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Start werkzaamheden 
Verkeersplan Centrum Uithoorn 
fase D, zie pagina  

Gemeente Uithoo
rn

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Omgeving Madelief/Melde 55 euro p. mnd.

Omgeving Prinses Margrietlaan/Admiraal Tromplaan 55 euro p. mnd.
Omgeving De Merodelaan/Achterberglaan 50 euro p. mnd.

Burgemeester Pieter Heiliegers 
(Openbare Orde en Veiligheid): ,,De 
politie, brandweer en handhaving 
stonden op scherp en dat heeft er 
mede toe geleid dat we kunnen 
spreken over een ‘beheersbare nacht’. 
Dat wil volgens de burgemeester 
niet zeggen dat het de hele jaarwis-
seling rustig was. Zo ontstond er 

even voor middernacht brand in een 
peuterspeelzaal aan de Arthur van 
Schendellaan. Het vuur was snel 
onder controle. Mede door snel 
handelen van omstanders en de 
brandweer. De toedracht wordt 
onderzocht. Ook was het enige tijd 
onrustig in de omgeving van de 
Europarei. 

Daar werd, ondanks het verbod, 
zwaar vuurwerk afgestoken. Ook 
werd er vuurwerk naar de politie 
gegooid. Heiliegers: ‘Ik ben alle hulp-
diensten ontzettend dankbaar voor 
hun inzet. Het valt te betreuren dat 
er ook dit jaar weer een kleine groep 
raddraaiers is die het Oud en Nieuw 
feest willen verstoren. Maar ik zie ook 
veel plezier bij onze inwoners die 
genieten van de jaarwisseling. 
En zo hoort het ook.’

Uithoorn – De jaarwisseling in de gemeente Uithoorn is zonder grote 
(vuurwerk)incidenten verlopen.

Geen grote incidenten tijdens 
jaarwisseling Uithoorn

Brandje bij peuterspeelplaats was snel onder controle. Foto: Jan Uithol

Uithoorn - Met ingang van 9 januari 
a.s. verhuist het Info- en Adviespunt 
van Uithoorn voor Elkaar naar De 
Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Bij het Info- en Adviespunt kunnen 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel 
terecht voor alle vragen op het 
gebied van ontmoeting, sport en 
gezondheid, hulpverlening, mantel-

Info- en Adviespunt Uithoorn 
voor Elkaar verhuist

zorg, vrijwilligerswerk, maatschap-
pelijk werk en ouder- en kindonder-
steuning. Heeft u hulp nodig bij het 
regelen van zorg of ondersteuning of 
bij uw �nanciën? Wilt u meer weten 
over activiteiten, vrijwilligerswerk of 
mogelijkheden om anderen te 
ontmoeten? Of heeft u een leuk idee 
voor uw wijk of buurt? Bij het Info- en 

Adviespunt van Uithoorn voor Elkaar 
krijgt u snel de juiste informatie of 
adviezen. Is er meer nodig? Dan 
zorgen we dat u de juiste hulp en 
ondersteuning krijgt van een van de 
medewerkers van Uithoorn voor 
Elkaar of van één van onze 
samenwerkingspartners. 
Uithoorn voor Elkaar is een samen-
werkingsverband van vijf welzijnsor-
ganisaties: Mantelzorg & Meer, MEE 
Amstel en Zaan, Participe Amstel-
land, Tympaan-De Baat en Videt 
Uithoorn. Uithoorn voor Elkaar biedt 
ondersteuning en activiteiten en 
werkt nauw samen met diverse part-
ners in de regio. Met elkaar en samen 
met u willen we ervoor zorgen dat 
het (weer) goed met u gaat. Het Info- 
en Adviespunt was gevestigd in 
Gezondheidscentrum Waterlinie. Met 
ingang van 9 januari kunt u elke 
dinsdag tussen 8:30 en 12:00 uur 
terecht in De Kuyper, Kuyperlaan 50 
in Uithoorn. Het Info- en Adviespunt 
is telefonisch bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur via 0297-
303044. Ook kunt u mailen naar 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 



2 inderegio.nl • 4 januari 2023NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Regio - Schrijver en zanger Daan 
Bartels en zijn muzikale kompaan 
gitarist Maurice Couvée hebben de 
afgelopen tijd niet stil gezeten. Ze 
schreven nieuwe luisterliedjes, die ze 
op zondagmiddag 29 januari spelen 
en zingen in Fort De Kwakel. Voor 
Kwakelaar Daan een thuiswedstrijd.
Daan & Maurice waren het afgelopen 
jaar ook te zien en te horen in Het 
Fort. Omdat de reacties zo goed 
waren en omdat ‘de mannen van
het lied’ nieuwe liedjes hebben 
geschreven, keren ze deze maand 

terug. Ook hebben ze een aantal 
nieuwe covers ingestudeerd, die ze 
graag laten horen aan hun publiek.
De eigen liedjes van Daan & Maurice 
zijn ook te vinden op Spotify. Hun 
eigen repertoire vullen ze aan met 
mooie luisterliedjes van o.a. Willeke 
Alberti, Bløf en Toon Hermans.
Het optreden van Daan & Maurice 
vindt plaats op zondagmiddag 29 
januari 2023 om 15.00 uur in Fort
De Kwakel. Een kaartje kost € 15,–. 
Reserveren kan per mail:
daan@daanenmaurice.nl.

Daan & Maurice brengen 
luisterliedjes in Fort De Kwakel

Foto:  Willemien Schipper.

Uithoorn - De zaterdagse postzegel-
ruilbeurs van de Filatelisten Vereni-
ging Uithoorn wordt gehouden op 
zaterdag 7 januari. U bent van harte 
welkom. Er zijn altijd leden van de 
Filatelisten Vereniging aanwezig bij 
wie u informatie kunt inwinnen over 
het verzamelen van postzegels. De 
vertrouwde handelaren zijn weer 

aanwezig, waar bij u de benodigde 
postzegels kunt aanscha�en. Ook 
zijn er de stuiverboeken (insteek-
boeken met postzegels) waar u post-
zegels uit mag nemen voor 1 stuiver 
per stuk.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur tot 
14.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Uithoorn - Op woensdag 18 januari 
staat een boekpresentatie gepland 
met Uithoornaar Chris Tre�ers. Chris 
is fotograaf en lid van de Fotokring 
Uithoorn. Ook schrijft hij graag en 
beide bezigheden heeft hij gecombi-
neerd in een boek. In het fotoboek 
staan foto’s van tatoeages en laat hij 
de mensen het bijzondere verhaal 
erachter delen. Op deze avond 
vertelt hij daarover en kunt u vragen 
stellen. Tevens zal tattookunstenaar 
Nikky van Trappen uitleg en infor-
matie geven over het tatoeëren.
In 2018 deed ze mee aan het tv-
programma Ink Master. Eerder
had ze een salon bij Sportcentrum 
Amstel-hof. Nu is ze onderdeel van 
The Art Collectors in de Dorpsstraat, 
een groep tattoo-artiesten met elk 
hun eigen specialisme. Verder zal er 
die avond iemand het persoonlijke 

verhaal achter haar tattoo komen 
vertellen. De avond zal plaatsvinden 
bij Geniet aan de Amstel en begint 
om 19.30 uur. Er wordt een kleine 
bijdrage in de kosten gevraagd van 
twee euro. Het aantal plaatsen is 
beperkt, dus aanmelden is nodig bij 
connyvos-schouten@hotmail.com.
De boekpresentatie wordt georgani-
seerd door het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn. Een ander onderdeel 
daarvan is het Schrijverscafé. Dat 
gaat weer verder op 10 januari in de 
bibliotheek Uithoorn, maar is inmid-
dels vol. De dichtsessie ‘Schilderen 
met woorden’ o.l.v. dorpsdichter 
Peter Borghaerts heeft nog wel 
plaats. Deze wordt gehouden op
24 januari in de bibliotheek. Beide 
avonden beginnen om 19.30 uur en 
eindigen om 21.30 uur. Aanmelden 
kan via acbbmedia@gmail.com.

Filatelisten Vereniging

Boekpresentatie over tattoos

Regio - Een fantastische start van
het nieuwe jaar: 57 bikkels sprongen 
in de Amstel bij de Uithoornse
roei- en kano vereniging Michiel de 
Ruyter. Het was de twaalfde keer dat 
het bij de vereniging georganiseerd 
werd. Met windkracht 4 en een 
buitentemperatuur van 12 graden 
leek het goed te doen, maar als je 
dan in de Amstel springt die 9,4 

graden is, praat je wel anders. Er was 
menig gegil te horen. Gelukkig stond 
na het douchen de erwtensoep klaar 
en was iedereen weer snel opge-
warmd. De prijs voor de meest origi-
nele out�t ging naar drie dames 
verkleed als pinguïn, Zuidpool en 
Noordpool, super leuk! De foto’s van 
de nieuwjaarsduik zijn te bekijken op 
www.mdr.nu.

Nieuwjaarsduik bij MdR
groot succes

Regio - Na ruim 56 jaar heeft 
Mirande Lingerie aan de Schans in 
Uithoorn haar deuren de�nitief 
gesloten. In 1966 kocht Mieke 
Peeters-van Bunningen artikelen 
over van haar tantes en begon aan 
de Dorpsstraat haar eigen winkel.
Toen de gemeente ruim 30 jaar 
geleden besloot het Amstelplein te 
bouwen verhuisde de winkel naar de 
hoek van de Schans en ontwikkelde 
zich daar verder. In de loop der jaren 
groeide de collectie steeds verder. 
Ook het klantenbestand werd in
de loop der jaren steeds groter, van
oma naar moeder en (klein)kind, 
generatie op generatie kwam voor 
o.a. lingerie en vakkundig advies 

naar Mieke en haar collega’s. Mirande 
Lingerie was een begrip in Uithoorn 
en omstreken, maar ook ver daar-
buiten.
De kracht was een enorme standaard 
collectie en uiteraard de beroemde 
uitverkoopkelder (beter bekend als 
‘De Koopjes Kelder’) gecombineerd 
met het vakkundig advies van het 
hele team. Daarnaast was Mirande 
Lingerie ook gespecialiseerd in 
advies voor borstprotheses, korset-
ten etc. Helaas was er geen opvol-
ging voor Mieke. Ondanks haar wil 
om de winkel voort te zetten, was 
Mieke het afgelopen jaar al minder
in haar winkel aanwezig. Nu is het 
moment gekomen dat Mieke, na 

ruim 56 jaar haar hart en ziel in haar 
winkel te hebben gestoken, met de 
winkel heeft moeten stoppen.

Mieke en haar team willen al hun 
klanten bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen.

En weer is er een stukje 
Uithoorn verdwenen

Mieke bij haar nog in aanbouw zijnde winkel. Foto uit het winkelarchief.

Foto van Mieke uit 2021.

De Kwakel - Tavenu nodigt u uit 
voor het nieuwjaarsconcert op zater-
dagavond 7 januari in het Dorpshuis 
in De Kwakel. U zult gaan genieten 
van prachtige concertstukken, maar 
ook wat lichtere muziek. Daarnaast 
vindt Tavenu het een eer dat Daan 
Bartels deze avond de presentator 
wil zijn en o.a. nog een keer ‘Het

Dorp’ met ons mee zal zingen.
U kunt niet alleen genieten van 
Tavenu, want na a�oop zal de
avond muzikaal afgesloten worden 
door RedDayMusic en kunnen de 
voetjes van de vloer.
Het concert begint om 20.00 uur in 
Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16
in De Kwakel. De toegang is gratis.

Spetterend Nieuwjaarsconcert 
Tavenu
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Uithoorn - Nu de overeenkomst 
tussen de supermarkt in De Kwakel 
en de gemeente is getekend, kan de 
bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. Ook worden de werk-
zaamheden van de openbare ruimte 
ingepland en kunnen de plannen 
van de supermarkt met apparte-
menten worden gepresenteerd. 

Inloopbijeenkomst 10 januari
Om u over al deze punten te infor-
meren organiseert de gemeente 
samen met de supermarkt een 
inloopbijeenkomst. Op de bijeen-
komst zijn ook de ontwikkelaar en 
makelaar van de appartementen 
aanwezig. U kunt tijdens de bijeen-
komst alle plannen bekijken en met 

de gemeente in gesprek gaan over 
de komende werkzaamheden in het 
dorpshart van De Kwakel. U bent van 
harte welkom op dinsdag 10 januari 
2023 in de voormalige Rabobank in 
De Kwakel, Kerklaan 28. De deuren 
zijn open tussen 16.00 en 20.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig.

Klankbordgroep
Tijdens de werkzaamheden van de 
openbare ruimte houdt de gemeente 
graag contact met de buurt. Hiervoor 
wordt een klankbordgroep opgericht 
met vertegenwoordigers vanuit de 
ondernemers, Buurtbeheer en 
omwonenden. Heeft u interesse? Dan 
kunt zich hiervoor aanmelden tijdens 
de inloopbijeenkomst of via de 

projectpagina Dorpshart De Kwakel 
op www.uithoorndenktmee.nl.
De vernieuwing van de openbare 
ruimte in dorpshart De Kwakel wordt 
mogelijk gemaakt door een co-� nan-
ciering van de gemeente en Stichting 
Leefomgeving Schiphol.

Uithoorn - Na twee jaar wachten is 
er gelukkig op vrijdag 20 januari 
2023 de vijfde editie van de Rick FM 
Quiz Night. De quiz is weer in het 
gezellige Dorpshuis de Quakel, 
Kerklaan 16, 1424 BK  De Kwakel.
Zaal open om 19.30 uur en de start 
van de quiz is om 20.00 uur . Dit jaar 

o.a. een muziekronde, plaatjesronde 
en vragen over De Kwakel, Sport,
Culinair en ook over Flora en Fauna. 
Er zijn ook weer beeldvragen op het 
grote scherm. De rode draad door
de hele quiz zijn vragen zoals in het 
TV-programma ‘De Slimste Mens’.
Quiz je mee? Je speelt met je team 

van drie tot vier personen zeven 
rondes. Deelname 18+:  €15,– per 
team, contant en met gepast geld 
betalen bij binnenkomst in de zaal.
Inschrijven: vanaf maandag 2 januari 
door een e-mail te sturen met de 
namen van je team naar: quiz@
rickfm.nl. Doe dat snel want er 
kunnen maar 35 teams deelnemen. 
Ze gaan er weer een hele gezellige 
avond van maken, met mooie prijzen 
voor de beste quizzers.

RICK FM
Lokaal nieuws: maandag t/m zaterdag,
op het halve uur van 09.30 t/m 17.30 uur.
Lokaal weerbericht: maandag t/m 
zaterdag, ieder uur van 09.45 t/m
17.45 uur.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Vrijdagavond 20 januari, vijfde
editie van de Rick FM Quiz Night

LEZERSPOST

Dank aan eenieder, die het afge-
lopen jaar de Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel een warm hart heeft 
toegedragen. Waar zouden we zijn, 
zonder u?
Het is hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen een donatie 
hebben gedaan aan de Voedsel-
bank Uithoorn-De Kwakel. Of het 
nu gaat om een � nanciële donatie, 
een voedseldonatie, of anderszins.
De afgelopen jaren zijn voor 
eenieder niet makkelijk geweest, 
hadden we eerst de coronacrisis, 
kregen we daarna te maken met 
hoogoplopende prijzen voor 
voedsel en energie. Met als gevolg 
een toename in ons cliëntenaantal 
van ca 40%. Gelukkig liepen de 
donaties daarbij in de pas.
Een aantal donaties het afgelopen 
jaar 2022 zijn geweest:
•  In februari doneerde een bedrijf 

voor al onze cliënten een 
voedselpakket.

•  Tijdens de Kerstperiode houden 
diverse scholen altijd inzamel-
acties, hierdoor kunnen onze 
cliënten in deze periode een extra 
tas met boodschappen mee-
krijgen.

•  Een dame die heel veel achter de 

naaimachine heeft gezeten, waar-
door tijdens Sinterklaas alle 
kinderen een origineel rugzakje
of tasje uit konden kiezen en mee 
konden nemen.

•  De man die iedere 14 dagen
wat eten komt brengen.

•  De bakker, waar we dagelijks het 
brood op mogen halen, dat na 
sluitingstijd overblijft

•  De hobbytuinders die tijdens het 
seizoen verse groente doneren.

•  De vele mensen die hun energie-
toeslag van 190 euro geheel of 
gedeeltelijk gestort hebben op
de bankrekening van de voedsel-
bank, en vaak zelfs twee keer.

•  Maar ook de vele particulieren,
de bedrijven, de stichtingen, de 
kerken en de scholen die onge-
vraagd eenmalig en zelfs structu-
reel ons een donatie verstrekken.

•  De mensen die het gehele jaar 
door voedsel in de kratten leggen, 
die hier speciaal voor staan bij AH, 
Jos van de Berg aan het Amstel-
plein, de Jumbo aan het Zijdel-
waardplein en bij de Coop aan
de Kerklaan in De Kwakel.

•  Eenieder die tijdens een super-
marktactie (en deze konden we er 
dit jaar nog niet allemaal houden 

in verband met Corona) een 
donatie gedaan hebben.

•  De dame die eens per maand 
probeert een donatie te doen.

•  De gezamenlijke kerken van 
Uithoorn en de Kwakel, die ons 
jaarlijks steunen.

•  Jonge kinderen die in navolging 
van een item op het Jeugdjour-
naal spontaal een inzamelactie 
gestart zijn van lege � essen en
het daarmee opgehaalde geld 
omgezet hebben in voedsel voor 
de voedselbank.

Ik vergeet er ongetwijfeld nog 
velen, maar we zijn ook met die 
giften niet minder blij. Allen nog-
maals heel veel dank daarvoor.
Dankzij u kunnen wij ons werk,
ook in deze tijd, voortzetten en 
onze cliënten wekelijks een
voedselpakket aanbieden ter
ondersteuning.
We hopen, dat u dit ook in 2023
kan en wil blijven doen, dan wordt 
het voor ONZE voedselbank ook
dit jaar weer een heel mooi jaar.
Maaike, coördinator uitgifte 
voedselbank Uithoorn-De 
Kwakel. Mede namens alle
vrijwilligers en bestuur van
de voedselbank.

Voedselbank dankt u allen

Inloopbijeenkomst supermarkt 
en dorpshart De Kwakel

Het ontwerp voor de openbare ruimte 
van dorpshart De Kwakel.
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De Ronde Venen - Voedselbank De 
Ronde Venen is er voor alle inwoners 
van Gemeente De Ronde Venen die 
door welke oorzaak dan ook tijdelijk 
�nancieel niet kunnen rondkomen 
van hun inkomen. Voor het jaar 2023 
zijn er nieuwe criteria vastgesteld.
Je krijgt, als je voldoet aan onder-
staande criteria, elke week een gratis 
pakket met voedsel (brood, groente, 
e.d.) ter aanvulling op datgene wat jij 
zelf nog kan kopen. Per huishouden 
wordt elke week 1 pakket verstrekt 
waarvan de grootte is afgestemd
op het aantal huisgenoten.
Met ingang van 2023 kom je volgens 
de criteria in 2023 in aanmerking
voor een voedselpakket als het netto 
maandinkomen dat je overhoudt 
minder is dan de uitkomst van de 
navolgende berekening: een basis-
bedrag per huishouden ten bedrage 
van € 190,– plus nog eens per € 110,–
per inwonend persoon. De Voedsel-
bank maakt geen onderscheid tussen 
volwassenen en kinderen. Elk mens 
telt. Met netto bedoelen we natuur-
lijk: na aftrek van alle lasten zoals 
huur, energie, zorgverzekering, etc. 

Voedselpakket
Als jouw huishouden bestaat uit
1 persoon dan krijgt je dus wekelijks 
een voedselpakket als je netto
maandinkomen minder is dan
€ 300,– (is € 190,– + € 110,–). En
bij vier personen krijgt je dus een
voedselpakket als jouw netto
maandinkomen minder is dan
€ 630,– (is € 190 ,– + 4 x € 110,–).
Om de gang naar de Voedselbank 
nog makkelijker te maken, wordt in 
principe iedereen die zich meldt, voor 
een periode van tenminste 1 maand 
sowieso met een voedselpakket 
geholpen! Makkelijker kunnen wij 
van de Voedselbank het niet maken. 
Gewoon doen als je denkt dat het 
nodig is. Pas na een maand wordt het 
netto-inkomen getoetst. De Voedsel-
bank helpt je daarbij uiteraard.

Kom je in aanmerking voor voedsel-
hulp dan wordt samen met jou 
onderzocht op welke wijze een 
permanente oplossing voor jou kan 
worden verkregen. De Voedselbank 
streeft ernaar dat jij binnen een 
periode van drie jaar weer zonder 
voedselpakketten rond kan komen. 
Met andere woorden: Geen Pakket 
Zonder Traject!

Hoe meld jij je aan voor een 
voedselpakket?
Ga naar www.voedselbankderonde
venen.nl en klik op ‘Ik wil een pakket’. 
Vul je gegevens in en de Voedsel-
bank neemt dan zelf contact met je 
op. Zo eenvoudig is het. Armoede
is geen schande! Het kan iedereen 
overkomen. Jou ook dus. Dus aarzel 
niet en meld je aan als het nodig is.

Overige informatie
Wilt je meer informatie?
Kijk dan op de website:
www.voedselbankderondevenen.nl.
Het e-mailadres van Stichting
Voedselbank De Ronde Venen is: 
info@voedselbankderondevenen.nl.
De voedselpakketten worden op 
onderstaande adressen uitgedeeld.
Uitgifte locatie Mijdrecht:
De Trekvogel, Karekiet 49,
3641 ZE Mijdrecht. Open op 
donderdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Uitgifte locatie Vinkeveen:
De Morgenster, Herenweg 253,
3645 DM Vinkeveen. Open op 
donderdag van 15.30 tot 16.15 uur.
Uitgifte locatie Abcoude:
Gebouw Angstelborgh 22,
1391 LX Abcoude. Open op 
woensdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Wilt u vrijwilliger worden bij de
Voedselbank? Kijk dan op de website 
www.voedselbankderondevenen.nl 
voor vacatures en neem dan contact 
op met Lisette Spoelder, coördinator 
vrijwilligers, via vrijwilligers@
voedselbankderondevenen.nl.
Zij neemt dan met u contact op.

De nieuwe norm van de 
Voedselbank in 2023

De Ronde Venen - Het was bij 
binnenkomst in de grote zaal van De 
Boei meteen feestelijk. Wat hadden 
de vrijwilligers de zaal prachtig uitge-
dost met kerstversiering. Ook de 
tafels waren schitterend gedekt. Bij 
binnenkomst werd iedere gast harte-
lijk welkom geheten, wat erg op prijs 
gesteld werd want dat voelt meteen 
warm en mensen voelen zich gezien.
Er werden mooie toespraken 
gehouden en gedichten voorge-
dragen en na het traantje te hebben 
weggepinkt konden de gasten heer-
lijk gaan genieten van de jaarlijkse 
kerstlunch. Op het menu stonden 
onder andere verschillende salades, 
stoofvlees, gebakken aardappeltjes 
en natuurlijk ontbrak de rode kool 
niet.

Vincent en Monique van Jumbo 
Vinkeveen (die de producten voor 
het diner doneren!) waren er 
gelukkig ook dit jaar weer bij. Joke 
Verbrugge heeft de bereiding van de 
hele kerstlunch op zich genomen.

Buurtkamer Baambrugge
Ook in Dorpshuis De Vijf Bogen in 
Baambrugge was er een kerstlunch 
bereid door niemand minder dan 
Frits Benacchio (dagelijkse leiding 
van het Dorpshuis). Hij bereidde voor 
de vaste gasten van Buurtkamer een 
heerlijk drie-gangen menu met 
verschillende lekkernijen. De gasten 
genoten daar dan ook intens van. 
Ook hier hadden vrijwilligers uit 
Baambrugge de zaal prachtig opge-
doft en de tafels op z’n kerst gedekt.

Mijdrecht-Wilnis – Na twee jaar
geen doorgang te hebben gehad 
door Corona, was het dan eindelijk 
weer zover. Op zaterdag 25 decem-
ber kon door de Lions Mijdrecht-
Wilnis, het traditionele kerstontbijt 
voor een zestigtal genodigden uit
de dorpen Mijdrecht en Wilnis weer 
worden georganiseerd. Al tientallen 
jaren organiseert de Lionsclub Mij-
drecht-Wilnis op eerste kerstdag een 
kerstontbijt. Dit keer was de locatie 
het altijd gezellige Sport- & zalen-
centrum De Willestee in Wilnis. De 
beheerders Arwin en Simone Reijms 
hadden extra hun best gedaan om 
de locatie in kerst-sferen te brengen, 
wat goed was gelukt.

Vele ouderen reageerden enthou-
siast toen zij door de Lions (opnieuw) 
werden uitgenodigd om deel te 
nemen aan het kerstontbijt op de 
eerste kerstdag. Ouderen die niet zelf 
in staat waren om naar de Willestee 
te komen werden door de Lions thuis 
opgehaald en na a�oop weer thuis 
gebracht.
Het serveren van de drankjes en
eten werden eveneens uitgevoerd 
door Lions, waarbij tevens tijd was 
voor een gezellig praatje met onze 
ouderen. Tijdens het eten werd een 
boodschap van verbinding voorge-
lezen door de 10-jarige Amalia, leer-
linge van de Eendrachtschool. Dit 
door haar zo mooi voorgelezen 

verhaal ontroerde de ouderen zicht-
baar. Verder was er gezellige muziek 
uitgevoerd door accordeonist Wim 
Holla van de Stichting Venen Muzi-
kaal. Toen onze ouderen bij het 
verlaten van de Willistee tenslotte 
ook nog werden verrast met een 
mooie bos gerbera’s kon deze 
ochtend voor hun niet meer stuk,
zo bleek wel uit hun reacties en het 
verzoek om toch vooral volgend jaar 
weer te worden uitgenodigd.
De Lions Mijdrecht-Wilnis kijken dan 
ook met een goed gevoel terug op 
deze geslaagde ochtend, die mede 
mogelijk was met de steun de Wille-
stee en hun sponsoren. Deze laatste 
bestaan uit Stichting Ronde Venen 
Fonds, Van der Wilt Gerbera’s  en 
Sokkenmarkt.nl    

De Ronde Venen - Net als voor-
gaande jaren heeft een anonieme 
weldoener uit de Ronde Venen alle 
gezinnen die cliënt zijn bij de Voedsel-
bank van een pakket voorzien. Het 
pakket bevat dit jaar producten die 
bijdragen aan het kunnen vieren van 
de feestdagen. De pakketten werden 
overgedragen aan de voorzitter van 
de Voedselbank, Willem van den 
Bruinhorst, door Anco Goldhoorn. 
Bij de overdracht gaf hij namens de 
gever aan: “Iedereen in Nederland 
ziet dat alles duurder wordt, bood-
schappen, maar vooral ook energie. 
Mensen die het minst te besteden 
hebben merken dit het hardst. 
Daarom moet het pakket dit jaar iets 
bijdragen aan een feestelijke sfeer, 
wat toch bij de kerstdagen en oud
en nieuw hoort en wat normaal 
gesproken niet op deze tafels terecht 
komt. 

De Voedselbank ziet in snel tempo 
het aantal cliënten oplopen. Voor-
zitter van Voedselbank De Ronde 
Venen, Willem van den Bruinhorst: 
“Niet alleen het aantal cliënten loopt 
op, we zien ook een toename in de 
grootte van de gezinnen waar we 
mee te maken hebben. We zien dus 
dat steeds meer mensen moeite 
hebben de eindjes aan elkaar te 
knopen. Dat er steeds meer mensen 
hieronder gebukt gaan. Als Voedsel-
bank zijn wij ook dit jaar weer enorm 
verrast met deze genereuze gift en 
zeker ook met de samenstelling.”
Anco sloot af namens de gever,
die anoniem wil blijven: “Wij hopen 
dat de cliënten van de Voedselbank 
hiervan kunnen genieten. Namens 
de gever wens ik alle cliënten van
de Voedselbank een goed 2023 en 
spreek ook de hoop uit dat dit initia-
tief navolging krijgt”.

Kerstlunch voor
bezoekers buurthuizen

Lions Kerstontbijt

Pakketten voor de Voedselbank 
om de feestdagen te vieren

Overdracht van de pakketten aan
de voorzitter van de Voedselbank, 
Willem van den Bruinhorst namens
de anonieme weldoener door Anco 
Goldhoorn.

De Ronde Venen - De Verhalen-vertel-
avonden bij Tympaan-De Baat in 
Abcoude bleken een succes. Vertellers 
meldde zich aan, de verhalen waren 
indrukwekkend en er ontstond 
meteen al een fanatiek groepje dat 
elke week plaats nam in het kleine 
zaaltje van de Angstelborgh. Kortom 
het leeft! Daarom kunt u zich ook
dit jaar weer aanmelden want vanaf 
januari 2023 organiseert Tympaan-
De Baat elke derde dinsdag van de 
maand om 20.15 uur weer een vertel-
avond. Omdat het in december een 
pilot betrof zijn er een paar puntjes 
aan gepast. Het vaste thema is er uit 
dus u mag nu zelf beslissen wat u 
gaat vertellen en waar het over gaat.
Het leukste is het als het een waar 

verhaal is uit eigen leven gegrepen.
In ieder geval geen reeds bestaand 
verhaal van iemand anders.

Regeltjes
Iedere verteller krijgt maximaal tien 
minuten om het verhaal met kop en 
staart te vertellen en voor te dragen. 
Het moet dus echt binnen tien 
minuten verteld zijn, anders wordt 
het afgekapt door het alarm van een 
eierwekker.
Per avond zijn er maximaal vier vertel-
lers, die alle vier even veel tijd willen 
besteden aan hun verhaal. Vandaar 
dat we wel streng moeten zijn. Als 
verhalenverteller is het dus raadzaam 
om eerst thuis even te oefenen van 
tevoren.

Bent u een goede 
verhalenverteller?
Dan kunt u zich aanmelden voor één 
van de data (mits er nog plek is uiter-
aard). Dat kan bij de sociaal cultureel 
werker van Tympaan-De Baat in 
Abcoude. Geef bij aanmelding 
meteen heel kort weer wie je bent
en waar je verhaaltje over gaat. Dat
is handig bij de introductie naar je 
publiek. Vanaf januari vragen we een 
bijdrage van € 1,–.
Ideeën? Tips? Aanvullingen?
We horen het graag.

Vrijwilliger worden
Vrijwilliger worden bij de verhalen-
vertelavond? Dat kan natuurlijk ook. 
Meld je in alle gevallen aan bij
Annemarie Keja via a.keja@stdb.nl
of telefonisch 0294 - 284 824.

Verhaalvertelavonden in 2023

De Ronde Venen - In de documen-
taire ‘Regie over de laatste levensfase’ 
komen artsen, zorgverleners en 
hospicepersoneel aan het woord 
over een onderwerp waar we het 
eigenlijk liever niet over hebben: de 
laatste levensfase. Want wat doe je, 
als je weet dat het einde nadert? Of 
als je ziek bent en je weet dat je niet 
meer beter gaat worden? De keuzes 
die je dan kunt maken zijn uitge-
breider en ook vaak complexer dan 

men nu vaak vermoedt. In de docu-
mentaire, die bestaat uit twee delen, 
komt het allemaal aan bod.

Overheidscampagne
Reden om de documentaire te 
herhalen is de start van een over-
heidscampagne over palliatieve zorg. 
Uit onderzoek van Palliatieve Zorg 
Nederland (PZNL) blijkt dat onge-
neeslijk zieke mensen niet altijd 
passende palliatieve zorg krijgen. 

Onder meer omdat ze de mogelijk-
heden niet altijd kennen. Daarom 
moedigt de campagne deze mensen 
aan om met hun naasten en zorg-
verleners stil te staan bij hun wensen 
en grenzen in hun laatste levensfase. 
De campagne moet ook zorgver-
leners stimuleren om het gesprek 
over palliatieve zorg op tijd te voeren.
‘Regie over de laatste levensfase’ 
wordt in twee delen uitgezonden
op RTV Ronde Venen. Deel 1 wordt 
tussen 2 en 8 januari uitgezonden
op elk oneven uur en deel twee van
9 tot 15 januari, ook op de oneven 
uren.

RTV Ronde Venen zendt docu 
over laatste levensfase uit
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Uithoorn - Op maandag werd in
de Scheg de derde zitting van de 
mixdrive gespeeld. 
In de A-lijn was de eerste plaats voor 
het combipaar Nel Bakker & Hans 
Wagenvoort met 64,24 %. Op de 
tweede plaats eindigden Henk Stol-
wijk & Tineke v/d Sluis met 60,76% en 
op de derde plaats eindigden verras-
send Doina v Ettikhoven & Elisabeth 
v/d Berg met 56,94%.
In de B-lijn eindigden het combipaar 
Joke v/d Berg & Bert Burggraa� op de 
eerste plaats met de hoogste score 
van de avond 66,67%. Op de tweede 
plaats eindigde ook een combipaar: 

Anneke Braam & Gerda Spring in ’t 
Veld met 55,03%. Op de derde plaats 
eindigden Joke Janssen & Dieny 
Verhoe� met 54,17%.
De tussenstand is in de A-lijn: op
de eerste plaats Nel Bakker & Ellen 
Hengeveld met 58,16%, verrassend 
gevolgd Rob Fasten & Theo Vermeij 
met 53,27%. En eveneens verrassend: 
Anja Baars & Co Beunder met 52,40%.
In de B-lijn op de eerste plaats Nico 
v/d Meer & Hans Wagenvoort met 
59,27%. Op de tweede plaats Greetje 
v/d Bovenkamp & Ria Wezenberg met 
57,62% en op de derde plaats Reina 
Slijkoord & Lia Guijt met 55,06%.

Het is de BVU er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag het 
verenigingsleven wil leren kennen, of 
speelt u al langer en wilt u graag uw 
krachten met ons meten? Dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer op de 
maandagavond mee te spelen en de 
sfeer te proeven. Voor nadere infor-
matie en/of lid worden van de BVU, 
kunt u contact opnemen met onze 
secretaris, de heer Kees Visser, tele-
foon 06 - 5317 5165 of via de mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl.

De Ronde Venen - De jaarwisseling 
in De Ronde is over het algemeen 
redelijk rustig en feestelijk verlopen. 
Wel hebben zich in de vooravond 
enkele incidenten voorgedaan 
waarbij vuurwerk naar BOA’s is 
gegooid en zij zijn uitgescholden. 
Tijdens de jaarwisseling zijn 
verschillende verkeersborden,
prullenbakken en minicontainers 
vernield.
Burgemeester Maarten Divendal: 
”Het was �jn dat we, na de jaarwis-
selingen van 2021 en 2022 waarin 
coronamaatregelen golden, nu 
weer gezamenlijk Oud en Nieuw 
konden vieren. Veel inwoners 

hebben dat ook op een gezellige 
wijze gedaan. Het is heel erg ver-
velend dat er op Oudjaarsdag enige 
incidenten waren waarbij vuurwerk 
is gegooid naar gemeentelijke BOA’s 
en waarbij zij zijn uitgescholden.
We weten wie de jongeren zijn die 
dit hebben gedaan en samen met 
politie kijken we naar mogelijk-
heden om hier passend gevolg
aan te geven.’’
Een eerste inventarisatie leert dat er 
tijdens de jaarwisseling voor mini-
maal 10.000 euro schade is toege-
bracht aan gemeentelijke eigen-
dommen. Een belangrijk deelt van 
dit bedrag wordt veroorzaakt door 

de vernieling van een MR Fill
prullenbak bij de Lindeboom in
Mijdrecht, een prullenbak waarbij 
het afval wordt samengeperst met 
energie van zonnepanelen. De
reparatiekosten bedragen zo’n 
6.000 euro. Daarnaast zijn er op 
verschillende plekken verkeers-
borden en prullenbakken vernield. 
Ook in de weken voorafgaand aan 
de jaarwisseling was al voor een 
bedrag van 9.000 euro schade 
aangericht door vuurwerk.
Inwoners kunnen schade melden bij 
de gemeente. De herstelwerkzaam-
heden worden direct in gang gezet 
en waar mogelijk wordt de schade 
op de daders (of hun ouders) ver-
haald. Schade melden kan via de 
gemeentelijke website of door te 
bellen met 0297 - 291 616.

Wilnis - De 22 winkeliers uit Wilnis 
sloegen de handen ineen. Gezamen-
lijk stelden zij drie weken lang drie 
pakketten samen met waardebonnen 
en/of artikelen uit hun assortiment. 
Ieder pakket had een waarde van 500 
euro! Elke week werden er honderden 
loodjes uitgedeeld en werd er op 
zaterdag het winnende lot getrokken. 
De drie gelukkige winnaars waren 
mevrouw Brugman uit Vinkeveen, 
mevrouw Verbruggen uit Mijdrecht 
en familie Van de Linden uit Wilnis 
(zie foto). 

De winkeliers bedanken de trouwe 
klanten van het afgelopen jaar en 
hopen u het komende jaar geregeld 
te verrassen met een leuke actie! De 

verwondering van klanten was groot. 
De 22 deelnemende winkeliers zijn: 
Groot Gelijk by M & M Damesmode, 
Nant Hartel Juwelier, Tineke Hartel 
Ansichtkaarten, Abram vd Groep, 
Visboer (iedere dinsdag Wilnis Dorp),
De Zwart Drank Tapas en Delica-
tessen, De Waard Brasserie, Feel Good 
Salon Wilnis, Nap Woninginrichting, 
Cafe De Nis, ‘Haar’ Hondensalon, 
Sushi Time, Alpha Snacks, Delicious 
Fries & Chicken, Slagerij Terpstra, 
‘Paris’ Optiek, Rijdes Tuincentrum, 
Regio Bank, Ammar Borduurcentrum 
en Textiel-atelier, Marion Coppens 
(Holistische) Massage, Smit Fietsen,
Den Boer Installatiebedrijf, Bella 
Amore Pizza en Pasta’s.

Regio - Na 31 jaar met plezier in de 
kappersbranche te hebben gewerkt 
wilde Kristi Westerbaan uit Kudel-
staart, in 2018 het roer helemaal 
omgooien. In 1,5 jaar heeft zij toen 
een versnelde opleiding verzorgende 
IG gedaan en is zij in de ouderenzorg 
gaan werken. Ongeveer vier jaar doet 
zij nu de nachtdienst in een verzor-
gingshuis. Ondanks dat zij dit leuk 
vindt bleef de beautybranche toch 
trekken. Zorg en Beauty zijn nou 
eenmaal twee totaal verschillende 
werelden en stiekem had ze toch nog 
de droom van een eigen salon thuis. 
Ze is zich gaan verdiepen in laseront-
haring en gezichtsbehandelingen. 
Hiervoor heeft zij een cursus gelaats-
verzorging gedaan, daarna de oplei-
ding Skinexpert bij de Wellness-
academie en voor laser ontharen 
deed zij een opleiding bij de Laser-
studio gevolgd. Met de Diode Lumi 

Ice laser kan zij nu alle huidtypes 
behandelen en blijft het behandelde 
haar de�nitief weg. “Deze laser is 
e�ectiever dan IPL doordat het licht 
gerichter is en dus dieper in de haar-
wortel komt. Er zijn dan ook minder 
behandelingen nodig dan met IPL. 
Door de gekoelde laserkop ervaart 
men minder hinder, het voelt soms 
een beetje warm en alsof er een
elastiekje tegen je huid schiet. Grijze, 
lichtblonde en rode haren kunnen 
niet behandeld worden, aangezien 
de laser door melanine (pigment) 
wordt geleid naar de haarwortel.
Met gezichtsverzorging wil ik mij 
gaan richten op heerlijke ontspan-
nende gezichtsverzorging met 
goede reiniging, peeling en een 
Japanse drukpuntenmassage. Tijdens 
het inwerken van het masker krijgt 
men een ontspannende hand- of 
hoofdmassage. Natuurlijk werk ik ook 

met serums, heb ik voor de rijpere 
huid heerlijke collageen vliesmaskers 
en voor wie durft doe ik ook de in 
Amerika bekende Buccalmassage
bij een behandeling. 
Een hele verandering dus voor mij 
maar ik heb er zin in! Vanaf januari 
2023 zal ik op afspraak gaan werken, 
van maandag t/m zaterdag.” aldus 
Kristi.

Regio - Zaterdag 7 januari tussen 
09.00 en 13.00 uur wordt er bij Slim-
ness druk gewogen en opgemeten, 
want dan heeft Slimness weer open 
dag. Een gezond gewicht is belang-
rijk. Naast het gewicht is het voor je 
gezondheid ook belangrijk waar het 
lichaamsvet zit. Vet in en rond de 
buik is nadelig voor je gezondheid. 
Buikvet is namelijk een belangrijke 
risicofactor voor het krijgen van 
diabetes type 2 en hart- en vaat-
ziekten. Ook zijn er aanwijzingen
dat het ademhalingsproblemen zoals 
slaapapneu kan opleveren en neemt 
de kans op verschillende soorten 
kanker toe, waaronder dikke darm-
kanker, baarmoederkanker en borst-
kanker na de overgang, vertelt 
Claudia van der Meijden, nu ruim 12 
jaar werkzaam als gewichtsconsulent 
en bewegingscoach. We weten het 
allemaal, maar een gezond gewicht 
behalen is niet eenvoudig. Daarom 
nodig ik iedereen vanaf 18 jaar en 
ouder uit om op 7 januari op mijn 
weegschaal te komen staan en 
kennis te maken met mij en mijn 
werkwijze. Ik gun iedereen een 
gezond gewicht en middelomtrek
en geef iedereen graag belangrijke 
gezonde adviezen. Wat overigens 
voor de meeste mensen absoluut 
niet heel ingrijpend zal zijn. Ik merk 
dat als men eenmaal weet wat er 
allemaal gegeten kan worden en 
welke producten minder gezond
zijn dit al veel verschil kan maken.

Advies
We horen tegenwoordig steeds 
vaker: eet minder dierlijk en meer 
plantaardig. Het advies onder andere 
gegeven door de hartstichting, 
kankerfonds, diabetesfonds, voedings-
centrum, gezondheidsraad, maar 

natuurlijk ook door Slimness. Want 
uit vele onderzoeken is echt 
gebleken dat meer plantaardig eten 
en/of drinken gezonder is. Maar wat 
kun je dan in plaats van vlees eten? 
Wat is een goede vleesvervanger? 
Gelukkig is er inmiddels keuze 
genoeg! En zo af en toe een stukje 
vlees is geen probleem als het maar, 
(wanneer je een gezond gewicht wilt 
behalen) mager is. Negentig procent 
van de Nederlanders eet te weinig 
vezels! Ook daar wordt nagekeken. 
Slimness is altijd helemaal up-to-
date, zodra er nieuwe adviezen zijn 
wordt dat meteen meegenomen in 
het programma en besproken. In de 
cursus van zowel individueel, samen 
of in groepsverband behandelen we 
verschillende onderwerpen zoals 
bewegen, zout en gaan we etiketten 
lezen. Inmiddels hangt er in de prak-
tijk een tv-scherm waar verschillende 
informatieve fragmenten en presen-
taties op vertoond worden. Zo wordt 
het allemaal nog interessanter, leuker 
en duidelijker! Is jouw goede voor-
nemen een gezonde(re) leefstijl? Of 
ben je eerder bij Slimness geweest 
en ben je nieuwsgierig hoeveel je nu 
weegt? Kom dan langs op de open 
dag. Opgeven of informatie over 
afvallen in groepsverband (start: 11 
en 12 januari) is ook mogelijk. Liever 
de groepscursus in tweeën betalen? 
Dat kan. Geen probleem! Wil je 
weten of jouw ziektekostenverzeke-
raar alles of een gedeelte gaat 
vergoeden? Bezoek dan de website 
waar je tevens ook het contactformu-
lier in kunt vullen om eventueel dit 
jaar nog een gratis en vrijblijvende 
intake aan te vragen! 
Slimness, Bozenhoven 19, Mijdrecht.
www.slimness.nl - info@slimness.nl
Telefoon 06 - 10 90 30 50.

Heb ik een gezond gewicht en 
middelomtrek?

Nieuw in Kudelstaart:
Kristi’s Laser & Beauty

Winkeliers Kerstactie Wilnis 
groot succes

Jaarwisseling De Ronde Venen 
redelijk rustig verlopen

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn – De gemeente Uithoorn 
houdt op dinsdag 10 januari een 
informatieavond in De Scheg over de 
tijdelijke opvang van maximaal 30 
asielzoeker in ’t Buurtnest.
Op 3 november 2021 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met
het besluit van burgemeester en 
wethouders om ’t Buurtnest tijdelijk 
in te richten voor noodopvang van 
asielzoekers. De verbouwing van ‘t 
Buurtnest is in volle gang. Hierover is 
de gemeente in gesprek met het 
COA en het Rode Kruis. De bedoeling 
is dat de locatie in januari/februari 
2023 geschikt is voor de opvang.

Inwoners, ondernemers en andere 
belangstellenden zijn op 10 januari 
welkom om vragen te stellen en in 
gesprek gaan met de gemeente en 
andere betrokken organisaties zoals 
het COA (Centraal Orgaan opvang 
asielzoeker), het Rode Kruis en de 
wijkagent.
De bewonersavond is vanaf 19.00 
uur tot 21.00 uur. De locatie is De 
Scheg (Arthur van Schendellaan 
100a). Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over de asielopvang 
in de gemeente Uithoorn vindt u op 
www.uithoorn.nl/asielopvang.

Informatieavond asielopvang
in Uithoorn
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De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag 
stond het bekende Tussen Kerst en 
Nieuwjaar Toernooi, oftewel TKNT,
op het programma bij Atalante 
Vinkeveen. Na een break van een 
paar jaar, door corona, kon het toer-
nooi eindelijk weer georganiseerd 
worden en het was duidelijk dat de 
(oud-)leden het toernooi enorm 
gemist hadden. Niet eerder kwam 
het voor dat de inschrijvingen bijna 
gesloten moesten worden vanwege 
teveel aanmeldingen. Na een overleg 
binnen de toernooicommissie werd 
het aantal teams en het aantal 
mensen per team nog een beetje 
opgerekt, waardoor uiteindelijk alle 
121 aanmeldingen geplaatst konden 
worden.
Het toernooi werd begonnen met
een warming-up onder de bezie-
lende leiding van trainer/coach van 
Dames 1 Carol van der Palen. Daarna 
was ieder-een klaar voor de strijd, 
maar... er moest eerst nog iets anders 
geregeld worden.

Kampioen
Onze jongste aspiranten, JC1, was 
namelijk kampioen geworden. Met 
een mooie medaille van de NeVoBo 
en prachtige bloemen van Rijdes 

werden Chloë, Jens, Jort, Lisa, Nefeli, 
(Nienke was helaas afwezig), invaller 
Demy, trainster Denise en coach 
Anouk, door de club in het zonnetje 
gezet en toegejuicht door alle 
aanwezigen. Dat was nog eens
een huldiging!
Dit sterrenteam kan nog best wat 
extra spelers gebruiken. Lijkt 

volleybal je leuk en ben je tussen de 
12 en 14 jaar? Stuur dan snel een 
mailtje voor drie gratis proeftrai-
ningen naar jeugd@vv-atalante.nl.

Toernooi
18 Teams vernoemd naar bekende 
kerst�lms gingen vervolgens met 
elkaar de sportieve strijd aan. De 
opkomst was, zoals eerder vermeld, 
fantastisch. Er deden maar liefst 70% 
van de senior- en jeugdleden mee
en 60% van de recreantleden. Tevens 
mocht de toernooicommissie 22 
oud-leden begroeten en heel veel 
introducées. (De eerste contractbe-
sprekingen hebben inmiddels onder 
het genot van een drankje en oliebol 
plaatsgevonden).
Na vijf poulewedstrijden was het tijd 
voor de grote �nales en vond aan-
sluitend de prijsuitreiking plaats in 
de bar.

Tombola
Het spektakelstuk van de avond was 
naast het volleyballen de traditionele 
tombola. De deelnemers hadden 
�ink hun best gedaan om de zolders 
en kerstpakketten leeg te halen, 

want er waren tafels vol met spullen. 
In sneltreinvaart ging speaker (en 
chef oliebollenbakker) Tim samen 
met zijn dreamteam door de loterij 
heen, omdat het anders veel te lang 
zou duren. Mooie Atalante-sweaters, 
fruitpakketten, heel veel wijn en nog 
meer moois vonden een nieuwe 
eigenaar. De een was gelukkiger met 
de prijs dan de ander, maar belang-
rijkste is dat het een mooi extraatje 
voor de club heeft opgeleverd.

2023
Het was mooi om te zien dat zovelen 
de weg naar de sporthal wisten te 
vinden op deze een-na-laatste dag 
van 2022. De club heeft zich van haar 
beste kant laten zien en een aantal 
introducees hebben inmiddels al 
aangegeven een proeftraining te 
willen gaan volgen. Met anderen 
wordt in de nabije toekomst nog 
contact onderhouden. Aanstaande 
dinsdag gaan de senioren gelijk weer 
in training voor de tweede helft van 
het seizoen. Wil je ook een keertje 
komen meetrainen en de gezellig-
heid van de club ervaren? Kijk dan
op www.vv-atalante.nl.

De Ronde Venen - Na alweer een 
half seizoen trainen is het de hoogste 
tijd voor de clubexamens. Binnen 
Horangi Taekwondo leiden wij 
mensen op tot hun zwarte band, 
door op alle onderdelen van tae-
kwondo te trainen. Alle examens
tot aan de zwarte band mogen wij 
ook zelf afnemen. De examens vanaf 
zwarte band zijn landelijke examens 
georganiseerd door de Taekwondo 
Bond Nederland.
In sporthal de Willisstee hadden de 
ouders en fans zich verzameld op de 
tribune en stonden de examenkandi-
daten met een gezonde spanning 
klaar in de sporthal. De trainers
Bas Bokkes en Remko van Gerven 
werden geholpen door Martien 
Hogenboom, Gaelle Sakes en
Sebastiaan Haverhoek voor het 
afnemen van de examens.

Het taekwondo examen bestaat uit 
verschillende onderdelen. Omdat
het belangrijk is om goed warm te zijn 
om blessures te voorkomen, wordt het 
examen gestart met een warming up. 
Het eerste examen-onderdeel is 
poomse, dit is een stijlvorm waarbij 
verschillende technieken in een vaste 
volgorde worden gedaan. Tijdens de 
stapsparring valt een persoon aan en 
de ander maakt een verdediging en 
tegenaanval. De examenkandidaten 
lieten zien dat zij hun technieken ook 
in relatie tot een tegenstander prima 
beheersen. Het uitvoeren van alle 
verschillende traptechnieken op het 
kussen is een conditioneel en tech-
nisch onderdeel. De technieken 
moeten correct worden uitgevoerd, 
ook als de kandidaten vermoeid 
raken. Bij het onderdeel sparren 
hebben de examenkandidaten de 

examinatoren ervan overtuigd dat ze 
veel variatie in huis hebben. Zowel 
aanvallend door zelfverzekerd en 
doelgericht te zijn als verdedigend 
waarbij het gaat om snel en doordacht 
te reageren op een aanval. De spar-
ringsvormen zijn van non-contact tot 
en met full-contact met beschermers, 
dit is afhankelijk van de graduatie.
De trainers kijken terug op een 
geslaagd examen, waarbij iedereen 
geslaagd is. Een mooie afsluiting van 
2022. De trainers feliciteren alle 
geslaagden en bedanken de andere 
examinatoren! Voor meer informatie 
over taekwondo of Horangi kunt u 
www.horangi.nl of de facebook-
pagina bezoeken. Hieronder een over-
zicht van de geslaagden. Gele slip: 
Jens Drost, Niek van den Bosch, 
Richard van der Griend, Carmen
Iavorschi, Jesper van der Meer, Naud 
Samson. Gele band: Maxim van Dam, 
Kidon Roos, Nilla Roos, Laura Bock-
weg, Marco Horsman, Wout Nap.
Groene band: Simon Fronik.

Succesvolle examens bij 
Horangi Taekwondo

Regio - Heb jij je ook voorgenomen 
om in januari (weer) regelmatig te 
gaan hardlopen of wandelen? Om
je conditie te verbeteren of om wat 
overtollige kilo’s van kerstdiner en 
oliebollen kwijt te raken? Dan 
nodigen de Veenlopers je van harte 
uit om in de maand januari 2023 
gratis mee te komen trainen met de 
‘oliebollen d’r af’-training. Want als je 
samen wandelt of hardloopt, is het 
makkelijker om dit langere tijd vol
te houden. Bovendien kun je bij de 
trainingen aanwijzingen krijgen om 
je loop- of wandeltechniek te ver-
beteren. De Veenlopers trainen op 
dinsdag- en donderdagavond bij de 

Rendementsweg in Mijdrecht, vanaf 
19.30 uur tot ongeveer 20.45 uur. 
Dinsdag zijn er meestal drie hard-
loopgroepen met verschillende 
niveaus. Op donderdag is er één 
hardloopgroep en één wandelgroep. 
De wandelaars verzamelen op de 
parkeerplaats bij Feka, de hardlopers 
bij Autobedrijf Van Peek. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Wil je eerst 
meer informatie? Kijk dan op onze 
website www.veenlopers.nl, vul
het contactformulier op de website 
in of stuur een e-mail naar info@
veenlopers.nl.
Kom ook de oliebollen d’r af trainen 
bij de Veenlopers in januari!

‘Oliebollen d’r af’-training
bij de Veenlopers

Atalante TKN Toernooi 
ouderwets gezellig
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De Ronde Venen - De genomi-
neerden voor de prijzen van sport-
vrouw, sportman, sporttalent, sport-
vrijwilliger en sportploeg van 2022 
zijn bekend. Uit de door inwoners en 
verenigingen voorgedragen namen 
zijn per categorie drie genomi-
neerden geselecteerd. De winnaars 
worden vrijdagavond 20 januari 2023 
bekendgemaakt tijdens het Sportgala 
in het Piet Mondriaangebouw in 
Abcoude. Inwoners zijn van harte 
welkom het Sportgala en de bekend-
making van de winnaars bij te wonen.
Inwoners en verenigingen konden tot 
1 december sporters, vrijwilligers en 
teams voordragen voor de verschil-
lende prijzen. Op basis van de voor-
gedragen namen, heeft de jury per 
categorie drie kandidaten geselec-
teerd. De jury bestond uit Joss 
Siebers (RTV Ronde Venen), Femke 
Roest (Team Sportservice), Jos 
Kooijman (buurtsportcoach Senior 
Sportief Actief ), Tim de Vries (hand-
biker), Pieter Bosch (gemeente De 
Ronde Venen) en wethouder Sport 
Maarten van der Greft. Genomineerd 
in hun klasse, in willekeurige volg-
orde, zijn:

Sportvrouw
Esmee Neeleman (powerliften). De 
19-jarige Esmee uit Vinkeveen werd 
in haar klasse tweede tijdens het WK 
Powerliften en liftte een wereld-
record. Tessa Snoek (schaatsen).
Tessa is een gemotiveerde en 
gedreven marathonschaatser uit 
Abcoude en werd vierde tijdens het 
NK marathonschaatsen in 2022. Dana 
Breewel (voetbal). Voetbalde bij CSW 
en daarna in de jeugd bij AZ. Maakte 
dit jaar haar debuut in de eredivisie 
bij Excelsior en is daar een veel 
scorende spits.

Sportman
Wessel Mouris (wielrennen). Wessel 
won in 2022 de tijdrit langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal en werd 
vijfde op het NK onder 23 jaar. In 
2023 is Wessel een van de talenten 
bij het Scorpions racing team.
Jamie Koster (freestyle skiën). Jamie 
eindigde in 2022 op de eerste plek 
bij elke wedstrijd waar hij aan 
deelnam. Hij werd onder andere 
Nederlands kampioen Slope Style
en Big Air. Dennis Gerkes (voetbal)
Unieke sporter die bij CSW laat zien 
dat sporten (en eigenlijk alles) met 
een beperking mogelijk is.

Sporttalent
Sterre van Schaick (schaatsen). De 
Mijdrechtse maakt dit seizoen deel 
uit van het KNSB Talent Team Noord-
west en nam deel aan het NK 
allround, NK sprint en NK Super-
sprint en behaalde daarbij drie keer 
brons. Mark Engel (voetbal). Mark 
begon op zijn vierde bij Argon en 
werd op zijn zevende gescout bij
FC Utrecht. Op zijn elfde werd hij 
gevraagd voor Ajax waar hij een 
vaste waarde is onder de lat. Ook 
maakte hij zijn debuut in Oranje
O 15. Xanne van Lijf (judo). Xanne
werd op 14-jarige leeftijd Nederlands
kampioen in de klasse tot 18 jaar.
Zij bezit de zwarte band. Het is nog 
niet eerder voorgekomen dat een 
14-jarige al een zwarte band heeft.

Sportvrijwilliger
Vivian Groenhart. Is al 25 jaar onaf-
gebroken vrijwilliger bij FC Abcoude 
en een onmisbare steun voor de 
club. Guido Roelofs. Al bijna 30 jaar 
een onmisbare vrijwilliger op vele 
vlakken bij de Abcoudse zwem- en 
poloclub de Meerkoeten. Teun van 

Lith. Staat dag en nacht klaar en 
verricht allerlei hand- en span-
diensten voor ‘zijn’ CSW.

Sportploeg
CSW 3 (voetbal). Het team behaalde 
afgelopen seizoen het kampioen-
schap en de leden verrichten op 
allerlei manieren veel vrijwilligers-
werk voor de club. Heren 17+ VLTV 
(tennis). Hebben zo ongeveer alles 
gewonnen, inclusief het kampioen-
schap. Daarnaast zijn ze ook naast 
de wedstrijden betrokken en leveren 
hun bijdrage aan de club. Atlantis 1 
(korfbal). Atlantis 1 is het vlaggen-
schip van de korfbalvereniging uit 
Mijdrecht. Niet alleen op sportief 
vlak, het team promoveerde in 2022 
naar de eerste klasse, maar ook op 
gebied van vrijwilligersactiviteiten.

Presentatie in handen van
Patrick Lodiers
Tijdens het Sportgala op 20 januari 
wordt bekendgemaakt wie de 
winnaars zijn binnen de verschil-
lende categorieën. De uitreiking
van de prijzen gebeurt tijdens een 
afwisselend programma met dans, 
theater en interviews. De presen-
tatie is in handen van Patrick 
Lodiers. De inwoner van Abcoude is 
onder andere bekend van verschil-
lende programma’s op tv (De Lama’s, 
de Grote Donorshow) en radio (de 
nieuws BV).

Toegang gratis, wel graag 
aanmelden
Inwoners zijn van harte uitgenodigd 
het Sportgala bij te wonen, de 
toegang is gratis. In verband met het 
aantal beschikbare plaatsen is 
aanmelden noodzakelijk. Dat kan 
eenvoudig via www.derondevenen
.nl/sportgala. Het gala begint om 
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Het 
Piet Mondriaangebouw staat aan de 
Broekzijdselaan 46 in Abcoude.

De Kwakel - De Jeu de Boules vereni-
ging Het Wilgenho�e organiseerde 
vorige week het vijfde toernooi dat 
meetelt voor het Club Kampioen-
schap. Er deden deze middag elf
leden mee die streden om de prijzen, 
waardebonnen en een hoofdprijs van 
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld.
Het was weer een gezellige drukte aan 
de Wilgenhof. Ze speelden drie ronden 
van 50 minuten. Er was er één die deze 
middag drie partijen wist te winnen. 
De hoofdprijs, een vleespakket van 

Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld werd 
gewonnen door Wout Verlaan 3+14. 
Tweede werd Anneke Koeleman 2+12. 
Derde Jan van Wees 2+8. Vierde Joke 
vd Wal 2+7. Vijfde Ineke vd Jagt 2+3. 
Zesde André de Jong 2+1. Zevende 
Annie de Jong 1-6. Achtste Ben 
Koeleman 1-7. Negende Berry Hoger-
werf 1-9. Tiende Willem Cornelissen 
1-13. Elfde Riet van Wees 0-18.
We kunnen weer terug kijken op een 
geslaagd toernooi. Het volgende toer-
nooi is donderdag 12 januari 2023.

Slagerij Eijk en Veld
Sponsor Jeu de Boules Toernooi

Genomineerden 
sportverkiezingen 2022 bekend

Regio - Vrijdag 23 december hebben 
de zwemmers van de Amstel met 
een speciale challenge het jaar afge-
sloten. Het doel van deze extra lange 
training was zo vaak mogelijk 100 
meter te zwemmen. Een �ink aantal 
masters en wedstrijdzwemmers zag 
een prima mogelijkheid om vlak voor 
de kerstdagen nog een keer een 
�inke prestatie te leveren. Voor de 
jongste zwemmers lag het doel op 
30 keer 100 meter, toch altijd nog 
gewoon 3 kilometer zwemmen!
Daar bleef het niet bij. Verschillende 
zwemmers plakten er na 30 keer
nog 10 of 20 keer honderd meter
aan vast. Daarnaast is er een groep 
oudere zwemmers die de 100 x 100 
als uitdaging gesteld had. In verschil-

lende groepjes werd een poging 
gedaan om met elkaar de 4000 
banen of 10 kilometer te zwemmen. 
Waar de eerste zwemmer na zo’n 
twee uur en drie kwartier dat doel 
bereikte, rondde de laatste groep 
onder luid applaus van zwemmers
en supporters na 3 uur en 20 
minuten de laatste 100 meter af! 
Naderhand was er natuurlijk uitge-
breid tijd om ervaringen uit te 
wisselen en vol trots te genieten
van appel�appen en oliebollen in
het clubhuis bij het zwembad.
Goede voornemens voor komend 
jaar en ook zin om met de Amstel 
mee te gaan trainen? Kijk eens op de 
website of kom langs tijdens een van 
de trainingsavonden!

De Ronde Venen – Het zesballentoer-
nooi gaat weer beginnen bij het altijd 
gezellige Café biljart De Merel in Vinke-
veen. Een makkie voor iedereen die 
een stok kan vasthouden en met ballen 
om kan gaan. De voorronden starten 
op vrijdag 6 en 20 januari van 20.00 uur 
tot 23.00 uur, zaterdag 7, 14, 21 en 28 
januari van 14.00 uur tot 18.00 uur en 
zondag 8, 15 en 22 januari van 14.00 
uur tot 17.00 uur. Er zal weer met zes 
ballen gespeeld worden. Zaterdag
28 januari kunnen er nog pogingen 
gedaan worden van 14.00 uur tot 18.00 
uur, waarna om 19.30 uur de �nales 

starten. Dit alles om zeer fraaie prijzen. 
Zowel dames als heren zijn van harte 
welkom. Kader en spelers hoger dan 
vijf moyenne kunnen hieraan niet 
meedoen. Geen biljartkunde vereist.
Je speelt met één rode en vijf witte 
ballen. Je stoot steeds met de rode bal. 
De rode bal moet dan minstens twee 
witte ballen raken. Lukt dit, dan levert 
dat 1 punt op, je wacht tot alle ballen 
stil liggen en dan probeer je met de 
rode bal weer minstens twee witte 
ballen te raken, enz. Op deze wijze 
probeer je zo veel mogelijk punten te 
scoren. Op het moment dat je geen of 

maar 1 witte bal raakt, stop je en is je 
poging voorbij. Je speelt dus zonder 
tegenstander. Een poging wil dus 
zeggen, zoveel mogelijk punten scoren 
zonder onderbreking. Elke poging kost 
1,20 euro, de �nale pogingen zijn 
gratis. Er zijn drie groepen: A) 75 en
100 car. B) 35 en 50 car. C) 15 en 25 car.
Je hoeft je niet van te voren op te 
geven, je komt gewoon binnen, meld 
je bij de wedstrijdleiding of aan de bar 
en dan gaat alles vanzelf.
Tot ziens op het zesballentoernooi en 
succes toegewenst door Biljartclub
De Merel.
Café de Merel, Arkenpark Mur 43,
3645 EH  Vinkeveen. Telefoon 0297 -
263 562 b.g.g. 06 - 4794 4949 of
e-mail: demereldorus3@gmail.com.

Regio - In de competitie in het najaar 
van 2022 zijn er een paar opmerkelijke 
prestaties geleverd. Yoeri Veeken van 
Bar Adelhof 2 is namelijk de Most Value 
Player geworden door in elf wedstrij-
den 423 caramboles te maken, slechts 
1 carambole tekort voor de volmaakte 
100% score. In de laatste speelronde 
moest hij twee keer aantreden. 
Ondanks dat hij drie caramboles meer 
moest maken dan gewoonlijk won hij 
ook deze beide partijen overtuigend. 
Overigens kwam ook Erik Spiering
van Bar Adelhof 2 slechts 1 carambole 

tekort voor de 100% score, maar
hij heeft ‘slechts’ zes wedstrijden 
gespeeld. John Beets van DenB Dien-
sten/De Springbok rondde een partij 
in acht beurten af met een duizeling-
wekkend moyenne van 13,750. Hij 
staat ook vijf keer vermeld in de lijst 
van kortste partijen en hoogste series. 
Zijn hoogste serie was 49 caramboles, 
de meeste spelers zouden allang uit 
zijn na zo’n serie. Na John Beets is 
Jeroen van Rijn van De Merel/Richard’s 
3 de nummer twee in de lijst met drie 
vermeldingen. Dat biljarten niet alleen 

een sport voor mannen is bewijzen 
Caty Jansen en Betty van der Mars die 
ook in diezelfde lijst staan vermeld. 
Van alle nieuwkomers of herintreders 
die minimaal vier wedstrijden hebben 
gespeeld presteerde Bart Ho�mans 
(De Merel/Richard’s 1) het beste met 
116,6% gevolgd door Arie Kranenburg 
(De Kromme Mijdrecht 2) met 115,93% 
en Adrie van Mer (Veenland) met 
106,81%.
Op 9 januari start de voorjaarscompe-
titie weer van voren af aan, dus elk 
team heeft weer net zo veel kans op
de titel. Het seizoen eindigt met een 
wedstrijd tussen de winter- en voor-
jaarskampioen om het algemeen 
kampioenschap.

Zwemmers van de Amstel 
sluiten het jaar goed af

Het zesballentoernooi
gaat weer beginnen

Opmerkelijke prestaties 
biljartcompetitie

Uithoorn - Op zaterdag 7 januari is 
er bij Legmeervogels de gelegenheid 
om deel te nemen aan een klaverjas-
middag in de kantine van Legmeer-
vogels. De klaverjasmiddag is de start 
van heel veel activiteiten in 2023 bij 
Legmeervogels. De klaverjasmiddag 
begint om 13.01 uur en gaat vooraf 
aan de nieuwjaarsreceptie bij 
Legmeervogels welke begint om 
16.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Voetballen
De Zaterdag 1 speelt voor de 
aanvang van de competitie, welke 
weer van start gaat op zaterdag
21 januari 2023 thuis tegen RVC’33, 
een tweetal vriendschappelijke 
wedstrijden. De eerste op dinsdag
10 januari 2023 om 20.00 uur, thuis 
tegen Sporting Martinus. De tweede 
vriendschappelijke wedstrijd is dan 
op zaterdag 14 januari 2023, thuis 
tegen De Dijk. Aanvang 14.00 uur.
De toegang tot beide vriendschap-
pelijke wedstrijden is gratis.

Keez-toernooi
Op vrijdagavond 10 februari 2023
is er bij Legmeervogels een Keez-
toernooi. De inschrijving sluit op 4 
februari 2023 of eerder als het maxi-
male aantal aanmeldingen is bereikt.

Update
Welnu, het maximale aantal inschrij-
vingen is bereikt! U kunt zich dus
niet meer inschrijven voor dit Keez-
toernooi. Nu kan het zo zijn dat er 
koppels, welke zich hebben inge-
schreven, terugtrekken. Als er één of 
meerdere koppels zijn die toch van 
deelname willen afzien, belt u dan
zo spoedig mogelijk met Frans Laker-
veld. Zijn mobile nummer is 06 -
5110 8351. Koppels die zich nu nog 
aanmelden komen dan automatisch 
op een reservelijst welke beheert 
wordt door Frans Lakerveld. 
Aanmelden kan vanaf nu dan ook 
alleen nog maar bij Frans Lakerveld. 
Alle andere inleveradressen zijn van 
af nu vervallen.

Klaverjassen, voetballen en
Keez-toernooi bij  Legmeervogels








