stand van
registraties zou dat ineens betekenen dat 75% donor zou zijn in
plaats van 25%, oftewel 3x zoveel.
Hoop ook zeker dat deze wet er
dit keer doorheen gaat komen.
Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen of ze donor of geen donor
willen zijn. Voor mij mag er echter ook een optie aan worden toegevoegd. Ik wil kunnen uitsluiten
wie mijn organen krijgen! Nee, ik
bedoel niet dat ik wil uitsluiten
op geslacht, geaardheid, geloof
of afkomst, nee niets van dit alles. Wel zou ik mensen die geen
donor willen zijn willen uitsluiten
van het ontvangen van mijn organen (behalve als er geen andere patiënt is, want mijn organen weggooien is natuurlijk zonde). Een wat meer hellend vlak
is dat ik ook wel een voorstander zou zijn om rokers, alcoholisten en andere verslaafden achter
mensen met een gezond leefpatroon op de lijst te plaatsen. Deze uitsluitingen zijn natuurlijk lastig omdat iedereen natuurlijk wel
een voor hem of haar geldige reden heeft. Vandaar dat ik de redenen medisch houd. Voor nu
hoop ik vooral dat de nieuwe wet
er snel doorkomt en dat blijkt dat
de Nederlanders wel donor willen
zijn, maar er geen tijd voor nemen
om in te vullen. In mijn ideale wereld gaan er geen mensen dood,
omdat er wel organen zijn maar
ze niet gebruikt mogen worden.
JaWeKo

Nootjesdief betrapt
Uithoorn - Op donderdag 11 februari om half tien in de ochtend is een
winkeldief op heterdaad betrapt bij
een super aan de Sportlaan. Door
personeel was gezien dat een bezoeker zakken met nootjes in zijn
jaszak stopte. Op het moment dat hij
de winkel wilde verlaten, is de man,
een 60 jarige Uithoornaar, aangehouden en vervolgens overgedra-

gen aan de gealarmeerde politie. De
Uithoornaar verklaarde tijdens het
verhoor dat hij al twee keer eerder
noten had gestolen uit dezelfde winkel. Er is proces-verbaal opgemaakt,
de 60 jarige heeft de winkelboete
moeten betalen en heeft een winkelverbod opgelegd gekregen. Om
negen uur in de avond is hij weer
heen gezonden.

Het Beste Idee
van Uithoorn!
Uithoorn/De Kwakel - Het jongerenwerk van Whats Up heeft ook
een Talent Academy voor jongeren
van 12 t/m 23 jaar. Jongeren met
leuke ideeën, wensen, vragen et cetera kunnen bij de Talent Academy
terecht. De jongerenwerkers ondersteunen, beantwoorden en organiseren waar nodig. Om de Talent
Academy bekendheid te geven, organiseren de jongerenwerkers Het
Beste Idee van Uithoorn. Jongeren uit Uithoorn en De Kwakel kunnen een goed idee voor een activiteit, evenement, voorziening voor en
door jongeren indienen. Het beste
idee krijgt een startbedrag van 500
euro en de ondersteuning vanuit het
jongerenwerk om het idee te reali-

seren. Ideeën waarbij talentontwikkeling centraal staat en waarbij ook
nog eens mensen en organisaties
met elkaar worden verbonden, maken de meeste kans!
Meer informatie staat op de website: www.whatsupuithoorn.nl. Je
kunt op de website een linkje aanklikken naar het inschrijfformulier.
Daarin lees je ook alle voorwaarden! Indienen van ideeën kan tot en
met 17 maart. Op zaterdag 2 april is
er een Talent Academy Day. De hele dag zijn er allerlei activiteiten te
doen voor jongeren op het gebied
van talentontwikkeling. Ook wordt
tijdens de Talent Academy Day het
beste idee bekendgemaakt! Meer
info over 2 april volgt binnenkort!

Romantische sfeer en
leuke prijzen
Uithoorn – Vorige week zaterdag
was er weer van alles te beleven in
winkelcentrum Zijdelwaard. Iedere
maand organiseren de gezamenlijke winkeliers wel iets leuks in het
winkelcentrum. Deze keer was het
onderwerp Valentijnsdag. Tussen
11.00 en 16.00 uur werd de sfeer

er in gebracht door een geweldige zangeres die de mooiste romantische liedjes ten gehore bracht.
Daarnaast waren ook nog leuke
prijsjes te winnen met de kassabonnen en een rad van avontuur. Al met
al was het weer gezellig in winkelcentrum Zijdelwaard.
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Team Beauty and the Beast
wint open Keez kampioenschap

Leuke en lastige verdelingen
bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdagochtend werd
de vijfde zitting van de 3e ronde gespeeld. Dat een verdeling grote invloed kan hebben op het behalen
van een contract, bleek die ochtend
wel bij de Amstel Bridgeclub. Met
een mooie 6-kaart schoppen en genoeg punten boden Henny & Lucas
bij spel 24 in de B-lijn 6 schoppen.
Maar helaas de ongelijke verdeling
was hier een spelbreker, want er zaten bij de tegenpartij 6 schoppen op
één hand. Dit contract was dus echt
niet te maken door de aftroevers
van de tegenpartij. Corrie en Bibet
hebben in dit spel met 6 ruiten ook
een slem-poging gedaan, maar gingen eveneens 1 down. Het beste
contract voor dit spel was 3 sans. Bij
spel 19 had het oost/west-paar veel
punten samen met alle azen binnenboord. Er werd dan ook vier keer
6 sans geboden. Dit klein slem werd
drie keer +1 gemaakt en één keer
precies contract. Het goed afspelen
van dit spel was heel cruciaal. Verder hebben Coby & Joop in spel 3
als enigen een 6 klaveren contract
geboden en +1 gemaakt. Heel mooi
met natuurlijk een 100% score.
A lijn
In de A-lijn zorgde de verdeling ook
voor het behalen van contracten
met “te weinig” punten. In spel 18
werd een 5 ruitencontract door Wies
gedoubleerd, omdat zij drie vaste slagen en 14 punten in handen
had. Maar het contract werd gemaakt. Dat leverde een mooie score op voor Hetty & Ciny. Bij spel 20
haalden Wies & Marthe dit gelukkig

een beetje op door het 4 schoppen
contract van Ciny één down te spelen. Het bieden van spel 7 was door
de verdeling erg lastig. Omdat bij de
meeste bridgers de voorkeur uitgaat naar het spelen van een sanscontract boven een laag ruitencontract, werd er meestal 3 sans geboden. Doch zonder schoppendekking
ging dit finaal mis en 1, 2 en zelfs
nog 3 down. Dan toch maar beter 2
ruiten + 2 spelen mensen.
Uitslag
De uitslag: In de A-lijn werden
Greet & Nel eerste met 60,76%, Ria
& Joop tweede met 58,68% en Aja
& John derde met 55,56%. In de Blijn zijn Leny & Phini eerste geworden met 63,75%. Riet & Wim en Nel
& Jos kwamen respectievelijk op
de 2e en 3e plaats met 58,33%. Het
wordt volgende week extra spannend omdat 4 paren zullen degraderen en 4 paren zullen promoveren. In de B-lijn staan Riet & Wim
gemiddeld op 55,81%, Leny & Phini op 55,43%, Lyda & Jan op 54,96%
en Corry & Bibet op 54,70%, dicht
bij elkaar dus. Miep & Madelon zitten dicht op hun hielen met 54,43%.
In de A-lijn wordt de kans op degraderen voor Ada & Roelie, Addie & Jeannet en Ank & Lotte relevant, dus zet hem op er kan nog
veel gebeuren! Lid worden van deze club? Alle bridgers die een beetje
kunnen spelen zijn welkom. Wij helpen iedereen en fouten maken mag.
Bel onze secretaris telefoon 0297564729 of kom gewoon een keer kijken in het Buurtnest.

Vrijdag a.s. PannaKO
toernooi in Uithoorn
Regio - Word jij de nieuwe PannaHeld van Uithoorn? Op vrijdag 19
februari vanaf 15.15 uur heb jij de
kans om jouw skills te testen tegen
anderen. Zorg dat je het niet mist!
What’s up in Uithoorn organiseert
in samenwerking met PannaKO en
RKSG Thamen het PannaKO toernooi in Uithoorn. Op vrijdag 19 februari bij het sportveld voor RKSG
Thamen kan iedereen van 12 jaar of
ouder meedoen aan het toernooi.
Vanaf 15.15 uur begint de inschrijving. Tussen 15.30 – 17.00 uur vinden de voorrondes plaats. Iedereen
kan in de voorrondes mee blijven
spelen en aanschuiven.

Vanaf 17.00 uur beginnen de finales
en om 18.00 uur wordt de PannaHeld bekend. De Held van Uithoorn
krijgt op woensdag 2 maart de kans
om mee te doen met het NK PannaKO in Den Helder en het op te nemen tegen bekende namen als Mohamed Bouttaka en Mo Houri! Meiden zijn ook van harte welkom! Bij
genoeg deelneemsters komt er een
eigen PannaKO-meiden poule! Dus
waar wacht jij op? Kom vrijdag 19
februari langs om mee te doen of
te kijken bij het PannaKOtoernooi!
Deelname is gratis. Voor meer informatie, zie: www.pannaknockout.org
of www.whatsupuithoorn.nl.

Winterwandelen waar
vroeger water was
Regio - IVN afdeling De Ronde Venen & Uithoorn organiseert op zaterdagochtend 20 februari een winterwandeling door de polders rond
Kockengen. Ook in de winter is het
heerlijk om buiten te zijn, te lopen,
te kijken. Tijdens de wandeling lopen we lekker door om op temperatuur te blijven. Een paar keer besteden we aandacht aan het thema van
deze keer: ”Hoe zorgen we dat we
droge voeten houden?” In het jaar
1000 begonnen onze voorouders
hier te leven en hard te werken. Van
een waterrijke wildernis een leefgebied maken is niet eenvoudig. Was
er een stukje ontgonnen, dan liep
het weer onder water. Daarom waren er kades nodig en verschillen-

de afwateringskanalen in het gebied nodig. En niet te vergeten om
ruzie te voorkomen tussen Woerden en De Ronde Venen. Natuurlijk
kunnen we ook al genieten van de
voorjaarsboden, die zich dit jaar eerder dan ooit laten zien. Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Neem
een (warme) drank mee voor tijdens
de “pauze”. Verzamelen: 20 februari
2016, 9.30 uur begraafplaats in Wilnis aan de Ir. Enschedeweg. Vandaar
vertrekken we gezamenlijk naar het
startpunt. De wandeling is ongeveer
9 km lang. Rond 12.30 uur zijn we
weer terug. Voor verdere informatie,
neemt u contact op met Hans Tuinenburg, 06-13999814.

Zondag a.s:

PK Sport Bosdijkloop
De Ronde Venen - Loop het voorjaar tegemoet! Toer Trimclub De
Merel organiseert voor de 38ste
keer de PK Sport Bosdijkloop. Hardloopster Marijke Kroon uit Vinkeveen geeft zondag 21 februari om
11:30 uur het startschot voor de
Jeugdloop. Voor de andere afstanden geeft wethouder Erika Spil vanaf 12:00 uur het startschot.
Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren gestaag toe. Het succes is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sporthal De Boei in Vinkeveen en aan
het mooie parcours langs het natuur- en watersportgebied rondom
de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk. Om de veiligheid
van de lopers te verbeteren is er een
verkeerscirculatieplan om de auto’s
van de deelnemers niet te laten parkeren langs het parcours. Parkeermogelijkheden zijn er op het Kloosterplein (Herenweg) en bij het winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan) en in de straten achter het
winkelcentrum. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, het hoofdnummer van
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beiden door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop
door de kern van Vinkeveen. Zowel
wedstrijdlopers als recreanten zijn
van harte welkom. Voor kinderen
tot en met 12 jaar is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn vlakbij sporthal De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In
de sporthal zijn kleedruimten, douches, een foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en er is EHBO
aanwezig.

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De Boei
op zondag 21 februari, vanaf 10.00
uur tot uiterlijk een kwartier voor de
start. Deelname aan de jeugdloop
is gratis! Elke deelnemer aan de
jeugdloop ontvangt een mooie herinneringsmedaille. De start van de
1 kilometer jeugdloop is om 11:30
uur voor de Sint Jozefschool aan het
Tuinderslaantje. De start van de halve marathon is om 12.00 uur, de 10
kilometer om 12.10 uur en de 5 kilometer om 12.20 uur op de Kerklaan.
Het parcours is vlak en over verharde wegen. De kilometerpunten
bij alle afstanden worden met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt een Ipico-chip voor de
tijdwaarneming, welke na de finish
door vrijwilligers wordt ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:50 uur bij de
brug op de Kerklaan. De overige
prijsuitreikingen vinden plaats in De
Boei, volgens het schema: 5 kilometer om 13:00 uur, 10 kilometer om
13:30 uur en de halve marathon om
14:00 uur. Voor de winnaar van de
halve marathon, zowel bij de dames
als de heren, is er een wisselbeker.
En voor het verbeteren van het parcoursrecord op de halve marathon
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.10.30
uur) is een geldbedrag beschikbaar.
De uitslagen van de PK Sport Bosdijkloop staan op de dag van de loop
vanaf 17:00 uur op www.uitslagen.
nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop. of bellen met Peter Meijer
(telefoonnummer 06-48013782), email naar bosdijkloop@gmail.com
of volg de Bosdijkloop op Twitter (@
Bosdijkloop.

Uithoorn - Op vrijdagavond 12 februari vond bij Legmeervogels voor
de vierde keer het open Keez kampioenschap van Uithoorn plaats.
Dit jaarlijkse toernooi voor het goede doel is inmiddels in de hele regio een begrip geworden. Na een
avond vol gezelligheid en strijd was
het uiteindelijk team Beauty and
the Beast dat aan het langste eind
trok. Dit team met Rick en Quinty Veerhuis werd tot Keez kampioen van Uithoorn 2016 gekroond en
ging met de traditionele goudkleurige Keezborden naar huis. Het zilver
was voor team Zuipschuitjes met
Ilona en Demy Veerhuis, waarmee
het familiefeest compleet was. Team
De Smeerkeezies met Anouk Stolwijk en Brenda Alonso nam trots
genoegen met het brons. Het toernooi werd georganiseerd door Team
Samen Sterker met ondersteuning
van de Club van 100 van Legmeervogels.
Populair
Dat dit jaarlijkse toernooi voor het
goede doel inmiddels is uitgegroeid
tot een razend populair evenement,
bleek wel uit de snelheid waarmee de teams hun deelname aan
dit toernooi veilig stelden. Al in de
eerste week januari moesten de organisatoren de inschrijving sluiten
omdat het maximale deelnemersveld van 100 teams (200 personen)
was bereikt. Teams uit de hele regio
weten inmiddels de weg naar Uithoorn te vinden. Er was zelfs een
team uit Friesland. Waarschijnlijk
zat de verre reis nog in de benen,
want dit team eindigde op plaats 77.
Het populaire spel stond ook dit jaar
weer borg voor een avond ouderwetse gezelligheid. Wedstrijdleiders
Mark Lakerveld en Jeroen Wegbrands hadden een bijzonder rustige avond, want het toernooi verliep in een uitermate gemoedelijke
en sportieve sfeer.
Spannend
Om klokslag 20.00 uur namen de
deelnemers plaats achter de nieu-

we, door Frans Lakerveld gemaakte Keezborden. Alle teams hadden
twee weken voor aanvang van het
toernooi per email de spelregels
al ontvangen zodat het spel in elk
geval op uniforme wijze werd gespeeld. De deelnemers speelden allen 3 ronden. Via een goed doordacht puntensysteem komen vervolgens uiteindelijk de winnaars boven drijven. Voor het eerst was er dit
jaar ook een poedelprijs: een door
de midden gezaagd Keezbord, bestemd voor de nummer 98, de derde
plaats van onderen in de eindrangschikking. Deze eer viel te beurt aan
team Boertjes met Caroline en Willem Boer.
Spannend was het ook bovenin de
top, want het verschil tussen de
nummers 1 en 2 bedroeg slechts 30
punten. Winnaar Rick Veerhuis verklaarde na afloop het familie succes. Hij vertrouwde de organisatoren toe dat hij met zijn hele familie ter voorbereiding op dit toernooi
sinds Kerstmis 2015 elke avond vier
spelletjes keezde. Met het verbluffende resultaat van het goud en het
zilver. Het was dan ook nog lang onrustig in huize Veerhuis.
Graag wil de organisatie de sponsoren van dit toernooi bedanken:
Club Manhattan, Veel in hout (Heliomare), Cafetaria Eethuis Family, Peter Wijnen Klusbedrijf, Restaurant Burgerlijk Mijdrecht, Restaurant de Jonge Dikkert Amstelveen, Peter Versteeg Fysiotherapie,
Eveleens sanitair Aalsmeer, Computer Services Uithoorn, Amstelhof,
De Dochter van Mies, Bodyplaza en
S-Styles. Sportvereniging Legmeervogels stelde de kantine gratis beschikbaar. Ook schonk de vereniging weer een deel van de baromzet aan het goede doel. Extra stoelen en tafels werden beschikbaar
gesteld door het Fort in de Kwakel,
Herbergh 1883 en Atletiek Klub Uithoorn. Team Samen Sterker en de
Club van 100 bedanken alle deelnemers en sponsors voor de geweldige avond en hopen iedereen weer
terug te zien in februari 2017!

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 9 februari speelden 15
paren in de A en 17 paren in de B lijn.
In de A was het spannend voor Guus
en Renske, Elly en Jessie en Geke en Margo. Nog 2 zittingen in deze ronde en ze wilden allemaal naar
de eerste plek. Het werden scherpe
biedingen en veel denkrimpels bij
het uitspelen. Na 24 spellen was dit
de eindstand Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar eerste 59,38%, tweede Geke Ludwig & Margo Zuidema 58,13% en op drie niet Guus en
Renske maar een heel goede middag voor Mieneke Jongsma & Hilly
Cammelot 56,04%. U raadt al wat dit
voor de tussenstand betekende. De
eerste plaats werd ingepikt door Elly & Jessie met een gemiddelde van
57,38%, Geke & Margo blijven twee
met 57,10% en Guus en Renske zakken naar drie met een gemiddelde
van 55,08%. Volgende week de laatste zitting van deze ronde en de ontknoping. In de B lijn was de tussenstand 1. Ploon Roelofsma & Marja Slinger 2. Reina Slijkoord & Trijnie
Jansen en 3. Corinne van der Laan

& Matty Overwater. Deze zes dames
verdedigden hun plaats met verve
en de uitslag van deze middag was
weer goud voor Ploon & Marja die
vleugels lijken te hebben, ze scoorden 66,37%. Tweede plaats Trudy
Fernhout & Cisca Goudsmit 62,02%
en derde Ina Melkman & Jetty Weening met 55,95%. De tussenstand is
op plek 1 geen verrassing Ploon &
Marja 59,22%! Op twee Corinne en
Matty 55,05% en op drie Reina &
Trijnie 54,67%. Spanning volgende
week voor de dames van plaats 2 en
3. Ploon en Marja zijn onbereikbaar!
De dames die niet willen degraderen van A naar B en de dames die
graag van de B naar de A willen weten wat ze volgende week te doen
staat. Nog even samen de boekjes
doornemen en een gooi naar goud
doen op 16 februari!
Wilt u ook bridgen op dinsdagmiddag in de gezellige zaal van partycentrum Colijn in Uithoorn? Informeert u naar de mogelijkheden bij
Sandra Raadschelders 0297 569910
of Hartenvouw2015@gmail.com

Nieuw trainersduo start hoopvol
Uithoorn - Na 2 maanden geen
competitiewedstrijd gespeeld te
hebben, was het zaterdag 13 februari eindelijk weer eens tijd. Wel meteen een pittige tegenstander, MSV
uit Montfoort staat enkele plekken
hoger op de ranglijst. Onder een
flauw zonnetje maar met weinig
wind, prettige omstandigheden voor
een lekkere pot voetbal. Wel wat
nieuwe gezichten bij LMV C1: Body,
Nour en Bob kwamen ons versterken i.v.m. de nog zieke spelers Stefan, Ilias en Olivier. De grootste verandering is op de bak ,trainer Bas
heeft plaats gemaakt voor een duo,
Brian en Lars. Een Uithoornse variant van het duo Guus en Danny van
Oranje. Waar Guus en Danny hopeloos faalden in de kwalificatie, rekenen we er op dat ons duo beter gaat
scoren. Het begin van de wedstrijd
was veelbelovend. Benjamin zette in de zevende minuut door tot op
de achterlijn, trok hard voor waar-

na de achterhoedespeler van MSV
niets anders kon dan de bal in eigen doel te werken. Het spel ging
op en neer met kansen voor beide ploegen. Aan het einde van de
eerste helft zette MSV aan en wist
tweemaal te scoren. Na rust probeerde LMV om MSV op eigen helft
vast te zetten, maar uit een counter werd het zelfs 1-3. Ondanks deze tegenslag, bleef LMV aanvallen.
In de 55e minuut was het eindelijk
raak, Benjamin passte kort op Mika,
die vanaf rand strafschopgebied genadeloos uithaalde voor de 2-3. Een
moment van onoplettendheid werd
door MSV meteen bestraft in de
volgende minuut, waarmee de eindstand werd bepaald op 2-4. Weliswaar een nederlaag, maar wel een
strijdbaar team, zeker in de tweede
helft. Man of the match: keeper Bob,
die enkele malen fantastisch wist te
redden en zo de C1 voor een grotere nederlaag behoedde.

Teleurstellende nederlaag
voor KDO 1
De Kwakel - Na het competitievrije
weekend van vorige week, stond
voor KDO afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen DSOV op het programma. KDO oefende tussentijds
nog tegen Argon 2 (3-2 winst) en
nam deel aan de finaleavond van
het Quakeltoernooi. In Vijfhuizen
kon trainer Raymond de Jong niet
beschikken over Mathijs Molleman
(weekendje weg), terwijl Mitchel
Smits (lies) en Bart Hoving (overbelasting) last hadden van lichte blessures.
Onder koude omstandigheden waren de Kwakelaars in de beginfase
niet goed bij de les. Direct vanaf de
aftrap kwam de bal, via meerdere
schijven, terecht bij de snelle en behendige rechtsbuiten van de thuisploeg. De vleugelspeler kreeg teveel
ruimte van de Kwakelse verdediging, haalde de achterlijn en gaf de
bal strak voor. Via de kluts kwam de
bal bij de eerste paal terecht en van
dichtbij binnengetikt door DSOV,
1-0 na 23 seconden spelen. Natuurlijk had KDO nog voldoende tijd om
deze achterstand goed te maken,
maar de Kwakelaars waren duidelijk van slag. In de 25e minuut wist
KDO toch op gelijke hoogte te komen in één van de spaarzame, succesvolle aanvallen. Na een slimme
actie van Joeri Stange vanaf de linkerkant, kwam de bal voor de voetbal van topscorer Mathijs van Rijn,
die de bal vakkundig in de lange
hoek schoot, 1-1. DSOV voetbalde
tegen KDO goed, maar deed er ook
alles aan om de Kwakelaars verbaal
uit de wedstrijd te halen, dit leidde bij KDO tot steeds meer irritatie.
Met een 1-1 stand werd even later
de rust bereikt.
Voorsprong
In de tweede helft kreeg KDO al
snel een goede mogelijkheid om
op voorsprong te komen, maar de

doelman van DSOV redde knap. De
56e minuut was uiteindelijk doorslaggevend voor de wedstrijd. Nadat KDO iets te fanatiek druk zette
op het positiespel van DSOV, combineerde de thuisploeg er lustig op
los. Na een voorzet vanaf de zijkant
kwam de bal op de bovenarm van
DSOV-er Philip Deri. Deri gaf de bal
via zijn borst uiteindelijk de juiste
richting mee en faalde oog-in-oog
met de teruggekeerde doelman Peter Onderwater niet, 2-1. Een doelpunt die niet goedgekeurd had mogen worden. Ondanks protesten van
KDO bleef de scheidsrechter bij zijn
beslissing en stond KDO dus achter in Vijfhuizen. Voor DSOV, spelend in de onderste regionen van de
3e klasse C, was de 2-1 voorsprong
heilig en de Kwakelaars wisten vervolgens geen raad met het theatrale gedrag van de thuisploeg. KDO
wist via twee vrije trappen, een goede kopbal van Joris Kortenhorst en
twee afstandsschoten van invaller
Rick Kruit wel gevaar te stichten,
maar kon uiteindelijk niet scoren.
In de laatste minuut van de blessuretijd zorgde DSOV voor het slotakkoord door de 3-1 te maken, wat
ook de eindstand betekende.
Niert scherp
KDO kwam vandaag te weinig tot
verzorgd positiespel en was in Vijfhuizen niet scherp genoeg om het
niveau van de laatste weken te behalen. Door deze nederlaag is KDO
één positie gezakt op de ranglijst en staat nu op de zesde plaats.
Volgende week om 14:00 uur hebben de Kwakelaars de kans om deze zure nasmaak weg te spoelen als
AGB op bezoek komt in de Kwakel.
Het elftal van scheidend trainer Senel Cebar speelde tegen Ouderkerk
verrassend met 2-2 gelijk en is zodoende gezakt naar de derde plaats
in de derde klasse C.
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Legmeervogels winnaar
van de 2e periode
Uithoorn - Legmeervogels hebben dankzij de 4-0 overwinning p
Sport Club Harmelen’44 de 2e periotietel in de wacht gesleept. Na dat
bekend was geworden dat het duel ZSGOWMS tegen Elinkwijk was
afgelast kon Legmeervogels alsnog de 2e periodetitel winnen. Maar
dit kan dan alleen als er gewonnen
wordt van SCH’44. Bij een ander resultaat moet Legmeervogels in de
wachtkamer. Zover heeft Legmeervogels het niet laten komen. Na een
ruststand van 1-0 in Legmeervogels voordeel is het uiteindelijk een
fraaie 4-0 overwinning geworden
Start
De start van het duel was voor Legmeervogels maan na een minuut of
15 wordt het spel van Legmeervogels erg slordig en is er veel onnodig bal verlies.
Hierdoor krijgt SCH’44 veel balbezit en moet de verdediging van Legmeervogels alle zeilen bijzetten om
een treffer te voorkomen. Natan
Spaans van de bezoekers was dicht
bij de openingstreffer maar een geweldige redding van doelman Jasper van Gelderen van de thuisclub
voorkomt dat SCH’44 op een voorsprong kan komen. Vlak voor de
rust komt Legmeervogels op de 1-0
voorsprong. Een actie van Lulinho
Martins bracht deze speler bij de
achterlijn hij schoof vervolgens de
bal in de voeten van Bilal el Achkar en deze weet dan de 1-0 te score. Met deze stand wordt dan ook
de rust gehaald. Het tweede bedrijf

is nog maar net begonnen of Legmeervogels heeft de stand verdubeld.
Uitbraak
Het is Jordy de Groot die de 2-0
weet te scoren na een snelle uitbraak van Legmeervogels. Een treffer vlak voor de rust en een treffer vlak na de rust deed bij de gasten iets knappen. SCH’44 probeert
dan wel iets zonder nu ook maar
een moment echt gevaarlijk te worden. Ook de onderlinge verhoudingen in het elftal van SCH’44 dragen niet bij tot een overtuigende
poging om nog iets terug te doen.
Het geloof in een goed resultaat
bij de spelers van SCH’44 is dan al
lang verdwenen. Het is dan Lulinho
Martins die op aangeven van Bilal
el Achkar de 3-0 weet te score en
als Jordy de Groot dan op aangeven van Rowan Hogenboom de 4-0
scoort is de wedstrijd gelopen. Na
afloop van deze gewonnen wedstrijden waren er complimenten voor de
scheidsrechter Meijer uit Hoogland
die het duel in goede bannen heeft
geleid zonder ook maar een gele kaart te hoeven te trekken. Ook
een groot compliment naar de onderhoudsploeg van Legmeervogels .
Deze waren er in geslaagd om vlak
voor het duel toch nog een maaier
te vinden die van het hobbelige veld
er weer een biljart laken van wist te
maken. Deze grasmat in deze conditie heeft er zeker toe bijgedragen
dan Legmeervogels als winnaar van
het veld wist te stappen

KDO G1 wint nipt in
Zaandam
De Kwakel - Bij aankomst in Zaandam zagen we een wit bevroren
veld liggen. Twijfels het gaat toch
wel door? Gelukkig werd de wedstrijd verplaatst naar kunstgras.
De thuisclub Hellas Sport had er
duidelijk zin in en bestookte het
doel van KDO veelvuldig over links.
Daar stond een snelle speler. Selina hield hem goed in de gaten
maar kon toch niet voorkomen dat
vanaf links de “Robben van Hellas
Sport” de score opende. KDO speelde met een ruit op het middenveld.
Voor de verdediging stond Lars met
op het middenveld Stijn en Ilja. Jeffrey speelde achter spits Daan. Ondanks dat er veel werd gecombineerd op het middenveld door KDO
leverde de inzet weinig kansen op
in deze periode. De enige opleving
kwam van Bronwin die de bal snoeihard op de paal schoot. Hellas Sport
was beter en uit de corner kwam de
bal tegen de hand van Timo wat een
penalty opleverde. De penalty werd
door Beau overgekeken. Door een
omzetting in de achterhoede speelde Selina iets meer naar voren en
kon bij een afgeslagen uithalen. De

bal was niet hard maar schijnbaar
toch moeilijk genoeg. Met een ruststand van 1-1 werd de tactiek doorgenomen voor de 2e helft. Het gevaar vanaf links moest beteugeld
worden. Bronwin en Rody gingen
zich hier mee belasten. KDO kwam
beter voor het doel van Hellas Sport
in schietpositie terecht, echter de
afwerking was er nog niet. De dreiging van KDO was er maar Hellas
Sport kon weer een voorsprong nemen. Een schot op doel werd van
richting veranderd en hierdoor was
Beau kansloos. KDO ging hierna alles op de aanval zetten. Omdat Hellas Sport verzuimde om de wedstrijd te beslissen kwam KDO weer
op gelijke hoogte door Stijn 2-2.
KDO hield nu de verdediging gesloten. Een gevaarlijke kans van Hellas Sport werd nog onschadelijk gemaakt door Youssef. Hij wierp zich
in de baan van het schot en voorkwam zo een doelpoging. De aanval van KDO liep steeds beter. Stijn
speelde de bal op spits Daan en
na aan een periode van 3 wedstrijden niet scoren kwam een eind. Hij
maakte de winnende treffer. Eindstand Hellas Sport G1- KDO G1 2-3.

Recreatie gymwedstrijd KDO
De Kwakel - Een Duo gymnastiekwedstrijd voor jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar, waarbij de onderdelen gedaan werden door
tweetallen op de brug, trampoline,
ringen en de touwen. Op drie niveaus konden de tweetallen strijden. Deelname kwam van Kwiek uit
Nieuwveen, KDO D.A.G uit De Kwakel LDO uit Noorden en ODI uit Leimuiden. Kwiek was met grote getalen present en dat vertaalde zich
ook in de uitslag: alle prijzen gingen
naar de Nieuwveense club Kwiek.
Alle kinderen hebben zich van hun
beste kant laten zien. Sommige kinderen waren erg zenuwachtig. Dennis van der Hulst en Felix Bijlsma

scoorde maar liefst een 8 op de
sprong. Wauw netjes hoor! Dagmar
van den Berg en Steffi Schaefers
waren ook al zo’n top Duo. Probeer
het maar eens, zo goed synchroon
om de legger heen te koprollen. Bas
Joon en Tygo Winter haalde op de
sprong en touwen maar liefst een
8,1. Isa de Gooijer en Mette Fiesler
haalde zelfs een 4e plaats. Queeny
Versluis en Marit Walter vormden
ook een Duo koppel in de wedstrijd,
zij behaalden het hoogste cijfer van
allemaal in de touwen, een 8,3. Tygo Winter en Felix Bijlsma klommen zelfs in de touwen tot aan het
plafond. Die hebben in ieder geval
geen hoogtevrees.

Junioren/senioren toernooi
De Kwakel - Zaterdag 13 februari
was het weer zover, het senioren/junioren toernooi van badminton ver-

eniging De Kwakel is gespeeld. Dit
jaar wist de jeugd niet dat er senioren van de vereniging die normaal

op maandagavond spelen langs
zouden komen.
Een leuke verrassing dus. De och-

tend begon met een goede warming-up, uiteraard bekend bij de
jeugd maar de senioren moesten
weer even moed verzamelen om te
beginnen met warmlopen. Misten
ze dan toch een bakje koffie vooraf?
Na een rustige start zijn ze begonnen met het spelen van wedstrijden
van elk 10 minuten. Een jeugdlid
werd elke ronde gekoppeld aan een
senioren lid en zo hebben we vele leuke en spannende wedstrijden
gespeeld. In de laatste ronden hebben de jeugdleden samen kunnen
laten zien hoe ze ervan af kwamen
tegen twee senioren, in sommige gevallen leverde dit verrassende
uitslagen op. De senioren staat nog
iets te wachten als deze jeugd eenmaal ook naar de maandag avond
kan! Uiteindelijk hebben het beste senioren lid en het beste jeugdlid
een lekkere prijs in ontvangst mogen nemen. Dit waren respectievelijk Martien en Jim, gefeliciteerd! De
jeugdleiding vond het weer een geslaagde ochtend en we hopen dat
iedereen zich goed vermaakt heeft.
Aan de senioren namens de jeugd:
Tot volgend jaar!

4e cyclus parencompetitie
BVK van start
Uithoorn - Op de eerste speelavond
van de 4e cyclus van de parencompetitie van de BVK werd in Dorpshuis De Quakel verwoed gestreden
om topklasseringen in de nieuw samengestelde lijnen. De hoogste score in de A lijn was voor Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop met
58,68%. De vers van vakantie terug
gekeerde Anneke Karlas was naar
eigen zeggen nog niet erg uitgerust. Het weerhield haar er niet van
om met partner Jaap Verhoef de 2e
plaats op te eisen met 56,94%. Waar
moet dat heen als zij wel uitgerust is?
Rita en Wim Ritzen scoorden 53,82%
en dat was genoeg voor de 3 plaats.
Iets minder goed verging het Tiny
en Adriaan Kooyman die zich kunnen opmaken voor een inhaalrace,
aangezien zij alle andere paren een
behoorlijk stuk boven zich moesten
dulden. In de B lijn was het hoogtepunt van de avond de terugkeer van
Roel Knaap, die we voor het eerst dit
seizoen weer welkom mochten heten. Het deed hem en de overige leden zichtbaar goed hem weer in ons
midden aan te treffen. In deze lijn
zit een paar waar geen enkele maat
op zit. In parencyclus 1 gestart in de
A lijn en van daaruit gedegradeerd

naar de B lijn. Vervolgens direct nog
een stapje terug naar de C lijn, van
waaruit vervolgens weer promotie
naar de B lijn, waar zij direct maar
de 1e plaats op de 1e speelavond
haalden met maar liefst 63,10%. Is
dat voor Atie en Wan Overwater direct weer de opmaat voor een terugkeer naar de A lijn? Bep Verleun en
Ria van Zuylen werden met 58,04%
2e en de 3e plaats werd ingenomen
door Piet v.d.Poel en Gerard de Kuijer met 56,55%. Emmy en Gerard van
Beek hadden duidelijk hun avond
niet en ook zij kunnen de komende
weken aan de bekende bak. In de
C lijn de topscore van de avond en
wel voor Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot met 65,53%. Bravo dames! Na een paar weken afwezigheid bleken Tilly en Frans Wouda
scherp genoeg om 59,67% bij elkaar
te kaarten en dat leverde hen de 2e
plaats op. Een opvallende 3e plaats
was er voor Corrie Bleekemolen en
Inge Dyrbye met 55,59%. Opvallend
omdat dit hun eerste top 3 notering
was en wellicht is hiermee de basis
gelegd voor een stap omhoog naar
de B lijn, als kun je daar na 1 avond
natuurlijk eigenlijk nog geen zinnig
woord over zeggen.

Wandelt u mee met
Elke Stap Telt?
De Kwakel - Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de conditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrainingsprogramma ‘Elke
stap telt’. In tien weken tijd je conditie zo verbeteren dat je moeiteloos meewandelt met onze plaatselijke wandelvereniging. Of als min of
meer ervaren wandelaar toewerken
naar het wandelen van grotere afstanden. Dat is in het kort het doel
van ‘Elke stap telt’. Het wandelprogramma is voor iedereen verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn
of haar eigen niveau aan de conditie.
Voor de eerste wandelbijeenkomst
wordt er een wandeltest afgenomen.
Aan de hand van de testresultaten
wordt per deelnemer het instapniveau bepaald en krijgt iedereen een
stappenteller en een individueel opbouwprogramma. Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel
gezellig om mee te doen. Wekelijks
komen alle deelnemers bij elkaar om
hun nieuwe weekschema op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te maken.
Zo ontmoet je andere deelnemers en
kun je afspreken om ook gedurende
de week samen met iemand te wandelen.
Voorlichting
Tijdens een aantal bijeenkomsten
wordt er ook voorlichting gegeven
over gezondheid gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een
actieve leefstijl, gezonde voeding,
juiste wandeluitrusting, regulier
sportaanbod of natuurbeleving. Een

unieke combinatie van sportiviteit en
gezelligheid! Dit voorjaar zullen drie
wandelgroepen starten; een groep in
en rondom de Europarei, een vanuit
de Kwakel en één vanuit de AKU in
de Legmeer. De kosten voor deelname zijn 30 euro voor 12 weken, inclusief stappenteller (bruikleen), een
stappenplan en professionele begeleiding. Voor alle drie de groepen zal
er een aparte voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd:
- Dinsdag 23 februari 11.00 uur bij
de AKU, Sportpark Randhoorn,
Randhoornweg 120’, 1422NE
(voor omgeving Legmeer)
- Vrijdag 26 februari om 11.00 uur
in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan
16, 1224BK (voor omgeving De
Kwakel)
- Vrijdag 26 februari om 14.00 uur
in Buurtcentrum ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, 1422
LB (voor omgeving Europarei)
Geïnteresseerde senioren kunnen
zich aanmelden bij Anja Ulkeman als
u graag in de Kwakel of in de Europarei wilt gaan wandelen. Opgeven
kan via a.ulkeman@vita-amstelland.
nl of door te bellen naar 0613476066.
Wilt u gaan wandelen vanuit de AKU
in Legmeer? Dan kunt u zich opgeven bij Henk de Vries, via: vriesdefam@gmail.com of door te bellen naar 0630851865. Aanmelden
kan tot op de dag zelf! Zowel nietactieve, minder actieve als sportieve
55-plussers kunnen deelnemen. Wilt
u niet deelnemen aan het project
als wandelaar, maar wel als vrijwilliger en maatje meewandelen, geef
u dan ook op! Extra voeten zijn altijd welkom.

Natte opening van
wegseizoen voor UWTC
Uithoorn - Zondag 14 februari
stond de eerste wegwedstrijd weer
op het programma voor de wielrenners van UWTC. Bij ARC Ulysses in
Amsterdam-Noord werd gereden
om het kampioenschap van Waterland. Maar wat was het nat en koud
deze dag. Hierdoor minder renners
aan de start dan normaal en ook
reed lang niet iedereen de wedstrijd uit omdat het gewoon te koud
was. Toch wisten enkele UWTC bikkels alweer het podium te bereiken.
Siem van Smoorenburg werd 3e bij

de jeugd cat 1-2. Duuk vd Haagen
en Mike Derogee 2e en 3e bij jeugd
cat 3-4. En Lorena Wiebes werd 2e
bij de dames. Allemaal gefeliciteerd!
Zondag 21 februari wordt er bij
UWTC gereden om het kampioenschap van Uithoorn en we hopen dat het weer dan wat beter is.
Starttijden op 21 februari: 10.00 uur
jeugd, 11.30 uur dames en nieuwelingen, 13.00 uur sportklasse, amateurs, junioren, beloften en elite. Publiek is van harte welkom op onze
baan op sportpark Randhoorn.

Beslissende avond bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - De finale van de tweede parencompetitie bracht in de Clijn blije gezichten bij Frans & Tineke Beliën die aan een tweede plaats
met 54,58% genoeg hadden om als
eerste paar te promoveren naar de
B- lijn. Ook voor Marianne & Huub
Kamp was bevordering weg gelegd,
maar dan zonder te spelen, eerder bereikte resultaten waren hier
ruim voldoende voor. Als derde paar
gaan Tini Geling & Jo Wevers over
en ook voor Gerda van Liemt & Els
van Wijk kon de champagne ingeschonken worden. Schlemielig eindigde de avond voor Maria Baas &
Klaas Verrips die na een uiterste inspanning wel is waar deze avond
eerste werden met 61,25%, maar
uiteindelijk met een minimaal verschil van 0,19% net naast de B- lijn
grepen, werd een zeker paar toch
voor niets geslacht! Uit deze B- lijn
keerden Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen en Stenny & Herman Limburg, als eerste en tweede
paar, weer terug naar de hoogste
regionen, de A- lijn. Voor Riet & Wim
Beijer was dit eveneens weggelegd
en Tonny & Otto Steegstra maakten het ook weer eens waar, proficiat! De laatste avond werd verrassend genoeg gewonnen door Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans
die met 59,03% lieten zien dat ze het
heus wel kunnen.

Knap
Elly Belderink profiteerde knap van
Ria Wezenberg en ze werden zo
keurig tweede met 57,64%. Nel &
Adriaan Koeleman werden vijfde
met 53,13% maar dat koste ze wel
de promotie, ze kwamen uiteindelijk
0,28% tekort. In de A- lijn trokken
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister na een wat mindere periode de
winst met 64,58% weer eens naar
zich toe. Ze eindigden ook totaal als
eersten en blijven zo voorlopig het
beste paar van de club. Tweede totaal werden Sonja & Hans Selman,
die zich de laatste tijd een opmerkelijke spelverbetering hebben eigen gemaakt, gefeliciteerd.
Jan Egbers & Ben Remmers werden in de eindstand derde en deze
avond tweede met 61,81%, als waardige achtervolgers van de overwinnaars. Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard scoorden een uitstekende derde plek met hun 56,60% en
bleven zo net binnen boord.
Ook enthousiast geworden door deze zinderende ontknopingen, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Party Centrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.
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gewerk kon worden. Aan de andere
kant was er weer een vrije trap voor
CSW maar het schot van Nick van
Asselen werd een prooi voor Antonioli. Tien minuten voor rust kreeg Argon twee hoekschoppen op rij maar
opnieuw greep Wens goed in. Het
laatste wapenfeit voor rust was weer
voor de thuisploeg, een goed genomen vrije trap werd door Antonioli
uit de hoek gelukt.

Wel sfeer en veel publiek
maar geen doelpunten
Regio - Wel een beetje spanning
en sfeer bij de wedstrijd van CSW
en Argon maar het in grote getale
opgekomen publiek kwam niet aan
zijn trekken.
In de eerste helft was het de thuisploeg die een paar behoorlijke kansen kreeg maar het vizier was niet
goed afgesteld en doelman Antonioli liet zich niet verrassen. In het vervolg kreeg Argon iets meer kansen,
vooral in de slotfase maar ook hier
ontbrak het aan de juiste richting
en sluitpost Wens deed ook waarvoor hij was opgesteld. Koploper
Nootdorp won wel en zag zijn voor-

sprong uitgroeien tot een comfortabele vijf punten.

Rookdampen
Net toen de rookdampen werden
opgetrokken zagen we CSW een
hoekschop nemen waarna Sander Kunkeler een snoeihard schot
op doelman Romero Antonioli kon
afvuren maar deze wist de bal opnieuw tot hoekschop te verwerken.
Deze leverde niets op. Daarna kon
er weinig opwindends genoteerd en
was het een felle strijd om de bal.
Floris Mulder moest in die fase verzorgd worden, bij een kopduel met

spits Vincent van Hellemondt liep hij
een hoofdwond op. Met een keurig
verband kon hij de wedstrijd toch
voortzetten. Daarna zagen we een
poging van CSW naast gaan en even
later een hilarische situatie voor het
Argondoel waarin de bal slecht werd
verdedigd maar uiteindelijk kwam
doelman Romero Antonioli na een
hoge inzet als winnaar tevoorschijn.
Dave Cornelissen mikte daarna van
dichtbij te hoog. De eerste echte
mogelijkheid voor Argon kwam na
een klein half uur toen een voorzet van Jesse Stange door de benen van Jesse van Nieuwkerk weg-

Geen beslissing
In de tweede helft kreeg Argon wel
de betere mogelijkheden maar het
was allemaal net niet. Het eerste
wapenfeit was toch weer voor CSW,
een hoekschop van Nick van Asselen kon in tweede instantie nipt
door Antonioli onschadelijk worden
gemaakt. Daarna twee mogelijkheden voor Argon, eerst zagen we
een kopbal van Bas Pel en daarna
een schot van Jesse Stange maar
bij beide inzetten stond doelman
Wens in de weg. Ook CSW deelde mee in de malaise van niet willen scoren. Na hands van Mulder
mocht Kunkeler aanleggen maar
hij mikte te hoog. Daarna kwam
ook Jesse van Nieuwkerk niet langs
Wens. Tien minuten voor het eindsignaal had Soner Gedik de 0-1 op
zijn schoen, zojuist ingevallen kwam
hij bij het eerste balcontact in een
ideale scoringspositie maar oog in
oog met Wens kwam de doelman
als winnaar tevoorschijn. In de slotfase mocht de thuisploeg nog een
hoekschop nemen, schoot Cyrano Morrison voorlangs, kopte Mitchel Vorstman naast en twee hoekschoppen en twee vrije trappen later floot scheidsrechter Annegam
voor het laatst. Zaterdag komt Volendam op bezoek bij Argon.
Foto: sportinbeeld.com

Tweede plaats voor GVM
ster GVM Nellianne Meijer
Regio - Zaterdag 13 februari werden in Hooglanderveen de tweede
plaatsingswedstrijden turnen gehouden. Chalisa en Luna mochten op baan 1 hun oefeningen laten
zien. Ze streden tegen 24 andere
turnsters in de D1. Wat heeft Luna
het goed gedaan op balk. De koprol
op de balk is altijd een lastig onderdeel voor veel turnsters, maar wat
trots waren wij dat Luna er tijdens
de wedstrijd op bleef zitten! Het vele oefenen heeft goed geholpen
en ze werd uiteindelijk 8e. Chalisa
had een hele mooie brug oefening
en ondanks dat ze wat was vergeten op balk heeft zij een mooie 9e
plaats behaald. De meiden hebben
het veel beter gedaan dan hun eerste wedstrijd dus met een trots gevoel verlieten ze de wedstrijdvloer.
Op baan 2 had Lisa een beetje pech
op de brug en gleed ze eraf. Gelukkig maakte ze haar oefening op
vloer perfect. Haar salto lukte, Hoera! Lisa behaaldde 34,500 punten.
Wedstrijd 2
Wedstrijd 2 mocht Rosalien Sjarifudin haar allereerste wedstrijd
dit seizoen turnen. Met een mooie
vloeroefening op muziek werd Rosalien 5e op vloer. Aan de andere
kant van de zaal had Marit Zwemer
ook haar wedstrijd. Ook bij Marit is
haar balk heel erg vooruit gegaan.
Wat een mooie uitstraling! Ze eindigde de oefening met een prach-

tige salto af. Wedstrijd 3 was het de
beurt aan Jessica Helmer en Lynn
van den Bosch.. Jessica sprong ½
in ½ uit op de pegasus en gelukkig
zijn beide sprongen goed gekeurd!.
Het trainen op elementen heeft mogen baten want zowel de zolendraai op brug als de radslag op de
balk waren perfect geturnd! Jessica
werd 8e op balk.
Lynn had een hele mooie maar
moeilijke oefening op brug. Ze voerde het zo goed uit dat het een eitje leek. Met een zolendraai, kip en
salto af kreeg ze een groot applaus.
Sprong was haar beste onderdeel
en daar behaalde ze een 4e plaats.
Onze kampioen van de dag was
Nellianne Meijer die ondanks een
blaar een mooie salto van de brug
deed. Nellianne werd maar liefst 1e
op Sprong en Balk! Uiteindelijk allemaal goed genoeg voor een mooie
zilveren medaille. Gefeliciteerd!
Merel ten Haaf en Iris Koppenol
mochten meedoen in de laatste
wedstrijd. Brug was Merel’s beste oefening en was goed voor een
5e plaats! Op balk had ze een kleine
wiebel met de sprongen maar bleef
er gelukkig op staan. Iris sprong
haar overslag met plank en werd
daar maar liefst 2e! Beide dames
hebben zichzelf verbeterd en waren
tevreden. Iris heeft een record gehaald met haar score op balk wat ze
nooit had verwacht.

Nieuw bestuur voor
voetbalvereniging Hertha

Meiden CSW MA1 spinnen voor goed doel
Regio - Zeg nou zelf, hoe vaak krijg
je de gelegenheid om een sportheld
als Leontien Zijlaard-Van Moorsel te
ontmoeten? En hoe groot is de kans
dat je ook nog eens een exclusieve
presentatie én een spinning sessie
krijgt van deze 4-voudig Olympisch
kampioene, 9-voudig wereldkampioene en meervoudig winnares van
de Tour de France? Toch lukte het
de meiden van CSW MA1 om Leontien enthousiast te krijgen voor
hun Sponsor Spinning Clinic op 12
februari. Met hulp overigens van
Schildersbedrijf en Industriespuiterij
Van Zuylen & Zn en OptiSport Health Club De Ronde Venen. Die laatste stelde een mooie vergaderruim-

te en prachtige spinning faciliteiten
beschikbaar voor het goede doel.
Vriendelijk
De opvallend vriendelijke en toegankelijke Van Moorsel begon de
bijeenkomst met een door film ondersteunde presentatie over haar
indrukwekkende wielercarrière. De
vele successen zijn volgens haar
vooral te danken geweest aan haar
familie, haar tomeloze trainingsarbeid én een klein beetje talent. De
carrière van Van Moorsel kende
echter niet alleen pieken, maar ook
diepe dalen. Openhartig vertelde ze
over de eetstoornis die haar bijna
fataal werd en de jarenlange strijd

die zij leverde om deze te boven te
komen én weer aan de wielertop
te geraken. De ervaringen die Van
Moorsel in die periode zelf opdeed,
inspireerden haar om later een eigen stichting – de Stichting Leontien Foundation – op te richten die
mensen helpt de strijd aan te gaan
tegen eetstoornissen als Boulimia
en Anorexia.
Spinning
De spinning clinic die aansluitend
aan de presentatie plaats vond, was
niet alleen bedoeld om de meiden
van CSW MA1 na de winterstop op
een leuke manier weer topfit te krijgen, maar ook om geld in te zamelen

voor deze stichting. In totaal brachten de meiden ruim € 400,- bijeen.
Als tegenprestatie leverden zij ruim
driekwartier een topprestatie op de
spinfiets. Want Van Moorsel mag
dan wel een ontzettend vriendelijke
en sociale vrouw zijn, op de fiets is
zij nog steeds een razende fanatiekelinge. Met afwisselende oefeningen werden de meiden tot het uiterste gedreven, met als gevolg grensverleggende prestaties en... een gezonde dosis spierpijn. Alles bij elkaar kijken de CSW-meiden, de trainers, de leiders, de partners OptiSport Health Club en Van Zuylen én
Van Moorsel terug op een zeer geslaagde Sponsor Spinning Clinic.

Regio - Het zijn turbulente tijden bij
S.V. Hertha met de recent geopende nieuwe kantine, een nieuw logo
en het nieuwe kunstgrasveld. Daarnaast werd tijdens een Buitengewone Algemene Leden Vergadering
een compleet nieuw bestuur gekozen door de aanwezige leden. Voorzitter Harry van Genderen, secretaris Peter Voorbij, Martijn Zeldenrijk
namens Accommodatiezaken en
Danny Bierman namens meisjesen damesvoetbal namen afscheid.
Speciale aandacht was er voor Hertha-boegbeeld Harry van Genderen
die na in totaal 26 jaar voorzitter
te zijn geweest afscheid nam. Het
nieuwe bestuur bestaat uit Michel
Klinkhamer, Pieter Kes, Raymond
Blomvliet, Matthijs Mons, René
Stokhof en Onno Stokhof. Volgens
vice voorzitter Matthijs Mons staat

het nieuwe bestuur te popelen om
het stokje over te nemen. De club
staat er goed voor met een prachtige accommodatie en een groeiend ledenaantal. De komende jaren houden we de gezelligheid vast
bij Hertha, maar komt er meer aandacht voor het Zaterdag 1 elftal. De
ambitie reikt verder dan de lagere
regionen in de vierde klasse aldus
Matthijs Mons. Dat geldt ook voor
het dames- en meisjesvoetbal. Deze afdeling groeit als kool en de komende seizoenen willen wij daarvan
de vruchten plukken. Ook hopen we
op een verdere groei van het ledenaantal door de nieuwe woonwijk
Vinkeveld. De toekomst van Hertha
ziet er al met al fantastisch uit. Op
de foto neemt de nieuwe voorzitter Michel Klinkhamer afscheid van
Harry van Genderen.

Prijsklaverjassen in de Merel
Regio - Op vrijdag 19 februari 2016
is er in Cafè de Merel Arkenpark
MUR no 43 te Vinkeveen tel. 0297263562 prijs-klaverjassen.Het kaarten start om 20.00 uur, zowel dames
als heren welkom, aanwezig zijn om
19.45uur voor de inschrijving Er zullen vier ronden van zestien giffies
gespeeld worden en dan worden
de punten bij elkaar opgeteld en is
winnaar of winnares bekend,ook is
er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijs-klaverjas avond was:
1 Cees Lof met 6793 pnt

2 Bianca Pappot met 6749 pnt
3 Ria Mathiesen met 6637 pnt
4 Cees Wijngaarden met 6595 pnt
5 Gerard Nelis met 6564 pnt
De poedelprijs was deze avond voor
Joke Rietbroek met 5150 punten.
De wedstrijden voor de competitie
(iedereen welkom ook per avond)
zullen op de volgende datums worden gespeeld in 2016;19 februari,4
en 18 maart, 1,15 en 29 april, 13 en
27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de
laatste klaverjas-avond van de competitie van het jaargang 2015/2016
dit alles onder voorbehoud .

