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Toetjes bezorgd 
voor het goede 

doel
Uithoorn - In Uithoorn is 
een leuk nieuw initiatief ge-
start voor het goede doel: 
Yoeran, Storm en Maarten 
van het Alkwin Kollege heb-
ben een bedrij� e bedacht 
voor het Day 4 Change pro-
ject van economie. Het gaat 
om een bezorgservice, spe-
ciaal voor Uithoornaars die 
wel zin hebben in een toe-
tje! Soms heeft u geen tijd, 
of heeft u geen zin om naar 
de winkel te gaan. Misschien 
bent u het wel vergeten te 
halen? Daarom is Happy Toe-
tjes Bezorging gestart met 
een bezorgdienst. Naast de 
levering van de toetjes halen 
de jongens met dit project 
ook nog eens geld op voor 
een familie in Cambodja, zo-
dat die familie een eigen be-
drij� e kan starten. Het doel is 
om € 4.250 op te halen voor 
Saram die voor haar gezin 
met 5 kinderen het boeren-
bedrijf verder kan ontwikke-
len. Met het geld kan ze in-
vesteren in extra landbouw-
grond, zaden en mest om de 
oogst te vergoten. Dit kan 
dan op de lokale markt ver-
kocht worden.

De jongens zouden het erg 
waarderen als u toetjes be-
stelt voor dit goede doel. Sa-
men met het Alkwin én uw 
hulp kunnen ze Saram hel-
pen die € 4.250 in te zame-
len. Voor meer informatie zie 
Happy Toetjes op Facebook, 
of www.happytoetjes.nl.
U kan online toetjes bestel-
len en dit wordt - geheel 
duurzaam per � ets - bij u 
’s avonds thuisbezorgd!

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Urgentieverklaring voor bewoners 
slooppanden oude dorp

Uithoorn - Het gaat hierbij in to-
taal om 36 huishoudens, onder-
verdeeld in drie herontwikke-
lingsprojecten. Op grond van de 
Huisvestingsverordening heeft 
het college van B&W 36 wo-
ningen aan de Prinses Beatrix-
laan, Prins Bernhardlaan, Prinses 
Irenelaan en Prins Hendriklaan 
in Uithoorn en aan de Monseig-
neur Noordmanlaan in De Kwakel 
met ingang van maandag 29 ja-
nuari voor de duur van 12 maan-
den aangewezen als complexen 
waarvan de bewoners in ver-
band met sloop of een ingrijpen-
de renovatie een dergelijke ur-

gentieverklaring kunnen aanvra-
gen. Eind 2017 had woningcor-
poratie Eigen Haard aan het col-
lege gevraagd voor de betre� en-
de 36 huishoudens een peilda-
tum af te geven. Dit staat in een 
Bericht aan de Raad van 22 janu-
ari. Politieke partij Ons Uithoorn 
had het onderwerp over de slech-
te woonsituatie tijdens de com-
missievergadering Wonen van 17 
januari aangekaart. Die vernam 
toen van wethouder Hans Bou-
ma dat hierover inmiddels een 
(dit) Bericht aan de Raad was ge-
stuurd. Daarin wordt verder aan-
gegeven dat bij onderzoek naar 

de constructieve kwaliteit en ri-
sico’s van de woningen is geble-
ken, dat er op een aantal plekken 
het risico bestaat dat funderings-
balken en/of houten palen onder 
woningen bezwijken. Naar aan-
leiding hiervan heeft het college 
Eigen Haard verzocht om de be-
woners van de slechte woningen 
zo snel als mogelijk te herhuisves-
ten. Aan de Prinses Christinalaan 
gaat het bij een aantal wonin-
gen om dezelfde funderingspro-
blematiek. Eigen Haard wil de-
ze woningen binnen vijf jaar slo-
pen en heeft het plan om de huis-
houdens in deze woningen in 
2019 te gaan herhuisvesten waar-
na de woningen kunnen worden 
gesloopt. Dat schiet op als men 
woord houdt! 
Vervolg elders in deze krant.

Eindelijk het bericht waar de bewoners die al jaren in risicovol-
le (sloop)woningen wonen op hebben gewacht: een zogehe-
ten ‘Stadsvernieuwingsurgentieverklaring.’ Door de gemeente is 
hiervoor een peildatum afgegeven.
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Wonen tussen beschimmelde muren in de Beatrixlaan is nu hopelijk snel voorbij.

Nieuw: uithoornhelpt.nl
Uithoorn - Donderdag 25 januari 
heeft wethouder Ria Zijlstra, por-
tefeuillehouder voor Maatschap-
pelijke ondersteuning & zorg, 
Maatschappelijke ontwikkeling, 
Jeugd en Onderwijs, de nieuwe 
website uithoornhelpt.nl gelan-
ceerd. Op uithoornhelpt.nl kun-
nen inwoners van Uithoorn en 
professionals informatie vinden 
over zorg, ondersteuning, wo-
nen, opvoeden, werk en welzijn. 
Kortom: alle informatie over het 
hele sociale domein. De websi-
te is daarnaast een verzamelpunt 
voor gegevens van alle organisa-
ties en diensten binnen het socia-
le domein. Uithoornhelpt.nl biedt 
een overzicht van organisaties 
die hulp, zorg en advies leveren 
in de gemeente. Dit varieert van 
fysiotherapeut tot verzorgings-
huis, van damclub tot dagactivi-
teitencentrum en van loopbaan-
coach tot opvoeddeskundige. Be-
zoekers van de website kunnen 

alle organisaties via een lijst of de 
kaart van Uithoorn vinden.

Vrijwilligerswerk
Ook het vrijwilligerswerk krijgt 
een platform via uithoornhelpt.
nl. Wie graag iets voor een ander 
doet of zelf juist hulp nodig heeft, 
kan dan via deze site hulp vragen 
of hulp bieden. Dat kan variëren 
van boodschappen doen, tuinie-
ren, vervoer, gewoon wat gezel-
schap of vrijwilligerswerk bij een 
sportvereniging. De komende 
maanden wordt dit gedeelte ver-
der ingevuld.
Organisaties in Uithoorn kunnen 
zich gratis aanmelden voor uit-
hoornhelpt.nl. Zij zijn zelf verant-
woordelijk om hun gegevens ac-
tueel te houden. Deze website is 
samen met bureau Elkander ont-
wikkeld, een bureau dat al meer-
dere digitale informatieloket-
ten heeft vormgegeven voor ge-
meenten.

Uithoorn - Op maandag 22 ja-
nuari raakte een 38 jarige wiel-
renner betrokken bij een ongeval 
op de Amsteldijk-Noord in Uit-
hoorn. Daarbij raakte de wielren-
ner zwaargewond en werd met 
spoed overgebracht naar het zie-
kenhuis. De politie heeft bekend 

gemaakt dat de 38 jarige wiel-
renner aan zijn verwondingen is 
overleden.  De bestuurder heeft 
een proces verbaal gekregen. Er 
is geen alcohol geconstateerd.

Foto: Davey Photography/ 
Rob Franken 

38 jarige wielrenner overleden

Uithoorn - Sinds de start van de 
Buurtkamer in september 2016, 
was er al meerdermalen ge-
vraagd of de burgemeester op de 
ko�  e wilde komen. Tot op heden 
was het er nog niet van gekomen, 

maar nu aan het einde van haar 
periode als burgemeester van de 
gemeente Uithoorn kwam zij op 
vrijdagmorgen naar Dorpshuis in 
de Kwakel toe. Zoals elke week op 
vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 

uur waren er rond de 30 mensen 
die ko�  e kwamen drinken, een 
spelletje kwamen kaarten of rum-
mikuppen en zij waren allen zeer 
verrast met het bezoek. Het zoon-
tje van de burgemeester was ge-
zellig meegekomen en eerst ver-
legen met alle aandacht ging hij 
daarna lekker aan het spelen en 
ook praatjes maken met de gas-
ten. Er werd informeel gepraat, 
de burgemeester was zeer ge-
interesseerd in het ontstaan en 
functioneren van de Buurtkamer 
en de aanwezige vrijwilligers na-
men de tijd om toe te lichten dat 
de hoofdzaak van de Buurtka-
mer het samenkomen is voor ie-
dereen die dat wil, en dat het suc-
ces ervan vooral bestaat door het 
ongedwongen karakter van de 
opzet. Een praatje voor wie daar 
behoefte aan heeft, een spelle-
tje voor degene die daar van hou-
den, en een grapje en een beetje 
aandacht voor de mensen.

Op het laatste nippertje, 
toch nog op bezoek...

Uithoorn - In het weekend van 2 en 3 juni (12.00 – 17.00 uur) is het Zij-
delveld in Uithoorn weer de ‘gaststraat ‘ voor creatievelingen. Voor de-
ze 7e editie worden er weer nieuwe schilders, beeldhouwers, straat-
artiesten, muzikanten e.a. gezocht. Aanmelden kan tot 1 maart 2018 
op kunstroutezijdelveld@gmail.com

Inschrijving Kunstroute 
Zijdelveld is begonnen Uithoorn - Op zondag 28 januari 

rond drie uur in de middag heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden op de N201, op de grens 
Uithoorn en Amstelveen. Een mo-
torrijder was van de weg geraakt 
en in de naastgelegen sloot be-
land. De brandweerkorpsen van 

Aalsmeer, Uithoorn en Amstel-
veen zijn ter plaatse gegaan en 
hebben, samen met de ambulan-
cedienst en de politie, eerste hulp 
verleend. De motorrijder is met 
onbekend letsel overgebracht 
naar het ziekenhuis. De motor is 
behoorlijk beschadigd geraakt.

Motorrijder rijdt sloot in
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25 jaar Scau jeugd-
concert in de Schutse
Regio - Uithoorn - In februari 
2018 is het 25 jaar geleden dat de 
Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) werd opgericht. 
Sindsdien hebben vele bezoekers 
kunnen genieten van bijzonde-
re concerten en evenementen op 
het gebied van klassieke muziek, 
cross-over, theater, cabaret en an-
dere podiumkunsten.
In het jubileumseizoen 2017-
2018 pakt de SCAU extra uit, on-
der andere met een gratis jeugd-
concert. Dankzij een ruimhartige 
subsidie van het Initiatievenfonds 
van de Gemeente Uithoorn biedt 
de SCAU aan leerlingen van de 
groepen 4 tot en met 8 van de ba-
sisscholen een jeugdconcert aan. 

Zevenhonderd bezoekers
Dit concert zal gehouden wor-
den op vrijdag 2 februari 2018 in 
multifunctioneel kerkgebouw De 
Schutse, vlakbij winkelcentrum 
Zijdelwaardplein. De aanvangs-
tijd is 09.00 uur. De belangstelling 
was meteen al zó groot dat er om 
10.30 uur een tweede concert ge-
geven zal worden. Beide concer-
ten zijn volgeboekt: dat betekent 
zo’n 700 bezoekers in totaal (leer-
lingen en begeleiders)! De voor-
stelling duurt een klein uur. Er zijn 
voor de scholen geen kosten aan 
verbonden. Uitgevoerd worden 
twee werken waarin dieren cen-
traal staan: ‘De geschiedenis van 
het olifantje Babar’ van Poulenc 
en ‘Peter en de Wolf’ van Prokof-
jev. Het Nationaal Symfonisch Ka-
merorkest (NASKA) wordt gediri-
geerd door Bob Berkemeier. Ste-
macteur Marius Schalkwijk is de 
verhalenverteller.

De geschiedenis van 
het olifantje Babar
Het bekende verhaal van Ba-
bar werd speels op muziek gezet 
door de Franse componist Francis 
Poulenc (1899 - 1963) en in 1962 
voor het eerst uitgevoerd. Nadat 
zijn moeder is doodgeschoten, 
vlucht het olifantje Babar naar de 
grote stad. Een oude dame neemt 
hem in huis, kleedt hem als heer 
en brengt hem etiquette bij. Na 
twee jaar keert Babar terug naar 
Afrika, waar hij tot koning wordt 
gekroond en trouwt met zijn 
nicht Celeste. Voor kinderen zijn 
er veel identi�catiemogelijkhe-
den: ze zullen de verbeelde emo-
ties en spanningsvelden intuïtief 
aanvoelen.

Peter en de wolf
Peter woont met zijn vader in 
een grote stad. Als zijn vader 
niet meer voor hem kan zorgen, 
wordt Peter naar zijn onbekende 
opa gestuurd, in een afgelegen 
bergdorpje. Peter moet erg wen-
nen.
Geen vrienden, alleen een zwijg-
zame opa. En heel veel honden, 
waar Peter bang voor is. Het he-
le dorp lacht hem erom uit, ook 
zijn opa. En dan is er ook nog 
een wolf, die de omgeving onvei-
lig maakt. Om zichzelf te bewij-
zen bedenkt Peter een plan. Hij 
zal laten zien dat hij niet bang is 

en het gevaarlijkste doen wat hij 
kan bedenken: hij zal in z’n eentje 
de wolf vangen… Een spannend 
verhaal met de wereldberoem-
de muziek van Proko�ev (1891 – 
1953).
Kinderen kunnen er geen genoeg 
van krijgen! Het beroemde muzi-
kale sprookje over Peter die zon-
der toestemming van zijn groot-
vader de tuin uit loopt, is voor ie-
der kind van 6 jaar of ouder een 
ware belevenis. De kat die het 
vogeltje probeert te vangen, de 
hongerige wolf en de moedige 
jagers komen tot leven via de in-
strumenten van de musici. Een 
sprookje over vrijheid en volwas-
sen worden.

Het Nationaal Symfonisch 
Kamerorkest
Het  NAtionaal  Symfonisch  KA-
merorkest is een enthousiast en 
�exibel orkest dat bestaat uit een 
kern van ongeveer 60 jonge musi-
ci. De bezetting kan variëren van 
enkele musici tot een volwaardig 
symfonie orkest. Naast concertse-
ries in eigen beheer wordt het or-
kest regelmatig uitgenodigd om 
op diverse locaties en concert-
podia op te treden. Het repertoi-
re reikt van Barok tot Hedendaag-
se muziek. Het orkest is steeds op 
zoek naar nieuwe uitdagingen en 
initieert het onder de aandacht 
brengen van ‘onbekende’ com-
posities en werkt zodoende ac-
tief mee aan Nederlandse- en we-
reldpremières. Verder werkt het 
kamerorkest veelvuldig mee aan 
diverse CD-opnamen.
Ook het verzorgen van o.a. koor-
begeleidingen is een graag geda-
ne activiteit op de agenda van dit 
sprankelende ensemble. Een an-
der doel is om kleine kamermu-
ziekensembles binnen het NAS-
KA te ondersteunen in haar ont-
wikkeling en te stimuleren mu-
ziek toegankelijker en dichter bij 
de mensen te brengen.
Ook is het promoten van klassie-
ke muziek onder de jeugd één 
van de speerpunten van het or-
kest. 

Verteller en dirigent
Zo zullen verteller Marius 
Schalkwijk en het Nationaal Sym-
fonisch Kamerorkest onder de be-
zielende leiding van de bestuurs-
voorzitter van de SCAU Bob Ber-
kemeier op 2 februari a.s. alle die-
ren muzikaal tot leven brengen.
Ook zullen er tijdens de uitvoe-
ring projecties via de beamer te 
zien zijn, zodat beeld en geluid el-
kaar versterken. Dit concert is een 
uitgelezen mogelijkheid om jon-
ge kinderen te laten kennis ma-
ken met klassieke muziek en met 
de verschillende instrumenten 
van een symfonieorkest.
Voor de goede orde: er kunnen 
voor dit jeugdconcert dus geen 
kaarten gekocht worden. Dit be-
sloten evenement is bedoeld 
voor leerlingen en begeleiders 
van de deelnemende basisscho-
len. Alles is nog eens na te le-
zen op de website van de SCAU: 
www.scau.nl

NZURI verwend vrouwen 
met kanker
Mijdrecht - In februari 2018 or-
ganiseert stichting Look Good 
Feel Better voor de derde keer 
de succesvolle actie ‘Geef een 
glimlach cadeau’.

In de maand februari geven 
schoonheidsspecialisten in het 
hele land vrouwen met kanker 
een gratis verwenbehandeling. 
Chemotherapie en andere be-
handelingen tegen kanker heb-
ben vaak ontzettend veel invloed 
op het uiterlijk van vrouwen.

Uit onderzoek blijkt dat juist de-
ze uiterlijke veranderingen ruim 
75% van de vrouwen zo onzeker 
maken dat ze hun sociale leven 
op een laag pitje zetten en hun 
zelfvertrouwen kwijtraken.
Met de actiemaand ‘Geef een 

glimlach cadeau’ zet stichting 
Look Good Feel Better zich in om 
deze vrouwen hun zelfvertrou-
wen weer terug te geven.

NZURI zet zich elk jaar weer in 
voor dit prachtige doel en ook 
dit jaar zullen wij weer kosteloos 
5 vrouwen een verwenmoment 
geven.
De verwenmomenten van de ac-
tie Geef Een Glimlach Cadeau zijn 
bedoeld voor vrouwen met kan-
ker waarvan de laatste medische 
behandeling niet langer dan 6 
maanden geleden is.

Ben of ken jij iemand die dit heer-
lijke moment verdiend neem dan 
snel contact met ons op via 06-
31576702 of info@nzuriplaza.nl. 
Wees er snel bij want vol is vol!

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

Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Het nieuwe jaar is begonnen, met nieuwe ontwikkelingen
en nieuwe kansen. 
Wat gaat dit jaar ons brengen?

Het bestuur van de gemeente
Onverwacht heeft burgemeester Oudshoorn deze maand 
haar vertrek aangekondigd. Sinds mei 2010 heeft zij zich met 
veel enthousiasme ingezet als burgermoeder voor alle inwo-
ners en heeft zij zich een kundig bestuurder getoond als voor-
zitter van het college en van de gemeenteraad. En nu heeft zij 
een uitdagende functie aanvaard bij de politie Amsterdam. Wij 
bedanken haar voor de plezierige en respectvolle samenwer-
king en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging. 
Voor de gemeente Uithoorn betekent dit dat een procedure 
zal worden gestart die tot de benoeming van een nieuwe bur-
gemeester zal leiden. Op 21 maart zijn de verkiezingen voor 
de gemeenteraad. De inwoners gaan zich uitspreken. De poli-
tieke partijen hebben verkiezingsprogramma’s samengesteld 
en gaan campagne voeren. Het gaat ongetwijfeld spannend 
worden. Wat gaat dit betekenen voor de samenstelling van de 
gemeenteraad en het college? Wat de uitkomst ook zal zijn, 
wij zullen ons inzetten voor een goede samenwerking met het 
nieuw samengestelde bestuur van de gemeente.

Agenda 2018
De Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), de aangesloten vereni-
gingen en andere organisaties hebben een veelheid aan acti-
viteiten op de agenda staan. Het is onmogelijk om deze hier 
allemaal te noemen. Ik beperk mij daarom tot het noemen van 
slechts enkele initiatieven. De gemeente werkt aan een plan 
van aanpak voor de uitvoering van het project Dorpshart aan 
de Amstel, nader onderscheiden in verschillende deelprojec-
ten. De werkgroep Dorpscentrum van de SUB zal in de planfa-
se betrokken worden. De economische agenda van Uithoorn 
is beschreven in het document “Economische Visie 2020 Sa-
menWerken” van december 2009. De gemeente heeft aange-
geven de economische visie en agenda te actualiseren in de 
loop van 2018. De SUB is uitgenodigd om te adviseren op wel-
ke punten de huidige visie niet meer volstaat en welke the-
ma’s om beleid vragen. In onze column in deze krant van 13 
september 2017 zijn reeds verschillende thema’s genoemd. Ik 
roep hierbij de ondernemers van Uithoorn en De Kwakel op 
om suggesties voor relevante economische thema’s te melden 
bij hun ondernemersvereniging, zodat deze in de SUB kunnen 
worden verzameld en besproken. Een ander initiatief is afkom-
stig van de Stichting Beveiliging Bedrijven Uithoorn. Met col-
lectieve camerabeveiliging, het plaatsen van camera’s op stra-
tegische punten, gecombineerd met surveillance kan de vei-
ligheid worden bevorderd. 
De kwaliteit van de digitale verbindingen in het glastuin-
bouwgebied in De Kwakel en op het bedrijventerrein in Uit-
hoorn kan een belangrijke impuls krijgen met de aanleg van 
glasvezelnetwerken. Hopelijk kunnen deze projecten dit jaar 
worden gerealiseerd. Het Ondernemersfonds heeft geld gere-
serveerd om ondernemers hierin �nancieel te steunen. En dan 
zijn er natuurlijk de evenementen die niet mogen ontbreken. 
Reeds aangekondigd is het ‘Kom in de Kas’ weekend van 7 en 
8 april, wanneer de kassen in De Kwakel worden opengesteld 
voor het publiek. En ook is de tweede editie van het vorig jaar 
zeer succesvolle AmstelProms aangekondigd: 14 juli. Voorts 
kan vermeld worden dat de Stichting Promotie Uithoorn en 
De Kwakel met haar ‘denktank’ in januari bijeen is geweest om 
de acties voor 2018 voor te bereiden. 

Drechtdoorsteek
Op initiatief van de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uit-
hoorn heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kansen 
voor een doorsteek van de Drecht naar de Westeinderplas-
sen. Op 23 januari werden de resultaten gepresenteerd. Hier-
uit blijkt dat een doorsteek ter hoogte van Bilderdam langs 
de bestaande landschappelijke dijk rendabel te maken is, in 
combinatie met recreatieve ontwikkelingen aan de oevers 
van de Westeinderplassen en aanvullende gebiedsontwikke-
ling langs de doorsteek. Omdat hierdoor aantrekkelijke vaar-
rondjes, -routes en vaartijdwinst ontstaan, biedt dit ook mo-

gelijkheden voor toenemende re-
creatie aan de Amstel in Uithoorn. 
Een kansenonderzoek is pas de 
eerste fase; in een volgende fase 
zal moeten blijken of de geïden-
ti�ceerde kansen kunnen worden 
omgezet in een haalbare uitwer-
king. 
Kortom, het wordt een interes-
sant jaar!

Jos Holla
Voorzitter Stichting Uithoorn in
Bedrijf 

Bingo Dorpshuis ‘De Quakel’
De Kwakel - Vrijdag 2 februari is er een gezellige bingo in Dorps-
huis ‘De Quakel’, Kerklaan 16   te De Kwakel. De ko�e staat om 
19.30 uur klaar en ze beginnen om 20.00 uur. De volgende bin-
go is 6 april.

Start verkiezingscampagne 
Gemeentebelangen!
Regio - Zaterdag 3 februari a.s. 
start de verkiezingscampagne 
van Gemeentebelangen, DE loka-
le partij van en voor Uithoorn en 
De Kwakel. Iedereen is van har-
te uitgenodigd vanaf 13.00uur 
in Sjiek aan de Amstel om hierbij 
aanwezig te zijn! Het programma 
begint om 13.30 met het voor-

stellen van de kandidaten voor 
de komende gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart 2018. 
Daarnaast zal ook het program-
ma met de titel De samenleving 
is nooit af worden gepresenteerd. 
Hierna is er voor iedereen de mo-
gelijkheid om uitgebreid in ge-
sprek te gaan met de kandidaten.

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

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.

DIERENARTSEN
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Regio - De bewoners hebben 
steeds aangegeven behoefte aan 
duidelijkheid te hebben omdat zij 
– met name die in de Beatrixlaan 
- reeds geruime tijd in afwachting 
zijn van een urgentie. Dat laatste 
is helemaal waar. Zij die ervoor in 
aanmerking komen leven niet al-
leen al jaren in woningen waar de 
leefomstandigheden meer dan 
slecht zijn, maar worden ook al 
sinds 2015 door de woningcor-
poratie aan het lijntje gehouden. 
In geval van de Beatrixlaan zelfs 
al sinds 2011. Ook de communi-
catie is bij lange na niet optimaal 
(geweest) zo blijkt uit gesprek-
ken met hen. Ze mogen nu blij 
zijn dat er eindelijk licht aan het 

einde van de tunnel zichtbaar is. 
De vraag is echter of elk huishou-
den – om de bewoners zo even te 
noemen – snel een andere (ade-
quate) woning kan krijgen. De 
woningen moeten wel beschik-
baar zijn.
Ook al omdat met de afgifte van 
de 36 voorbestemde urgentie-
verklaringen de druk op het aan-
tal vrijkomende (beschikbare) so-
ciale huurwoningen in 2018 nog 
verder toeneemt. Daar komt bij 
dat rekening moet worden ge-
houden met het gebruikelijke 
aantal woningen wat nodig is ten 
behoeve van de huisvesting van 
sociaal-medische urgenten en 
vergunninghouders. Om die druk 

te beperken en tevens ruimte te 
(kunnen) geven aan andere wo-
ningzoekenden zijn er met Eigen 
Haard afspraken gemaakt. Om 
aan het aanbod tegemoet te ko-
men heeft die toegezegd vrijko-
mende geliberaliseerde en nog 
te liberaliseren woningen in 2018 
tijdelijk als sociale huurwoning te 
gaan verhuren. De gemeente op 
haar beurt zal aan buurgemeen-
ten vragen niet al te star om te 
gaan met de afgesproken aantal-
len woningen die zij jaarlijks be-
schikbaar stellen voor ‘regiona-
le urgenten’. De gemeente wordt 

04 31 januari 2018

Toekomst Wereldwinkel 
de Aardnood
Uithoorn - Wereldwinkel de 
Aardnood-Uithoorn bestaat ruim 
25 jaar. Tot medio 2017 was de 
winkel gehuisvest in de Hoek-
steen aan de Hugo de Grootlaan: 
een grote ruimte maar in een kel-
der zonder directe zichtbaarheid. 
Door verkoop van de Hoeksteen 
moesten wij dit pand verlaten. De 
doelstelling is en blijft: Eerlijke, 
gelijkwaardige handel drijven ge-
baseerd op onderling respect. De 
Wereldwinkels verkopen naast 
food-producten ook authentie-
ke producten met een heden-
daags tintje uit ontwikkelingslan-
den, zoals houtsnijwerk, sieraden, 
keramiek en cadeauartikelen. 
De makers zijn mensen die recht 
hebben op een woning, voedsel, 
scholing en medische zorg.  Met 
de verkoop van producten kun-
nen zij een beter leven zonder ar-
moede met voldoende kans op 
ontwikkeling opbouwen. Wij wil-
len deze doelen als volgt berei-
ken: 

Winkel
Een wereldwinkel zonder winkel 
is geen winkel. Nodig is het om 
producten uit de Derde Wereld te 
verkopen. Zij zoeken – naast ver-
koop op markten en aan bedrij-
ven, kerken enz. - een aantrek-
kelijke locatie met winkelend pu-
bliek om omzet voor de produ-
centen te realiseren. Wij denken 
aan een verkoopruimte met een 
winkeloppervlak van 40-60 m2 
en daarnaast nog voorzieningen 
voor magazijn, sanitair en een 
keukenblok (10-20 m2).
Commerciële tarieven zijn daarbij 
onbetaalbaar. Afhankelijk van de 
locatie kunnen wij een huurprijs 
(zonder gas, elektra, verzekerin-
gen, belastingen) per jaar van € 
110-140 per m2 opbrengen. Wie 
kan bemiddelen of heeft een net-
werk bij bijv. makelaars, winke-
liersverenigingen, bedrijven, be-
heerders van winkelcentra om 
ons aan een dergelijke ruimte te 
helpen?

Informatie
Zij willen verenigingen, scholie-
ren en anderen informatie geven 
over producenten in Derde We-
reldlanden en over Fair Trade. Dat 
kan door bijvoorbeeld informa-
tie en presentaties te geven op 
scholen en voor clubs en vereni-
gingen. Of door middel van spe-
ciale projecten. Wie is in staat en 
bereid bij diverse verenigingen 
en scholen informatie te verstrek-
ken over Wereldwinkels en Fair 
Trade? Wie heeft ideeën over spe-
ciale projecten? Het is nodig om 
nieuwe ideeën een kans te geven. 
Er is behoefte aan nieuwe doel-
groepen bij de klanten, een ver-
nieuwd assortiment, meer aan-
dacht voor duurzaamheid, ande-
re verkoop-technieken, eigentijd-
se PR. Dit vereist ook een nieuw 
type medewerker en nieuw be-
stuur.

Gezocht:
Wie denkt een bijdrage aan ver-
nieuwingen te kunnen leveren, 
bijvoorbeeld door mee te den-
ken over een vernieuwd assor-
timent, over nieuwe doelgroe-
pen, over nieuwe PR-mogelijk-
heden, over (online) marketing, 
over aanpassing en onderhoud 
van Website, Facebook, Twit-
ter enz.? Of zelfs: wie wil binnen 
het bestuur hierover meeden-
ken? In een Fair Trade Gemeen-
te werken winkels, horeca, bedrij-
ven, scholen, sportkantines, ker-
ken en overheid samen aan eer-
lijke handel. Uithoorn ligt daarbij 
achter op buurtgemeentes. Wie 
wil – al dan niet als coördinator 
- zitting nemen in een op te rich-
ten werkgroep die contacten on-
derhoudt met diverse groeperin-
gen in de Gemeente, zodat ook 
Uithoorn een Fair Trade Gemeen-
te wordt? Wereldwinkel de Aard-
nood hoopt op veel belangstel-
ling voor dit – onbezoldigde - vrij-
willigerswerk en vraagt om con-
tact op te nemen via uithoorn.
wereldwinkels@gmail.com 

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Weekagenda Vita Welzijn
Donderdag 1 februari: Ge-
spreksleider Caroline Vrijbergen 
zal in gesprek gaan met notaris 
Marlies Akkermans over juridi-
sche zaken bij dementie. 
Welke zaken kun je regelen en 
welke rechtsbescherming kun 
je tre� en als je vergeetachtig 
wordt?  Als u een vorm van de-
mentie heeft kunt u op een be-
paald moment uw belangen 
niet meer zelf goed behartigen. 
Wie neemt uw belangen waar 
voor uw welzijn en gezond-
heid? Er kunnen dan derden be-
noemd worden aan wie u uw 
belangen kunt toevertrouwen. 
Wie kunnen dat zijn? Wat is het 
verschil tussen bewindvoering 
en mentorschap? Hoe moeten 
bankzaken geregeld worden en 
hoe kunnen familieproblemen 
voorkomen worden als er geen 
testament is? Wie neemt het ini-
tiatief om iets te regelen en wat 
kun je regelen?  Wat is een le-
venstestament? Wat is een vol-
macht? Op al deze vragen zal 
notaris Akkermans ingaan, want 
het is belangrijk om uw wen-
sen tijdig vast te leggen en de-
ze zaken rustig met uw partner 
of familie te bespreken en te re-
gelen. U bent van harte welkom 
op 1 februari in dit Alzheimer 
Café in Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof , Bilderdijkhof 1 te Uit-
hoorn, aanvang 19.30 uur, einde 
21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur. U kunt gewoon binnenlo-
pen, de toegang is gratis en de 
ko�  e staat klaar

VOORLICHTINGS-
BIJEENKOMST VOOR DE IPAD 
3 keer per jaar wordt er door 
vrijwilligers, de iPadcursus “Zil-
veronline” (voor ouderen) gege-
ven. Deze cursus heeft als doel 

om ouderen over de drempel te 
krijgen naar de digitale wereld, 
waarin ook zij komen te staan. 
Op donderdag 22 februari 2018 
zal de eerste cursus van het 
nieuwe jaar weer van start gaan. 
Om een beeld te geven van wat 
de cursus inhoudt, zullen de do-
centen een openbare voorlich-
tingsbijeenkomst houden, op 
donderdag 8 februari 2018 van 
10.00 tot 12.00 uur. Graag even 
aanmelden als u wilt komen. 

BINGO 
Op vrijdag 9 februari organise-
ren de leerlingen van het Alkwin 
college een gezellige bingo, 
met leuke prijzen. De bingo zal 
starten om 13.30 tot 16.00 uur. 
Natuurlijk is de bingo niet com-
pleet zonder een kopje ko�  e 
met wat lekkers. De loten zijn 
€1,00 per stuk of er is nog een 
leuke actie van €5,00 voor 6 lo-
ten. Al het geld wat word opge-
haald bij de bingo is voor het 
goede doel: a day 4 a change. 
Dit initiatief is opgezet om men-
sen in ontwikkelingslanden een 
kans te bieden om een eigen 
bedrijf op te starten. Wij hopen 
jullie allemaal te zien op 9 febru-
ari om 13.30 bij de Bilderdijkhof!

LICHTJESLOOP 
Op vrijdag 16 februari organise-
ren wij een leuke lichtjes loop. 
Een initiatief voor jong en oud. 
Deze lichtjes loop is een rond-
je om het Zijdelmeer. De deel-
name is gratis. Wees creatief de 
meest originele, creatieve deel-
nemer wint een leuke prijs. Wij 
verzamelen bij het gemeente-
huis Uithoorn om 18.30 uur. De 
start zal om 19.30 zijn. Info en 
aanmelden op www.uithoorn-
voorelkaar.nu

Urgentieverklaring voor bewoners 
slooppanden oude dorp
Vervolg van de voorpagina.

vanuit de Huisvestingswet name-
lijk beperkt in het met voorrang 
toewijzen van sociale huurwonin-
gen aan huishoudens met een lo-
kale of regionale binding.
Er mag maximaal 50 procent van 
de vrijkomende sociale huurwo-
ningen op basis van binding wor-
den verhuurd. Allemaal zaken die 
een rol spelen. Tot slot is met Ei-
gen Haard afgesproken dat de 
woningtoewijzing en de veilig-
heid van de woningen elk kwar-
taal zullen worden gemonitord. 
Voor de betre� ende bewoners 
biedt het bericht perspectief.
Gemeente en Eigen Haard wor-
den veel succes toegewenst met 
het (snel) vinden en toewijzen 
van (sociale) huurwoningen aan 
bewoners die al zo lang snakken 
naar een fatsoenlijk dak boven 
hun hoofd. Laat het niet nog een 
jaar duren!...

Basisschool de Toermalijn
Helpt de voedselbank
Uithoorn - Vorige week werd er 
weer een fantastisch geslaagde 
inzamelingsactie voor De Voed-
selbank Uithoorn/De Kwakel ge-
houden bij Basisschool De Toer-
malijn.
Vooraf hebben 2 vrijwilligers van 
de voedselbank een kort praat-
je gehouden in de klassen. Veel 
kinderen konden zich het succes 
van vorig jaar nog herinneren en 
nieuwe leerlingen werden door 
hun klasgenoten gelijk enthousi-
ast gemaakt. Daarnaast werd ook 
(tijdelijke) armoede in hun direc-
te omgeving besproken. Bij de 
onderbouw ging vooral de aan-
dacht uit naar de
mogelijke huisdieren van de klan-

ten bij de voedselbank. De boven-
bouwers waren meer geïnteres-
seerd in het “hoe” en “waarom” en 
hoeveel geld een gemiddeld ge-
zin te besteden heeft wanneer zij 
hulp krijgen van de voedselbank. 
Wederom een actie met een op-
brengst waar de hele school trots 
op mag zijn en waar de voedsel-
bank heel blij mee is: 31 goed 
gevulde kratten en 2 grote zak-
ken lege statiegeld� essen. De 
opbrengst zal geheel ten goede 
komen aan de voedselbank! De 
Voedselbank Uithoorn/De Kwa-
kel bedankt alle leerkrachten en
leerlingen van Basisschool De 
Toermalijn heel hartelijk voor hun 
tomeloze inzet en gulle giften!

Ons Uithoorn start 
campagne met kick-off
Regio - Uithoorn - Ons Uithoorn 
start haar verkiezingscampagne 
met een openbare kick-o�  in Bar 
’t Fort in De Kwakel. Tijdens de-
ze kick-o�  wordt het verkiezings-
programma gepresenteerd en 
de kandidaten voorgesteld. Aan-
sluitend volgt een feest. Vanzelf-
sprekend kunt u persoonlijk ken-
nismaken met de kandidaten en 
in gesprek gaan over plaatselijke 

politiek en de komende verkie-
zingen voor een nieuwe gemeen-
teraad. De kick-o�  vindt plaats op 
zaterdag 3 februari vanaf 20.00 
uur in Bar ’t Fort in De Kwakel. 
Adres: Het Fort 55. De toegang 
is gratis.  De bar is gelegen in de 
voormalige bunker Fort de Kwa-
kel aan het eind van de Ringdijk 
bij de Kuil. Er is voldoende par-
keergelegenheid.

Nova College houdt 
Open huis
x Het Nova College houdt woensdag 7 februari van 18.00 - 21.00 
uur Open huis voor alle mbo opleidingen in Beverwijk, Haarlem, 
Hoofddorp en Harlingen en IJmuiden. In Amstelveen, Beverwijk, 
Haarlem en Hoofddorp kunnen bezoekers ook terecht voor in-
formatie over het vavo: mavo, havo en vwo voor (jong) volwas-
senen. De opleidingen Sport en Bewegen van CIOS Haarlem hou-
den Open huis op zaterdag 3 februari van 10.00 – 14.00 uur aan 
de IJsbaanlaan in Haarlem.

Regio - Nova College verzorgt 
mbo in de sectoren Economie, 
Techniek en Zorg en Welzijn ver-
deeld over de volgende oplei-
dingsrichtingen: Autotechniek, 
Bouw, CIOS Sport en Bewegen, 
Dans en Theater, Handel en Com-
mercie, Horeca en Facility, ICT, 
Lab, Logistiek, Maritiem: Zee-
vaart en Binnenvaart, Marketing 
en Media, MyTec, Orde en Veilig-
heid, Recreatie door Cosmo Aca-
demy Haarlem, Uiterlijke Verzor-
ging, Techniek, Welzijn, Zakelijk 
en Zorg. Nieuw in Hoofddorp zijn 
drie opleidingen Fastservice voor 
beroepen als barista of manager 
bu� etrestaurant.
 
Persoonlijk advies
Tijdens het Open huis krijgen be-

zoekers informatie en persoonlijk 
advies van docenten, praktijkop-
leiders van stagebedrijven en van 
studenten.
Daardoor ontstaat een compleet 
beeld van hoe het is om een op-
leiding te volgen op het Nova 
College: wat leer je, hoe leer je, 
hoe is de sfeer op school en wat 
is de kans op werk na deze oplei-
ding. De juiste opleidingskeuze is 
een van de belangrijkste factoren 
die bepalen of iemand een oplei-
ding met succes volgt en afrondt.
Wie naar het Open huis wil ko-
men van het Nova College kan 
zich aanmelden via de websi-
te novacollege.nl.
Na aanmelding ontvangt men 
per e-mail het gekozen program-
ma en tips voor het Open huis.
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Betreft ophe�ng van de bushalte Herman Heiermanslaan in bei-
de richtingen. Tot schrik van de buurtbewoners is van het ene op 
het andere moment onze bushalte zo willen wij die althans noe-
men opgeheven, onbegrijpelijk met zoveel bejaarden mensen 
die juist op deze lokatie wonen en vooral ook omdat er van re-
gerings- en gemeentewegen getracht wordt om zo veel mogelijk 
zelfstandig te blijven functioneren, een duidelijke belemmering 
hierin dus! Als men noodgedwongen het Amstellandziekenhuis 
moet bezoeken is er ook een groot probleem, alles bij elkaar op-
geteld is dit een situatie die door ons niet wordt begrepen en wij 
verwachten dan ook dat de desbetre�ende wethouder alle mo-
gelijke moeite zal doen om deze halte weer in ere te herstellen, 
hij bestaat al meer dan 30 jaar. Ondergetekende beschikt over 
ruim 300 handtekeningen van omwonenden welke terzijnertijd 
aan de desbetre�ende wethouder zullen worden overhandigd.

J. Winkelaar, Brussel�at 30

Uit uw plaatselijk krant vernomen dat de gemeente Uithoorn 7,5 
miljoen uit de pot krijgt van SLS. Nu worden er allemaal mooie 
nieuwe projecten mee ge�nancierd maar lijkt mij logischer dat 
dit geld i.v.m. overlast naar bestaande bewoners gaat om bijvoor-
beeld hun huis te kunnen isoleren ivm overlast. Dit zou kunnen 
d.m.v. subsidies. Is deze gedachte gang een beetje anders dan 
waar het geld voor bedoeld is? Het lijkt wel een soort potje voor 
de gemeente waar ze leuke dingen mee kunnen doen om hun ei-
gen tekortkomingen mee kunnen �nancieren ipv de gedupeer-
de schadeloos te stellen.

Willem Koudijs

Op het gebied van welzijn en zorg hebben ingrijpende verande-
ringen plaatsgevonden in de afgelopen jaren omdat verschillen-
de overheidstaken op het bord van de gemeente terecht geko-
men zijn. Dat betreft taken op het gebied van de AWBZ (begelei-
ding en verzorging van bewoners met een beperking), de jeugd-
zorg (maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jongeren) en 
de participatiewet (re-integratie en deelname van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt). Het doel van deze operatie was 
om de zorg dichter bij de bewoners te brengen, maar ook was er 
sprake van een forse bezuiniging. De gemeente stond voor de 
opdracht om dit kleinere budget e�ciënter in te zetten. Een bij-
komend e�ect was en is dat er meer wordt gevraagd van de zelf-
redzaamheid van mensen en hun omgeving. Als oud fysiothera-
peut maak ik mij met name zorgen om de groeiende groep oude-
ren en minder-validen die thuis blijven wonen. Is er voor hen wel 
voldoende hulp thuis beschikbaar? Weten zij de weg te vinden 
naar de gemeente of andere zorgaanbieders zoals ‘Uithoorn voor 
Elkaar’, als zij hulp nodig hebben? Durven zij over hun schroom 
heen te stappen die hulp te zoeken? Is die hulp betaalbaar? Hier-
voor is het belangrijk dat in iedere wijk van Uithoorn een moge-
lijkheid is om elkaar te ontmoeten, waar op een laagdrempeli-
ge manier contact met medebewoners en professionals gemaakt 
kan worden, waar eventuele zorgen gedeeld kunnen worden. 
Vaak zijn er simpele oplossingen voor praktische problemen, 
waar buurtbewoners misschien een kleine taak op zich kunnen 
nemen. In zo’n buurtkamer worden onderlinge netwerken tus-
sen bewoners versterkt, wat de zorgtaak van de gemeente ont-
last. Afgelopen donderdag is door de gemeente de nieuwe web-
site ‘uithoornhelpt.nl’ gelanceerd. Op deze website wordt de so-
ciale kaart van Uithoorn in beeld gebracht. De hoop en de wens 
is dat bewoners hierdoor beter de weg zullen vinden. Zo kunnen 
de gemeente en bewoners samen een bijdrage leveren aan een 
zorgzame samenleving in Uithoorn.

Marga Moeijes, Buurtbeheer de Legmeer

LEZERSPOST

Bushalte weg

Geld gebruiken voor isolatie

Uw zorg is de zorg van ons allemaal!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Cursus EHBO 
Uithoorn - Bij EHBOvereniging Ca-
millus  begint de basiscursus EHBO 
eind januari/begin februari. Je kunt 
je dus nog inschrijven! Je krijgt the-
orie en veel praktische lessen. Van 
verbandleer tot reanimatie, van 
beademing tot letsels herkennen 
en behandelen, van weten wat je 
wel kunt doen tot weten wat je 
niet moet doen.  Inclusief AED-trai-
ning en Kinder-EHBO. De cursus 

bestaat uit 12 lessen op maandag-
avond van 20-22uur in Het Buurt-
nest. Het wordt afgesloten met 
een examen. De kosten bedragen 
190,-. Informeer bij uw ziektekos-
tenverzekeraar of u in aanmerking 
komt voor vergoeding van het cur-
susgeld! Bel voor informatie naar 
Chris (06-11155899) of Aernoud 
(06-44712585). Website: http://
ehbo-camillus.nl 

EHBO cursus kind 
Uithoorn - Als ouder weet je als 
geen ander hoe ondernemend 
kinderen zijn. Vooral kleine kin-
deren zien geen gevaar en lijken 
soms in zeven sloten tegelijk te 
lopen! Een ontdekkingsreis van je 
kleine kan dan zomaar verkeerd 
a� open. En dan wil je natuur-
lijk wel weten wat je moet doen! 
Elk jaar verzorgt de KNV EHBO af-
deling Uithoorn weer een cur-
sus EHBO Kind. In deze comple-
te cursus van 3 avonden leer je 
te handelen bij allerlei verschil-
lende letsels. Denk bijvoorbeeld 
aan brandwonden van een kopje 
thee dat per ongeluk over de ba-
by heen gaat, een val uit het klim-
rek of het verslikken in een kers-
tomaatje. Toch weten veel nog 
ouders niet wat ze moeten doen. 
Tijd om daar verandering in te 
brengen! Wil jij ook kunnen han-
delen als jouw kind of dat van een 
ander iets overkomt? Leer in 3 
avonden wat je moet doen bij de 
meest voorkomende ongelukjes 

bij baby en kind. De cursus wordt 
gehouden op 3 dinsdagavonden 
namelijk: 6, 13 en 27 maart 2018. 
De lesavonden duren van 19.00 
uur tot 22.00 uur. 

Oranje kruis
De opleiding kost €80,- en vol-
doet ook aan alle eisen van het 
Oranje Kruis voor gastouders. 
Handig voor (aanstaande) ou-
ders, grootouders of als je vaak 
op kinderen past. Aanmelden kan 
via het inschrij� ormulier op onze 
website: www.ehbo-uithoorn.nl. 
Op 18 april kun je de herhaling 
EHBO Kind volgen als je reeds de 
cursus hebt gedaan. Geef je hier-
voor rechtstreeks op bij onze se-
cretaris. De cursusavonden wor-
den gehouden in Activiteiten-
centrum De Scheg, Arthur van 
Schendellaan 100a, te Uithoorn. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met onze secretaris Ria 
van Geem: ehbouithoorn@kabel-
foon.net of 0297-560160.

Jonge mantelzorgers 
Behoefte aan ondersteuning
Uithoorn – Jonge mantelzor-
gers hebben behoefte aan meer 
ondersteuning. Dit blijkt uit een 
groot onderzoek onder 71 jon-
ge mantelzorgers in deze regio. 
De resultaten zijn onlangs tijdens 
het Symposium Jong & Zorgend 
gepresenteerd. Nog niet eerder 
is in Nederland op deze schaal, 
met persoonlijke en intensieve 
gesprekken, onderzoek gedaan 
naar wat jonge mantelzorgers be-
langrijk vinden en wat ze nodig 
hebben. 

Het symposium, waar zo’n 150 
mensen uit de zorg, onderwijs, 
gemeenten en jonge mantelzor-
gers op af kwamen, is georgani-
seerd door Mantelzorg & Meer en 
een aantal gemeenten, waaron-
der Uithoorn. Onder 71 jongeren 
is onderzocht welke problema-
tiek jonge mantelzorgers ervaren 
en hoe zij in de toekomst het bes-
te ondersteund kunnen worden. 

Resultaten van het onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat een 
aanzienlijk deel van deze jonge-
ren behoefte heeft aan onder-
steuning. Er is niet direct behoef-
te aan praktische ondersteuning, 
maar meer aan coaching voor het 
hele gezin en contact met leef-
tijdgenoten die in dezelfde situa-
tie zitten. Dit kan bijvoorbeeld via 
een Whats-app groep. Ook heb-
ben jongeren aangegeven dat ze 
een website zouden willen met 
alle informatie bij elkaar. Wethou-
der in Uithoorn Ria Zijlstra: “Zor-
gen voor een ander is natuur-
lijk hartstikke mooi en je leert er 
ook van. Maar het is ook zwaar, 
het kost veel energie en tijd. En je 
hebt als jongere ook andere din-
gen aan je hoofd. School, vrien-
den, uitgaan. Het is goed dat nu 

onderzoek is gedaan naar waar 
jonge mantelzorgers behoefte 
aan hebben. Nu kunnen we ge-
richter kijken naar hoe we deze 
groep het beste kunnen onder-
steunen.”

Mantelzorger
Eén op de vijf jongeren is een 
mantelzorger. Een inwoner is een 
jonge mantelzorger als er bij de 
jongere thuis iemand langdurig 
ziek, gehandicapt, verslaafd, in 
de war of depressief is. Een voor-
beeld is een zusje met een spier-
ziekte, of een moeder die vaak 
somber is. Het kan zo zijn dat de 
jongere daarom meer moet mee-
helpen thuis. Dit heeft een gro-
te impact op een jongere. Het is 
daarom zo belangrijk om te we-
ten wat deze jonge mantelzor-
gers belangrijk vinden bij eventu-
ele ondersteuning. 

Project Jong & Zorgend
Het project Jong & Zorgend is 
een initiatief van Mantelzorg & 
Meer en de gemeenten Uithoorn, 
Aalsmeer, Amstelveen en Haar-
lemmermeer. Zij hebben samen 
met een grote groep jongeren de 
krachten gebundeld om de be-
hoeften van jonge mantelzorgers 
in kaart te brengen. Inmiddels 
hebben 71 jongeren meegedaan 
met de interviews. Samen met de 
jongeren is Mantelzorg & Meer 
met kleine groepjes in gesprek 
gegaan met het doel om goed te 
brainstormen over oplossingen. 
De resultaten van het onderzoek 
worden in het voorjaar van 2018 
openbaar gemaakt, zodat ook an-
dere gemeenten en organisaties 
kunnen leren van onze bevindin-
gen. Het project is mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van Pro-
vincie Noord-Holland.

Aftrap verkiezingscampagne 
met lustrum voor VVD
Regio - Uithoorn - Tijdens de 34e 
Uithoorns Mooiste loop heeft een 
gemotiveerd team van 11 vrijwil-
ligers heeft VVD Uithoorn - De 
Kwakel bij AKU de verkiezings-
campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen afgetrapt. De 
traditie om als vrijwilligersteam te 
helpen bij dit evenement is spon-
taan ontstaan in 2014.  Sindsdien 
helpt een vrijwilligersgroep van 
VVD-ers trouw ieder jaar bij dit 
hardloop evenement. Dit jaar kon 
het eerste lustrum dus gevierd 
worden. Van de VVD vrijwilligers 
heeft een team van 4 hardlopers 
meegedaan aan de 5 kilome-
ter, om na a� oop meteen aan te 

sluiten bij de andere vrijwilligers.
Sport staat bij de VVD hoog op de 
prioriteitenlijst, het is goed voor 
sociale contacten en is natuurlijk 
goed voor de gezondheid. Zeker 
voor kinderen moet sport in Uit-
hoorn en De Kwakel goed toe-
gankelijk zijn. De keuze van de 
VVD om juist dit evenement te 
omarmen en ook de o�  ciële start 
van de verkiezingscampagne te 
laten zijn is daarom een logische. 
Vrijwilligers maken laagdrempe-
lige sport in onze gemeente mo-
gelijk, door een kleine steentje bij 
te dragen aan dit event, steken ze 
alle vrijwilligers in Uithoorn en De 
Kwakel een hart onder de riem.

Uithoorns Mooiste succes

De weergoden waren de organisatoren en de vele lopers afgelo-
pen zondag gunstig gezind. Voor de maand januari was de tem-
peratuur zelfs hoog en af en toe brak er zelfs een waterig zonnetje 
door. De wind was voor de lopers onderweg de enige spelbreker. 
Met name in de open delen van het parcours was het hard werken 
om de wind te trotseren.

Regio - Het parcours was noodge-
dwongen deels aangepast, maar 
de mensen van AKU waren er des-
ondanks goed in geslaagd om voor 
de langere afstanden en aantrek-
kelijk en veilig parcours door Uit-
hoorn en de Kwakel te maken. De 
eerste lopers kwamen rond 9.00u. 
al de kantine van de Legmeervo-
gels binnen om zich in te schrijven 
voor een van de afstanden. De ve-
le vrijwilligers van AKU waren goed 
voorbereid om het inschrijven snel 
en goed te laten verlopen. De 60 
verkeersregelaars kregen de laatste 
instructies om er voor te zorgen dat 
de lopers en het verkeer geen hin-
der van elkaar zouden ondervin-
den. De vele businessteams die zich 
hadden aangemeld voor hun wed-
strijd over 10 kilometer, werden op-
gevangen in het nieuwe clubhuis 

van wielervereniging UWTC op 
sportpark de Randhoorn. Hoewel 
de afronding van de bouwwerk-
zaamheden nog moeten plaatsvin-
den, was goed te zien dat het sport-
park een prachtige nieuwe acco-
modatie rijker is.

G-run en GeZZinsloop
Om 10.30u. stonden er 30 cliën-
ten van OTT met hun begeleiders 
te trappelen aan de start om hun 
1 kilometer te volbrengen. Een 
prachtig lint van oranje lopers lie-
pen door Legmeer-West en het was 
goed te zien dat veel deelnemers 
het afgelopen jaar regelmatih op 
dinsdag bij AKU hadden getraind. 
Bij de � nish ontving iedereen een 
mooie medaille. Een kwartier later 
had zich voor de start een enorme 
rij kinderen met ouder, opa of oma 

verzameld, een echte geZZinsloop 
dus. Meer dan 140 kinderen ston-
den met hun startnummer klaar. 
Een prachtig gezicht om al die ver-
hitte en blozende gezichten te zien. 
Aan de � nish kreeg elk kind een 
medaille en een krentenbol.

Langere afstanden
Inmiddels was de kantine van de 
Legmeervogels volgestroomd met 
de grote groep lopers die aan de 
5 en 10 kilometer en de 10 Engel-
se mijlen wilden meedoen. De 5 km 
startte om 11.03u. en bijna 400 lo-
pers stonden aan de start om de-
ze afstand te volbrengen. Met na-
me het tempo bij de heren lag erg 
hoog en dat resulteerde dan ook in 
een parcoursrecord. Bij de dames 
was het enorm spannend, het ver-
schil tussen de nrs 1 en 3 was maar 
2 seconden.

Uitslag 5 kilometer
Mannen
• Lesley van Almkerk  15.26
• Farid L’Jahaoui  15.58
• Zeb Beelen  16.16
Vrouwen
• Jasmijn Bloemenheuvel  19.10
• Jolijn Swager  19.11
• Erica Belondi  19.12

De deelnemers aan de 10 km en 
10 Engelse mijlen startten tege-
lijkertijd om 11.08u. en het enor-
me aantal van rond 1000 lopers 
had zich aangemeld en dat zorg-
de na de start voor een prachtig 
lint bont gekleurde atleten. De eer-
ste 5 kilometer liepen beide groe-
pen met elkaar op en bij de split-

sing van de Poelweg en Iepenlaan 
ging de 10 kilometer linksaf de Ie-
penlaan op en de 10 Engelse mijlen 
ging rechtdoor richting Hoofdweg, 
via de Vrouwenakker langs de Am-
stel naar Meerwijk. Bij de 10 kilome-
ter stonden een aantal snelle lopers 
aan de start en dat resulteerde dan 
ook in een aantal goede tijden.

Uitslag 10 kilometer
Mannen
• Bas Stigter  32.39
• Lorenz Sinteur  32.53
• Jeroen Kramer  33.20
Vrouwen
• Fanos Tekle Asmelab  38.10
• Nina Mathijssen  38.44
• Nathalie Klaassen  40.42

De 10 Engelse mijlen waren bij de 
mannen minder spannend, de la-
tere winnaar had snel een gat ge-
slagen en was al snel niet meer be-
reikbaar. De eerste vrouwen lagen 
dichter bij elkaar maar uiteindelijk 
kon de winnaar het verschil maken.

Uitslag 10 Engelse Mijl
Mannen
• Wilfred Verhagen  56.15
• Jay Sauer  58.09
• Joost Veldkamp  59.53
Vrouwen
• Juliette ten Have  1.08.10
• Saskia Heijnen  1.08.32
• Leone de Voogd   1.08.49

AKU kan weer terug kijken op een 
prachtig loopevenement en mag 
trots zijn op de meer dan 1550 
deelnemers en de als vanouds weer 
geweldige organisatie. Met daarbij 
vooral dank aan de vele vrijwilli-
gers en de groep sponsors die het 
slagen van deze dag weer mogelijk 
hebben gemaakt.

GEEN KRANT?
0297-581698
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Werkende 45-plussers 
Kosteloos 
Ontwikkeladvies 
Regio - In een snel veranderende 
arbeidsmarkt is het voor werken-
den verstandig om regelmatig na 
te denken over de toekomst van 
het beroep en hun persoonlijke 
ontwikkeling. Maar in de prak-
tijk komen mensen daar niet al-
tijd aan toe. Zeker niet als ze goed 
op hun plek zitten en een druk le-
ven leiden. Het Ontwikkeladvies 
45-plussers helpt om hier tijdig 
over na te denken, waarvoor Mi-
nister Koolmees van Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid een 
subsidie heeft opengesteld. Sa-
men met een professionele loop-
baanadviseur kunt u als werken-
de 45-plusser vragen nalopen als: 
wat kunt u, wat wilt u, hoe ziet 
de toekomst van uw vak eruit 
en wat is er voor nodig om in de 
toekomst gezond en met plezier 
te blijven werken, zodat u de re-
gie op uw loopbaan houdt. Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching in Uithoorn is Noloc erkend 
loopbaanadviseur en kan deze 
subsidie voor u aanvragen. Infor-
meer naar uw mogelijkheden 06-
53135015 en www.rooskleurig-

coaching.nl (zie de advertentie in 
deze krant). Het Ontwikkeladvies 
is kosteloos en beschikbaar voor 
u als u 45 jaar of ouder bent en 
minimaal 12 uur per week werk-
zaam bent in één van de volgen-
de beroepsgroepen: Administra-
tief en secretarieel personeel, as-
sistenten en managementassi-
stenten; Cateringmedewerkers; 
Verkoopmedewerkers en mede-
werkers logistieke centra in de 
detailhandel; Gemeenteambte-
naren, werkzaam in de domei-
nen burger- en publiekszaken; 
Buitengewoon opsporingsamb-
tenaren, bedoeld in artikel 142 
van het Wetboek van Strafvorde-
ring, toezichthouders en handha-
vers; Schoonmakers; Ambulance-
personeel en meldkamerperso-
neel ten behoeve van de ambu-
lancedienst. 
Als u al werkloos bent, uw werk 
wegens ziekte niet meer kunt 
doen of met ontslag bedreigd 
wordt en er al een ontslag/re-
organisatie regeling voor u van 
kracht is, kunt u niet deelnemen 
aan deze subsidieregeling. 

Optreden Moonstruck in 
Café Kaatje
Regio - Vrijdag 26 januari trad de 
formatie Moonstruck op in Café 
Kaatje in Amstelhoek. Er waren 
aardig wat bezoekers op af ge-
komen en hebben zeer genoten 
van het optreden. Moonstruck 
speelde eigen werk wat bijelkaar 
zo’n 5 kwartier muziek was. Na 

het laatste nummer vroeg het pu-
bliek om nog een nummer waar-
na Moonstruck The Prisoner van 
Iron Maiden speelde. 

Het was voor Moonstruck haar 
eerste optreden in Uithoorn en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

IVN Vogelexcursie in de 
Groene Jonker
Regio - Op zaterdag 3 februari or-
ganiseert de vogelwerkgroep van 
IVN De Ronde Venen en Uithoorn 
een mooie vogelexcursie in de 
Groene Jonker. Dit fraaie waterrij-
ke natuurgebied bestaat uit plas-
sen, natte graslanden, rietstro-
ken en slikplaten. Tussendoor zijn 
wandelpaden aangelegd. Scha-
pen zorgen dat struiken en jon-
ge bomen niet kunnen uitgroei-
en. Het is door het grote voed-
selaanbod en de rust een El Do-
rado voor water- en moerasvo-
gels. Ook bij deze excursie zullen 
we weer vele soorten watervo-
gels zien, zoals slobeenden, win-
tertalingen, pijlstaarten, krakeen-
den, bergeenden en verschillen-
de soorten ganzen. Verrassingen 

zijn altijd mogelijk. Deze excursie 
is gratis, aanmelden is niet nodig. 
We vertrekken om 8.30 uur van 
de parkeerplaats bij de Nieuwe 
Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. We verwach-
ten rond 12.00 uur weer terug te 
zijn. Per auto meerijden is moge-
lijk. Deelnemers kunnen ook di-
rect naar de Groene Jonker gaan. 
Parkeerplaats 'De Roerdomp' Ho-
ge Dijk 6 in Zevenhoven.

Trek waterdichte schoenen of 
laarzen aan en neem een verre-
kijker en iets te drinken mee. Er 
gaan telescopen mee waardoor 
ook meegekeken kan worden. 
Info en excursieleider Roy den 
Dood, tel 06-23559528.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

In een mistig weiland zie ik 
een blauwe reiger met een 
spartelende mol in de sna-
vel geklemd. De reiger laat de 
mol even vallen, hakt met zijn 
dolksnavel ongenadig op hem 
in en grijpt hem weer. De mol 
stribbelt minder tegen, maar 
van overgave is nog geen 
sprake. Opnieuw laat de rei-
ger hem los, het pluimpje op 
zijn kop wuift ongepast vro-
lijk mee met zijn moorddadi-
ge snavelstoten. De mol be-
weegt nauwelijks meer en de 
reiger jongleert net zo lang tot 
hij hem languit in de snavel 
heeft, strekt zijn nek en begint 
te slikken. Langzaam verdwijnt 
de mol in de reiger, het laatste 
wat ik van hem zie zijn de ver-
ontrustend menselijke graaf-
handen. Zijn contouren verva-
gen tot hij niet meer dan een 
bult is in de hals van de reiger. 
Die kijkt een beetje benauwd, 
beent naar een sloot en buigt 
stij�es voorover om slokjes 
water te nippen. Zo’n mol zal 
wel een grondsmaak hebben. 
Ik heb reigers vaker met grote 
prooien in de weer gezien, een 
snoek, een rat, een jong eend-
je. Altijd een wreed tafereel, 
maar zo’n om hulp piepend 
eendje… Los daarvan kun je 
hun tafelmanieren vergelijken 
met dat wij een hele kip met 
poten, veren en kop zonder te 
kauwen zouden doorslikken. 
Probeer dat maar eens! Nu zit 

hun hals anders in elkaar dan 
de onze, hun slokdarm kan zo-
wel vóór als achter de halswer-
vels langs en als ze hun nek 
strekken, ontstaat een ruime 
buis waar zo’n compleet beest 
doorheen kan. Bij het vliegen 
krommen ze die nek in een S 
zodat hun zwaartepunt niet 
te ver naar voren verschuift, 
maar in het voorjaar vliegt rei-
german opeens met gestrek-
te hals om reigervrouw te im-
poneren. Allemaal dankzij spe-
ciale halswervels, die tevens 
van pas komen om de sna-
vel te lanceren bij het ‘mollen’ 
van prooien. Soepel dus, ook 
in hun aanpassing aan ons. Als 
op de markt viskramen wor-
den afgebroken staan daar 
dikwijls meerdere reigers ge-
duldig te wachten, als gieren 
bij een stervend dier. En hen-
gelaars krijgen soms een rei-
germaatje. Star zijn ze ook. 
Hebben ze eenmaal besloten 
hier te overwinteren, dan ver-
hongeren ze liever dan daar-
op terug te komen. Heel an-
ders dan neef zilverreiger, die 
gewoon naar warmer oor-
den vertrekt als de kou voed-
sel hier onbereikbaar maakt. 
Rechtlijnig en soepel dus. En 
zo zien ze er ook uit: strakke 
poten en snavel, frivole franje 
op kop, borst en rug, een hals 
buigzamer dan riet. 

Jaap Kranenborg

Strak, frivool, een hals 
buigzamer dan riet 
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Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 23 
januari speelden de Harten-
vrouwen de tweede zitting van 
de parencompetitie en ze had-
den er duidelijk zin in.
In de A-lijn viel de hoogste sco-
re bij Elly van Nieuwkoop & Jes-
sie Piekaar: 66,96%. Tweede 
werden Geke Ludwig & Margo 
Zuidema met 57,44% en op drie 
eindigden Guus Pielage & Rens-
ke Visser met 57,14%.
Ook in de B-lijn vielen hoge sco-
res: 66,67% voor Ank Reems & 
Sonja Reeders gevolgd door 
Matty Overwater & Loes Wijland 
met 62,08%. Op de derde plaats 

eindigden hier Annet Roosen-
daal & Rini Tromp met 57,92%.
Wat betekent dat voor de com-
petitiestand na twee gespeel-
de rondes? In de A-lijn een top-
drie bestaande uit Elly & Jes-
sie, Geke & Margo en Marja van 
Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders. In de B-lijn is de top-
drie samengesteld uit Ank & 
Sonja, Annet & Rini en op drie 
Re�na van Meijgaarden & Ca-
thy Troost. Dat zegt allemaal na-
tuurlijk nog niets want er zijn 
nog vier ronden te gaan en er 
kan dus nog van alles gebeu-
ren.

Verrassende zege van 
damclub K&G
Regio - De beer is los verzucht-
te de teamleider van het 1e team 
van damclub Kunst en Genoe-
gen. Dat deed hij maandagavond 
in Haarlem na de beslissende re-
mise van Wim Konst. Wim stelde 
daarmee een 3-5 zege veilig voor 
zijn team, hard nodig na de eer-
ste twee wedstrijden dik verloren 
te hebben. De laatste plaats in de 
hoofdklasse is nog niet verlaten, 
maar de moed zit er weer in.
HDC was nog ongeslagen, de 
club had al haar drie wedstrij-
den gelijkgespeeld en ging zon-
der vrees de strijd aan tegen de 
Kwakelaars. Op het kopbord wa-
ren er snel verwikkelingen, Wim 
Keessen ging het gevecht niet uit 
de weg. Op bord twee koos Adrie 
Voorn voor wat behoudender 
spel, wat al redelijk snel tot een 
puntendeling resulteerde. Ver-
volgens wist Wim Keessen beslis-
send voordeel te halen, een over-
macht eindspel liet zijn tegen-
stander zich niet bewijzen, hij 
gaf snel op, 1-3 tussenstand. Re-

ne de Jong had al een gelijkwaar-
dige stand maar leek voordeel te 
halen uit een ‘Bertus Zethof-zet’. 
Bij deze zet geef je je tegenstan-
der eerst een dam om deze ver-
volgens weer af te pakken voor 
een eigen dam. De dam van Rene 
kon niet voorkomen dat zijn op-
ponent naar de damlijn glipte, re-
sultaat remise, 2-4 tussenstand. Al 
de ogen werden toen gericht op 
de partij van Wim Konst die goed 
op moest letten. Iedereen achter 
het bord dacht dat Wim met een 
plakker remise kon maken, behal-
ve Wim En hij had het bij het goe-
de eind, de plakker was verloren 
geweest! Ten koste van een schijf 
kon Wim naar  dam en moest zijn 
tegenstander nog opletten om 
niet te verliezen. Het werd uitein-
delijk remise en een 3-5 zege een 
feit. Een goed gevoel overheers-
te deze avond.  Over drie weken 
hopen de K&G-ers hun opmars 
voort te zetten, dan thuis tegen 
koploper Purmerend dat tegen 
de beer moet vechten.

Bridgeclub De Legmeer 
scoort hoog in de C- lijn
Regio - In de hervatting van de 
parencompetitie richtte de blik 
zich op de C-lijn, waar deze avond 
de hoogste scores vielen te be-
wonderen. Atie de Jong & Ria Ver-
kerk waren hier met hun 63,19% 
het beste paar , niet alleen in de 
C, maar ook van de in totaal vijf 
en veertig paren deze avond. Op 
twee eindigden Riet & Wim Beijer 
met ook een zestiger van 60,76% 
en Maria Baas & Klaas Verrips te-
kenden voor plaats drie met 
58,76%. Adrie & Ko Bijlsma bleven 
met hun 54,58% als vierde Tini 
Lotgerink & Jeanet Vermeij net 
voor, die op 54,51% uitkwamen. 
De B-lijn werd een prooi voor Co-
ra de Vor & Bep de Jong, die met 
hun 61,81% de anderen ver voor 
bleven, knap gedaan dames. Op 
gepaste afstand dus volgden Hel-
een & Mees van der Roest met 
57,64% en Stenny & Herman Lim-
burg met 56,60%. De vierde en 
vijfde plek vielen toe aan Sonja & 
Hans Selman en Marja van Holst 
Pellekaan & Sandra Raadschel-
ders, die respectievelijk op 53,82 
en 53,47% uitkwamen. 

Drie paren
Daarna kwamen er nog drie pa-

ren boven de vijftig procent door, 
waar uit geconcludeerd mag wor-
den dat de paren in deze lijn be-
hoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. 
In de hoogste afdeling smaak-
ten Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister weer eens het genoe-
gen als eerste te �nishen, nu met 
een toch vrij bescheiden 57,44%, 
maar toch! Jan de Jong , nu even 
met Gijs de Ruiter, werd twee-
de met 56,85% en Tonny & Ot-
to Steegstra deden het keurig als 
derde met 56,25%, dat scheelde 
dus ook niet veel. Cora de Vroom  
& André van Herel werden vier-
de met 55,06% en Renske & Kees 
Visser sloten hier de top af met 
een percentage van 53,27. Met 
nog twee avonden te gaan in de-
ze ronde neemt de spanning om-
trent promotie en degradatie in-
middels weer behoorlijk toe. Wilt 
u deze twee zinderende avon-
den niet missen, kom dan kaar-
ten bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl of telefoon 06-
83371540.

Welke vrijwilliger wordt 
de ‘zilveren schakel’ 
Uithoorn - De gemeente Uit-
hoorn gaat op woensdag 7 maart 
tijdens een feestelijke avond Uit-
hoornse vrijwilligers en mensen 
die zich enorm inzetten voor een 
ander in het zonnetje zetten. Be-
doeling is dat inwoners, (sport) 
verenigingen en de diverse man-
telzorg- en vrijwilligersorganisa-
ties voorafgaand aan de avond 
hun favoriete vrijwilliger voor-
dragen. De inzendingen wor-
den door een jury beoordeeld en 
daaruit volgen 8 Uithoornse ‘Zil-
veren Schakels’. In de jury zit on-
der andere wethouder Ria Zijl-
stra. Zijlstra: ,,Mensen die zich 
vrijwillig inzetten zijn de zilve-
ren schakels die de samenleving 
en tal van organisaties draaiende 
houden. Vrijwilligers zijn van on-
betaalbare waarde die vaak ach-
ter de schermen werken. Ze ver-

dienen het om ook eens in de 
spotlight te staan.”

Cheque van 500 euro
De 8 Zilveren Schakels krijgen 
op 7 maart de waarderingsspeld 
van Uithoorn uitgereikt. De Zil-
veren Schakel met de meest uit-
zonderlijke inzet ontvangt daar-
bij een cheque van 500 euro. 
Wethouder Zijlstra reikt de prij-
zen uit. Iemand voordragen kan 
tot donderdag  22 februari 12.00 
uur via het e-mailadres Commu-
nicatie@duoplus.nl. Vermeld in 
de mail naam en contactgege-
vens van de vrijwilliger, omschrijf 
kort maar krachtig waarom de-
ze vrijwilliger genomineerd moet 
worden, leeftijd van de vrijwilli-
ger, haar of zijn vrijwilligerswerk-
zaamheden en hoe lang hij of zij 
dit werk al doet.
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Uithoorn - Op dinsdag 9 januari is de jaarlijkse 
Techniekmaand op basisschool de Kwikstaart offici-
eel van start gegaan. Buiten de normale techniekes-
sen om kregen de kinderen van groep 1 t/m 8 van al-
les te horen/zien/doen over bouwen en speciale con-
structies. In het Atrium van de BSL werden verschillen-
de activiteiten gedaan die te maken hadden met het on-
derwerp, zoals metselen met echte bouwsteentjes, brug-
gen bouwen op de tablet, het programmeren van robotar-
men in het neerleggen van stenen en grote bouwwerken ma-
ken met vierkanten en driehoeken. De robotarmen konden we ge-
bruiken van H.I.S, die in samenwerking met Technet Amstel en Venen 
zijn gemaakt voor ons. Iedere groep kon rekenen op veel ouderhulp!

In de klassen zelf boden de groepsleerkrachten technische uitdagingen aan, zoals het bouwen van een waterput, 
het maken van een windmolen of het construeren van een rijdende ambulance. Het ontdekken, maken, uitpro-
beren en ontwerpen aanpassen (en zo verder) kan op alle leeftijden! Alle kinderen hebben tot slot ook nog geno-
ten van een gave show door Mad Science waarbij allerlei bijzondere proefjes over zwaartekracht, stevigheid en 
wrijving en  aan de orde kwamen.

Techniekweken bij basisschool 
e k aar  eel an ar
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De Fontein 
‘Nationale Voorleesdagen’
Mijdrecht - De kleutergroepen 
van b.s. de Fontein werden af-
gelopen woensdag verrast met 
een leuke start van de ‘Nationale 
Voorleesdagen’. Zij hadden geen 
prinses Laurentien en ook geen 
burgemeester die kwam voorle-
zen, maar wel heel enthousiaste 
ouders. Zij speelden voor ons het 
boek ‘Sssst! De tijger slaapt’ uit op 
het toneel. De kinderen hebben 

genoten van deze verrassende 
opening! Die dag kregen de kin-
deren een ‘tijger-mandarijn’ mee, 
gesponsord door AH. 

Natuurlijk blijft het niet bij deze 
opening. Want de komende week 
komen verschillende ouders, 
opa’s en oma’s voorlezen voor de 
kinderen. En dat is natuurlijk het 
allerleukste! 

OBS De Eendracht
Voorleesontbijt
Mijdrecht - De kleutergroepen 
van b.s. de Fontein werden af-
gelopen woensdag verrast met 
een leuke start van de ‘Nationale 
Voorleesdagen’. Zij hadden geen 
prinses Laurentien en ook geen 
burgemeester die kwam voorle-
zen, maar wel heel enthousiaste 
ouders. Zij speelden voor ons het 
boek ‘Sssst! De tijger slaapt’ uit op 
het toneel. De kinderen hebben 

genoten van deze verrassende 
opening! Die dag kregen de kin-
deren een ‘tijger-mandarijn’ mee, 
gesponsord door AH. 

Natuurlijk blijft het niet bij deze 
opening. Want de komende week 
komen verschillende ouders, 
opa’s en oma’s voorlezen voor de 
kinderen. En dat is natuurlijk het 
allerleukste! 

Pijlstaartschool
Anne-Mar Zwart leest voor
De Ronde Venen - In het kader 
van de Nationale voorleesdagen 
heeft Anne-Mar Zwart op vrij-
dag 26 januari voorgelezen aan 
de groepen 6, 7 en 8. Zij presen-
teert o.a. het tv-programma de 
Anti-Pest Club bij de EO. Na het 

voorlezen heeft zij nog met de 
kinderen gepraat over pesten. Na 
afloop kregen de kinderen een 
handtekening en mochten met 
haar op de foto. Dank je wel An-
ne-Mar; de kinderen hebben ge-
noten!

Basisschool de Schakel
Kleuronderzoek 
De Ronde Venen - Een spannen-
de donkere tent, een Wii en kin-
deren in witte pakken. Tijd voor 
onderzoek op basisschool de 
Schakel! Groep 6 en 7 deden mee 
aan het project Kleurkamer van 
Kunst Centraal en onderzochten 
welke invloed kleur heeft op de 
waarneming. 

Startpunt van het onderzoek wa-
ren abstracte witte vormen. De 
kinderen beschreven wat ze in 
de vorm zagen en waar een vorm 
hen aan deed denken. Dat was 

voor iedereen anders. Kun je met 
kleur dan misschien duidelijk ma-
ken wat je bedoelt? Onder leiding 
van een gastdocent onderzoch-
ten de kinderen hoe kleur beteke-
nis geeft aan vormen, waardoor 
een verhaal gaat leven. De span-
nendste opdracht werd uitge-
voerd in de speciale Kleurkamer. 
Een donkere tent, waar de kinde-
ren gekleed in witte pakken een 
eigen voorstelling maakten door 
elkaar en witte objecten met licht 
te beschilderen. Een unieke erva-
ring van kunstbeleving met licht!

Geslaagden bij VIOS
Mijdrecht - Op 27 januari gingen 
2 jeugdleden van VIOS, Marit Kuij-
lenburg en Fabienne Mayenburg 
in het clubgebouw van zuster-
vereniging Prinses Irene in Hui-
zen op voor het HaFaBra A prak-
tijkexamen op trompet. En het 
goede nieuws is dat ze na het op- 
niet zijn afgegaan maar met vlag 
en wimpel zijn geslaagd. Weer 2 
trompet-babes die binnenkort de 
Show- & Marchingband van VIOS 
bij straatparades en taptoes ko-
men versterken. Slagen voor je 
HaFaBra examen doe je niet zo-
maar even. Daar gaan natuurlijk 
wel de nodige lessen en veel oe-
fenen aan vooraf. Marit was er al 
vroeg bij. Niet in het minst omdat 
moeder Maddy zeer muzikaal is 
en al heel wat jaartjes bij VIOS het 
Opleidingorkest onder haar hoe-
de heeft. Als 4-jarige blies Marit 
haar eerste nootjes al weg. Na de-
ze eerste nootjes onder de vleu-
gels van moeder, vervolgde Ma-
rit haar opleiding bij Hans van 
Hees, voormalig dirigent van Viri-
bus Unitis in Wilnis en recentelijk 
bij Peter van Dinther, voormalig 
trompettist bij de Marinierskapel. 
Niet de minsten mogen we wel 
stellen. Marit is nu anderhalf jaar 
lid van VIOS en nu dus al met een 
gemiddeld eindcijfer van 7,1 gedi-
plomeerd trompettiste.

Trombonist
Fabiënne komt ook uit een muzi-
kale familie. Met vader ‘tambour-
maître’ John tevens voorzitter van 
VIOS en meer dan verdienstelijk 
trombonist en nog twee “grote” 
zussen in de VIOS showband, trad 
Fabiënne eerst bij de majorette af-
deling, het huidige TwirlPower, in 
de voetsporen van moeder Colin-
da. Al snel ging Fabiënne ook bij 

de MusicKidz en omdat het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, viel 
ze daar voor de charmes van de 
trompet. Na de MusicKidz ging 
Fabiënne op les bij Dick Hesselink, 
docent bij Kunst Rond De Venen. 
Daar werkte ze in goed 2 jaartjes 
toe naar eerst het theorie-examen 
en nu dus met een gemiddeld 
eindcijfer van 7,3 geslaagd voor 
HaFaBra A trompet. Beide dames 
zullen op 8 april in sporthal De 
Phoenix tijdens de VIOS Seizoen-
presentatie samen met de andere 
kinderen van het Opleidingorkest 
en alle andere afdelingen van VI-
OS te bewonderen zijn. Zet de da-
tum vast in je agenda!

Gratis
Er zijn dus meerdere wegen die 
naar VIOS leiden. Je kunt al jong 
beginnen bij de gratis Show-
Kidz of lid worden van TwirlPo-
wer Dan zijn daar de gratis Mu-
sicKidz, maar je kunt bij en via VI-
OS ook direct op les bij bv. Kunst 
Rond De Venen. Heb je al de nodi-
ge ervaring op slagwerk, een ko-
perblaasinstrument of saxofoon, 
dan kun je al dan niet met wat bij-
les, direct mee repeteren en op-
treden met de Show- & Marching-
band en/of dweilorkest DORST en 
van daaruit ook weer meedoen 
met de gezellige themaorkes-
ten Zwartepietenbende en Win-
terWonderBand. Mogelijkheden 
genoeg dus. Kijk maar eens op 
de sites vios-mijdrecht.nl, dweil-
orkest-dorst.nl, zwartepieten-
bende.nl en winterwonderband-
mijdrecht.nl. Of stuur een mailtje 
met je vraag of interesse naar in-
fo@vios-mijdrecht.nl. Dan neemt 
VIOS contact met je op. Makke-
lijker kunnen ze het niet maken, 
veel leuker wel!

Open avond 
Fotoworkshop DRV druk 
bezocht 
De Ronde Venen - De Open 
avond van Fotoworkshop De 
Ronde Venen is een avond die 
niet snel vergeten zal worden. 
Het jubileumjaar is met de-
ze avond bijzonder goed be-
gonnen. De belangstelling was 
groot: 120 gasten waren aan-
wezig in de tot sprekerszaal om-
gebouwde grote zaal in de Wil-
lestee. Onder de gasten de bur-
gemeester en zijn dochter (groot 
fan van het werk van Jimmy Nel-
son) en een wethouder, dat was 
bijzonder leuk. 

Waar de avond vooral om draai-
de was de spreekster: fotografe 
en filmmaakster Stephanie van 
der Wiel. In een korte introduc-
tie vertelde de 29e jarige Step-
hanie over de keuzes die ze heeft 
gemaakt om te kunnen doen wat 
ze werkelijk wil en hoe ze daar-
bij haar hart volgt. Na een jeugd 
waarin fotografie en reizen een 
belangrijke rol speelden besloot 
zij na een afgeronde studie rech-
ten, diverse baantjes en het op-
zetten van een eigen fotobedrijf 
om haar werkelijke droom na te 
jagen, werken met, en leren van, 
Jimmy Nelson. 

Gesprek
Ze ontmoette Jimmy Nelson op 
een expositie in Leiden en raak-
te met hem in gesprek. Vervol-
gens, na heel veel telefoontjes en 
vasthoudendheid slaagde ze erin 
diverse opdrachten voor Jimmy 
Nelson te mogen doen. Dit pak-
te zo goed uit dat hij haar vroeg 
of ze met hem samen wilde wer-
ken aan het project waar hij al ja-
ren mee bezig is: het opzoeken 
en vastleggen van inheemse cul-
turen over de hele wereld. Het 
eerste project ‘Before they pass 
away’ en het gelijknamig boek 
is klaar maar een tweede project 
loopt. Dit tweede project wordt 
anders uitgewerkt. Meer interac-
tief. Er wordt een app ontwikkeld 
en bij de foto’s en tekst komt een 
scanlogo waardoor je meegeno-
men wordt op de reizen die Jim-
my Nelson en Stephanie hebben 
gemaakt en gefilmd. Inmiddels 
is Stephanie degene die de films 
maakt van de reizen en de men-
sen interviewt die door Jimmy 
Nelson zo prachtig worden gefo-
tografeerd. 

Liefde
Met groot respect en liefde voor 
de aarde en de mooie mensen 
die daarop leven spreekt Step-
hanie over haar werk. Stephanie 
vertelt over de schoonheid van 
Afrika maar ook over de vervui-
ling die daar is. Het milieu gaat 
haar aan het hart. Ze is een en al 
passie en straalt dat uit. 

Ze vertelt over werken in een 
‘maanpak’ bij -30 graden celsius 
in Mongolië bij de ‘Kazakh eagle 
hunters’, het door de rivier wa-
den in Papua Nieuw-Guinea met 
het volk ‘Kaluli’ waar je benen vol 
met bloedzuigers zitten die er 
door de ‘Kaluli’ met een mache-
te worden afgemaaid, tot aan het 
bezoek aan de Mundari in Zuid-
Soedan die een heel eigen eco-
systeem hebben ontwikkeld én 
waar ze de eerste vreemde be-
zoekers waren. Dankzij hun res-
pectvolle benadering naar ieder 

volk en individu lukt het hen om 
duidelijk te maken wat ze voor 
ogen hebben en wat ze graag 
willen vastleggen. De schoon-
heid van deze mensen en cultu-
ren in beeld brengen en hun wij-
ze van leven in harmonie met de 
natuur. Die culturen waar we zui-
nig op moeten zijn en om dat 
in elk geval via foto’s en films te 
kunnen behouden voor ons na-
geslacht. Dat is de drijfveer van 
Jimmy en Stephanie.

Kritiek
Soms wordt er kritiek geuit op 
de foto’s van Jimmy zoals dat het 
niet echt is wat hij fotografeert 
omdat de mensen speciaal op 
hun mooist voor de foto’s zijn ge-
kleed en op een bepaalde foto-
genieke plek geplaatst worden. 

Stephanie weet deze kritiek uit-
stekend te weerleggen door als 
voorbeeld fotomodel Kate Moss 
te nemen. Als Kate Moss op de 
cover van een glossy staat, is haar 
make-up gedaan, de haren ge-
styled en de belichting perfect 
geregeld in de studio. Toch is het 
dezelfde Kate Moss als degene 
die ’s ochtends door een papa-
razzi vanachter de heg wordt ge-
fotografeerd in haar pyjama met 
los haar en slaaprimpeltjes. Bei-
de zijn echt. Overigens fotogra-
feert Jimmy alleen met natuur-
lijk licht en komen er geen flitsers 
aan te pas. 

Jimmy en Stephanie worden op 
hun reizen vaak geholpen door 
een lokale gids maar ook een ge-
degen vooronderzoek zorgt er-
voor dat het doel wordt bereikt. 
De foto’s en het boek zijn inmid-
dels ook al door de diverse vol-
keren zelf bekeken want ook dat 
vindt het team belangrijk. Ze wil-
len de mensen zelf laten zien hoe 
mooi ze zijn en waarom ze bij 
hen, en met hen, hebben geleefd 
en gefotografeerd. Tijdens haar 
boeiende verhaal zien we de ico-
nische foto’s die Jimmy Nelson 
heeft gemaakt tijdens de rei-
zen. Er komt een diashow voor-
bij van ‘mooie mensen’. Dat zijn 
er veel, zoals Stephanie weet. Dat 
ze gelijk heeft zien we middels 
de prachtige beelden die op het 
scherm langskomen.

Pauze
Na een pauze waarin iedereen 
kon genieten van een hapje en 
een drankje, konden er kritische 
vragen gesteld worden aan Step-
hanie. Uit de antwoorden op 
de vragen bleek de liefde voor 
de aarde en haar bewoners. Ze 
spreekt de hoop uit dat ze door 
middel van hun werk bewustzijn 
kweekt om zuinig te zijn op de 
aarde en haar mooie bewoners 
door deze in hun schoonheid te 
laten zien. 

Mij heeft ze diep geraakt; deze 
29-jarige Stephanie die zich zo 
bewust is van wat werkelijk be-
langrijk is, die niet oordeelt, res-
pect toont voor andere mensen 
en de aarde waarop we leven. De 
passie straalt uit haar ogen en ze 
weet me te boeien van de eerste 
tot de laatste minuut. Een mooi 
mens, die Stephanie!

Foto: Paul Hoogeveen
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Prima begin voor KDO 
met een driepunter
De Kwakel - Na een geslaagd 
voetbalkamp in Oostende, diver-
se trainingen en twee oefenwed-
strijden, stond voor KDO 1 afge-
lopen zondag de eerste competi-
tiewedstrijd van 2018 op het pro-
gramma. Voor het eigen publiek 
kwam de grootste concurrent van 
vorig seizoen in de derde klasse, 
Alphen, op bezoek. De Alphena-
ren kende een moeizame eerste 
competitiehelft en wisten als pro-
movendus in totaal tien punten 
te pakken. Hiermee bivakkeer-
de Alphen voor aanvang van de 
wedstrijd op de dertiende plaats. 
Voor KDO was dit hierdoor direct 
een cruciale wedstrijd en was het 
zaak om afstand te nemen van de 
onderste regionen. Trainer Ray-
mond de Jong kon tegen Alphen 
alleen niet beschikken over Joris 
Kortenhorst (gebroken teen). 

Initiatief
Van meet af aan namen de Kwake-
laars het initiatief in de wedstrijd. 
Doordat Alphen 4-4-2 speelde in 
plaats van 4-3-3, besloot KDO al 
snel direct druk te gaan zetten in 
de opbouw van de Alphense ver-
dediging. In de 3e minuut leid-
de dit overwicht al snel tot een 
openingsdoelpunt. Na een pri-

ma pass van Menno Lingeman 
op Mathijs van Rijn, schoot laatst-
genoemde de bal door de benen 
van de Alphense doelman heen, 
1-0. KDO, met Sven Vlasman voor 
het eerst sinds 2,5 jaar weer in de 
basis, maakte het spel en Alphen 
had hier geen enkel weerwoord 
op. In de 20e minuut was het dan 
ook niet verrassend dat het 2-0 
werd. Thijs Plasmeijer werd on-
deruit gehaald in het zestienme-
tergebied, waardoor KDO een 
strafschop kreeg. Jim Klijn ging 
achter de bal staan en tekende ui-
terst koelbloedig de tweede Kwa-
kelse treffer van de middag aan. 
In het restant van de eerste helft 
kreeg Menno Lingeman nog een 
prima kans op de 3-0 en zorg-
de enkele corners en vrije trap-
pen tot veel onrust achterin bij 
Alphen. Uiteindelijk werd de rust 
bereikt met een 2-0 voorsprong.

Wind in de rug
In de tweede helft speelde KDO 
met de wind in de rug en wil-
de het snel de wedstrijd op slot 
gooien. Alphen vocht voor haar 
laatste kans en oogde bedui-
dend scherper dan in de eerste 
driekwartier. In de 63e minuut 
kwam de spanning ook daadwer-

Geen succes Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Speelronde negen 
bracht niet het beoogde resultaat 
voor de teams van Boule Union 
Thamen. Het eerste tram moest 
tegen Zoetermeer 1, dat een 
thuiswedstrijd speelde. Zoeter-
meer stond na acht speeldagen 
een plaats boven BUT 1, dus het 
ging wel ergens om. De hal van 
Zoetermeer, die overigens deze 
zomer vervangen wordt door een 
nieuwe, kent een heel harde on-
dergrond en dat is moeilijk spe-
len voor onze spelers, die de wat 
zachtere ondergrond van buiten-
banen gewend zijn. Met name 
het plaatsen was een groot pro-
bleem. Dat gold niet voor de spe-
lers van Zoetermeer en binnen de 
kortste keren stond BUT met 5-0 
achter. In de afsluitende doublet-
tenronde wist de equipe Tine Sie-
gel/Henk van Rekum de eer nog 
te redden door hun partij te win-
nen (13-7). De ontmoeting ging 
met 6-1 naar Zoetermeer, dat dus 
twee punten uitliep.

Bodegraven
Het tweede team speelde in Bo-
degraven tegen de nummer twee 
in de stand OSB 2. Was het in de 
uitwedstrijd nog een gelijkspel, 
nu was OSB de sterkere met een 
6-2 overwinning. Dit lijkt een rui-
me overwinning, maar de werke-
lijkheid had ook andersom kun-
nen zijn.
De twee winstpartijen van BUT 
waren 13-1 en 13-0, de vier ver-
liespartijen waren tweemaal 11-
13 en 8-13 en 3-13. Dit beteken-
de dat beide teams een scoresal-
do van 0 hadden (79-79). Maar 
goed toch een ruim verlies en 
daardoor nog steeds hekkenslui-
ter in de stand.

Den Haag
Het derde team speelde uit tegen 
De Goede Worp 4 in Den Haag. 
Voor de spelers van BUT een vol-
ledig onbekend terrein. Deze ont-
moeting ging direct om de vierde 
plaats in de stand. Beide teams 

Wintercompetitie 
petanque afgesloten
Uithoorn - Met de derde speel-
dag werd de Wintercompetitie 
petanque van District West afge-
sloten. Aan deze competitie na-
men uiteindelijk 92 doubletten, 
waaronder twee van Boule Uni-
on Thamen, deel. Deze equipes 
waren verdeeld over 6 poules, 
De equipes van BUT speelden in 
twee verschillende poules en gin-
gen beide voor een top 2 classifi-
catie om voor de komende winter 
ingedeeld te worden in de eerste 
klasse. De equipe Ina Hoekstra/
Henk van Rekum hadden na 
twee speeldagen met hun vierde 
plaats in de tussenstand uitzicht 
op de top twee. Te meer daar zij 
de drie equipes die boven hen 
stonden tijdens de laatste speel-
dag zouden ontmoeten. De start 
was goed met winst op OSB 4. De 
volgende tegenstander was de 
nummer drie in de tussenstand, 
Lijnden 1. Het werd een spannen-
de strijd, maar de winst ging naar 
Lijnden. De volgende partij was 
tegen de nummer twee Lijnden 3. 
Deze partij had gewonnen moe-
ten worden, maar op een stand 
van 10-2 voor BUT raakte Ina en 
Henk het spoor een beetje bijs-
ter en verloren met 11-13. De der-
de partij was dan tegen koploper 
Lijnden 4. 

Spannend
Deze partij ging gelijk op maar 
ging uiteindelijk met 13-10 naar 
de equipe van BUT. De laat-
ste partij van de competitie was 
ook tegen een equipe van Lijn-
den. Ook hier weer een spannen-
de partij, die door een ongeluk-
kig schot van BUT resulteerde in 
een overwinning voor Lijnden 6. 
Met negen winstpartijen eindig-
de BUT 1 op een gedeelde der-
de plaats, maar zakte op onder-
ling resultaat naar plaats vier ach-
ter Bulderbaan 1.
De vierde plaats betekent dat 
BUT 1 in de volgende Wintercom-
petitie doubletten uitkomt in de 
tweede klasse. Dit geld ook voor 
het tweede team van BUT. Mi-
chiel Buchner en Jelle Pekelha-
ring moesten hun laatste compe-
titiedag spelen in Roelofarends-
veen. Zij stonden voor de zware 
opgave om alle vijf de partijen te 
winnen om kans te maken op een 
top twee klassering.  De start was 
goed met een overwinning, maar 
daarop volgde een verlies. Uit-
eindelijk sloten ze de dag af met 
driemaal winst en in totaal acht 
winstpartijen. Daarmee bereik-
ten zij een plaats in de top acht 
van hun poule en ook kwalificatie 
voor de tweede klasse.

Lorraine Voorn beste rummikubber van 2018

Rummikubtoernooi brengt 
4510 euro op voor ALS

Regio - Een kleine honderd deel-
nemers bogen zich over de Rum-
mikubstenen om de beste cijfer-
combinaties uit hun hoge hoed 
te toveren. De sfeer was gezellig 
en de deelnemers hadden er zin 
in en er waren ook een paar nieu-
welingen aan de tafels bijgescho-
ven. Het bleek zo goed te beval-
len dat zij beloofden ‘er volgend 
jaar (het jubileumjaar) zeker weer 
bij te zijn’. Na het traditionele wel-
komstwoord van veilingmeester 
Nicole van der Knaap, waarbij ze 
ook kort uitlegde wat het 22Q11-
syndroom inhoudt, begon de eer-
ste ronde van de lotenverkoop en 
begonnen de deelnemers met de 
spellen. Nieuw dit jaar was de kin-
dercompetitie met een aparte fi-
nale, die om 21.30 uur werd ge-
speeld en gewonnen werd door 
Lianne. Tweede werden June en 
Yoëll, derde Chrissy, vierde Jen-
na, vijfde Femke, zesde Koen, ze-
vende Suus en achtste Iwan. On-
dertussen renden de vrijwilligers 

rond met de loten en schalen met 
hapjes en werd er driftig met de 
vlaggetjes gezwaaid als iemand 
weer eens een prijs had gewon-
nen met een lot. Het doel was 
om niemand met lege handen 
naar huis te laten gaan; degenen 
die aan het eind van het toernooi 
nog steeds niets hadden gewon-
nen, mochten naar voren komen 
en iets komen uitzoeken. Dankzij 
de gulle giften van diverse spon-
sors waren er prijzen genoeg, 
variërend van boeketten bloe-
men en planten in pot tot para-
pu’s, autowasbonnen en schoon-
heidsproducten. Ook was er spe-
ciaal aan de kinderen gedacht, zij 
konden onder meer beachball-
sets, kleurpotloden en zelfs fiets-
tassen winnen.Om de opbrengst 
voor het goede doel verder op te 
drijven, was er ook weer de tra-
ditionele taartenveiling. Dit jaar 
waren er appel-, citroenkwark- 
en vlierbloesemtaarten. De ap-
peltaart bracht na het openings-

bod van 10 euro een recordbe-
drag van 100 euro op. Het duur-
de enige tijd voordat het rumoer 
rondom de recordopbrengst van 
de appeltaart was verstomd... Bij 
de volwassenen waren er twaalf 
rummikubfinalisten. Zij speelden 
aan drie tafels. Rond 23.15 uur 
was ook de uitslag daarvan be-
kend. Er kan dit jaar een nieuwe 
naam op de wisselbeker worden 
bijgeschreven: Lorraine Voorn. 
Haar naam komt bij die van eer-
dere winnaars te staan. De com-
plete uitslag van het ALS Rummi-
kubtoernooi 2018 is als volgt: 1. 
Lorraine Voorn, 2. Arnoud van der 
Knaap, 3. Conny de Bey, 4. Anneke 
Overwater, 5. Carla Duijn en Thijs 
Olieman, 6. Jeroen Pieters, 7. Sa-
bien Alonso en Thea Voorn, 8. Sin-
ka Kemper, 9. Michelle Samson 
en 10. Oliver Jansen. Tot slot werd 
de opbrengst van het negende 
ALS Rummikubtoernooi bekend-
gemaakt. Besloten was om zes-
tig procent van de opbrengst te 
doneren aan de Stichting ALS en 
veertig procent aan de Stichting 
22Q11, een nog onbekend syn-
droom waaraan de jonge Kwa-

Het negende Rummikubtoernooi voor de Stichting ALS heeft 
4510 euro opgebracht. Dit jaar is daar nog een goed doel bijgeko-
men: de Stichting 22Q11.

kelaar Rowan Schijf lijdt. De tota-
le opbrengst van 4510 euro werd 
dan ook als volgt verdeeld: 2706 
euro gaat naar de Stichting ALS 
en 1804 euro gaat naar de Stich-
ting 22Q11. 

Tot slot was er nog belangrijk 
nieuws te melden:  ‘Project TryMe 
heeft geleid tot een eerste stap 
richting behandeling-op-maat 
voor (de tot nu toe nog dodelij-
ke spierziekte) ALS. Onderzoe-
kers ontdekten een mogelijk ef-
fect van lithium, een medicijn te-
gen stemmingswisselingen, bij 
een groep ALS-patiënten met een 
specifieke erfelijke aanleg. Project 
TryMe is gestart met de voorbe-
reidingen voor een medicijnen-
onderzoek voor deze groep ALS-
patiënten’, zo is op de website 
www.als.nl te lezen. Hierop staat 
ook meer informatie over dit on-
derzoek en andere onderzoeken.
Het jaar 2019 is het jubileumjaar 
voor het ALS Rummikubtoernooi; 
op 11 januari is het de tiende keer 
dat het toernooi plaatsheeft. Het 
motto is en blijft: ‘Help ALS de we-
reld uit’. En hoewel alle giften, do-
naties, hulp en onderzoeken voor 
Alex en de enkele jaren geleden 
eveneens overleden Kwakelaar 
Frank Vlasman niet meer heb-
ben mogen baten, wordt ieder-
een nog steeds opgeroepen om 
door te gaan met hun strijd. Een-
ieder die een steentje wil bijdra-
gen, kan terecht op www.alsac-
ties.nl/actie/het-open-als-rummi-
kub-toernooi. 

Corry en Kees 
stelen de show
Regio - Maandagavond 29 ja-
nuari werd met 28 paren de  2e 
ronde van de  4e zitting  van de 
paren competitie van Bridge-
vereniging Uithoorn (BVU) ge-
speeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. 

In deze 2e ronde pakte in de A-
lijn het paar Ans Breggeman & 
Lia Guijt met 60,42% de 1e plaats 
de 2e plaats was voor Wies Glou-
demans & Rineke v Pesch met  
56,60% en de 3e plaats  Marijke 
& Ger v. Praag met 55,56%  in de 
onderste regionen hadden Riki 
Spook & Hans Geels een moeiza-
me come back in de A-lijn en ver-
keren Huib van Geffen & Lambert 

Koeter  in een diepe winter dip. 
In de B-lijn was de 1e plaats ver-
rassend  voor het paar Corry v. Tol 
& Kees Geerlings met de hoogste 
score van de avond  63,39%  de 
2e plaats werd opgeeist door het 
paar Marjan & Ben v/d Broek met 
60,58%  en de 3e plaats voor het 
paar Dieny Verhoeff & Mart v/d 
Voort met 59,53% in de onderste 
regionen hadden de paren Tini 
Lotgerink & Marja Baars en Jac-
queline Beukers & An Volkers hun 
avond niet.      
Het is de BVU er veel aan gelegen 
om zoveel mogelijk instroom te 
krijgen van nieuwe bridgers. Zo 
geven we regelmatig bridgeles-
sen.

stonden gelijk in wedstrijdpun-
ten. Het wilde echter niet lukken. 
De eerste doublettenronde ein-
digde in driemaal verlies. Het leek 
wel of dat door de onbekend-
heid met het terrein kwam, want 
de triplettenronden eindigde in 
tweemaal winst. Dus moest voor 

de overwinning de tweede dou-
blettenronde met driemaal winst 
afgesloten worden voor de over-
winning.
Helaas bleef het op een winstpar-
tij hangen en werd de ontmoe-
ting verloren en de vierde plaats 
in de stand niet bereikt.

Lange kleuren blijft 
lastig bieden bij ABC
Regio - Donderdagochtend 25 ja-
nuari werd de 4e zitting van de 3e 
competitieronde gespeeld. He-
laas waren er door ziekte slechts 
14 paren actief en moesten er 
een aantal bridgers met “vreem-
de partners” spelen, maar de sfeer 
was prima.
Dat een lange kleur hebben las-
tig bieden is, was vooral te mer-
ken bij de spellen vijf en zes in de 
A-lijn en drie en zeven in de B-lijn.
Een lange kleur kan bij sans atout 
extra slagen opleveren, zoals bij 
spel 5 in de A-lijn.
Punten zijn dan soms wat minder 
belangrijk, maar wanneer je over-
al een dekking in hebt en een 
mooie lange dichte kleur (dus 
niet/ of bijna niet van slag hoeft) 
wordt er al gauw 1 sa + 4 of + 5 
gemaakt. Moedig is het dan om 
toch 3 sa uit te bieden, hetgeen 
Henk & Greetje en Addy & Jean-
net hebben gedaan. Het laatste 
paar behaalde zelfs 3 sa +3 bij dit 
spel! 
Bij spel 6 had noord/zuid een lan-
ge schoppenkaart.
Er zat zeker een klein slem in, 
maar dit werd door niemand uit-
geboden. Wel is er 4 schoppen + 
3 en zelfs + 4 gehaald.  Het paar 
dat bij dit spel sans atout bood 
heeft een 0 score, omdat door in-
troevers bij een kleurencontract 
meer slagen konden worden be-
haald. Drie sa +1 was het maxi-
mum. Bij spel 23 was een lange 
ruitenkaart niet voldoende voor 

3 sa en zelfs het 2 ruitencontract 
ging nog 1 down. Met andere 
woorden: bieden blijft lastig! 

Spel 3
Spel 3 in de B-lijn ging drie sans 
atout, door een lange kleur van 
de tegenpartij (meestal hebben 
de tegenstanders een andere lan-
ge kleur en dus moet je denken 
aan dekkingen) 5 down. Slechts 
een 1-schoppencontract werd 
net gehaald. Hier is de bieding 
dus echt misgelopen. Ook in de 
B-lijn bij spel 7 zat een lange har-
tenkleur. Ada en Roelie boden en 
maakten hier een mooi klein slem 
contract 6 harten. De andere pa-
ren boden alleen de manche uit 
maar maakten +2. Controlebie-
dingen zijn bij lange kleuren en 
het hebben van singletons of een 
renonce een uitkomst. Doch het 
gebruiken daarvan is erg lastig, 
zeker als je niet met je vaste part-
ner speelt. Bij spel 23 hebben Le-
ny & Phini 3 sa + 3 behaald, een 
klein slem dus. Ook hier was weer 
een lange kleur beschikbaar. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Henk & Greet  61,81%
2. Leny & Marthe  58,33%
3. Greet & Ria  57,64% 
B-lijn
1. Ciny & Herman  66,25%
2. Ada & Roelie  55,00%
3. Grace & Lotte  51,25%

kelijk terug in de wedstrijd, toen 
Alphen de 2-1 wist te maken. Ge-
lukkig raakte KDO hierdoor niet 
van slag en bleef het strijden voor 
elke bal. Na een oppermachtige 
actie van Mathijs van Rijn aan de 
linkerkant van het veld, werd zo-
wel Mathijs (op de achterlijn) als 
Jesse Stange (rond de penalty-
stip) gevloerd in het zestienme-
tergebied. Dit resulteerde in de 
tweede strafschop van de mid-
dag en het tweede doelpunt van 
Jim Klijn, 3-1. Nadat de Alphen-
se grensrechter tot tweemaal toe 
zijn ploeg behoedde van een gro-
tere achterstand, wist KDO in de 
78e minuut alsnog de 4-1 te ma-
ken. Jesse Stange, deze middag 
spelend als linksbuiten, strafte 
geklungel van de Alphense doel-
man af en maakte tot zijn grote 
genoegen het vierde Kwakelse 
doelpunt. In de slotminuten gun-
de Raymond de Jong zijn wissel-
spelers ook enkele speelminuten 
en kwam de terechte overwin-
ning geen moment meer in ge-
vaar.

Voorsprong
Door deze zeer belangrijke drie-
punter heeft KDO het verschil 
met Alphen vergroot naar zeven 
punten en is de weg omhoog in-
geslagen. Doordat de top vijf in 
de 2e klasse C niet wist te winnen, 
worden de onderlinge verschillen 
alleen nog maar kleiner. De Kwa-
kelaars stijgen ‘slechts’ 1 plaats 

en staan nu 9e, maar het verschil 
met bijvoorbeeld nummer twee 
RKDEO is vijf punten. Volgende 
week speelt KDO de uitwedstrijd 
tegen nummer vijf TAC’90. In de 
eerste competitiewedstrijd eta-
leerde het Hindoestaanse elftal in 
De Kwakel zijn klasse en won het 
verdiend met 0-4. Echter werden 
hun prestaties, na 12 punten uit 
4 wedstrijden, steeds wisselvalli-
ger. Kortom, wellicht maakt KDO 
a.s. zondag in Den Haag wel veel 
meer kans dan eind september jl. 
Op basis van het spel tegen Al-
phen kan volgende week zo maar 
de volgende horde richting de 
subtop worden genomen.
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Koploper SAS’70 Dames 
1 verslaat nummer twee
Uithoorn - Op de dag dat een 
enorme westerstorm over Neder-
land raasde stond er in de avond 
een topper op het programma: 
SAS’70 de nummer één tegen Jo-
nas de nummer twee. De eerste 
ontmoeting in Beverwijk eindig-
de in een 1-3 overwinning voor 
SAS’70, maar Jonas had daarna 
niet meer verloren. Dus een span-
nende pot zou het zeker kun-
nen worden. SAS ging al met een 
goed gevoel en vooral goed ge-
kleed het veld op. SAS’70 heeft 
namelijk sinds afgelopen week 
nieuwe tenues met voor dames 
1, twee mooie sponsors: Phae-
dra’s bubbelshop (Phaedram.nl) 
en Motion fysiotherapie.
Door de gevolgen van de storm 
leek het of Jonas niet volledig zou 
zijn maar toch stond er een vol-
waardig en compleet team dat 
meteen liet merken wel wat pun-

ten te willen halen bij SAS’70.  
Maar de jonge dames van SAS’70 
stonden dat niet toe. Af en toe 
waren er wel wat dipjes bij SAS’70 
in de service pass maar dat werd 
door het uitstekende spelverde-
len van Britta goed opgevangen 
waardoor de aanvallers toch van-
af alle posities de aanval konden 
afmaken. Het team stond, ge-
steund door veel publiek, gewel-
dig te spelen en knokte zich naar 
een keiharde 4-0 overwinning: 
25-19; 25-17; 25-20; 25-18.  
Ook H1 won heel netjes met 4-0 
van Smashing Velsen en houdt 
hiermee zicht op de 2e plaats. Het 
jonge H4 wist met 3-2 van Spaar-
nestad te winnen. D2 verloor, ge-
zien de stand in de ranglijst, ver-
rassend met 1-3 van VCH D4. En 
de meiden van MB konden he-
laas geen setje van AMVJ Marti-
nus pakken en verloren met 0-4.  

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 25 ja-
nuari vond er weer de wekelijk-
se klaverjasavond in de Schutse 
plaats waaraan door 44 liefheb-
bers werd deelgenomen. Deze 
avond hadden, in tegenstelling 
tot de vorige twee kaartavon-
den, de mannen bij de verde-
ling van de hoofdprijzen weer de 
overhand. Als eerste eindigde dit-
maal Gaby Abdesselem met een 
hoge score van 7956 punten. Jan 
de Kuijer die met 7829 punten al 
winnaar dacht te zijn moest he-
laas voor hem genoegen nemen 
met de tweede prijs terwijl Ger-
rie Ruimschoot met een nog al-
tijd aanzienlijk puntentotaal van 
7470 niet verder kwam dan de 
derde plaats. De poedelprijs ging 
deze avond naar Bettie Verhaegh. 
Zij bereikte met 4412 punten 
ruimschoots de laatste plaats en 
mag door dit resultaat, om haar 

verdriet te verdrinken, de volgen-
de kaartavond  een �esje wijn in 
ontvangst nemen.

Marsen
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUO plant  verzorgde prach-
tige boeketten bloemen, gingen 
deze avond naar Els Luyten, Ada 
van Maarseveen, Bep Groeneveld 
en Gijs Brozius terwijl de cadeau-
bonnen, eveneens te besteden 
bij DUO plant, in deze categorie 
gewonnen werden door Riet de 
Beer, wederom Ada van Maarse-
veen, Gerrie Ruimschoot en Gaby 
Abdesselem.
De marsenprijzen bestaande uit 
een �es wijn werden deze keer 
gewonnen door  Bep Groeneveld, 
Ria Verhoef, Cor de Beer en Her-
man de Jong. Al met al was het 
weer een geslaagde klaverjas-
avond.

Windstilte bij B.V.K
De Kwakel - Na de stormachti-
ge ontwikkelingen van vorige 
week was er deze week sprake 
van een spreekwoordelijk wind-
stilte in Dorpshuis De Quakel op 
de gebruikelijke donderdagse 
bridgeavond. Er waren ook veel 
minder paren dan vorige week 
naar De Kwakel getogen, want 
met slechts 40 paren werd af-
getrapt waar dat er vorige week 
nog 46 waren. Het weerhield de 
wel aanwezige paren er natuur-
lijk niet van om hun beste bridge-
benen voor te zetten en met na-
me in de C-lijn was er wat vuur-
werk, wat met de gememoreer-
de windstilte samen een mooie 
combinatie vormt. In die C-lijn 
knalden Mayke Dekker en Trudy 
Fernhout er met 65,83% lustig op 
los. Het was de topscore van de 
avond en dus uiteraard ook de 
1e plaats in deze lijn. Ton Scholte 
en Wim Maarschalk deden goede 
zaken  voor het algemeen klasse-
ment door met 61,67% 2e te wor-
den en en passant de 1e plaats in 
de totaalstand te veroveren met 
een geruststellende voorsprong. 
Met 60,52% werden Ria en Hans 
Broers 3e.

B-lijn
In de B-lijn een wat wisselend sco-
reverloop van Emmy en Gerard 

van Beek. Deze week veroverden 
zij weer eens de 1e plaats met 
59,72% en die positie nemen zij 
met nog 2 ronden te gaan ook in 
op de totaalranglijst. Een terug-
keer naar de A lijn lonkt dus.
Tooos Boerlage en Annie Lauwers 
presteren ook zeer wisselval-
lig. Deze keer werden zij 2e met 
59,38% en dat staan zij ook in de 
totaalstand. Elisabeth en Nan v.d. 
Berg bevestigen het ‘spríngerige’ 
karakter van de paren in de B lijn. 
Zij werden 3e met 58,33%.
Addie en Hetty sloten de rij.

A-lijn
In de A-lijn lagen de scores dicht 
bij elkaar, plaats 12 van Paula en 
An uitgezonderd. Tussen num-
mer 1 en nummer 11 was het ver-
schil slechts 15%, tussen 11 en 12 
was dat alleen al 9%.
Op de 1e plaats weer eens Nel-
ly Vork en Andre Verhoef met 
58,75%. Zij werden gevolgd door 
Rina van Vliet en Gerda Bosboom 
met 56,25%. Kitty en Huub van 
Beem hadden wat scoreverloop 
betreft B lijners kunnen zijn. Nu 
noteerden zij 54,17% en dat was 
goed voor de 3e plaats.
In de totaalstand zijn Truus Lan-
gelaan en Elly van Nieuwkoop 
1e, maar de top 4 staat hier heel 
dicht bij elkaar.

Valse start voor 
Legmeervogels

De voornaamste reden van de ne-
derlaag is heel simpel: niet e�ec-
tief omgaan met de vele, vele mo-
gelijkheden die Legmeervogels 
heet weten te creëren. 
Binnen 15 minuten weet Leg-
meervogels al een aantal goede 
mogelijkheden te creëren om de 
openingstre�er te maken in deze 
wedstrijd maar de afwerking laat 
te wensen over.
Als je zelf dan niet weet te sco-
re dan doet jouw tegenstander 
dit wel. Bij een uitval van Fortu-
na Wormerveer is het FerryHeijnis 
die centraal verdediger Noud 
Schartman met een fraaie bewe-
ging weet te passeren om ver-
volgens oog in oog met doelman 
Mitchel Dijkstra niet faalt en de 
gastheren op een 1-0 voorsprong 
brengt.
Deze 1-0 voorsprong voor de 
thuisclub had niet lang op het 
scorebord hoeve te staan als Yo-
rick van der Deijl en Yasin Poy-
raz, binnen 5 minuten na de ope-
ningstre�er, wat koel bloediger 
waren omgegaan met de unieke 
mogelijkheden.

Van der Deijl staat oog in oog met 
doelman Nordin Bakker van For-
tuna Wormerveer en Yasin Poyraz  
wilde het veel te mooi doen op 10 
meter van het doel waardoor nje-
frey Tol van Fortuna Wormerveer 
zijn inzet blokkeerde; beide mo-
gelijkheden worden dus niet be-
nut. 

Kansen
Enkele minuten na deze kansen 
voor Legmeervogels is er een 
kans voor Damien de Vegt Een 
voorzet van Yasin Poyraz, een 
handig overstapje van Yorick van 
der Deijl brengt de bal voor de 
voeten van Damien de Vegt  in 
kansrijke positie.
Maar ook zijn zwakke inzet is een 
makkelijke prooi voor de doel-
man van Fortuna Wormerveer.
Fortuna Wormerveer is in deze fa-
se van de strijd ver teruggedron-
gen op eigen helft en Legmeer-
vogels heeft moeite dit versterkte 
bastion binnen te dringen.
Vlak voor de rust een pas van 
Kenneth van der Nolk van Gogh 
brengt Yasin Poyraz weer in een 

Einde cyclocross 
seizoen voor UWTC
Uithoorn - Zaterdag 27 janua-
ri reed er nog een groepje UWTC 
leden in Rucphen. Hier lag een 
zwaar parcours, met heel veel 
bochten. Bart de Veer, Bas de 
Bruin en Tommy Oude Elferink 
hadden een goede start. Bart de 
hele week al erg verkouden, kon 
zijn goede positie voorin helaas 
niet handhaven en was de hele 
wedstrijd behoorlijk aan het af-
zien. Bas en Tommy zaten mooi in 
koers totdat bij Bas de tube eraf 
liep....helaas gebeurde dit heel 
ver van de wisselpost en stap-
te Bas uit de koers. Ook Dennis 
Moolhuijsen moest de koers ver-
laten met een gebroken stuur na 
een valpartij op een weggedeel-
te. Tommy reed een puike wed-
strijd en pakte de vierde plaats, 
Bart werd 11e, Maarten Postma 
34e. Bij de junioren reed Ian van 
den Berg naar de 19e plaats.

‘s Heerenberg
Op zondag ging de reis voor de 
UWTC leden naar het Oosten 
van het land voor de laatste cross 
van het seizoen in ‘s Heerenberg. 
Het was een snel  rondje met een 
stukje ‘bos’ met wat hoogtever-
schil en een gedeelte ging over 
een maïsveld. Pittig rondje dus. 
Bas, Tommy en Bart hadden weer 
een prima start. Een klein groepje 
renners wist weg te rijden en de-
ze mannen werden niet meer te-
rug gezien. Hierachter reed Bas 
met Klaas Groenen en Bart en 
Tommy hier weer iets achter. In 
de laatste ronde liep Bas zijn ket-

ting eraf waardoor Bart Bas weer 
voorbij wist te komen. Bas kreeg 
na even prutsen zijn ketting er-
op en hij kwam nog weer heel 
dicht bij Bart in de buurt. Bart 6e, 
Bas 8e en Tommy werd 13e. Ook 
Tommy had nog pech gehad on-
derweg met een afgelopen ket-
ting. Bij de dames reed trainings-
lid Judith van Maanen naar de 8e 
plaats, Jeanine Laudy werd 13e 
en Rebecca Cornelisse reed de 
wedstrijd niet uit nadat zij pech 
onderweg kreeg. 
Alleen de dames van het UWTCX 
team rijden nog een internationa-
le cross in Hulst, voor de mannen 
is het seizoen voorbij. Met enkele 
podiumplaatsen voor Tommy en 
Bart en veel andere mooie klas-
seringen kunnen we spreken van 
een geslaagd seizoen voor onze 
veldrijders.

Koppelcross Hilversum
In Hilversum wordt bij GWC de 
Adelaar het cyclocross seizoen 
altijd afgesloten met de koppel-
cross. Een koppel bestaat uit een 
40- renner en een 40+ renner. Ie-
dere ronde wisselen de renners 
elkaar af. Het koppel wat na een 
uur de meeste rondes heeft ge-
reden gaat er met de winst van-
door. Er zouden 2 UWTC koppels 
van start gaan: Ian van den Berg 
met Jauko Hartveld en Sven Bus-
kermolen met Sjon van den Berg. 
Door ziekte van Sjon kon Sven nu 
helaas niet van start gaan. Ian en 
Jauko deden het prima en wer-
den 8ste. (foto: Jolanda Paul)

Sportcafé de Midi’s en 
ra er  naar nale

De Kwakel - De avond startte 
met de Grashoppers tegen Nieuw 
Deco. De Grashoppers komen al 
snel op voorsprong. Hun twee-
de kans was meteen raak: 1-0. 
Halverwege een uitgelezen kans 
voor Nieuw Deco, maar hun inzet 
gaat net naast. Na een snelle uit-
braak komt Grashoppers op 2-0. 
In de slotseconde wordt het zelf 
nog 3-0. De volgende wedstrijd is 
tussen Netsquare en High Milf. De 
eerste aanval van Netsquare is ge-
lijk raak: 1-0. De wedstrijd golft op 
en neer. Vlak voor tijd komt High 
Milf op gelijke hoogte en in de 
laatste minuut maken zij ook nog 
de winnende tre�er: 1-2. De laat-
ste wedstrijd van de eerste ronde 
is tussen Sportcafé de Midi’s te-
gen Je raad het nooit. Je raad het 
nooit start de wedstrijd sterk met 
een bal op de paal. Beide teams 
moeten er nog een beetje inko-
men. Met 5 minuten op de klok 
komt Sportcafé de Midi’s via een 
eigen goal op voorsprong. Vlak 
voor tijd wordt het via een schit-
terend schot vanaf de zijkant toch 
nog gelijk: 1-1.

Moeilijk
De Grasshoppers hebben het in 
hun tweede wedstrijd lastig te-
gen Netsquare. Na een bal op de 
paal lijkt de wedstrijd af te steve-
nen op een brilstand, maar met 
nog 30 seconden te gaan weten 
ze toch nog de winnende tre�er 
te maken. De volgende wedstrijd 
gaat tussen High Milf en Sport-
café de Midi’s. De laatste van de 
twee moet winnen om niet te 
ver achterop te raken. Halverwe-
ge de wedstrijd komen ze op een 
0-1 voorsprong. Kort daarna ma-
ken ze met een snelle counter 
ook nog de 0-2. Je raad het nooit 
speelt tegen Nieuw Deco en staat 
na 5 minuten al op een 2-0 voor-
sprong. Een vrije trap van Nieuw 
Deco gaat door de muur en door 
de benen van de keeper het doel 
in: 2-1. Vervolgens gaat er een 
bal via beide palen het doel weer 
uit, maar in de slotseconde weet 
Nieuw Deco er toch nog een ge-
lijkspel uit te halen: 2-2.

Penalty
In de derde ronde starten de Gras-
hoppers tegen High Milf. De wed-
strijd gaat gelijk op, maar halver-
wege komt High Milf op een 0-1 
voorsprong. Een halve voorzet 
laat de keeper van High Milf kans-
loos. In de daarop volgende aan-
val wordt het zelfs 2-1. Grashop-

pers weet de wedstrijd, via een 
penalty en een goal vlak voor tijd, 
met een ruim verschil winnend af 
te sluiten: 4-1. Nieuw Deco moet 
het in hun derde wedstrijd opne-
men tegen Sportcafé de Midi’s. 
Deze laatste komt via een lucky 
goal op voorsprong. De bal gaat 
tegen de paal en via rug van de 
keeper het doel in. In het vervolg 
heeft Nieuw Deco pech. Een in-
zet wordt gestopt door de kee-
per en vervolgens schiet een spe-
ler van Sportcafé de Midi’s op de 
eigen doelpaal. Sportcafé de Mi-
di’s blijkt toch een maatje te groot 
en het eindigt in een eenvoudige 
0-3 overwinning. Team Netsquare 
heeft de eerste twee wedstrij-
den verloren en moet dus win-
nen Je raad het nooit. Ze starten 
de wedstrijd goed en komen op 
een 1-0 voorsprong. Vlak voor tijd 
komt Je raad het nooit nog op ge-
lijke hoogte, maar met nog 1 mi-
nuut te spelen maken ze via een 
rebound met de keeper toch nog 
de winnende tre�er: 2-1.

Scoren
De vierde ronde start met twee 
teams die nog ongeslagen zijn: 
Grashoppers tegen Sportcafé de 
Midi’s. Na 5 minuten staat het al 
0-1 voor Sportcafé de Midi’s. De 
Grashoppers zetten alles op alles 
om de gelijkmaker te scoren. De 
keeper gaat ook meespelen en 
vlak voor tijd krijgen ze nog een 
grote kans maar dat schot gaat 
net naast. Sportcafé de Midi’s is 
door deze overwinning al zeker 
van plaatsing voor de �nale. In de 
volgende wedstrijd tussen High 
Milf en Je raad het nooit gaat het 
gelijk op. Halverwege de wed-
strijd staat het 2-2, maar daar-
na loopt High Milf eenvoudig uit 
tot 5-2. De ronde eindigt met een 
wedstrijd tussen Netsquare en 
Nieuw Deco. Deze laatste is nog 
op zoek naar de eerste overwin-
ning. Na een 1-0 achterstand we-
ten ze de wedstrijd in hun voor-
deel om te buigen: 1-2. De laat-
ste ronde is eigenlijk niet meer 
van belang, want zowel Sportca-
fé de Midi’s en Grashoppers zijn 
niet meer in te halen door de an-
dere teams. High Milf kan in pun-
ten nog wel op gelijke hoogte ko-
men met de Grashoppers, maar 
door het onderlinge resultaat (4-
1 verlies) zijn ze uitgeschakeld. 
De eindstand is als volgt:
1. Sportcafé de Midi’s 13 punten
2. Grashoppers  9 punten
3. High Milf  9 punten 

kansrijke positie om Legmeervo-
gels nog voor de rust naast Fortu-
na Wormerveer te schieten, maar 
ook nu heeft hij te veel werk om 
de bal onder controle te krijgen 
en gaat er weer een kans verlo-
ren. 
Legmeervogels speelt dan al eni-
ge tijd tegen 10 man. Een volko-
men onnodige overtreding van 
Ferry Heijnis op Kenneth van der 
Nolk van Gogh lever hem zijn 
tweede gele kaart op en kon hij 
dus met rood het veld verlaten. 
Bij de rust kijkt Legmeervogels 
nog steeds tegen de 1-0 achter-
stand aan. 

Niet verzilveren
In de tweede helft is het Leg-
meervogels wat het spel maakt 
maar ook nu weet Legmeervo-
gels kansen te creëren maar nog 
steeds niet deze te verzilveren. 
Een vrije trap van Dennis Bak-
ker in de 47ste minuut, net bui-
ten het 16-meter gebied eindigt 
op de vuisten van doelman Nor-
din Bakker.
Even later probeert Yasin Poraz 
het van afstand maar ook zijn 
schot levert de zo gewenst tre�er 
voor Legmeervogels niet op.
Fortuna Wormerveer moet het 
voornamelijk hebben van de 
counter maar de verdediging van 
Legmeervogels is op zijn hoede 
en geeft eigenlijk geen kans meer 
weg.

Tweede helft
In de tweede helft is Legmeer-
vogels heer en meester maar het 

tempo om de het versterkte bas-
tion van Fortuna Wormer veer 
binnen te dringen is te laag en 
de beide vleugel aanvallers van 
Legmeervogels Tim Correia hele-
maal niet en Yasin Poraz zo nu en 
dan een bruikbare voorzet af te 
leveren. Legmeervogels gaat het 
dan proberen met afstandscho-
ten. Deze gaan wel richting het 
doel maar doelman Nordin Bak-
ker kijkt de ballen naast of over 
het doel.
In de 64ste minuut glipt Yasin Po-
raz nu wel een keer langs zijn di-
recte tegenstander, de bal komt 
bij de vrijstaande Damien de Vegt 
maar ook zijn inzet treft geen 
doel. In d e81ste minuut is er dan 
toch bijna de gelijkmaker maar 
de inzet van Dennis Bakker wordt 
door een verdediger van Fortu-
na Wormerveer voor de doellijn 
weggewerkt nadat doelam Bak-
ker was gepasseerd.
Vlak voor het eindsignaal mag 
ook Damien de Vegt van Leg-
meervogels na zijn tweede ge-
le kaart het veld verlaten. Ver in 
blessure tijd en tijdesn een van 
de schaarse mogelijkheden voor 
Fortuna Wormerveer valt dan de 
beslissing. Bijna op de achterlijn 
staande weet een aanvaller van 
Fortina Wormerveer vier man van 
Legmeervogels te passeren en 
ten slotte ook doeman Mitchel 
Dijkstra en staat de 2-0 op het 
scorebord.
Al met al een nederlaag van Leg-
meervogels die vooral is geko-
men door het niet weten te sco-
re in de meest kansrijke posities.

Uithoorn - De eerste competitiewedstrijd in het jaar 2018 is voor 
Legmeervogels is een onnodige nederlaag geëindigd, tegen de 
nu nieuwe koploper in de 1ste klasse A, Fortuna Wormerveer.
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Argon doet zich tekort 
in Nootdorp
Mijdrecht - In een sportieve wed-
strijd heeft Argon zich in de wed-
strijd tegen Nootdorp duidelijk 
tekort gedaan. Nootdorp kwam 
al na zes minuten gemakkelijk 
op voorsprong maar daarna ging 
het in de eerste helft tamelijk ge-
lijk op, in het vervolg kreeg Argon 
heel wat mogelijkheden maar de 
pechduivel was duidelijk aanwe-
zig in Nootdorp.
Een gemakkelijk gegeven straf-
schop zeven minuten voor tijd 
werd door Argon gemist en ook 
100% kansen werden niet verzil-
verd.

Snel tegendoelpunt
Argon liep in deze wedstrijd al 
snel achter de feiten aan, Noot-
dorp speler Polina Luiza kon vrij 
gemakkelijk het strafschopge-
bied binnen wandelen en ver-
der ongehinderd een hoek uit-
zoeken, het werd rechts en te 
dichtbij voor Romero Antonioli 
om te kunnen ingrijpen. 1-0. Ar-
gon probeerde natuurlijk om de-
ze achterstand ongedaan te ma-
ken echter de mogelijkheden die 
er waren lukten allemaal net niet. 
Een verre ingooi werd door Pa-
trick Lokken ingekopt maar door 
doelman Augustinus tot hoek-
schop verwerkt, de hoekschop 
die volgde werd ook een prooi 
voor de Nootdorp sluitpost. Ook 
een vrije trap van Maikel van de 
Water pakte de keeper en een po-
ging van Stefan Tichelaar ging 
naast. Nootdorp kreeg een paar 
vrije trappen die er gevaarlijk uit-
zagen maar Antonioli, al kreeg hij 
bij een corner van Nick Sleeking 
in tweede instantie de bal onder 
controle, greep tijdig in. Argon 
kreeg voor rust nog een moge-
lijkheid, een hoekschop van Ste-
fan Tichelaar werd door Dennis 

Filippo maar net naast geknald. 
Vlak voor rust moest Patrick Lok-
ken worden vervangen, na een 
botsing met keeper Augustinus 
kon hij niet meer verder spelen, 
Imar kort verving hem.

Gemiste kansen
De tweede helft verving coach 
Ron van Niekerk Rida die zijn 
plaats moest afstaan aan Jord-
ly Petronia. Argon speelde de 
tweede helft wel beter en had 
een groot veldoverwicht maar 
de scherpte ontbrak. Een schot 
van Ian Refos ging naast en Ti-
chelaar had opnieuw geen ge-
luk toen hij op aangeven van Mai-
kel van de Water op doel knalde 
maar zag dat keeper Augustinus 
met de voet kon redden. Ook en 
afstandsschot van Lorenzo Zorn 
zoefde langs de verkeerde kant 
van de paal. Nootdorp zat ook 
niet stil zo werd een hoekschop 
van Nick Sleeking een prooi voor 
Antonioli en bij een vrije kans 
voor Charlie Windhorst kon de Ar-
gon verdediging hem net op tijd 
de bal ontfutselen. Dat lot onder-
ging ook Nootdorp aanvaller Po-
lina Luiza. Vervolgens knalde van 
de Water op de keeper en schoot 
de voor Coen Horb ingevallen 
Younes Ouaali over. De laatste ze-
ven minuten waren de grootste 
kansen voor Argon, een gemak-
kelijk gegeven strafschop werd 
door Tichelaar te slap ingescho-
ten. Maar drie minuten later kon 
Tichelaar zich revancheren, op 
aangeven van Kort schoot hij van 
dichtbij op de keeper. Een teleur-
stellend resultaat voor een hard 
werkend Argon.
Zaterdag kan Argon zich revan-
cheren als RVVH op bezoek komt. 
Maar eerste woensdag thuis voor 
de beker tegen Velsen. 

Vijf eerste prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – In Almere hebben 23 ju-
doka’s van Judoschool Blaauw 
meegedaan aan het 2e Fuyiama-
toernooi van dit seizoen. In de 
ochtende waren de jongste meis-
jes aan de beurt en aan het ein-
de van de dag kwamen de seni-
oren in actie. Ook deden er een 
aantal leerlingen voor het eerst 
mee aan een toernooi buiten de 
club. Ook voor Wesley Daudeij 
was het de eerste keer dat hij aan 
een toernooi meedeed. Dit ging 
harstikke goed en hij wist met 
mooie O-Goshi zijn tegenstan-
ders links te werpen. In zijn pou-
le wist hij de eerste plaats te be-
halen. Bij de grotere jeugd liet Ro-
an van der Burch zien dat hij voor-
uit gaat in zijn wedstrijden. Nadat 
hij zich liet verrassen in zijn eerste 
wedstrijd herstelde hij zich goed. 
Hij paste zijn taktiek aan en wist 
te winnen van een lastige tegen-

stander. Na 4 wedstrijden eindig-
de hij als 2e in zijn poule. Aan het 
eind van de wedstrijddag waren 
er 5 eerste, 5 tweede prijzen be-
haald 13 derde prijzen behaald.
De volgende deelnemers werden 
eerste: Amy Dekkers, Boyd Smit, 
Sebastian van Wolferen, Sem 
Hoogendoorn, Wesley Daudeij
De volgende deelnemers werden 
tweede: Bas Franzen, Bjorn van 
der Linden, Jens Lek, Roan van 
der Burch, Thijmen Hooijman
De volgende deelnemers werden 
derde: Julia Zanting, Julius Muller, 
Justin Geerts, Koen Dekkers, Lars 
van der Linden, Mathieu Antonis, 
Mecx Burg, Nigel Enthoven, Niki-
ta de Boer, Peter lau�er, Sam van 
der Jagt, Simon Klappe, Viggo 
De Lange. Wilt u meer informatie 
over judo bij judoschool Blaauw 
kijkt u dan eens op de site www.
judoschoolblaauw.nl.

Voetbalvereniging CSW
Eerste Gerrie Spruijt 
voetbaltoernooi 2018
Wilnis - Op zaterdag 20 janua-
ri is het Gerrie Spruijt voetbal-
toernooi voor de meiden en jon-
gens onder de 13 jaar bij CSW ge-
speeld. Dit toernooi is de opvol-
ger van het inmiddels legenda-
rische Gerrie Spruijt zaalvoetbal 
toernooi, alleen wordt dit toer-
nooi nu georganiseerd op het 
hoofdveld van CSW in plaats van 
in de zaal. Nog steeds is dit toer-
nooi een eerbetoon aan Gerrie 
Spruijt, de in 2007 overleden trai-
ner en coördinator van de E en F 
jeugd. Leuk om te vermelden is 
dat de zus van Gerrie Spruijt spe-
ciaal naar CSW kwam om de af-
trap te verrichten. 

200
In totaal kwamen er deze dag bij-
na 200 voetbalfanaten naar CSW 
om daar in poules tegen elkaar 
de strijd aan te gaan. De nacht-
vorst voorafgaand aan het toer-
nooi dreigde nog bijna roet in het 
eten te gooien voor de allerklein-
ste spelers en speelsters van CSW 
die al om half 9 op het veld ston-
den. Maar de vorst was net op tijd 
vertrokken. Met veel enthousias-
me en passie werden er in de och-
tend 57 wedstrijden gespeeld. 
Naast de punten op het veld wa-
ren er voor de teams ook punten 
te verdienen bij een heuse CSW 
voetbal pub quiz met leuke voet-
balvragen. Uiteindelijk werd de �-
nale bij de jeugd onder de 9 jaar 
gewonnen door Bayern München 
en bij de jeugd onder de 11 jaar 
door Galatasaray.

Anouk Hoogendijk
Speciaal voor de prijsuitreiking 
was Anouk Hoogendijk op deze 
dag naar haar oude club geko-

men. Na het zetten van vele hand-
tekeningen op de shirts, voetbal-
schoenen en ballen mochten bei-
de kampioenen op het bordes 
van de CSW kantine de medaille 
van Anouk in ontvangst nemen. 
Het was heel mooi dat Anouk alle 
tijd nam voor het uitdelen van de 
handtekeningen en natuurlijk de 
vele fotoshoots.
Ondanks al haar succes is Anouk 
ontzettend aardig en gewoon 
gebleven. Daar mogen de heren 
voetballers een voorbeeld aan 
nemen. Natuurlijk willen we na-
mens de organisatie ook graag 
Nant Hartel bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de me-
dailles. 

Spanning
In de middag was het tijd voor de 
jongens en meiden onder de 13 
jaar. Zij speelden in twee poules 
van elk vijf teams en ook hier we-
derom spanning op het veld en in 
de kantine met de CSW pub quiz. 
Het in grote getalen gekomen pu-
bliek werd warm gehouden met 
warme chocomel en glühwein. 
De muzikale omlijsting van het 
toernooi was wederom in goede 
handen bij Rene van Dijk en Bas 
Vis. Nadat Marcel van der Schaaf, 
de voorzitter van CSW, de 1e prijs 
in deze categorie had overhan-
digd was het tijd voor een live op-
treden van zanger Thomas Ouds-
hoorn. Hij trakteerde het aanwe-
zige publiek in de CSW kantine 
op een paar lekker meezing num-
mers en daarmee kwam een ein-
de een zeer geslaagde 1e editie 
van het Gerrie Spruijt Voetbal-
toernooi. Er mag worden terug-
gekeken op een zeer geslaagd 
voetbaltoernooi.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 2 februari 2018 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen. Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en 
is de winnaar of winnares is be-
kend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Telefoon is 0297-
263562. E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de  
nieuwe prijsklaverjas competi-

tie voor 2018: 2 en 16 februari, 2, 
16 en 30 maart, 13 april, 11 en 25 
mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Alle da-
tums onder voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1 Greet v. scheppingen 6880 pnt
2  Henk Ruijzenaars  6634 pnt
3  Gerda Borburg  6633 pnt
4  Greet Koot  6626 pnt
5 Brenda Hoksbergen  6523 pnt
6  Wilma Nelis  6505 pnt

En de poedelprijs was deze avond 
voor Martien de Kuijer met 4917.

Stroomstoring treft 
biljarters
Mijdrecht - Afgelopen woens-
dagavond is de wedstrijd tussen 
Bar Adelhof 2 en The Peanutbar 
1 om de beker gestaakt door een 
�inke stroomstoring. De kaarsjes 
moesten in Bar Adelhof op tafel 
maar omdat het nogal lang duur-
de wordt de wedstrijd op een an-
der tijdstip uitgespeeld. Dio, De 
Biljartmakers en Lutis/De Spring-
bok benutte deze bekerweek het 
best want deze teams behaal-

de 45 van de 48 te behalen wed-
strijdpunten. Bar Adelhof 3 kwam 
bij De Merel/Heerenlux 2 tot 44 
wedstrijdpunten.
De hoogste serie en kortste par-
tij vonden in De Merel plaats.   Ca-
ty Jansen kwam tot een serie van 
16 (36.36% van haar te maken ca-
ramboles).Pieter Langelaan van 
De Springbok 2 wist in slechts 18 
beurten van Dorus van der Meer 
te winnen.

Leeflang en Berkelaar 
winnen zes-ballen toernooi
Regio - De Ronde Venen - Maar 
liefst 18 spelers en speelsters 
plaatsten zich voor  de �nales van 
het zes ballen toernooi van bil-
jartclub de Merel  afgelopen za-
terdag 27 januari en dat leverden 
de volgende winnaars op:
In de c poule was Richard Leef-
lang, debutant en aanstormend 
talent alle mede �nalisten de 
baas in de �nale en die verras-
send de eerste grote prijs uit 
zijn    biljart carrière binnen haal-
de,    Edmar Dermijn werd keu-
rig tweede ook al een debutant 
en  als goede  derde  kwam Ralph 
Dam uit de bus die op toernooi-
en toch altijd goed presteert met 
zijn onnavolgbare spel maar de-
ze avond zijn vizier niet op scherp 
had staan dus zijn tegenstanders 
mazzel hadden. In de b poule 
won Wim Berkelaar uit Mijdrecht 
met ruim verschil van Jeroen van 
Rijn die sterk speelde maar het 
toch moest a�eggen tegen Wim 
en dus knap tweede werd, de 
derde plaats was voor Alex Drie-

huis die zich toch iet wat vergiste 
in het spelletje met zes ballen en 
het te gemakkelijk opnam maar 
toch nog derde werd.

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Voor de korfballers 
van Vinkeveen vielen de doel-
punten afgelopen zaterdag weer 
eens in de juiste korf. Na drie ver-
loren partijen in het nieuwe jaar 
moest het onderaan staande DTS 
eraan geloven: de thuisploeg ze-
gevierde met 21-12.Aangemoe-
digd door het team van de week, 
de F1, dat zelf met 20-7 succesvol 
was die morgen, kwam het Suit-
eteam sterk uit de startblokken. 
Binnen zes seconden was het 1-0 
na een doorloopbal van Aanvoer-
ster Annick Stokhof. Vijf minu-
ten later mochten de bezoekers 
uit Enkhuizen nivelleren vanaf de 
stip: 1-1. Direct hierna evenwel 
bracht beoogd preses van De Vin-
ken, Kelvin Hoogeboom de stand 
op 2-1 en zijn eigen totaal boven 
de magische 400 tre�ers in o�-
ciële competitiewedstrijden van 
het vlaggenschip. Vakmaatje Je-
rom Stokhof liet vervolgens 3-1 
noteren. Daarna ging De Vinken 
even los. Gideon Lee�ang scoor-
de van afstand en na twee afge-
keurde Vinkentre�ers konden 
Annick en Jerom de stand naar 
6-1 tillen. De in de vijftiende mi-
nuut door Lieke Melchers mee-
gekregen strafworp werd door 
Hoogeboom verzilverd: 7-1. “En 
nu doordrukken!”, was de op-
dracht van Vinken’s coach Dirk 
van der Vliet. Daar kwam het ech-
ter niet van.

Strafworp
DTS scoorde tegen en na een be-
nutte strafworp (Annick Stokhof) 
mocht ook Enkhuizen tweemaal 
op tweeëneenhalve meter aan-
leggen: 8-4. 
Tot de rust bleef het initiatief dui-
delijk bij de thuisploeg. Rutger 
Woud poeierde tweemaal van af-
stand raak.
Dorien Verbruggen was even-
eens trefzeker en Jerom Stokhof 
liet via een doorloopbal zijn der-
de noteren.
Op slag van rust zorgde Rutger 
Woud voor 13-5, waarop DTS nog 
eenmaal antwoordde: 13-6 rust-
stand. De tweede helft was on-
danks regelmatig scoren toch 
minder aantrekkelijk. DTS was 
niet bij machte om echt aan te 
haken en De Vinken liet het sco-
ringspercentage naar een beden-
kelijk niveau zakken. Doelpun-
ten van Kelvin Hoogeboom, An-
nick Stokhof, Dorien Verbruggen, 
Roosmarijn Mooij, Rutger Woud 
en Jerom Stokhof tilden de thuis-
ploeg naar een 19-9 tussenstand. 
Het meeste applaus oogstte de in 
het veld gekomen Romy Bras, die 
haar debuut extra glans gaf met 
een mooie afstandstre�er: 20-
10. In de laatste minuut zou ook 
Enkhuizen nog tweemaal scoren, 
maar het slotakkoord was voor 
Gideon Lee�ang: eindstand 21-
12.

De Vinkenselectie met in hun midden de meiden van de F1, v.l.n.r. Sophie 
Tabor, Benthe Werkendam, Anoek Kroon en Amber Kooijman.
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Open avond op het 
VeenLanden College

De open avonden van het VeenLanden 
College waren op dinsdag 23 januari 
in Vinkeveen en op donderdag 25 ja-
nuari 2018 in Mijdrecht. De leerlingen 
uit groep 8 en hun ouders/verzorgers 
kwamen op deze avonden meer te we-
ten over het VeenLanden College. In 
Vinkeveen in het bijzonder over het 
gepersonaliseerde onderwijs GO-VLC, 
waar leerlingen dankzij de techniek, 
op hun eigen niveau, tempo en manier 

kunnen leren. Aan elke talent wordt 
gedacht op het VeenLanden College: 
Goethe (nieuw), Anglia, Delf, de sport-
klas, het Entreprenasium, de musical-
groep en Science & Maker Education. 
De brugklassen in Mijdrecht gaan ook 
met een laptop werken naast de boe-
ken.
Dit is een belangrijke toevoeging aan 
het onderwijs. ICT geeft veel mogelijk-
heden om het onderwijs gevarieerd en 

gepersonaliseerd aan te kunnen bie-
den. Het VeenLanden College kijkt te-
rug op geslaagde open avonden in 
goede sfeer.
Voor de leerlingen die vergeten heb-
ben zich in te schrijven voor de lesmid-
dag op locatie Mijdrecht op woensdag 
14 februari en/of de lesmiddag op lo-
catie Vinkeveen op woensdag 7 febru-
ari kunnen dit alsnog doen via de web-
site www.veenlandencollege.nl.
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