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Komt de sluiting van
zwembad de Otter in zicht?

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

7 februari 2018

Nieuwe Meerbode

Uitbreiding woningbouwplannen Kootpark-Oost

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

888

Restaurant in Amstelveen zoekt.
gastvrouwen voor de bediening,
& keukenhulp/afwassers. Ervaring is een
pré. In bezit van eigen vervoer.
Bel 06-22315315

De Kwakel - Deze gecastreerde, rood/witte kater Monty
is zoek. Hij hoort te wonen in
De Kwakel aan de Drechtdijk.
Monty is al een maand zoek,
gechipt en wel vaker een paar
weken op stap, maar nu is hij
wel érg lang weg. Hij wordt
enorm gemis. . Monty is lief,
lui en altijd hongerig. Hij heeft
een witte bef, witte pootjes en
een roze neusje met een paar
moedervlekjes erop. Als u ‘m
ziet, zou u dan willen bellen
naar 06-53625635?

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
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Uithoorn - Deze week ontvingen
wij van de gemeente Uithoorn dit
officiele persbericht: UBA Projectontwikkeling B.V. en Townspace
Property B.V. hebben respectievelijk het Connexxionterrein en
het zwembad in Kootpark-Oost
aangekocht. Zij hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op de betreffende locaties.
Het college is verheugd dat er in
Kootpark-Oost binnen afzienbare
tijd woningen worden gebouwd.
Het gebied tussen het Burgemeester Kootpark, de Zijdelweg,
de Jacob Obrechtweg en de Koningin Máximalaan is op dit moment voor een deel bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft in
de structuurvisie (2011) vastgesteld dat het gehele gebied een
woongebied
(Kootpark-Oost)
moest worden als die kans zich
zou voordoen.

sloten en vertrekpunten voor de
ontwikkeling van Kootpark-Oost
vastgesteld. Tussen de beide locaties ligt een gemeentelijk parkeerterrein, dit terrein wordt ook
bij de ontwikkeling betrokken. In
een door alle partijen te ondertekenen intentieovereenkomst
is vastgelegd dat partijen gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken en een zo optimaal en
aantrekkelijk mogelijke invulling
van het gebied Kootpark Oost
verkennen.

ven en op elkaar afstemmen van
de plannen. Daarbij moet ook
duidelijk worden welke planning
haalbaar is en wanneer de bouw
zou kunnen starten. Binnenkort
volgt een tweede inloopbijeenkomst waarbij, naast de plannen
voor het Connexxionterrein, ook
de plannen voor de zwembadlocatie en het parkeerterrein worden getoond”, aldus het persbericht. Nadat wij dit bericht dit
weekend op onze site hadden geplaatst, ontplofte de boel. De eigenaar van het zwembad RemZwembad en sauna de Otter
co Smit liet ons ook weten dat het
In 2005 besloot de gemeente- onjuiste informatie was. Wij deelraad de subsidie voor het zwem- de hem mee dat het een officieel
bad stop te zetten als gevolg van persbericht van de gemeente Uitnoodzakelijke bezuinigingen op hoorn was en dat hij natuurlijk
de gemeentebegroting. Het ar- zijn commentaar mag geven. Hegument daarvoor was dat een laas hebben wij hierop niets meer
bijdrage in de exploitatie van gehoord. Wel plaatste hij op de sieen zwembad geen gemeente- te: “Helaas klopt deze informatie
lijke kerntaak is. Met de vaststel- van geen kant. Zwembad de Otling van de gemeentelijke struc- ter is in rechtzaak ( al vanaf 2008),
Intentieovereenkomst
tuurvisie in 2011 is de bouw van niet eens met deze partij want die
In november 2012 kocht woningen op het terrein van het heeft hier niets mee te maken.
Townspace Property B.V. de zwembad en sauna De Otter mo- Deze partij is helaas van mening
grond en de gebouwen van het gelijk gemaakt. Townspace pro- dat je dit zo in de media moet
zwembad. Begin 2017 heeft UBA perty B.V. heeft besloten gebruik gaan brengen. Fake nieuws noeProjectontwikkeling B.V. het ter- te maken van de mogelijkheid men ze dat. Jammer dat de Meerrein van Connexxion en het voor- om woningen te bouwen op het bode alles plaatst zonder wedermalige gebouw van de Rabobank terrein. Daarmee komt de sluiting hoor. Brengt een hoop onrust wat
gekocht. Zij hebben de gemeen- van zwembad De Otter in zicht.
nergens voor nodig is”.
te om medewerking gevraagd
De redactie: Jammer dat Remvoor de bouw van woningen op Vervolg
co Smit geen commentaar geeft,
de betreffende locaties. Het col- De twee ontwikkelende partij- hij had de tijd, de hele maandag,
lege van burgemeester en wet- en en de gemeente trekken sa- maar we hebben geen reactie tehouders heeft hiertoe positief be- men op in het verder vormge- rug gehad.

WOZ nu ook onder de loep
van Gemeentebelastingen
Regio - Het informatieve artikel over de WOZ van dijkwonin-

gen in deze krant van 24 janua- zorgd. In het artikel werd geweri heeft voor de nodige ophef ge- zen op het (landelijk geldende)

Omg. Staringlaan, Guido Gazellelaan (250 kranten)

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Flitspaal (N201) gaat aan
Regio - De flitspaal op de N201 in
Mijdrecht, op de kruising met de
Veenweg gaat binnenkort aan.
Deze flitspaal controleert op het
naleven van de maximum snelheid en het door rood licht rijden.
Bestuurders riskeren een boete
bij overtreding van de verkeersregels.
Het Openbaar Ministerie heeft
besloten deze flitspaal te plaatsen nadat zowel de provincie
Utrecht als wegbeheerder als de
politie hebben aangegeven dat
de verkeerssituatie ter plekke niet
veilig genoeg is. Op de N201 door
Mijdrecht rijdt veel verkeer en er
wordt regelmatig door rood licht
gereden. Vooral fietsers lopen
hierdoor een groot veiligheidsrisico. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op
het rijgedrag en bijdraagt aan de
verkeersveiligheid. Met de controle op zowel snelheid als de ver-

keerslichten wordt verwacht dat
de veiligheid op deze weg toeneemt.

arrest van de Hoge Raad van 10
november 2017 waarin werd bepaald dat percelen grond in waterverdedigingswerken zijn vrijgesteld van een WOZ-aanslag.
Dat betreft grond rond dijkwoningen. Voor bewoners daarvan
is dat een belangrijk gegeven
om te weten. Gelet op de berichten die de rondgang doen, blijken veel dijkbewoners inmiddels
de koe bij de horens te hebben
gevat om te zien in hoeverre zij
voor een ‘dijkwoningvrijstelling’
in aanmerking komen. In voorkomende gevallen is/wordt bij de
bepaling van de WOZ en het opleggen van de aanslag door de
diverse gemeentebelastingen in
het land – waaronder Gemeentebelastingen Amstelland – al rekening gehouden met het arrest.
Maar bij navraag bleken veel bewoners niet van het arrest af te
weten noch dat bepaalde delen van hun grond onder de vrijstelling vallen. Na plaatsing van
het artikel in deze krant was Gemeentebelastingen Amstelland
er als de kippen bij om drie dagen(!) later zelf een brief aan alle

dijkbewoners te sturen met hun
versie van het verhaal. Op een
enkel punt na verschilde dat niet
veel met de inhoud van het artikel. Bepaald is dat uitsluitend percelen die in de kernzone van een
dijk liggen voor een vrijstelling in
aanmerking komen. Die gronden
worden beheerd en onderhouden door het Waterschap. Voor
percelen binnen een dijkbeschermingszone is dat nog niet het geval. Jurist Adam Bakker wijst er
echter op dat uit de memorie van
toelichting op de Waterwet gebleken is, dat niet alleen de gronden in de kernzone, maar ook de
beschermingszone onder de vrijstelling behoren te vallen. “Weliswaar zijn op de kernzone en op
de beschermingszone niet hetzelfde beheerregime van toepassing en gelden er andere ver- en
geboden, maar dat laat onverlet
dat ook op de beschermingszone
sprake is van beheer door het Waterschap,” aldus Bakker. Deze zaak
is eveneens voorgelegd aan de
Hoge Raad. Daarover wordt nog
uitspraak gedaan.
Vervolg elders in deze krant.

Getest
In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Zo is uitgebreid gecontroleerd of de kentekens op
de flitsfoto’s goed te lezen zijn en
of de juiste snelheid wordt vermeld. De paal staat straks 24 uur
per dag aan en foto’s van overtredingen worden direct verwerkt
door het CJIB. Een automobilist
die te hard en door rood rijdt,
krijgt twee boetes: één voor snelheid en één voor rijden door rood
licht. Na maximaal drie jaar wordt
gekeken of de verkeerssituatie
op de N201 in Mijdrecht verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan na overleg
met de politie en de provincie of
handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.

Gezondheid in Beeld

Gem

Resultaten Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111
ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie

Zonder afspraak:
ma., di., do.
08.30-17.00 uur
woensdag
08.30-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Burgerzaken (reisdocumenten,
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do.
08.30-14.00 uur
woensdag
08.30-13.00 uur
17.00-20.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag
13.00-17.00 uur

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of
wethouder spreken?

U kunt een afspraak maken via
0297-513151 of een e-mail sturen
met uw vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie
bekendmakingen@duoplus.nl

Plaatsen mobiel ketelhuis
in De Kwakel

In de omgeving van de Stelling 38
in De Kwakel wordt er tijdelijk een
mobiel ketelhuis geplaatst. Dit ketelhuis wordt afgezet met metalen
hekken en groen zeildoek. Ongeveer 200 woningen hebben problemen met de verwarming van
hun huis als gevolg van de defecte warmte koude opslag (WKO).
De bronnen die het nu zouden
moeten doen, werken het niet zoals ze zouden moeten. Vandaar
dat er nieuwe bronnen aangeboord moeten worden. In de tussentijd moeten de 200 woningen
natuurlijk wel voorzien worden
van betrouwbare warmte. Vandaar dat er tijdelijk een mobiele
ketelhuis geplaatst wordt op het
grasveld vlakbij Stelling 38 in De

Kwakel. Het ketelhuis staat er tot
ongeveer 1 april 218. Een aantal
jaar geleden is het project Achter
de Kerk ontwikkeld. Voordat de
ontwikkeling van aardgasloos woningen verwarmen (2050), is er in
dit project gekozen om de aardwarmte te gebruiken om woningen te verwarmen. Daarvoor worden bronnen gebruikt in de aardkorst. De zogenaamde warmte
en koude opslag bronnen. In de
winter worden de warmtebronnen
gebruikt voor het verwarmen van
woningen die aangesloten zijn op
deze bronnen. In de zomer zijn dit
de koude bronnen om de huizen
te koelen.
Informatie via Eteck Energie
Techniek B.V. www.eteck.nl/

Gezondheid in beeld
in Uithoorn
Resultaten van de
Gezondheidsmonitor
volwassenen 2016
De meeste inwoners van Uithoorn voelen zich gezond, ernstige psychische klachten komen in Uithoorn minder vaak
voor dan in de rest van de regio. Er is weinig sociale uitsluiting. Ook wordt minder gerookt
dan in 2010.
Maar er zijn ook aandachtspunten: het aandeel inwoners
in Uithoorn met matige eenzaamheid is toegenomen, het
percentage inwoners met obesitas is hoger dan in de rest van
de regio en landelijk. In vergelijking met 2010 zijn er meer valongevallen onder 65-plussers.
Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor onder inwoners van 19
jaar en ouder die afgelopen december is gepubliceerd. De vorige monitor dateert uit 2010.
Wat zijn de resultaten?
Minder psychische klachten
dan in de regio
3% procent van de inwoners
van Uithoorn heeft ernstige
psychische klachten. Dit zijn
ongeveer 650 inwoners. Psychische problemen kunnen zorgen voor forse beperkingen in
het functioneren en zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim. Ernstige psychische klachten komen in Uithoorn minder vaak voor dan
landelijk en minder vaak dan in
de regio. 38 % van de inwoners
heeft matige psychische klachten. Dit is een stijging ten opzichte van 2010 (26%) en hoger dan elders in de regio.
Meer chronisch zieken dan
in de regio
In Uithoorn komen chronische
aandoeningen vaker voor dan
in de rest van de regio. In 2010
was dat ook het geval. Bijna
de helft (47%; zo’n 10.000 inwoners) van de volwassenen
heeft minimaal één chronische
aandoening; 27% heeft twee of
meer chronische aandoeningen. Het gaat hierbij om aandoeningen die door een arts
zijn vastgesteld. De drie meest
gerapporteerde ziekten zijn: hoge bloeddruk (16%), gewrichts-

Uithoorn

slijtage (artrose) (14%) en ernstige aandoeningen van nek,
schouder, elleboog, pols of
hand (10%).
Mensen die chronisch ziek zijn
kunnen hun eigen gezondheid
toch positief beoordelen. Bijna tweederde van de inwoners
(62%) met één of meer chronische aandoeningen ervaart een
goede gezondheid, bij twee of
meer chronische aandoeningen is dat de helft (51%).
Meer dan de helft van
Uithoorn heeft overgewicht
Volwassenen in Uithoorn hebben vaker overgewicht dan elders in de regio. Ruim de helft,
ongeveer 11.000 inwoners, is te
zwaar. Met name obesitas komt
in Uithoorn (16%) vaker voor
dan in de rest van de regio en
Nederland (14%). Overgewicht
is een risicofactor voor het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Positief is dat de
helft van de mensen met overgewicht van plan is om af te vallen.
Meer valongevallen
65 plussers
Ongeveer één op de drie 65plussers is in het voorgaande
jaar minimaal één keer gevallen (32%; ongeveer 1.600 inwoners). Ouderen in Uithoorn vallen niet vaker dan ouderen in de
rest van de regio. In Uithoorn is
één op de acht ouderen (12%)
twee keer of vaker gevallen.
Dit is een toename ten opzichte van 2010 (8%). Mensen die
twee keer of vaker gevallen zijn,
lopen meer risico om weer te
vallen. Ook angst om te vallen
is een belangrijke risicofactor.
Ongelijke verdeling
gezondheid
Gezondheid is niet gelijk verdeeld. Zo hebben inwoners van
Uithoorn met een lage sociaaleconomische positie vaker een
minder goede gezondheid. Ook
zijn er verschillen tussen de wijken in Uithoorn.
Wie deden er mee?
In het najaar van 2016 heeft de
GGD Amsterdam een gezondheidsmonitor onder volwassenen uitgevoerd in Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel (samen
regio Amstelland). In totaal deden 6.561 inwoners mee aan
het onderzoek, waarvan 1513
inwoners uit Uithoorn.
Resultaten beschreven in
publicatie ‘Gezondheid in
Beeld’
De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2016 worden voor
Uithoorn beschreven in de publicatie ‘Gezondheid in beeld,
resultaten gezondheidsmonitor volwassen en ouderen
2016, Uithoorn’. De publicatie
is te downloaden via de website van GGD Amsterdam; www.
ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/
De gemeente gebruikt de resultaten om in gesprek te gaan
met inwoners en als basis voor
het lokaal gezondheidsbeleid.

WWW.UITHOORN.NL

Loop mee met de
Lichtjesloop in Uithoorn
Loop op vrijdagavond 16 februari
mee met de eerste lichtjesloop in
Uithoorn rond het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te lopen. Deelname is gratis.

de loop begint op met naam en
e-mailadres. Er worden 15 high
tea’s voor twee personen bij Ons
Tweede Thuis verloot onder de
opgegeven mensen.

Het doel van deze eerste Lichtjesloop is om kennis te maken met
andere bewoners en met de medewerkers van Uithoorn voor Elkaar die deze lichtjesloop organiseren. Maak gelijk kennis met het
prachtige Zijdelmeer in het donker. Een Rondje Zijdelmeer is ongeveer 3 kilometer.

Uithoorn voor Elkaar
Bij Uithoorn voor Elkaar kunnen
inwoners van Uithoorn terecht
met vragen en ideeën op het gebied van welzijn. In het nieuwe
infopunt in ‘t Buurtnest werken
vijf organisaties samen op het gebied van welzijn. De vrijwilligers
en medewerkers bieden ondersteuning bij het opzetten van (bewoners)initiatieven en organiseren van activiteiten. Of het nou
gaat om een sportieve activiteit,
een wijkfeest of uw buren ondersteunen.

Deelnemers moeten zelf zorgen
dat ze hun pad verlichten waar
gewandeld wordt. Neem simpel
een zaklamp mee of versier je zelf
met de leukste lichtjes. De creatiefste versierder maakt zelfs
kans op een prijs.
Na afloop is er koek en zopie op
het gemeentehuis van Uithoorn.
Wethouder Ria Zijlstra
loopt mee
Wethouder Ria Zijlstra van Uithoorn opent deze eerste Lichtjesloop en loopt ook mee.
High Tea
Het is de bedoeling om niet alleen
voor jezelf mee te doen maar juist
voor iemand die een extraatje
verdient. Geef diegene voor dat

Info
Datum: vrijdag 16 februari
Tijd: Verzamelen om 18.30 uur.
Begin Lichtjesloop: 19.00 uur.
Na afloop is er koek en zopie op
het gemeentehuis tot 20.30 uur.
Locatie: Startpunt is het
gemeentehuis van Uithoorn,
Laan van Meerwijk 16.
Opgeven en informatie:
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Graag erbij vermelden:
voor- en achternaam, met
hoeveel personen u meedoet
en de wijk waarin u woont.

Maatjes gezocht
Maatje Voor Elkaar is een nieuw
project binnen Uithoorn, waarbij vrijwilligers 1 op 1 gekoppeld
worden aan mensen die (tijdelijk)
een steuntje in de rug nodig hebben. Uithoorn voor Elkaar is voor
het project ‘Maatje voor Elkaar’
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijd willen vrijmaken voor
mensen die gezelschap zoeken

of wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Een steuntje in de
rug dus!
Wil jij een maatje worden?
Neem dan contact op met
Danielle Franken:
d.franken@stdb.nl of
(0297) 230280
www.uithoornvoorelkaar.nu

Jeugdhulp trainingen
voorjaar 2018
Dit voorjaar kun je weer meedoen aan trainingen over (positief) opvoeden van je (puber)kind of laat je kind meedoen met een sociale
vaardigheidstraining of een weerbaarheidstraining. Met deze trainingen krijgen jij en uw kind handvatten voor sociaal-emotionele problemen, weerbaarheid en positief opvoeden en de overstap naar de middelbare school.
Hoe vergroot ik als ouder/verzorger:
- Het zelfvertrouwen of de weerbaarheid van mijn kind?
- Hoe kan ik gewenst gedrag stimuleren en hoe ga ik om
met ongewenst gedrag?
oe a ik o
et een conflict et ijn puber
- Hoe kan ik mijn kinderen helpen tijdens de echtscheiding?
- Hoe leer ik om gaan met lastig gedrag van mijn kind
en hoe kan ik dat op een positieve manier beïnvloeden?
- Zijn er handige opvoedtips die mij kunnen helpen?
- Hoe kan mijn kind makkelijker de stap naar de
middelbare school maken.
Jij of je kind kan meedoen met een training
die het beste bij je kind past. Daar leert je kind:
- Hoe kan ik voor mezelf opkomen?
- Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?
- Hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen?
- Hoe kan ik omgaan met boosheid?
- Hoe kan ik initiatieven nemen?
- Hoe begin ik middelbare school met voldoende zelfvertrouwen?
Hieronder vindt je actuele cursusaanbod
- Sociale vaardigheidstraining (Rupsenclub 4 t/m 6 jaar)
woensdag 7 maart 2018
- Tripple-P (voor ouders/verzorger van kinderen 2 t/m 11 jaar)
vrijdag 9 maart 2018
- De Overstap (leerlingen uit groep 8) maandag 19 maart 2018
- Omgaan met echtscheiding JES training (voor ouders
én kinderen van 12 t/m 14 jaar) dinsdag 20 maart 2018
- Sociale vaardigheidstraining (8 t/m 10 jaar) dinsdag 15 mei 2018
- Tripple Teens (ouders/verzorgers van kinderen 12 t/m 18 jaar)
dinsdag 22 mei 2018
- Rots en water (6 t/m 12 jaar) maandag 28 mei 2018.
Meer informatie
De trainingen gaan altijd door. Deelnemen aan de trainingen is gratis.
Meer informatie over de trainingen vindt je op
www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainingen

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2018 subsidie aan bij het Burgemeester
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds verleent financiële steun
aan verenigingen, instellingen,
organisaties en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam
zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke
activiteiten. Zij kunnen op grond
van hun activiteiten én financiële positie, aanspraak maken op
steun van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan
vóór 24 maart 2018 een onderbouwde subsidieaanvraag in via
het aanvraagformulier op www.
uithoorn.nl. Stuur ook een zo recent o elijk inzicht in de nanci
ele positie van de aanvrager mee.

De aanvraag stuurt u aan Stichting Burgemeester Kootfonds, de
heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8,
1420 AA Uithoorn.
Kosten die niet vergoed
worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in
normale uitgaven. Die moeten betaald kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in
april 2018 door het bestuur van
Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van
de beslissing.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de e eente Uithoorn. n deze rubriek staan of
ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U
kunt de of ci le ededelin en en bekend akin en ook vinden op
www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit
moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank
kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u rif ekosten in rekenin e
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking.
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten)
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen
no di itaal inzien via www.of cielebekend akin en.nl U kunt zich
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
elke bekend akin en vind ik op www.of cielebekend akin en.nl
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08
februari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff
(0297) 513 111.
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B.
Inzageperiode van 26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij
Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.

INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Poelweg 36 t/m 44, aanvraag omgevingsvergunning voor het dempen
van twee sloten en deze compenseren en het maken van een in-/uitrit
(ontvangen 01-02-2018);
- Poelweg 32, aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd
met de regels ruimtelijke orde (ontvangen 22-01-2018);
- Vuurlijn 24, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
zeecontainer t.b.v. opslagruimte (ontvangen 22-01-2018);
- Noorddammerweg 1-c, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een houten buiten verblijf (ontvangen 25-01-2018).

Bedrijventerrein Uithoorn
- Ondernemingsweg 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een brandscheidingswand (ontvangen 30-01-2018);

Zijdelwaard (Europarei)
- Zijdelwaardplein 77 C, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevelpui aan de buitenzijde van WC Zijdelwaard, (ontvangen 23-01-2018);
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning (ontvangen 24-01-2018);
- Van Eerbeeklaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 30-01-2018);
AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
BUITEN BEHANDELING

De Kwakel
- Noorddammerweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte (verzonden 29-01-2018);
VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.

De Kwakel
- Randweg 125, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van
huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten (verzonden 31-01-2018).
ozenlaan Evene ententerrein De wakel onthef n
rt
Drank
Horeca Wet voor het Open Air Festival op 9 juni 2018 (verzenddatum
18 januari 2018);
- Nabij Stelling 38 plaatsen mobiel ketelhuis ten behoeve van 200 woningen in verband met defecte warmte koude opslag (verzenddatum 25 januari 2018);
- Noorddammerweg 37, omgevingsvergunning voor het realiseren van
een brug (verzonden 30-01-2018);
- Bezworen Kerf 13, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 02-02-2018).
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Elbe 33, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
(verzonden 01-02-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eems 11, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning
aan de voorzijde (verzonden 24-01-2018).

Thamerdal
- Nolenslaan 23, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 22-01-2018).

Zijdelwaard (Europarei)
- Achterberglaan 74B vergunning voor het plaatsen van een container
(naast de garage) (verzonden 31-01-2018).
Dorpscentrum
- Koningin Julianlaan 18 The Party Factory Uithoorn 1e melding incidentele festiviteit 26 januari 2018
MANDAATBESLUIT

De burgemeester heeft besloten om per 1 februari 2018 de bevoegdheid
tot het inzetten van NL-alert te mandateren aan de dienstdoende (Hoofd)
of cier van Dienst van de brandweer
sterda
stelland, de dienst
doende oofdof cier olitie en de dienstdoende l e een o
andant
politie. Met dit alarmeringsmiddel wordt de bevolking snel via een tekstbericht op de mobiele telefoon gewaarschuwd en een handelingsperspectief
geboden, in geval van een ramp, een crisis of de ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan.
Dit besluit treedt in werking per 1 februari 2018.
AANVRAGEN MILIEUMELDINGEN (AIM)

Gemeente Uithoorn heeft 30 januari 2018 een milieumelding ontvangen
3B Fundus B.V.. Adres bedrijf: Achterweg 11, 1424PN DE KWAKEL voor
het veranderen van een bedrijf. Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.

Contact
Voor meer informatie, neem
contact op met de heer T.J.J.
Schrandt, tel. (0297) 513185.

WWW.UITHOORN.NL
Buteyko-methode

Rustig ademen maakt gezond
Regio - Met de Buteyko-methode kunnen mensen hun gezondheid
verbeteren. Joke Zonneveld volgde een paar maanden geleden
een Buteyko-training en vertelt dat zij sinds die tijd steeds energieker en rustiger wordt, ze beter slaapt en dat symptomen van haar
chronische hyperventilatie en burn-out verdwijnen. De Buteykomethode is ontwikkeld door de Russische arts Konstantin Buteyko die ademhaling van zieke en gezonde mensen bestudeerde en
opmerkte dat zieke mensen aanzienlijk meer lucht per minuut inademen dan gezonde mensen. Als de ademhaling tot de gezonde
norm wordt verminderd, verdwijnt een breed scala van chronische
ziekten die traditioneel als ongeneeslijk worden gezien, zoals astma, allergie of hoge bloeddruk.
Simpele test
Adem ongeforceerd uit en knijp
je neusgaten met twee vingers
dicht. Wacht totdat het een beetje moeilijk wordt en het niet meer
comfortabel is om verder zonder
ademhalen te blijven. Als er daarna geen extra diepe inademing
ontstaat, is de adempauze juist

tot bovenmatig verlies van kooldioxide uit je longblaasjes. Net zoals je over een normale temperatuur of een normale bloeddruk
spreekt, moet je over een normale
hoeveelheid kooldioxide spreken.

Zuurstof
Als er een tekort aan kooldioxide in je lichaam ontstaat, wordt
de zuurstof slecht van je bloedcellen afgescheiden en komt het
moeilijk bij de cellen van je organen terecht. Er ontstaat een paradoxale situatie: je bloed is door
de diepe ademhaling maximaal
met zuurstof is verzadigd, maar
de cellen van je hersenen, je hart
gemeten. Duurt deze pauze ge- en je nieren hebben een tekort
makkelijk 40 à 60 seconden, dan aan zuurstof. Hoe sterker het teheb je een goede conditie. Maar kort aan zuurstof is, des te meer
als deze pauze minder dan 20 wil een mens ademen, maar door
seconden is, dan is er duidelijke de diepe ademhaling wordt het
sprake van chronische hyperventi- tekort aan zuurstof steeds sterlatie. Hoe korter deze pauze duurt, ker. Je komt in een vicieuze cirkel
des te erger is de situatie. Als je te van chronische hyperventilatie tesnel en/of te diep ademt, leidt dit recht. Je lichaam probeert jou dan

te redden. De neus raakt verstopt,
de bronchiën raken vernauwd,
er wordt slijm geproduceerd, de
bloedvaten raken vernauwd en
dit alles met het doel om het kooldioxide peil in het lichaam weer
omhoog te krijgen. Als hyperventilatie verdwijnt, zijn deze aanpassingen voor het lichaam niet
meer nodig en wordt je weer gezond. De effecten van de stijging
van het kooldioxidepeil zijn meteen zichtbaar.
Verstopte neus
Adem rustig uit, houd je mond
dicht en knijp je neusgaten dicht
met twee vingers. Laat, wanneer het moeilijk wordt om langer zonder ademhalen te blijven, de neusgaten vrij (maar de
mond blijft dicht) en adem ondiep
door de neus. Wanneer de mens
even met ademhalen stopt en
de ademhaling vermindert, stijgt
het percentage van kooldioxide
in zijn longblaasjes en als gevolg

daarvan wordt de neus geopend
en blijft open zolang er niet diep
wordt geademd. Je kunt deze oefening zittend of lopend toepassen. Symptomen zoals benauwdheid, aanvallen van allergie of
hoofdpijn verdwijnen binnen enkele minuten als de mens rustiger begint te ademen. Joke Zonneveld organiseert op 19, 20, 22,

26 en 27 maart 2018 een Buteyko-cursus in Uithoorn, zodat ook
hier mensen deze methode kunnen leren. De cursus wordt gegeven door Masha Anthonissen-Kotousova, leerlinge van dr. Buteyko. Opgeven kan via info@jokezonneveld.nl. en tel 020-6418680.
Uitgebreidere informatie: www.
buteyko-methode.eu
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Kinderen genieten van
klassieke muziek

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
APOTHEEK
Mw. drs. FMP van Dijk,
Apotheek Thamer ZijdelwaardAanmelding: 088-5808000
plein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851 De Stroom, praktijk voor
Apotheek Boogaard Amstelplein
psychotherapie en coaching
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
DIERENHULP
0297-267960, www.destroom.info
Dierenambulance,
ELIAGG Uithoorn
tel: 06-53315557.
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
DIERENARTSEN
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
Dierenarts Annemieke Calis
www.eliagguithoorn.nl
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, Psychologen Uithoorn
tel. 0297-565989
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Dierenartsenpraktijk UithoornBiedt behandelingen aan
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 kinderen, jongeren, volwassenen,
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
BRANDWEER & POLITIE
GZ-psycholoog BIG. BehandelBrandweer, tel. 020-5556666.
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
Politie, tel: 0900-8844.
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
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Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl

OPLAGE: 15.100

Advertentieverkoop:
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

WWW.MEERBODE.NL

25 jaar Scau

Jubileumconcert met
Blazersensemble Helicon
Uithoorn – Op 19 februari a.s. is
het precies 25 jaar geleden dat
de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn – afgekort: SCAU –
werd opgericht. Zo lang al zet deze stichting zich in voor plaatselijke, kleinschalige, laagdrempelige, betaalbare, culturele evenementen op het gebied van klassieke muziek, cabaret, kleinkunst,
toneel en lichte muziek. Daarbij
wordt niet beknibbeld op kwaliteit: juist professionele artiesten vinden het bijzonder om bij
de SCAU op te treden. In het tot
nu toe zeer succesvol verlopende jubileumseizoen verzorgt Blazersensemble Helicon op zondag
18 februari het eigenlijke jubileumconcert. Dit vindt plaats in de
Thamerkerk, om half drie ’s middags.

Jubileumconcert
In januari 2015 was Helicon al
eens eerder te gast bij de SCAU
met een geweldig concert waar
de speelvreugde van af spatte.
Een goede reden om ze nog een
keer uit te nodigen. De leden van
het ensemble zijn afkomstig uit
Limburg. Zij komen graag nog
een keer naar de Randstad voor
het feestelijke jubileumconcert
met o.a. werken van Mozart, Bernard, Elgar, Andriessen, Donizetti, Dvorak en Debussy. Dirigent is
Harrie Ries. Het belooft wederom
een muzikale gebeurtenis van de
eerste orde te worden.

sticht als een dubbel blaaskwintet en het repertoire strekt zich uit
van de klassieke en vroeg romantische Harmoniemusik” tot en
met de 21e eeuw. De leden van
het ensemble zijn afkomstig uit
Limburg en werkzaam als orkestmusicus of muziekdocent, of zijn
nog bezig met hun studie bachelor of master aan de diverse conservatoria. De artistieke leiding
van Helicon was van 2005 tot medio 2017 in handen van dirigent
Björn Bus. Het afgelopen jaar
heeft het ensemble kennis mogen maken met de artistieke kwaliteiten van Harrie Ries. Voor meer
informatie en actueel nieuws:
kijk op Facebook https://www.
facebook.com/BlazersensembleHelicon-476875502360138/

Uithoorn – Op vrijdagmorgen
2 februari j.l. heerst er in kerkgebouw De Schutse een opgetogen sfeer. Het Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) onder leiding van Bob Berkemeier
voert twee keer (!) twee klassieke muziekstukken voor kinderen
uit: ‘De geschiedenis van het olifantje Babar’ van Poulenc en het
verhaal ‘Peter en de wolf’ van Prokofjev. Verteller Marius Schalkwijk
spreekt de verbindende teksten.
Op de beamer worden ondertussen beelden geprojecteerd die de
fantasie prikkelen. Ruim zeshonderd leerlingen en begeleiders
van de basisscholen De Kajuit, De
Toermalijn, Het Duet, De Vuurvogel en De Springschans hebben
zo kunnen genieten van ‘live’ klassieke muziek.

Allereerste concert-ervaring
Voor de meeste van de kinderen
was dit hun allereerste, echte concert-ervaring. In deze snelle tijd
met z’n korte ‘soundbytes’ en impulsieve social media is het niet
vanzelfsprekend meer om een uur
lang naar muziek te luisteren en
te kijken. Des te meer reden voor
de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn), die dit jaar 25
jaar bestaat, om dit jeugdconcert
te organiseren, als geschenk van
de jubilaris aan de dorpsgemeenschap. De schoolkinderen reageerden enthousiast op de muziek en lieten dat in woord en beweging duidelijk blijken: het was
in die zin geen standaard klassiek concert waar alles er toch een
beetje stijfjes en stil aan toe gaat.
Kaartverkoop
Losse kaarten zijn online te be- Voor de leerlingen die er in de klas
stellen via de website van de op school al mee bezig waren geSCAU. Ongeveer tien dagen van weest, was het een feest van herte voren zijn losse kaarten ook kenning. Bij de optocht naar de
verkrijgbaar in de boekwinkels dierentuin met de gevangen wolf
The Read Shop Express (Zijdel- klapten ze vrolijk mee.
waardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze kosten veertien euro Professionele muzikanten
per stuk; jongeren onder de zes- En wat was het een professioneel
tien jaar betalen slechts zeven eu- orkest, die vijftien musici van het
ro. De overgebleven kaarten worden vanaf twee uur verkocht aan
de kassa van de zaal. Voor meer
informatie over het afwisselende
programma en voor kaarten kunt
u terecht op: www.scau.nl

Helicon
Het blazersensemble werd opgericht in 1981 op het Conservatorium van Maastricht en werd tot
1995 muzikaal geleid door Rien
Rats (dirigent, docent, pianist en
arrangeur). In het begin werd
slechts in kleine kring opgetreden. Enige tijd later ontwikkelde
het ensemble zich tot een professioneel dubbelkwintet, met veel
optredens in de Euregio. Helicon
biedt sindsdien zowel ervaren beroepsmusici als conservatoriumstudenten de gelegenheid kennis te maken met kamermuziek
en al doende podiumervaring op
te doen. Het ensemble werd ge-

Zonnebloem te gast bij
de Ossenwaard
Regio - Voor het derde opeenvolgende jaar waren gasten en vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling De Kwakel/Vrouwenakker
te gast bij Rens-Jan en Marleen
van de Ossenwaard in de Kwakel. De vrijwilligers mochten in
de aan de Vuurlijn gelegen kookstudio een uitgebreide lunch
klaarmaken voor 25 uitgenodigde gasten, wat daarna gezamenlijk werd gegeten. Rond half 12
druppelden de gasten naar binnen en nadat zij eerst een borreltje met elkaar hadden gedronken, kon er gegeten worden. De
soep, saucijzenbroodjes, broodtafel en heerlijk toetje werden allemaal hoog gewaardeerd en bij
de koffie en thee toe, waren de
gasten nog steeds niet uitgepraat
met elkaar. De sfeer zat er dus prima in, en voor de meeste mensen die vaak alleen aan tafel zitten te eten, is zo`n gezamenlijke

lunch natuurlijk een feestje. Met
het zonnetje erbij die dag, was de
opzet geslaagd en kon iedereen
rond half 3 tevreden weer huiswaarts keren. We willen de Ossenwaard hierbij vriendelijk bedanken voor de gastvrijheid, tevens
voor sponsoring van een groot
gedeelte van de genuttigde spijzen en dranken en komen graag
weer een keertje terug!

NASKA dat in verschillende bezettingen vooral op projectbasis
speelt. Een volle en heldere klank,
precies en pittig, indrukwekkende blazers, geweldige slagwerkers en vijf heerlijke strijkers. Bob
Berkemeier dirigeerde met vaart
en verve, intiem als het moest,
maar hij wist ook van wanten als
fortissimo gevraagd werd. Menig kind schrok zich een hoedje bij de muzikale geweerschoten en de grommende wolf. Marius Schalkwijk was goed op dreef
als verhalenverteller, met zijn aangename stem was hij uitstekend
te verstaan. Al met al een unieke
ervaring. Wie durft er nog te zeggen dat er in Uithoorn nooit iets
gebeurd?
Jubileumconcert
Het volgende evenement van de
SCAU is het jubileumconcert op
zondagmiddag 18 februari a.s.,
om 14.30 uur in de Thamerkerk.
Dan brengt Blazersensemble Helicon uit Limburg – een graag geziene gast in Uithoorn – een afwisselend programma met werken van Mozart, Bernard, Andriessen, Donizetti, Elgar, Dvorak en
Debussy. Op de website van de
SCAU is alle informatie te vinden
en zijn ook online kaarten te bestellen: www.scau.nl

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Weekagenda Vita Welzijn
Voorlichtingsbijeenkomst “ZilVeronline”

3 keer per jaar wordt er door
vrijwilligers, de iPadcursus
“Zilveronline” (voor ouderen)
gegeven. Deze cursus heeft
als doel om ouderen over de
drempel te krijgen 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 docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst houden, op
donderdag 8 februari 2018 van
10.00 tot 12.00 uur. Graag even
aanmelden als u wilt komen.
lichtjesloop

Op vrijdag 16 februari organiseren wij een leuke lichtjes
loop. Een initiatief voor jong en

oud. Deze lichtjes loop is een
rondje om het Zijdelmeer. De
deelname is gratis. Wees creatief de meest originele, creatieve deelnemer wint een leuke prijs. Wij verzamelen bij het
gemeentehuis Uithoorn om
18.30 uur. De start zal om 19.30
uur zijn. Info en aanmelden op
www.uithoornvoorelkaar.nu.
Vita restaurant

U kunt op elke maandag,
woensdag en vrijdag genieten van een warme maaltijd.
De warme maaltijd wordt verzorgd door ’t Oventje en vindt
plaats in de Bilderdijkhof.
Elke week hebben we een andere menukaart. Volgt u een
bepaald dieet, dan kunt u ons
dit laten weten. Kosten bedragen €6,- per maaltijd. Tijd:
12.00 uur tot 13.00 uur.
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WOZ onder de loep van
Gemeentebelastingen
Vervolg van de voorpagina.
“Opvallend is dat Gemeentebelastingen zich nu ineens heeft gehaast om ook een informerende
brief over de WOZ naar de dijkbewoners te sturen, waaronder
naar mij, waar de Hooge Raad op
10 november vorig jaar al een uitspraak heeft gedaan,” laat Uithoorn ingezetene Jan Uithol weten. “Men heeft dus ruimschoots
de tijd gehad om meteen daarna
zelf het initiatief te nemen dijkbewoners aan te schrijven, maar

heeft dat toen niet gedaan. Misschien bewust om hopelijk geld
in de schatkist te kunnen houden, want er zullen ongetwijfeld
mensen zijn die nu zelf op onderzoek uitgaan of ze ook in aanmerking komen voor een teruggave
via een ooit onterecht aangeslagen WOZ. En dat zal de gemeenten ongetwijfeld geld kosten als
de bezwaren gegrond worden
verklaard. Uitgangspunt bij Gemeentebelastingen zou moeten
zijn dat hun werk 100 procent in
orde is en er helemaal geen be-

zwaar nodig zou zijn. Het is in het
geheel niet verkeerd om alvast te
kijken in welke mate je perceel
ligt in een dijkzone. Daarbij ook in
de beschermingszone ook al krijg
je daarvoor nu nog geen vrijstelling. Maar het is wel handig om te
weten hoe je ervoor staat mocht
er weer een uitspraak volgen. Bij
toekenning van de vrijstelling
geldt dat om met terugwerkende
kracht geld terug te krijgen mocht
er voorgaande jaren een WOZaanslag (onterecht) zijn opgelegd
op het betreffende perceel. Te-

vens moet over die terug te geven
bedragen de wettelijke rente worden vergoed! Maar daarover lees
ik niets in de brief van Gemeentebelastingen.” De dienst blijkt ook
moeite te hebben met het laten
indienen van bezwaren via No
Cure No Pay kantoren omdat de
kosten daarvan worden verwerkt
in de exploitatiebegroting van de
gemeente waardoor die indirect
zullen worden verhaald op de inwoners. Maar dat veel particuliere
bezwaren heel makkelijk worden
afgewezen schrijven ze er niet bij.
Het staat daarom eenieder vrij om
de hulp in te roepen van een ter
zake kundige advocaat of juristencollectief. Wie dat niet noodzakelijk acht kan zelf natuurlijk ook
een bezwaar indienen, maar zorg
dan wel voor doortimmerde informatie op schrift zodat er kans
bestaat om het bezwaar echt gegrond te krijgen.

Activiteiten de
Dorpshuis De Quakel
De Kwakel - Op 13 februari, de
laatste dinsdag van de carnaval,
organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis weer
een kaartmiddag. Het is mogelijk
om vanaf 13.00 uur in te schrijven voor zowel pandoeren als
klaverjassen. Het kaarten begint
om 13.30 uur en de inschrijfkosten zijn €2,50. Op zaterdag 24 februari staat een Klaverjas-Marathon op het programma. De kos-

ten voor deelname is €10,-. Het
kaarten duurt van 10.00 tot 18.00
uur. De zaal gaat open om 9.00
uur.
In verband met de organisatie
is vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit is mogelijk tot 21 februari
bij Aad Hogerwerf (0297-567526)
of Joke Valentijn (0297-560050).
Tot ziens in het Dorpshuis “De
Quakel”, Kerklaan 16, De Kwakel.

Leerlingen De Kajuit
naar jeugdconcert
Uithoorn - Op vrijdag, 2 februari jl, zijn de groepen 4, 6 en 8 van
OBS De Kajuit naar een jeugdconcert in De Schutse geweest. Het
orkest speelde Het olifantje Babar
van Poulenc en Peter en de Wolf
van Prokofiev. De muziek werd
begeleid door de verteller Marius Schalkwijk. De kinderen waren
onder de indruk van de verschillende muzikanten met hun instrumenten. Vooral de paukenist
zorgde voor knallend vuurwerk.
In de klassen hadden de kinderen al kennisgemaakt met de muziekstukken. Dit concert was een
mooie aanvulling op de voorbereiding op school. Op De Kajuit
is het thema voor dit schooljaar:
Muziek. In dit kader was dit uitje

een leuke en leerzame ervaring.
De kinderen van De Kajuit gaan
dit schooljaar o.a. ook nog een
bezoek brengen aan het Concertgebouw.

LEZERSPOST
Overlast Schiphol
“Geld uit de pot van SLS: ik ben het eens met de heer Koudijs dat
de gemeente Uithoorn op z’n minst een verdeling van de gelden
maakt naar de wijken die de meeste overlast hebben van Schiphol.Begrijp mij goed ik gun ieder een meevaller maar wanneer ik
de lijst zie waarmee iedereen bedeeld wordt, dan verbaast het
mij dat met name de Legmeer daar niet in wordt gezien.:
• Isolatie voor huizen in de Legmeer, (geluidsisolatie)
• Groenonderhoud,vervangen van oude bomen die nu niet vervangen worden(bomen zijn belangrijk voor het milieu)
• Een buurthuis of buurtkamer zoals mevr Moeiijes beschreef.
Ik hoop dat de gemeente (wethouders, gemeenteraad, ambtenaren, maatschappelijke partijen) ook oog hebben voor de Legmeer die het meest wordt getroffen door geluidsoverlast en millieuvervuiling! En vervelend genoeg daar ook een beroep op te
mogen doen. Ja het is waar, ik zit niet in een of andere participatie overleg, maar toch hoop ik op een wat eerlijke verdeling van
de gelden en echt leefbaarheidsmaatregelen daar waar het voor
bedoeld is”.
Ineke van Gorkom-Sporry uit Uithoorn
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Een opgeblazen schakelkast aan het Zijdelveld

Vandalisme Oud &
Nieuw kostte €13.400,Uithoorn - Tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 februari stelde Ons Uithoorn bij monde
van fractievoorzitter Benno van
Dam traditiegetrouw vragen of
er tijdens de afgelopen jaarwisseling ook vandalisme is gepleegd
in de gemeente. “Buiten die aan
persoonlijke eigendommen ook
aan gemeentelijke eigendommen? Zo ja, wat waren deze gevallen, voor hoeveel geld is er aan
schade geconstateerd, zijn er daders aangehouden en kon de
schade op de daders worden verhaald,” vroeg Van Dam.
“Ons Uithoorn vindt vandalisme een ergerlijke zaak, een flinke steen in onze schoen. Er is altijd veel schade en het kost veel
gemeenschapsgeld wat beter op
een andere manier ingezet kan
worden. Vandaar onze vragen.”
Burgemeester Dagmar Oudshoorn, die overigens voor de
laatste keer de raad als voorzitter leidde, want zij vertrekt per 1
maart, heeft orde en veiligheid in
haar portefeuille en kon de vragen beantwoorden. “Ja, er is schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen, waaronder
twintig verkeersborden, tien trottoirdeksels, één afvalbak, één ondergrondse container en drie rioolkasten. In totaal voor €13.400,,” zo liet de burgermeester weten.
“Er zijn helaas geen daders aangetroffen en dus kon er ook niet
worden verhaald.” Van Dam vroeg
of een en ander nog aanleiding
was tot beleidsaanpassingen. “In
principe niet want het is lastig om
daders te pakken want die laten
geen briefje achter na het moment dat ze iets opblazen. Waar
we wel op willen inzetten eind
dit jaar is op controle van zwaar
vuurwerk en ouders van jongeren aanspreken om op te letten wat hun kinderen aan vuurwerk in huis halen. Maar voor de
rest zal er weinig veranderen,” aldus de burgemeester die op vragen uit de raad nog meedeelde
dat deze schade een afnemende tendens laat zien maar aan de
particuliere kant was die wat groter doordat er twee auto’s en een
Canta in vlammen zijn opgegaan.
Er waren ook bushokjes beschadigd. Maar die worden niet in het
schadebedrag meegenomen omdat ze geen gemeentelijke eigendommen zijn.

Moties en hamerstukken
Tijdens deze raadsvergadering
werden ook nog twee moties
aangenomen. Bij de een, ingediend door PvdA en DUS!, werd
het college opgedragen zich aan
te sluiten bij de zogeheten ‘Statiegeldalliantie’. Die stelt voor statiegeld te heffen op drankverpakkingen als flessen en blikjes om
op die manier zwerfvuil te verminderen. Deze verpakkingen
vormen samen zo’n veertig procent van het zwerfafval. Bij de alliantie hebben zich al meer dan
honderd Vlaamse en Nederlandse bedrijven en organisaties aangesloten. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.
De tweede motie werd ingediend
door Gemeente Belangen die het
college opdraagt om de jaarlijkse
gemeentelijke begroting in een
voor de inwoners begrijpelijk taal
en vorm in de media en de gemeentelijke website overzichtelijk te presenteren. Met uitzondering van Ons Uithoorn werd de
motie breeduit aangenomen. Een
derde motie waarin door Ons Uithoorn het college gevraagd werd
om een donatie te geven aan de
Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland haalde het niet.
De ambulance ging in de nacht
van 5 op 6 januari in vlammen op.
Volgens verschillende raadsleden
is er al een crowdfunding opgestart en zijn er al donaties toegezegd. Bij de hamerstukken werd
het idee van de VVD UithoornDe Kwakel om een loopbrug vanaf de parkeerplaats bij de tennisvereniging in het Libellebos over
de Hollandse dijk naar het naastliggende natuur- en waterbergingsgebied te realiseren met algemene stemmen aangenomen.
Het gebied tussen de Hollandse
dijk en de N201 wordt veelvuldig
gebruikt als wandel- en uitlaatgebied voor honden, maar is nu nog
moeilijk bereikbaar. Een en ander
kan in overleg met de gemeente
Amstelveen en het Waterschap
worden uitgevoerd. Tot slot werd
een raadsbesluit Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
Uithoorn in verband met de aanpak van woonoverlast in de gemeente Uithoorn aangenomen.
De burgemeester krijgt daarbij
een nieuw instrument in handen
om ernstige woonoverlast door
ingezetenen tegen te gaan.

Ons Uithoorn start
campagne in De Kwakel
Uithoorn - Ons Uithoorn gaat de
verkiezingsstrijd in met ‘Uithoorn
is van ons allemaal’ als centraal
thema. Dat zei Benno van Dam,
lijsttrekker van de lokale politieke
partij, afgelopen zaterdag in Bar
Het Fort in De Kwakel. Daar hield
de lokale politieke partij haar officiële kick-off voor haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. ‘Wij willen
álle inwoners van Uithoorn vertegenwoordigen. Ook de inwoners
die weinig of niets met lokale politiek hebben. Zoals inwoners die
niet gaan stemmen voor de gemeenteraad of buurtvergaderingen bezoeken. Want ook deze inwoners hebben meningen en belangen’, aldus Van Dam. Hij memoreerde dat bij de verkiezingen
in 2014 de opkomst 51,9% was.
Dat betekent dat de gemeenteraad door ‘slechts’ iets meer dan
de helft van de inwoners is gekozen.
Vrolijk
Brenda Elgersma, tweede op de
kieslijst, fungeerde als MC bij deze kick-off. Zij onthaalde de lijsttrekker op het podium met Jimmy Cliff ’s hit ‘Sunshine in the
Music’. Van Dam in een toelichting: ‘Dat is een vrolijk lied en
past goed bij deze avond. Want
voor Ons Uithoorn is de fun-factor ook belangrijk. Als volksvertegenwoordigers moeten we
ook lol hebben in ons werk. Anders houden we het niet lang
vol’. Op de avond werd ook de
flyer gepresenteerd. Hierin worden ook speerpunten genoemd
op andere beleidsterreinen en

de huisregels van de partij. Eén
van die huisregels: ‘Hang zo min
mogelijk rond in het gemeentehuis’. Opvallend in de flyer is ook
het kopje ‘Verantwoording 20142018’. Van Dam: ‘De meeste politieke partijen vertellen in hun folders over hun wensen voor de
komende vier jaar. Ons Uithoorn
vindt het belangrijk ook te vermelden wat we in de afgelopen
vier jaar hebben gedaan. Daar
mogen de mensen ons op afrekenen’. Voor de inwoners van De
Kwakel heeft de partij een extra
folder gemaakt. ‘Om te onderstrepen dat Ons Uithoorn ook deze inwoners vertegenwoordigd’.
Kandidaten
Vervolgens werden diverse kandidaten gepresenteerd middels
enkele korte gesprekjes. De volledige kieslijst ziet er als volgt uit:
1. Benno van Dam, 2. Brenda Elgersma, 3. Frans Boonman, 4. Brigitte van Houten, 5. Fanny Lay, 6.
Anneke Vink, 7.Martin Wezel, 8.
Evert Prinssen, 9. Wim Verlaan,
10. Malou Vendeville, 11. André
Fail, 12. Hans Bouter, 13. Fons
Fronik, 14. Bob Berkemeier. Na
afloop van het officiële gedeelte
volgde een feestje en werd een
collecte gehouden voor de Dierenambulance De Ronde Venen/
Amstelland. Begin januari vloog
hun busje en apparatuur in de
brand, waarschijnlijk door vandalisme. Deze donoractie leverde
€50,- op. Zodoende profiteren in
ieder geval de dieren in nood van
Uithoorn en De Kwakel van deze
kick-off. De verkiezingen zijn op
woensdag 21 maart.

Deen breidt Fairtrade
assortiment uit met bananen
Uithoorn - Vanaf 2 februari zijn
de bananen die Deen in alle winkels verkoopt Fairtrade. Deen
is heel blij met de samenwerking met de stichting Max Havelaar, de organisatie achter het
Fairtrade keurmerk. De bananen
worden onder eerlijke handelsvoorwaarden ingekocht bij bananenproducenten in Ecuador.
Directeur Leendert van Eck van
Deen is trots dat vanaf eind deze
week de bananen bij Deen Fairtrade zijn. “De bananen zijn een
mooie toevoeging aan het toch
al grote assortiment Fairtrade
producten in onze winkels. Daarbij zijn de bananen erg lekker
en blijft de prijs hetzelfde.” Peter
d’Angremond, Directeur Stichting Max Havelaar verwoordt
de samenwerking met Deen als
volgt:‘We werken al jaren met
plezier samen met een aan het
vergroten van het Fairtrade assortiment. De overstap naar Fairtrade bananen is een mijlpaal in
de samenwerking. In belangrijke
productcategorieën zoals koffie,
thee, cacao en fruit biedt Deen
haar klanten Fairtrade gecertifi-

ceerde producten aan. Deen laat
daarmee zien dat zij duurzame
ontwikkeling voor producenten
in ontwikkelingslanden belangrijk vindt.”
Kleine boeren
De Fairtrade bananen van Deen
komen van gecertifieerde organisaties van kleine boeren (cooperaties) en van plantages in
Ecuador. Door samen te werken
in een coöperatie staan de boeren sterker en krijgen ze toegang
tot de internationale markt. Bij de
plantages gaat de aandacht uit
naar o.a. de verbetering van de
arbeids- en leefomstandigheden
van de arbeiders. De Fairtrade
bananen van Deen komen onder
andere van de bananenplantage El Remanso Maria Gabriela in
Ecuador. De plantage is 35 hectare groot en er werken 20 à 25
mensen. Zij ontvangen voor de
bananen minimaal een prijs die
gebaseerd is op de kosten van
duurzame productie en een vaste ontwikkelingspremie. Zo kunnen zij werken aan een betere en
duurzame toekomst.
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Kentekenplaten
weer terecht
De Kwakel - Op woensdag 31
januari, eind van de middag, is
een 38-jarige man uit Alphen
aan de Rijn aangehouden in
Rotterdam. Hij had kentekenplaten op zijn auto die begin
deze maand waren gestolen
vanaf een in De Kwakel geparkeerde auto. De man had met
zijn auto diverse malen getankt en was zonder te betalen weggereden. Hij moet zich
hiervoor verantwoorden bij
justitie. Het onderzoek door
de politie gaat nog verder.

Boetes voor
teveel alcohol
Uithoorn - Op dinsdag 30 januari heeft de politie op de Johan Enschedeweg een motorrijder tot stoppen gemaand.
Er werd vermoed dat de bestuurder, een 44-jarige man uit
Aalsmeer, alcohol gedronken
had. De man blies 625 Ugl en
kreeg een rijverbod van meer
dan acht uur. Tijdens de controle werd de man onwel en is
de ambulancedienst gevraagd
te komen. De man is onderzocht en per ambulance thuis
gebracht. Op woensdag 31 januari is een 48-jarige automobilist uit Uithoorn betrapt op
rijden onder invloed van alcohol. Op de Noorddammerweg
heeft de politie de bestuurder
gevraagd de auto te stoppen.
De man blies 315 Ugl en kreeg
een rijverbod van twee uur.
Op zaterdag 3 februari even
voor half vier in de nacht heeft
de politie opnieuw een bestuurder met alcohol op van
de weg gehaald. In de Dorpsstraat is een 20-jarige man uit
De Kwakel tot stoppen gemaand. De automobilist blies
450 Ugl. en zijn rijbewijs is ingevorderd. Om half een in de
nacht van zondag 4 februari is
tijdens een snelheidscontrole op de Koningin Maximalaan
een bestuurster betrapt op rijden met teveel alcohol op. De
25-jarige vrouw uit Uithoorn
blies 365 Ugl. Ze kreeg een rijverbod van 3 uur en een boete
van 434 euro. Alle drankrijders
zullen zich nog moeten verantwoorden bij justitie.

Sieraden weg na
inbraak
Uithoorn - Tussen dinsdag
30 januari en vrijdag 2 februari is ingebroken in een woning aan de Elschotlaan. Om
binnen te komen hebben de
dieven een slot geforceerd. Er
is gebruik gemaakt van kerntrekken. Het hele huis is doorzocht. Gestolen zijn diverse
sieraden en buitenlands geld.
De politie raadt inwoners aan
deuren en ramen goed te sluiten bij het verlaten van de woning, ook al is het maar voor
even, en een lampje aan te laten. Gevraagd wordt om ook
eens te kijken naar de buitenverlichting bij de woning, zowel aan de voor- als de achterzijde.

Inbrekers betrapt

Uithoorn - Op woensdag 31
januari tussen acht en negen
uur in de avond is ingebroken
in een woning aan de Admiraal
Ruyterlaan. De dieven werden
betrapt door een bewoner en
gingen er hierop snel vandoor.
De bewoner is nog achter de
jongens aangerend en de politiehelikopter is ingezet, maar
de twee in het zwart geklede
inbrekers zijn niet meer aangetroffen. De hele woning bleek
doorzocht te zijn. Om binnen
te komen hadden de twee aan
de achterzijde een raam geforceerd. Bij het wegrennen hebben ze een sieradendoosje
weggegooid, deze is veilig gesteld en inmiddels retour bij de
rechtmatige eigenaar. Mogelijk hebben de twee ook geprobeerd in te breken in een woning twee percelen verder op.
Aan een raam aan de achterzijde zijn braaksporen aangetroffen. Op zaterdag 3 februari rond half twaalf in de avond
hoorde een andere bewoner
van de Admiraal Ruyterlaan
een harde klap. Hij is gaan kijken waar de knal vandaan was
gekomen en zag een groot gat
in het onderraam van de voordeur. Ook stond het tuinhek
open. Mogelijk heeft deze poging met de eerdere inbraken
te maken. Getuigen worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Kienen

weer vele mooie prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van onze beUithoorn - Op zaterdagavond 10 kende enveloppen. Of in elke ronfebuari organiseert stichting Ser- de een tas met boodschappen,
viam weer een gezellige bingo- ons groente winkeltje en nog veel
avond in het KNA gebouw Leg- meer leuke prijzen. De opbrengst
meerplein. De zaal is open van- van deze avond is bestemd voor
af 19.00 uur en we beginnen om het ontwikkelingswerk van onze
20.00 uur. Op deze avond kunt u Uithoornse missionarissen.

Nieuw bij autobedrijf Nieuwendijk

Dacia Duster wacht op
kennismaking met jou
Regio - Maak kennis met de
nieuwe Dacia DUSTER bij Nieuwendijk. Als je stad en land afrijdt, dan doe je dat het liefst in
een auto die zich op alle wegen
thuis voelt. Maak kennis met de
nieuwe Dacia Duster. Meer Duster dan ooit dankzij een compleet nieuw uiterlijk en interieur. Het design is robuust en eigentijds. Tegelijkertijd kun je met
de nieuwe Dacia Duster 4×4-uitvoering gerust de gebaande paden verlaten. De nieuw ontworpen grille, unieke LED-dagrijverlichting en dakrails: het zal iedereen opvallen!

een SUV voor het asfalt, maar
een echte terreinwagen. Dit kunnen ze natuurlijk wel zeggen bij
Nieuwendijk, maar dit moet je
gewoon zelf ervaren. Nieuwendijk biedt daarom de mogelijkheid om een proefrit off-road te
maken op haar 4×4 terrein bij
de vestiging in Aalsmeer, aan de
Zwarteweg. Benieuwd naar de
nieuwe Dacia Duster die in alles
anders is?

Ceres trakteert Het
Hoge Heem

Deze hele week staat hij nog te
stralen in de showrooms van
de Nieuwendijk vestigingen in
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden.
De Dacia Duster wacht op een Uithoorn - Twintig dozen met heerlijke Kika Moorkoppen werden
Test ‘m nu!
uitgebreide kennismaking met dinsdag jl in alle vroegte bij Het Hoge Heem binnengebracht. Een
traktatie van Stichting Ceres voor alle bewoners en medewerkers
De Duster 4×4 is niet zomaar jou!
van Het Hoge Heem in Uithoorn.

Reumafonds

Collectanten gezocht
Uithoorn - Mensen met reuma (ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland alleen al)
hebben vooral last van pijn
en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een aandoening aan de botten, gewrichten en spieren. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak
last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een
ingrijpende aandoening, die
niet te genezen of te voorko-

Bingo
Uithoorn - De Uithoornse Ouderenbonden houden ,zoals langzamerhand traditie is,ook dit seizoen hun Bingomiddag op de
tweede dinsdag in iedere maand.
Dit keer is dat op dinsdagmiddag 13 februari a.s. aanstaande.

men is. Reuma heb je levenslang en kan jong en oud overkomen. Het Reumafonds is
dé fondsenwerver op het gebeid van reuma in Nederland.
Al ruim 90 jaar zetten wij onze middelen in voor de bestrijding van reuma. Daar is veel
geld voor nodig. Meer informatie vindt u op: www.reumafonds.nl Wilt u het reumafonds
helpen met zijn collecte, geeft
u dan op als collectant. Tevens
zijn wij op zoek naar een wijkhoofd in de wijk; Meerwijk
West, Zijdelwaard of Park Krayenhoff. Aanmelden kan bij: Richard van den Bergh, Tel. 0297
522 854

De Bingo vindt plaats bij VITA, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Aanvang
2 uur, de zaal is open om half 2.
Uw gastvrouw is Hanny Kampen.
De toegang is gratis en iedereen
is welkom. De consumpties zijn
zeer redelijk geprijsd. Er zijn iedere keer veel mooie prijzen te winnen.

Namens Stichting Ceres overhandigden Paul van Soelen, Marita
van Kleij en Serge Hogendoorn
maar liefst 205 Kika Moorkoppen
aan Wil Lias, Facilitair Coördinator van Het Hoge Heem. Stichting
Ceres steunt jaarlijks vele Goede Doelen. En soms gaat dat via
bijzondere acties die de moeite
waard zijn om aan deel te nemen.
In de week van 5 t/m 10 februari organiseren banketbakkerij Ab
Müller in samenwerking met Multi Supplies, beide uit Aalsmeer,
een grote actie ten bate van Kika. In deze week wordt van iedere
verkochte moorkop € 0,50 overgemaakt aan Kika. Stichting Ceres
vond het daarom op zijn plaats
om voor een heerlijke Kika Moorkop bij de koffie te zorgen in Het
Hoge Heem.

brengen.” Van Soelen vervolgt:
“Deze ouderen gaan Stichting Ceres buitengewoon aan het hart.
Nog teveel worden onze ouderen vergeten. Daardoor gaat eenzaamheid een grote rol in hun leven spelen”. Het is duidelijk dat
met deze geweldige actie Stichting Ceres ‘de ouderen’ van de gemeente Uithoorn en dan in het
bijzonder de inwoners van Het
Hoge Heem, eens extra in het
zonnetje heeft gezet. En uiteraard
mocht zeker niet al het personeel
van Het Hoge Heem worden vergeten, die dagelijks hun uiterste
best doen om onze ouderen te
verzorgen.

Marita van Kleij, verantwoordelijk
voor de financiën en de personele zaken bij Stichting Ceres, hoopt
van deze traktatie een traditie te
Actie
kunnen maken: “Het zou toch geDirecteur Paul van Soelen van weldig zijn als we dit als StichStichting Ceres licht deze actie ting Ceres jaarlijks voor Het Hoge
toe: “Hiermee willen wij als Stich- Heem kunnen regelen. Het past
ting niet alleen graag Kika steu- goed in onze visie betreffende de
nen, maar daarnaast ook ‘de ou- schenkingen die wij jaarlijks doen
deren’ extra onder de aandacht aan Goede Doelen.”

Stichting De Kwakel Toen & Nu

Nostalgische Avonden
De Kwakel - Stichting De Kwakel
Toen & Nu organiseert ook dit jaar
weer 2 Nostalgische avonden in
het dorpshuis De Quakel. En ook
nu weer op twee avonden met
een identiek programma. De eerste avond is zaterdag 3 maart en
de tweede avond is zaterdag 17
maart. De aanvang is beide avonden om 19.30 uur in het Dorpshuis Quakel. De zaal is open van-

af 18.45 uur. De entreekosten: €5,incl. een kopje thee of koffie. Het
programma zal een mix zijn van
oude films en oude en wat nieuwe foto’s uit de diverse rubrieken
van de website www.de-kwakel.
com. Kaarten kunt u bestellen bij
Dirk Plasmeijer, het via de mail:
dp@de-kwakel.com of via de telefoon 0297-563335 (’s avonds tussen 17.30-18.30 uur) Vol is vol.

Vrijwilligers voor het levenseinde in het zonnetje
Wilnis - In de serie ‘’Vrijwilligers
in het zonnetje’’, een initiatief van
VVD De Ronde Venen, werd het
Johannes Hospice De Ronde Venen te Wilnis bezocht. Een hospice is een instelling waar mensen die terminaal ziek zijn palliatieve zorg krijgen. Daarbij zijn
vrijwilligers van onschatbare
waarde. Mensen die ongeneeslijk

ziek zijn en hun naasten hebben
naast professionele medische
zorg vaak behoefte aan extra
aandacht. En dat is wat zij geven
door er dag en nacht voor ze te
zijn. Samen optrekken in die laatste maanden, weken of dagen.
Met steun bij acceptatie, rouwverwerking en nazorg. De groep
van totaal 130 vrijwilligers be-

staat naast begeleiders terminale
zorg ook uit koks, tuinmannen en
bloemendames, gastvrouwen/
heren die het bezoek ontvangen,
assistentie voor techniek en administratie. Terminale zorg kan
soms een groot beroep doen op
de mentale veerkracht van vrijwilligers. Daarom zijn er regelmatig inspiratiesessies om ook weer
op te laden. Iedereen vind het
mooi en waardig ‘’werk’’. De Wilnisse VVD-ers Alberta Schuurs,
Michel van Dijkman en Rob Evers
werden ontvangen door het bestuur (Ge Jonkers en Wilma Weidgraaf ) en een aantal vrijwilligers.
Zij werden getrakteerd op heerlijke appeltaart om hun in het
zonnetje te zetten voor al het
werk dat zij doen.

vanuit de wijdere omgeving. Een
dilemma is dan of je bedden die
nu tijdelijk onbezet zijn moet gebruiken voor een soort verpleeghuiszorg. Moeilijke beslissingen,
want dat bed is dan weer bezet
en als er weer een plek nodig is
voor terminale zorg dan moet
het hospice nee verkopen. Dat
willen ze ook niet. De financiering kwam ook ter sprake. Niet
eenvoudig, met zorgverzekeraars
en gemeenten die allemaal verschillende regelingen hebben.
En zonder donateurs zou het
hospice ook niet bestaan. Het bestuur en vrijwilligers waren blij
met het zonnetje en ook met de
kennismaking. De lijntjes naar
het gemeentebestuur zijn hiermee ook wat korter geworden,
dat kan van pas komen. Voor de
20 jaar
mensen van de VVD was het ook
Was 20 jaar geleden toen het Jo- waardevol om van deze vorm
hannes werd opgericht een hos- van zorg meer kennis op te doen
pice nog een unicum, nu erva- en een aantal van de fantastische
ren ze steeds meer concurrentie vrijwilligers te spreken.

230 liter chocomel

Jumbo sponsort
Wilnis - Afgelopen vrijdag 2 februari is ‘Warme truiendag’ gevierd op 5 basisscholen in gemeente De Ronde Venen. Ruim
1050 leerlingen deden hieraan
mee. Alle deelnemende groepen
ontvingen een lespakket, waarin naast educatieve informatie
over energieverbruik en energiebesparing ook allerlei suggesties worden gegeven om op een
creatieve manier met het onderwerp om te gaan: zoals hoe maak
je de coolste warme trui. Natuurlijk hoort er ook warme chocomel
bij. Net als de voorgaande vier jaren sponsorde Jumbo Wilnis dit
drankje: deze keer maar liefst 230
liter chocomel. Warme truiendag is door het Klimaatverbond
in het leven geroepen om aan-

dacht besteden aan het energieverbruik van mensen in Nederland. Wereldleiders spraken in februari 2005 in het Kyoto-protocol
af om broeikasgassen, die zorgen
voor klimaatverandering, te verminderen. Met de deelname aan
Warme truiendag kan iedereen
zijn steentje hieraan bijdragen.
Meedoen levert huishoudens
een energiebesparing van 7% per
graad minder en dus ook 7% minder CO2-uitstoot. Eén dagje minder stoken lost het probleem natuurlijk niet op, maar hopelijk
brengt het wel veel mensen op
het idee om zich in te zetten voor
een gezond klimaat. Hebt u op 2
februari niet meegedaan, zet de
verwarming op een andere dag
dan gewoon een graadje lager.
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Straks slapen en vergaderen
in Fort bij Uithoorn
Uithoorn - Er zijn mensen die
met aardige ideeën de wereld
verbazen. Zo ook Mirjam Schaap
die zich opgeeft als ‘exploitant
van het Fort bij Uithoorn’ tijdens
een bijeenkomst maandagavond
5 februari in de groene ‘genieloods’ op het terrein van het fort.
Zij presenteerde daar samen met
vertegenwoordigers van de ge-

meente plannen om het fort te
gaan verbouwen en te voorzien
van hotelfaciliteiten. Dit met het
doel het niet alleen te gaan exploiteren als hotel, maar ook als
vergader- en congrescentrum.
De bijeenkomst was door de gemeente De Ronde Venen georganiseerd omdat men de plannen
met omwonenden en verdere ge-

interesseerden wilde bespreken.
Dit om aan de weet te komen
wat men er zoal van zou denken
Het fort is ruim 100 jaar oud en
staat op de Werelderfgoedlijst.
Volgens Mirjam Schaap is er toestemming om het fort voor hoteldoeleinden te gaan gebruiken, mits de inrichting in originele staat blijft. Dat kan voor unie-

ke belevenissen zorgen. Daarnaast wordt ook het omliggende
terrein en de huidige bebouwing
betrokken bij de herinrichting.
Het fort is in beheer bij Staatsbosbeheer, maar wordt door de onderneming van Mirjam Schaap
gepacht. Doel is het duurzame
behoud van het fort, met recreatie op het snijvlak van natuur en
erfgoed. In de knusse en goed
met belangstellenden gevulde
genieloods, waar het met terrasverwarmers aangenaam vertoeven was, werden aanwezigen onder het genot van koffie of thee
met koek uitgebreid op de hoogte gebracht van datgene wat het
fort op termijn te bieden heeft. En
dat ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, maar de plannen schijnen
ook nog eens goed uitvoerbaar
te zijn, ook al duurt het nog wel
even voordat het zover is. Na een
welkomstwoord en een introductie van burgemeester Maarten Divendal werd het woord gegeven
aan twee sprekers, te weten Nico Röling van de afdeling Ruimtelijke ordening bij de gemeente
De Ronde Venen die de ambtelijke procesvoering vanaf het voorontwerp bestemmingsplan tot
aan het raadsbesluit uit de doeken deed en Mirjam Schaap, ondernemer en exploitant van het
fort, die aan de hand van een powerpoint presentatie in woord en
beeld een fraaie en heldere voorstelling van zaken gaf.
Op beide sprekers met hun presentatie komen we in de volgende uitgave van deze krant uitgebreid terug.

Schoonheidsinstituut
Périne wint eerste prijs
Regio - Schoonheidsinstituut Périne Heeroms wint de eerste prijs
als Dermatude Meta Therapy Specialist van het Jaar. Met deze eervolle award wordt haar vakmanschap onderstreept. Opmerkelijk
is het zeker; de schoonheidsspecialiste startte in het voorjaar van
2017 met de anti-ageing behandelingen van Dermatude in haar
salon. Dankzij haar kundige aanpak wist Périne in slechts 8 maanden tijd grote successen te behalen met Meta Therapy behandelingen. Tijdens de jaarlijkse Dermatude Klantendag werd dit succes beloond met de eerste prijs!

delmodule is het een veilige behandeling en blijft de opperhuid
in tact, wat bij veel huidverjongingstechnieken niet het geval
is (o.a. microdermabrasie, chemische peeling, microneedling). De
hersteltijd na Dermatude Meta
Therapy is nihil wat uiteraard een
groot voordeel is voor de klant.

#1 in anti-ageing in 37 landen
wereldwijd
Sinds de lancering van Dermatude Meta Therapy in 2011 is het
merk internationaal succesvol.
Van Europa tot het Midden-Oosten, van USA tot China: Dermatude is verkrijgbaar in 37 landen
Wat is Dermatude Meta Thera- wereldwijd en dit aantal blijft gepy?
staag stijgen. Innovatieve beauty
“100% natuurlijke anti-ageing be- salons, medispa’s, klinieken biehandelingen met resultaten op den Meta Therapy behandelinhet niveau van plastische chirur- gen aan voor huidverjonging en
gie, zonder gebruik van injecties. huidverbetering. Zo is DermatuThe facelift alternative!”
de onder andere verkrijgbaar bij
Dermatude Meta Therapy is een klinieken op het prestigieuze Har100% natuurlijk anti-ageing con- ley Street in London en op Rodeo
cept voor huidverjonging en Drive in Hollywood.
huidverbetering van binnenuit. Het concept is opgebouwd Meer informatie
rondom een zeer doeltreffende Meer weten over Dermatude Mebehandeltechniek: Meta Thera- ta Therapy bij Instituut Périne?
py. Meta Therapy behandelingen Neem contact op met Instituut
stimuleren de collageen en elas- Périne in Mijdrecht info@perine.
tine productie in de huid, waar- nl of bel naar (0297)273121
door huidverjonging van binnenuit wordt gerealiseerd. Dit is een
100% natuurlijk proces. De inzet van fillers, injectables of botox wordt dankzij Dermatude Meta Therapy overbodig. Het concept geeft invulling aan de ruimte tussen beauty behandeling en
cosmetische chirurgie. Na 1 behandeling merk je al resultaat en
in kuurverband zijn de resultaten
ongekend. Toonaangevende instituten en dermatologen uit de
gehele wereld beschouwen Meta Therapy als effectief en veilig.
Door de gepatenteerde behan-

18-jarigen ontvangen
cadeau van gemeente
Uithoorn - Alle jongeren in Uithoorn die 18 jaar worden krijgen van de gemeente het Nibud
boekje ‘Voor boven de 18’ toegestuurd. Met dit boekje wil de gemeente de nieuwbakken 18-jarigen helpen bij het maken van
een goede start in hun volwassen
leven door hen informatie aan te
reiken op wat er op financieel gebied allemaal speelt. “Als 18-jarige mag je ineens van alles wat je
eerst niet mocht. Zelfstandig autorijden, stemmen, een telefoonabonnement afsluiten op je eigen naam, alcohol kopen en studiefinanciering aanvragen. Maar
je krijgt er ook behoorlijk wat verantwoordelijkheden bij,” zegt de
Uithoornse wethouder Marvin
Polak (Werk en Inkomen). “Je bent
nu bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk om een zorgverzekering of
lening af te sluiten. En kies je bij
het afsluiten van je zorgverzekering voor een basisverzekering of
een aanvullend pakket? En hoe
zit het met het eigen risico? Kortom er verandert van alles als je
18 jaar wordt. Het Nibud boekje
‘Voor boven de 18’ helpt de jongeren op weg. Het staat vol met
informatie en handige tips op het
gebied van geldzaken,” vervolgt

Polak. De gemeente wil met dit
boekje de jongeren niet alleen
ondersteunen maar ook voorkomen dat zij al snel in de schulden
komen. Uit een Nibud onderzoek
blijkt dat jongeren al snel in financiële problemen komen door bijvoorbeeld roodstand, studielening of betalingsachterstanden
hebben bij een telefoonprovider
of zorgverzekeraar. Het informatieboekje kan bijdragen aan het
organiseren van de eigen financiën.
Preventie
De gemeente Uithoorn laat weten in te zetten op preventie. Niet
alleen bij jongeren, maar bij alle inwoners. Zo is de gemeente
sinds kort aangesloten bij Starpunt Geldzaken van het Nibud.
Via Startpunt Geldzaken kunnen inwoners zelf financiële plannen maken. Starpunt Geldzaken
stelt geldplannen beschikbaar
aan inwoners voor verschillende
omstandigheden zoals sparen,
(klein)kinderen, minder inkomen.
De geldplannen helpen inwoners
meer uit hun geld te halen en
kunnen anoniem gebruikt worden. Meer informatie op www.
startpuntgeldzaken.nl/uithoorn.

Brug zorgt voor één groot recreatiegebied
Uithoorn - Afgelopen donder- hond van het losloopgebied
dag heeft de gemeenteraad langs de N201. Ook andere reunaniem ingestemd met de creanten komen er graag. Net
aanleg van een voetgangers- zoals in het Libellebos. Wat is er
brug die Amstelveen met Uit- dan mooier dan de 2 gebieden
hoorn verbindt.
veilig met elkaar te verbinden
ter hoogte van tennisvereniWaarom?
ging TCU? Veilig parkeren en de
Veel mensen genieten met hun keuze om een langere wande-

ling te maken door het bos en/
of de prachtige Bovenkerkerpolder. Om deze reden heeft raadslid Nick Roosendaal van de VVD
vorig jaar een motie ingediend
voor een voetgangersbrug.
Wethouder Polak (VVD) heeft
in goede samenwerking met de
gemeente Amstelveen en het

waterbedrijf Waternet er alles
aan gedaan om het plan snel te
realiseren. Daarom ligt de brug
aan de Hollandse Dijk er al over
een paar weken. Het wordt zo
nog leuker om in Uithoorn van
het groen te genieten. We houden u op de hoogte wanneer de
brug er ligt!

Wanprestatie

Dienstverlening van
Connexxion
Regio - De Vervoerregio Amsterdam is duidelijk ontevreden over de dienstverlening
van busonderneming Connexxion in de regio Amstelland-Meerlanden,
waartoe
ook de routes naar Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en
Mijdrecht vice versa behoren.
Dat blijkt uit de eerste monitoringsresultaten die het bestuur van de Vervoerregio Amsterdam op 25 januari openbaar maakte over de uitvoering van de concessie die op 10
december vorig jaar aan Connexxion werd gegund. De tekortkomingen en in gebreke
blijven van verschillende onderdelen in de dienstverlening
hebben ertoe geleid dat Connection op voorhand een boete opgelegd heeft gekregen
van €400.000,-. De Vervoerregio heeft Connexxion bovendien de opdracht gegeven dat
zij uiterlijk 15 februari met een
verbeterplan op tafel moet komen wat op 1 maart in uitvoering moet gaan. Het is voor
het vervoersbedrijf te hopen
dat dit zal lukken anders kan
de boete fors oplopen, tot wel
meer dan twee miljoen euro.
Meegereden mystery-guests
van het bureau Vitence hebben mede de prestaties van de
vervoerder in december 2017
en januari 2018 opgetekend,
de tekortkomingen geanalyseerd en meegenomen in de
rapportage.
Veel tekortkomingen
Zo zijn er signalen van een
niet optimale dienstuitvoering
in de vorm van onder andere
rituitval. Van de 890 gemeten
ritten waren er 34 uitvallers.
De rituitval blijkt minimaal 3,8
procent te zijn waar de norm
ligt op 0,5 procent Verder is
geconstateerd dat de accuraatheid van de bussen op het
beginpunt eveneens niet aan
de verwachtingen voldoet. Bij
meer dan 10 procent van de
ritten blijkt er al meer dan 5
minuten vertraging te zijn vanaf het beginpunt. Daarnaast is
in geen van de ruim 100 nieuwe voertuigen een werken-

de WIFI-verbinding aangetroffen en is regelmatig geconstateerd dat de reisinformatie
in de bus niet of onvoldoende functioneert. Dit geldt met
name voor in de nieuwe bussen. Ook is gebleken dat een
groot deel van de extra door
Connexxion aangeboden servicepunten, kaartautomaten
en knooppuntbegeleiding niet
of beperkt is ingevoerd. Voorts
is er eveneens nog geen palet
aan aanvullende mobiliteitsdiensten met bijbehorende
apps en dat was door de vervoerder wel aangeboden.
Orde op zaken stellen
Volgens de Vervoerregio heeft
Connexxion 11 maanden de
tijd gehad de implementatie met het oog op de nieuwe concessie voor te bereiden.
Dat zou ruim voldoende moeten zijn voor de voorbereiding
van de uitvoering van basiszaken als de nieuwe dienstregeling en de informatievoorziening aan de reiziger. De dienstverlening aan de reizigers in
Amstelland-Meerlanden schiet
tot op heden tekort. Al met al
lijkt er sprake te zijn van een
daling van de kwaliteit van het
openbaar vervoer in de regio
Amstelland-Meerlanden ten
opzichte van de oude concessie. De winstpunten uit de aanbesteding zijn voor de reizigers beperkt merkbaar, terwijl
de ‘standaard’ dienstuitvoering
te wensen overlaat. Aldus staat
in het rapport van de Vervoerregio met betrekking tot de
eerste monitoringsresultaten
Concessie Amstelland-Meerlanden. Met het opleggen van
de boete wordt enerzijds een
signaal afgegeven aan Connexxion om zo snel mogelijk
orde op zaken te stellen en de
vervoerskwaliteit op het vereiste niveau te brengen teneinde extra boetes te voorkomen. Anderzijds biedt het verslag ook een duidelijke onderbouwing van de onderbuikgevoelens waar veel bus-gebruikers momenteel last van hebben en zich er in die zin over
uitlaten!

Sans rancune:

Alles eerlijk delen
Regio - Soms zijn er van die dagen dat je denkt: Hoe is het mogelijk? Al bij het spelen is er verbazing. Bijvoorbeeld als op een
tafel alle spellen down gaan. Later blijken anderen dat beter te
doen. Of een tafel waar de meest
kansrijke contracten de slechtste
resultaten opleveren. Zulke omkeerspellen werken nivellerend.
Gelukspellen, waarbij een biedmisverstand tot klein slem harten
leidt, met schoppen A H buiten
boord. Bang juist de maakstart
te doen kiest men een sterkere
uitkomst, met 6 Harten+1 als resultaat. En “pechspellen”, waarbij
west met Ha A H V B 10 down gaat
in harten, omdat zuid een poploze zevenkaart tegen heeft. De en-

GEEN KRANT?

0297-581698

kele zuid die deze opent komt als
spiegelbeeld van een koude kermis thuis... We verwachtten in
de A-lijn enige nivellering, maar
de uitslag slaat alles. De bovenste acht van de twaalf paren eindigen vrijwel ex aequo, met tussen de eerste en de zesde ongeveer één procent verschil, en de
gedeelde 7/8e plaats daar direct
onder! Winnaar in de A-lijn worden nipt Leny en Ria met 55,83%.
Ook in de B een close finish. De
eerste drie ontlopen elkaar weinig. 1. Tom en Nel met 60,42%.
Sans Rancune is een bridgeclub
waar elke dinsdagmiddag gezelligheid centraal staat. Maar dat
de punten zo gelijk verdeeld worden, blijft zeldzaam.
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Brandweer bij Camillus

Uithoornse Mirea Henrques
sportvrouw op wereldniveau
Uithoorn - Het IFBB (International Federation of Body Builders)
organiseerde wederom een van
de belangrijkste internationale
evenementen van het jaar, te weten de Wereld Fitnesskampioenschappen 2017 voor vrouwen. De
verschillende categorieën hierbij waren Bikini, Fitness, Bodyfitness, Wellness en als zwaarste
Women’s Physique. Het evenement werd gehouden in het theater van het monumentale Biarritz
Barriere Casino te Biarritz aan zee
in het zuidwesten van Frankrijk.
Vanuit Nederland deden totaal 6
dames mee in verschillende categorieën waaronder Mirea Henriquez uit Uithoorn. Na een hernia operatie in november 2015,
stond Mirea voor het eerst in haar
leven in november 2016 op het
podium bij de Artemis Cup in Beverwijk. Zij werd hier overall winnaar in de klasse Women’s Physique. Zij ontving een gouden medaille voor de 1e plaats, de Randy Vogelzang Award voor Best
Posing Female en de Mondher
Bennour Award voor Best Female Athlete of the day.
Een week later mocht ze mee
doen een de wedstrijd Iron Man &
Iron Maiden in Sommelsdijk. Hier
werd zij wederom 1e in de klasse Women’s Physique. Weer een
week later mocht ze mee doen
aan de Juliette Bergmann Grand
Prix in Hilversum waar zij weer 1e
werd in de klasse Women’s Physique.

ropese Fitnesskampioenschappen georganiseerd door de IFBB
in Santa Susanna in Spanje. Daar
kwam ze voor Nederland uit in
de klasse Women’s Physique masters en Women’s Physique lengte tot 163 cm. Ze werd hier 4e bij
de masters en 3e bij de Europese Kampioenschap in haar lengte klasse. En nu mocht zij Nederland vertegenwoordigen bij de
Wereld Fitnesskampioenschappen in Biarritz waren met ongeveer 40 deelnemende landen. Mirea deed hier mee in haar klasse
Women’s Physique tot 163 cm.
Zij veroverde hier de 4e plaats en
zette hiermee Nederland op de
vierde plaats op de Wereldranglijst .

Mei
In mei deed Mirea mee aan de Eu-

SAS’70

Winst voor herenteams
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
speelde heren 1 van SAS’70 uit tegen Compaen in Oostzaan. Het
was de eerste keer in de nieuwe tenues voor heren 1, met de
sponsors Maas autogroep en motion fysiotherapie.
Dit gaf gelijk een goede vibe met
het inspelen en inslaan. De eerste
set begon en meteen vanaf het
begin werd er voor elke bal hard
gewerkt.
Dit zouden belangrijke punten
voor heren 1 zijn, willen ze nog
voor promotie in aanmerking komen dit seizoen. Alle spelers gingen voor de volle 100% en helaas
verzwikte daarbij buiten aanvaller Henk vrij snel in de eerste set
zijn enkel waardoor hij de rest
van de wedstrijd vanaf de bank
toe moest kijken. Dat maakte dat
SAS nu door moest met maar 6
man...
Een daarvan, Frank, speelde voor
het eerst na zijn blessure weer
een wedstrijd en moest onverwacht 4 sets spelen. Dankzij Motion Fysiotherapie is hij goed op
kracht gebleven en heeft hij ge-

speeld alsof hij nooit geblesseerd
is geweest!
Strake sets
SAS speelde stabiel. Goede service druk, nette passes vervolgd
door strakke set ups en punt na
punt werd gescoord. Zelfs midden aanvaller Menno, vandaag
op buiten, kon goed zijn weg vinden in de voor hem nieuwe positie. Echter gaf Compaen het
niet cadeau en wisten ze zich
vrij goed staande te houden tegenover SAS. Zo werden de eerste sets met 25-17 en 25-21 binnengehaald. De 3de set begon
set-upper Jeroen met serveren en
begon SAS na een paar mooie rally’s met harde aanvallen van Mark
en Henk-Jan met 10-0 voor! Hierna was de druk er af en kon SAS
heren 1 rustig de set uitspelen,
eindigend met een snoei harde
snelle bal van Auke. De laatste set
had SAS het zwaar en begonnen
ze met een achterstand. Maar ook
de laatste set werd met 25-21 gewonnen. Zo ging heren 1 met 4-0
en 5 punten voor SAS naar huis.

Legmeervogels:

Rukt op naar de tweede
plaats in de 1ste klasse

Ellen Postma 30 jaar
volleybalscheidsrechter
De Kwakel - Bij KDO in De Kwakel hebben de dames van de volleybalafdeling al en aantal jaren
dezelfde scheidsrechter, die hun
wedstrijden leidt. Sinds een paar
seizoenen kan de thuisspelende vereniging zelf scheidsrechters aanwijzen om de thuiswedstrijden te leiden. De Burggraafdames van KDO hebben in Ellen
Postma een vaste kracht gevonden, die deze taak op zicht wilde nemen en zo staat Ellen om

de veertien dagen Op woensdagavond “OP DE BOK” in de sporthal van KDO. Ellen is begonnen
bij SAS ’70 met spelen en fluiten
en is nu al aan haar dertigste seizoen fluiten bezig, ze weet door
haar ervaring dus precies hoe deze taak te vervullen. De dames
van KDO zijn verguld met de toezegging en de NEVOBO (volleybalbond) heeft het behaagd om
via voorzitter Ron Ferwerda (ook
al 50 jaar).

Tweede Selectiewedstrijd turnen KDO
De Kwakel - Zaterdag 27 januari
hebben de meiden van KDO hun
2e selectie turnwedstrijd gedaan
bij Kwiek in Nieuwveen in Sporthal de Ringkant. Het was een geslaagde sportieve dag met goede resultaten. Ze hadden de onderdelen ongelijke Brug, Sprong
en de altijd zo spannende Balk.
De meiden hebben de weken er
voor al hard getraind. Ruim 100
meiden uit deze regio deden mee
aan deze wedstrijd. Ieder op zijn
eigen niveau. Dit waren de uitslagen.
Pre-instap en Instap had KDO helaas geen prijs binnen weten de
slepen. Wel hebben de meisjes
enorm hun best gedaan. Bij de
Pupil 1 wist Meike een mooie 2e
plek te behalen, op de brug had

zij een 14,50 behaald. Myrthe was
3e, helaas waren in deze groep
maar 2 medailles te behalen.
Het verschil was 0,10. Dus enorm
spannend. Bij Pupil 1 D2 haalde
Danique een 3e plaats. Zij had
op de brug een mooie score van
14,70. In deze groep waren 3 medailles te winnen. Anne werd 4e,
net geen medaille, maar wel een
mooi resultaat. Pupil 1 D1 hadden
we van KDO alleen Luna die in deze groep mee deed en ja hoor Luna mocht mooi de gouden plak
meenemen naar De Kwakel. Keurig gedaan! Pupil 2 D1 behaalde Jette een mooie 1e plek en
Samantha geen medaille gewonnen, maar wel 3e geworden. Ook
deze meiden mogen trots zijn op
hun behaalde punten.

Uithoorn - Legmeervogels zijn
door de overwinning op de FC
Uitgeest, 2-1 opgerukt naar de
2e plaats in de 1ste klasse A. Deze 2e plaats wordt gedeeld met
JOS/watergraafsmeer en het Beverwijkse DEM. Deze drie elftallen hebben 26 punten, slechts
een achterstand van 2 punten op
koploper Fortuna Wormerveer
dat 28 punten heeft.
Het duel begint goed voor Legmeervogels en binnen enkele minuten is er een grote kans voor
Tim Correia om Legmeervogels
op voorsprong te brengen maar
doelpoging gaat over naast het
doel. Net als vorige week in het
duel tegen Fortuna Wormerveer
is het nu bij de eerst de beste aanval van FC Uitgeest raak. Een diepe bal van achteruit bereikt spits
Mike Adrichem hij komt dan oog
in oog met de doelman van Legmeervogels Mitchel Dijkstra en
Adrichem weet wel deze kans
te benutten en loopt Legmeervogels weer eens achter de feiten aan. Maar ook nu pakt Legmeervogels de draad weer op en
druk de FC Uitgeest ver terug in
de verdediging. In de 21ste minuut is Tim correia genaderd tot
op enkel meters van de doelman
van de FC Uitgeest Sven Koning
als deze Tim Correia torpedeert
waardoor scheidsrechter Staveren Legmeervogels een strafschop toekent. Deze wordt dan
fraai benut door Dennis Bakker
en staat Legmeervogels op gelijke hoogte met de FC Uitgeest
1-1. 10 minuten later gaat de bal
weer op de stip. Bij een vrije trap
van Legmeervogels wordt Mitchell Verschut in het 16-meter
gebeid van de FC Uitgeest door
een verdediger met twee handen van de bal afgehouden; strafschop. En ook nu is het Dennis
Bakker die deze strafschop weet
te verzilveren en is de snel opgelopen achterstand van Legmeervogels binnen 20 minuten omgebouwd naar een 2-1 voorsprong.
Daarna krijgt Legmeervogels nog
een aantal mogelijkheden om de
voorsprong te vergroten maar
deze worden niet benut, gelijk
aan het duel een week geleden.
Door het missen van de vele kan-

sen blijft het spannen. Bij het ingaan van de rust staat nog steeds
de 2-1 voorsprong voor Legmeervogels op het scorebord.
De tweede helft begint met een
offensief van de gasten maar de
verdediging van Legmeervogels
kan de aanvallen eigenlijk heel
makkelijk pareren. Als er dan eens
op het doel wordt geschoten is
het Mitchel Dijkstra die met enkele goede reddingen de FC Uitgeest van een of meerder treffers
weet af te houden. In de 55ste minuut is Jelle hopman dicht bij de
gelijkmaker. Maar deze heeft niet
gerekend op Mitchel Dijkstar doe
zijn inzet tot corner weet te verwerken. Deze corner van de FC
uitgeest is vervolgens een gemakkelijke prooi voor Dijkstra.
Aan de ander kant zijner kansen en kansjes voor Yasin Poyraz, Yorick v.d.Deijl en Tim Correia
maar ook zij weten Legmeervogels niet in veilige haven te schieten en blijft er bij de FC Uitgeest
altijd de hoop om minimaal een
punt aan dit duel over te houden. In het laatste kwartier is het
bij de FC Uitgeest alles of niets. In
deze fase is het dan onbegrijpelijk dat de trainer van de FC uitgeest zijn meest gevaarlijke man
, Margel Muza gaat wisselen voor
meer lengte en gewicht in de
aanval van de FC Uitgeest. Het
wordt dan voor Legmeervogels
wel heel gemakkelijk verdedigen.
Alle aanvallen bij de FC Uitgeest
gaan door het overvolle midden
en daar staan aan de zijde van
Legmeervogels juist de sterke
koppers, Jordi van Gelderen, Mitchell Verschut daarbij gesteund
door Kenneth van der Nolk van
Gogh aan de linkerkant en Faouzi
Ben Yerro aan de rechterzijde. Het
middenveld van Legmeervogels
moet in deze fase van de strijd
handvol werk verrichten om de
aanval van de FC Uitgeest ver van
het doel te houden.Dit lukt ver in
blessure tijden. Na ruim 94 minuten maakt scheidsrechter Staveren een eind aan dit duel en mag
Legmeervogels als terechte overwinnaar van het veld stappen en
is Dennis Bakker met zijn twee
feilloos ingeschoten strafschoppen match winnaar geworden.

Uithoorn - Afgelopen week was
het alweer de laatste lesavond
van dit seizoen bij EHBO vereniging Camillus. Richard Cornelisse
(zelf ook lid van Camillus) gaf een
boeiende lezing over zijn werk als
brandweerman in Amsterdam.
Hoe gaat een uitruk in zijn werk
(en als je nou net op het toilet zit
en je moet binnen 1minuut in je
uitrusting klaar staan om weg te
rijden…)! Wat voor meldingen
komen er binnen? Van een kat uit
de boom redden, wateroverlast,
hartreanimaties met AED, aanrijdingen waarbij mensen uit de auto gezaagd moeten worden (bij
een electrische auto gaat het allemaal net weer even anders),
gaslucht, mensen bevrijden uit
een vastgelopen lift, en natuurlijk brandmeldingen. Richard vertelt over grote en kleine branden.
Doe een hand voor je ogen, wat
zie je dan? Zo ziet het eruit als je
een brandend gebouw binnengaat. Je denkt misschien dat je
rook wel opmerkt als je ligt te slapen. Maar wordt jij wakker van
rook? Je zult dan al gedesorïenteerd zijn en geen hand voor
ogen zien, binnen een halve minuut kun je dan gestikt zijn. Een
rookmelder is dus van levensbelang! Een combinatiemelder voor
rook en koolmonoxide is onzin.

gaan. Er zitten rondom de stoel
airbags: voor, achter, zijkant, ook
aan de kant van de bijrijder. Deze airbags kunnen alsnog afgaan
zodra de sensor wordt geactiveerd. Dit kan een arm of nek breken als jij als hulpverlener door
het raamp of deur je arm of hoofd
naar binnen steekt! Ook de brandweer gaat hier zeer goed voorbereid te werk! Richard had zijn
brandweerpak
meegenomen,
compleet met helm en zuurstoffles. Vrijwilliger Theo was bereid
om het hele pak aan te trekken.
Met alles erop en eraan weegt
het zo’n 14kg, dus de brandweerman heeft heel wat gewicht mee
te torsen! Het was duidelijk dat
Richard zich met hart en ziel inzet voor zijn werk bij de brandweer. Meer informatie over je
huis brandveilig maken? Kijk eens
op www.brandweer.nl en Brandveilig Leven. Heb je nog interesse in een cursus EHBO? In februari
(deze maand dus) gaat er bij voldoende aanmeldingen nog een
cursus van start! Je kunt je dus
nog inschrijven! Bel voor informatie naar Chris (06-11155899) of
Aernoud (06-44712585). Website:
http://ehbo-camillus.nl

Rook
Rook stijgt en koolmonoxide zakt
omlaag. Een melder voor monoxide moet dus op ongeveer zithoogte hangen terwijl een rookmelder hoog moet hangen. Wat
doe je bij een vlam in de pan?
Deksel erop en gas uit en afzuigkap uit. Nooit blussen met water (ontstaat nog meer vuur) en
er niet mee gaan lopen! En check
of er geen vuur in de afzuigkap is
gevlogen. Twijfel je hieraan dan
mag je altijd de brandweer bellen of ze dit willen nakijken. Ruik
je gas? Draai de gaskraan dicht
(weet jij waar die zit?)
Bij aanrijdingen waarbij er slachtoffers in een auto zitten, moet
ook de brandweer beducht zijn Richard steekt vrijwilliger Theo in
op airbags die niet zijn openge- het brandweerpak.

Bridgevereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandagavond 5 februari werd met 28 paren de 3e
ronde van de 4e zitting van de paren competitie van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld in
de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 3e ronde pakte in de A-lijn
het paar Cees Harte & Jos v. Leeuwen de 1e plaats met 61,11%, de
2e plaats was voor Lia Guyt & Ans
Breggeman met 60,76% en de 3e
plaats was voor Bep & John de

Voijs met 57,63%. In de B-lijn was
de 1 plaats voor het paar Marjan
& Ben v/d Broek met 63,81%, de
2e plaats voor het paar An Pronk
& Co Beunder met 59,42% en
de 3e plaats voor het paar Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort met
54,79%. Het is de BVU er veel aan
gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen.

Michiel de Ruyter:

Doop van nieuwste type
roeiboot
Uithoorn - Op zaterdag 3 februari vond de doop plaats van onze nieuwe eenpersoons roeiboot
van het type Lite-boat. Deze boot
heeft Michiel de Ruyter kunnen
aanschaffen dankzij een subsidie
van het Schipholfonds. Eind november nam Alisha van den Berg,
als jeugdlid namens Michiel de
Ruyter de cheque van 4285 euro in ontvangst. De roeicommissie heeft Alisha gevraagd om een
mooie naam te verzinnen voor de
boot en die heeft zij zeker gevonden! De boot is genoemd: Ade-

lyna. Dit is een Latijnse naam en
betekent ‘klein gevleugelde’. Hoe
toepasselijk voor een boot die we
dankzij het Schipholfonds hebben gekregen. Na de doop heeft
een aantal mensen nog een stukje met Adelyna geroeid. Wat meteen opvalt is dat hij heel stabiel is
en heel wendbaar. Voor de jeugd
is dit een fantastische instap
boot. Deze boot zal ook zeker als
erg prettig worden ervaren door
mensen die graag in een snelle eenpersoonsboot willen maar
niet (meer) in een skiff durven.
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Uitstekende teamprestatie van KDO
De Kwakel - Na de overtuigende
4-1 overwinning van vorige week
tegen Alphen, mocht KDO afgelopen zondag aantreden tegen het
individueel sterke TAC’90. In de
eerste wedstrijd van het seizoen
/ bij het debuut van KDO in de
tweede klasse, won dit Hindoestaanse elftal met 0-4 in De Kwakel. Anders dan de uitslag deed
vernomen, kreeg het elftal van
trainer Raymond de Jong in deze wedstrijd ook enkele goede
kansen. Kortom, wellicht viel er
voor de Kwakelaars in Den Haag
wel iets te halen voor KDO. Tegen
TAC’90 startte KDO met hetzelfde
basiselftal als vorige week.
Direct vanaf de aftrap liet de
thuisploeg zien nog steeds te beschikken over een goed voetballend elftal. KDO kwam erin de beginfase nauwelijks aan te pas en
moest duidelijk weer even wennen aan de creatieve en balvaste
spelers van TAC’90. Naarmate de
eerste helft vorderde, kreeg KDO
meer grip op de wedstrijd en
ging het steeds meer druk naar
voren zetten. Dit leidde tot enkele corners en vrije trappen, waarmee overigens nauwelijks gevaar werd gesticht. In een boeiende en gelijk opgaande wedstrijd namen de Kwakelaars in de
40e minuut wel brutaal de leiding
in Den Haag. Na een indraaiende
vrije trap van Jim Klijn, kon Bart
Hoving van dichtbij de 0-1 binnentikken, wat ook de ruststand
betekende.

doelman Jesper Oudshoorn kansloos, 1-2.

Tegentreffer
KDO raakte niet van slag door deze tegentreffer en bleef als collectief volop strijden om de voorsprong intact te houden. De Kwakelaars kregen ook kansen op 1-3,
maar o.a. kopballen van Mitchel
Smits (van de lijn gehaald) en
Thijs Plasmeijer (net naast) leidde niet tot het bevrijdende doelpunt. Aan de andere kant mocht
KDO niet klagen dat het geen 2-2
werd. Zo voorkwam Timo Kas de
gelijkmaker door een bal van de
lijn te halen en faalde een middenvelder van TAC’90 in zeer
kansrijke positie, nadat hij doelman Oudshoorn tot twee keer
toe had uitgespeeld. Uiteindelijk
maakte jongeling Thijs Plasmeijer in de 83e minuut aan alle onzekerheid een einde door vanuit
een vrije trap van (wederom) Jim
Klijn de 1-3 binnen te schieten.
Door deze prachtige en knappe overwinning passeert KDO
TAC’90 op de ranglijst en stijgt
het zelfs naar de zesde plaats in
de 2e klasse C. Waar gaat dit eindigen? Het veldspel van KDO en
de progressie van het elftal wordt
steeds meer zichtbaar op het
veld. Volgende week spelen de
Kwakelaars om 14:00 uur thuis
tegen Pancratius, die in 2018 al
twee keer werd getrakteerd op
een ruime nederlaag. Kan KDO de
crisis in Badhoevedorp compleet
gaan maken? De 1-0 nederlaag
Gesteund
van eerder dit seizoen zal KDO
Gesteund door deze voorsprong ongetwijfeld willen wegspoeen ‘het windje in de rug’ ging len…tot zondag!
KDO erin de tweede helft alles
aan doen om deze voorsprong
te verdedigen. Tot groot genoegen van de vele Kwakelse supporters maakte de sterk spelende Sven Vlasman in de 48e minuut de tweede treffer voor KDO.
Opnieuw stond Jim Klijn, die beschikt over een prima traptechniek, aan de basis van dit doelpunt. Vanuit zijn gevaarlijke corner, kwam de bal tegen de borstkas van Sven Vlasman aan en was
de 0-2 een feit. Lang bleef deze stand niet op het scorebord
staan, want in de 51e minuut
maakte TAC’90 zeer gelukkig de
aansluitingstreffer. Een schot van
de thuisploeg kwam pardoes tegen de voet aan van Sven Vlasman en liet hiermee zijn eigen

Onrust neemt toe bij BVK
De Kwakel - Met nog 1 speelavond in de 3e parencyclus voor
de bekende boeg zal een aantal paren nog een onrustig weekje wachten, omdat volgend week
immers weer de beslissingen vallen over al dan niet vurig gewenste promotie dan wel degradatie.
Deze week was de opkomst nog
lager dan vorige week. Griep, vakantie of ander ongemak waren
hier de oorzaak van.
12 paren in de A-lijn bonden met
elkaar de strijd aan en aan het
eind van de rit kwamen Nelly Vork
en Andre Verhoef met een straatlengte voorsprong als eersten
over de meet met precies 65%.
Kooyvrouw Tiny en Kooyman
Adriaan hadden hun 56,67% hard
nodig om een beetje afstand te
nemen van de onderste plaatsen. Truus Langelaan en Elly van
Nieuwkoop werden 3e met 55%
en zij nemen in de totaalstand de
1e plaats in met een ogenschijnlijk geruststellende voorsprong.
Ik heb met hen afgesproken dat
zij hun 2e opeenvolgende cycluszege gaan boeken en mij dus niet
voor joker zetten door Christa en
Rita dan wel Nelly en Andre alsnog voorbij te laten komen.
Onderin een minder succesvol
optreden van An en invaller Adrie.
5 paren onderling uit te moeten
maken wie zich in de A-lijn kunnen handhavan en wie niet.
Degradatie
In de B-lijn succes voor Rees
en Gerard van der Post: 1e met

Team Grandmaster B
Keezkampioen Uithoorn

60,83% en daarmee lijken hun
degradatiezorgen wel voorbij.
Ans Nieuwendijk vormde een gelegenheidspaar met Ria Verkerk
en dat pakte goed uit, want zij
werden 2e met 57,92%. Dit zorgde voor een 2e plaats in de totaalstand voor Ria met vaste partner
Gerard de Kuijer en een 4e voor
Ans met vaste partner Agnes de
Kuijer. Er zit dus een mooie familiestrijd aan te komen a.s. donderdag in de jacht op een top 3
klassering en dus promotie naar
de A-lijn.
Addie de Zwart en Hettie Kesting
zijn aan een comeback bezig getuige hun 3e plaats deze avond
met 55%. Marjo en Gerrit konden
het deze avond niet bolwerken
en zij sloten dan ook de rij.
Emmy en Gerard van Beek voeren
de totaalranglijst aan. Met hen
doen nog 5 paren een gooi naar
promotie. Aan de onderkant van
de lijst is het bibberen geblazen
voor zo’n 7 paren.
De C-lijn was een prooi voor Tonny Godefroy en Harrie Rubens
met 62,08%. Riet Wesselingh en
Janny Snabel werden 2e met
59,17% en Atie Doeswijk en Huub
Zandvliet 3e met 57,92%. Hun
eindsprint lijkt net te laat te zijn
ingezet, maar je weet maar nooit.
Ton Scholte en Wim Maarschalk
voeren hier de totaalranglijst aan,
maar het verschil tussen hen en
de huidige nummer 4 is slechts
1,15% gemiddeld. Daar is dus ook
nog helemaal niets van te zeggen.

Quakeltoernooi:

Uithoorn - Op vrijdagavond 2 februari vond bij Legmeervogels
voor de zesde keer het open Keez
kampioenschap van Uithoorn
plaats. Dit jaarlijkse topevenement voor het goede doel is inmiddels in de hele regio een begrip. 98 teams (196 deelnemers)
gingen met elkaar de strijd aan.
Team Grandmaster B met Bart
Woerde en Boy Schouten werd na
een spannende, maar zeer sportieve strijd, uiteindelijk de glorieuze winnaar. Dit team mag zich
een jaar lang de Keezkampioen
van Uithoorn noemen. Het zilver
ging naar team Team De Laatkomers met Anja de Jong en Daisy
de Haan en Team De Keezmeisjes met Kitty van de Sluis en Lenie Ossenkoppele namen met
veel plezier de bronzen borden in
ontvangst. Net als vorig jaar was
er ook dit jaar weer een poedelprijs: het inmiddels beruchte diagonaal door midden gezaagde Keezbord, bestemd voor het
Team dat in de eindrangschikking als laatste eindigt, viel deze
keer ten deel aan Team Sohl met
beste van het spel en komen dan Ria Sohl en Dorothe de Zwart.
ook 2-0 voor. De Grashoppers geven niet op en doen er nog een Spel
schepje bovenop. Tot veel kansen Het evenement wordt jaarlijks
lijd het niet en in de laatste mi- georganiseerd door Team Samen
nuut word het zelfs nog 3-0. RK- Sterker en de Club van 100 en
DES neemt het daarna op tegen wordt gehouden in het clubhuis
Sportcafé de Midi’s. Een kraker van Legmeervogels. De teams
om te zien wie er alvast een voor- komen inmiddels van heinde
sprong neemt op de titel gezien en verre. Natuurlijk wil elk team
de stand op de ranglijst. Vroeg graag eerste worden, maar het
in de wedstrijd komen de Midi’s populaire spel staat bovenal gaop voorsprong door een knap- rant voor een avondje ouderpe goal van Lulinho Martins. Bei- wetse gezelligheid voor jong en
de teams weten dat ze eigen- oud. Wedstrijdleiders Mark Lakerlijk moeten winnen, dit resul- veld en Jeroen Wegbrands hadteert in een pittig maar sportief den dan ook nu weer een heerduel. Na een heerlijke counter lijk rustige avond, want het toermaakt Edwin van Maris er 1-1 van nooi verliep in een uitermate geen is de spanning helemaal te- moedelijke en sportieve sfeer.
rug. Na een overtreding net bui- Het toernooi startte om klokten de cirkel neemt Laurens van slag 20.00 uur en alle deelnemers
de Greft de toegekende vrije trap speelden 3 ronden. De wedstrijden schiet hem feilloos in de rech- leiders hanteren een goed doorterhoek. RKDES gaat op zoek naar dacht puntensysteem, waarbij
de gelijkmaker. Tot de laatste mi- uiteindelijk het beste team vannuut blijft het spannend. In de al- zelf boven komen drijven. Kampilerlaatste seconde krijgt Sander oenen Bart en Boy verklaarden na
Boshuizen nog een levensgrote afloop dat zij het hele jaar voor dit
kans op de 2-2, hij schiet de bal kampioenschap getraind hebben
alleen 1 cm naast de paal. Eind- en vinden het jammer dat het postand blijft 2-1 voor de Midi’s. In pulaire Keezspel nog steeds geen
de volgende wedstrijd neemt De onderdeel is van de Olympische
Toekomst het op tegen The Wall Spelen.
of Jilles. De jeugdigheid van de
Toekomst tegen de ervaring van Gekozen
The Wall. De Toekomst moet het De opbrengst gaat jaarlijks naar
toch afleggen tegen de counte- een door Team Samen Sterker
rende mannen van The Wall. The vooraf gekozen goed doel. Dit
Wall wint met 3-1. De Grashop- jaar werd gekozen voor de aanpers nemen het daarna op tegen schaf van nieuwe speeltoestellen
de Midi’s. Ze houden heel lang voor de kleintjes op Sportpark de
stand, en een verrassing hangt Randhoorn. Daar staan nu speelin de lucht want de marges blij- toestellen waarvan met heel veel
ven klein. De Midi’s komen 2-0 plezier vele jaren gebruik is gevoor maar krijgen in de laatste
minuut wel de 2-1 tegen. Zakelijke overwinning van de Midi’s.
De Yellow Birds nemen het daarna op tegen The Wall of Jilles. Yellow Birds moet winnen om mee
te blijven doen voor de titel, en
The Wall kan in de schaduw nog
meedoen voor de bovenste plekken. In een gelijk opgaande wedstrijd nemen de Yellow Birds een
nipte voorsprong. De stand blijft
lang 1-0 dus het kon nog alle kanten op. Keeper van de Oostwaart
houdt knap stand met een aantal
prachtige reddingen. In de laatste minuut komt The Wall toch
nog op 1-1 door een bekeken bal
van Maurice Bartels, dit was tevens de eindstand. RKDES moet Uithoorn - Op donderdag 1 fewinnen tegen de Toekomst en de bruari vond er weer de wekelijkwedstrijd begont goed voor hun, se klaverjasavond in de Schut0-1. Daarna laat de Toekomst zien se plaats waaraan ondanks het
dat ze zich niet zomaar gewon- slechte weer door 40 liefhebbers
nen geven en draaien de wed- werd deelgenomen. Deze avond
strijd compleet om door op voor- hadden we een glorieuze winnasprong te komen. Het werd zelfs res in Els Luyten met een prach3-1 door een doelpunt van Mat- tige totaalscore van maar liefst
thijs van Rijn. RKDES kwam nog 7847 punten. Op eerbiedige afwel terug op 3-2 maar hier bleef stand eindigde deze keer Hans
Heere met 7361 punten als tweehet bij.
Sportcafé de Midi’s is hiermee de direct gevolgd door Gerrit Vink
de winnaar van het Quakeltoer- die met 7312 punten beslag wist
nooi. Wall of Jillis wint vervolgens te leggen op de derde plaats. De
met 3-1 van Grashoppers. De Toe- poedelprijs ging deze avond naar
komst wint met 3-1 van Sportcafé To v.d. Meer. Zij wist uiteindelijk
de Midi’s, Yellow Birds tegen RK- 4464 punten bij elkaar te sprokkelen. De volgende kaartavond
DES eindigt in 1-1.

Sportcafé de Midi’s wint
de finaleavond
De Kwakel - Zaterdagavond 3
februari stond de finale van het
Quakeltoernooi op het programma. Grashoppers, RKDES, De Toekomst, Yellow Birds, Sportcafé de
Midi’s en The Wall of Jilles strijden
om de felbegeerde wisseltrofee.
In de openingswedstrijd nemen
de “buurtjes” uit de Graslaan het
op tegen het eerste zaalvoetbalteam uit Kudelstaart. Beide teams
openen fel en er ontstond direct
een spannende wedstrijd waarin de Grashoppers na een mooie
individuele actie van Thomas Stevens op 1-0 komen. RKDES kreeg
de meeste kansen en kwamen
dan ook in de 7e minuut op 1-1
na een fraaie goal van Robert Tates. RKDES drukt door en kwamen
na 10 minuten zelfs op 2-1 door
een goal van Jeffrey Stravers. De
toekomst start de volgende wedstrijd tegen Yellow Birds met twee
mooie doelpunten. Yellow Birds,
winnaar van de eerste avond, liet
zich niet kennen en kwam langzaamaan langszij en eroverheen,
4-2 voor Yellow Birds die daarmee
met de schrik vrij kwamen. Sportcafé de Midi’s komt in de volgende wedstrijd op een 1-0 voorsprong tegen Wall of Jilles na een
weergaloze schaar. Na een mooie
assist vanaf de middenlijn van
Laurens van der Greft naar Jordi van Gelderen werd het 2-0. Na
twee goals waarvan 1 van Bart
van der Tol wordt de eindstand
toch nog 2-2. Jim Klijn en Danny ten Hoope van de Toekomst
beslissen in de wedstrijd tegen
Grashoppers de wedstrijd door 3
goals te maken, 3-0 voor de Toekomst. Sportcafé de Midi’s komt
door een goal van FC Aalsmeer
spits Epie Kramer op 1-0 tegen
Yellow Birds. Daarna scoorde Lulinho Martins een goede goal na
een weergaloze aanval. De eindstand van de wedstrijd was 2-1
voor de Midi’s. In de laatste wedstrijd van de tweede ronde spelen The Wall of Jilles tegen RKDES.
RKDES heeft logischerwijs de bal,
aangezien The Wall of Jilles er om
bekend staan compact voor de
eigen goal te spelen en te loeren
op de counter. De eerste counter is dan ook meteen succesvol.
Na een strakke uitgooi van keeper Remie van Oostwaart gaat
Rick Kruit samen met Sander Boshuizen op de goal van RKDES af.
Enigszins ongelukkig schiet Boshuizen de bal in eigen doel. The
Wall blijkt ook vanavond moeilijk
te slechten en het blijft lang 1-0.
De gelijkmaker komt toch van de
schoen van Eddy Janse. Het word
steeds spannender tegen het einde van de wedstrijd met weinig
kansen voor beide teams. In de
laatste minuut trekt RKDES aan
het langste eind door in de cirkel
vanuit de draai via de binnenkant
van de paal de 2-1 te scoren. Vrijwel direct daarna is de wedstrijd
afgelopen. In de eerste wedstrijd
van de derde ronde gaan de Yellow Birds op zoek naar de winst
tegen de Grashopper. Ze hebben het meeste balbezit en het

maakt. De oude toestellen werden destijds overgenomen uit
de boedel van het Burgemeester
Kootbad. Deze haast monumentale attributen zijn echter nu door
ouderdom onveilig geworden
en afgekeurd. De verenigingen
hebben te weinig geld om nieuwe speeltoestellen te realiseren
en ook de gemeente zorgt niet
voor nieuwe speelvoorzieningen.
Team Samen Sterker en de club
van 100 zien graag dat onze kleine kinderen bij een bezoek aan
het sportpark straks weer lekker
kunnen spelen op nieuwe toestellen.
Het Meezingteam, Marvin Meeuwig en Stephan de Meijer, zorgde voor een daverende en feestelijke afsluiting van het toernooi
deden dat geheel belangeloos
voor het goede doel. Ook Dj Alex
Wahlen was van de partij en verzorgde kosteloos de hele avond
de muziek. Legmeervogels stelde de kantine gratis beschikbaar
en schonk daarnaast een deel van
de baromzet aan het goede doel.
Extra stoelen en tafels werden
beschikbaar gesteld door Bar Het
Fort in de Kwakel, Atletiek Klub
Uithoorn en het Dorpshuis in De
Kwakel
Loterij
Aan het toernooi is ook jaarlijks een loterij en een mini-veiling verboden. Zonder de medewerking van alle ondernemers die prijzen beschikbaar stelden, zou de opbrengst veel lager
zijn. Daarom hartelijk dank aan:
Restaurant Burgerlijk Mijdrecht,
Loogman carwash, Club Manhattan, brood- en banketbakkerij Jan Westerbos, Computer Services Uithoorn, Cafetaria Eethuis
Family, Bon Jardin, Plux Uithoorn,
FeelGoodClub Amstelhof, BonBonBleu, Eveleens Sanitair, Restaurant de Jonge Dikkert Amstelveen, Sinterklaasaktie Uithoorn,
Het Spoorhuis Uithoorn, Kooyman B.V., Café-Restaurant Lakeside, Van Tol Dier XL, Nieuw Deco B.V., Thais afhaal Restaurant Siam, Winkel-Restaurant De Viskeuken, Albert Heijn Jos van de Berg,
De Herbergh 1883 en Bakker Van
Maanen
De komende week zal het eindbedrag van deze actie bekend
worden gemaakt en zal dit bedrag symbolisch worden overhandigd aan Sjaal van Beek, voorzitter van Legmeervogels en aan
Wim Verlaan, voorzitter van AKU.
De Club van 100 zal het project
verder begeleiden.
Team Samen Sterker bedankt tot
slot alle deelnemers voor de geweldige avond en hopen deelnemers en bezoekers weer terug te
zien in februari 2019!

Klaverjasnomaden
mag zij dan ook als troost de bij
deze prijs behorende fles wijn in
ontvangst nemen. De marsenprijzen, bestaande uit door DUO
plant verzorgde prachtige boeketten bloemen, gingen deze
avond naar Gerrit Vink, Hans Heere, Jaap den Butter en Els Luyten terwijl de cadeaubonnen,
eveneens te besteden bij DUO
plant, in deze categorie gewonnen werden door Louis Franken,
Gijs Brozius, Cor de Beer en Herman de Jong. De marsenprijzen
bestaande uit een fles wijn waren
deze keer voor Louis Franken, Richard v.d. Bergh, Nel Ales en Dora
v.d. Steen. Al met al was het weer
een gezellige klaverjasavond.

16

7 februari 2018

Prima resultaten Gymvereniging Atalante

Wilnis - Afgelopen zaterdag 3
februari vond de jaarlijkse 3/4kamp plaats in de Willisstee in
Wilnis. Vanuit gymvereniging
Atalante deden daar maar liefst
7 meisjesgroepen en 1 jongensgroep aan mee in de leeftijd van
6 t/m 14 jaar. Er werd de weken
voorafgaan aan deze wedstrijd
dan ook hard geoefend om zo
goed mogelijk voor de dag te komen en een plekje te bemachtigen in de finale.
Spannend was het zeker, maar iedereen deed enorm zijn best om
het beste van zichzelf te laten
zien aan de juryleden en natuurlijk hun fans op de tribune.
En de resultaten mochten er zijn,
twee zilveren en twee bronzen
medailles en maar liefst 5 groepen mogen afreizen naar Leersum op 31 maart.

Het zit dicht bij elkaar
De Ronde Venen - In de eerste
divisie hebben de biljarters van
de Merel/Heerenlux 1 de koppositie stevig in handen maar op dit
moment is de strijd om “the best
of the rest” titel in volle gang. Tussen de nummer 2 en nummer 9
is het puntenverschil slechts 34
punten en aangezien een volledige overwinning 48 punten oplevert zijn grote verschuivingen
aan de orde van de week. Een
goede wedstrijd kan er zomaar
voor zorgen dat een team van de
nummer 8 positie naar de nummer 2 of 3 gaat. Omgekeerd is dat
bij verliespartijen helaas ook zo.
Grote vraag is wel of er nog teams
in staat zijn om in de resterende
6 wedstrijden de koploper “pijn”
te doen of stoomt de Merel door
naar het kampioenschap? Welke
teams blijven bij en welke haken
af in de titelstrijd? De komende
weken zal dat per week duidelijker worden.
1e divisie
Weinig verschil
Lutis/de Springbok 1 was gastheer voor Bar Adelhof 3. Op een
partij na was er eigenlijk weinig
verschil tussen de teams. Arie Engel (Adelhof ) maakt korte metten
met Donny Beets (Lutis) en maakte daarmee het verschil voor de
32-38 winst. Ger Ruimschoot (Lutis) maakte met 18 caramboles
(33,96%) de hoogste serie van de
week. DIO liet thuis tegen de Merel/Heerenlux 3 wat steken vallen.
Drie verliespartijen is eigenlijk te
veel maar ja, het is ook maar net
hoeveel ruimte de tegenstander
laat om tegengas te geven en
dat was deze keer niet veel, 2842. De koploper kreeg tegen Stieva/de Kuiper 1 wel flink tegengas.
De gasten pakten tweemaal ruim
de winst maar de in topvorm blijvende John Vrielink trok dat deels
weer recht maar dat was niet genoeg voor de winst. Die was met
36-38 voor Stieva. Ray Kramer
(Stieva) zorgde hier, met 17 beur-

ten, voor de kortste partij van de
week. The Peanutbar haalde, uit
bij de Biljartmakers, een goede
winst binnen. Nick van de Veerdonk was de enige Biljartmaker
die een winstpartij binnenhaalde
maar de Schuurman-clan van the
Peanutbar (Bernhard, Antonie en
Gerrit) trokken de andere partijen
naar zich toe en dat leverde hen
45 punten op terwijl de Biljartmakers met 36 punten genoegen
moest nemen.
2e divisie
Oneven
De stand in de 2e divisie is wat
vertekend omdat door het oneven aantal teams de wedstrijden
niet helemaal gelijk lopen maar
ondanks dat begint ook daar wel
duidelijk te worden wie de titelkandidaten zijn. Ruwweg zijn dat
er vier op dit moment, the Peanutbar, ASM, de Kromme Mijdrecht 1
en de Springbok 2. De belangrijkste wedstrijd was dan ook ASM
tegen de Kromme Mijdrecht 1.
De Kromme Mijdrecht 1 pakte de
kans om dichterbij te komen met
beide handen aan. Driemaal een
winstpartij en een goede score in
de verliespartij was goed voor 44
punten. ASM moest in deze wedstrijd met 34 punten genoegen
nemen. Het verschil tussen beide team is nu nog maar 1 punt in
het voordeel van ASM. Koploper
the Peanutbar 2 maakte eigenlijk
geen fout. Thuis tegen CenS bleven ze met 45 wedstrijdpunten
goed op koers voor de 1e plek,
waarbij CenS op 35 punten bleef
steken. De Springbok 2 moest
naar Stieva/de Kuiper 2. Een heel
gelijk opgaande strijd waarin de
Springbok in de verliespartijen
slecht 1 punt meer wist te scoren
maar ook 1 punt verschil is goed
voor de winst, 38-39.
Met een wedstrijd minder gespeeld dan de top drie is het voor
de Springbok 2 nog heel goed
mogelijk om zich in de titelstrijd
te mengen.

Atlantis 2 met een mooie
‘passé doble’ ten onder
Mijdrecht - Zaterdag 3 februari
jongstleden mocht het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2
aantreden tegen Badhoevedorp
2 in, u raadt het al, Badhoevedorp. Al snel werd duidelijk dat
ze het echt zelf moesten doen. De
score werd geopend door Robin
met een mooie wegtrekbal, maar
Badhoevedorp wist ook flink antwoord te geven. Het spel was
niet aan alle kanten volledig vlekkeloos, maar het liep wel redelijk gelijk op. Halverwege de eerste helft stond er, mede door een
aantal mooie punten van Davey,
een score van 4-6 op het bord.
Maar Badhoevedorp bleef antwoord geven. Met een stand van
10-8 werd er gerust.. De rust leek
niet heel veel met het team ge-

Vijf gouden een zilveren en een
bronzen plak
Wilnis - Op zaterdag 3-2 werd in
de Willisstee de mini drie en vierkamp gehouden. Voor de Veenland turners en turnsters een
thuis wedstrijd. Er deden dit keer
maar liefst 9 teams van Veenland mee. 3 jongens groepen en

6 meisjes groepen. De jongens
mochten als eerste laten zien
wat ze konden. Helaas is het nog
steeds dat er weinig jongens bij
andere verenigingen turnen en
daardoor is er weinig tegenstand.
Bij de prijsuitreiking kreeg Veen-

land 1: Cas , Maxim, Boaz en Loek
een gouden medaille omgehangen. Ook Veenland 3: Bas, Senna, Roan en Dave kregen de gouden medaille. Veenland 2: Seppe, Joey, Joah en Mans kreeg een
mooie zilveren medaille.

Atalante dames 3

Komt fantastisch de
winterstop uit
De Ronde Venen - Afgelopen
vrijdag speelde het derde damesteam van Atalante tegen directe concurrent Forza Hoogland
D6 uit Amersfoort. Er stond veel
op het spel, want Atalante had
de kans de rode lantaarn over te
dragen aan thuisploeg Forza. Er
moest daarvoor een gat van twee
punten goed gemaakt worden.
Voor de winterstop liep het nog
niet zo lekker bij het derde damesteam van de Vinkeveense
club. Het team stond muurvast
op de laatste plaats met slechts
zes punten uit 11 wedstrijden. Alle reden dus om in de winter een
tweeweeks trainingskamp op het
overzonnige Ameland te beleggen. Tijdens dit trainingskamp
werden niet alleen veel trainingsuren gemaakt, maar kwam het
team ook nader tot elkaar door
het ondernemen van verschillende activiteiten samen.
Winterstop
De eerste test na de winterstop
was nummer 4 op de ranglijst
Voleem D1. In het altijd bruisende Eemnes werd zeer goed aan
de wedstrijd begonnen en ging
de eerste set naar Atalante. De
tweede ging nipt verloren, maar
set drie en vier waren weer prooi
voor de geel/groenen. Met vier
punten in de zak keerde het team
tevreden huiswaarts.
Twee weken later was de ultieme
vuurproef. Switch Hooglanderveen D1, de koploper, kwam op
bezoek in de eigen Boei. Met veel
geweld en geschreeuw startte de
wedstrijd en voor Atalante het
door had, was set 1 gespeeld (1225). Gelukkig had de thuisploeg
goed het spel van Switch afgekeken en met een hoop service-

geweld en een torenhoog blok
werd hun beste speelster uitgeschakeld en ging set 2 met 25-14
naar Atalante. Set 3 was een ware
thriller die met 28-26 in het thuisvoordeel beslist werd, waarna set
4 vervolgens weer naar Switch
ging. Het publiek kreeg waar
voor zijn geld en iedereen stond
op de banken. Helaas mocht het
nét niet baten; Switch pakte een
nipte 2-3 overwinning.
Moed
Dit gaf de burger echter moed en
Atalante reisde vol zelfvertrouwen af naar Amersfoort. Op zaterdag om 17.00 uur moest het allemaal gebeuren.
De eerste set werd wat mat gestart; speelsters hadden honger
en miste het heilige vuur. Gelukkig maakte Forza op het beslissende moment net iets meer fouten en ging set 1 met 23-25 naar
Atalante.
In set 2 en 3 kende Atalante geen
genade en werd er veelvuldig gescoord met de service en de aanval. Er werd daarnaast zeer knap
verdedigd, waardoor Forza er
geen moment aan te pas kwam.
In set 4 was het zaak de volle winst binnen te halen. Atalante verzaakte niet en mede dankzij een paar harde knallen op het
eind ging de winst in de set én
wedstrijd naar de Vinkeveense
equipe.
Met vijf punten in de zak is Atalante na 14 wedstrijden eindelijk van de laatste plaats af en dat
smaakt naar meer. De weg naar
een behoud in de tweede klasse is nog lang, maar als dit goede
spel zo doorgetrokken kan worden, dan is er nog van alles mogelijk.

daan te hebben. Badhoevedorp
kreeg de ruimte om het verschil
tot 4 te maken, in het nadeel van
de Mijdrechtenaren. Maar zoals
we dat wel gewend zijn, lieten ze
het hier niet bij zitten. Door wat
mooie punten van Niels en de inmiddels ingevallen Timo en Berry
werd de gelijke hoogte van 14-14
bereikt. Alles kon nog gebeuren,
maar helaas mocht het niet meer
zo zijn.
Met vier doelpunten op rij wist de
Badhoevedorpse ploeg de wedstrijd naar hun toe te trekken. In
de laatste minuut wist Timo nog
de 18-15 in te tikken. Een belangrijk doelpunt wel, gezien de gelijke puntenstand met Badhoevedorp 2 in de poule en hierbij een
beter onderling resultaat.
Daarna was het de beurt aan de
meisjes. Voor sommige was het
hun eerste wedstrijd en de zenuwen waren ook duidelijk aanwezig. Er werd netjes geturnd en iedereen deed zijn best en er was
ook veel plezier. Bij de prijsuitreiking bleek Veenland 8 : Mandy,
Dorinthe, Femke, Jente, Anna en
Charlotte op een hele mooie 1ste
plaats te staan. Ook de senioren
turnsters Rosanne, Eva, Marika,
Iris, Ilse en Jackie mochten plaats
nemen op de 1ste plaats. Als laatste mochten de allerjongste turnsters, Joëlle, Sophie, Fenna en Alix
op de 1ste plaats gaan staan.
Veenland 4 Maura, Elize, Marit,
Jolieke, en Vera deden voor het
eerst mee met de vierkamp en
dat zijn toch weer moeilijkere oefeningen , maar ze deden dit keurig en kregen de bronzen medaille voor een mooie 3de plek.
Helaas viel Veenland 7 met Rosa, Rosanne, Sofie, Iris, Jasmijn
en Malak net buiten de medailles
maar met hun 4de plaats hebben
zij zich wel geplaatst voor de finale. Veenland 6 werd 9de in een
deelnemersveld van 17 ook een
prima prestatie. Uiteindelijk zijn
er van de 9 ploegen 8 ploegen
door naar de finale .

Najaarstitel toch nog
voor Argon J011-1
Mijdrecht - Een raar einde van de
eerste competitiefase bracht de
jongens van Argon JO11-1, uiteindelijk toch nog de verdiende titel in de hoofdklasse 4.3 op.
Begin december, in de 1-na-laatste speelronde, speelden ze tegen de enig overgebleven concurrent Sporting Martinus. Na zeven overwinningen op rij, waarbij vooral die op IJsselmeervogels en (in de slotseconde) tegen Legmeervogels fantastisch
waren, hadden de Argonauten
minimaal een gelijkspel nodig.
Maar op een ijzig glad veld verloren ze dat duel thuis met 1-4.
Dat was even een bittere teleurstelling. Een week later kon de titel dan veilig gesteld worden bij
Altius, maar vanwege de weersomstandigheden ging dat duel
niet door.
Toen de indeling voor de nieuwe fase bekend was gemaakt
kwam het laatste duel van Sporting Martinus wél in het programma te staan, maar die voor Argon
tegen Altius niet. Bij winst zou-

den zij dan een punt meer, maar
ook een wedstrijd meer hebben.
En ben je dan kampioen? Richting het einde van afgelopen
week kwam dan het verlossende nieuws uit Spakenburg dat
Martinus hun laatste duel verloren had. En dus is Argon , met
21 punten uit 8 en doelcijfers 4720, echt voor 100% kampioen. En
dat moest natuurlijk wel even gevierd worden in de kantine aan
de Hoofdweg. De boys werden
door de ouders ontvangen in
een prachtige erehaag van blauwe fakkels en met champagne
en patat in de kantine werd deze prachtige prestatie uitgebreid
gevierd. Helaas zonder de in het
buitenland verblijvende trainers
Rimmy en Justin, die een hele dikke dankjewel verdienen. De titel
betekend ook promotie naar de
hoofdklasse 2.2 en een héél groot
compliment voor de 12 toppers
Alec, Cas, Floris, Jayden, Jesper,
Koen, Manolis, Maxime, Mees, Mika, Sam en Sebas. We hebben van
jullie genoten!

18

7 februari 2018

GVM-groepen doen het goed!
Mijdrecht - Zaterdag 3 februari
was een drukke dag voor de trainers van GVM’79. De recreanten
turn(st)ers hadden een wedstrijd
in Wilnis en de selectie meiden
waren in Utrecht.
In Wilnis was het een drukte van
belang, in verschillende rondes
en niveau’s streden recreatieve
turn(st)ers uit de Vechtstreek om
een plekje in de regiofinale. De
jongensteams (GVM 6 en 7) blonken uit in mat en rek, waarmee ze
de concurrentie achter zich lieten, beide teams werden eerste!
Bij de meisjes in de leeftijd 7-8
jaar waren wel 17 deelnemende teams. GVM 1 werd met 133
punten 5e en is daarmee doorgestroomd naar de regiofinale. GVM 2 en 3 hebben ook goed
hun best gedaan, maar haalde de
regio finale niet.. GVM 4 werd 4e
en GVM 5 mocht met de zilveren
medaille naar huis!
Springen
Sinds dit seizoen heeft GVM een
springgroep voor selectie leden voor kinderen vanaf 10 jaar.
In een groep van 6 tot 9 jongens

en/of meisjes doe je mee aan verschillende onderdelen. Voor GVM
is dit een hele nieuwe tak van
sport en met deze eerste wedstrijd werd deelgenomen met de
onderdelen: Airtrack, springtoestel pegasus en minitrampoline.
De wedstrijd was in Sporthal Zuilen en de turnzaal was verdeeld in
vijf banen. Floun, Chalisa, Isa, Luna, Stephanie en Jaël mochten in

Nipte zege Argon op
concurrent RVVH
Mijdrecht - Tegen concurrent
RVVH uit Ridderkerk heeft Argon
een nipte 1-0 overwinning behaald. De eerste helft kwam Argon, tien minuten voor rust, via
een fraai doelpunt verdiend op
voorsprong. De tweede helft verliep rommelig, mede door de vele blessure behandelingen. Argon liep achteruit te voetballen
en kreeg duidelijk minder mogelijkheden dan voor rust. De ploeg
uit Ridderkerk stuitte meerdere
malen op een onverzettelijke Argondoelman Romero Antonioli.

bij doelman Spelde. Ook Lorenzo
Zorn probeerde het eens van afstand maar hij mikte te hoog. Na
een half uur kreeg RVVH daarna
zijn eerste mogelijkheid, een vrije
trap vanaf de rand strafschopgebied, Sanzio Dieterich schoot effectvol in maar Romero Antonioli stond goed opgesteld. Een minuut later zag Soner Gedik een
halve omhaal net voorlangs de
tweede paal schieten. Enkele minuten later werd een fraaie aanval van Argon afgeslagen, echter Mark van de Water stond op
de goede plaats toen de bal wegLeuke combinaties
geschoten werd, hij lanceerde
Bij vlagen legde Argon mooie een hard schot dat in de kruising
combinaties op de kunstmat, en via onderkant lat tegen het net
sommige lukten ook prima, ech- sloeg. Keeper Spelde zat wel in
ter de afronding is nog een hei- goede hoek maar was kansloos.
kel punt. Doelman Danny Spel- 1-0. Met nog tien minute gaan
de van RVVH kreeg dan ook me- beloonde Argon een mooie comnig vangballetje te verwerken. binatie niet, Imar Kort mikte net
Het begon al met een kopbal van naast de verkeerde kant van de
Imar Kort die de bal van links ont- paal.
ving en vervolgens de doelman
gemakkelijk in zag grijpen. Ook Achteruit
Ian Refos zag zijn actie eindigen In de tweede helft was er duide-

De Ronde Venen - Dit jeugdteam
van onze badmintonvereniging
Veenshuttle heeft afgelopen zaterdag zijn laatste wedstrijd gespeeld. Ze deden mee met de opstap-competitie: meerdere wedstrijden tegen 5 verschillende
verenigingen in de regio.
Ze leren op deze manier hoe het
verloop is van een wedstrijd-

schema en dat het best de nodige spanning geeft om een aantal
punten achter te staan, ook al doe
je zo je best! Ze hebben enkele
wedstrijden verloren maar in de
totaal-telling hebben ze alles gewonnen. Het zijn echte kampioenen! Ze kunnen nu doorschuiven
naar de “echte” competitie wedstrijden.

Waanzinnig mooie hoge sprongen. Op de pegasus sprongen
de meiden moeiteloos een overslag. De airtrack was favoriete en
daar werden er veel flikflakken en
salto’s gesprongen. Tara, Jessica,
Karlijn, Madelief, Nellianne, Merel, en Iris waren toppers op de
airtrack en kregen daar wel 18.50
punten wat goed was voor een
mooie 5e plaats.

Hertha JO11-1 oefent er
lustig op los

lijk minder te genieten voor de
Argon supporters, RVVH drong
nu meer aan en Argon liet zich
terugdringen. Kleine mogelijkheden deden zich wel voor, zo
sloeg keeper Spelde een vrije trap
van Maikel van de Water weg en
schoot Sanzio Dieterich namens
RVVH voorlangs. Een kwartier
voor tijd moest Soner Gedik zich
laten vervangen door Bas Boelhouwer. Bij het begin van de eerste helft was ook Jordi Mosmans
van RVVH uitgevallen, hij werd
later per ambulance afgevoerd.
De aanwezige arts vreesde voor

een beenbreuk. Het spel werd in
die fase rommelig en RVVH kreeg
mogelijkheden. Diego Rietveld
verscheen alleen voor Antonioli
maar die greep goed in, dat deed
de Argonkeeper even later ook
toen hij een schot onder de lat
vandaan tikte. In de slotfase nog
twee mogelijkheden, Van de Water schoot in handen keeper, ook
een hoekschop onderging eenzelfde lot. De mooiste kans was in
de slotfase voor Ridderkerk, echter het schot van Dieterich kwam
op de vuisten van Romero Antonioli.

Atlantis wint belangrijke
wedstrijd

Jeugdteam kampioen

de ochtend trampolinespringen.
De jongste springers van GVM
maakten een mooie hoeksalto en
streksalto. Dit alles was goed voor
een 5e plaats!
De junioren waren in de middag
aan de beurt. GVM heeft maar
liefst twee groepen meiden GVM
1 bestond uit: Grace, Marit, Danique, Rosalien, Sanne en Lynn.
Zij schitterde op de trampoline.

Mijdrecht - Atlantis, gesponsord door van Walraven, ging op
bezoek in Badhoevedorp tegen
Sporting Badhoevedorp. Beide
teams stonden gedeeltelijk eerste, in deze wedstrijd zou uitgemaakt worden wie de koppositie zou pakken. Atlantis nam de
punten mee naar huis door een
17-20 overwinning. Na het verlies
van vorige week had Atlantis wat
goed te maken tegen Sporting
Badhoevedorp. Voorafgaand in
die week vielen Maarten Helsloot
en Jelmer Steen geblesseerd uit.
Het was even puzzelen voor de
coach Arjan Baerveldt. Door de
brede selectie van heren en dames die elkaar goed concurreren
kon het makkelijk ingevuld worden. De vorige ontmoeting tussen beide teams werd gewonnen
door Sporting Badhoevedorp,
daardoor werd er nu een tactisch
plan gemaakt om de wedstrijd te
kunnen winnen. Atantis schoot
uit de start blokken met direct
een goal van Sander van Diemen, maar Sporting Badhoevedorp gaf hier snel een antwoord
op. Jeroen Korver wist hierna direct een goal te maken, dit was
het begin van zijn 9 doelpunten
in deze wedstrijd.
Lars Kuijlenburg gaf hierna ook
direct zijn visite kaartje af door
met dit vak direct 100% te schieten. Deze goals werden geproduceerd door de sterk spelende Joyce Rodenburg en Amy Loman. Er

werd gevochten voor elke bal en
dit gaf de ploeg zelfvertrouwen.
Sporting Badhoevedorp bleef
aanhaken, maar had het wel lastig. Atlantis verdedigde goed en
wist de juiste spelers uit te schakelen. Lynn Loman die midden in
het seizoen over is gekomen, was
sterk en liet zien dat ze een aanwinst is voor de ploeg. Met nog
4 minuten voor de rust was de
stand 6-6, maar Atlantis gaf gas
en wist een gat te slaan naar twee
verschil. De doorbraak van Janneke van Ginkel in de laatste seconde gaf de scheidsrechter reden
om een strafworp te geven. De
ruststand was 6-9 in het voordeel
van de gasten.
Na rust schoot Berry de Jong met
zijn eerste kans de 6-10 binnen
en Amy Loman kwam hier overheen met de 6-11. De Mijdrechtenaren liepen hierna even achter de feiten aan en lieten de tegenstanders weer terug komen
tot 10-12. Er werd door de thuisploeg heen en weer gewisseld
in de vakken, maar Atlantis wist
hier uitstekend mee om te gaan.
Met nog vier minuten op de klok
was de stand 17-18, Atlantis hield
Badhoevedorp nog in de droom
om een punt of twee te halen.
Deze droom werd direct aan flarden geschoten door Sander van
Diemen en de aanvoerder Jeroen
Korver. De jonge maar goed leidende scheidsrechter floot bij
een 17-20 eindstand af.

Vinkeveen - Op zaterdag 3 februari stond voor Hertha JO111 de oefenwedstrijd tegen het in
de eerste klas uitkomende DSOV
uit Vijfhuizen op de agenda. Om
9.45 werd gestart aan de wedstrijd. Door 10 sterke minuten in
de eerste helft en 15 in de 2e helft
stond uiteindelijk 7-1 op de borden. Helaas was Sam afwezig vanwege een kuitblessure.
Hoewel de wedstrijd erg rommelig begon werd uiteindelijk erg
goed gespeeld. Vooral het positiespel en de passing waren uitstekend. Verdedigend kon het
wel beter. Na een onderschepping moet er namelijk sneller
worden omgeschakeld door iedereen en moeten de spelers niet
te diep blijven staan. Het is Hertha die direct duidelijk maakte
wat de plannen zijn. Na een eerste kleine kans (een Corner van
Thiago wordt door Raslen recht
op de keeper gekopt) is het Kick
die de eerste goal maakt. Thiago
heeft de bal op het middenveld
en speelt Mats aan. Die zit kick
op snelheid doorlopen en geeft
de bal direct mee. Met een harde
droge knal is het direct 1-0. DSOV komt er in de eerste tien minuten eigenlijk verder niet meer
aan te pas op een corner na in de
7e minuut. Deze wordt genomen
maar direct onderschept. Hertha breekt uit met Thiago op links.
De voorzet gaat voorlangs maar
blijft wel in het bezit van Hertha. De bal komt weer op het middenveld terecht. Deze keer is het
Mats die over links kan oplopen.

Hertha nog wel een paar kleine
kansen. Bram speelt de bal naar
Julian op links maar deze aanval
levert geen goal op. Zo raakt Raslen de bal ook nog en keer half
waardoor zijn zachte schot makkelijk voor de keeper is te pakken.
Mats heeft nog 2 kansen. Maar
beide schoten gaan langs de verkeerde kant van de paal. De ruststand is 3-0

Gestopt
De tweede helft gaat verder
waar de eerste is gestopt. Hertha wil wel, maar de felheid en zuiverheid ontbreekt nog. De paar
kansen die er zijn worden niet
goed afgemaakt. Na een corner
die door DSOV is genomen pakt
Loek de bal. Hij speelt de bal snel
door op Mats die via Julian, Kick
weet te bereiken. Met zijn linker
voet schuift hij de 4-0 in de netten. Dit was een aanval uit het
boekje. Binnen 8 seconden van
corner, middels een geweldige
steekpass, de aanvaller vrij spelen. Vooral het feit dat er gezien
wordt dat iemand vrij loopt en
de bal danook direct strak in de
voeten krijgt is geweldig om te
zien. Kort hierna is het een prachtige aanval die de 5-0 op de borden zet. Een aanval die zo uit de
training kan komen. Hier is namelijk veel op geoefend. De bal
wordt door het midden opgespeeld. Weer zijn het Mats en Kick
die de actie maken waarna Kick
om zijn tegenstander heen draait
en de 5-0 maakt. En Hertha gaat
door. Weer 2 minuten later is het
Mats die met een droog schot de
Slordig
6e van de dag weet te scoren. De
Hij draait naar binnen en dolt 2 corner van Thiago komt bij Kick
DSOV spelers. Die kijken toe hoe terecht die Mats vrij ziet staan.
hij de 2-0 scoort. Na 10 minu- De laatste goal van Hertha komt
ten is het Mike die de bal speelt ook weer uit een counter. Kick
naar Thiago. Hij speelt direct Ras- weet met zijn snelheid de bal
len aan en die ziet Julian op links voor te geven waarna Thiago het
vrij komen. Door een snelle actie 7e doelpunt van de dag maakt.
spelt hij zichtzelf vrij en schiet de Met nog 8 minuten te spelen ge3-0 in de netten. Hierna neemt looft Hertha het wel. De wedstrijd
Hertha wat gas terug en wordt wordt rustig uitgespeeld en de
het wat slordiger. DSOV komt wat paar kansen die er nog zijn wormeer in het spel en Mike krijgt het den niet afgemaakt. In de laatste
wat drukker. Toch blijft hij scherp minuut is het DSOV die toch nog
en hiermee zorgt hij ervoor dat de eere treffer weet te maken. Dizijn doel leeg blijft. Toch heeft rect erna fluit scheitrechter af.
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Zelfs zeven down gaan
is mogelijk

10.000 kilometer alternatieve tochten

Ben van der Hoort
schrijft schaatshistorie!
Techendorf/Regio - Ondanks
het feit dat hij zijn 50e Alternatieve Elfstedentocht dit jaar op de
Weissensee wegens een ernstige
valpartij niet heeft kunnen voltooien, is het Ben van der Hoort
(57) toch gelukt om 10.000 kilometers aan alternatieve tochten
op zijn palmares bij te schrijven.
Het werden er weliswaar uiteindelijk 49 op de Weissensee, maar
de tocht in 2000, in het verre Japan, zouden we bijna zijn vergeten!! 50 keer 200 kilometer dus, je
kunt hem bijna een schaatsicoon
noemen.
En als je nu denkt dat het schaatsen Ben met de paplepel zou zijn
ingegeven, dan zit je er behoorlijk naast. Pas op 37-jarige leeftijd
maakte hij kennis met het schaatsen, enthousiast gemaakt door
zijn oudere broer Aad en enkele vrienden, die in 1997 juist hadden deelgenomen aan de enige
echte Elfstedentocht in Friesland.
Dat was voor Ben eigenlijk de omslag, hij wilde dit ook en binnen
een jaar reed hij met de besten
mee! Sinds 1998 is hij jaarlijks fanatiek deelnemer aan het 2-wekelijkse schaatsevenement op de
Weissensee in Oostenrijk.

ook nog deel aan de zgn. Snelle Toertocht, een wedstrijd over
200 km voor masters en ex-professionals, die hij in een tijd van
6 uur en 41 minuten afraffelde!
Ja, Techendorf is eigenlijk zijn 2e
thuis geworden. Hoe gek moet je
zijn om 10.000 kilometer op de
schaats af te leggen onder vaak
barre omstandigheden? Ben:
”Je kunt het een soort virus noemen. Mijn broer Aad heeft mij eigenlijk zo gek gekregen, want hij
was zelf een trouw bezoeker en
rijder op de Weissensee. Sedert
2000 stelde ik mijzelf als doel om
elk jaar dit evenement tenminste
3x te volbrengen. Dat is dus aardig gelukt. De sfeer in Techendorf is dan 2 weken lang altijd
oer-Nederlands want enkele duizenden schaatsers proberen het
huzarenstukje over 200 km dan
ook te volbrengen. En daarnaast:
je zit midden in een wintersport
gebied, dus tussen het schaatsen
door eens een dagje op de skies,
dat is dan dubbel genieten in die
periode”.

Ben kwam deze periode prima
door en tot ongeveer 11 uur die
ochtend, leek er geen vuiltje aan
de lucht. Het ijs gleed nog goed
en ondanks de zwakkere plekken
hier en daar werden er snelle rondetijden gereden over het 10 km
lange traject. Maar toen sloeg het
weer om: de regen viel vanaf dat
moment gestaag uit de lucht, de
temperaturen schoten omhoog
en het ijs verslechterde zienderogen. Vanaf dat moment regende het ook valpartijen en vele rijders hielden het voor gezien of
vielen uit. Ben schaatste stoícijns
door, alhoewel je van schaatsen
nauwelijks nog kon spreken. Het
was meer hakken en springen,
om de vele scheuren en gaten te
ontwijken. Het leek wel een hindernis parcours. De medici in de
EHBO tent maakten overuren. En
toen gebeurde het: in ronde 17,
na 170 km dus, keek Ben even opzij naar het rondebord. Dat had
hij beter niet kunnen doen. Hij
belandde in een diepe scheur en
met een klap viel hij met zijn gezicht op het ijs. Op eigen kracht
Veldslag
kon hij gelukkig de EHBO tent beDe toertocht van donderdag 1 reiken, waar de rondearts hem
februari werd er één vol drama- met 3 hechtingen in het gezicht
tiek. Een ware veldslag voltrok weer wat oplapte. Voor Ben was
Hoogtepunt
zich op de Weissensee. De start dit het moment om te besluiten
Hoogtepunt was eigenlijk wel het vond al om 6 uur in de ochtend van verdere deelname af te zien,
jaar 2003, waarin hij middelpunt plaats, om de voorspelde regen dit mede op advies van de mediwas van een inzamelingsactie en dooi nog wat voor te kunnen sche staf. Verstandig. “Beter ten
voor de Cliniclowns en waarbij hij zijn. Dit betekende dus anderhalf halve gekeerd, dan ten hele geruim € 30.000,- bij elkaar schaats- uur in het donker rijden en met dwaald” moet Ben gedacht hebte, door de tocht wel 4 keer te vol- 1000 deelnemers aan de start ben, indachtig het aloude spreekbrengen. In datzelfde jaar nam hij was dit zeker niet zonder risico. woord. Slechts 88 deelnemers be-

reikten die middag de finishlijn.
Ruim 900 schaatsers hielden het
eerder al voor gezien.
Basis op orde
Een medicijn tegen het schaatsvirus van Ben is nog niet gevonden.
Hij is zeker van plan om nog een
paar jaar door te gaan.
Uiteraard met zijn vrouw Ada aan
zijn zijde. Zij staat al 20 jaar lang
tijdens elke tocht trouw langs de
baan en zorgt dat het Ben aan
niets ontbreekt.
Blessureleed is hem al die jaren redelijk bespaard gebleven.
Ben daarover: “zo nu en dan heb
ik wat rugklachten, maar met
wat extra roeitraining en natuurlijk massage door mijn vrouw, is
het allemaal mooi onder controle te houden”. In de zomer zorgt
Ben ervoor dat de conditie picobello in orde is. Hij fietst regelmatig lange toertochten en traint
met zijn schaatsmaat Hans Middag het hele jaar door. “als de ijsbaan in Haarlem in oktober open
gaat, dan zorg ik dat de basis op
orde is.
Dan is het 4 maanden stug doortrainen om zo verder de conditie uit te bouwen tot het moment
van de toertochten op de Weissensee. Ik rijd nog met de besten
mee hoor”, zo besluit Ben, niet
zonder trots.
Het feest van de prestatie van
Ben werd afgelopen donderdagavond in het restaurant van de
skipiste nog uitgebreid gevierd
met medeschaatsers en de 35 in
het geheim meegereisde familieleden en vrienden.
En uiteraard volgde een huldiging voor deze super prestatie
Stoppen is er voorlopig voor Ben
van der Hoort niet bij.
Zelfs niet als er binnenkort een
medicijn tegen het schaatsvirus
wordt uitgevonden. En bovendien: De Weissensee heeft nog
iets van hem tegoed.

Regio - Donderdag 1 februari
werd de voorlaatste zitting van
de 3e competitieronde gespeeld
bij de bridgeclub ABC in het
Buurtnest. Het wordt dus weer
spannend rond de laagste vier
van de A-lijn en de bovenste vier
van de B-lijn, waarbij degraderen
of promoveren weer tot de mogelijkheden behoort na de volgende zitting. Dat een contract
down gaat, gebeurt regelmatig
en er wordt regelmatig gezegd:
“Een down is goed bridge”. Maar 7
down gaan is niet zo goed bridge,
zeker niet wanneer je kwetsbaar
bent. Het levert 700 punten op
voor de tegenpartij. Dit gebeurde bij spel 12 in de B-lijn. Nu is en
blijft een 0 een 0 voor zo’n spel,
het is echter een vreemd gezicht
op je overzicht lijst. Een 4 ruitenbod van Wies bleef onbeantwoord door haar partner en ook
de tegenpartij liet het lekker zitten. Met slechts 5 ruiten samen
(er zitten er dus 8 bij de tegenpartij!) was dit een onbegonnen
zaak. Een misser bij het bieden
komt vaker voor en heeft grote gevolgen mensen! De andere paren hebben de tegenpartij
4 schoppen laten spelen. Dit contract ging ook 3 down. Snel vergeten maar zo’n spel.
Bij sommige spellen wordt er geboden door zowel noord/zuid als
door oost/west. Het is geen kwestie van de langste adem hebben,
maar van tellen en punten berekenen hoeveel down je kunt gaan
om toch hoog te scoren. Bij spel
6 bood, na het drie schoppenbod
van oost/west, noord/zuid nog 4

klaveren. Je ziet ze denken, passen of er overheen gaan. Dan is
rekenen belangrijk. Leny en Jan
lieten het 3 schoppencontract,
dat 2 down ging met 200 punten, zitten. Vier klaveren ging ook
1 down. Mooie 100% score voor
Leny & Jan.
A-lijn
In de A-lijn spelen Leny & Willy de
sterren van de hemel. Eerste bij
deze zitting en gemiddeld eerste
bij de competitiestand. Van Henny & Lucas mochten zij bij spel 20
vier ruiten spelen, terwijl er voor
dit paar 4 schoppen inzat. Op
een beetje overmoedig bieden
wordt er soms gepast. Zulke spellen kunnen een mooie 100% score opleveren. Bij spel 15 dreven
beide partijen elkaar op naar een
eventuele manche. Oost/west
bood nog 4 harten, maar noord/
zuid ging daar overheen met 4
schoppen. Vier schoppen werd
bij goed spelen net gehaald, 4
harten ging 3 down. Moeilijk kiezen hier weer, want oost/west
was niet kwetsbaar. Gaat noord/
zuid 1 down, heb je 100%, behalen ze echter dit contract, heb je
0%. Tja bridgen blijft spannend.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Leny & Willy
2. Greet & Ria
3. Greet & Henk
B-lijn
1. Corry & Netty
2. Grace & Greet
3. Ciny & Herman

60.00%
59,17%
57,50%
62,50%
56,25%
52,78%

Bridgeclub De Legmeer
zet zich schrap
Regio - Met nog één avond te
gaan spelen de promotie en degradatie zenuwen inmiddels
hoog op. In de A- lijn werden Gerard van Beek & Rina de Jong zeer
fraai eerste met zelfs het beste percentage van de avond van
65,48%. Johan Le Febre & Wim
Slijkoord blijven door hun tweede plaats van 58,33% nog volop
in de running voor de eindoverwinning waar ze nu, als derde,
op een gemiddelde van 54,68%
staan.
Ook Ruud Lesmeister, nu vergezeld door Jan de Jong, blijft kanshebber omdat hun 55,95% als
derde hem op een gemiddelde
van 55,36% bracht. Voorlopig eerste onder de gelijken zijn echter
Joop van Delft & Frans Kaandorp
die met de 55,06% als vierde totaal bovenaan staan met 55,77%.
Gerekend over zes avonden hebben ze dus een gaatje van respectievelijk 2,4 en 6,5% voor de laatste wedstrijd geslagen tussen de
directe achtervolgers en dat is
nog niet echt comfortabel te noemen!
In de B-lijn deden Stenny & Herman Limburg en Heleen & Mees
van der Roest zeer goede zaken
door als gedeeld eerste 63,54% te
scoren. Het bracht ze op de eerste en derde promotie plaatsen
met gemiddelden van 57,83 en
54,44%. Jan Egbers & Ben Rem-

mers liften met hun 55,90% als
derde keurig mee en hebben nu
54,97% verzameld als tweede
promotie kandidaten.
Promoveren
Marja van Holst Pellekaan & An
van Schaick werden met 55,56%
vierde en Marianne & Huub Kamp
benutten hun vijfde plek van
52,43% om als vierde misschien
te kunnen promoveren met een
gemiddelde van 54,31%. In de Clijn viel de overwinning toe aan
Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij
met een zestiger van 62,08%. Het
brengt ze in kansrijke positie voor
een stapje hoger door nu op een
gemiddelde van 54,68% te ataan.
Anneke & Bram van der Zeeuw
werden tweede met 57,92%, gevolgd door Elly Belderink & To van
der Meer die op 54,17% uitkwamen. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen waren deze keer met
54,17% zeer goed op dreef en
deelden deze vierde positie met
Riet & Wim Beijer die voor promotie onbedreigd aan kop gaan met
57,41%.
In deze race naar de B-lijn zijn nog
twee kandidaten kansrijk, Atie de
Jong & Ria Verkerk staan als derde
op 53,18% en Anton Berkelaar &
Wim Röling als vierde op 52,93%.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 30 januari vond alweer de derde zitting plaats van de parencompetitie met 14 paren in de A-lijn en
12 paren in de B-lijn. De hoogste score viel deze week in de B.
Annet Roosendaal & Rini Tromp
haalden maar liefst 69,17% binnen. Goed gedaan dames! Op
nummer twee eindigden Matty Overwater & Loes Wijland met
exact tien procent minder namelijk 59,17% en op drie Refina van
Meijgaarden & Cathy Troost met
57,92%.
In de A-lijn was de eerste plaats

voor Guus Pielage & Renske Visser met 60,76%. De tweede en
derde plaats werden gedeeld met
60,42% door Thea Elias & Elly van
Brakel en Gerda Bosboom & Jetty Weening.
Bovenstaande resultaten leidden
tot de volgende voorlopige totaalstand.
A-lijn: 1. Geke Ludwig & Margo
Zuidema, 2. Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar, 3. de al eerder genoemde Guus & Renske.
B-lijn: 1. Annet & Rini, 2. Ank
Reems & Sonja Reeders, 3. Refina
& Cathy.

