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Voorbereiding Kinder-
conferentie in volle gang

Eigenlijk wil gespreksleider Nick 
direct van start: “Nog 1 maand, en 
we hebben nog genoeg te doen!” 
Maar eerst vertellen de kinderen in 
groepjes hun wensen voor 2020. 
En over de Oudejaarsnacht in Uit-
hoorn. Iedereen heeft gehoord 
van de brandende auto’s, de rook-
schade bij scholen, de vernielin-
gen. Oplossingen hebben de kin-
deren ook. Alleen afsteken op vei-
lige plekken bijvoorbeeld, ver weg 
van scholen, � ats en huizen. Of af-
steken onder begeleiding tot je 
25e. Isa wil dat het helemaal verbo-
den wordt, want “soms worden de 
mensen toch een beetje gek of zo.”

Tijdcapsule
Terug naar de Kinderconferen-
tie. Vorige keer zijn uit de inzen-
dingen van de scholen 5 the-
ma’s gekozen: verkeer, straat-
vuil en hondenpoep, leukere 
speeltuinen, meer fairplay-toer-
nooien, en duurzaamheid. Nu 
gaan de kinderen aan de slag 
met het dagprogramma, de uit-
nodiging voor de 100 kinderen 
en tijdcapsule, die Uithoorn en 
De Kwakel over 50 jaar zal laten 
zien. Scholieren Matthijs en Jes-
haan zijn vandaag speciaal van 
de Thamen gekomen om te hel-
pen.

Niet zo’n showmannetje
Aan het eind van de middag 
presenteren Tim en Lane het 
programma; ook de uitnodi-
ging is bijna klaar. Nick vraagt 
of iemand dagvoorzitter wil 
zijn op 6 februari: “Die doet een 
beetje wat ik nu doe.” De kinde-
ren moeten daar nog even over 
nadenken. Volgende keer is de 
laatste vergadering van de Kin-
derCommissie: op 26 januari, 
één week voor de KinderCon-
ferentie. Sem van De Zon is te-
vreden over de middag. “Aar-
dig wat van onze ideeën zijn te-
rechtgekomen in de Top 5.” Of 
hij dagvoorzitter wil worden 
op de Kinderconferentie? Dat 
ziet Sem niet zo snel gebeuren. 
“Ik kan wel goed spreken en zo, 
maar ik ben niet zo’n showman-
netje.”

Uithoorn - Vorige week waren de scholieren van de Kindercom-
missie weer samen in de Raadzaal voor de voorbereiding van de 
Kinderconferentie, op 6 februari. Maar ze hadden het ook over de 
Oudejaarsnacht in Uithoorn. “Soms worden de mensen toch een 
beetje gek of zo.”
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Uithoorn - Op donderdag 9 ja-
nuari is tussen drie en vier uur 
in de middag een scooter gesto-
len vanuit de Arthur van Schen-
dellaan, bij het busstation. De 
eigenaresse is rond gaan kijken 
en vond haar vervoermiddel te-
rug in de Leopoldlaan. Het slot 
van de scooter was geforceerd. 
Er loopt een onderzoek naar de 
dader(s), mede omdat de laat-
ste weken al diverse malen brom-
mers en scooters zijn gestolen in 
Uithoorn. Ook in Amstelveen zijn, 
met name in de wijk Middenho-
ven, brom� etsdieven actief. In 

de nacht van vrijdag 10 op zater-
dag 11 januari zijn mede dankzij 
een alerte eigenaar drie minder-
jarige verdachten aangehouden. 
De eigenaar hoorde z’n brom� ets 
wegrijden en is met een vriend 
achter de daders aangegaan. Met 
hulp van agenten en nog een ge-
tuige zijn de drie dieven uiteinde-
lijk bij de Noorddammerweg aan-
gehouden. De jongens zijn woon-
achtig in Uithoorn. De politie ad-
viseert eigenaren van brommers 
en scooters om hun voertuig al-
tijd met een tweede slot aan een 
vast object vast te maken.

aangenaam persoonlijk
!
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Robijn Klein & 
Krachtig Wasmiddel
Black Velvet, Color of 
Stralend Wit. 
Fles 21 wasbeurten/735 ml

OP=OP

Robijn Klein & 

10a
 31.96 - 33.80

4 STUKS

Max. 8 stuks per klant

Eerst onderzoek, dan kijken wat 
te doen bij Oud en Nieuw 2020
Uithoorn – Zoals wij vorige week 
al uitgebreid met beelden lieten 
zien was het in de maand decem-
ber niet prettig vertoeven in di-
verse wijken in Uithoorn. Wat er 
gebeurd is weet iedere Uithoor-
naar wel. Maandagavond 6 janu-
ari had de fractie van Gemeen-
tebelangen een extra raadsver-
gadering aangevraagd om hier-
over te praten en de verontrus-
te bewoners die daar behoefte 
aan hadden zich in de raadzaal 

te kunnen uiten. Achteraf gezien 
werd het alleen een avond waarin 
iedereen zijn zegje kon doen, zijn 
afschuw kon uitspreken, vertelde 
wat ze allemaal anders zouden 
willen zien, maar er was nog wei-
nig concreets te vertellen. Geen 
dader aan te wijzen nog, hoe-
veel schade nog niet bekend. Al-
le onderzoeken zijn nog in volle 
gang en als er al wat bekend was, 
mocht er niet over gesproken 
worden. Voor onze krant is maan-

dagavond te kort dag om nog 
de hele vergadering te verslaan, 
vandaar dat we er deze week nog 
even op terug komen en willen 
laten weten wat diverse bewo-
ners, raadsleden, politie, brand-
weer, burgemeester en wethou-
ders hiervan vinden en wat ze ho-
pen eraan te kunnen gaan veran-
deren. Medio februari hoopt het 
college de raad meer te kunnen 
vertellen. We houden het voor u 
in de gaten.

Overval aan Bieslook 
Uithoorn - Aan de Bieslook in Uit-
hoorn is in de nacht van vrijdag 
op zaterdag een overval geweest. 
Het incident zou omstreeks drie 
uur in de nacht plaatsgevonden 
hebben, vermoedelijk op straat. 

Meerdere eenheden van de po-
litie zijn ter plaatse geweest. Wat 
er precies is gebeurd is op dit mo-
ment nog onduidelijk. De politie 
heeft de zaak in onderzoek.
Foto: VTF

93-Jarige slachtoffer 
van babbeltruc
Uithoorn – Op vrijdag 10 janua-
ri tussen tien en twaalf uur in de 
ochtend is een 93-jarige inwoner 
van Uithoorn de dupe geworden 
van een babbeltruc. Er werd aan-
gebeld bij de woning in de Talma-
laan en gevraagd werd of er even 
van de telefoon gebruik gemaakt 
mocht worden. De man had au-
topech en wilde de hulp van de 
ANWB inschakelen. Er werd nog 
een praatje gemaakt en even la-
ter verdween de man weer. De 
bewoner had niet opgemerkt dat 
de ‘pechvogel’ er met zijn bank-
pas vandoor was gegaan. Even la-
ter werd de bewoner gebeld door 
iemand die zei van de politie te 
zijn. Hij noemde zich Tom Koster. 
Er werd over de bankpas gespro-
ken en de agent gaf aan de be-
woner door te zullen verbinden 
met de bank. Daarna voerde de 
man een gesprek met de bank. Bij 
het verbreken van de verbinding 
kreeg de 93-jarige argwaan en 
heeft direct contact opgenomen 
met de bank. Helaas was er toen 
al een geldbedrag van zijn reke-
ning opgenomen. De politie wil 
inwoners waarschuwen. Trap niet 
in deze of een andere babbel-
truc. De politie en andere bedrij-
ven kunnen niet zomaar doorver-
binden naar een bank en mede-

werkers van de bank zullen nooit 
om de pincode vragen. Geef deze  
nooit prijs! De ‘pechvogel’ betreft 
een man van 40 tot 50 jaar oud 
met een licht getint uiterlijk. Hij 
is 1.80 tot 1.90 meter lang, heeft 
een vriendelijk en verzorgd (glad 
geschoren) gezicht en een stevig 
en sportief uiterlijk. Wie meer in-
formatie heeft, wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844.
 
Aalsmeer
Op dinsdag 7 januari is in 
Aalsmeer ook geprobeerd om ge-
gevens van een bankpas telefo-
nisch te ontfutselen. Bij een be-
woner in de Gerberastraat werd 
aangebeld door een man (noem-
de zich ook Tom Koster) die zei 
agent te zijn en een afspraak had 
met een buurvrouw, die niet thuis 
bleek te zijn. De ‘agent’ vroeg of 
hij even naar het toilet mocht. 
Hier werd eveneens de bankpas 
ongemerkt ontvreemd. Even la-
ter werd de bewoner gebeld dat 
er een aanhouding was geweest 
en bij de dief de pas van de be-
woner was gevonden. De agent 
gaf aan door te verbinden naar 
de bank. De bewoner was alert en 
heeft voortijdig het gesprek met 
de bank stop gezet.

Regio - Op woensdagavond 
29 januari organiseert PUSH 
een informatiebijeenkomst 
voor (bezorgde) bewoners 
over de impact van Schip-
hol op het leefklimaat in 
Uithoorn en De Kwakel. U 
bent daar uiteraard van har-
te welkom. De avond start 
om 20.00 uur (inloop vanaf 
19.30 uur) en staat onder lei-
ding van radio/tv-journaliste 
Frederique de Jong. Op het 
programma staan o.a. pre-
sentaties van PUSH (actvitei-
ten) en feiten en cijfers over 
Schiphol. Op deze avond 
staan de vragen, zorgen en 
het delen van persoonlij-
ke ervaringen van bewoners 
centraal. Een weergave van 
die persoonlijke ervaringen 
zal worden overhandigd aan 
Schiphol directeur Dick Ben-
schop, tijdens het door PUSH 
georganiseerde huiskamer-
gesprek met een aantal be-
woners, op 11 februari a.s. 

Kom ook en praat 
mee over:
- de impact van de 
 geluidsoverlast
- de échte cijfers
- de groeiplannen 
 van Schiphol
- wat PUSH eraan doet

Waar? 
Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter, Amstel-
dijk Zuid 253, 1423 BZ Uit-
hoorn. Wees op tijd want 
vol = vol. Volg ons op: www.
pushuithoorn.nl, Twitter: @
PUithoorn, meld je aan op 
pushuithoorn@gmail.com

Platform 
Uithoorn Schiphol 
Hinderbeperking 

(PUSH)

Scooter snel weer retour
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
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

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.
133e jaargang

Oplage: 15.100

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

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

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

Juff en en meesters, het verhaal van Rosalinde staat ook in het boek “Spokerijen in 
Amsterdam en Amstelland” Je kunt dit boekje van mij lenen of  ik kan je ook de tekst  
van het verhaal toesturen. Mail dan naar:  caroline@cabasm.nl
Kunnen jullie met de klas ook een spookverhaal bedenken? Het zou leuk zijn als het 
verhaal zich ergens in de geschiedenis van Uithoorn of  de Kwakel afspeelt. Het kan bijvoorbeeld gaan over sol-
daat Willem die nog ronddwaald op de plek van de oude brug, of  over de man van de herberg in de Kwakel.....

Juff en en meesters, het verhaal van Rosalinde staat ook in het boek “Spokerijen in 
Amsterdam en Amstelland” Je kunt dit boekje van mij lenen of  ik kan je ook de tekst  
van het verhaal toesturen. Mail dan naar:  caroline@cabasm.nl
Kunnen jullie met de klas ook een spookverhaal bedenken? Het zou leuk zijn als het 

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Het verhaal van Rosalinde heb ik niet zelf  
bedacht. Het is een legende. Kijk maar eens op www.
lichtoplegenden.nl>onderaardse-gang-en-verbo-
den-liefde. Hier kan je het verhaal terugvinden.
 Jan Verhoek groeide als kind op in het Rechthuis en vertelt  
over zijn herinneringen aan Rosalinde...

 H Het verhaal van Rosalinde heb ik niet zelf  
bedacht. Het is een bedacht. Het is een legende. Kijk maar eens op www.
lichtoplegenden.nl>onderaardse-gang-en-verbo-lichtoplegenden.nl>onderaardse-gang-en-verbo-
den-liefde. Hier kan je het verhaal terugvinden.
 Jan Verhoek groeide als kind op in het Rechthuis en vertelt   Jan Verhoek groeide als kind op in het Rechthuis en vertelt  
over zijn herinneringen aan Rosalinde...

Het spook Rosalinde

Al weer bijna zeventig jaar geleden ben ik 
geboren in Het Rechthuis. 

Ik woonde daar met mijn ouders, broers en zusje, 
maar ook met de vader en moeder van mijn vader. 

In die tijd kwam het vaker voor dat de grootouders bij een 
van de kinderen bleven wonen, vooral bij mensen met een eigen 

bedrijf.
Ik vond dat heel gezellig, vooral omdat ik goed kon opschieten met 
mijn opa.
Maar mijn opa kon mij soms ook wel bang maken. Hij deed dat om 
mij te plagen, maar ik vond het best wel eng.
Als het buiten donker was en het heel hard waaide, hoorde je vaak 
allerlei vreemde geluiden. Mijn opa zei dan dat dat het spook Rosalinde 
was, die eeuwen geleden in een geheime gang onder Het Rechthuis was 
opgesloten door haar vader. Haar vader zou er achter zijn gekomen dat 
zijn dochter vriendschap had gesloten met zijn grootste vijand. Voor 
straf sloot hij haar daarom op in die geheime gang.
Volgens mijn opa was het geluid dat je hoorde als het hard waaide, 
de kettingen waaraan Rosalinde was vastgebonden. En soms hoorde je 
haar ook huilen, een heel eng geluid. Ik kon dan maar moeilijk in slaap 
komen. Pas veel later besefte ik dat het maar een spookverhaal was.

Jan Verhoek

Boeiende verhalen-
middag met Eric Borrias
Uithoorn - Zondag verzorgde 
verteller Eric Borrias in de Schut-
se een verhalenmiddag voor het 
publiek van de Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU).
Verhalen vertellen is een vak. 
Het is terecht dat dit métier sinds 
kort tot ons immateriële cultu-
rele erfgoed wordt gerekend. 
Immers verteller ben je niet zo 
maar. De verteller leest niet voor, 
heeft geen tekst veilig voor zich. 
Hij is ook geen acteur in een to-
neelstuk. Maar hij moet een ver-
haal uit zijn hoofd wel zo kun-
nen voordragen dat de luisteraar 
wordt meegesleept en geboeid 
bij de les blijft. Daartoe moet 
de verteller al door zijn stemge-
bruik kunnen uitdrukken wat er 
in zijn verhaal gebeurt. Daarbij is 
ook acteertalent nodig. Immers 
door middel van zijn lichaamstaal 
moet hij ook theatraal en visueel 
kunnen uitdrukken wat er in zijn 
verhaal gebeurt.

Met het publiek op 
een bizarre reis
Borrias nam zijn publiek mee op 
de bizarre reis van Allan Karls-
son. Die is de hoofdpersoon in 
het boek van de Zweed Jonas 
Jonasson“De honderdjarige die 
uit het raam klom en verdween”. 
Dat boek bleek bekend bij velen 
in de zaal. Het is ook ver�lmd. De 
verteller uit Culemborg bewerk-
te het populaire boek tot een ver-
haal met verschillende varian-
ten. Een variant voor een volwas-
sen publiek en verkorte versie ge-
schikt voor kinderen.

Humor
Vol humor en in beeldende li-
chaamstaal vertelde Borrias het 
bizarre verhaal van de hoogbe-
jaarde die na zijn ontsnapping uit 
het bejaardenhuis toevallig in het 
bezit komt van een ko�er vol cri-
mineel geld. De bijna honderd-

jarige explosievenexpert Karls-
son wordt achterna gezeten door 
criminelen, de politie en de pers. 
Op zijn wereldreis ontmoet hij 
bekende staatshoofden van Sta-
lin tot Truman en van Franco tot 
Mao. De verteller toonde hun 
portretten die hij op standaards 
had neergezet.
Eric Borrias maakte er met zijn 
enorme, inmiddels twintigjarige 
ervaring op het vertelpodium, in 
vlot tempo een bijzondere we-
reldreis van vol hilarische gebeur-
tenissen en onverwachte avon-
turen. Het publiek genoot ervan 
en er werd hartelijk geapplaudis-
seerd.
Op zondag 16 februari verzor-
gen de jonge winnaar van het In-
ternationaal Celloconcours 2016 
Alexander Warenberg en het 
zeer jeugdige pianotalent Niko-
la Meeusen een speciaal op het 
Beethovenjaar 2020 toegesne-
den kamermuziekprogramma. 
Zie voor informatie en bestelling 
van kaarten de website van de 
SCAU www.scau.nl.

Derde lustrum concert 
Regiokoor DRV
Regio - Op zondagmiddag 26ja-
nuari a.s. geeft het Regiokoor de 
Ronde Venen een concert in de 
RK-kerk Johannes de Doper. Zij 
vieren met dit concert hun 15-ja-
rig bestaan en daarom staat er 
feestelijke muziek op hun pro-
gramma. Degenen die dit koor 
al langer kennen, weten dat hun 
programmering altijd weer ver-
rassend is. En ook nu weer wor-
den er 2 koorwerken uitgevoerd 
die niet zo bekend zijn. Het Te 
Deum van Michaël Haydn en het 
Laudate Pueri van JB Pergolesi. 
Het laatstgenoemde werk wordt 
samen met de soliste Klaartje van 
Veldhoven uitgevoerd. Zij zal ook 
het zeer bekende Ave Maria van 
Caccini uitvoeren en enkele delen 
uit ‘Canta in Prato’ van A.Vivaldi. 
Ook kunt u genieten van het 
prachtige orgelspel van Dirk Out. 
Hij zal enkele delen uit Händels 
orgelconcert in Bes opus 4 spe-
len. Het Naska orkest zal het Re-
giokoor begeleiden en het geheel 
staat onder de bezielende leiding 
van Gert J.Hans. Kortom: Het be-
looft een prachtige middag te 
worden! Entree € 17,50, incl. con-
sumptie. (Onder de 16 jaar gratis)

Kaartverkoop via de 
koorleden en bij:
Boekhandel Mondria Mijdrecht

Drogisterij de Bree Vinkeveen
De Read shop, Vinkeveen
Boekhandel v. Kralingen
Breukelen
Of via www.vriendenmonument-
johdedoper.nl. En op 26 januari in 
de kerk vanaf 14.30 uur.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Een vogel met een petje
De donkere dagen aan het ein-
de van afgelopen jaar waren 
wel erg somber: qua zonne-
schijn kwamen we er maar erg 
bekaaid van af. Gelukkig was 
er vlak na de kerst weer zo’n 
zeldzame dag dat onze eigen 
ster de hele dag stralend aan 
de hemel stond. Tijd voor een 
wandeling dus, de spoordijk 
af in Vinkeveen richting A2 en 
dan aan het eind rechtsaf waar 
even later aan je linkerhand 
een smal wandelpaadje ligt dat 
tussen de weilanden en de bra-
menstruiken door kronkelt. Een 
mooie afwisseling van dich-
te begroeiing met de weids-
heid van het veenweideland-
schap. De zon doet haar best 
om het landschap zo fraai mo-
gelijk uit te lichten. Nu zij laag 
aan de horizon staat, strooit ze 
een prachtig warme goudge-
le gloed over het landschap. 
Vooral de berken met hun web 
van steeds fijner wordende tak-
jes laten zich van hun mooiste 
kant zien. Ieder twijgje afzon-
derlijk wordt voorzien van een 
haarscherp gouden randje en 
de bast knalt er nog witter uit 
dan anders.
Het geluid van een wulp in de 
verte geeft moed dat er echt 
wel weer een nieuwe lente 
staat aan te komen, al is het nu 
nog even behelpen. 
Voor een vogelliefhebber is het 
natuurlijk niet echt een top-
seizoen maar als je weet waar 
je moet zoeken, is er altijd wel 
wat leuks te zien. Hardcore in-
secteneters hebben ons land 
verlaten, dus daar moeten we 
het niet van hebben. Maar als 
je een plek weet waar veel za-
den te vinden zijn, hoef je al-
leen maar rustig te wachten. 
Een plek bij uitstek is een els 
vol met elzenproppen. Elzen 

hangen vol met mannelijke en 
vrouwelijke katjes. De manne-
lijke katjes hangen, niet ver-
wonderlijk, wat doelloos te 
hangen maar de vrouwelij-
ke katjes daar heb je wat aan. 
Na bevruchting worden dit een 
soort ovale proppen en in de 
herfst ontstaat hierin het zaad 
voor de voortplanting. Deze 
proppen hangen stevig aan de 
tak en houden het zaad goed 
vast: een soort afhaalmaaltijd 
voor de liefhebbers dus! Als 
je rustig bij zo’n els gaat staan 
komen er vanzelf pimpelme-
zen, putters of vinken naar je 
toe. Dit keer is het een stelle-
tje pimpelmezen dat rustig van 
prop naar prop scharrelt en on-
dertussen de meest acrobati-
sche toeren uithaalt om bij de 
zaden te kunnen komen. Ge-
le borst als de koolmees maar 
met een veel kleiner zwart bef-
je, een mooi blauw petje op 
zijn kop en een oogstreep als 
een soort masker, de vleugels 
lichtgrijs maar met een zweem 
blauw er doorheen. Tegen de 
staalblauwe winterlucht is het 
een prachtig plaatje. Bij een 
beetje lenteachtig weer kun je 
hem soms al weer horen zin-
gen: twee hoge snerpen waar-
na er nog een stuk of vijf wat 
lagere noten achteraan komen 
stuiteren. Ach, er is altijd wel 
wat moois te zien als je je ogen 
goed openhoudt. 

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids
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Nieuwe Vrachtauto en 
certificering SOOB voor 
Het VerkeersCollege
Regio - De komende jaren zijn er 
in de sector transport en logistiek 
veel goed opgeleide medewerkers 
nodig. SOOB, het opleidings- en 
ontwikkelingsfonds voor de bran-
che, stimuleert het volgen van op-
leidingen en trainingen door hui-
dige én toekomstige medewerkers 
in de bedrijfstak.   Dit doet SOOB 
door het verstrekken van subsidies 
via SOOB Subsidiepunt. (https://
www.soobsubsidiepunt.nl) Het 
VerkeersCollege voldoet aan de ei-
sen die gesteld zijn aan de voorlo-
pige certi�cering. Op grond daar-
van heeft STL (SOOB-subsidie) ze 
het certi�caat ‘Voorlopig gecerti-
�ceerd opleider Transport & Lo-
gistiek’ verstrekt. Daarmee mogen 
ze nieuwe vrachtauto chau�eurs 
(doorstroom en zijinstroom) oplei-

den met SOOB subsidie. Zij onder-
steunen u graag bij het aanvragen 
en indienen van het subsidiedos-
sier. Geïnteresseerd? Neem con-
tact met Romina van Het Verkeers-
College.

Nieuwe vrachtauto
De aanhoudende drukte en vraag 
naar nieuw opgeleide chau�eurs 
heeft ertoe geleid dat er ook een 
extra vrachtauto aan het wagen-
park van Het VerkeersCollege is 
toegevoegd. Het betreft een Vol-
vo FH automaat. Het Verkeers-
College heeft vanaf nu dus 2 les-
vrachtauto’s om de grote vraag 
naar opleidingen aan te kunnen. 
Voortaan kun je dus kiezen uit 
een Vrachtauto “MAN” met hand-
schakeling (16 versnellingen) of 

Een jaar bol van activitei-
ten voor C.O.V. Amicitia
Regio - Na een mooie opening 
van het nieuwe zangjaar met een 
Nieuwjaarsborrel op 6 januari 
was de aftrap voor wat er dit jaar 
op het programma staat Op za-
terdag 8 februari van 13:00-19:00 
a.s. doen ze mee met 12 andere 
lokale koren aan het Korenfesti-
val in De Schutse. Het evenement 
is afgeleid van het Korenfestival 
dat jaarlijks in Paradiso Amster-
dam plaatsvindt! Amicitia zingt 
o.a. “Wie lieblich sind deine Woh-
nungen” van Brahms, “Lacrimosa” 
van Mozart, “Cantique” van Fauré 
en van “Agnus Dei” van Jenins.

Koorreis
De koorreis naar Paderborn staat 
gepland van 8 t/m 10 mei. Op za-
terdag voeren ze in Marienmün-
ster “ Ein deutsches Requiem” van 
Johannes Brahms uit en “Verleih 
uns Frieden” van Felix Mendels-
sohn. Het concert staat in het te-
ken van 75 jaar vrede.

200 jaar Uithoorn
Op tweede Pinksterdag 1 juni, 
werkt het koor mee aan een ma-
nifestatie omtrent “200 jaar Uit-
hoorn”. We zingen daar met bege-
leiding van het Harmonieorkest 
“K.N.A.”: deel 1 (L’Homme armé) 

en deel 10 (Agnus Dei) uit “The 
Armed Man” van Karl Jenkins.

Concert op 2 dagen
Het najaarsconcert wordt 2 x ge-
houden: op 13 en 14 november 
met K.N.A. in De Schutse. We voe-
ren “The Armed Man” van Karl 
Jenkins uit. De originele �lmmu-
ziek gemaakt door He�n Owen 
zal getoond worden tijdens het 
concert. Dit samenspel maakt het 
tot een zeer indrukwekkend ge-
heel, wat menigeen zich blijvend 
zal herinneren!

65-jarig bestaan Amicitia
Volgend jaar bestaat het koor 65 
jaar. In dat jubileumjaar willen ze 
de Hohe Messe van Johan Sebas-
tian Bach uitvoeren op 29 novem-
ber 2021 Lijkt zingen u een mooie 
uitdaging? Ze hebben altijd ruim-
te voor tenoren en bassen om het 
koor te versterken. U kunt zich 
aanmelden bij secretaris@ami-
citia-uithoorn.nl. Informatie is te 
vinden op onze website www.
amicitia-uithoorn.nl. Op maan-
dagavond vanaf 19:45-22:15 uur 
oefenen ze in de Thamenschool, 
Den Uyllaan 4, Uithoorn. U bent 
van harte uitgenodigd om onze 
repetities mee te maken.

Alkwin Kollege Uithoorn
Doneert met passie aan 
de Voedselbank
Regio - Na de mooie kerstpakket-
ten die in december 2019 ingeza-
meld werden door leerlingen van 
het Alkwin, ontvingen de voed-
selbank afgelopen week weer 
een fantastische donatie van de-
ze school. Een donatie ter waarde 
van maar liefst € 3.520! De leraren 
en ouders van het Alkwin Kollege 
hebben ditmaal samen geld inge-
zameld om deze donatie moge-
lijk te maken. Het geld is omge-
zet in cadeaubonnen van de He-
ma en hierdoor konden er 64 ge-
zinnen blij gemaakt met een ca-
deaubon van wel € 55.
Wat wordt hier een mooi voor-
beeld gegeven van bewustwor-
ding dat je kan helpen om men-
sen in onze samenleving die het 
tijdelijk wat minder goed hebben 
te helpen en een hart onder de 
riem te steken. Naast de ouders, is 
aan leraren een opvoedkundige 

taak toebedeeld, wat niet altijd 
even makkelijk is. In het geval van 
het Alkwin hebben de ouders en 
leraren samengewerkt en op de-
ze manier geven zij een prachtige 
boodschap aan hun leerlingen/
kinderen mee. Wat zeker ook ver-
meld mag worden is, dat de kin-
deren/leerlingen de boodschap 
ontzettend goed hebben opge-
pakt. De Voedselbank Uithoorn 
– De Kwakel prijst zich gelukkig 
met een school als het Alkwin in 
de gemeente Uithoorn. De Voed-
selbank wil dan ook iedereen be-
danken die verbonden is aan het 
Alkwin Kollege, “jullie zijn toppers 
en hebben onze cliënten weer 
enorm blij gemaakt.” We mogen 
alleen maar hopen dat het Alkwin 
Kollege een voorbeeld is voor an-
dere scholen en bedrijven uit de-
ze omgeving. 
Samen ben je echt sterk!

Bloemschikken, wormenhotel en raku
 & Bloei actief met 
cursussen en workshops
Aalsmeer - Deze maand starten 
de voorjaars cursussen en work-
shops weer bij & Bloei Aalsmeer. 
Zo start op donderdagavond 30 
januari het bloemschikken voor 
gevorderden en beginners. In de 
beginners cursus wordt in drie 
gezellige avonden de beginse-
len van het bloemschikken ge-
leerd. De gevorderden, ook drie 
lessen, kopen zelf hun bloemen 
in en werken hiermee, onder be-
geleiding van een ervaren bloe-
menarrangeur, een opdracht uit. 
Ook 30 januari begint de cur-
sus mandenvlechten. De deelne-
mers leren van een professione-
le vlechter hoe van wilgentenen 
een mand gevlochten kan wor-
den. Deze cursus is vol. De cur-
sus pottenbakken op de draai-
schijf is reeds begonnen en deze 
cursus is ook vol geboekt. U kunt 
zich voor beide cursussen wel op 
een reservelijst laten plaatsen. 
& Bloei Aalsmeer organiseert dit 
voorjaar ook weer verschillende 
workshops. Op zaterdagochtend 
14 maart kan een wormenhotel 
gemaakt worden. Met dit hotel 
kun je je keukenafval omzetten 
in compost en wormenpercolaat. 
Powervoedsel voor de planten. 
Deze workshop is ook zeer ge-
schikt om met kinderen te doen. 
Donderdagavond 2 april wordt 
de voorjaarsworkshop gegeven. 
Krijgt u ook al zin om met voor-
jaarsbloeiers en bolletjes aan 
de slag te gaan? ‘Bloemen met 
smaak’. Roos van Unen komt op 

9 april kennis laten maken met 
eetbare bloemen. De deelnemers 
gaan proeven en gaan naar huis 
met een start pakket om thuis 
ook aan de slag te gaan. Loopt u 
al het water in de mond? Dit voor-
jaar is er ook een losse keramiek 
workshop. En wel met een bij-
zondere stook techniek, Raku. Za-
terdagochtend 18 april gaan de 
deelnemers een object kleien die 
in de aankomende twee weken 
gedroogd en biscuit gebakken 
wordt. Op zaterdag 2 mei gaat de 
groep vervolgens alle kunstwer-
ken glazuren en op een bijzon-
dere manier stoken in open vuur. 
Hierdoor ontstaat een bijzonder 
e�ect in de glazuur. Tot slot zijn 
liefhebbers op donderdagavond 
30 april welkom bij Kwekerij Ze-
venhoven om een hanging bas-
ket te vullen met zomerbloeiers. 
Er is ruime keuze uit eenjarige zo-
merbloeiers van eigen kwekerij.
 & Bloei is een vereniging zon-
der winstoogmerk. Hierdoor 
kunnen alle cursussen en work-
shops aangeboden worden te-
gen scherpe prijzen. Leden van & 
Bloei genieten korting op cursus-
sen en workshops en tal van an-
dere activiteiten. Kijk voor meer 
informatie op de website: www. 
.aalsmeer.nl. Voor aanmelden en 
verdere informatie kan ook con-
tact opgenomen worden met 
Esther Straathof via de mail: en-
bloeicursus@gmail.com. Aanmel-
den onder vermelding van naam, 
telefoonnummer en mailadres.

een “VOLVO”  automaat. Ze leren 
je met de automaat ook handma-
tig van gang te wisselen, zodat je 
geen beperking (automaat) op je 
rijbewijs krijgt. Dus makkelijker 

leren vrachtauto rijden en toch 
een volledig rijbewijs ontvangen! 
Zelf een rondje rijden in de nieu-
we Volvo ? Bel voor een afspraak: 
0297-250 638.

Rectificatie door 
Buurtkamer Meerwijk
Uithoorn - In het krantenarti-
kel van vorige week in de Nieu-
we Meerbode met betrekking tot 
het bezoek van de notaris aan de 
buurtkamer is een verkeerde da-
tum opgegeven. In plaats van 16 
januari moet dit 23 januari zijn 
om 10:15 uur. De buurtkamer no-
digt regelmatig gasten uit voor 
hun ko�eochtend. Zo krijg je in-
formatie op informele basis die je 

mogelijk kan gebruiken. Zo zijn er 
bij de juridische wetten in de loop 
van de tijd wijzigingen Goed om 
hier eens attent op gemaakt te 
worden. Beloofd een interessan-
te ochtend te worden. Vast voor 
de agenda: op 30 januari kunnen 
Meerwijkers weer gezamenlijk 
eten in de Bilderdijkhof. De Buurt-
kamer is in de locatie Borus Een-
dracht 1 in Uithoorn.

Zondag 19 januari in Haarlem
Snuffelmarkt in 
Kennemer Sportcenter
Haarlem  - Op zondag 19 janua-
ri organiseert Van Aerle van 09.00 
tot 16.30 uur een grote en gezelli-
ge Snu�elmarkt in het Kennemer 
Sportcenter bij de ijsbaan in Haar-
lem. Liefhebbers van snu�elen 
kunnen dan urenlang rondstrui-
nen tussen 200 kramen, bomvol 
de meest uiteenlopende tweede-
hands spullen, zoals mooi curiosa 
uit grootmoeders tijd, speelgoed, 
poppen, boeken, strips, grammo-
foonplaten, aardewerk, kleding, 
leuke hebbedingentjes, verzamel-
objecten, enz. Alle ingrediënten 

voor een gezellig dagje snu�elple-
zier zijn aanwezig. Het is zeer de 
moeite waard om op deze eerste 
editie in 2020 eens te komen kij-
ken naar de vele verrassende en 
opwindende zaken die op en ook 
onder de kramen liggen. In de loop 
der tijd is deze Van Aerle’s Vlooi-
enmarkt in het Kennemer Sport-
center uitgegroeid tot een van de 
gezelligste en populairste vlooi-
enmarkten in Noord-Holland met 
zeer veel tevreden deelnemers en 
bezoekers. Entree € 3,50. Meer in-
formatie: www.vlooienmarkten.nl.

Gemeente Uithoorn

Vraag het de 
burgemeester

Gelukkig nieuwjaar,
samen en met elkaar!
In mijn column ga ik in op 
actuele onderwerpen of deel 
ik met u momenten die ik als 
burgemeester heb beleefd. 
Ook ga ik in op vragen die 
aan mij gesteld worden. Het 
jaar is net gestart. Allereerst 
wens ik u dan ook het aller-
beste voor dit nieuwe jaar 
2020. Het is u hoogstwaar-
schijnlijk niet ontgaan. Het 
was in de gemeente Uithoorn 
uitzonderlijk onrustig tijdens 
de jaarwisseling. Verschillen-
de vandalen en relschoppers 
hebben voor emotionele en 
materiële schade gezorgd. 
Brutaliteit ten top! We wer-
ken hard met de politie sa-
men om zoveel mogelijk da-
ders op te sporen. Daar heb-
ben we alle hulp bij nodig. Ik 
vraag u dan ook om contact 
op te nemen met de politie 
als u informatie heeft! Dat 
kan ook 7 dagen per week 
anoniem via 0800-7000. Het 
heeft écht zin om aangifte of 
een melding te doen. Wan-
neer er namelijk veel mel-
dingen en/of aangiftes van 
1 bepaalde locatie/wijk ko-
men kan dat aanleiding zijn 
voor gemeente en politie om 
daar extra maatregelingen te 
nemen. Wij kunnen niet be-
slissen tot bijvoorbeeld ca-
meratoezicht of extra sur-
veillance als er geen aangif-
tes zijn. Om zware maatre-
gelen te kunnen treffen, zo-
als cameratoezicht, moe-
ten we zwart op wit kunnen 
aantonen dat het écht no-
dig is. Op maandag 6 janu-

ari is er een spoeddebat in-
gelast met de gemeenteraad 
over de jaarwisseling. Ook de 
politie en de brandweer wa-
ren hier bij aanwezig. In dit 
spoeddebat zijn verschillen-
de maatregelen genoemd 
die we kunnen nemen zodat 
het dit jaar hopelijk rustiger 
verloopt. Ook ben ik op uit-
nodiging op bezoek geweest 
bij de inwoners van de Anna 
Blamanlaan waar meerdere 
auto’s in de fik zijn gestoken. 
Ook met hen heb ik gespro-
ken over ideeën voor een op-
lossing. Nu is het tijd om te 
beslissen welke stappen we 
gaan nemen. Ik begrijp dat u 
vandaag of het liefst gisteren 
wilt horen wat we gaan doen, 
maar het vergt iets meer tijd. 
Geef ons die tijd, wil ik u vra-
gen. Uiteraard houd ik u op 
de hoogte. Gelukkig kunnen 
we ook uitkijken naar mooie 
momenten dit jaar. Een jaar 
waarin de gemeente Uit-
hoorn jarig is. Met een ju-
bileum van 200 jaar heeft u 
daar al veel van gemerkt... of 
gaat dat nog. Vier het mee is 
mijn wens. Dat kan helpen 
bij de ontwikkeling van onze 
gemeenschap en daarbinnen 
saamhorigheid. 
Ik sluit af... Kijk een beetje 
naar elkaar om in het nieu-
we jaar 2020. Spreek elkaar. 
Ontmoet elkaar. Help elkaar. 
Stel eens de vraag ‘hoe gaat 
het met je’? Laten we er een 
mooi jaar van maken met el-
kaar.

Pieter Heiliegers,
burgemeester
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Helaas, maar ik kan me niet aan 
de indruk onttrekken dat u een 
zeer somber mens moet zijn, om 
zoveel negatieve punten onder 
de noemer Uithoorn verkild in dit 
weekblad te plaatsen. Eerstens 
maakt u naar mijn idee een denk-
fout, vernielingen en het belagen 
van hulpverleners is niet iets van 
(alleen) Uithoorn, helaas is dit he-
laas een landelijk probleem, ver-
oorzaakt door mensen die geen 
opvoeding genoten hebben of 
deze in de wind geslagen heb-
ben. Van welke kant of vanuit 
welke stad of dorp je dit bekijkt, 
het is onacceptabel deze mensen 
moeten streng gestraft worden 
en niet kunnen wegkomen door 
een park aan te schoff elen, laat 
dat wel zijn. Daar zijn we het vast 
over eens. Ik ga niet al uw pun-
ten uit uw ingezonden brief pa-
reren dat zijn er teveel, een paar 
licht ik eruit. 

Teveel, te hard
Lantaarnverlichting vindt u te fel, 
wees blij het geeft een veilig ge-
voel om iets van je omgeving in 
de donkere uren te kunnen zien, 
dat u daarvoor een zonnebril zou 
moeten dragen. Lawaai Schip-
hol, het is niet anders, misschien 
toch ergens anders gaan wonen! 
Openbaar vervoer, u vindt het 
doortrekken van lijnen geen prio-
riteit hebben zelfs niet nodig mo-
gelijk eens van de andere bekij-
ken. Bij een goede infrastructuur 
kunnen we misschien de auto 
iets meer laten staan, we worden 
allemaal ouder (voor velen een 
mooi vooruitzicht) onze persoon-
lijke mobiliteit kan daardoor iets 
afnemen is het niet prettig om 
met enkele stapjes lopen via het 
openbaar vervoer de sociale con-
tacten te kunnen onderhouden?

Gemeente
U heeft het over het groen in Uit-
hoorn dat alsmaar minder wordt 
tja jonge mensen willen ook een 
huis en moet er bouwgrond ko-
men. Natuurlijk blijft er veel te 
wensen en gaat niet alles goed 
(kan misschien alleen in het para-
dijs!) als je ziet wat er met name 
de laatste tijd aan onderhoud bo-
men, stuiken en zo meer gedaan 
wordt... chapeau. Bel de Gemeen-
te met klacht/vraag e.d. dan word 
je binnen 48 uur teruggebeld of 
gemaild (mijn ervaring) en na-
tuurlijk worden niet alle vragen/
klachten behandeld en moet je 
nog eens een herinnering zen-
den, oké, heeft u een punt, er zijn 
gemeenten die helemaal niet re-
ageren. Contacten met bewo-
ners van andere culturen, dat 
hoeft niet perse, als u dat niet 
wilt! Ik verzeker u (geef taalles 
aan allochtonen) dat er heel veel 
lieve “open” mensen met een an-
dere cultuur in ons dorp wonen.

Vernielingen
Kortom we zijn het en alle dorps-
bewoners verwacht ik eens dat 
vernielingen o.a. recent met oud/
nieuwjaar met harde hand aan-
gepakt moet worden en natuur-
lijk loopt lang niet alles op rolle-
tjes bij lange na niet, maar een 
beetje positievere kijk op ons 
dorp kan geen kwaad maakt u 
vast iets blijer. Ik ben op een leef-
tijd gekomen dat ik vanuit een re-
delijk royaal huis naar een mooi 
appartement wil in Uithoorn!! (of 
op de rand van..) het is heel moei-
lijk te vinden dat kan ik u verzeke-
ren. Kennelijk vinden veel men-
sen dit dorp met zijn gebreken 
zeer aangenaam om te wonen. 
Hopelijk gaat u dat eens ervaren. 
M. van der Werff 

LEZERSPOST

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

Mijn jeugd heb ik doorgebracht 
in Heemstede en was daar lid 
van de plaatselijke voetbalclub 
RCH,we praten over de jaren 
1950 -1960. Deze ploeg speelde 
toen hoofdklasse amateurs,(prof.
voetbal was er hier nog niet) met 
regelmatig 6000 man in ons “sta-
dion” op de banken. Er waren 2 
dorpsagenten en die stonden 
langs de lijn ook van de voetbal 
te genieten, geen enkele agres-
sie, moet je nu eens doen. Als ik 
nu voetbalbeelden zie uit een 
stadion dan druipt de agressie en 
moordzucht van sommige sup-

porters af. En dit zie je dan te-
vens met de jaarwisseling maar 
dan aangevuld met vandalisme, 
autobranden enz. De agressie in 
de jaarwisseling haal je niet weg 
door een algeheel vuurwerkver-
bod waar ik wel een voorstander 
van ben maar de mens is door 
allerlei maatschappelijke” wel-
vaarts” oorzaken in de afgelopen 
ca. 50 jaar zo geworden. Dit is 
evolutie maar dan de verkeerde 
kant op, de jeugd loopt vanaf 12 
jaar met messen om niet alleen 
leeftijdsgenootjes te vermoor-
den maar ook mensen van 64,al-

Even een punt uit het verleden 
naar het heden

Onlangs las ik het verslag van de 
participatiesessie rond de Cul-
tuurnota Uithoorn 2020-2030 
in de Nieuwe Meerbode van 11 
december.Aangezien het blijk-
baar niet mogelijk is een enkele 
op- of aanmerking richting de-
ze commissie te maken zonder 
eerst een soort examen te doen 
(!), probeer ik mijn opmerkin-
gen nu maar kwijt te raken aan 
de Nieuwe Meerbode. Wat we 
in Uithoorn aan cultuur bezitten 
is op de vingers van één hand te 
tellen. Dat zijn dan o.a. de Hoek-
steen -het enige kerkgebouw 
dat Rietveld gebouwd heeft-
en zijn z.g.n. vouwstoelen.Beide 
aan de Alfons Arienslaan,de laat-
ste op een onopvallend plekje in 
het water,onder een treurwilg. 
Meer een plekje voor een interi-
eurtje uit de “knusse” negentien-
de eeuw dan voor de lichte in-
terieurs van Rietveld c.s. De kerk 

staat daar zonder het beken-
de bordje Monument, maar nog 
wel het opschrift Openbare Bibli-
otheek (wat het allang niet meer 
is!) Het gebouw is door de nieu-
we huurder Gerrit genoemd, de 
naam van de horecagelegenheid 
die er nu in gevestigd is.Het mo-
numentenbordje blijkt op het 
muurtje bij de stoelen te staan: 
zunigjes! Alles bij elkaar opge-
teld een non-beleid waarmee 
het beetje cultuurhistorie dat Uit-
hoorn rijk is dreigt vergeten te 
worden.. Laat toch tenminste de 
naam Hoeksteen behouden blij-
ven als uniek kerkgebouw van de 
grote architect Gerrit Rietveld en 
geef er een beetje ruchtbaarheid 
aan: ik denk dat maar een klein 
percentage van de inwoners van 
Uithoorn er enig idee van heeft 
dat we hier Nederlands cultureel 
erfgoed bezitten.
H. Woelinga-Rodbard

Laat de naam de Hoeksteen 
bestaan aub

leen maar om te zien of het klopt 
wat er op die rottige zombie 
fi lms getoond wordt bovendien 
hebben ze geld nodig, heel veel 
geld. Voorts zijn de ouders schijn-
baar niet meer bij machte of heb-
ben zelf geen opvoeding gehad 
om hun kroost bepaalde normen 
en waarden bij te brengen, die in-
druk krijg ik als ik zie hoe sommi-
ge volwassenen zich gedragen. 
Zo maar even iets, de hond los la-
ten lopen waar het niet mag, de 
ontlasting van die hond gewoon 
laten liggen, als de vuilcontainer 
vol is gewoon de vuilniszakken 
en ander spul daar neer zetten, 
je auto uitmesten langs de gras-
kant. Je kind dumpen bij de Kiss 
and Ride zone en dan keihard 
wegscheuren over de 30 km weg 
bij de scholen in Meerwijk West.

Uitmesten
Meneer of Hr. of Mevr. J. Bartels 
heeft een mooi stukje geschre-
ven over” Uithoorn afgelopen 20 
jaar “waarin (hij,zij) o.m. de ge-
luidsoverlast van Schiphol ziet als 
een grote stressfactor doordat er 
mijnsinziens een loopje met de 
inwoners is gemaakt en men het 
nog steeds probeert, de verschil-
lende culturen die de onze niet 
zijn en de handhaving die er ei-
genlijk niet is maar terug moet 
komen. Voorts heb ik grote waar-
dering voor de agenten die in de-
ze rotzooi zonder respect en rug-
dekking moeten werken. Ook dit 
moet veranderen zodat ze weer 
met “U” moeten worden aange-
sproken.(ook leerkrachten).
Geert van Stuijvenberg,
Uithoorn

Rumoerig avondje bij BVK
De Kwakel - Dorpshuis De Qua-
kel is een � jne gelegenheid om 
te bridgen, maar soms zou je 
wensen dat het dak wat hoger 
was. Dat zou dan namelijk nogal 
wat schelen als tegen het einde 
van elke ronde het lawaai dat de 
reeds ‘ge� nishte’ paren produce-
ren steeds luider wordt. Een aan-
tal spelers dat nog bezig is stoort 
zich aan de toenemende herrie 
en heeft moeite met de concen-
tratie. Het verzoek van wedstrijd-
leider Joop aan het eind van de 
avond om daar een beetje reke-
ning mee te houden was dan ook 
volkomen terecht. Benieuwd of 
het e� ect heeft, want het is niet 
voor het eerst dat dit aan de or-
de wordt gesteld. Tussen het ge-
kakel door werd er ook nog ge-
bridged en in de A-lijn werd dat 
het beste gedaan door Nelly Vork 
en André Verhoef, die met 61,4% 
1e werden. Sonja en Hans Selman 
werden 2e met 56,25%, maar die 
score werd ook behaald door Ri-
na van Vliet en Gerda  Bosboom.
Tiny en Adriaan zien hun naam 
graag verschijnen in dit verslag 
als zij bij de 1e 3 eindigen en wat 
minder graag als zij eens laatste 
worden, wat dus deze week het 

geval was. In de B-lijn lijken Mat-
ty en Kees Overwater ontketend. 
Net als vorige week werden zij 1e, 
maar deze week met de topsco-
re van de avond die 64,93% be-
droeg. Ton Scholte en Wim Maar-
schalk voerden het veld achter-
volgers aan met hun score van 
57,99%. Zij werden op de voet 
gevolgd door Gerard de Kuijer en 
Huub van Beem die 57,29% bij el-
kaar wisten te kaarten en daar-
mee dus 3e werden. Tonny en 
Harry verrasten vorige week met 
een top 3 notering, maar daar-
aan konden zij geen succesvol 
vervolg geven getuige hun 15e 
en daarmee laatste plaats de-
ze avond. In de C-lijn lag de top 
3 erg dicht bij elkaar. Mayke Dek-
ker en Trudy Fernhout wisten de 
1e plaats voor zich op te eisen 
met 61,46%. Atie en Wan Over-
water konden met hun score van 
60,63% ook tevreden terug kijken 
op de avond en ook Marjo en Ger-
rit van Zijtveld, die met 60,42% 3e 
werden, konden met opgeheven 
hoofd huiswaarts keren. Na de 
zitting van volgende week zijn we 
alweer halverwege deze cyclus 
en gaan we eens voorzichtig naar 
het algemeen klassement kijken.

Legmeervogels oefent verder
Uithoorn - Ter voorbereiding van 
het 2e competitie gedeelte heeft 
Legmeervogels een 2-tal oefen-
wedstrijden ingelast. Door het 
spelen van de wedstrijden krijgt 
trainer Alami Ahannach een be-
ter inzicht in het spelers mate-
riaal wat hem ter beschikking 
staat. Zondag 12 januari was de 
eerste oefenwedstrijd uit tegen 
hoofdklasser JOS/Watergraaf-
smeer en voor aanstaande zon-
dag 19 januari staat de tweede 
oefenwedstrijd op het program-
ma. Legmeervogels speelt dan 
thuis tegen Vitesse’22 dat op dit 
moment behoort tot de titel-
kandidaten in de 2e klasse A. Vi-
tesse’22 staat in die poule derde 
met slechts 3 punten achter de 
huidige koploper Assendelft. Het 
duel Legmeervogels tegen Vi-
tesse’22 begint aanstaande zon-
dag19 januari om 14.00 uur op 
sportpark Randhoorn
 
Tweede 
Het duel tegen JOS/Waterfraaf-
smeer, staat momenteel op de 
2e plaats in de hoofdklasse, is 
een leerzame wedstrijd geweest 
voor Alami Ahannach. Veel spe-
lers mochten in het veld ver-
schijnen. De ene met wat meer 
speeltijd als de ander. JOS be-
gint het duel met een groot of-
fensief en krijgt al vroeg in dit du-
el een stafschop toegekend. Het 
is dan doelman Patrick Brouwer, 
vervanger van Folke Maenhout 
die nog steeds geblesseerd is en 
van Lev Persoon die moest wer-
ken, die deze toegekende straf-
schop op een fraaie wijze uit zijn 
doel weet te ranselen. De gasthe-
ren hebben in de eerste dan wel 

een veldoverwicht maar kunnen 
zelden echt gevaarlijk worden. 
Legmeervogels krijgen in de eer-
ste helft toch nog wel een aan-
tal kansen en kansjes om zelf te 
score. Dit zelf score tegen deze 
hoofdklasser lukt dan in de 26ste 
minuut. Op aangeven van Yorick 
v d Deijl is het Quint Piris die met 
een wonderschoon doelpunt 
Legmeervogels op een 0-1 voor-
sprong weet te schieten.  Leg-
meervogels spelen in deze fase 
zeer verdienstelijk en dit geeft 
veel vertrouwen voor het com-
petitie gebeuren dat voor Leg-
meervogels weer van start gaat 
op zondag 26 januari met gelijk 
een belangrijk duel uit tegen DS-
OV. Legmeervogels speel goed 
gegroepeerd waardoor het maar 
moeilijk doorkomen is voor de 
gastheren. Bij het ingaan van de 
rust staat nog steeds de 0-1 op 
het scorebord. 

Veel wissels
Dan in het 2e bedrijf wordt er 
door beide trainers veelvuldig 
gewisseld. Ondanks de vele wis-
sels houdt Legmeervogels stand 
en ook krijgt Legmeervogels de 
kans om de voorsprong te ver-
dubbelen. Dit lukt dan even net 
niet. Halverwege de 2e helft ko-
men de gastheren dan op gelijke 
hoogte. Legmeervogels zijn dan 
duidelijk niet aangeslagen want 
iedereen kan zien dat er kansen 
zijn voor Legmeervogels om ze-
ker niet met een nederlaag van 
het veld te stappen. Pas in het 
slot van dit duel weet JOS/Water-
graafsmeer met veel geluk toe te 
slaan het wordt in de laatste 5 mi-
nuten 2-1 en 3-1.

Tegeltjeswijsheid bij 
Sans Rancune
Regio - De eerste ronde in het nieu-
we jaar wensen we elkaar eerst het 
allerbeste toe, om vervolgens te 
zien hoe ieder de oliebollen door-
staan heeft.  De spellen die we daar-
bij krijgen, doen vooral een beroep 
op een scherp inzicht in het mo-
ment dat je passen moet.  Vaker dan 
gewoon gaat het om biedingen in 
de lage kleuren, waarbij de manche 
een slag meer vergt dan bij de hoge, 
en het slem daar maar één slag bo-
ven ligt.  Ook de tegenstanders la-
ten zich niet onbetuigd, en kunnen 
op veel spellen lustig meebieden.  
Ook voor hen geldt het  Adagium: 
Pas op tijd.  Voorzichtigheid loont, 
zeker als de ander zelf niet verder 
durft, maar doubleert.   
Niet zelden levert een gedoubleerd 
en gemaakt contract de hoogste 
score op.  De aanvulling luidt daar-
om: maar doubleer niet te vroeg!  
Omdat de grenzen door de af en toe 
grillige verdeling niet erg duidelijk 
zijn, is het spannend tot het einde.  
Opmerkelijk genoeg biedt slechts 
één paar één slem, dat er juist op dat 
spel niet in zit.  De latere winnaars 
doubleren een contract ten onrech-
te voor een vette nul, maar gaan ge-
decideerd verder onder het mot-

to, de andere 23 spellen tellen even 
zwaar.  Meer paren vinden troost in 
die gedachte, mompelend: Een nul 
is een nul.  Na de zoveelste spook-
redding klinkt het: Passen is ook een 
bod.  Met dat al is het ongemeen 
spannend.  Na het optrekken van de 
rookwolken blijken Jan en Marcel 
toch weer de eerste plaats te heb-
ben, met bijna 60%, gevolgd Leny 
en Ria op minder dan een halve pro-
cent. In de B-lijn is het niet minder 
spannend, maar hebben de hoge 
kleuren de overhand.  Verder wordt 
er aanzienlijk minder vaak uitgeno-
men..  Eén paar heeft daar een goe-
de reden voor.  In de eerste ronde 
gaan ze in 5 Klaveren gedoubleerd 
vier down voor -1100.  Ja dan laat je 
al te drieste acties wel uit je hoofd.  
Op een aantal spellen is er nog een 
reden niet uit te nemen.  Alle spellei-
ders gaan down!  Dan is passen wijs-
heid.  De winnaars scoren hoger dan 
in de A-lijn.  Eerste zijn Riet en Thijs 
met bijna 62%, gevolgd door To en 
Wim met bijna een procent minder.  
Knap werk. Wie dinsdagmiddag in 
de Schutse de ondanks de soms 
felle strijd toch zeer gemoedelijke 
sfeer eens wil proeven, kan terecht 
bij Lijnie Timmer, (0297)561126.

Cees en Jos scoren de 
hoogste dagscore bij B.V.U.
Regio - Maandag 13 januari 2020  
werd met 36 paren de 1”ziiting 
van de 4e ronde door Bridge ver-
eniging Uithoorn gespeeld in de 
barzaal van sporthal de Scheg. In 
de A-lijn was de 1e plaats voor 
het combi paar Ellen Hengeveld 
& Gerard v/d Meer met 62,81% 
op de 2e plaats eindigde Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker 
met 59,90% en op de 3e plaats 
werd beslag gelegd door Bep & 
John de Voijs met 55,42%. In de 
B-lijn hielden Tonny Godefroy & 
Harry Rubens hun goede vorm 
vast met 60,58% op de 2e plaats 
eindigde met een nipt verschil 
Ludy Bonhof & Anneke Busker-
molen met 60,42% en op de 3e 
plaats eindigde Marjan & Ben v/d 
Broek met 55,33%. In de C-lijn 
lieten Cees Harte & Jos v. Leeu-
wen hun streven voor terugkeer 
naar de B-lijn duidelijk  merken 

met de hoogste dagscore van 
65,67% op de 2e plaats eindig-
de met 57,42% Desiree v/d Voet 
& Tom Woerde op de 3e plaats 
werd beslag gelegd door het 
combipaar Marja Baris & Rine-
ke v Pesch met  56,58%. Het is 
de BVU er veel aan gelegen om 
zoveel mogelijk instroom te krij-
gen van nieuwe bridgers. Zo ge-
ven we regelmatig bridgelessen. 
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spe-
len op de maandagavond en de 
sfeer te proeven. Voor nadere in-
formatie en/of lid worden van de 
B.V.U. kunt u contact opnemen 
met onze secretaris, Kees Visser 
tel: 06-53175165 of via de e-mail 
kees.visser55@kpnplanet.nl

Amstel sluit af met 
oliebollentraining
Regio - Op de voorlaatste avond 
van 2019 heeft de mastersafde-
ling van de Amstel 2019 sportief 
en gezellig afgesloten. De laat-
ste training van 2019 was de in-
middels traditionele oliebollen-
training. Een extra lange training 
met 1 opdracht: zo vaak mogelijk 
100 meter borstcrawl zwemmen. 
Zo’n 30 masters en een enke-
le wedstrijdzwemmer gingen op 
jacht naar de laatste zwemkilo-
meters van 2019. Voor de een be-
tekent dat 30 maal 100 terwijl de 
echte fanaten zich waagden aan 
100 maal 100. Ongeacht de afge-
legde afstand stond voor een ie-

der voorop om nog een keer lek-
ker lang met zijn allen te zwem-
men. En dat is gelukt. Een � inke 
groep zwemmers kwam tot 50 
maal 100, toch zo’n 5 kilometer 
zwemmen. Verschillende zwem-
mers vonden dat niet genoeg en 
stopten na 6, 7 of 8 kilometer. Dit 
maal waren er 10 zwemmers die 
de 100 maal 100 helemaal a� eg-
den in dik 3 uur. Een prachtige 
prestatie! Inmiddels zijn de eer-
ste training in 2020 al weer ge-
start. Goede voornemens? Kom 
vooral ook een keer meezwem-
men met de mastersgroep van 
de Amstel!
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Legmeervogels meidentoernooi 
wederom groot succes

Regio - Zaterdag 11 januari stre-
den op sportpark de Randhoorn 
in totaal 25 meidenteams om de 
Nieuw Deco Derbybokaal. Voor 
de tweede keer werd dit toer-
nooi gehouden voor meiden-
teams uit de regio. CSW Wilnis, 
Roda 23 Amstelveen, RKDES Ku-
delstaart en Legmeervogels Uit-
hoorn mochten proberen de in-
middels fel begeerde Cup mee 
naar huis te nemen. FC Aalsmeer 
vulde enkele lege plaatsen op. 
Dat meidenvoetbal nog steeds 
erg populair is bleek uit het enor-
me aantal aanmeldingen. Er wa-
ren poules in iedere leeftijds-
categorie variërend van meis-
jes onder de 9, tot meiden on-
der de 19. In de ochtend werd er 

Gert Stronkhorst Keurslager sponsort 
eerste Jeu de Boules Toernooi 2020
Regio - Donderdag jl. organiseer-
de de plaatselijke Jeu de Boules-
club ’Het Wilgenho�e De Kwa-
kel’, weer het eerste Jeu Bou-
les Toernooi van dit jaar. Dit keer 

werd het gesponsord door keur-
slager Gert Stronkhorst uit Uit-
hoorn. Hij schonk de hoofdprijs 
en waardebonnen die bij zijn be-
drijf ingewisseld kunnen wor-

Uithoorns Mooiste belooft weer 
prachtig te worden
Regio - A.s. zondag 26 janua-
ri vindt weer Uithoorns grootste 
evenement plaats. Gelet op het 
grote aantal voorinschrijvingen 
en het grote aantal citcuitinschrij-
vers, verwacht de organisatie tus-
sen de 1500 en 1600 deelnemers 
aan de start. Het uiteindelijke 
aantal hangt deels altijd af van de 
weersomstandigheden, de lange 
termijnvoorspellingen wijzen op 
redelijk zacht winterweer. Sport-

park de Randhoorn zal op deze 
dag helemaal in het teken staan 
van dit geweldige loopevene-
ment. Zo zullen alle deelnemers 
aan de G-run worden opgevan-
gen in het clubhuis van AKU en 
daarnaast maakt de organisatie 
graag gebruik van het clubhuis 
van wielerclub UWTC, daar zul-
len alle businessteams en de ve-
le sponsors worden opgevangen. 
Teams kunnen zich nog inschrij-

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 9 januari was 
de eerste ronde van de derde zit-
ting in het nieuwe jaar. Na elkaar 
de beste wensen voor het nieuwe 
jaar toegewenst te hebben, het-
geen met veel kussen en hand 
geschud gepaard ging, wenste 
onze voorzitster Els ook een ie-
dereen veel gezondheid en ge-
luk toe in 2020 namens het be-
stuur. Het beloofd weer een ge-
zellig jaar te worden. Er werd op 
tien tafels gebridged, geen stilzit 
deze keer.

A-lijn
Hier was de eerste plaats weer 
voor het paar Ria en Joop met 
59,90%, net gepromoveerd en 
dan maar gelijk de stok in het 
hoenderhok gooien en laten zien 
wat men van je verwachten kan.
De tweede plaats was voor het 
paar Aja en John met 59,38%, zij 
hielden zich waarschijnlijk iets in, 
waarom ook gevraagd was. De 
derde plaats was voor het paar 
Addie en Jeannet met 57,29%, 
het blijft een ijzersterk duo de-
ze twee dames. Deze drie paren 
zitten wat de uitslag betekend 
zeer dicht op elkaar, dat beloofd 
een zeer spannende competitie 
te worden. Of is het zo, dat om-
dat Jeannet haar verjaardag vier-
de de andere paren uit dankbaar-
heid voor de heerlijke traktatie, 
iets minder speelde.

B-lijn
De eerste plaats was voor het 
paar Lenie en Tina met 58,85%, zij 
dachten zeker, een goed begin is 
het halve werk. De tweede plaat 
was voor het paar Corry en Greet 
met 57,29%, niet veel achterstand 
opgelopen, dat moet goed te ma-
ken zijn in de loop van de compe-
titie. De derde plaats was voor 
het paar Madelon en Arnold met 
52,60%, dit paar is nog wat te wis-
pelturig, maar het bridge gevoel 
zit er wel in. Hier zijn de onder-
linge verschillen wat groter, maar 
dat zegt nog niet zo veel in de 
eerste ronde. In deze ronde werd 
er maar liefst zes keer klein slem 
geboden, vier keer in de A-Lijn en 
twee keer in de B-lijn. Drie keer 6 
harten, twee maal 2 schoppen en 
een keer 6 ruiten. Helaas was men 
in 4 gevallen wat te optimistisch, 
maar 6 ruiten in spel en 6 schop-
pen in spel 17 werd wel gehaald.

De competitie stand
De competitie stand is natuurlijk 
gelijk aan de uitslag en wordt na 
de vierde ronde bekend gemaakt. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel, dan 
kan u een aanmeldings- formulier 
meenemen. Zij spelen elke don-
derdag van 9.00 tot 12.30 uur, dus 
wel een club voor vroege vogels.

Inschrijving PK Sport 
Bosdijkloop geopend!
Regio - Toer Trimclub De Merel 
organiseert de 42e editie van dit 
gezellige hardloopevenement op 
zondag 16 februari. Over enkele 
weken is het zover, dan klinkt in 
Vinkeveen het startschot. Ieder-
een is van harte welkom bij de-
ze winterse loop en kan zich nu 
reeds inschrijven.

Afstanden
De PK Sport Bosdijkloop heeft 
voor alle lopers een geschikte af-
stand. Voor de beginnende lo-
per is er de 5-kilometerloop door 
de kern van Vinkeveen. De ge-
vorderde lopers kunnen zich in-
schrijven voor de 10-kilometer-
loop of voor de halve marathon 
(deelname vanaf 16 jaar), beiden 
door het buitengebied van Vin-
keveen. Deze afstanden zijn zo-
wel geschikt voor wedstrijdlo-

pers als voor recreanten. Ook is 
er een Kids Run van 1-kilometer 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Start en �nish zijn vlakbij sporthal 
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vin-
keveen. In de sporthal zijn kleed-
ruimten, douches, foyer met ho-
recafaciliteiten, tasseninname en 
EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 13 
februari. Op de dag zelf kun jij 
ook inschrijven in De Boei, van-
af 10.00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt voor de 5-kilometer 6 eu-
ro en voor de 10-kilometer en de 
halve marathon 8 euro. Deelna-
me aan de 1-kilometer Kids Run 
is GRATIS! Meer informatie op: 
www.ttcdemerel.nl.

Bingo
Regio - Zaterdag 18 januari is er 
weer een gezellige bingo met 
mooie prijzen in het Buurthuis 
van Amstelhoek, Engellaan 3a. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.00 uur. De toegang en het eer-
ste kopje ko�e/thee is gratis.

den. Deze middag waren 16 le-
den om met elkaar de krachten 
te meten en zoals gebruikelijk bij 
deze toernooien van werd er a la 
melee. Dat wil zeggen dat in elke 
speelronden men met een ande-
re maat en tegenstander speelt. 
Er werden deze middag drie ron-
den gespeeld op tijd 50 minuten, 
dit vanwege dat het om 17,00uur 
donker is. De eindstand wordt 
bepaald door het aantal gewon-
nen partijen en het saldo van ge-
scoorde punten en tegenpun-
ten. De verschillen waren dit keer 
niet groot. Na twee ronden wa-
ren er nog drie die twee partijen 
gewonnen hadden. Uiteindelijk 
bleef er niet een over die drie par-
tijen wisten te winnen. De Hoofd-
prijs ging deze middag naar And-
re de Jong: 2+17.

De waardebonnen werden ge-
wonnen door.Mien Breuren, Hui-
bert en Jaap Bakker, Joke v.d. Wal, 
Sjaak Verhaar, Ben Koeleman, 
Wout Verlaan, Wil Kennis, Tineke 
van Kessel, Anneke Koeleman en 
Annie de Jong. Het volgende Jeu 
de Boules toernooi is 13 februari.

gevoetbald door de onderbouw 
en de oudere meiden mochten 
aantreden tijdens het middag-
programma. In het ochtendpro-
gramma werd tussendoor te-
vens gestreden om een penal-
tybokaal. Iedere speler van ieder 
team mocht drie penalty’s ne-
men op zeer bekwame keepers 
(jongens). Uiteindelijk waren 
de teams van CSW uit Wilnis de 
beste penaltynemers. Een voet-
baltoernooi dat eigenlijk alleen 
maar winnaars kende. Kenmer-
kend was de sfeer, enthousiasme 
en de gemoedelijkheid van mei-
denvoetbal. Uiteindelijk lever-
de alle inspanningen natuurlijk 
ook een winnaar van de gehe-
le regio op. Alle punten van alle 
teams per vereniging werden bij 
elkaar opgeteld en gedeeld door 
het aantal teams per vereniging. 
Uit deze rekensom kwam als uit-
slag dat RKDES uit Kudelstaart 
zich heel 2020 de regiokampi-
oen mag noemen.

ven voor de businessloop.
Alle andere lopers schrijven zich 
in in het clubhuis van Legmeervo-
gels dat zijn deuren elk jaar weer 
voor ons opent waardoor er op-
timale faciliteiten als voldoende 
kleed- en toiletruimtes, ruimtes 
om waardevolle spullen in bewa-
ring te geven, etc. zijn. AKU mag 
blij zijn met zulke goede ‘buren’.

Parcours onveranderd
Dit jaar zal het parcours van de 
lange afstanden dezelfde zijn als 
vorig jaar en dat betekent dat er 
weer vele mooie plekjes in Uit-
hoorn en de Kwakel worden aan-
gedaan, zoals de Vuurlijn, het Zij-
delmeer en de Amstel vanaf de 
Vrouwenakker. Zoals gebruike-
lijk ontvangt elke 100e deelne-
mer van de 3 lange afstanden 
een heerlijke taart van plaatselij-
ke bakker Westerbos.

Extra brug over water
De organisatie maakt naast de 
grote parkeerplaatsen van het 
sportpark graag gebruik van het 
aanbod van een aantal bedrijven 
langs de Noorddamerweg en de 
Randweg om op hun terrein au-
to’s neer te zetten. Om de loopaf-
stand naar de inschrijvingen niet 
te groot te maken, wordt er een 
loopbrug over het water langs de 
Noorddammerweg gelegd met 
een directe verbinding naar het 
clubhuis van Legmeervogels. De-
ze brug wordt beschikbaar ge-
steld door van Schie uit Mijdrecht 
en dit bedrijf is daarmee teven af-
standssponsor van de 5 kilome-
ter.
Specials/G-run en GeZZinsloop
Voorafgaand aan de langere af-
standen zal de Specials/G-run 
over 1 kilometer worden gelo-
pen en daarna is er speciaal voor 
de kinderen t/m 11 jaar (en hun 
ouders..) de AH Jos van den Berg 
1 km GeZZinsloop. Alle kinde-
ren ontvangen dit jaar naast een 

mooie medaille als herinnering 
ook een goodybag met leuke 
spullen als waardebonnen, een 
�uorpen, een stuk fruit, een sleu-
telhanger, etc.
10 kilometer en 10 Engelse Mijlen
Voor alle deelnemers aan de 5 
en 10 kilometer en de 10 Engel-
se Mijlen ligt er na a�oop niet al-
leen fruit en water klaar, maar 
ook een mooie handdoek van 50 
x 100 cm als herinnering die de-
ze editie van de loop speciaal is 
ontworpen in het kader van 200 
jaar Uithoorn. Dit is mogelijk door 
met name de bijdragen van de af-
standssponsors, voor de 10 kilo-
meter is dat Takii en voor de 10 
Engelse Mijlen de Vakantiemake-
laar, de gemeente Uithoorn en 
het SPUK.

Programma
10.15 uur: 1 km Specials/G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1 
km GeZzinsloop voor jeugd t/m 
11 jaar
11.00 uur: Van Schie 5 km Loop
11.05 uur: Takii 10 km Loop 
11.05 uur: Vakantie Makelaar 10 
Engelse Mijlen

Inschrijven en informatie
Tot 21 januari kan er worden in-
geschreven via www.inschrijven.
nl en op de dag zelf kan er vanaf 
9.00u. worden ingeschreven in de 
kantine van Legmeervogels.
Informatie over de loop en de 
businessloop is te vinden op 
www.uithoornsmooiste.nl

Startschot
Het startschot van de Specials/
G-run zal worden gelost door Jos 
van den Berg, wethouder Jan Ha-
zen schiet de lopers over de 3 lan-
ge afstanden weg.

Vrijwilligers
De organisatie van dit loopeve-
nement is alleen maar mogelijk 
met de hulp van de vele (meer 
dan 150) vrijwilligers die op deze 
dag klaar staan voor de lopers, als 
verkeersregelaar, bij de inschrij-
vingen, de start/�nish, het parke-
ren, etc. AKU wil langs deze weg 
zijn vrijwilligers enorm bedanken 
voor hun inzet.

Meer informatie?
Kijk voor uitgebreide informatie 
op: www.uithootnsmooiste.nl

Wegafsluitingen
Het zal niemand verbazen dat 
met zo’n groot loopevenement 
een aantal wegen/wijken tijde-
lijk afgesloten worden voor het 
verkeer, met name Legmeer-West 
zal langere tijd afgesloten zijn. Al-
le omwonenden zijn op de hoog-
te gebracht van de tijden waarop 
straten zijn afgesloten/gehinderd 
en deze week zal er een overzicht 
staan van alle afsluitingen in de 
plaatselijke krant en op de websi-
te van AKU. Omwonenden zullen 
geen last hebben van auto’s die 
een parkeerplek zoeken. Naast de 
grote parkeerplaats van de Rand-
hoorn heeft de organisatie een 
aantal bedrijven op de Noord-
dammerweg en de Randweg be-
reid gevonden om auto’s op hun 
terrein te laten parkeren. Er wordt 

een tijdelijke brug over de sloot 
gelegd die er voor zorgt dat deel-
nemers vanaf de Noorddammer-
weg direct naar de kantine van 
Legmeervogels kunnen lopen.

Programma
10.15 uur: 1 km G-run
10.30 uur: Jos van der Berg AH 
1 km GeZZinsloop
11.03 uur: van Schie 5 km loop
11.08 uur: Takii 10 km loop
11.08 uur: Vakantiemakelaar
10 Engelse mijlen
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 9 janua-
ri vond de eerste klaverjasavond 
van dit jaar in de Schutse plaats 
waaraan door 40 enthousiaste 
liefhebbers werd deelgenomen. 
Na een zenuwslopend avond-
je klaverjassen ging uiteinde-
lijk Jan de Kuijer met 6997 pun-
ten er met de eerste prijs vandoor 
op de voet gevolgd door Hen-
ny de Vries met een puntentotaal 
van 6689 die weer met een mi-
niem verschil van 1 punt gevolgd 
werd door freule Isabella van der 
Giessen die met 6688 punten de 
derde plaats in de wacht wist te 
slepen. Al met al werden er de-
ze keer geen hoogdravende sco-
res bereikt. Voor Douwe Douw-
stra begon het Nieuwjaar wat be-
treft klaverjassen zeer teleurstel-
lend. Hij wist niet meer dan 5016 
punten bij elkaar te sprokke-
len waardoor de poedelprijs zijn 
deel werd. De hieraan verbonden 

prijs, zijnde een �es wijn van uit-
zonderlijke kwaliteit, zal hem dan 
ook de eerstvolgende klaverjas-
avond worden uitgereikt. 
De marsenprijzen 

De door DUOplant prachtig ver-
zorgde boeketten bloemen gin-
gen deze week naar Krijn Voorn, 
Johan Zeldenthuis, Piet Luijten 
en Corrie Smit terwijl de cadeau-
bonnen, eveneens te besteden 
bij DUOplant, gewonnen wer-
den door Gerrit Vink, Gaby Ab-
desselem, Tineke de Munk en Ge-
rard Kortekaas. Overheerlijke �es-
sen wijn kwamen deze avond in 
het bezit van Gerard Compier en 
Isabella van der Giessen. Alle win-
naars van harte gefeliciteerd. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op donder-
dag 16 januari 2020 in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 

Oproep bestuur Qui Vive 
hockey aan leden
Uithoorn/De Kwakel - Tijdens de 
nieuwjaarsborrel bij Qui Vive hoc-
key op vrijdag 10 januari jl. bleef 
voorzitter Rob Das na een woord 
van welkom stilstaan bij één van 
de belangrijkste uitdagingen 
voor de komende maanden: het 
vervullen van de vele vacatures 
binnen de hockeyvereniging. De-
ze zijn ontstaan omdat een gene-
ratie vrijwilligers die vaak 6 tot 7 
jaar actief zijn geweest inmiddels 
al zijn vertrokken of binnenkort 
afscheid gaan nemen. Alleen al in 
het bestuur zijn de portefeuilles 
voor penningmeester, secreta-
ris, en clubhuis & accommodatie 
een lange tijd vacant. Daar is on-
langs ook tophockey bijgekomen 
in verband met het overlijden van 
clubicoon Bart Smit. 
Ook het werk van commissies 
staat onder druk. Het bestuur is 
al maanden intensief bezig met 
wervingsinspanningen en aan 
het nadenken wat zij verder nog 
kan doen om het structureel op 
te lossen. Zo heeft zij inmiddels 
ook een andere organisatiestruc-
tuur uitgewerkt om het vrijwilli-
gerswerk nog toegankelijker te 
maken. In februari komen er 2 bij-
eenkomsten over dit thema. De 
1e avond is met de lijn- en team-
managers van de jeugd- en juni-
orenteams en de 2e avond is met 
de delegaties van de senioren-
teams. Op de agenda staan de 
veranderde organisatiestructuur 
en voor welke activiteiten Qui 
Vive hockey vrijwilligers zoekt. 
Vervolgens zullen er teamavon-
den worden georganiseerd door 
de managers met de ouders en 
bij de senioren met de spelers/
speelsters. Er zal op iedereen een 
beroep worden gedaan om actief 
een bijdrage aan de club te gaan 
leveren. De andere wervingsin-
spanningen gaan overigens on-
verminderd door. 

“Qui Vive, dat zijn wij”
Rob Das: “Ik weet dat er de laatste 
jaren verschuivingen zijn in het 
vrijwilligerswerk binnen de sa-

menleving en dat er meer leden 
actief zijn in de welzijnssector en 
in de zorg. Ik weet ook dat de jon-
ge generatie hockeyers vaak nog 
meer sporten doen en/of ande-
re hobby ‘s hebben waardoor ou-
ders zich minder binden aan één 
club. Ik weet ook dat velen blijk-
baar steeds minder tijd hebben 
door hun werk e.d. voor clubac-
tiviteiten. Het is mij ook bekend 
dat bij andere verenigingen ook 
vrijwilligers worden gezocht. Al-
lemaal goed maar wij zijn Qui Vi-
ve, de familie vereniging met een 
groot hockeyaanbod en veel ge-
zellige evenementen. Ik ben posi-
tief over het feit dat het ons gaat 
lukken om voor dit doel de ver-
eniging dusdanig in beweging 
te krijgen dat er veel vrijwilligers 
bijkomen. Wij hebben voor hete-
re vuren gestaan. Wij zijn de afge-
lopen jaren vaak in staat geweest 
om in een korte tijd enorme eve-
nementen goed te organiseren 
en ook in minder goede perio-
des elkaar er doorheen te helpen. 
De meeste aanwezigen vanavond 
behoren tot onze trouwe vrijwil-
ligers op wie wij als bestuur ook 
graag een beroep willen doen. 
Het verzoek is om binnen onze 
club als ambassadeur leden en 
ouders van leden binnen jullie 
eigen netwerk persoonlijk te be-
naderen om vrijwilliger bij ons te 
worden. Deze persoonlijke bena-
dering zal zeker ook helpen”. 

Rob Das: “Ik ga er zo maar niet aan 
toegeven dat wij in de nabije toe-
komst activiteiten uit de agenda 
moeten schrappen omdat er on-
voldoende leden zijn om dit te or-
ganiseren dan wel op de dag zelf 
willen helpen. Qui Vive, dat zijn 
wij en (hockey)activiteiten moe-
ten afzeggen past volstrekt niet 
in onze familiecultuur. Bovendien 
ga ik niet accepteren dat van de 
circa 1200 ouders van jeugd- en 
juniorenleden er slecht 150 vrij-
williger zijn. Dit kan binnen onze 
Qui Vive familie niemand mij uit-
leggen”.

De toekomst en familie Verbruggen 
in doelpuntrijke avond
De Kwakel - Twee Kwakelse fami-
lies staan in de eerste wedstrijd 
tegen over elkaar, namelijk Ver-
bruggen en Hogerwerf. De wed-
strijd gaat op en neer zonder ech-
te kansen voor beide ploegen. 
Na een mooie uitworp van Re-
mie van Oostwaard moet Tim ten 
Brink van de familie Hogerwerf 
handelend optreden na een intik-
ker van Patrick den Haan. 2 minu-
ten voor tijd maakt Eric Verbrug-
gen de winnende tre�er voor Erik 
Verbruggen. De toekomst speelt 
daarna tegen Ons niet bellen. 
2 jonge scheidsrechters die de 
wedstrijd samen mogen leiden. 
De toekomst komt binnen 5 mi-
nuten al op een 3-0 voorsprong 
en zet de wedstrijd al snel naar 
zijn hand. Ons niet bellen, een 
jonge ploeg, combineert wel aar-
dig en dit resulteert in een mooie 
uitgespeelde kans, 4-1. De eind-
stand wordt uiteindelijk 14-1.

Incassatie
Team incassatie komt tegen Fami-
lie Hogerwerf binnen 15 secon-
den al op 1-0. Hogerwerf neemt 
het initiatief over en scoort al snel 

de 1-1 en 1-2. Incassatie herpakt 
zich wel en de wedstrijd gaat op 
en neer. Hogerwerf loopt uit naar 
1-4 wat ook de eindstand is. Met 
beide 3 punten uit haar eerste 
wedstrijd staat familie Verbrug-
gen tegen de toekomst. Na de 
eerste speelronde op papier een 
topwedstrijd. Een penalty voor de 
toekomst zet de 0-1 op het score-
bord. Na een gele kaart voor de 
familie Verbruggen moet toch 
de keeper van de Toekomst red-
dend optreden. Twee minuten la-
ter wordt het toch 1-1 door een 
mooi uitgespeelde aanval. De 
Toekomst voert de druk op, maar 
kan niet meer scoren.

Keeper
De keeper van Team incassatie in-
casseert al snel een tegendoel-
punt door niet daadkrachtig op 
te treden na een houdbaar schot. 
Twee teams uit Mijdrecht die 
voetballen bij Argon. Door het 
meevoetballen van de keeper van 
Team Incassatie wordt het al snel 
0-3. Na de 0-4 lijkt Team Incassa-
tie zich te herpakken en komt te-
rug tot 3-4. De spanning is te voe-

Uitreiking jaarlijkse clubonder-
scheidingen bij Qui Vive hockey
De Kwakel - Op vrijdag 10 janu-
ari jl. was de drukbezochte en 
zeer gezellige nieuwjaarsborrel 
van Qui Vive hockey in het club-
gebouw. Dit jaar waren maar 
liefst ruim 70 Qui Vivers en spon-
sors aanwezig om een toast uit te 
brengen op het nieuwe kalender-
jaar. Bij zijn verwelkoming bleef 
voorzitter Rob Das toch even stil-
staan bij de uitdaging om op kor-
te termijn nieuwe vrijwilligers te 
vinden voor een generatie die 
6 tot 7 jaar actief is geweest en 
langzamerhand afscheid gaat ne-
men. Ook besteedde hij aandacht 
aan de plannen van de gemeen-
te om onze accommodatie te ver-
plaatsen naar het gebied “Ruil-
verkaveling” in De Kwakel. Hij ver-
zekerde de aanwezigen dat het 
hoofdbestuur zich maximaal zal 
inzetten om de voor de club bes-
te besluiten te nemen en hierover 
goed te communiceren. Vanzelf-
sprekend met ondersteuning van 
leden van Qui Vive die voor dit 
veelomvattende onderwerp de 
benodigde expertises hebben.

Hoogtepunt
Het hoogtepunt van deze avond 
is altijd de uitreiking van de tra-
ditionele clubonder-scheidingen. 
Allereerst werden Ella Heemskerk 
en Britt Kleverkamp (speelsters 
van meisjes B3 en B1) naar voren 

geroepen omdat zij dit jaar de 
“Puppybak” in ontvangst moch-
ten nemen. Deze prijs is bedoeld 
om één of een groep actieve 
jeugdige vrijwilliger(s) door toe-
kenning van deze prijs te bedan-
ken en vooral ook te stimuleren 
om het vele goede werk voort te 
zetten. Rob Das: “Deze twee kan-
jers schrijven binnen de club his-
torie omdat het nog nooit is voor-
gekomen dat leden binnen een 
periode van 3 jaar voor de 2e keer 
deze prijs krijgen uitgereikt. Bij de 
vorige gelegenheid ging het om 
hun goede begeleiding van de 
stokstaartjes”. Het hoofdbestuur 
was toen onder de indruk dat zij 
op zo’n jonge leeftijd al in staat 
waren om de allerjongsten bin-
nen onze club de beginselen van 
het hockeyspel bij te brengen, te 
zorgen dat zij de aandacht erbij 
hielden, er plezier in hadden en 
oog hadden voor de veiligheid. 
Rob Das: “De stokstaartjes doen 
zij nog steeds en daarnaast zijn zij 
actief als trainsters van de meisjes 
8E1 en de meisjes C3. Maar nog 
belangrijker is te vermelden dat 
zij heel vaak bij verschillende eve-
nementen komen helpen zoals 
bij toernooien, feestavonden, het 
Sinterklaasfeest en ook betrok-
ken zijn bij verkoop van sweaters 
voor heren 1. Altijd met een gulle 
lach en gevat in hun reacties. Zij 

Op de foto van Chris Cornelisse staan van links naar rechts Diederik Nieu-
wenhuis, Britt Kleverkamp, Ella Heemskerk, Mark Holst en voorzitter Rob 
Das. 

len. Ook in ondertal blijft Team In-
cassatie aanvallen maar Ons niet 
bellen scoort de 3-5 wat tevens 
de eindstand. Familie Hogerwerf 
speelt daarna tegen de Toekomst. 
Om in de race te blijven moet Fa-
milie Hogerwerf winnen. De Toe-
komst laat echter geen kansen 
liggen en staan al snel met 0-3 
voor. Hogerwerf maakt door de 
druk op te voeren 3-1 en 3-2. He-
laas wordt het geen 3-3 na een 
fantastisch schot op doel van Ti-
mo Kas. Wat Hogerwerf ook pro-
beert ze scoren maar niet. De Toe-
komst wel in de laatste minuut 2 
keer, eindstand 5-2 in een leuke 
spannende wedstrijd.

Uitgemaakte zaak
Team Incassatie met nog 0 pun-
ten speelt tegen Verbruggen met 
4 punten. Op papier een uitge-
maakte zaak. In de vierde minuut 
staat het 0-2. Verbruggen loopt 
langzaam uit naar 0-7 met nog 
4 minuten op de klok. De over-
winning is binnen, eindstand 1-8. 
Ons niet bellen tegen Familie Ho-
gerwerf tre�en elkaar. Beide met 
3 punten op zak. Hogerwerf komt 

binnen 25 seconden op voor-
sprong. De voorsprong breiden 
ze uit naar 1-5. Zo wordt Hoger-
werf derde van de avond met 
een eindstand van 1-10. De Toe-
komst treft Team Incassatie. Bij 
winst van De Toekomst zijn ze ze-
ker van winst van de avond en is 
de �nale avond binnen. Het ver-
zet van Team Incassatie is toch 
niet en slecht en zo wordt het pas 
na 5 minuten 1-0. Daarna gaat 
het snel en staat het na 7 minu-
ten 3-0. Team Incassatie eindigt 
zo als laatste met 0 punten .Ook 
de ere tre�er wordt niet gescoord 
en zo wordt het 9-0. Het is een 
doelpuntrijke avond die afgeslo-
ten wordt met Verbruggen te-
gen Ons niet bellen. Wat Ons niet 
bellen ook probeert, ze komen 
maar niet tot scoren. Verbrug-
gen loopt uit naar 0-5. Maar met 
blijven voetballen komt toch het 
verdiende doelpunt. Het valt niet 
mee om bij Remy te scoren. Maar 
met een geplaatst hard schot in 
de hoek is het toch een feit. Fami-
lie Verbruggen en De Toekomst 
plaatsen zich voor de �nale op 15 
februari.
Eindstand:
•	 De	Toekomst		 10	punten
•	 Familie	Verbruggen	10	punten
•	 Familie	Hogerwerf	 6	punten
•	 Ons	niet	bellen	 3	punten
•	 Team	Incassatie		 0	punten

zijn voor ons het voorbeeld voor 
vele jeugd- en juniorenteams. 
Twee fantastische meiden”. 

De honbdenbak
De “Hondenbak” die bedoeld is 
voor één vrijwilliger (of groep 
vrijwilligers) die zich, vaak achter 
de schermen, enorm inzet om al-
lerlei zo vanzelfsprekend lijken-
de zaken te regelen, te organise-
ren en te begeleiden werd dit jaar 
aan 2 leden uitgereikt.
Diederik Nieuwenhuis kreeg deze 
prijs als eerste. Rob Das: “Diederik 
is al lid sinds augustus 2009, is ja-
renlang speler en aanvoerder van 
de heren veteranen A geweest en 
speelt nu in de heren veteranen 
B. Daarnaast was hij veel seizoe-
nen bij zijn kinderen manager en 
coach. Bovendien heeft hij het di-
ploma CS+ scheidsrechter. Ik vind 
het een autoriteit op het veld. Hij 
laat zich door niemand van de 
wijs brengen om zijn taak goed te 
vervullen en durft ook op te tre-
den. Ongeacht om wie het gaat, 
de mate van ongepast gedrag of 
hoe groot zij ook zijn. Zijn optre-
den dwingt mede hierdoor res-
pect af. Diederik heeft ook een 
grote en belangrijke rol gespeeld 
bij de nieuwe opzet van de arbi-
trage en heeft collega Marcel Bon 
hierbij erg goed ondersteund. Al-
le waardering hiervoor een met-

een ook een rechtvaardiging om 
jouw deze prijs te geven”. 

Scheidsrechters
CS+ scheidsrechters hebben een 
speciaal opleidingsprogramma 
gevolgd waardoor zij op een ho-
ger niveau mogen �uiten. Zij wor-
den ingedeeld bij wedstrijden 
van de eerstelijnselftallen die niet 
door bondsscheidsrechters wor-
den ge�oten. Ook �uiten zij bij 
wedstrijden waarbij extra bege-
leiding nodig is. 
Ook Mark Holst kreeg terecht de-
ze prijs. Hij is sinds april 2014 lid 
en speelt ook in heren veteranen 
B. Rob Das: “Mark is nog niet zo-
lang verbonden aan de club maar 
heeft inmiddels wel gedurende 
een paar seizoenen als trainings-
coördinator een nieuwe impuls 
gegeven aan het programma op 
de zondagochtend van de stok-
staartjes. Dit is een grote verant-
woordelijkheid omdat je samen 
met jonge trainers/trainsters de 
allerjongsten binnen de club spe-
lenderwijs kennis laat maken met 
de hockeysport. Dit vraagt om 
een gedegen en didactisch uit-
gebalanceerd programma waar-
bij het plezier het belangrijk-
ste is maar ook de veiligheid ze-
ker hoog op de lijst staat. Jij hebt 
daar moeiteloos een uitstekende 
invulling aan gegeven. Wij hopen 
dan ook dat wij jou door de uit-
reiking van deze prijs stimuleren 
om als vrijwilliger actief te blij-
ven vanzelfsprekend onder dank-
zegging voor de prestaties die je 
tot op heden hebt geleverd. He-
lemaal top.”

Gelijkspel voor Boule 
Union Thamen
Uithoorn - Op 11 januari startte 
de tweede helft van de Nationa-
le Petanque Competitie. Het team 
van Boule Union Thamen speelde 
een thuiswedstrijd tegen de kop-
loper De Vaste Voet. Er werd weer 
gespeeld in de overdekte accom-
modatie van OSB in Bodegraven.
Zes leden en de arbiter trokken 
naar Bodegraven voor deze ont-
moeting en vast van plan de te-
genstander te verslaan na het 
verlies in de eerste ontmoeting.

De vaste samenstelling van de 
drie doubletten voor de eerste 
ronde bleek niet het gewenste 
e�ect te hebben. Alleen de equi-
pe Niels van Diemen/Ruud Vaes-
sen winsten hun partij te win-
nen, waardoor het team met een 
2-1 achterstand de triplettenron-
de inging. Ook nu werd er ge-
speeld in de standaard triplet-
tensamenstelling, een mannene-
quipe (Harry v/d Dungen, Niels 
en Ruud) en een vrouwenequi-

Nieuwe voorzitter 
Tennisclub Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdagavond 10 
januari was de algemene leden-
vergadering van de Tennisclub 
Uithoorn (TCU). Er was een gro-
te opkomst en allereerst werd 
stilgestaan bij het overlijden van 
Reinder-Jan Martini, Ere-lid en 
zoon van de oprichter van de 

TCU, en Arnoud van Markesteijn. 
Beiden hebben veel betekend 
voor de club. Drie bestuursleden 
van de tennisclub zijn afgetre-
den: Voorzitter Eelco Troost, pen-
ningmeester Peter Hittinger en 
jeugdcommissie voorzitter Hel-
len de Leeuw. Als opvolgers wer-

den voorgedragen: Robert Fas-
ten als voorzitter, Frank Volkers 
als penningmeester en Viola Ver-
steeg voor de jeugdcommissie. 
Hun benoemingen zijn door de 
ledenvergadering bekrachtigd.
Zoals altijd legde de penning-
meester verantwoording af mid-
dels het �nancieel jaarverslag en 
na de toelichting door de kas-
controlecommissie werd hij ge-
dechargeerd. Elk jaar reikt TCU 
de Martinibeker uit aan een lid 
dat zich op een bijzondere ma-
nier heeft ingezet voor de club. 
Dit jaar viel die eer zelfs aan twee 
leden ten deel: Aimee Kamphuis 
en Theo Prins. Na de rondvraag 

pe (Ina Hoekstra, Bel Bloemers 
en Wilma Buchner). De dames lie-
ten er geen gras over groeien en 
kwamen al snel met 13-3 over-
winning van de baan. De man-
nen hadden het een stuk moeilij-
ker, maar pakten toch een 13-12 
overwinning. De opdracht voor 
de afsluitende speelronde was nu 
twee van de drie partijen winnen 
voor de totaalwinst. Helaas kon 
de equipe van Nel en Wilma geen 
winst pakken (7-13).
De partij ven Ina en Harry leek op 

winst uit te lopen. Maar op een 
stand van 11-7 volgde in twee 
werpronden vijf punten door 
tweemaal een ongelukkig schot 
van de tireur van BUT. In de vol-
gende werpronde scoorde De 
Vaste Voet het dertiende punt. De 
druk lag nu op de equipe Niels en 
Ruud, die voor de zesde keer sa-
menspeelden. Winst was nodig 
om er een gelijkspel uit te halen. 
Ook in deze partij waren de equi-
pes aan elkaar gewaagd, maar 
het was de equipe van BUT die de 
winst pakte (13-11).
Gelijkspel, 4-4, dus.

was het moment van de forme-
le overdracht van het bestuur en 
werd de voorzittershamer door 
Eelco Troost overhandigd aan Ro-
bert Fasten.








