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Wijkagent geeft
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Samen zorgen voor ‘plus’
in groenonderhoud

Uithoorn - Donderdag 22 november is officieel de eerste spreekwoordelijke schop de grond ingegaan bij de groenstrook rondom
het pand van notariskantoor Akkermans-Meuleman aan de Emmalaan. Vanaf deze dag gaan Arie-Jan en Bryan van de Praktijkschool één keer in de zes weken aan de slag in het kader van hun
stage. Wethouder Bouma was aanwezig om getuige te zijn van
deze bijzondere vorm van participatie.

Wethouder Bouma: “Het groen in
Uithoorn wordt op reguliere basis
onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat de openbare ruimte representatief blijft. Maar een ‘plus’
op een representatieve uitstraling is qua tijd en kosten niet altijd haalbaar. Hoe graag we ook
Eén plus eén = een extra plus!
ge te lopen bij de gemeente- hun aan die plus willen voldoen. GeNotariskantoor Akkermans-Meu- opgedane kennis van de Groen- lukkig konden we in dit geval de
leman ligt rondom in het groen opleiding in het groen rondom wens van het notariskantoor kopvan het Oranjepark. Het Oran- het notariskantoor in de prak- pelen aan de stage van de enjepark valt onder het regulie- tijk brengen. Zo profiteert de ge- thousiaste Praktijkschoolleerlinre groenonderhoud van de ge- meente van de plus op het regu- gen bij de gemeente.
meente. Al langer was er de wens liere groenonderhoud en het no- De leerlingen, Arie-Jan Rietveld
van het notariskantoor om het tariskantoor van de enthousias- (links op foto) en Bryan Millenaar
groen rondom het pand net dat te inzet van de leerlingen van de (midden) worden tijdens hun stastukje extra uitstraling te geven. praktijkschool.
ge begeleid door praktijkdocente
Deze gewenst ‘plus’ was door het
Arina Shanna Beije Zant (2e van
notariskantoor ook al bekend ge- Klein maar mooi voorbeeld
links) en iemand van de gemeenmaakt bij de gemeente. De ge- van participatie
te. Notaris Akkermans (rechts op
meente kon deze wens uitein- Hoe klein het voorbeeld mis- foto naast wethouder Bouma)
delijk koppelen aan de Praktijk- schien ook is, het is wel een mooi stelt het voor het extra onderschool. Twee leerlingen van de voorbeeld hoe participatie ook houd benodigde gereedschap ter
Praktijkschool kunnen -door sta- bij kleine wensen kan werken. beschikking.
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Eigen technische dienst

ADVERTEREN? Wethouder Zijlstra neemt
INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL
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BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omg. Kuifmees, Koolmees (230 kranten)
Uithoorn: Omg. Slauerhofflaan, Marsmanlaan (230 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Trap niet in ‘babbels’
computer-criminelen
Uithoorn - De politie heeft de domeinnaam klantenservicenederland.nl uit de lucht laten halen. Wie
de website met deze domeinnaam
bezocht, kreeg te maken met criminelen uit Zuid-Azië die tegen
het betalen van een som geld beloofden computerproblemen op te
lossen. Ook lukte het in bepaalde
gevallen om de rekening van een
slachtoffer leeg te trekken. Ook in
Aalsmeer en Uithoorn heeft de politie een aantal van deze aangiftes
binnen gehad. Mocht u/jij een Engelstalige helpdeskmedewerker
aan de telefoon krijgen, hang di-
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Uithoorn - Op dinsdag 27 november heeft wijkagent Radjin Kalikadien, op uitnodiging van Pavones, een voorlichtingsbijeenkomst
verzorgd in Het Buurtnest. Pavones is een multiculturele
studio in Uithoorn en is een
plaats waar iedereen elkaar
kan ontmoeten, advies kan
krijgen, participeren en integreren. Tijdens de bijeenkomst vertelde Radjin over de
werkzaamheden van de wijkagent en de plaats van de politie in de Nederlandse maatschappij. Ook werd de vergelijking gemaakt tussen de bejegening van de Nederlandse politie met de politie in
het land van herkomst van
de aanwezigen, onder andere uit Polen en Roemenië. De
bijeenkomst was een informatief samenzijn met als doel
om de politie te leren kennen en (eventueel) bestaande drempel naar de politie te
verlagen of weg te nemen.
Tekst: Politie
Aalsmeer Uithoorn

s mbolisch ets in ont n st

Regio - Tijdens de Techniek Driedaagse heeft wethouder Ria Zijlstra (Onderwijs) symbolisch een
fiets in ontvangst genomen. Na
reparatie van de fiets, wordt deze ter beschikking gesteld voor
fietslessen voor statushouders in
Uithoorn. De eerste inspectie van
de fietsen aan de hand van een
checklist, vond plaats tijdens de
Techniek Driedaagse. Op basis
van de checklist gaan straks leer-

lingen van Thamen samen met
cliënten van de Zideris dagbesteding aan de slag om de fietsen
helemaal op te knappen.

knapt. Cliënten van de dagbesteding van Zideris gaan samen met
leerlingen van Thamen aan de
slag met de checklist die tijdens
de Techniek Driedaagse gemaakt
Fietsles voor statushouders
is. Doet de verlichting het? Is de
De fiets die wethouder Zijlstra in bel goed hoorbaar en kunnen de
ontvangst nam, is er één van in banden wat lucht gebruiken? De
totaal vijf fietsen. Deze staan mo- opgeknapte fietsen gaan vervolmenteel bij Zideris in Mijdrecht. gens naar stichting VluchtelinDaar -en in Uithoorn- worden de genwerk die de fietslessen voor
fietsen de komende tijd opge- statushouders verzorgt.

rect op en zeg geen gebruik te willen maken van deze dienst. Geef
nooit toestemming om de computer over te laten nemen en installeer geen programma’s op verzoek van de beller. Zelfs niet als deze persoon zegt van een bekend
softwarebedrijf zegt te zijn! Maak
geen geld over op verzoek van de
helpdeskmedewerker/ster en voldoe niet aan betaalverzoeken. Informeer familie, vrienden en kennissen over deze vorm van oplichting en doe aangifte of melding bij
de politie. Meer informatie is te vinden op www.politie.nl.

Win een professionele
kok op Kerstavond
Regio – Winkelcentrum Amstelplein heeft voor dit jaar
een leuke actie, waarbij je met
Kerstavond een professionele
kok tot je beschikking hebt die
jouw kerstdiner klaar maakt.
Mooier kun je toch niet hebben. De actie loopt van 6 tot
en met 13 december. Wat moet
je daar voor doen? Vanaf 6 december kun je iemand taggen
in het bericht van de facebookpagina van Amstelplein (https://www.facebook.com/winkelcentrumamstelplein/) die

deze prijs het meest verdient,
omdat hij of zij heel speciaal
voor jou is of iets heel bijzonders voor een ander gedaan
heeft. Uit de meest originele
en bijzondere reacties worden
twee personen gekozen die de
kok voor kerst winnen. De winnaars worden op vrijdag 14 december bekend gemaakt en
op kerstavond gaan de koks bij
twee gezinnen, voor maximaal
4 tot 6 personen koken.
Zie voor meer info advertentie
elders in dit blad
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.

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

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

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

Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t 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

Opbrengst collecte
Diabetes Fonds
Regio - De Vrijwillige collectanten hebben Voor het Diabetes
Fonds in Uithoorn, de Kwakel en
de Amstelhoek het mooie bedrag
van € 7.789,- opgehaald, tijdens
de collecteweek begin november. Het Diabetes Fonds zal het
totale bedrag van de landelijke
collecte aanwenden voor onderzoek om Diabetes Type 1 en Type 2 te voorkomen, kans op complicaties te verlagen, de kwaliteit
van leven te verbeteren en -waar
mogelijk- op termijn te genezen!

Zij hopen volgend jaar weer over
meer collectanten te kunnen beschikken, want naast de gulheid
van de gevers zijn er natuurlijk
ook voldoende collectanten en
wijkhoofden nodig om in heel
Uithoorn / De Kwakel en Amstelhoek te kunnen collecteren. De
collecte in 2019 is van maandag
28 oktober t/m zaterdag 2 november en u kunt zich het hele
jaar door aanmelden bij Mw. Van
der Does tel. 0297-568460 of pauline.vanderdoes@online.nl

Fietsende brugklassers
Thamen veilig de weg op
Regio - Afgelopen maand is de
landelijke actie “Fietser laat je
zien” ook uitgevoerd op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn. Deze actie is een initiatief
van Veilig Verkeer Nederland in
samenwerking met scholen die
zich aanmelden voor dit project.
Onder begeleiding van docenten
hebben bovenbouwleerlingen
van de richting Techniek alle fietsen van de 160 eersteklassers nagekeken op veiligheid en functioneren van de fiets. Naast de verlichting zijn ook andere belangrijke onderdelen gecontroleerd. Elke goedgekeurde fiets werd voorzien van een label. De leerlingen
van Thamen kunnen dankzij deze
keuring ‘in huis’ allemaal veilig de
donkere dagen in!

“Eenmalig Kerstconcert
Roder Jongenskoor”
Regio - Op zondag 16 december
presenteert de St. Vrienden van
het Monument Joh. de Doper het
Roder Jongenskoor in het Monument Joh. de Doper in Mijdrecht/
Wilnis voor een eenmalig Kerstconcert met prachtige Anglicaanse koormuziek, geheel gestoeld
op Engelse leest.
De sfeer in de kerkzaal zal dankzij
de fraaie versiering geheel op de
Kerst zijn afgestemd.
Het concert begint om 15.00 uur
en duurt ruim een uur, zonder
pauze.
En de toegang is slechts 5 euro.
Verkoop vanaf 14.15 uur bij de
ingang. Kaarten reserveren via
www.vriendenmonument-johdedoper.nl Voldoende aanleiding

om op 16 december te komen
genieten in het fraaie Monument
Joh. de Doper.
Het Roder Jongenskoor (1985) is
een koor naar Engels voorbeeld,
met als repertoire de Anglicaanse koormuziek in breedste zin. Dirigent en artistiek leider van het
koor is Rintje te Wies.
Geprezen
Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente
Engelse koorstijl, niet alleen wat
betreft grootte en stembezetting, maar ook in de sterke aandacht voor de stemkwaliteit van
de individuele jongens en jongemannen. Het Roder Jongenskoor
kiest in al zijn facetten voor een

Afvallen als goede
voornemen in 2019?
Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen zijn
doelen die we onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roken
na - de belangrijkste risico’s voor
kanker in onze leefstijl. Ze verhogen de kans op maar liefst 12
soorten kanker. Een gezond gewicht behouden is dus één van
de belangrijkste stappen die je
kunt nemen om je kans op kanker, maar ook diabetes, een hoog
cholesterol, hoge bloeddruk en
hart- en vaatziekten te verkleinen. Wil jij je goede voornemen
werkelijkheid laten worden?
SLIMNESS is inmiddels dé ervaringsdeskundige op het gebied
van afvallen. SLIMNESS heeft een
10-weekse cursus met nuttige informatie om effectief en efficiënt
af te vallen. Deze cursus kan zowel individueel, samen als in
groepsverband gevolgd worden
en wordt door meerdere zorgverzekeraars vergoed! De resultaten in een groep zijn vaak hoger,
doordat je elkaar extra motiveert.
Op 9 januari 2019 gaan er weer 2

nieuwe groepen van start. Individueel en met z’n tweeën afvallen kan op elk moment worden
gestart. Tot en met 21 december
kun je een gratis en vrijblijvende
intake inplannen. Wil jij je nu meteen opgeven voor de cursus afvallen in groepsverband of meer
informatie? Bezoek dan de website www.slimness.nl en geef je op.
Voor alle duidelijkheid: SLIMNESS
werkt niet met eiwit shake ’s, zak-

muzikale aanpak die bij de Engelse jongenskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van muziek
maken.
In de afgelopen jaren hebben de
jongens meegewerkt aan velerlei grotere producties voor koor
en orkest, zoals uitvoeringen van
de Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach, het War Requiem, de Saint Nicolas Cantata, de
Spring Symphony van Benjamin
Britten en de Derde Symfonie van
Gustav Mahler.
jes of met pillen dus geen jojo-effect, maar blijvend resultaat. Bij
SLIMNESS leer je je voedingspatroon aanpassen oftewel afvallen
zonder poespas. Zaterdag 5 januari tussen 09:00 en 14:00 organiseert SLIMNESS een open dag.
Hier kun je kosteloos je BMI en
middelomtrek laten meten, krijg
je informatie over gezond afvallen en is er de mogelijkheid om
je op te geven voor de groepscursus. Het maximum is 12 personen
per groep. Wees er dus op tijd bij.
Laat je goede voornemen werkelijkheid worden! SLIMNESS | Bozenhoven 19 a | Mijdrecht | 0297
765027

Thomas Verbogt
Auteur Thomas Verbogt schreef
diverse romans, toneelstukken,
columns en verhalenbundels en
werd genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs 2016 voor zijn boek ‘Als
de winter voorbij is’. In september
2017 verscheen zijn nieuwste roman ‘Hoe alles moest beginnen’
en een film ‘Ik begon te schrijven
toen ik drie was’ over zijn schrijverschap. Hij timmert al dertig
jaar lang aan de weg, maar is relatief onbekend. Toch doet hij beslist niet onder voor coryfeeën als
Maarten ’t Hart en Tommy Wieringa. Zijn romans zijn behapbaar,
geschreven met een aangebo-

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

‘Montere Weemoed’ door Thomas
verbogt en Beatrice v.D. Poel
Regio - In de donkere dagen voor
Kerst brengt de SCAU (Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn)
op zondag 16 december a.s. een
bijzonder programma, getiteld
‘Montere Weemoed’. Schrijver
Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der Poel presenteren een hartverwarmende
collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie. Ze gaan er niet in hangen, ze
zijn opgewekt van nature, tegen
alle klippen op. Het gaat over kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval
dat geluk heet. De twee kennen
elkaar al langer, maar nooit eerder maakten zij samen een voorstelling. Tijdens een avondje wijn
drinken in het café ontstond het
idee van een voorstelling vol korte komische verhalen en weemoedige muziek.

Bij al deze composities is immers
een jongenskoor voorgeschreven. Jongenssolisten verlenen
voorts regelmatig medewerking
aan ‘Die Zäuberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, het Requiem van Gabriel Fauré en de
Chichester Psalms van Leonard
Bernstein.
Het koor maakt regelmatig buitenlandse reizen. Begin 2002
werd het Roder Jongenskoor
door The Federation of European
Choirs benoemd tot cultureel ambassadeur van de Europese Unie
in Nederland.

ren lichtvoetigheid, maar missen
nooit diepgang. Hij behoort tot
‘de eredivisie van de Nederlandse
literatuur’, aldus Pieter Steinz van
NRC Handelsblad. Thomas Verbogt heeft een dagelijkse column
in De Gelderlander, de krant van
zijn geboortestreek.
Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel is Nederlandstalig
singer-songwriter
en maakte diverse theaterprogramma’s en albums. Haar laatste voorstelling ‘Electric Lady’
was een ode aan Jimi Hendrix en
oogstte vier-sterren-recensies.
Ze leest regelmatig luisterboeken voor waaronder de familiekroniek ‘Judas’ van Astrid Holleeder. In 2015 won ze de Luisterboek Award voor het inspreken
van de bestseller van John Green:
‘Een weeffout in onze sterren’. Samen met Thomas Verbogt maakten ze eerder het luisterboek ‘Het
toeval dat geluk heet’.

Informatie en kaartverkoop
De voorstelling ‘Montere Weemoed’ vindt plaats op zondag 16
december a.s., om 14.30 uur in
De Schutse te Uithoorn. Mocht u
de smaak te pakken krijgen, dan
kunt u ter plekke boeken van
Thomas Verbogt kopen bij de
boekenstand van The Read Shop
Express (alleen contante betaling
mogelijk). Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien hoeven
slechts 7,50 euro te betalen. Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna
(Amstelplein).
De resterende kaarten worden
vanaf 14.00 uur aan de zaal verkocht. Op de website van de
SCAU is uitgebreide achtergrondinformatie te vinden over het duo
Verbogt-Van der Poel, o.a. een interview met beide.

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.100
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Sinterklaasfeest bij de
Voedselbank!
Uithoorn - Om 15.30 uur klonken
er blije geluiden aan de Herman
Gorterhof toen Sinterklaas met
zijn Pieten arriveerde bij de Voedselbank Uithoorn–De Kwakel.
Zodra de kinderen doorhadden
dat de Sint er nu toch was, werd
met volle borst het welkomstlied: “Sinterklaasje kom maar binnen.....” ingezet. Sinterklaas had
twee hele gezellige Pieten meegebracht die vol grappen en grollen zaten. Iedereen genoot van
deze malle Pieten, inclusief Sinterklaas, alle ouders, alle vrijwilligers maar vooral de kinderen! De
ene Piet dacht dat de stoel van
Sinterklaas voor hem bedoeld
was en de andere Piet bleek een
waar rekenwonder te zijn. Wel
sneu voor deze Piet dat één van
de kinderen net iets beter in rekenen bleek te zijn. Vervolgens hebben alle kinderen een leuk ge-

sprekje met de Sint gehad en kregen ze, zichtbaar opgelucht, hun
cadeau. Toen alle cadeaus waren
uitgedeeld mochten de kinderen,
na een ochtendgymnastiek demonstratie van de Pieten, hun cadeau uitpakken. En wat waren de
kinderen blij met hun cadeau! Na
het uitpakken wilde de Pieten dat
alle aanwezigen een stukje papier
versnipperde om vervolgens dit
allemaal tegelijk de lucht als een
confetti-regen te gooien, het was
één groot feest voor jong en oud!
Op het einde riep één van de pieten alle “vrijGEwilligers” bij zich
voor een leuke groepsfoto.
Hierna moest Sinterklaas met zijn
Pieten toch echt weg om andere
lieve kinderen te bezoeken. Het
afscheidslied “ Dag Sinterklaasje, dag, dag.....”werd ingezet en ze
lieten ontzettend gelukkige kinderen achter.

Poging inbraak woning
Uithoorn - Op dinsdag 27 november rond kwart voor elf in de
avond is geprobeerd in te breken in een woning aan de Alfons Arienslaan. De inbreker werd
hierbij betrapt door een buurtbewoner en is er snel vandoor gegaan. De inbreker heeft een OostEuropees uiterlijk en is kalend. Hij
droeg een donkere sweater met

capuchon, een spijkerbroek en
gympen.
De man is weggehold via de Nicolaas Beetslaan langs de busbaan in de richting van het Industrieterrein. Mogelijk zijn inwoners die meer informatie hebben,
zij worden verzocht contact op te
nemen met de politie via 09008844.

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf,
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen
van Uithoorn en De Kwakel.

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Vanuit oogpunt van tweede klassers

Tentoonstelling’
zwerfafvalaanpak
Uithoorn - In het gemeentehuis van Uithoorn aan de Laan
van Meerwijk is van maandag 3
december tot en met vrijdag 14
december een kleine tentoonstelling te zien over hoe 2e klassers van Thamen de zwerfafvalproblematiek aan willen pakken.
De door hen gemaakte posters,
voorzien van slogan en tips om
zwerfafval tegen te gaan en gedecoreerd met gevonden afvalmaakten onderdeel uit van het
project Waste Away. In de week
voor de herfstvakantie deden alle
tweedeklassers op Thamen mee
aan het project Waste Away. In dit
leerzame project werden de leerlingen bewust gemaakt van de
invloed van de mens op de natuur en het milieu. Zo zijn de leerlingen naar het afvalscheidingsdepot geweest, waar ze een rondleiding kregen en in een quiz vragen moesten beantwoorden.
Daarnaast hebben ze diverse
workshops gevolgd over zwerfafval. Bij een van de workshops
was de opdracht om een collage te maken over het onderwerp
zwerfafval. (Een deel van) het resultaat daarvan is nu te bewon-

deren in de hal van het gemeentehuis.
De aanleiding:
Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en
het opruimen kost honderden
miljoenen euro’s per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het
op of raken er in verstrikt. Mosselen, garnalen en andere zeedieren kunnen kleine deeltjes plastic opslaan in hun lichaam waardoor het in de voedselketen terecht komt. Afval op straat en
in het groen vergaat vaak heel
traag. Kauwgom vergaat pas na
minstens 20 jaar, een aluminium
drankblikje vergaat nauwelijks.
Geschat wordt dat er in Nederland 50 miljoen kilo zwerfafval
per jaar op straat of in het groen
belandt. Plastic zwerfafval kan
door de wind of via rivieren in zee
terechtkomen en daar de ‘plastic soep’ verergeren. Bent u in de
buurt? Kom dan even langs en
laat u verrassen door de soms onverwachte oplossingen en tips
van de 2e-klassers van Thamen.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
ALZHEIMER CAFÉ
6 DECEMBER

Gespreksleider Caroline Vrijbergen zal met Caroline
Smeets, fysiotherapeute bij
Motion, spreken over de positieve effecten van beweging
en muziek op de hersenen.
Muziek heeft een wonderbaarlijke uitwerking op mensen
met dementie. Zelfs bij ernstige geheugenproblemen kunnen mensen met dementie
soms feilloos liedteksten meezingen. Muziek roept herinneringen op waarvan je dacht dat
ze voorgoed kwijt waren.
Ook bewegen heeft een positieve invloed op het brein. Al
op korte termijn kunnen functies van de hersenen verbeteren. Niet-bewegen is zelfs
slecht voor mensen met dementie, zowel voor hun lichamelijke als hun mentale fitheid.
Caroline Smeets zal laten zien
dat iedereen kan bewegen,
hoe kwetsbaar of beperkt men
ook is.
De muziek zal verzorgd worden door het trio Knetsch.
U bent 6 december van harte
welkom in dit Alzheimer Café
in Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn,
aanvang 19.30 uur, einde 21.00
uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen,
de toegang is gratis en de koffie staat klaar.

KERSTSTUKJE MAKEN

Dinsdag 18 december kunt
u een kerststukje komen maken in de Bilderdijkhof. Voor
15 euro maakt u een prachtig kerststuk en krijgt u een
kopje koffie/thee met iets lekkers. Neemt u een eigen snoeischaartje en mesje mee?
Voor informatie en aanmelden:
Irma tel. 0624 264 047.
WINTERSE BINGO
BILDERDIJKHOF

Vrijdag 14 december is er een
gezellige Winterbingo in het
Bilderdijkhof.
Het wordt een middag in winterse sfeer met snert en glühwein.
Aanvang 14:00 uur, zaal open
13:30 uur.
We spelen 4 rondes met een
pauze, bingokaartjes zijn €
0,50 per stuk.
We sluiten de middag af rond
16:30 uur.
ANWB AutoMaatje is al actief
in 70 gemeenten en Uithoorn
voor Elkaar/Participe Amstelland zal in samenwerking met
de gemeente Uithoorn op 17
januari 2019 ANWB AutoMaatje Uithoorn starten in Gezondheidscentrum De Waterlinie.
Voor meer informatie of vragen is ANWB AutoMaatje Uithoorn bereikbaar via automaatje@uithoornvoorelkaar.
nu of 0297-303 103.

Wereldkeuken komt in
december met Kerstmenu
Uithoorn - Ook in december is er
weer een Wereldkeuken, en wel
op woensdag 19/12. Deze maand
is het thema Kerst. De avond zal
weer gehouden worden in de
Scheg, deuren open 18:00, buffet 18:30. De kosten zijn €5,-, exclusief drankjes. Vanwege een be-

perkt aantal plaatsen vraagt de
organisatie om uzelf op te geven,
dit kan via de mail (wereldkeukeneuroparei@gmail.com) of via
een bericht naar hun facebook
pagina (Wereldkeuken Europarei). Aanmelden kan tot zij vol zitten, of uiterlijk maandag 17/12.

Kom naar de Kerstboom
Wens Actie
Uithoorn - Sinterklaas heeft ook
dít jaar weer vele kinderen uit Uithoorn & de Kwakel verwend met
cadeautjes en gezelligheid. Helaas vertrekt de Sint nu terug naar
Spanje om over een jaar terug te
keren.
Dus wordt het tijd voor een nieuwe, feestelijke en gezellige periode: Kerstmis. Vorig jaar heeft
Stichting Promotie Uithoorn & De
Kwakel (SPUK) een oude traditie
nieuw leven ingeblazen, namelijk de grootste, verlichte kerstboom in Uithoorn. De Gemeente Uithoorn heeft bij het aanleggen van de gerestaureerde waterlijn 6 jaar geleden, vóór Restaurant Geniet aan de Amstel aan
Marktplein een speciale kerst-

boomput aangelegd. Ook dít jaar
staat de boom er weer. De winkeliers en horeca in Het Oude Dorp
van Uithoorn, verenigd in de Winkeliersvereniging “Uit in Uithoorn
aan de Amstel”, willen deze leuke kerstboomtraditie extra aandacht geven en organiseren daarom voor het eerst een Kerstboom
Wens Actie, waaraan alle bewoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen meedoen. Op vrijdag 7 december om 18 uur is de
aftrap van de actie en steekt Jos
Holla, Voorzitter van de Winkeliersvereniging Het Oude Dorp,
de kerstverlichting aan. Laat ook
joúw wens in vervulling gaan en
kom vrijdag 7 december om 18
uur naar de grootste kerstboom

Sinterklaas en Kerst
De feestmaand december is weer aangebroken. Traditioneel
ingeluid met de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. Met
de boot kwamen zij aan in de haven van het Oude Dorp,
opgewacht door heel veel kinderen, ouders en andere familieleden. Elk jaar weer een enorme happening. En de start
voor bezoeken aan de winkelcentra Amstelplein, Zijdelwaard en De Kwakel. Met dank aan de vele vrijwilligers die
met hun inzet deze dag tot een groot succes hebben gemaakt! Verder is de feestverlichting in de verschillende winkelgebieden weer ontstoken, die in de donkere dagen van
medio november tot in het nieuwe jaar voor een gezellige
sfeer zorgt. Zowel de intocht als de feestverlichting worden
financieel mogelijk gemaakt door de ondernemers met hun
bijdragen in het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel. En
hierbij helpt de gemeente door de inning van de gelden te
verzorgen via een opslag op de onroerende zaakbelasting
voor niet-woningen. Een samenwerking tussen gemeente
en ondernemers die begin november opnieuw is bekrachtigd door de gemeenteraad voor de komende zes jaren. Een
mooi voorbeeld waar samenwerking effectief kan zijn!
Ondernemersverkiezing Noord-Holland
Komt de volgende Noord-Hollandse ondernemer van het
jaar uit onze gemeente?
Noord-Hollandse bedrijven kunnen zich tot en met 13 januari 2019 aanmelden in één van de categorieën MKB Klein,
MKB Midden en Grootbedrijf. Dit omvat bedrijven van klein
tot groot, van familiebedrijven tot MKB tot kansrijke starters.
Het levert deelnemende bedrijven exposure op (meer opdrachten), een nieuw netwerk en bovenal veel waardering.
En een verkiezingsavond. Nadere informatie en een aanmeldingsformulier op de website www.ovnh.nl. De wethouder
economische zaken en de Stichting Uithoorn in Bedrijf willen graag bedrijven voordragen die een bijzondere ontwikkeling hebben doorgemaakt of op een andere wijze zijn opgevallen. Wie meldt zich aan?
Magere financiële positie en dus……
Mijn vorige column in deze krant van 31 oktober jl. was geheel gewijd aan het advies van de waarnemend burgemeester van Amstelveen aan de Commissaris van de Koning. Hij
adviseerde een versterking en verbetering van de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. En een steviger ambtelijke
samenwerking op een grotere schaal. Ik sloot mijn column
toen af met een oproep aan het college en de gemeenteraad om hun verantwoordelijkheid te nemen en een zorgvuldige afweging te maken. In het belang van de inwoners
en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel.
Wat is er sindsdien gebeurd?
Op 7 november heeft de gemeenteraad van Amstelveen
de programmabegroting 2019 vastgesteld. Besloten werd
tot een onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in de regio. Daarbij
moeten verschillende scenario’s worden uitgewerkt. De
onderzoeksresultaten dienen in de tweede helft van 2019
geagendeerd te worden in de raad.
Op 8 november vergaderde de gemeenteraad van Uithoorn
over de programmabegroting 2019. In de jaarrekening 2017
was eerder dit jaar een magere solvabiliteit (weerstandsvermogen) van 25% gerapporteerd. Dit is niet alleen mager
als absoluut getal, maar steekt ook in negatieve zin af tegen de solvabiliteitsratio’s van de omliggende gemeenten.
Terecht werd daarom in de jaarstukken 2017 opgemerkt:
“zorgvuldig omgaan met financiële middelen blijft noodzakelijk, gezien de schuldpositie, het weerstandsvermogen en
het risicoprofiel”. Niettemin blijkt uit de recent aan de raad
verstrekte financiële informatie dat de gemeente negatieve
resultaten verwacht over zowel 2018 als 2019. En daarmee
komt het weerstandsvermogen verder onder druk te staan.
En dus? Kostenverlaging door schaalvergroting bij ambtelijke samenwerking zou gezien
de magere financiële positie van
onze gemeente zeer welkom
zijn. De kans doet zich voor, het
momentum is er………

Jos Holla
Voorzitter
Stichting Uithoorn
in Bedrijf

van Uithoorn. Het wordt er echt
gezellig en iedereen is welkom!
De ingevulde wenskaarten worden in de kerstboom gehangen
en zijn voor iedereen te bewonderen. De wenskaarten zijn tot
Kerstmis verkrijgbaar bij de aangesloten winkeliers en horecagelegenheden, herkenbaar aan

de Kerstboom Wens Actie-poster.
Noteer ook alvast in je agenda
dat zaterdag 29 december om 15
uur de 3 winnaars van de Kerstboom Wens Actie worden bekend gemaakt bij Restaurant Geniet aan de Amstel (Marktplein 2).
Ook dán staat er wat lekkers voor
iedereen klaar
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22 Verenigingen delen in de
opbrengst van de Kwakelse Veiling
teriaal en nieuw gereedschap.
De vrienden van het dorpshuis
kunnen nieuwe spandoeken
voor hun activiteiten aanschaffen. Er is een bijdrage gegeven
voor de uitvoering van De Passion in De Kwakel. Zangkoor The
Bridges kreeg een bijdrage voor
muziekpartituren en voor de dirigent.

De Kwakel - De Kwakelse Veiling bracht dit jaar het recordbedrag van € 82.995 op. Traditiegetrouw wordt op de laatste vrijdag van november de verdeling
over de Kwakelse verenigingen
bekend gemaakt. De bekendma-

king vond plaats in het dorpshuis
De Quakel, waar ruim 100 vrijwilligers uit De Kwakel bijeen waren.
Dit jaar kregen 22 verenigingen
uit De Kwakel een bijdrage uit de
veilingopbrengst. De hobbyclub
kreeg geld voor hun knutselma-

Groepsdassen
De scoutingclub moest in
Schotland nieuwe stof bestellen voor hun groepsdassen. Dat
is een dure grap, maar kan nu
vanuit de bijdrage van de Veiling. De buurtkamer kreeg geld
om de huur voor hun wekelijkse
activiteit in het dorpshuis te betalen. De badmintonvereniging,
de tafeltennisvereniging. KDO
handbal en KDO Dag kregen

Online verkoop gestart van
nieuwbouwproject Wijdelande

Uithoorn - Wie landelijk wil wonen in de buurt van Amsterdam
en Amstelveen kan zich vanaf
donderdag 29 november inschrijven voor de verkoop van Wijdelande in Uithoorn. Aan de rand
van Uithoorn wordt een nieuwbouwwijk met 76 ruime, gasvrije
woningen gebouwd. De woningen zijn voorzien van verschillende smart toepassingen en kunnen compleet afgewerkt worden opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot
13 december op www.wijdelande.nl. Wijdelande wordt gerealiseerd door ontwikkelcombinatie
CZAN Blauw, een samenwerking
van Blauwhoed en AM.
Meet & Greet op 10 december
Belangstellenden kunnen op 10
december terecht op de Meet &
Greet van 19:00 - 20.30 op de Brede School Legmeer, Randhoornweg 39 in Uithoorn. Het verkoopteam is daar aanwezig om alle
vragen te beantwoorden.

Ruim wonen in de buurt van de
stad
Pascal Voorn, ontwikkelingsmanager van Blauwhoed, zegt: “Wijdelande geeft dat dorpse gevoel,
maar met de levendigheid van
de stad binnen handbereik. Ideaal voor jonge gezinnen die ruim
willen wonen, maar toch ook heel
centraal. Met natuurparken praktisch in de achtertuin, is het een
plek waar het hele gezin kan genieten van de natuur.”

van de wijk. De architectuur van
het nieuwbouwproject is ontworpen door Mulleners en Mulleners
Architecten.
De woningen zijn gasvrij. Er is
standaard een warmtepomp aanwezig, waardoor er zowel vloerverwarming als vloerverkoeling
is door de hele woning. Ook kan
er gekozen worden voor zonnepanelen om de woning energie-

ook een bijdrage voor spelmateriaal. De Zonnebloem gaat uit
de veilingopbrengst een “Mannendag” organiseren. Het Vrouwengilde gebruikt de veilingbijdrage om kerstattenties te kopen voor zieken en ouderen in
De Kwakel. Tondelvereniging Genesius bestaat volgend jaar 90
jaar en kreeg daar een bijdrage
voor. Ook de KBO kan haar dinsdagmiddag soos weer voortzetten. De oudervereniging van De
Zon mag nieuwe voetbaldoeltjes
op het schoolplein zetten. Tavenu kan weer een aantal nieuwe
instrumenten aanschaffen. Sport
& Spel kreeg een bijdrage voor
het jeugdweekend. De EHBO kan
een trainingspop aanschaffen en
het dorpshuis De Quakel gaat een
nieuwe airco aanschaffen voor de
grote zaal. De Kerkvrienden krijgen geld voor o.a. de dakbedekking van het gezondsheidscentrum en Thamer Thuis. KDO gaat
LED verlichting in de sporthal
aanbrengen en nieuw meubilair
voor het nieuwe kunstgrasveld.
neutraal te maken. Om het wooncomfort te vergroten, zijn deze
standaard voorzien van een slimme thermostaat, buitenverlichting en toiletverlichting met een
sensor, een slimme rookmelder,
een USB wandcontactdoos en
een Smart Home System waar alle mobiele apparaten op aangesloten kunnen worden.
De woningen kunnen compleet
afgewerkt worden afgeleverd. De
woningen worden dan real life,
met behulp van een woonadviseur, samengesteld in Homestudios.

Nieuwe wijk
Wijdelande wordt een nieuwbouwwijk met rijwoningen en
ruime twee- en drie-onder-eenkap woningen. Alle woningen
hebben drie verdiepingen, een
living met een open keuken en
een tuin met een berging. Parkeren kan in de wijk en bij sommige huizen ook op eigen terrein.
De kinderen kunnen om de hoek
naar de basisschool of de kinderopvang en er is alle ruimte om te
spelen, vanwege de ruime opzet

Wanneer is de voedsel-week en
hoe zal die week eruit zien?
De week voordat de voedselweek start, week 50, zullen de
leerlingen, dmv een presentatie in de klas en flyers, de nodige informatie meekrijgen over
de voedsel-week. ´Ik heb geprobeerd de presentatie zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat het toegankelijk is voor zowel
eersteklassers als zesde klassers.´,
zegt Yousra Akachkach.
Vervolgens zal in week 51, maandag 17 tot donderdag 20 december, de voedsel-week echt van
start gaan op het Alkwin Kollege,
in samenwerking met de voedselbank. Als eerste zal er een meatless monday plaatsvinden aan
het begin van de voedsel-week.
Tijdens deze meatless monday
is het de bedoeling dat er geen
vlees gegeten wordt op het
Alkwin Kollege. ´Vlees is en blijft
ten slotte een grote problematiek
als we kijken naar het milieu en
de voedselschaarste.´, zegt Yousra Akachkach.

Als tweede zal er in de voedselweek door de leerlingen, vrijwillig, voedsel ingezameld worden,
dat door de voedselbank verzameld wordt in de aula op het
Alkwin Kollege. De voedselbank
zal al het geworven voedsel geven aan gezinnen en mensen die
het nodig hebben.
Waarom en hoe ben je op het
idee gekomen de voedsel-week
te organiseren?
Tijdens mijn pws, over het uitsterven van de bijen, ben ik mij gaan
verdiepen in de voedselschaarste
die er in de toekomst zal zijn. Mijn
doel is om de wereld te helpen
door deze voedselschaarste te
voorkomen #zerohunger. Dit wil
ik doen door een bijentuin aan
te leggen op school, hier ben ik al
druk mee bezig. Ik geloof erin dat
iedere bijdrage helpt. Maar niet
alleen een bijentuin kan helpen.
Van de ene op de andere dag ben
ik met het initiatief gekomen om
een voedsel-week te organiseren.
Dit heb ik uitgewerkt en daarna
voorgesteld aan de voedselbank
en aan de rector van het Alkwin
Kollege. Beide partijen waren hier
even enthousiast over als ik.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat,
hoe meer we leren, hoe meer we
ontdekken, hoe meer we vanuit
andere perspectieven leren observeren des te meer kunnen we
bereiken. Door samen aan de slag
te gaan met het probleem ‘’voedselschaarste’’ kunnen we met zijn
alle een enorme bijdrage leveren.
Door middel van deze voedselweek hoop ik dat leerlingen dit
meekrijgen. Ik hoop dat leerlingen zullen leren en ontdekken
hoeveel impact een voedselte-

Uithoorn - De gemeente Uithoorn viert in 2019 het 200-jarig bestaan. Dit is voor drie Uithoornaars aanleiding om te komen met een opmerkelijk initiatief. Louis Drubbel, Martin van
Wiltenburg en kunstenaar AlexP
zijn bezig met een plan voor een
kunstwerk dat de niet al te fraaie
schutting moet vervangen, die
staat voor het braakliggende terrein aan de Waterlijn in het dorpscentrum. Op die prominente plek
aan de Amstel, waar oorspronkelijk het afgeblazen nieuwbouwproject Confucius was gepland,
komt nu een nieuw project genaamd “De Rede”. Een woongebouw met op de begane grond
de bibliotheek. Naar verwachting
is “De Rede” eind 2020 klaar. Dat
zou betekenen dat de huidige
schutting de prachtige kade nog
twee zomerseizoenen zou ontsieren. Uithoorn verdient beter, zeker in het jubileumjaar!
Grootste photile van Nederland
Het kunstwerk moet de grootste photile van Nederland worden. Een photile is een uit kleine foto’s samengestelde afbeel-

ding: heel veel foto’s vormen samen één grote. Het kunstwerk
dat de naam Fotoboulevard Uithoorn krijgt, wordt maar liefst 45
meter breed en 1,40 meter hoog.
Op de photile komen een aantal karakteristieke gebouwen van
Uithoorn en De Kwakel te staan.
Van een afstand ziet u de Thamerkerk, maar naarmate u dichterbij
komt ziet u steeds meer kleine foto’s. Daar kan uw foto bij zitten!
Een foto van uzelf bijvoorbeeld,
of van uw huisdier.
Sponsoring fotoboulevard
Voordat de bewoners van Uithoorn en De Kwakel opgeroepen kunnen worden om de benodigde 25.000 foto’s in te sturen,
moet het financiële plaatje sluitend worden gemaakt. Ondanks
dat er veel enthousiasme voor
het plan is en de initiatiefnemers
goed op weg zijn, kunnen ze nog
wat sponsoren gebruiken. Wilt u
meer weten of wilt u bijdragen
aan deze unieke Fotoboulevard
Uithoorn, stuur dan een mail naar
Louis Drubbel van sloepverhuur
Aemstelboating: info@aemstelboating.nl

Schrijf een brief,
verander een leven

Leerling zorgt voor een bijzondere samenwerking
tussen het Alkwin Kollege en voedselbank
Uithoorn - Yousra Akachkach,
leerling van het Alkwin Kollege,
kwam met het initiatief om een
voedsel-week op school te implementeren. ¨In de voedsel-week
is het de bedoeling dat iedereen
minder voedsel verspilt. Verder
staat de hele school stil bij het
feit dat er te veel voedsel verspild
wordt. Veel gezinnen zijn echter
afhankelijk van de voedselbank,
ook daar wil de actie in tegemoet
komen. Elke leerling is vrij om alle producten mee te nemen voor
deze gezinnen. Dit wordt verzamelt door de voedselbank en opgestuurd naar gezinnen. ¨

Fotoboulevard Uithoorn

kort zal hebben en hoeveel impact voedselverspilling heeft. Ik
hoop dat leerlingen deze problemen vanuit een ander perspectief
kunnen observeren dan voor de
komst van de voedsel-week. En
als dit lukt zou de voedsel-week,

wat mij betreft, ieder jaar zich
mogen herhalen. Verder hoop ik
dat de voedselbank meerdere samenwerkingen met scholen aan
zal gaan, zodat er binnenkort op
iedere school een voedsel-week
zal zijn.

Derde sporthal
voorlopig niet nodig
Uithoorn - Tijdens de commissievergadering Leven van morgenavond 6 december, bespreekt de
raad een voorstel van het college van B&W met betrekking tot
de realisatie van een 3e sporthal
in Uithoorn.
Het college stelt voor de realisatie van een 3e sporthal voorlopig
te bevriezen. Het college baseert

haar voorstel op een onderzoek
dat in de afgelopen periode heeft
plaatsgevonden.
Dit onderzoek -uitgevoerd onder 14 sportverenigingen in Uithoorn- heeft aangetoond dat er
bij 12 van de 14 sportverenigingen geen of onvoldoende behoefte is aan een nieuwe sporthal. Voor dit onderzoek zijn de

Uithoorn - Ook dit jaar doet de
werkgroep Uithoorn/De Kwakel
van Amnesty International weer
mee aan de landelijke Schrijfmarathon. Aanleiding is de viering
van de Dag van de Rechten van
de Mens op 10 december. En net
als in 2017 biedt de Gemeente
Uithoorn de plaatselijke Schrijfmarathon gastvrij onderdak. De
schrijfactie vindt plaats op maandag 10 december in de hal van
het Gemeentehuis aan de Laan
van Meerwijk van 10.00 tot 16.00
uur.
Er worden dit jaar brieven geschreven voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten van over de
hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun regering, zich
niet laten wegsturen van hun
land. Want vrouwen die hun nek
durven uit te steken krijgen nog
vaker dan mannen te maken met
(seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
Tijdens de Schrijfmarathon van
vorig jaar werden in Nederland
op 600 locaties meer dan 180.000
brieven en kaarten geschreven
en wereldwijd werden meer dan
5 miljoen brieven, kaarten en
sms’jes verstuurd. En dat heeft effect! Hoe meer brieven, hoe groter de druk op autoriteiten om te
zorgen voor gerechtigheid. Amnesty boekte dan ook vele successen.

liggen op maandag 10 december voorbeeldbrieven en groetenkaarten klaar met een korte
tekst, die u vervolgens kunt overnemen. Er staan deze Marathon
tien vrouwen centraal voor wie
geschreven kan worden en over
wie achtergrondinformatie aanwezig is. De brieven en kaarten
gaan vervolgens naar het hoofdkantoor van Amnesty waar zij gevoegd worden bij al die andere
die deze dag geschreven worden.

Schrijven in het Gemeentehuis
In de hal van het Gemeentehuis

Er gebeurt nog meer
in december
Op vrijdag 7 december van 13.00
uur tot 17.00 uur en op zaterdag
8 december van 12.00 tot 16.00
uur staan medewerkers van Amnesty Uithoorn in het winkelcentrum Zijdelwaard met groetenkaarten. Overal ter wereld zitten
mensen onterecht vast. Vaak zonder eerlijk proces, toegang tot
een advocaat of medische hulp.
Vergeten en van al hun rechten
ontdaan. Om die mensen een
hart onder de riem te steken,
kunt u een groetenkaart sturen.
De kaarten zijn al voorzien van
een postzegel en adressering. Ze
gaan vergezeld van achtergrondinformatie en voorbeeldgroeten, waaruit u er één kunt kiezen
om op de kaart te vermelden. Ze
kosten (inclusief de postzegel) €
1,50 per stuk.
In het weekeinde van 7 -9 december zijn de groetenkaarten ook in
de plaatselijke kerken te verkrijgen.

besturen van de verenigingen benaderd met een vooraf opgestelde vragenlijst. Naast de uitkomst
van dit onderzoek is in de overweging ook de geprognotiseerde
invloed van de toekomstige woningbouw van Legmeer West fase 4, 5 en 6 meegenomen.
Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de toekomstige bezetting van de sporthal.
Deze getallen zijn vervolgens afgezet tegen de kengetallen die
NOC*NSF en VSG (Vereniging
Sport en Gemeenten) adviseert

voor de verantwoorde exploitatie van een sportaccommodatie.
Op basis van de beschikbare informatie - het ontbreken van voldoende draagvlak en de toetsing
aan kengetallen- is de inschatting dat rekening moet worden
gehouden met een tekort op de
exploitatie en jaarlijks aanzienlijke steun van de gemeente om
de sporthal in stand te houden.
Indien toekomstige ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven,
wordt opnieuw bekeken of realisatie haalbaar is.
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Kinderburgemeester voor
Uithoorn even in de wacht

Thamen geeft geld aan
Stichting Ambulancewens
Uithoorn - Afgelopen schooljaar
hebben de leerlingen van scholengemeenschap Thamen met
de jaarlijkse werkdag €9.600,opgehaald. Leerlingen hebben
die dag klusjes gedaan om geld
in te zamelen voor een goed
doel. Dat goede doel was Stich-

ting Ambulancewens. Stichting
Ambulancewens Nederland is
een groep vrijwilligers die gratis dagelijks wensen vervult van
immobiele terminale patiënten.
Vorige week is Hans van Diemen
van de stichting op Thamen geweest om het bedrag in ont-

vangst te nemen. Medewerker
van Thamen Bertine Kneppers
was hier nauw bij betrokken:
haar zus heeft gebruik mogen
maken van de stichting. In bijzijn
van onder anderen de leerlingen
van klas 3 m2 heeft zij de cheque
overhandigd.

Uithoorn – Donderdag jl. heeft
de Uithoornse gemeenteraad
collectief besloten dat het voorstel van CDA en Groen Uithoorn,
om het college te verzoeken om
een onderzoek op gang te brengen om te komen tot een kinderburgemeester en een locoburgemeester in Uithoorn, voorlopig
even in de wacht te zetten.
Het CDA wilde dat het onderzoek
eind januari er al zou moeten liggen en dat de kinderburgemeester zo de zomervakantie al benoemd zou kunnen worden. Dat
ging de overige fracties te snel. Te
weinig onderbouwd, te veel tijdsdruk, was wat er her en der te horen was. Alle fracties, niet een uitgezonderd vonden het een ‘leuk’
en ‘sympathieke’, motie, maarte
weinig concreet: “Kom met een
beter doordacht initiatiefvoorstel”.
Ook wethouder Zijlstra vond het
geen slecht idee: “ben blij dat
kinderparticipatie zo hoog in het
vaandel staat in de raad. Als college hebben we het een paar jaar
geleden ook over een kinderburgemeester gehad, maar vonden
toen dat een kinderburgemeester te veel gefocust was op een
kind. Wij hebben toen gekozen

Juiste Style Statement zorgt
voor jouw perfecte look!
Wat is jouw persoonlijke
Style Statement?
Sta je ook wel eens voor de kast
en vraag je jezelf af; waarom heb
ik deze broek of blouse eigenlijk
gekocht? Herkenbaar? Je bent
niet de enige! Wat de een staat,
staat de ander nu eenmaal niet.
Dit heeft niet alleen te maken
met lichaamsbouw of haarkleur
en huidsteint, het heeft met veel
meer te maken. Wat dat is, kun je
ontdekken tijdens de ‘Stijl Inspiratie Sessie’ met Patty Zomer op zaterdag 8 december!
Sterstyliste Patty Zomer, bekend
van de ‘Dolly Dots’ en nu een
vooraanstaande styliste van diverse BN-ers, is bij ons te gast
voor een sprankelende inspiratiesessie over persoonlijke stijltypes. Op haar eigen humoristische
manier vertelt zij over wat dat je
draagt en hoe je eruit ziet, een afspiegeling is van wie je echt bent.
Maar vooral ook; wat is jouw Style
Statement en hoe kun je dat vertalen in items waar je in straalt, je
krachtig voelt?
Aan de hand van zes stijlpersoonlijkheden laat Patty zien in welke
kledingstijlen jij nog beter tot je
recht kunt komen. De kleding die
zij laat zien is ook te koop.

Stijlpersoonlijkheden
Make-up artist Carla Rep, vult dit
aan met een dagmake-up die
perfect aansluit bij deze stijlpersoonlijkheden. Natuurlijk met
de nieuwste kleuren van Youngblood minerale make-up. De
heerlijke culinaire hapjes van
‘De ijssalon’ maken deze middag
compleet.
Ben jij de gelukkige?
Onder de aanwezige zoekt Patty
6 dames uit die één van de stijlpersoonlijkheden vertegenwoordigd. Wil jij dat zijn? Laat het instituut Périne tijdig weten en wie
weet ben jij de gelukkige die deze middag een persoonlijk stijlen make-up advies van Patty Zomer en de Youngblood Makeup Artist krijgt! Kaarten zijn vanaf heden te koop in de Skin Store van Instituut Périne of te bestellen via info@perine.nl. LET OP:
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! Wanneer:
zaterdag 8 december van 13.30
(aanvang vanaf 13.15 uur) tot
17.00 uur. Waar: Instituut Périne,
Genieweg 8, Mijdrecht. Kosten:
€25,00 per persoon. Leeftijd vanaf 18 jaar. (zie ook advertentie elders in dit blad).

Berichtgeving MER Schiphol
Uithoorn - Afgelopen weekend
berichtten verschillende media
over mogelijke resultaten uit de
nieuwe Milieu Effect Rapportage
(MER) voor Schiphol. Uit de gegevens zou blijken dat Schiphol
na 2020 kan groeien tot 540.000
vluchten per jaar. Wat de gemeente Uithoorn betreft is deze berichtgeving prematuur omdat de MER nog niet gepresenteerd en openbaar is. Uithoorn
vindt het storend dat er weer gegevens naar buiten zijn gekomen
zonder dat het rapport beschikbaar is.
Ook in 2017
Ook in 2017 zijn cijfers uit de concept-MER naar buiten komen.
Destijds schreef de gemeente in
een persbericht: “De gemeente
Uithoorn zal zich tot het uiterste
inspannen voor openbaarmaking
van de MER. De discussies en besluitvormingsprocessen waar ge-

Bingo

Maak van je snertdag
een feestdag
Uithoorn - ‘Maak van je snertdag
een feestdag!’ Helaas is de feestmaand december voor te veel
mensen geen vrolijke periode om
naar uit te kijken. Om hier wat aan
te doen is dit ludieke event in het
leven geroepen om zo veel mogelijk mensen door heel Nederland te verbinden. Ook in Uithoorn vindt dit sociale event
plaats. Na een succesvolle eerste
editie keert de Nationale Snertdag terug op de tweede zondag
van december met meer locaties

De Kwakel - Vrijdag 7 december is er een gezellige (kerst)
bingo in Dorpshuis ‘De Quakel’,
Kerklaan 16 te De Kwakel. De koffie staat om 19.30 uur klaar en we
beginnen om 20.00 uur. De volgende bingo staat gepland voor
1 februari 2019.

nisator Klup. Door het hele land,
op meer dan 50 locaties, brengen we mensen samen door midWaarom de Nationale
del van oer-Hollandse snert. Heel
Snertdag?
Je kent het wel, donkere winter- simpel maar toch effectief en gemaanden met slecht weer en wei- zellig! Op zondag 9 december
nig te doen. De kids zijn druk en om 16.00 uur vindt de Nationahet normale leven ligt vrijwel stil, le Snertdag in Uithoorn plaats bij
met name op zondag. Dat de- Geniet aan de Amstel. Iedereen is
cember voor veel mensen geen welkom. Voor slechts €5,- wordt
feestmaand is komt met name een kop huisgemaakte snert aandoor het vooruitzicht van het al- geboden. Lust je nou geen snert?
leen vieren van deze dagen. Dit Geen probleem, het draait om de
kan en moet anders dacht orga- gezelligheid en ontmoeting.
en meer sociale impact.

meenten en belanghebbenden
bij betrokken en medeverantwoordelijk voor zijn kunnen wat
Uithoorn betreft niet plaatsvinden zonder open, transparante
en betrouwbare informatievoorziening”. Deze uitspraak geldt
nog steeds. Wij constateren bovendien dat het spijtig is dat dezelfde verklaring een jaar na dato
nog steeds actueel is.
Leefbaarheid
Daarnaast moeten Schiphol en
de rijksoverheid, wat het college
en de gemeenteraad betreft, de
afspraken uit het Aldersakkoord
uit 2008 nakomen: het kan niet
zo zijn dat Schiphol groeit terwijl
er nog steeds geen hinder beperkende maatregelen zijn genomen. Dat vraagt om een andere weging van verschillende onderzoeksresultaten: leefbaarheid
moet een veel belangrijker criterium worden dan nu het geval is.
De gemeente Uithoorn zal reageren op de inhoud als de officiële stukken zijn gepresenteerd.

als college zullen daar zeker veel
meer tijd voor nodig hebben om
dat uit te zoeken, misschien wel
een idee om dat als raad zelf op
u te nemen.
Na een korte schorsing besloot
voor vreedzame scholen en wij- het CDA de motie op te schorten.
ken. Denktanks met kinderen uit Fractievoorzitter Andre Jansen
de buurt. Zo zetten wij de kinde- verwoorden het zo” “ Daar waar
ren al in om mee te denken en te niets gebeurd, is nooit wat aan
de hand. Dat kun je van Uithoorn
doen.
We hebben het spel demo- niet zeggen. Het lijkt ons wijs om
craat city en de debatten op het de motie aan te houden en hem
over de jaarwisseling heen te
Alkwin.
Als de raad nu een kinderburge- trekken en dan in januari met een
meester wil, prima, maar wij wil- initiatief voorstel te komen. We
len doorgaan met deze lopen- nodige alle partijen uit om daarde projecten. En ik wil u zeggen, aan deel te nemen. Ons streven is
aan het benoemen en begelei- dan om in oktober de kinderburden van eren kinderburgemees- gemeester te benoemen”. Wordt
ter zit meer vast dan u denkt. Wij vervolgt

Live update door Bente Wilms
in Galerie Geméén-Goed
Regio - Zaterdag 8 december tekent Bente Wilms verder aan haar
wandinstallatie in kunstwerkplaats Geméén-Goed, gevestigd
binnen Abcoude Proof. Bente is
enorm beïnvloed en geïnspireerd
door de digitalisering van het alledaagse. Hoe beïnvloedt dit onze interactie, onze communicatie
en onze beeldcultuur? Zie het geexposeerde werk Trash Can Selfie. Zoals ook je Facebookprofiel
of Instagram-account steeds aangevuld moet worden, zo zal Bente in Geméén-Goed nieuwe ‘berichten’ op de muur tekenen. Tijdens de opening van de expositie
met werk van haar en Birgitt Busz,
is Bente daar voortvarend aan begonnen en zo ontstaat een geheel nieuw werk.
Bente Wilms, is een tekentalent
vol eigenzinnige en rauwe randjes. Denk bij Bente aan comics zoals van Peter Pontiac en Typex en
de energie van Erik van Lieshout
met een vleugje Pop Art. Visueel, inhoudelijk en op persoonlijke wijze actueel. Het alledaagse in de mix. Bente is zaterdag 8

Slaperig KDO JG1 niet bij
de les in Amsterdam
De Kwakel - Op zaterdagochtend
speelde KDO JG1 de returnmatch
in Amsterdam tegen Only Friends.
De meeste wedstrijden beginnen om 13:30 uur en het leek erop dat een late ochtendwedstrijd
niet past in de voorbereiding van
de spelers. Het spel ging dusdanig langzaam dat het leek of iedereen heel laat naar bed was gegaan. De tegenstander daarentegen ging fel de wedstrijd in en
ontregelde de aanvallen van KDO
vakkundig. Het eerst kwartier was
duidelijk eenrichtingverkeer naar
het doel van KDO. De vraag was
dan ook wanneer zou het doelpunt gaan vallen. Die kwam dus

december van 12-17.00 uur live
aan het werk te zien. Naast het
werk van Wilms, is ook intrigerend en kleurrijk werk te zien van
Birgitt Busz. Zij neemt ons, onder
de noemer „Notes from a journey”
mee op haar fictieve reizen naar
magische eilanden en plaatsen.
Kom kijken en reis met haar mee
naar verre fictieve oorden.
Voor de galerie staat kunst voor
iets wat ons allemaal aangaat,
dat wat gemeengoed is. Maar het
staat ook voor ‘geméén goed’, bijzonder goed. Met het geëxposeerde werk van Wilms en Busz is
de galerie er opnieuw in geslaagd
actuele beeldende kunst te tonen, waarbij ditmaal de focus ligt
op grenzeloze beeldverhalen en
grenzeloze fantasie.
De expositie loopt t/m zondag 23
december. Gemeengoed is gevestigd in conceptstore Abcoude
Proof (oude supermarkt), Hoogstraat 12, Abcoude Openingstijden: wo. do. vr. 10-18.00, za. 1017.00 en is t/m zondag 23 december ook op zondag geopend van
12-17.00 uur. Vrij entree

boel achterin aardig onder controle. Er waren wel spaarzame
kansen op de gelijkmaker maar
Only Friends bleef ook gevaarlijk.
Juist toen KDO dacht meer offensief te gaan spelen scoorde Only
ook en KDO leek wakker geschud. Friends de 2-0. Nu moest er nog
Onder aanvoering van de dames harder gewerkt worden maar de
(Odette, Kelly en Manisha) op het aansluitingstreffer van Thomas
veld werd het sein gegeven dat liet niet snel op zich wachten. De
er een tandje bij moest. Met af- volgende aanval na het doelpunt
standschoten werd het doel van van KDO leverde een corner op.
Only Friends bestookt maar daar Uit deze standaard situatie kopte
verraste je de keeper van Only Dylan de bal binnen 2-2.
Friends niet mee.
De opleving van KDO heeft precies 5 minuten geduurd daarna
Beste kans
kwam het slaperige weer in het
Uiteindelijk had Niels nog de bes- spel. KDO mag nog blij zijn dat de
te kans vlak voor het rustsignaal speler met het looprek van Only
maar zijn schuiver ging net naast Friends de bal pal voor het eind
het doel. Met een ruststand van van de wedstrijd tegenhield an1-0 moest de coach zijn spelers ders was er alsnog verloren.
gaan oppeppen. Na rust werd het Eindstand Only Friends JG2-KDO
spel iets beter en had Harm de JG1 2-2.
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Oliebollentoernooien
bij Legmeervogels

UBA Bouw uit Uithoorn is
trots op hun Fietsteam
Uithoorn - De doelstelling van
het UBA Fietsteam is om door
middel van hun sport een zo
groot mogelijk bedrag voor een
goed doel bijeen te fietsen. Daarom zet het UBA Fietsteam zich
al tien jaar in voor het KWF kankerfonds. Dat deden zij door van
2009 tot 2016 mee te fietsen met
de “Ride for the Roses”. In 2017
wilde de teamleden wel eens iets

ander en zo starten zij voor het
eerst een eigen actie voor het
KWF.
Dat werkte zo goed dat ook dit
jaar werd besloten daarmee door
te gaan.
Die eigen actie vond dit jaar
plaats op 8- en 9 september, met
19 man reden zij, als tegen prestatie voor alle supporters en
sponsoren in 2 dagen 280km.

Uithoorn - Op zondag 30 december as wordt bij Legmeervogels
het Oliebollen klaverjas- en voetbaltoernooi gespeeld. De kantine is vanaf 13 uur geopend voor
alle deelnemers aan beide toernooien.

Jong en oud
Geen geringe prestatie, gezien de
samenstelling van het team want
jong en oud, meer-, minder-, of
nauwelijks getraind, iedereen
kon mee. Door er geen wedstrijd
van te maken en met de meer getrainde fietsers op kop van het
pelotonnetje kon iedereen de
tocht uitrijden.
Alle inspanningen van het UBA
Fietsteam zijn niet voor niets geweest want woensdag 28 november kwam, regio coördinator
van het KWF Udo Wiersma naar
het UBA kantoor in Uithoorn. Namens het team mocht Robert
van Roon Udo een cheque van
€15.500,- overhandigen.
Een mooi slot van seizoen 2018,
en voor 2019 heeft het team alweer mooie plannen!

Klaverjassen
Het oliebollen klaverjassen begint om 13.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft
geen lid of donateur te zijn van
Legmeervogels om mee te kunnen doen. Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld
om de gebruikelijke prijzen. Deze prijzen worden aan het einde
van de middag uitgereikt. Er worden 4 rondes gespeeld van elk 16
spelletjes. In de korte pauzes tussen de rondes, kun je genieten
van een versgebakken oliebol en
een drankje.
De hapjes die tijdens de rondes
worden aangeboden, worden
mede door slagerij BADER mogelijk gemaakt. Het eerste kopje koffie of thee wordt je, zoals altijd, door Legmeervogels aangeboden.

Voetballen
Het oliebollen voetbaltoernooi
begint om 14.00 uur en het inschrijven is vanaf 13.30 uur. Aan
dit toernooi kan worden deelgenomen door (zaal)voetbal en
handbal leden, oud leden en niet
leden. Enige voorwaarde is dat
spelers 18 jaar of ouder zijn. De
dames en heren spelen in teams
die door loting worden samengesteld. Je schrijft je per persoon in
en de oliebollen commissie, Sjaak
van der Tol & Hans Heere, stellen
de teams door middel van loting
samen. Deelname aan dit toernooi is gratis
Tombola
Tijdens beide oliebollentoernooien worden er lootjes verkocht
voor de Kersttombola, die dit jaar
weer wordt georganiseerd door
Frans Lakerveld en Jan Stolwijk.
Er wordt weer voor mooie prijzen gezorgd door beide heren.
Dus zorg dat je op zondag 30 december genoeg lootjes koopt om
in de prijzen te vallen. De prijsuitreiking is nadat beide oliebollentoernooien afgelopen zijn.

Raymond de Jong tekent voor
negende seizoen bij KDO!

AKU-atleet Bram Anderiessen
geplaatst voor het EK cross
Uithoorn - Bram Anderiessen is
tijdens de internationale Warandeloop in Tilburg tweede geworden in de klasse tot 20 jaar. Door
deze knappe prestatie is hij door
de Atletiekunie geselecteerd om
namens Nederland uit te komen
op het EK Cross, op zondag 9 december op hetzelfde parcours als
de Warandeloop.
de 19 jarige atleet vond in zijn
drukke trainingsschema nog een
gaatje om een cross clinic te geven aan de pupillen en junioren
van AKU. Zeker 60 jonge atleetjes
luisterden vol bewondering naar
Bram, die de kinderen voorzag
van zeer bruikbare tips en trucs
over hoe je het beste een cross-

wedstrijd kan lopen. Voor de gelegenheid had hij zijn Oranje outfit alvast aangetrokken, en na afloop was hij zeker ook niet beroerd om met zijn nieuw verworven fans op de foto te gaan of
zelfs een handtekening uit te delen. Het EK Cross vindt op zondag
9 december plaats op het terrein
van de Beekse Bergen, net onder
Tilburg. Een thuiswedstrijd voor
de Nederlandse atleten dus! Bram
hoopt daardoor op veel steun bij
deze wedstrijd, waar de créme de
la créme van de Europese atletiek aan de start verschijnt. Voor
wie Bram live in actie wil zien: op
www.tilburg2018.nl vind je alle
informatie over het EK!

Doelman Tobias Ravelli
redt een punt voor KDO i
De Kwakel - Na de spraakmakende 3-4 thuisnederlaag van vorige
week tegen Foreholte, stond afgelopen zondag de uitwedstrijd
tegen DOSR op het programma.
In Roelofarendsveen had trainer
Raymond de Jong een grote uitdaging om een representatieve
selectie op de been te brengen.
Timo Kas en Jesse Stange zaten
hun schorsing uit, terwijl de 50-jarige hoofdtrainer nog steeds niet

kon beschikken over de langdurig geblesseerden: Jesper Oudshoorn, Menno Lingeman en Mathijs van Rijn. Gelukkig kon Sven
Vlasman wel terugkeren in de selectie, terwijl er ook een plek op
de bank was gereserveerd voor
‘good old’ Maurice Bartels.
In de beginfase van de wedstrijd
was het vooral een kwestie van
aftasten tussen beide ploegen.
DOSR, waar voormalig KDO-trainer Ron Langhout nog steeds
werkzaam is als assistent-trainer,
stichtte hierbij het meeste gevaar. Enkele schoten op doel waren echter een prooi voor onze
doelman Tobias Ravelli. In de 17e
minuut was er het eerste wapenfeit van KDO, toen Thijs Plasmeijer op acht meter van het doel,
net naast de linkerpaal schoot.
Hierna was de thuisploeg zowel
in de 21e als 23e minuut dichtbij
een openingstreffer. De sterk acterende Tobias Ravelli, die vorige
week ongelukkig in de fout ging
bij de 3-3, was vandaag zeer alert

De Kwakel - Op woensdag 28 november jl. zijn het veldvoetbalbestuur van KDO en hoofdtrainer
Raymond de Jong overeengekomen om de samenwerking opnieuw voor één jaar te verlengen.
Na een uitgebreid overleg met de
spelersgroep en de staf is er besloten om de vruchtbare relatie
voort te zetten met de 50-jarige
Kwakelaar. Hij gaat in augustus
beginnen aan zijn negende seizoen op rij bij de Kwakelse voetbalselectie. Hiermee wordt Raymond de Jong de langstzittende trainer ooit bij de Kwakelaars,
wat uniek genoemd mag worden. Wat goed is behoeft geen
wijziging, zo redeneert men in De
Kwakel.
Trainer De Jong handhaafde zich
o.a. vorig seizoen ‘eenvoudig’ in
de 2e klasse C als debutant, nadat
hij KDO in het seizoen 2016-2017
naar het kampioenschap in de 3e
klasse A leidde.

taten zijn neergezet door de Kwakelse selectie. Het vertoonde spel,
de ruimte voor teambuildingsactiviteiten en positieve sfeer binnen de selectie zijn daarnaast belangrijke pre’s voor de huidige
trainer. Tot slot heeft de enthousiaste trainer meer dan voldoende
draagkracht bij KDO en heeft hij
aantoonbaar selectiespelers recent beter gemaakt.
Met bovenstaande in ogenschouw genomen, hebben de
trainer, de spelers en het bestuur
er alle vertrouwen in dat de huidige resultaten in de tweede klasse
nog verder geoptimaliseerd kunnen worden in het lopende seizoen en volgend seizoen.

Periode systeem
Raymond de Jong traint de selectie door middel van het periodering systeem, waardoor de
trainingen gestructureerd opgebouwd worden gedurende het
seizoen. Dit in combinatie met
zijn goede contactuele eigenschappen, fanatisme plus tactisch en technisch inzicht, heeft
ertoe geleid dat er goede resulen hield de Kwakelaars in deze fase op de been. Na een klein half
uur spelen profiteerde Joeri Stange optimaal van het doorzetten
van Jim Klijn. Jim wist twee duels op felheid te winnen en zette hierna Joeri vrij voor de doelman van DOSR. Stange behield
het overzicht en schoot feilloos
de 0-1 in de rechterhoek. Na dit
openingsdoelpunt hadden de
Kwakelaars steeds meer balbezit en liep het fysiek sterke DOSR
vooral achter KDO aan. Vlak voor
rust kreeg Joeri Stange, deze middag met de aanvoerdersband om
zijn arm, een ultieme mogelijkheid om KDO op 0-2 te zetten.
Eén op één met de plaatselijke
sluitpost stiftte hij helaas te zacht,
waardoor een comfortabele voorsprong uitbleef.
In het eerste twintig minuten na
de rust was KDO, met name achterin, niet bij de les. Tot drie keer
toe was het aan Tobias Ravelli te
danken dat de gelijkmaker niet
op het scorebord verscheen. Diverse persoonlijke fouten wist de
19-jarige Kwakelse doelman knap
te herstellen en hiermee groeide
hij uit tot de absolute uitblinker
bij KDO. In de 72e minuut maak-

te DOSR uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker. Op een snel
genomen vrije trap reageerden de Kwakelaars te laat, waarna rechtsbuiten Damian Hoogenboom van dichtbij de 1-1 wist binnen te schieten. Na dit doelpunt
gingen beide ploegen op zoek
naar de winnende treffer, maar
tot grote kansen leidde dit niet in
de slotfase. Kortom, na ruim negentig minuten floot de goed leidende scheidsrechter Voogt af en
was het gelijkspel een feit.
Met dit punt schiet KDO eigenlijk niet veel op, want het is nu gezakt naar de achtste plaats. Aankomende zondag spelen de Kwakelaars thuis tegen nummer zes
ONA. Dit elftal uit Gouda heeft
maar één punt meer dan wij en
zou dus bij winst gepasseerd
kunnen worden. De wedstrijd begint om 14.00 uur en na afloop zal
zanger Edo Barends uit Uithoorn
de kantine hopelijk op zijn kop
gaan zetten. De komst van deze
sfeervolle artiest tijdens de laatste thuiswedstrijd van het jaar
wordt mogelijk gemaakt door Milieu Diensten Amstelland BV (Michel Duikersloot) en Hoveniersbedrijf Peter Onderwater.

Dammers stelen punt uit
Haarlem
De Kwakel - - Het eerste team van
het Kwakelse Kunst en Genoegen
had zomaar kunnen verliezen,
gelijk spelen, of zo maar kunnen
winnen van HDC. Kortom een dol
dwaze damwedstrijd waarin K&G
uiteindelijk goed wegkwam. Op
maandagavond toog het sterrenteam van K&G vol goede moed
naar Haarlem voor het jaarlijks
treffen in de hoofdklasse, al jaren houden de clubs elkaar redelijk in evenwicht. Dat evenwicht
werd materieel gezien de eerste
uren niet verstoord, alleen Wim
Konst kwam positioneel verloren
te staan. Op het moment dat zijn
opponent dit voordeel wilde verzilveren schoot hij een enorme
bok, Wim gaf twee schijven en
sloeg er vervolgens vijf weg. Zijn
tegenstander gaf direct aangeslagen op, 0-2. Kopman Adrie Voorn
kwam sterk onder druk te staan
tegen zijn sterke tegenspeler, op
tempo kon Adrie het net niet bolwerken, 2-2 tussenstand.
Verloren
Op dat moment stond René de

Jong verloren, maar hij gaf, zolang Wim Keessen nog aan het
knokken was, niet op. Wim stond
beter, maar in hevige tijdnood
kon hij zijn stand niet verzilveren, remise, met 3-3 als gevolg.
René bleef doorstrijden en kon
middels een plakker naar dam
doorstoten, er was weer enige
hoop. Het werd een gemanoeuvreer van dammen waarin René
zijn dam steeds weer wist te redden. Inmiddels ging de klok ook
meespelen, het vlaggetje van de
Haarlemmer stond op vallen en
als het zou vallen dan won de
Jong reglementair. Zo wilde René niet winnen en zijn remisevoorstel werd gretig geaccepteerd, eindstand 4-4. Het was een
spannende wedstrijd, een mooie
damavond. Een mooie dammiddag staat ook weer voor de deur,
de donateur dammiddag. Met
daarin nog meer verassende ontwikkelingen in de ‘amateur’ partijen. Damliefhebbers en liefhebbers van een gezellige middag
kom op zaterdagmiddag de 15e
december naar ’t Fort De Kwakel.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Woensdag 28 november werd er weer door 39 enthousiaste liefhebbers deelgenomen aan de klaverjasavond
in de Schutse. Winnaar werd deze avond met een prachtig totaal
van 7922 punten Louis Franken
op nipte afstand gevolgd door
Cor de Beer die met 7858 punten beslag legde op de tweede
plaats. Als derde eindigde Maus
de Vries die altijd nog 7461 punten behaalde. Al met al werd er
deze avond behoorlijk gescoord.
De poedelprijs ging deze keer
naar Jozef Lebesque. Hij wist met
pijn en moeite 4743 punten bij elkaar te sprokkelen.
De aan dit resultaat verbonden
troostprijs, bestaande uit een fles
overheerlijke wijn, zal hem de
eerstvolgende kaartavond worden uitgereikt.

De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden gewonnen door Hans Heere, Jozef Lebesque , Anneke Lebesque en Corrie van Bemmelen
terwijl de cadeaubonnen in deze
categorie, eveneens te besteden
bij DUO plant, in het bezit kwamen van Louis Franken, Betty Verhaegh, Gerrie Ruimschoot en Tineke de Munk. Flessen wijn gingen deze avond als marsenprijs
wederom naar Tineke de Munk
en Gerrie Ruimschoot (2x) alsmede Jacqueline van den Bergh en
Ria Smit. Alle winnaars van harte proficiat. De eerstvolgende
klaverjasavond wordt weer gespeeld op donderdag 6 december in de Schutse aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.
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”N201 te belangrijk onderwerp om geen standpunt over
in te nemen! “

Ronde Venen Belang: ‘gemeenteraad
zet zichzelf buitenspel ‘
De Ronde Venen - De N201 is
een belangrijk onderwerp binnen De Ronde Venen, voor de inwoners en de ondernemers. De
provincie ziet dit eindelijk ook in
en ontwikkelt een visie over de
toekomst van de N201. Afgelopen donderdag is het onderwerp
N201 besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ronde Venen Belang vindt dat de gemeenteraad zich moet uitspreken
over een belangrijk onderwerp
als de toekomst van de N201 en
een bepaalde voorkeursvariant.
De gemeenteraad dacht hier echter anders over. Er hebben inmiddels meerdere sessies plaats gevonden bij de provincie zonder
dat verantwoordelijk wethouder
Alberta Schuurs (VVD) eerst met
de gemeenteraad heeft gesproken over een voorkeursvariant.
Ronde Venen Belang vindt dat
de wethouder namens het college met een raadsvoorstel had
moeten komen. Een raadsvoorstel met daarin de vier door de

provincie aangegeven varianten,
en de voorkeursvariant van het
college waarbij de raad met een
raadsbesluit een keuze daaruit
had kunnen maken. Dit is niet gebeurd en daarom diende de fractie van Ronde Venen Belang een
motie ingediend om alsnog tijdens een gemeenteraadsvergadering een besluit te nemen over
zo’n voorkeursvariant.
Bezwaren
De meerderheid van de raad zag
dit echter niet zo. Maarten van de
Greft maakte zich hier zelfs nu en
dan erg boos over en verhief zijn
stem: Hij noemde de bezwaren
van de andere fractie ‘nepargumenten’. Zo is er weliswaar voor
de verkiezingen al een motie aangenomen door een meerderheid
van de gemeenteraad, maar dit
was nog voordat de provincie uitgebreid onderzoek heeft gedaan
naar de N201 en dat de adviesnota en de vier varianten bekend
waren.

Coalitievrees
De coalitiepartijen CDA, VVD, D66
en de Seniorenpartij verschuilden
zich achter het coalitieakkoord.
Hier zou wat hun betreft genoeg
in staan over de N201. RVB raadslid van der Greft was het hier
niet mee eens: “In het coalitieakkoord staat dat een totale verbreding niet gewenst is, dit zegt nog
niets over de verschillende voorkeursvarianten. Bij variant 4 vindt
er bijvoorbeeld ook geen totale verbreding plaats. Betekent
dit dat de coalitie voor variant 4
is? De meeste raadsvoorstellen
die wij krijgen zijn een uitwerking van het coalitieakkoord. Betekent dit dat als “het” in het coalitieakkoord staat er geen raadsvoorstel meer komt en we er niet
meer over praten in de gemeenteraad? Op deze manier lijkt de
rol van de gemeenteraad uitgespeeld.” aldus van der Greft.

den de andere partijen het dus
niet nodig dat de gemeenteraad
zich uitsprak voor een voorkeursvariant. Dit omdat zij vinden dat
wethouder Schuurs volgens hen
al doet wat de gemeenteraad wil.
Ronde Venen Belang vraagt zich
af of dit zo is. “Tijdens de commissiebehandeling van 13 november
JL. heeft de meerderheid van de
raad zich niet uitgesproken over
een voorkeursvariant. Alle partijen kregen dinsdag 27 november jl. tijdens een extra commissievergadering voor de tweede
keer de kans om hun inbreng te
leveren. Daar waar op 13 november jl. bijna niemand zich uitsprak
viel toen op dat de coalitie duidelijk verdeeld was. Hoe kan de wethouder dan weten wat zij bij de
provincie moet inbrengen? “, aldus van der Greft
“Ronde Venen Belang is voor variant 3. Hier wordt gekozen voor
een gebiedsontsluitingsweg van
1x2 rijstroken 80 km/u waarbij de
knelpunten worden aangepakt
en er nadrukkelijk op het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen geen enkele sprake is
van een verbreding. Ronde Venen
Belang heeft een enquête gehouden onder de inwoners en daaruit
bleek dat zij niet zitten te wachten op een verbreding.”

Niet nopdig
Op de ChristenUnie-SGP na von- Theater van de democratie
Besluiten worden wat Ronde Venen Belang betreft genomen
door de meerderheid van gemeenteraad in het “theater van
de democratie”. Niet in een zaaltje achteraf zonder dat duidelijk
is wat nu eigenlijk het standpunt
van de meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordiging is.
“Tijdens de wikken en wegensessies die de provincie organiseert
wordt de bestuurlijke mening gevraagd, de ambtelijk en die van
onze inwoners. Deze inbreng en
sessies zijn niet transparant en
het is onduidelijk hoe het zit met
de invloed van allerlei lobbyclubjes. De gemeenteraad heeft zich
nu dus niet uitgesproken over
een voorkeursvariant voor de
N201 en de wethouder heeft nu
vrij spel om in te brengen bij de
provincie wat zij wil.” Aldus Ronde Venen Belang raadslid Maarten van der Greft.

Scouts bezorgen jouw kerstkaarten voor een prikkie
De Ronde Venen - December
is al druk genoeg! Dus…gaan
de scouts van de Jan van Speyk
en Eliboe voor jou op pad om
je kerstkaarten te bezorgen. Dit
doen zij voor maar 45 cent per
kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef.
De scouts hopen er weer een flinke klus aan te hebben, want het
is natuurlijk een leuke inkomstenbron voor de groep!
En zeg nou zelf, een echte kaart
is toch altijd nog veel leuker dan
een Whatsappje of een mailtje. ,,Vanwege ons lage tarief is
het ook aantrekkelijk om gewone kaarten te sturen’’, zegt Marcella Kroes-van Dijk die de operatie kerstpost leidt. De kerstpostbezorgdienst is een leuke inkomstenbron voor de groep. Scouting
Eliboe uit Vinkeveen doet dit jaar
ook mee met het verzamelen en
bezorgen.

Gezellige Zonnebloemmiddag in Wilnis
De Ronde Venen - Donderdag
29 november was er een oergezellige middag voor de Zonnebloemgasten van de afdeling Wilnis/de Hoef in de CSW kantine. Na
de koffie met taart ging iedereen
aan de borrel met lekkere hartige

hapjes. Natuurlijk was er ‘n bingo
met leuke Sint- prijzen. En er was
‘n grandioos optreden van de a
capella groep “Born in Brighton”
met prachtige liedjes en met na
de pauze sfeervolle Kerstliederen.
Een zeer geslaagde middag.

Hoe het werkt
De gang van zaken is simpel. Er
is een groot aantal inleveradressen verspreid door de gemeente. Daar kan de post tot zondagavond 16 december 18.00 worden ingeleverd. Stop alle kaarten en het verschuldigde bedrag
in één grote envelop. Vermeld
daarop jouw naam en telefoonnummer. De envelop mag vervol-

gens gewoon door de brievenbus
bij een van de inleveradressen. Je
herkent deze aan een kerstpostposter achter het raam. De scouts
verwerken alle post, doen er een
scoutingstempel op en bezorgen
alles in de week van 18 t/m 23 december (week 51). Alle informatie over de kerstbezorgdienst van
de Jan van Speyk en Eliboe is ook
na te lezen op www.janvanspeykgroep.nl en www.eliboe.nl .
Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren op
het clubhuis aan de Oosterlandweg 2-b in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen (alleen tijdens openingstijden).
De overige inleveradressen (met
een poster voor het raam) zijn:
Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier
12, Beltmolen 14, Ambachtsherensingel 14, Alexandriet 4, Agaat
24, Dukaat 7, Watersnip 20, Midrethstraat 47.
Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3,
Burg. Van Trichtslaan 49, Raaigras
3, Blauwe Zegge 2, Poldermeester 7.
Waverveen: Cliffordweg 14,
Kreekrug 17
De Hoef: De Hoef Oostzijde 28
Vinkeveen: Proosdijland 17,
Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25,
Rietveld 30, Baambrugse Zuwe
19.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwonersparticipatie
wat is dat eigenlijk?

Participatie is een zelfstandig
naamwoord en betekent deelname.
Inwonersparticipatie
komt er dus simpel gezegd op
neer dat inwoners veel meer
gaan deelnemen. Participatie is het actief meedenken en
meedoen van de inwoners om
de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Dan moeten
de inwoners wel betrokken
worden natuurlijk. Voor sommige gemeenten is inwonersparticipatie nog een onwennig concept. Toch is inwonersparticipatie de weg naar beter
beleid. Eenvoudig is het echter niet want de meeste gemeenten hebben een bestuurlijke top-down-cultuur ontwikkeld die niet zomaar te veranderen is in een bottom-up cultuur. Wie daar verandering in
wil gaan brengen zal stuiten
op veel expliciete en nog meer
impliciete weerstand. De gemeenteraad heeft volgens het
huidige systeem het mandaat
gekregen van de inwoners om
van alles te beslissen. Inwoners
mogen wel hun mening geven
over allerlei zaken maar meer
ook niet. Maar wat zou inwonersparticipatie dan kunnen
opleveren als je het een serieuze kans geeft? Als je inwoners vanaf het prille begin bij
plannen en beleid betrekt dan
voorkom je dat ze worden geconfronteerd met uitgewerkte plannen. Er zal minder weerstand zijn als er eerder naar inwoners wordt geluisterd. Zo
hoeft er geen wedstrijd te ontstaan tussen het gemeentebestuur en inwoners, waarvan nu
de uitslag bij voorbaat bekend
is. Je kunt zo’n vruchteloze en
ongelijkwaardige
wedstrijd
beter omzetten in een positief samenspel omdat er dan
veel meer winnaars dan verliezers zullen zijn. Bovendien
is gebleken dat een constructieve inbreng van inwoners tot
betere plannen leidt. Er zijn al
veel voorbeelden in gemeentes waar ‘constructieve inwonersparticipatie’ in samenwerking met de gemeente er voor
heeft gezorgd dat er oplossingen zijn gevonden die niet op
het gemeentehuis achter een
bureau zijn bedacht. Resultaat
alleen maar winnaars en vaak

nog geld besparend ook. Zo
kan het dus ook.
Daar is wel lef en vertrouwen
voor nodig.
Beleidsinnovaties komen makkelijker tot stand in samenspraak met inwoners dan in samenspraak met stakeholders
(binnen en buiten de overheid)
die belang hebben bij het oude beleid en vooral in euro’s
denken. Inwoners vragen om
zelf ideeën in te brengen en
de regie te pakken lijkt de toekomst van een nieuwe vorm
van democratie.
Bij gemeente met aantal kernen is gebleken dat een bestuurlijk topdown systeem niet
goed uitpakt omdat de kernbelangen soms nogal eens
kunnen verschillen. In een
bottom-up systeem dat uitgaat van het belang van de inwoners van elke afzonderlijke
kern en deze ook ruimte geeft
om met eigen voorstellen te
komen blijkt dat er veel meer
successen kunnen worden gevierd en inwoners zich veel
meer gehoord en thuis voelen
in hun gemeente. Dit versterkt
het saamhorigheidsgevoel onderling tussen de verschillende kernen binnen de gemeente. Met dit soort aanpakken nemen inwoners het bestuur niet
over en gaan niet per definitie in de aanval. Zij zullen bovendien merken dat een overheid niet alles kan oplossen zoals zij het graag zouden willen.
Als de lokale overheid de moeite neemt om inwoners serieus
te nemen zit er voor inwoners
veel meer in dan het slikken
van opgelegde besluiten die
zorgen voor ongenoegen en
ongewenste neveneffecten.
Voor de lokale overheid geldt
dat op deze manier het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid toeneemt. Geen
zelfredzaamheid dus wat inwoners nu op hun bordje krijgen
toegeworpen, maar samen
redzaamheid. Het InwonersCollectief DRV wil hier graag
zijn steentje aan bijdragen. Wat
wil de gemeente en lokale politiek in de Ronde Venen?
Hebt u hier een mening over
laat het ons weten: drv@inwonerscollectief.nl

Twee jubilarissen bij ALV
buurtbus De Hoef
De Ronde Venen - Donderdag 29
november jl. is de algemene ledenvergadering van de buurtbus
lijn 526 gehouden bij de Strooppot in De Hoef.
Vrijwel alle vrijwilliger-chauffeurs
en partners waren aanwezig om
voorafgaand aan de vergadering
van een kopje soep en een heerlijke pannenkoek te genieten.
Wethouder Alberta Schuurs van
gemeente De Ronde Venen was
tijdens het eten aanwezig en
heeft in haar toespraak alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor
hun inzet. Het belang van de
Buurtbus werd door haar nog
eens duidelijk onderstreept en
ook zij vond het fantastisch dat
er tijdens het afgelopen jaar meer
dan 20.000 passagiers zijn ver-

voerd. Nadat alle punten behandeld waren werden 2 jubilarissen (12 1/2 jr.) in de bloemen gezet. Ook werden van 3 chauffeurs
met bloemen en een oorkonde
afscheid genomen vanwege het
bereiken van de ‘buspensioenleeftijd’ (75 jr.).
Na afloop werd onder het genot
van een hapje en drankje nog gezellig bijgepraat. Alle chauffeurs
gingen met een mede door de
heer De Jong van Boni Mijdrecht
royaal gesponsorde kerstattentie
huiswaarts. De vereniging is onderweg naar het 40-jarig jubileum! Wilt u ook chauffeur worden
meld u dan aan door een email te
sturen naar info@buurtbus526.
nl of kijk op de website buurtbus526.nl
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K(a)ko(l)fonie bij BVK

Bridgeclub ABC

Regio - Klaverjassers hoor je
vaak zeggen dat zij bridgen ‘niks
aan vinden’ omdat er niet gepraat mag worden. Zij zouden
voor de aardigheid eens op een
donderdagavond de bridge-arena in Dorpshuis De Quakel moeten betreden om er achter te komen dat die gedachte niet helemaal terecht is. Het bord ‘Stiltegebied’ zou op deze locatie beslist
misstaan. Afgelopen donderdag
leek het soms wel een kippenhok
(hoop gekakel dus in De Kwakel) tegen het eind van elke ronde , waar de paren die wat eerder klaar waren dan andere paren die nog met bied- en afspeelproblemen worstelden vrij luidruchtig de net gespeelde spellen
nog eens bespraken of andere al
dan niet belangwekkende zaken.
Dat geldt voor elk paar in elke lijn
en het begint bij 1 tafel, maar vrij
snel volgen er meer en dan ontstaat dus geleidelijk aan een kakofonie van geluid waardoor je
jezelf bijna niet meer kunt horen
denken. Dat werkt dus soms behoorlijk storend, al zullen er zat
spelers zijn die zich er niet door
laten afleiden.

Regio - Donderdag 29 november was de vijfde en voorlaatste
ronde van de tweede cyclus. Het
begint spannend te worden, nog
een ronde en dan zijn de promotie en degradatie paren bekend.
Een paar dat de ene week de
eerste plaats heeft en de andere
week de laatste dat kan niet normaal zijn, maar wij hebben zo’n
paar op de club. Er werd op negen tafels gebridged, gelukkig
geen stilzit ronde deze week.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Addie en Jeannet met
58,33%, dit paar loopt iets in op
het koningskoppel Greet en Henk
die met 55,21% op de tweede
plaats kwam deze week

Irritant
Het is echter tamelijk irritant voor
degenen die er wel last van hebben. Als je zelf aan je eigen tafel in
gesprek bent heb je de herrie om
je heen waarschijnlijk niet eens in
de gaten, maar degenen die nog

aan het spelen zijn horen het des
te beter en zijn daardoor mogelijk
wat minder geconcentreerd, wat
van invloed kan zijn op de score.
Misschien toch iets om voortaan
een beetje rekening mee te houden?
Dit gemeld hebbende ga ik (als
mede-zondaar!) maar over tot
een summiere opsomming van
de in het oog springende resultaten van de 4e ronde van de 2e
parencyclus.
In de A-lijn was de 1e plaats voor
Nelly Vork en André Verhoef met
59,23% en de 2e voor Bep Verleun
en Ria van Zuylen met 56,55%. 3
paren eindigden ex aequo met
54,17% als 3e: Riet Doeswijk Joop den Blanken, Truus Langelaan - Elly van Nieuwkoop en Nan
en Elisabeth v.d. Berg. Onderin
deelden Agnes en Ans met Rina
en Gerda de ondankbare laatste
plaats.
B-lijn
In de B-lijn scoorde het onvoorspelbare en onnavolgbare duo
Jan en Jaap 68.06%, dezelfde score die ook vorige week goed was
voor de 1e plaats, maar toen was
die voor Adrie Voorn en Wim Röling, die deze keer 2e werden met
62,5%. De 3e plaats was voor Ria
Verkerk en Gerard de Kuijer met
56,68%.
Mayke en Trudy hadden hun
avond niet en zij werden dan ook
14e.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 27
november hadden 28 paren weer
de weg weten te vinden naar de
speelzaal van Sporthal De Scheg
voor de vierde zitting van de parencompetitie.
De hoogste score viel deze week
in de A-lijn. Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar hadden vorige week een dipje, maar gingen
nu weer als vanouds volle kracht
vooruit naar 61,31%. Op de tweede plaats eindigden Gerda Bosboom & Nel Hamelijnck met
59,82%. Matty Overwater & Loes
Wijland werden drie met 55,06%
en er was een gedeelde vierde/
vijfde plaats voor Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders en Guus Pielage & Renske
Visser met 54,76%.

In de B-lijn ging het er wat rustiger aan toe. De eerste plaats
was voor Tina Wagenaar & Cora de Vor met 55,83%. Op twee
Eugenie Rasquin en Riet Willemse met 54,17% en op drie eindigden Inge Dyrbye & Thea Stahl met
53,75%. Ook hier een gedeelde
vierde/vijfde plaats en wel voor
Rees (welkom terug!) en Gerard
van der Post en voor Kokkie van
den Kerkhoven & Corrie Smit met
53,33%.
Nog twee middagen te gaan in
deze competitieronde en het kan
nog alle kanten op. In de A-lijn is
er minder dan een procent verschil tussen de nummers één en
vijf en in de B-lijn ruim een procent. Dat gaat nog spannend
worden.

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag 8
december is er weer klaverjassen
van de Biljartclub “De Hoef”. De
kaartavonden worden dit seizoen
nog georganiseerd op 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart
en 13 april. Kampioen van het seizoen is degene die over 5 van de

avonden de meeste punten verzameld. U betaald €3,- om mee te
spelen en het tweede kopje koffie is gratis.
Het kaarten begint om 20.00 uur.
Zaal is open om 19.30 uur. Het
kaarten is in de Springbok Oostzijde 61

Bridge Vereniging
Uithoorn
Regio - Maandag 3 december
2018 werd met 34 paren de 3e
ronde van de 3e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de
barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 3e ronde ging in de Alijn de 1”plaats naar Huib v.
Geffen & Lambert Koeter met
58,75% nipt gevolgd door Wies
Gloudemans & Marcel Dekker
met 58,33% en op de 3e plaats
gelegenheids paar Ria Wezenberg & Greet de Jong met
57,08%.
In de B-lijn ging de 1”plaats
naar Riki Spook & Hans Geels
met 64,06% op ruime afstand
gevolgd door Ellen Hengelveld & Yvonne Splinter en Joke
v/d Berg & Yvonne de Mare met
54,69% in de C-lijn ging de 1e
plaats met een mooie score van
62,23% naar Marja Baris & Tini

Lotgerink op de 2e plaats eindigde Corry v. Tol & Thea Samson met 59,79% op de 3e plaats
eindigde Thea Slot & Mirjam
Nieuwenhuizen met 55,89%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook
het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te
spelen op de maandagavond
en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of
lid worden van de B.V.U. kunt u
contact opnemen met onze secretaris Mevrouw Wies Gloudemans tel. 06-20393309 of via de
mail w.gloudemans@caiway.nl

NK Poolbiljart in Mijdrecht
Regio - Na de kwalificatiewedstrijden speelden 12 deelnemers
op het hoofdtoernooi van het Nederlands Kampioenschap Poolbiljart dat begin oktober van start
ging en plaatsvond in Mijdrecht.
De poulewedstrijden (best of 5)
zorgden voor enkele verrassende
uitslagen: Mike Rijnbeek en Florus Harrewijne speelden onder
hun normale niveau en strandden in hun poule. Ook Wim Veenis en Yourick Fokker haalden de
kwartfinales niet.
Spectaculaire kwartfinale was
die tussen outsider Hans Smit en
Erik de Ruiter waarbij “de superman” nipt het onderspit moest
delven. Het was duidelijk dat Erik
(afkomstig uit de snookerwereld)
een grote kanshebber voor de titel zou zijn. Jeroen Schijff (afkomstig uit de biljartwereld) stelde teleur en verloor 3-0 van Dave Hupsel. Geen halve finale voor Jeroen die zijn agenda tot de finale al had geblokt. Tim de Kraker
versloeg zonder al te veel moeite
Remko Zaal.

band onderweg! Dave speelde
tegen Tim in een wedstrijd met
2 gezichten. Zoals vaker gezien
dit toernooi: kansen werden niet
benut en Tim won de wedstrijd
met een meesterlijke bal. 4-1 was
een terechte uitslag. De tweede
halve finale speelde tussen Ruben Kraan en Erik. Ruben won
met veel machtsvertoon van Fred
Drost in de kwartfinale maar Erik
bleek een “maatje te groot”. Erik
kwam voor deze wedstrijd eerder
terug van vakantie, maar dat was
niet voor niets: 3-1.

Gelijkwaardig
De wedstrijd om de derde plaats
(best of 7) tussen Huub en Dave
begon gelijkwaardig, maar Dave
hield het hoofd koel en trok aan
het langste eind: 4-1.
Een droomfinale tussen de beste spelers van dit toernooi, Tim
en Erik, die elkaar ook al in poule C troffen. Vanavond opende
Tim geconcentreerd de wedstrijd
en kwam op een 2-0 voorsprong.
Erik herpakte zich en boog deze
achterstand om tot 2-3! Het was
Spannend
smullen voor het publiek waar
De halve finales waren span- Erik de zesde game en dus ook de
nend, de spelers stonden onder wedstrijd én het toernooi in zijn
druk mede door het rumoerige voordeel besliste. 2-4 eindstand.
publiek. De eerste halve finale De Ed Zwaal wisselbokaal is gewerd door Dave bijna reglemen- wonnen door Erik de Ruiter.
tair verloren, omdat hij 3 minuten Tweede plaats: Tim de Kraker.
te laat arriveerde door een lekke Derde plaats: Dave Hupsel.

Competitie standen.
In dit geval, in verband met de
degradatie en promotie noemen
we de laatste 5 van de A-lijn en de
eerste 5 van de B-lijn. In de A-lijn
Zesde Madelon en Arnold met
48,71%. Zevende Els en Alice
met 48,46%, Achtste Leny en Willy met 47,60%, Negende Ciny en
Herman met 46,98% en Tiende
Lyda en Jan met 43,07%.
In de B-lijn zijn Ria en Joop eerste
Derde
met 56.82%, Corry en Netty zijn
De derde plaats is voor het paar tweede met 55,28% en derde Aja
Els en Alice met 54,69%, dit paar en John met 52,54%, vierde zijn
heeft zover ik weet nog niet eer- Leny en Phini met 51,27% en vijfder in de uitslagen gestaan, een de Henny en Lucas met 48,74%,
groot compliment is wel op zijn hier zijn de verschillen wat groter,
plaats voor onze voorzitster met maar er is nog van alles mogelijk.
partner, dit klinkt verdacht veel Volgende week de zesde en laatop vlijen, maar degene die onze ste ronde van de tweede cyclus
literaire medewerker beter ken- van deze competitieronde, veel
nen weten dat hij zo niet is.
succes allemaal. Als u interesIn de B-lijn was de eerste plaats se heeft in bridge, kom dan eens
voor Corry en Netty met 63,33%, langs in het Buurtnest om kennis
dit paar gaat als een speer en be- te maken met het zo edele maar
wijst daarmee dat men twee keer moeilijke spel. Wij spelen elke
achter elkaar een eerste plaats donderdag van 9.00 tot 12.30 uur,
kan bereiken. De tweede plaats dus u heeft de hele middag nog
is voor het paar Ria en Joop met om zelf in te vullen.

Clubcross competitie bij UWTC

Regio - In de ochtend van 2 december zorgde een vieze miezer regen ervoor dat het parcours van de clubcross competitie bij UWTC op een aantal punten spekglad was geworden. Het
parcours werd dus iets aangepast
Regio - De concentratie voor de han Le Febre & Wim Slijkoord voor de start. Frans v Heteren was
laatste avond parenbridge van vergrootten met hun 61,90% als snel weg en zijn koppositie kwam
de eerste ronde, waarbij het dus tweede hun marge ruimschoots. de hele wedstrijd niet in gevaar.
zoals altijd spant om promotie, Marianne & Huub Kamp bleven Uitslag: 40-: 1 Lars Wiebes, Mihandhaven of degradatie, werd met 57,44% ook ruim aan de goe- chael v Meerland dnf
wreed verstoord door een oekaze de kant, maar daar was enige 40+: 1 Frans v Heteren, 2 Maarvan de wedstrijdcommissie. Op- voorkennis wellicht debet aan? ten de Jong, 3 Gerard de Veer, 4
eens waren er niet meer de ge- Richard van den Berg & Tim Va- Mark Best, 5 Rene Wiebes, 6 Han
bruikelijk vier paren die zakten of der werden onverdacht vierde Schouten, 7 Marcel Versteeg, 8
bevorderd werden, maar werd dit met 56,55% en dat gold ook voor Peter Wiebes, 9 Gijs Kostman, 10
aantal als donderslag bij heldere Marja van Holst Pellekaan & San- Wim Veenboer, 11 Bart van Monthemel respectievelijk verdubbeld dra Raadschelders als vijfde met foort, 12 Jan Willem Wahlen
en gehalveerd! Reden: de onstui- 55,36%. In de C-lijn sloeg ook de jeugd: 1 Teun Wahlen
mige groei van het aantal leden onrust toe, daar de nieuwe D-lijn
maakte de bestaande drie lijnen van daar uit het meest gevoed ACC Ulysses
niet meer hanteerbaar en noop- moet worden. Tom de Jonge & De 8e wedstrijd van de Amsterte tot onmiddellijk overgaan naar Herman Vermunicht onttrokken damse cross competitie is zonvier lijnen.
zich hier in ieder geval aan door dag 2 december verreden bij ARC
Dat werd dus knopen tellen en weer eerste te worden, nu met Ulyyses in Amsterdam Noord.
al vlug drong de bittere waar- 59,52%. Ook Irene Hassink & Hen- Ook hier was het parcours glibheid bij velen door van een nu riette Omtzigt blijven op hoog- berig door de regen. Tommy Ouniet meer veilige plaats in de te als tweede met 58,57%. Co- de Elferink reed vooraan in de
rangschikking. In de A- lijn had- ra de Vor & Bep de Jong volgden koers mee, totdat er een stuk afden Ruud Lesmeister & Ger Quel- met 57,77% op de voet en dat de- zetlint in zijn ketting vast kwam
le geen centje pijn en bereikten den ook Mieneke Jongsna & An- te zitten. Helaas is er van de jeugd
met 70,54% de absolute top. Jan neke Wijmans die 57,50% binnen- van UWTC nog geen uitslag beEgbers & Ben Remmers behiel- haalden. Annek & Bram van der kend. Uitslag 40-: 4 Tommy Oude
den ook de controle en scoorden Zeeuw sloten hier de top af met Elferink, 14 Ian vd Berg, 30 Sven
een prima 65,18%, waarmee ook 55,06% waarmee ze Wim Har- Buskermolen, 36 Danny PlasmeStenny & Herman Limburg zich ding, met geweldige inval steun ijer. Uitslag 40+: 7 Mark Touwen,
als derde met hun 60,71% kon- van Nan van de Berg die samen 20 Peter v Capel, 29 Frank Jansen,
den meten. Heleen & Mees van 53,25% lieten optekenen, voor 37 Wilfried Burgmeijer, 38 Wilfred
der Roest ondernamen nog een bleven.
Zijerveld, 43 Peter vd Aar, 54 Sjon
ultieme poging van “wij vallen De moraal, hoe groot de club ook
aan, wie volgt ons” en nemen zo wordt het verschil tussen even en
in ieder geval eervol afscheid als oneven blijft altijd 1! Volgende
vierde met 53,27%. Op vijf eindig- keer volgt de weldadige rust van
den Joop van Delft & Frans Kaan- de Sinterklaas drive, behalve als
dorp met 51,49%, maar die had- de Pieten roet in het eten gooiden hun schaapjes al op het dro- en en daarna wordt het spektakel
ge.
vervolgd.
Wilt u zich ook prepareren op onB-lijn
verwachte wendingen, kom dan
In de B-lijn vielen de grootste kaarten bij Bridgeclub de Legklappen. Geen vier maar twee meer, het is er nooit saai en je
promovendi en maar liefst acht kunt er goed bridgen leren, je
gesjeesden. Nel & Adriaan Koele- moet wel! Voor alle inlichtingen
man hadden hier hun zenuwen het secretariaat: e-mail gerdahet best in bedwang en verbluf- schavemaker@live.nl,
telefoon
ten met 63,39% als eerste. Jo- 06-83371540.

Abrupte sanering bij
Bridgeclub De Legmeer

61,67%, dit paar mag met bravoure blijven lopen, als men
steeds zo hoog scored. De derde
plaats is voor het paar Martha en
Thea met 57.08%, het is het paar
met de gevleugelde woorden “1
down is ook goed bridge”.

vd Berg, 62 Paul vd Aar, 65 Marcel
Plasmeijer
NK omium
Lorena Wiebes is zondag 2 december tweede geworden bij het
NK omnium op de baan in Alkmaar. Het omnium bestaat uit 4
onderdelen waar punten behaald
kunnen worden. De scratch, een
‘gewone’ wedstrijd waar alle renners tegelijk in de baan zijn, voor
de dames ging deze wedstrijd
over 7.5 km (30 rondes).
Een temporace, iedere ronde
krijgt diegene die als eerste over
de streep komt 1 punt, deze wedstrijd ging ook over 7.5 km (30
rondes).
Een afvalwedstrijd, iedere ronde
valt de laatste renners die over de
streep komt af.
En een puntenkoers, om de 10
rondes zijn er punten te verdienen voor diegene die als eerste
over de streep komen, deze wedstrijd was voor de dames 20 km
lang (80 rondes).
Kirstie van Haaften reed 4 punten
meer bij elkaar dan Lorena Wiebes en schreef het omnium op
haar naam. Amber van der Hulst
greep het brons.
De weg, het veld maar ook op de
baan staat Lorena haar mannetje!
In 2019 staat UWTC weer op haar
wedstrijdlicentie en zullen we
haar prestaties bij de ploeg van
parkhotel Valkenburg weer op de
voet gaan volgen.
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Biljartcompetitie en
PK’s Driebanden

Argon JO10-2 nog steeds
ongeslagen
Mijdrecht - De jongens van Argon JO10-2 (Dave, Roan Daniël,
Dain, Tristan, Younes, Dean)
Zijn goed op dreef na 12 wedstrijden gespeeld te hebben zowel in
de beker als de competitie, zijn ze
met mooie acties en teamspirit nog steeds niet verslagen. Af-

gelopen zaterdag was Sporting
Martinus thuis op bezoek ook deze wedstrijd hebben ze naar hun
hand gezet. Inmiddels is er al 167
keer gescoord.
Met nog 3 wedstrijden in het verschiet hopen de boys dit tot de
winterstop vol te houden.

Veensteker Scholentoernooi deel 2
De Ronde Venen - - Op 28 november vond het tweede en ook
tevens het laatste Veensteker
Scholentoernooi plaats. Dit keer
iets minder deelnemers dan de
21e, maar toch nog 50 kinderen
uit de groepen 5 en 6 van de St
Jozef, Pijlstaart, de Schakel en Willespoort die streden om de diverse bekers.
Het niveau bij de groepen 5 en 6
is Circulatie Minivolleybal niveau
3. Dit begint met een serve die
door de opponent opgevangen
wordt middels een bovenhandse
of onderhandse pass. Deze pass
wordt gevangen door een medespeler en er weer over gegooid.
Komt de bal op de grond of maak
je een fout moet er een speler uit.
Doel is een heel veld leegspelen.
Maar bij een pass en vangbal mag
er wel steeds weer een terug!

mooie en spannende rally’s met
veel strijd! Eigenlijk waren er bij
groep 5 twee eerste plekken maar
omdat de Jozeftoppers meer sets
hadden gewonnen werden zij
eerste, gevolgd door een zilveren
plek voor de Pijlstaart Muizen en
derde plek de Sportiefste Schakel
(Schakel).
Bij groep 6 ging de strijd tussen twee teams van de Pijlstaart
school, waarbij de Unicorns
met net iets meer punten eerste zijn geworden en de Pijlknallers tweede. Nieuwkomer Willespoort werd met hun team Willespoort Smashers heel mooi derde
en veroverde dus de bronzen medaille. Volelybal vereniging Atalante sluit hiermee een mooie
volleybalmaand af, waarin zij zo’n
650 kinderen 2 keer volleyballes
hebben gegeven en waarbij 130
kinderen mee hebben gedaan
Moeizaam
aan het afsluitende toernooi.
Zoals elk jaar is het bij dit niveau Dank aan alle vrijwilligers en aan
aan het begin even moeizaam. onze sponsor De Veensteker die
Maar na een wedstrijd was het dit financieel mogelijk heeft gespelletje wel duidelijk en volgden maakt!

De Ronde Venen - Dit keer een
iets korter verslag over de biljartcompetitie om ook nog aandacht
te schenken aan de Persoonlijke Kampioenschappen driebanden, die afgelopen weekend in
De Springbok zijn gespeeld.
De competitie is bijna halverwege en de ranglijst in de eerste divisie krijgt langzamerhand
meer vorm. Lutis Ventilatietechniek, Bar Adelhof 1 en De Biljartmakers, mits ze goed presteren
tijdens de inhaalwedstrijd, voeren de ranglijst aan. De middenmotors zijn Stieva/De Kuiper 1 en
De Merel/Heerenlux 1 en 3. Drie
teams vechten vermoedelijk de
degradatiestrijd met elkaar uit.
Dat zijn De Springbok 1, DIO en
The Peanut Bar 2. Het laatstgenoemde team deed afgelopen
week goede zaken door met 4133 van De Springbok 1 te winnen.
Bob van Kolck wist voor de tweede keer dit seizoen de kortste partij te spelen. Ditmaal in 18 beurten tegen debutante Roos Aarsman, die gedesillusioneerd maar
2 matchpunten wist bij te dragen aan het totaal van 34 tegenover 40 punten voor Bar Adelhof
2. Anne Beeker was ook een illusie armer, omdat Ray Kramer hem
zijn eerste verliespartij van dit seizoen bezorgde.

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 2–
Bar Adelhof 2
De Springbok 2–
The Peanut Bar 1
CenS–Stieva/De Kuiper 2
ASM–
De Merel/Heerenlux 2

40-36
37-41
45-35
28-48

PK’s driebanden
In De Springbok werden de finales van de Persoonlijke Kampioenschappen driebanden van
zowel de A, B als C poules tegelijkertijd afgewerkt. In elke poule traden 6 deelnemers aan. Op
de tweede speeldag haakte een
deelnemer in poule C door ongemak af.
In de B poule ook een kleine tragedie omdat een deelnemer de
laatste partij niet meer kon volmaken. Desondanks was het een
zeer succesvol en plezierig verlopen kampioenschap, mede door
de uitstekende verzorging en bediening van De Springbok.
Spannend was het ook. Spelleider Aria ten Cate weet het telkens weer voor elkaar te krijgen
om de spanning tot het laatst te
bewaren. In de C-poule (moyenne tot 0,350) mocht Nick van de
Veerdonk met de eer strijken. Hij
wist al zijn partijen te winnen en
was dus de terechte kampioen.
Ook terecht was de winst van de
Uitslagen 1e divisie
88-jaar jonge Joop Luthart in de
Bar Adelhof 1–DIO
40-34 B-poule (moyenne tot 0,500). Hij
Lutis Ventilatietechniek–
liet zien dat zijn jarenlange ervaStieva/De Kuiper 1
41-39 ring zwaarder weegt dan de wisDe Merel/Heerenlux 3–
selvallige prestaties van zijn (veel)
De Biljartmakers
45-34 jongere tegenspelers. Joop won
The Peanut Bar 2–
al zijn partijen en bleef daar zelf
De Springbok 1 41-33
heel nuchter onder. De spanning
liep het hoogste op in de A-pou2e divisie soortgelijke stand
le (moyenne vanaf 0,500). Iedere
Ook in de tweede divisie is de deelnemer moest 20 caramboles
ranglijst opgedeeld in een kop- maken, behalve Bert Loogman.
groep, een middenmoot en een Zijn aantal staat namelijk op 29
staartgroep. Aan kop staat ASM caramboles. Bert speelde fantasop slechts 2 punten gevolgd door tisch, maar verloor onverwachts
CenS. Bar Adelhof 2 en Stieva/De van Gijs Rijneveld. Dat was gelijk
Kuiper 2 kunnen zich daar nog het hoogtepunt van Gijs, want
bijvoegen na de inhaalwedstrijd. verder dan een 5e plek kwam hij
De middenmoot bestaat uit De niet. In de laatste partij trad Bert
Kromme Mijdrecht 1, De Spring- aan tegen Theo Valentijn, die opbok 2 en The Peanut Bar 1. Aan de vallend relaxed en zorgvuldig
staart bungelen De Merel/Hee- speelde. Bert moest winnen om
renlux 2 en De Kromme Mijdrecht de titel binnen te halen. Het kost2. Bar Adelhof 2 trad met drie te moeite, maar Bert beëindigde
spelers aan tegen De Kromme de partij met een mooie serie van
Mijdrecht 2. Wiebe Elzinga speel- 5. Theo moest er nog 2 maken in
de twee keer en verloor ze alle- de gelijkmakende beurt.
bei, maar ploeggenoten Henk de Hij geloofde er zelf amper in,
Vries en Erik Spiering wonnen on- maar maakte die twee wel, waardanks dat ze twee treden hoger door de wedstrijd in een gewerden ingeschaald. De eind- lijkspel eindigde. En Theo in de
stand van 40-36 was voor Bar eindstand op basis van het BelAdelhof 2 zeker niet onverdien- gische systeem 1 punt meer had
stelijk. Heel wat beter dan de 28 dan Bert. Peter Stam noteerde de
punten die koploper ASM wist te kortste partij in 17 beurten.
behalen tegen de 100% scoren- De hoogste serie kwam op naam
de De Merel/Heerenlux 2. Egon van Paul Huzemeijer met 6 cavan der Heijden van De Kromme ramboles.
Mijdrecht 2 haalde procentueel Op de foto v.l.n.r. Nick, Theo en
de hoogste serie van deze week, Joop. Van harte gefeliciteerd met
namelijk 29,62% (8 uit 27).
jullie PK driebanden titel.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 11 december organiseert klaverjasclub Onder ons een gezellige kerst prijs
klaverjasavond in dorpshuis De

Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De aanvang is 20.00 uur. Er zijn
leuke en lekkere kerst prijzen te
winnen.

Bingo in Present
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 11
december is er weer een buurtbingo. Deze wordt gehouden
in wijkgebouw PRESENT aan de
Johan van Renessestraat 16 in
Mijdrecht (ingang schoolplein).
Deze bingo staat in het teken van
de kerst waaronder een kerst-

boom met ballen en verlichting,
een kerstman, hele mooie kerststukjes en vele andere mooie
electrische prijzen. U bent allen
van harte welkom. De bingo start
om 2 uur. De bingokaartjes kosten €0,50 per stuk. Koffie en thee
is gratis.

Een petanquetoernooi
vol surprises
Uithoorn - Op 1 december vond
het traditionele surprisetoernooi
van Boule Union Thamen plaats.
Een dag eerder dan oorspronkelijk gepland wegens competitieverplichtingen van een aantal leden op 2 december in het district.
De wedstrijdleider Jos de Zwart
had weer verschillende surprises
verzonnen voor dit toernooi. De
deelname viel dit jaar een beetje tegen. Enerzijds door wat ziektegevallen en anderzijds door
Sinterklaasvieringen, die al vast
stonden op deze datum. Maar
de veertien spelers en speelsters
hadden het zeker naar de zin,
te meer daar de voorspelde regen pas na afloop van de partijen kwam.
Zoals alle clubtoernooien was dit
ook weer een mêléetoernooi, wat
betekende dat de spelers steeds
met en tegen andere spelers
speelden. Door het aantal waren het in elke ronde twee doublettenpartijen en een triplettenpartij. Na drie speelronden werd
de eindstand opgemaakt op basis van gewonnen partijen en het
gescoorde puntensaldo.
Bij de prijsuitreiking kwamen de

echte surprises uit de zak. De redenatie voor de toekenning van
de prijzen was als volgt:
Het is 1 december, dus de nummers 1 en 12 krijgen een prijs.
Met 13 punten heb je de partij
gewonnen, dus krijgt nummer 13
in de eindstand ook een prijs. Zo
kregen verder de nummers 3, 4, 5
en 11 ook nog een prijs. De prijzen waren keurig ingepakt, dus
de inhoud was ook een surprise.
Het werd op deze wijze een vrolijk slot van een gezellige en
mooie dag.
De top zes van het
toernooi waren:
Henk van Rekum
3 +23
Ina Hoekstra
3 +20
Günther Jacobs
2 +11
Angèle Smit
2 +10
Ans Bouwmeester
2 +0
Ton Boersma
2 -1
Dit jaar resten naast de reguliere
clubavonden en clubmiddag nog
drie activiteiten, te weten twee
speelronden van de Nationale
Petanquecompetitie (8 en 22 december) en de afsluiting van het
boulejaar tijdens het Slottoernooi
op 16 december aan de Vuurlijn.

Handbalfeest in Uithoorn
Uithoorn - Het is handbalfeest.
Het damesteam presteert tijdens
de Europese Kampioenschappen
in Frankrijk en ook bij Legmeervogels wordt dat gevierd. Daarom vieren we een handbalfeestje op zaterdag 8 december tussen 16.30 en 21.15 uur in sporthal
de Scheg in Uithoorn.
Met muziek en een aantal top
handbalwedstrijden willen wij
iedereen uitnodigen om onze
teams te komen aanmoedigen.
Neem je toeters en spandoeken

mee en wij zorgen voor de rest.
De bar is open voor een hapje of
een drankje.
De teams die spelen zijn:
16.30 uur
Legmeervogels E2-KDO E2
17.30 uur
Legmeervogels D2-Lelystad
18.15 uur
Legmeervogels D1 – VOS
19.00 uur
Legmeervogels dames 1–Havas
20.15 uur
Legmeervogels dames 2–HSV ds1

Tafeltennis:

Kampioenschap voor Vitac 1
De Ronde Venen - Het eerste
team van tafeltennisvereniging
Vitac uit Vinkeveen komt uit in
de de 2e klasse DUO en had deze
week twee wedstrijden. Omdat er
een ruime voorsprong was in de
stand waren er op dinsdag teven
Iduna uit de Bilt 3 punten nodig
om het kampioenschap binnen
te halen. Als dat niet zou lukken
zou ook de wedstijd tegen SVE op
vrijdag nog volop kansen bieden.
Voor Vitac startte Rian van de Most
tegen Leo Rademakers van Iduna.
Het werd direct een echte thriller die helaas voor Vitac verloren
ging met 12-10 in de vijfde game.
Het was een partij op hoog tempo met veel contra ballen, dat zijn
vlak geslagen ballen op snelheid
en plaatsing en wat minder op effect. Gelukkig kon Ellie van Senten
met een simpele drie games overwinning op George Mol de stand
op 1-1 brengen.

in de vierde set won van Senten
weer, zelfs met 11-3. Daarna won
van de Most ook simpel met 3-0
van Mol en was de buit al binnen. Als kers op de taart werd ook
het dubbelspel nog gewonnen in
vier sets. Het kampioenschap was
daarmee binnen en volgend voorjaar komt Vitac uit in de eerste
klasse DUO.

Laatste
Op vrijdag was nog de laatste
wedstrijd van Vitac tegen SVE in
Utrecht. Voor Vitac was dat niet
belangrijk meer, maar het was te
belangrijk voor het Veenland van
Joost van Roon en Fabian Veerhuis. Veenland had al gespeeld (
een uitstekende 4-1 winst op degradant Woerden en stond 2 punten voor op SVE in de stand. Als
Vitac SVE niet mee dan 1 punt zou
toestaan zou Veenland erin blijven, anders zouden ze degraderen. De nummers vijf en zes van de
Direct door
poule degraderen namelijk. Vitac
Daarna ging van Senten direct begon goed tegen SVE de eerste
door tegen Leo Rademaker. Ra- drie partijen werden allemaal in
denaker had de eerste twee vijfde games door Vitac gewongames geen antwoord op de snel- nen. gewonnen. Omdat Pim de
le forehand aanvalsballen van van Weijer van van Senten won, werd
Senten. Als gevolg van een kleine het toch nog penibel voor Veentactische aanpassing bij Radema- land. Met een regelmatige overker en een wat passievere service winning op Max Jonkers maakte
return van Senten kon Radema- Rian van de Most er 4-1 van en beker het initiatief krijgen en de der- wees de buren van Veenland daarde game winnen. verloren, maar mee een hele grote dienst.
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Pieten training bij
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Ze duikelen overal onderdoor,
klimmen en klauteren en leren hoe ze handig allerlei hindernissen moeten nemen.
Een ware ‘Pieten-stormbaan’ waar menig
getrainde Piet nog wel even over na moet
denken voor dat hij er aan begint!
Wat een heerlijke uurtjes brengen ze door
in de speciaal voor hen ingerichte kleutergymzaal van OBS De Eendracht. Bewegen

staat met hoofdletters op het programma,
een belangrijke voorwaarde om goed te
kunnen leren! Na alle beweging is het tijd
voor wat versnaperingen, in restaurant ‘De
Vergulde Piet.
Daar valt voor moe getrainde Sinten en Pietjes heel wat te genieten!
Gebakken lucht? Welnee, komt u zelf maar
eens een kijkje nemen en iets proeven!

